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

2011. november 11-én volt 100 éves Mariska
néni, akiről következő számunkban írunk
részletesen.

Örömteli események
Egyre-másra köszönti Szőke Erzsébet alpolgármester asz-
szony és Szotyori-Nagy Istvánné aljegyző a magas, 90 éves
kort megért pusztaszabolcsi lakosokat. Októberben két asz-
szony is megérte ezt a szép kort, családjuk pedig kérte, hogy
az önkormányzat képviselői hivatalosan is köszöntsék őket
ebből az alkalomból. Október 25-én Jánosa Györgynét kö-
szöntötték, aki két nappal korábban még kiváló egészségi ál-
lapotban volt, de sajnos ebben a korban váratlanul történhet
gyors negatív változás. Erzsi néni tavaly még saját maga ásta
fel a kertjét, meszelt – nem azért, mert nem lett volna segít-
sége, hanem mert nem volt rá szüksége. Mindig tevékeny
életet élt, mindenkinek segített, de ő maga nem kért segít-
séget.
Október 28-án Tiber Mihályné kapta az emléklapot, a virág-
kosarat és a jókívánságokat. Teljes szellemi frissességben
beszélgettünk vele és lányával, aki elárulta titokban, hogy

másnap lesz a nagy családi köszöntés és ebéd, ez lesz a meg-
lepetés, hogy együtt lesz a nagy család: 5 gyermek, 12 unoka,
11 dédunoka és egy ükunoka fogja köszönteni a mamát.
Ilonka néni elmesélte, hogy 64 év házasság után 5 éve ve-
szítette el férjét. Mesélt szlovákiai gyerekkoráról, testvérei-
ről, büszkén mutatta kézimunkáit, az általa készített
gyönyörű gobelineket.
Mindkettőjüknek gratulálunk ehhez a magas életkorhoz, és
kívánunk nagyon jó egészséget, hogy még sokáig örülhesse-
nek családjuknak!

Jánosa Györgynét köszönti Szőke Erzsébet, mellette keresztlánya és egyik unokája Tiber Mihályné aláírja a szépkorúak pusztaszabolcsi emlékkönyvét

Balogh Józsefné Mariska nénit köszönti 100. születésnapján Czompó István polgármester 

A köszöntő emléklap
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2011. október 27-i 
képviselő-testületi ülés
Napirendek előtt:
Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
Kérdések, interpellációk

1. A József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és
Óvoda előirányzat módosítási kérelme

2. Tájékoztató a József Attila Közös Igazgatású Általános Is-
kola és Óvodába járó sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók ellátásának megszervezéséről

3. Fogorvos szerződés-módosítási kérelme
4. A szennyvíztelepen nitrát recirkulációs szivattyú re-

konstrukciója és a keverő cseréje
5. A kastélykert természetvédelmi területté nyilvánítása
6. Közvilágítási lámpatestek felhelyezése
7. „Szabolcs Napok” rendezvényhez LEADER pályázat be-

nyújtása
8. Adonyi úti ingatlan csatorna bekötése
9. MÁV iskola használatára vonatkozó kérelem
10. Javaslat képviselő-testületi határozat visszavonására
11. Megbízási szerződés a műfüves futsal pálya pályafel-

ügyelői feladatának elvégzésére
12. Javaslat a művelődési ház teremhasználatára
13. 2012. évi csoportos villamos-és földgáz energia beszer-

zéshez csatlakozás
14. Teremhasználati kérelem
15. Polgármester szabadságának jóváhagyása
16. Vételi szándék visszavonása

Néhány napirendi pontról részletesebben:

2. A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a József Attila
Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda igazgatójának,
Kocsis Józsefnek a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanu-
lók ellátásának megszervezéséről szóló tájékoztatóját. A kép-
viselő-testület a június 30-i ülésén hagyta jóvá az intézmény
alapító okiratának módosítását, mely szerint 2011. szep-
tember 1-től az intézménynek kell megszervezni az említett
tanulók nevelésének/oktatásának biztosítását. A 2011/2012.
tanévben az óvodaegységben 6 fő, az iskolaegységben 20 fő
rendelkezik olyan szakvéleménnyel, mely őket a sajátos ne-
velési igényű (SNI) kategóriába sorolja. Az intézményben je-
lenleg 1 fő logopédus, 1 fő tanító fejlesztő pedagógus, 1 fő
tanító gyógypedagógus végzettséggel rendelkezik, így ők
tudják ellátni az SNI tanulókat. Az óvodaegységben 2 gyer-
mek autista szakvéleménnyel rendelkezik, az ő ellátásukat a
Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Módszertani Szol-
gáltató Intézmény (VEPSZ) munkatársaival biztosítja az in-
tézmény. Ezen gyermekek ellátásának személyi és tárgyi
feltételeinek biztosítására kérte az intézmény az 1. napirendi
pontban tárgyalt és engedélyezett előirányzat módosítást,
melynek fedezete az áfavisszaigénylés.

4. A képviselő-testület döntött a szennyvíztelepen a nitrát re-
cirkulációs szivattyú rekonstrukciójáról és a keverő cseréjé-
ről, mivel az már gazdaságosan nem javítható. Mindez
szükséges a szennyvíz biztonságos tisztításához.

5. A Vidékfejlesztési Minisztérium környezet- és természetvé-
delemért felelős helyettes államtitkára tájékoztató levelet
juttatott el az önkormányzathoz azzal, hogy a kastélykertet
természetvédelmi területként tartják nyilván, de ennek hi-
ányzik a jogszabályi háttere. Egy terület védetté nyilvánítá-

sára bárki tehet javaslatot, de helyi jelentőségű terület esetén
csak a helyi önkormányzat nyilváníthatja védetté. Ebben az
esetben meg kell határozni a konkrét területet és a védett-
ség indokát. Az önkormányzat véleménye szerint a kastély-
kert és környéke nem természeti, hanem építészeti érték,
ennek megfelelően meg kell fontolni a védettség fenntartá-
sát, mivel az jogokkal és kötelezettségekkel is jár. Védett ter-
mészeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye
szükséges pl. fa kivágásához vagy telepítéséhez, növényvé-
dőszer alkalmazásához, közösségi és tömegsport események
rendezéséhez. Mindezeket megfontolva a képviselő-testület
úgy döntött, hogy nem kívánja rendelettel védett természeti
területté nyilvánítani a kastélykertet és környezetét.

6. Jóváhagyta a képviselő-testület a polgármesternek azt a dön-
tését, hogy a temető parkolójának megvilágítására – halot-
tak napja előtt – 2 db közvilágítási lámpatest felhelyezését
megrendelte. A parkolóban mindeddig nem volt kiépített
közvilágítás, ami baleset-megelőzési és vagyonvédelmi
szempontból egyaránt fontos.

7. A képviselő-testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz a LEADER pá-
lyázatok keretében a 2012. évi Szabolcs Napok megrendezé-
séhez, melynek önrésze 150.000 Ft.

11. Az ismert rongálások szükségessé tették a futsal műfüves
pálya működésének biztosítása érdekében pályafelügyelő
megbízását, aki közel lakik az objektumhoz és szemmel
tudja tartani az ott folyó tevékenységet. A megbízott sze-
mélyéről döntött a testület.

13. A képviselő-testület úgy döntött, hogy nem kíván csatla-
kozni a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a So-
urcing Hungary Kft. Energiabeszerzési társulásához, mivel
a korábbi év számítása szerint a megtakarítás minimális,
ugyanakkor viszonylag magas megbízási díjjal járna.

Népszámlálás utóvizsgálat 2011. 
A Központi Statisztikai Hivatal a népszámlálással kapcsolatban
levelet juttatott el a polgármesteri hivatalhoz, melynek legfon-
tosabb részeit alább közöljük.

„Jogszabályi kötelezettségünk teljesítéséhez hivatalunk (KSH –
a szerk.) 2011. december 1-15. között Népszámlálás utóvizs-
gálat 2011 címén reprezentatív adatfelvételt hajt végre, mely-
nek célja a 2011. évi népszámlálás minőségének az értékelése.

Az adatfelvétel során 20 000 címet keresünk meg és az ott élő-
ket arra kérjük fel, hogy válaszoljanak a kérdésekre. Az adat-
szolgáltatás önkéntes.
Megbízottunk, aki felkeresi Önt (az adatszolgáltató állampol-
gárt – szerk.), a KSH hivatalos megbízott összeírója.”

A levél aláírója dr. Vukovics Gabriella, a KSH elnöke

Tisztelt Lakosság!

Városunkban az alábbi utcákat és házszámokat érinti a 
Népszámlálási utóvizsgálat.

páratlan oldal páros oldal

Adonyi út 2-48

Deák Ferenc utca 1-19 2-16/2

Magyar utca 1-9 2-14

Rakóczi Ferenc utca 1-11/2

Szent Imre 2-20

Szent István utca 15-35 24-44
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Két ülés közti események

Szeptember 30-án, mint előző lapszámunkban már tudó-
sítottunk róla, a honosítási eljárás során nyolc fő tett ál-
lampolgári esküt, közöttük három gyermek.
Október elsején volt a „Vannak vidékek legbelül” című ki-
advány bemutatója Czöndör Mihályné 60. születésnapja
alkalmából a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyo-
mányteremtő Alapítvány szervezésében, melyről külön
írásban számolunk be.
Október 2-án idén is köszöntötte városunk szépkorú la-
kóit Szőke Erzsébet és Zsuffa Bözsi szervezésének kö-
szönhetően az Idősek Világnapján.
Tájékoztatót tartottak Kulcsban a LEADER pályázatról, a
beadási határidő meghosszabbításáról. A hónap végén a
Mezőföldi Híd ülésén elhangzott, hogy száznál több pro-
jektadatlapot nyújtottak be. A pályázat érdekessége, hogy
van olyan téma, melyre sok előzetes jelentkezés történt,
van, amelyikre kevés – az egyes témákra szánt összegek
azonban nem átcsoportosíthatók.
Október 6-án az általános iskolában megemlékeztek az
aradi vértanúkról.
Október 13-án az uszoda per tárgyában rendkívüli ülést
tartott a képviselő-testület, melyen arról döntöttek, hogy
az első fokú ítélet ismeretében milyen lépéseket tegyen
a testület.
Lehetőség nyílna a csapokra szerelhető vízszűrő beren-
dezés alkalmazásával arra, hogy vízmegtakarítást érjünk
el. A berendezés lényege, hogy egy perc alatt az eredeti
vízmennyiség fele-negyede folyik át a csapon, azáltal kéz-
mosások során jelentős vízmegtakarítás érhető lenne el-
érhető.
Október 15-én volt a hagyományos szüreti felvonulás és
este a bál, melynek szervezéséért köszönet Domak Ist-
vánnénak.

Sajnos vannak a városban olyan személyek, akik nem be-
csülik a szépet-jót, ezért megrongálják, mint ahogy a fut-
sal pályának a feszítő drótjaival és a pálya mellett
elhelyezett hulladékgyűjtőkkel is tették. Ezért vált szük-
ségessé pályafelügyelő megbízása.
Október második felében részletes egyeztetés történt a
Pusztaszabolcsot az uszoda perben képviselő ügyvédi

iroda munkatársaival a fellebbezésről. Mivel Iváncsa nem
tudja fizetni az uszoda fenntartását, lehetséges, hogy „ma-
gától megoldódik” a dolog, mert nem tud működni az in-
tézmény, ezért nem kell fenntartási költséget fizetni.
Egyeztetés történt a november 6-ai búcsúval kapcsolat-
ban a vállalkozókkal.
Október 21-én az általános iskolában volt ünnepség, 23-
án pedig a Millenniumi parkban a városi ünnepségre ke-
rült sor meglehetősen kedvezőtlen időjárási
körülmények között.
Október 26-án honosítási eljárás során egy fő tett állam-
polgári esküt, ő az első csángó. 1996-ban Pusztaszabol-
cson kötött házasságot.
Új vételi ajánlat érkezett a volt MÁV laktanya épületére,
miután az előző nem realizálódott. Az új befektetőnek
megfelelne a tavalyi értékbecslés szerinti ár (13 millió fo-
rint+áfa). Az alsó szinten fagyizót és pizzériát szándéko-
zik kialakítani, az első szinten 3 db kisebb méretű lakást
és irodát, a 2. szinten pedig 2 db lakást terveznek. 
Szintén a hónap végén polgármesteri fórumon vett részt
Czompó István, ahol dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott
adott tájékoztatást a készülő önkormányzati törvényről
és a leendő járások kialakításáról. A kormánymegbízott
szerint a törvénytervezet jelenlegi szövege nincs kőbe
vésve, változhat. Például az eddigiek szerint a 3000 fő
alatti településeken megszűnnének az önálló polgármes-
teri hivatalok, mert a 2014-es választásokat követően tár-
sulniuk kellene az önkormányzatoknak. Ez mára már
módosult: a 2000 fő alatti településeket érintené ez a vál-
tozás. 

Kérdések, interpellációk sorában elsőként Czöndör Mi-
hály javasolta, hogy az Iskola utca Mátyás király utca-Ve-
lencei út közötti sötét szakaszára világítótest elhelyezése
lenne szükséges, ugyanakkor fel kellene mérni, hogy hova
kellene még elhelyezni lámpákat, a felmérésben segít-
hetnének a képviselők. Csányi Kálmán a játszótérépítés-
ről tudakozódott. Czompó István válaszában elmondta,
hogy több olyan keresztutca van a városban, ahol nincs
közvilágítási szál, ezekről az E-On felvilágosítást tud adni.
A jelzett szakasz ezek közé tartozik.
A játszótér tervezésére van a költségvetésben némi pénz.
A terveztetést a képviselő-testületnek jóvá kell hagyni. A
tervezés költsége attól függ, mennyi játékot szeretnénk a
játszótérre. A futsal pálya melletti területen meg lehetne
valósítani. A játszóteret majd be is kell keríteni, mert van-
dálok sajnos vannak a városban.

Jól láthatók a pálya melletti hulladékgyűjtőkön a rongálás nyomai

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.
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Pusztaszabolcs Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületének

2011. szeptember 29-én 
megtartott nyílt ülésén hozott

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

274/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző
Képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló pol-
gármesteri tájékoztatót tudomásul veszi.

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

275/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az önkormányzati intézmények vagyonvédelmi távfelügyele-
tét az érvényben lévő szolgáltatási szerződés szerint továbbra is a

RŐDNER Vagyonvédelmi Szolgáltató Kft. (8000 Székesfehérvár,
Horváth I. u. 22.) lássa el.

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

276/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közok-
tatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés g) pontja
alapján az önkormányzat fenntartásában lévő József Attila Közös
Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás
király u. 14) 2010/2011. tanév értékeléséről szóló beszámolóját
megtárgyalta és elfogadta.

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

277/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közok-
tatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés g) pontja
alapján az önkormányzat fenntartásában lévő József Attila Közös
Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás
király u. 14) 2011/2012. tanév/nevelési év indításáról szóló tájé-
koztatóját megtárgyalja és elfogadja.

Uszodaper – első fokon

Október 10-én zárult első fokon az Iváncsa és Perkáta-
Pusztaszabolcs-Beloiannisz között zajló uszodaper.
Ennek kapcsán tartott rendkívüli ülést a pusztaszabolcsi
képviselő-testület.
Czompó István polgármester ismertette az ítéletet, mely
szerint a bíróság Iváncsa kereseti összegét elosztotta a
három perelt település között, mely Pusztaszabolcsra te-
temes pénzügyi terhet ró. Sajnálatát fejezte ki az ítélettel
kapcsolatban és emlékeztetett arra, hogy korábban több-
ször elmondta: a legrosszabb az lesz, ha elveszítjük a pert,
fizetnünk kell és a gyerekek mégsem járhatnak az uszo-
dába, nem tanulhatnak úszni. Az ítélet nem jogerős, az ön-
kormányzat nem ért egyet az ítélettel és fellebbezni fog.
A másodfokú ítélet várhatóan 2012-ben születik meg,
ezért a jövő évi költségvetésbe be kell tervezni egy 25-30
milliós ilyen jellegű várható kiadást.
Tüke László szerint az ítélet ékes példája annak, hogy ami
jogos, az nem feltétlenül igazságos. 
Kátai György emlékeztetett arra, hogy korábban többen
anyagi okokra hivatkozva nem támogatták az uszodaépí-
tést. Véleménye szerint mindenkinek mélyen el kell gon-
dolkodni azon, hogy megérte-e bármilyen vélt vagy valós
okok miatt az uszodai ügyet ebbe az irányba elvinni. A
legszomorúbb az, hogy az önkormányzat fizet, szerződés
nem lesz az uszoda igénybevételére, és a gyerekek nem
járnak uszodába. Ha az ítéletben szereplő összeggel meg
kell terhelni a jövő évi költségvetést, vélhetően az önkor-
mányzat egy fillért sem tud fejlesztésre költeni.
Szőke Erzsébet az ítélet elolvasása után meglepődött a fi-
zetendő összeg nagyságán. Eszébe jutottak a korábbi

években megjelent cikkek, melyekben az volt: úszni, eny-
nyiért? Most akkor azt írják le: nem úszni, de ennyiért?
Aggályait fejezte ki, hogy ha ennyi pénzt kell kifizetni jö-
vőre Iváncsának, akkor vajon tud-e fejleszteni az önkor-
mányzat. Szerinte nagyon rossz döntés volt nem
támogatni az uszoda működtetését, több testületi ülésen
is hiába próbálták meggyőzni a nemmel szavazókat arról,
hogy a korábban vállalt kötelezettséget teljesíteni kell az
önkormányzatnak.
Csányi Kálmán, aki az ügyben a bíróság előtt a várost kép-
viseli, kifejezte meglepődését az ítélet hallatán. Úgy gon-
dolta, hogy a bíróság különbséget fog tenni a három
perelt település között. A bíróság nem vette figyelembe a
pusztaszabolcsi képviselő-testület 2005. évi kötelezett-
ségvállalását egy adott összegre, hanem azt a 2006. no-
vemberi kistérségi tanácsi döntést ismerte el, amely
mindent felülírt. Kiemelte, hogy ha 2008-ban megkötöt-
ték volna a szerződést, akkor 15 éven keresztül évi 14
millió forintot, illetve az inflációval emelt összeget kel-
lene fizetni. Ennek értelmében használhatnák a gyerekek
az uszodát, jelen bírósági ítélet szerint viszont nem tör-
ténik szerződéskötés az uszodahasználatra.
Czompó István kiemelte, hogy a jelen ítélet csak egy idő-
szakról szól, Iváncsa mindaddig perelni fog, amíg nem
születik megegyezés a két település között. Reményét fe-
jezte ki, hogy a másodfokú ítélet enyhébb lesz. Gyakorla-
tilag a három önkormányzatot egyformán kezelte a
bíróság, és ez az a pont, ahol a fellebbezéssel meg lehet
támadni az első fokú ítéletet. Az ügyben városunkat kép-
viselő ügyvédi iroda továbbra is a korábbi feltételekkel
vállalja képviseletünket.
Ezekről született döntés a rendkívüli képviselő-testületi
ülésen.
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A Képviselő-testület 1 igen, 5 nem szavazattal és 2 tartózkodással
a javaslatot elutasította:

278/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja
azt a javaslatot, hogy az önkormányzat úgy nyújtson be pályázatot
a TIOP-1.1.1-11/1 kódszámú „Intézményi informatikai infrastruk-
túra fejlesztése a közoktatásban” című támogatásra, hogy a polgár-
mester saját hatáskörben döntse el, hogy a pályázatot kivel
készítteti el. 

A Képviselő-testület 2 igen, 6 nem szavazattal és 0 tartózkodással
a javaslatot elutasította:

279/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja
azt a javaslatot, hogy az önkormányzat úgy nyújtson be pályázatot
a TIOP-1.1.1-11/1 kódszámú „Intézményi informatikai infrastruk-
túra fejlesztése a közoktatásban” című támogatásra, hogy az ön-
kormányzat a Magyar Projektmenedzsment Iroda Kft.-t (1125
Budapest, Kiss Áron u. 3.) bízza meg a pályázat elkészítésével. 

A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással
a javaslatot elutasította:

280/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot
kíván benyújtani a TIOP-1.1.1-11/1 kódszámú „Intézményi infor-
matikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban” című támoga-
tásra vonatkozóan a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola
és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás kir. u. 14.) informatikai inf-
rastruktúrájának fejlesztése céljából. A projekt keretében a mel-
léklet táblázatban felsorolt eszköz csomagok kerülnének
beszerzésre. 
A projekt összes tervezett maximális költsége 22.883.100,- Ft, mely-
ből a támogatás szempontjából is elszámolható költség:
22.883.100,- Ft. A projekt támogatásának mértéke a projekt elszá-
molható összes költségének 100 %-a, ebből adódóan a projekt ke-
retében igényelt támogatás összege: 22.883.100,- Ft, melyből
21.530.500,- Ft szállítói finanszírozással közvetlenül a szállítónak
kerül kifizetésre, 1.352.600,- Ft pedig utófinanszírozás formájában
a pályázónak kerül az elszámolást követően kiegyenlítésre.
A képviselő-testület a pályázat megírásával Darvas Tímeát, a Pol-
gármesteri Hivatal pénzügyi és pályázati tanácsadói előadóját bízza
meg. Sikeres pályázat esetén felkéri a jegyzőt, hogy bruttó 100.000,-
Ft céljutalomban részesítse Darvas Tímeát
Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gon-
doskodjon. 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:

281/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
a 2011. évi Életmód és Szenvedélyek Napja rendezvényről készült
beszámolót.
Az Életmód és Szenvedélyek Napja lebonyolításában résztvevő va-
lamennyi szervező munkáját megköszöni.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:

282/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról készült beszámolót elfo-
gadja.

A Képviselő-testület az alábbi határozatokat visszavonja:
- 351/2008.(X.30.), 421/2008.(XI.27.) /amennyiben mégis sor

kerül teljesítésére, az jogszerű/, 115/2010. (IV 29.),
123/2010.(IV.29.), 202/2010. (VIII. 3.), 262/2010.IX.30.)Kt.
számú határozatok.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi 2009. évi

határozatok végrehajtása folyamatban van:
- 179/2009 (VI. 25.), 192/2009.(VI. 25.), 287/2009.(X. 29.),

288/2009.(X.29.), 289/2009.(X.29.) Kt. számú határozatok.
A Képviselő-testület az alábbi 2010. évi határozatok végrehajtását
befejezettnek tekinti, habár a helyettesítés díját nem térítette meg
senki:
- 31/2010. (II. 18), 37/2010. (II. 25), 82/2010. (III. 25) Kt. számú

határozatok. 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi 2010. évi ha-
tározat végrehajtása folyamatban van:
- 157/2010. (V. 27.) Kt számú határozat.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi 2011. évi ha-
tározatok végrehajtása folyamatban van:
- 57/2011. (II. 24), 64/2011. (II. 24), 84/2011. (II. 24), 98/2011.

(III. 31.), 117/2011.(III.31.), 118/2011.(III.31.),
125/2011.(III.31.), 137/2011. (IV.13.), 150/2011.(IV.28.),
174/2011. (V.26.), 217/2011. (VI.30.), 226/2011.(VI.30.),
234/2011.(VI.30.), 240/2011. (VI.30.) Kt. számú határozatok.

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

283/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Refor-
mátus Egyház pusztaszabolcsi gyülekezetének vezetője kérelmére,
biztosítja az önkormányzati tulajdonú, Pusztaszabolcs, Adonyi út
12. sz. alatti Könyvtár és Művelődési Ház épületben az egyik kiste-
rem díjtalan használatát, heti két alkalommal, 1-1 órai időtartamra,
hitoktatás, nevelés céljára.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a használati megálla-
podás aláírására.

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

284/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. I. félévi tevékenysé-
géről szóló tájékoztatót.
Továbbá felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a
kistérségi munkaszervezetet a határozat megküldésével értesítse. 

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

285/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdo-
nában áll, szabadtéren egy műfüves futsal pálya, ezért szükségesnek
látja az önkormányzat, hogy a létesítmény megóvása érdekében,
tulajdonosi jogkörben a foci pálya használatát szabályozza. A Kép-
viselő-testület a pálya használatának szabályzat-tervezetét az aláb-
biakkal kiegészíti:

- „Aki nem tartja be a műfüves pálya használati rendjét, az a pálya
területéről kitiltható.”

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
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286/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OKSB
elnökének javaslata alapján, az önkormányzat tulajdonában álló,
szabadtéri műfüves futsal pálya (Pusztaszabolcs, 1163 hrsz.) hasz-
nálatát, a létesítmény megóvása érdekében, tulajdonosi jogkörben,
szabályozza. 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a műfü-
ves pálya használatát az alábbi szabályzat szerint bocsátja a helyi la-
kosság rendelkezésére:
A műfüves pálya használata ingyenes.
A pályára csak terem, illetve tornacipőben lehet menni.
A pálya használata a csoportok közös megegyezésével történik.
Ha több csoport van, óránként váltanak.
A pálya területén dohányozni tilos, továbbá nyílt láng használata
tilos.
A pályán szemetelni és olyan tevékenységet folytatni, ami esetleg
rongálja, szigorúan tilos.
A pálya éjszakára zárva tart a környezet nyugalma, és esetleges ron-
gálás elkerülése érdekében.
A pálya nyitvatartási ideje június 1-től augusztus 31-ig 7.00-tól nap-
nyugtáig, éjszaka zárva tart, szeptember 1-től május 31-ig 12.00-
tól napnyugtáig, éjszaka zárva tart. 
Nyitvatartási időn kívüli időszakban a területet az oktatási-neve-
lési intézmények használhatják.
A pálya nyitását, zárását a pályafelügyelő végzi, és a nyitvatartási
idő alatt ellenőrzi a használati rend betartását.
Aki nem tartja be a műfüves pálya használati rendjét, az a pálya te-
rületéről kitiltható.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy pályafelügyelő
személyéről, megbízásának feltételeiről folytasson tárgyalást, és az
októberi testületi ülésre készítsen előterjesztést.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
287/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Adonyi út 12. szám alatt álló Művelődési Ház és Könyvtár
utcai homlokzata előtt 1 darab, az udvarán 1 darab, valamint az
1163 helyrajzi számú közterületen lévő műfüves sportpálya mellé
2 darab 8 állásos kerékpártároló egységet telepíttet, és egységen-
ként 2x5 m térburkolatot készíttet.
A Képviselő-testület a beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőb-
bet, a LÉDEM 2000 KFT (2490 Pusztaszabolcs, Iskola u. 1.) által be-
nyújtottat fogadja el, melynek vállalási összege 397.000 Ft + Áfa,
azaz bruttó 496.250 Ft.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a kerékpártároló egységek te-
lepítését és a térburkolatok megépítését a LÉDEM 2000 KFT-vel vé-
gezteti el – a 2011. évi költségvetés tartalék terhére – bruttó
496.250 Ft bekerülési összegért.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés
módosítást terjessze be, és egyúttal felhatalmazza az előterjesztés
szerinti szerződés aláírására.

A Képviselő-testület 1 igen, 7 nem szavazattal és 0 tartózkodással
a javaslatot elutasította:

288/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja
azt a javaslatot, hogy a Kastély utca 1. és 5. szám közötti szakaszán
lévő árkok és átereszek rekonstrukciós munkáinak elvégzése, il-
letve a vízelvezetés megoldása érdekében a szükséges dokumen-
tációkat elkészíttesse, azért mert az önkormányzat véleménye
szerint az árok megfelelő tisztításával általánosságban az ingatla-
nokról a víz elfolyatása megoldható, és a 2010. évi rendkívüli csa-

padékos időjárás okozta vízelvezetési problémák a település többi
pontján is jelentkeztek, mert a vízelvezetési rendszert nem azokra
az extrém körülményekre tervezték.

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

289/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Iskola utcában, a Velencei út és a Széchenyi István utcák
közti 120 m hosszú szakaszon lévő 4 m széles, megrongálódott asz-
faltburkolatot helyreállíttatja. A helyreállítás során a kivitelező szer-
vezet (Strabag Zrt., jogutódja: Magyar Aszfalt Kft.) árajánlata alapján
a következő munkák elvégzését rendeli el: 
- leszakadt részek felbontása, ágyazat igazítása, kátyúzás 210 m2-
en, majd 10 cm vastag aszfalt megerősítés építése 480 m2-en, me-
lyek költsége 120x4x4900+1 080 000 =3 432 000 Ft+Áfa, és
- padkaépítés, aminek költsége 134 400 Ft+Áfa, valamint 
- csatorna fedlapok szintre emelése 35 000 Ft+Áfa/darab díjért. 
A Képviselő-testület elfogadja a kivitelező szervezet vezetőjének a
költségmegosztásra vonatkozó javaslatát, melynek értelmében az
árajánlat szerinti 3 432 000 Ft + Áfa bekerülési összegből 980 000
Ft+Áfa összeget magára vállal. Az önkormányzatot terheli a fent
maradó 2 452 000 Ft+Áfa összegű díj, és a padkaépítés 134 400
Ft+Áfa összegű díja, azaz bruttó
3 233 000 Ft, ami növekszik még a csatorna fedlapok szintre eme-
lésének 35 000 Ft+Áfa/darab díjával. 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képvi-
selő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.
(IV.1.) önkormányzati rendelet 67. § 6. francia bekezdése alapján
egyetért azzal, hogy a polgármester a munka elvégzését a Magyar
Aszfalt Kft-től (8000 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 5.) – az előter-
jesztés szerinti árajánlatban közölt tartalommal – megrendelje – a
2011. évi költségvetés útépítési munkák beruházási előirányzat ter-
hére – bruttó 3 233 000 Ft útépítési-, + darabonként bruttó 43 750
Ft csatorna fedlap szintre emelési díjért, valamint felhatalmazza a
szerződés aláírására.

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

290/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkor-
mányzati tulajdonú, Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 51. sz. alatti in-
gatlan részét képező összkomfortos bérlakást, a hozzá tartozó
földterülettel együtt a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Vezető-
jének bérlőkijelölése alapján, 2011. június 1-jétől 36 hónap időtar-
tamra Faragó Dávid r. zászlós részére bérbe adja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elő-
terjesztés melléklete szerinti bérleti szerződést írja alá.

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

291/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dávid
Anna (Pusztaszabolcs, Sport u. 26.) kérelmére, kifejezi azt a szán-
dékát, hogy az önkormányzati tulajdonú Pusztaszabolcs, Szent Ist-
ván u.28. sz. alatti, 973. hrsz-ú ingatlant értékesíteni kívánja, azzal
a feltétellel, hogy a lakásban jelenleg jogszerűen élő személyek lak-
hatását az új tulajdonos továbbra is biztosítsa.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy értékeltesse fel az
ingatlant, és az értékbecslést a vételár meghatározása érdekében
terjessze a Képviselő-testület elé. 
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:

292/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a telepü-
lésre vonatkozó forgalomszabályozási terv készítésének árajánla-
tait megismerte, de a megrendelést az önkormányzat költségvetése
jelenleg nem teszi lehetővé.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi költ-
ségvetés készítésekor a forgalomszabályozási terv készítésének
költségeit, a lehetőségek függvényében vegye figyelembe.

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

293/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nofer-
titi Lányai Hastánccsoport vezetője Róka Mónika (Pusztaszabolcs,
Magyar u. 12.) kérelmére az önkormányzati tulajdonú Pusztasza-
bolcs, Velencei út 1. sz. alatti (volt MÁV iskola) épület egyik helyi-
ségének használatát biztosítja a tánccsoport részére, határozatlan
időre, térítésmentesen. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a helyiség használatára
vonatkozó, mellékelt megállapodás tervezet aláírására.

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

294/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Huszár
Katalin (Iváncsa, Jókai u. 7.) kérelmére, az önkormányzati tulajdonú
Pusztaszabolcs, Velencei út 1. sz. alatti (volt MÁV iskola) épület be-
járattal szemben lévő termét, a vizesblokk használatával együtt, ha-
tározatlan időre bérbeadja aerobik oktatás, edzés céljára, 4.200,-
Ft/hó + ÁFA bérleti díjért. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az előterjesztés mel-
lékletében szereplő bérleti szerződés aláírásával.

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

295/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
214/2011.(V.30.) Kt. számú határozatát visszavonja.
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat megismerve dr. Kádár Attila
gyermekorvos (Peddrop Bt, 2490 Pusztaszabolcs, Kossuth L. u.
6/1.) szabadságolásával és helyettesítésével kapcsolatos problé-
máját, és annak érdekében, hogy a gyermekorvosi ellátás folyama-
tosan helyben biztosítva legyen (ne kelljen más településre vinni a
gyerekeket) az önkormányzat az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület abban az esetben, ha dr. Kádár Attila a gyer-
mekorvosi ellátás folyamatossága érdekében a helyettesítését úgy
oldja meg, hogy a helyettesítés Pusztaszabolcson történik, a he-
lyettesítő orvosok díját bruttó 10.000,- Ft/ nap összegben, évente
maximum 10 napra felvállalja, mellyel kapcsolatban kéri dr. Kádár
Attilát, hogy szabadságának megkezdése előtt egy héttel jelezze igé-
nyét írásban a Polgármesteri Hivatal felé, hogy a helyettesítő orvo-
sok részére a megrendelést az önkormányzat kiadhassa. 
A kiadások fedezete a visszavont határozat alapján a költségvetésbe
betervezésre került. 
Jelen határozat visszavonásig, vagy azt módosító vagy megszüntető
megállapodásig marad hatályban.

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

296/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkor-
mányzati tulajdonban lévő, Pusztaszabolcs, Adonyi út 51. sz. alatti
lakást, a hozzá tartozó földterülettel együtt Grósz Tibor részére, az
Országos Mentőszolgálat Pusztaszabolcsi Mentőállomásán fennálló
munkaviszonya idejére, de legfeljebb 10 év időtartamra bérbeadja
azzal a feltétellel, hogy az épület átalakítására, felújítására vonat-
kozó sikeres önkormányzati pályázat, vagy bármely más – a Képvi-
selő-testület erre irányuló döntése szerinti – önkormányzati igény
esetén, a bérlakásból 30 napon belül kiköltöznek.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérlővel
kösse meg a szerződést.

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

297/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához, mely célra 2012. évben
400.000,- Ft-os előirányzatot tervez be.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az "A" és "B" típusú pá-
lyázatok kiírására legkésőbb 2011. október 17-ig.
A Képviselő-testület a pályázati kiírást az előterjesztés szerint jó-
váhagyja.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
(Csányi Kálmán képviselő nem szavazott) az alábbi határozatot
hozta:

298/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
(2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 16-20.) tornatermében lévő
meghibásodott radiátor cseréjét Hajzer Zsolt vállalkozóval (2490.
Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 7/1.) végezteti el, árajánlata alap-
ján bruttó 81.125 Ft összegben. A javítási költség fedezete a bizto-
sító által megtérített kártérítés összege. Amennyiben a Biztosító a
kárigényünket nem érvényesíti, úgy a javítási költség fedezete az
általános tartalék.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a javítási mun-
kát a vállalkozótól 81.125 Ft összegben rendelje meg.

A Képviselő-testület az alábbi határozatát zárt ülésén hozta:
299/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat.
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Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 55. évfordulójára
emlékeztünk. 

Ünnepi beszédet mondott Tüke László, a Településfejlesz-
tési Bizottság elnöke.
Az emlékező műsorban közreműködött Domak Zsanett,
Csomor Csaba, Horváth András, Neikl Ákos.

Mélyen Tisztelt Ünneplők!
Október 23-a, az ’56-os forradalom és szabadságharc emlék-
napja, mely nemcsak nekünk, de a 20. század világtörténeté-
ben számos nép közös ünnepe. E nap a terror és az elnyomás
elleni hősi küzdelemre, a szabadság szeretetére emlékeztet.
1956 nélkül ma Európa sem lenne az a szellemi, gazdasági és
politikai közösség, melyben Magyarországnak ismét helye
van!  Ezt a küzdelmet idézik fel a kortársnak, Albert Camus-
nek híressé vált sorai: "A legázolt, bilincsbe vert Magyarország
többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép
a világon… Ahhoz, hogy ezt a leckét megértse a fülét betömő,
a szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kel-
lett elhullnia — s ez a vérfolyam most már alvad az emléke-
zetben. A magára maradt Európában csak úgy maradhatunk
hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, ami-
ért a magyar harcosok az életüket adták, és soha, sehol — még
közvetve sem — igazoljuk a gyilkosokat. Nehéz minékünk
méltónak lenni ennyi áldozatra." 
A kommunista világrendszer ezt a megrázkódtatást már
sosem tudta kiheverni. A magyar forradalom  hatására a nyu-
gati országok politikusai, gondolkodói leszámoltak a Szovje-
tunióhoz és a kommunizmushoz fűződő illúzióikkal. Ennél
sokkal többet mi magyarok  ekkor igazán nem tehettünk. A
szabad világ azóta is tartozik nekünk ennek a meghálálásával.
De kik is voltak azok, akik 1956 őszén megrengették a
kommunista birodalmat?
A magyar forradalom fejét a forrongó értelmiség szolgáltatta,
szívét pedig a barikádok harcosai, s a forradalom gerince két-
ségtelenül a munkásság volt. Csepel, Miskolc, Győr, Sztálinvá-
ros nagyüzemi munkásai, Szombathely vasutasai, Pécs és Ózd
bányászai nem voltak ideológusok. Kiállásukban a nemzeti,
politikai és társadalmi felkelés kibogozhatatlanul egybefonó-
dott az emberi szabadság kinyilvánításával. Ez a szabadság
nem érte be követelésekkel a hatalomtól, hanem maga nyilat-
kozott meg önálló hatalomként. A fegyveres harcosokat ösz-
szefogó nemzetőrségen kívül a gyárak, intézmények, sőt a

városok és régiók is létrehozták a maguk kormánytól függet-
len önigazgatási szerveit, a forradalmi bizottságokat, mun-
kástanácsokat, nemzeti tanácsokat. Ténylegesen kettős
hatalom jött létre, az állami és a közvetlen társadalmi hata-
lom. Magyarországon ugyanakkor, a történelemben egyedü-
lállóan, pontosan a Párt és az ideológia béklyóit lerázva jöttek
létre, független társadalmi-hatalmi tényezőkként, így mente-
sek maradtak a bolsevik ideológiától. Nagy Imrének és változó
kormányainak az adott történelmi helyzetben nem volt más
választása, mint követni a forradalom ezen öntörvényű dina-
mizmusát. 
A kommunista Nagy Imre emberi nagysága pontosan abban
rejlik, hogy saját ideológiájának roncsai alól nemcsak hajlandó
volt a forradalmi nép szavára odafigyelni, de végső soron –
mint tudjuk, élete árán – magára is vállalta teljesen azt, amit
nem maga kezdeményezett, és amit még csak nem is egészen
értett. 
Melyek is voltak 1956 legfontosabb határkövei?
Nagy Imre 23-án még elvtársakként akarta szavait az őt köve-
telő tömeghez intézni. Ez már akkor nem volt elfogadható. Az
első hét harcai és politikai változásai során még a demokrá-
ciát is kizárólag egy szocialista Magyarország demokráciája-
ként emlegette. Az állandó szocialista jelzőt csak október 30-a
után ejtette. Ez volt az a nap, amelyen először találkozott a sza-
badságharcosok több vezetőjével, köztük a Kilián laktanya le-
gendás védőjével, Maléter Pál ezredessel. 
Október 30-a, talán a forradalmi kalendárium egyik legsors-
döntőbb napja. A 23-án megkezdődött fájdalmas vajúdás ered-
ményeként létrejött többpárti koalícióval, az egypártrendszer
eltörlésével, ez a nap végre egyértelműen a kommunista múlt
lezárását ígérte, - GYŐZÖTT A FORRADALOM! Ez a nap az új
rend első megnyilvánulásainak napja is volt. 30-án jelentek
meg az utcákon a forradalom saját közrendi szervezetének já-
rőrei, a független nemzetőrség és a forradalomhoz csatlako-
zott rendőrség közös járőrei. Október 30-a lehetővé tette a
kormány számára, hogy megszilárdíthassa a népesség ingatag
bizalmát a politikai hatalomban. Moszkva e napon nyilatko-
zatban ismerte el, hogy hajlandó revízió alá venni csapatainak
magyarországi tartózkodását. – Nagy Imre még aznap beje-
lentette, hogy a szovjet kormánymegbízottakkal folytatott
megbeszélések a csapatkivonásról nemcsak Budapestre, de az
egész országra vonatkoznak. A miskolci rádió 30-án este már
közölt is szemtanúi jelentéseket Nyíregyháza térségéből a fo-
lyamatos szovjet kivonulásról. 
Azonban egy nappal később, október 31-én a miskolci rádió
már nem a szovjet csapatok kivonulásáról tudósított, hanem
azt jelentette, hogy friss erők lépnek az ország területére. Nagy
Imre november elsején már hiába továbbította tiltakozását az
új szovjet erők beözönlése ellen az ENSZ-hez. A magyar se-
gélykérés hatástalan volt, Magyarország magára maradt. 
Közben a magyar kormány egyik tagja, Kádár János, akivel ok-
tóber 30-án a Budapesten tárgyaló szovjet megbízottak külön
is találkoztak, november 1-jén eltűnt. A miniszterelnök hiába
kérte rádión is jelentkezését, a kommunista párt új első tit-
kára nem hallatott magáról. November 4-én bukkant fel aztán
neve újra a híradásokban, de akkor már egy úgynevezett „for-
radalmi munkás-paraszt kormány” fejeként, hogy az ismét tá-
madó szovjet tankok védelmében majd hosszú időre
berendezkedjék Budapesten. 
A november 4-i szovjet invázió megpecsételte a felkelés sorsát,
de a forradalom ezzel még nem ért véget. Egyrészt a fegyveres
harcok is elhúzódtak a szovjet katonai vezetés által előrelátott
egy-két napon túl. A Nemzetőrség csak november 10-én kény-
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szerült feladni főhadiszállását Budapest területén, a Szabad-
sághegyen. Elszigetelt felkelő alakulatok még egy ideig tevé-
kenykedtek az ország különböző vidékén, de Magyarország
helyzete nem hagyott kétséget afelől, hogy ezek napjai meg
vannak számlálva. Nagyobb nehézséget jelentett a Kádár-kor-
mányzat számára a társadalmi önigazgatás képződményeinek
felszámolása. Figyelemre méltó, hogy míg a kormány a szov-
jet támadás súlya alatt szinte azonnal összeomlott, a munkás-
ság önigazgatási szervezeteivel nemcsak hogy nem végzett a
második szovjet invázió, hanem a budapesti munkástanácso-
kat egyesítő Nagy Budapesti Munkástanács éppen ekkor, a fő-
városi harcok elcsendesedése után, november 14-én alakult
meg, és hamarosan egy, a vidéki munkástanácsokat is magába
foglaló ilyen össznemzeti szervezet létrehozását kezdemé-
nyezte. A kommunista kormány, valamint a szovjet megszállók
nem fogadhattak el egy, az ország egész területét átszövő ha-
talmi hálózatot. Így a munkás overallban parádézó új állam-
hatalom leszámolásra szánta el magát a tényleges
munkáshatalommal szemben. Válaszul a Nagy Budapesti
Munkástanács december közepén általános politikai sztrájkot
hirdetett meg. A kenyértörés kimenetelét a szovjet megszál-
lók jelenléte határozta meg. Ez tette lehetővé Kádár számára
a munkástanács vezetőinek letartóztatását. A berendezkedő
kommunista államhatalom ezután a sztrájkokat – halálbünte-
tés terhe mellett – betiltotta. A munkástanácsok funkcióit tör-
vénnyel korlátozták, egymás után alakították meg, ha kellett
erőszakkal, megfélemlítéssel az üzemi pártszervezeteket. Min-
dennek ellenére a munkástanácsok még így is fontos szerepet
játszottak az 1956 legvégén és 1957 elején újra meg újra fel-
lángoló sztrájkokban, tüntetésekben. Kádár rendszere csak
'57 végére érezte magát elég erősnek ahhoz, hogy végleg fel-

számolja ezeket, az u.n. munkás-paraszt kormány számára oly
zavaró képződményeket. A következő esztendőben, 1958-ban,
aztán a forradalom vezető alakjainak, így Nagy Imrének, Ma-
léter Pálnak és másoknak elítélésére és kivégzésére is sor ke-
rülhetett. A terror még '58-ban sem ért véget, így az Újpesti
Munkástanács vezetőségének tizenegy tagját csak 1959 nya-
rán ítélték halálra, - nyolcukat ki is végezték. Az új, egyébként
illegitim kádári vezetés rendcsinálás címén több embert vég-
zett ki saját nemzettársai közül, mint Haynau 1849/50-ben.
Kádárra, szerepénél fogva, illik Széchenyi István idézete: „Akit
magyarnak teremtett az Úristen és nem fogja pártját nemze-
tének – nem derék ember.”
A forradalom ugyan 1956- ban győzött, de a szovjet csapatok
beavatkozása erőszakkal letörte ezt a megújulást, azonban 33
évvel később már senki és semmi nem tudta megakadályozni
a meginduló átalakulást. Paróczay Sándor néhai plébános,
Pusztaszabolcs díszpolgára írta egykor: „A magyar zászlóhoz
hívek tartozunk maradni, mert ennek árnyékában van a mi
mennyországunk, ha hazánk meghalt, megmaradunk égő, ki-
áltó sírkövének.” Mert Magyarország 1956- ban egy kicsit
meghalt, 1989- re azonban feltámadt, s napjainkban az 1989-
eshez hasonló, nagy horderejű változásoknak lehetünk tanúi.
S végül mit üzen 1956 a pusztaszabolcsiaknak?
1956 fő üzenete, hogy higgyünk a jövőnkben, higgyünk ön-
magunkban, szeressük a hazánkat: legyünk újra család, min-
den magyar testvérünket befogadó és megvédő család! S ne
higgyünk azoknak, akik rágalmakat használnak mások besá-
rozására az igazságosztó szerepében tetszelegve!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

AGROSZERVIZ Kft.
Az Ön megbízható partnere!

SZOLGÁLTATÁSAINK

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

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
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„Vannak vidékek legbelül…”

Október 1-jén rendhagyó könyvbemutatóra került sor a közép-
iskolában. Rendhagyó volt, mert a „pusztaszabolcs anno” soro-
zat 6. része tiszteletkötet. Tisztelgés egy olyan ember
születésnapja alkalmából, aki sokat tett és tesz lakóhelyéért és
a közösségért, amelyben él. 

Csányi Kálmán sorozatszerkesztő írja Róla:
Szerteágazó, különböző közösségi igényeket kiszolgáló tevé-
kenységeit nehéz számba venni. A látszólagos szétszórtságot
azonban egységbe kovácsolja az, hogy egy olyan Pusztasza-
bolcsot vizionált számunkra, ahol a település lakói identitá-
sukra büszkék és egymást segítve fejlesztik közösségüket. Sokat
tett ezért a vízióért.

Elsőként óvodások köszöntötték, akik között ott volt az uno-
kája is. 
Kati állandóan tele van ötletekkel, mindig új terveket sző.
Tudom, hogy most az óvodákban folyó hagyományőrzés iz-
gatja.  Nagyra tarja az óvónők szakmai munkáját, és már maga
előtt látja egy „pusztaszabolcs anno” kötet címlapját, melyen
a Hagyományőrzés a Manóvár és a Zsiráf Óvodában felirat ol-
vasható.

Az óvodások után középiskolások adták elő a Bolond falu
című népmesét, melyet Tánczos Krisztina dramatizált. Kere-
kes Ádám, Kaluz Vivien, Major Nikoletta és Török Lilla annak
a középiskolának a tanulói, amelyben Kati sok éven át taní-
tott. Mindig mindenütt kiállt a Velinszky, majd Szabolcs Vezér
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium mellett. Mindig
fontosnak tartotta, hogy Pusztaszabolcsnak középiskolája
van, amely sok tekintetben felveszi a versenyt a nagyvárosi
iskolákkal, mégis megőrzi bensőséges, családias légkörét.
Ebben a gimnáziumban érettségizett a kötet szerkesztője,
Molnár Sándor is. A volt tanítvány és leendő tanár jó érzékkel
és gondos munkával válogatta és állította össze Kati Szabolcs
Híradóban és a Szikra című újság hasábjain megjelent cikkeit.
Olyan válogatás ez – írja az előszóban -, amely hűen felidézi az
1990-et követő évek Pusztaszabolcsának mindennapjait. A
sorokból régi kedves arcok kerülnek elő, a település életében
fontos pillanatokat élhetünk át újra.
Az ifjú szerkesztő után Kaluz Vivien előadásában Kányádi
Sándor Előhang című versét hallhattuk, melyből a kötet címe
származik.
Csányi Kálmán, a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyo-
mányteremtő Alapítvány kuratóriumának elnöke, a kiadó kö-
szöntötte Czöndör Mihálynét. Elmondta, hogy Kati
rendszeresen bombázza ötleteivel, megvalósítandó elképze-
léseivel, melyekből most is van bőven. Az alapítvány a szíve
csücske. Ő a megálmodója és megalapítója.
Bence Lóránt Miért ültetünk fát? című versét Major Nikoletta
mondta el.
Czompó István nem polgármesterként szólt. Nem mondott hi-
vatalos köszöntő beszédet, hanem magánemberként a Czön-
dör házaspárhoz fűződő baráti kapcsolatukról mesélt.
Elmondta, hogy a feleségek osztálytársak, majd a gimnázi-
umban iskolatársak voltak. Később egy hét különbséggel há-
zasodtak, és születtek meg gyermekeik. Sok kedves emlék köti
össze őket, melyeket felidézni mindig öröm. 
Számomra az este egyik kellemes meglepetése Kovács Ale-
xandra szereplése volt, aki a Piramis együttes Szállj fel ma-
gasra! című dalát énekelte.
Czöndör Mihályné a köszönő szavak után már terveiről be-
szélt. A megjelent válogatásban olyan életképek villannak fel,
olyan embereket ismerünk meg, olyan értékek rajzolódnak
ki, melyek bemutatása fontos egy település életében. A Sza-
bolcs Híradónak a közérdekű tájékoztatáson kívül ez is fel-
adata volt és lesz. Sorozatszerkesztőként már a következő
kötet megjelenésének örült.
Igaz, hogy Kati sportolói múlttal nem rendelkezik, de szereti
a természetet, a kirándulást, a kerékpározást. Tagja a Puszta-
szabolcsi Szabadidősport Egyesületnek. 2004-ben vállalta a
marketing munkát és a krónikás feladatait, amikor férjével el-
kísérték a futócsapat tagjait Staufenbergbe. Végezetül a PSZSE
nevében Kőkuti Lászlóné és Ádám László köszöntötte szüle-
tésnapja alkalmából.
A „pusztaszabolcs anno” sorozat 6. kötetét jó szívvel ajánlom
mindenkinek a szerkesztő, Molnár Sándor szavaival:
„Olvashatunk örömökről, bánatokról, megújulásról és elmú-
lásról. Emberekről és eseményekről, amelyek meghatározták
az elmúlt húsz évünket pusztaszabolcsi viszonylatban. Az oly-
kor kedves, olykor szomorú történetek mögött pedig ott rej-
lik egy olyan világ, amelynek ízét és fényét örökül hagyták
ránk a megsárgult lapok, s most új köntösbe öltöztetve viszik
a távoli jövőbe a múlt üzenetét.”

Dudásné Mester Judit

Czöndör Mihályné Joó Katalin 60 éves

A köszöntésre összegyűltek sokasága
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Halottak napján mindannyian emléke-
zünk. Hagyományosan a temetőben közös em-
lékezést is tartunk városunkban, melyen az
egyházak képviselői mellett minden évben egy
képviselő is elmondja gondolatait. Idén Szajkó
János, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság
elnöke szólt.
Tisztelt Emlékezők!
Ősz van. Rövidülnek a nappalok, szomorú, ködös, esős, hideg az
időjárás. Több idő jut az elmélkedésre és az elmúltakra való
visszaemlékezésre. És azokra a rokonokra, ismerősökre is em-
lékezünk, akik már nincsenek velünk, köztünk. Ahogy közele-
dik a tél, az év vége, vele együtt a számvetés ideje, talán számot
vetünk azzal is, hogy ki merre van, ki nincs már, kire kell az
emlékezés koszorúját, virágait elhelyezni, kiért kell gyertyát
gyújtani. Különös gonddal tesszük rendbe az elhunyt rokonok
sírját, mert ilyenkor, halottak napja környékén messziről is el-
jönnek a rokonok, ismerősök.
Mert halottja mindenkinek van. Ha működik a családi szájha-
gyomány, akkor van a gyerekeknek is, mert a történetekben
megismerik a nagyszülők, dédszülők életét, történetét. Akkor
nem teher lesz a gyerekeknek az elődök sírjának gondozása,
meglátogatása. Akkor nem fegyelmezve kell a szülőnek vezet-
getni a sírok között a kisebb-nagyobb gyermeket.
Régen a halált, az elmúlást az élet természetes velejárójaként
élték meg az emberek. Az élet minden történése otthon, a csa-
ládban zajlott, mert több generáció élt együtt. Nem féltek a ha-
láltól, mert tudták, hogy aki megszületik, annak az élete végén
el is kell távoznia ebből a világból. Az öregek többsége nem
nyomorúságos betegségektől gyötörve készült az elmúlásra,
hanem élettel betelve, megelégedetten, hogy elvégezték dol-
gukat ebben a földi életben és hitük szerint várták az elkövet-
kező, az örök életet. Hitték, hogy Isten kegyelméből tudtak úgy
élni, hogy üdvösségük és örök életük lesz haláluk után.

A mai rohanó, elidegenedett világban, amikor a betegségek
egyre vadabb fajtái támadják meg az embereket, az elmúlás is
félelmetes dolog lett, mert távoli intézményben, idegen em-
bereknek kiszolgáltatva, keservek közt készülnek a fájdal-
maktól, kínoktól megszabadító halálra – és nemcsak az idősek,
de a fiatalabbak, sőt néha az egészen fiatalok is. Az élet termé-
szetes folyamata, hogy az idősek költöznek el előbb, a gyermek
temeti el a szülőt. Tragikus, amikor a szülő áll gyermeke sírjá-
nál, mert a baleset nem kímélte, vagy a nagyszülő zokog uno-
kája felett, mert gyilkos kór támadta meg és legyőzte. 

Szomorú, hogy napjainkban egyre kevesebb a hívő, aki az
imádság által legalább vigaszt talál. Vannak, akik a gyász terhe
alatt összeroppannak, mert nem tudnak kihez fordulni, mert
nem hisznek Istenben. Hitetlenné lett a világ, ugyanakkor ke-
resik a menedéket az emberek a rohanásban. Kapaszkodót a
mindennapokban és kapaszkodót a halál közelségében. 
Pedig milyen erőt adó a bibliai Márta esete, mikor a halott test-
vére, Lázár sírjánál, miután panaszára: Uram, ha itt lettél volna,
nem halt volna meg a testvérem; Jézust azt válaszolta: Feltá-
mad a te testvéred; s Márta hittel mondta: Tudom, hogy feltá-
mad a feltámadáskor, az utolsó napon.

A gyász, csakúgy mint a halál egyetemes. Tetőtől talpig bejárja
az embert. A gyász során vannak népek, amelyek böjtölnek,
vannak, akik viszont lakomákkal emlékeznek. Vannak, akik si-
ratják halottaikat; vannak, akik jajveszékelnek; és vannak olya-
nok is, akik énekelnek és táncolnak; vagy hallgatnak.
Az, hogy mi történik a halál után a testtel, az nem rejtély. Ám
hogy mi történik a lélekkel, erre nézve minden kultúrának más

elképzelése van. A halotti rítusok és a halállal kapcsolatos hie-
delmek alapja az élet halál utáni folytatásának hite. 
A kereszténység azt hirdeti, hogy a halál után a lélek a pokolba
vagy a mennyországba kerül, ki-ki aszerint, ahogyan élt.
Hogy a halottakat útjukon semmi ne zavarja Európa számos
régiójában a gyász idején szokás volt az órák megállítása, a tük-
rök eltakarása. A magyar népi hagyományban a halál beállta-
kor általában első tennivaló volt az ablak kinyitása, amelyet
sok helyen még a közelmúltban is úgy magyaráztak, hogy a tá-
vozó léleknek szabad útja legyen. 
Bár régebben is szokás volt, hogy az egyházak elhunyt hívei-
kért bizonyos napokon miséztek, imádkoztak, a keresztény
világ meghatározott ünnepnapjává, a halottak napjává bencés
kezdeményezésre a XI. században tették meg november 2-át.
998-ban a clunyi monostor apátja a Benedek-rend minden ko-
lostorában ünnepi miséket rendelt el a halottak lelki üdvéért.
Ezt a gyakorlatot terjesztették ki később a pápák az egész egy-
házra. Eredetileg azoknak a halottaknak az ünnepe volt, akik-
ről a naptár nem emlékezik meg, erre utal november 1-jének az
elnevezése is: mindenszentek.
Mindenszentek napján az előzőleg rendbe rakott sírokat vi-
rággal, koszorúkkal, gyertyákkal díszítik, sőt katolikus közös-
ségekben néha otthon is annyi gyertyát gyújtanak a halottak
emlékére, ahány halottja van a családnak. Mivel a néphit sze-
rint mindenszentek, halottak napján hazalátogatnak az elhunyt
hozzátartozók, sok helyen az asztalra kenyeret, sót, vizet, eset-
leg egy tál ételt tesznek ki nekik.
A szentek tiszteletének eltörlésével a reformáció az egyházi
ünnepeket alaposan megritkította: a XX. századra a reformá-
tusok csak Jézus életének jelentős eseményeit ünneplik meg,
illetve külön csoportot alkot néhány jeles nap. 
Mindenszentek, illetve a halottak napja nem tartozik a hivata-
los református ünnepek közé. A halottak emléke előtti tiszte-
letadás a református közösségekben új keletű, katolikus és
görögkeleti hatásra kialakult szokás.
Mindannyian emlékezünk ilyenkor eltávozott szeretteinkre.
Emlékezzünk közösen azokra is, akik az elmúlt esztendőben
eltávoztak közülünk, városunkból, akik hiányoznak a közös-
ségből, mert minden ember egyedi és megismételhetetlen. 

Szeretnék megosztani önökkel egy verset, amit nemrégen ta-
láltam és különösen megfogta a szívemet.

Bakos Erika: Nézz rám Apa

Nézz rám Apa, nem vagyok szomorú, 
mégis az égből könnyek hullanak, 
temetőben nagyon sok koszorú, 
a sírokon gyertyákat gyújtanak. 

Ne félj Apa, itt magányos csend van, 
ám halkan felzokog a fájdalom, 
fénylelkek szállnak az alkonyatban, 
várlak, hogy sírhassak a válladon. 

Gyere Apa, egy kicsit ölelj át, 
fond fénykarod remegő testemre, 
ma beszéljük át ezt az éjszakát, 
és hozz békét háborgó szívemre. 

Menj most Édesapám, én búcsúzom, 
jövök még friss virággal kezemben, 
véget ért képzelet varázslatom, 
csak könnyek maradtak a szememben.

Köszönöm, hogy meghallgattak!



Vélemények a szüreti bálról
" A szüreti az egyetlen értelmes rendezvény a városban egész
évben. Ez részben annak köszönhető, hogy a lovasok még min-
dig összetartanak. Az idei szüreti kivételesen jól indult, hiszen
a szabolcsi lovasok mellett még szép számmal jöttek Seregé-
lyesről, Szabadegyházáról, Perkátáról, ezzel is gyarapítva a fel-
vonulás menetét. A felvonulás véleményem szerint nagyon jól
sikerült. Mi lovasok mindent megtettünk azért, hogy jól sike-
rüljön. Mindenki vidáman és jókedvvel tért vissza a Kastély-
kertbe. Zárásként annyit, hogy a rendezvény jó, csupán
körültekintőbb szervezésre lenne szükség, például a feladatok
megosztásával, előrelátó tervezéssel !!! "
Miért a bisztróban volt?

Összességében jó volt.
...Szerintem nem volt túl jól megrendezve, sok volt a kocsis, ami
nagyon tetszett...de igazából ennek az lett volna a lényege, hogy
párokba be legyenek öltözve. …Kaját, tapsot vagy bármit ne-
migen kaptunk... Mi  jól éreztük magunkat, köszönjük....csak
szerintem ez nem volt a legjobb.... De a fellépők ügyesek vol-
tak.
Hát igazából egész jó volt, csak én vártam volna a párokat, akik
beöltöznek.
Kevés megálló volt. A zenész a refrént ismerte, meg a nép alig
tudott mulatni, mert kb. a mi kocsink mulatott a leginkább. 

A véleményeket összegyűjtötte: Csóri Barbara
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Szüreti felvonulás és bál

Köszönetet szeretnék mondani városunk lakóinak, vállal-
kozóinak, a lovasoknak, a Rendőrségnek és Polgárőrségnek,
akik a 2011. október 15-én megrendezésre került Szüreti fel-
vonulásunkon és a bálon részt vettek, valamilyen formában
hozzájárultak e rendezvény sikeres lebonyolításához.

Külön köszönet azon családoknak, akik fogadtak bennünket,
ami idén nehéz volt, hiszen sokan voltunk.

Szeretném megköszönni Váti Péternek és Kovács Jenőnek,
hogy több településről is felkértek lovasokat, illetve kocsisokat,
és ők is színesítették a felvonulásunkat.
Domak Istvánné

Öreg Diákok Baráti Egyesülete

Indul a menet a bíró és bíróné hintójával

Író-olvasó találkozó

Október 24-én, hétfőn író-olvasótalálkozó volt az új műve-
lődési házban.  Fejős Éva írónővel, újságíróval találkozhat-
tak a jelenlévők. Fejős Éva egy ismert, sikeres, sokak által
nagyra becsült kortárs írónő, a Nők Lapja újságírója.
Ennyit tudtunk azelőtt róla, amikor is azt a házi feladatot

kaptuk, hogy nézzünk utána az élettörténetének és készül-
jünk fel a munkásságából. Aztán hétfőn egy bájos szőke höl-
gyet ismerhettünk meg, aki végig mosolygott, nagyon
közvetlen volt és készségesen válaszolt a kérdéseinkre. Ő is
feltett egy kérdést nekünk. Arra volt kíváncsi, hogy vannak-
e bujkáló írójelöltek közöttünk. A magam részéről elmond-
hatom, hogy egy biztosan volt… Csak nem mert jelentkezni.
Ettől a perctől fogva minden ötletét és tanácsát a jelenlévő
bujkáló írójelöltekhez címezte. Arra biztatott mindenkit,
hogy ne adjuk fel soha, próbálkozzunk újra és újra, addig,
amíg végül sikerül. A saját példáját hozta fel nekünk: már
egészen kiskorában elhatározta, hogy olyan ember szeretne
lenni, aki (a saját szavaival élve) „történeteket talál ki”. Első
könyvét 8 évesen írta, kamaszként egy krimit írt. Fiatal fel-

nőttként elhatározta, elviszi egyik írását egy kiadóhoz. El-
sőre elutasították, ám ő ismét visszament, újból
próbálkozott, immár sikerrel. A könyv nagy népszerűségre
tett szert. Kérdésünkre beavatott minket abba, milyen kö-
rülmények között szokott írni, honnan merít ötleteket,
témát egy könyvhöz és milyen mértékben kölcsönzi saját és
ismerősei tulajdonságait egy-egy szereplőnek. Elmondta,
hogy ismerősei nagyon hálásak neki, amikor felfedezni vélik
önmagukat a legújabb regényben – habár az írónő valójá-
ban nem is róluk mintázta könyve alakjait. Azt tanácsolta a
leendő íróknak, hogy olvassanak nagyon sokat mind klasz-
szikus, mind modern irodalmat és ne hagyják abba az írást,
ne tegyék le a tollat, mert „kijönnek a gyakorlatból”. Végeze-
tül elmesélte thaiföldi, mexikói utazásait, élményeit, ta-
pasztalatait és elárulta nekünk, hogy jövő évben ismét
Ázsiába készül utazni, ahová új inspirációkért és egy kis pi-
henésért, kikapcsolódásért megy.              
Azt hiszem, diáktársaim nevében is elmondhatom, hogy még
nagyon sok, hasonló kulturális programot örömmel fogad-
nánk városunkban és szívesen részt vennénk rajtuk. 

Sztupa Boglárka
11. d osztályos tanuló

A felvonuló kocsik töredéke

Fejős Éva beszél pályájáról, írói módszeréről
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Áldás, békesség!

Október 29-én könyvbemutatóra igyekeztem, ebben
a hónapban már a másodikra. A megújult művelő-
dési ház adott otthont Fülöp Magdolna és Vigyikán
Gyöngyvér Áldás, békesség! című, a pusztaszabolcsi
református egyházközség történetét feldolgozó
könyve bemutatójának.

A zsúfolásig megtelt teremben Molnár Sándor, a
Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományte-
remtő Alapítvány kuratóriumi tagja köszöntötte a
megjelenteket. Elmondta, hogy a most megjelenő
kötet témáját tekintve hiánypótló jellegű, és egyedi abban a tekin-
tetben, hogy Vigyikán Gyöngyvér személyében a legfiatalabb szer-
zőt üdvözölhetjük.
Elsőként ő lépett a színpadra, és elmondott egy részletet a Prédi-
kátorok könyvéből: „Mindennek rendeltetett ideje van”
E kiadvány megjelenésének most érkezett el az ideje. 
Az alkalomhoz illő ünnepi gondolatait Czompó István, Pusztasza-
bolcs polgármestere mondta el. Azzal kezdte, hogy a szerzőpáros
mindkét tagja kedves a szívének, hiszen Magdi kolléganője volt a
pedagógus pályán, Gyöngyvér pedig a keresztlánya. Örül, hogy ők
ketten vállalkoztak arra a nagy munkára, melynek gyümölcsét
most kézbe vehetjük. Külön öröm számára, hogy ezt ebben a meg-
újult, szép művelődési házban tehetjük. Javasolta a kiadónak, hogy
a könyvbemutatókra ezentúl itt kerüljön sor.
Dénes Ferenc Kicsi vagyok című versét Hujber Fanni adta elő.

Ezután a kiadványt megjelentető alapítvány kuratóriumának el-
nöke, a helytörténeti sorozat egyik szerkesztője, Csányi Kálmán
szólalt fel. Kiemelte, hogy ebben az évben ez a 4. kötet, amely a
„pusztaszabolcs anno” sorozatban megjelenik. Az első a Sorsok,
életek, családok (1) volt februárban, a második a Sorsok, életek,
családok (2) júliusban, a harmadik a „Vannak vidékek legbelül…”
október 1-jén, és most itt a negyedik kötet. Milyen gazdag alapít-
vány az, amely képes erre – gondolják sokan. A kiadványok megje-
lenését pályázati támogatás, magánadományozók pénzügyi
támogatása, és azok tették lehetővé, akik személyi jövedelemadó-
juk 1 %-át az alapítvány számára ajánlották fel. Köszönet érte.
Csányi Kálmán után Agyagási István esperes úr mondta el ünnepi
gondolatait, majd a Szeretet Himnusza hangzott el Török Enikő
előadásában.
A kötet megjelenésére írt ünnepi sorok következtek a szerzőtől,
Fülöp Magdolnától. Hallhattunk az anyaggyűjtéstől a végső for-
mába öntésig tartó munka néhány érdekes mozzanatáról. Mesélt
az e-mailekről, melyeket a templom építtetőjének lányával, Halász
Irénnel váltottak, aki az Egyesült Államokban él. Elárulta azt is,
hogy olyan óriási fényképanyag gyűlt össze, hogy jövő év február-
jában megjelenik majd egy külön fotóalbum a most kimaradt ké-
pekből.

Magdi szavai után az Énekeskönyv 447. éneke csendült fel a refor-
mátus kórus: Jakab Erika, Jónás-Máthé Magdolna, Kelemen Ilona,
Király Mária, Törökné Király Kornélia és Hujberné Király Beáta elő-
adásában.
Ezután Molnár Sándor Fülöp Magdolna gondolatait olvasta fel a
kötet utószavából: 

„Sokszor feltettem magamnak a kérdést, hogy
nekem – aki katolikus vagyok – van-e jogom ennek a
könyvnek a megírására. Végül arra a következtetésre
jutottam, hogy igen, van. Ezzel ugyanis még tarto-
zom két nagymamám – egy édes, akit nem ismertem,
hisz 80 éve meghalt már és egy „édes mostoha”, akire
nagy szeretettel gondolok mindig -, valamint édes-
apám emlékének, hiszen ők mindhárman reformá-
tusok voltak. 
Pártatlanul, legjobb tudásom szerint fogtam ezután
az anyag összegyűjtéséhez, a rendezéshez, a végső
alakba öntéshez. 
Számomra nagy lelki feltöltődést jelentett ez a
munka. Köszönöm mindenkinek, aki írásával, fény-
képeivel, egyéb anyaggal a segítségemre sietett. 

Nagy öröm volt számomra olyan lelkes ifjú segítőre találni, mint
Gyöngyvér. Őt már ebben a templomban keresztelte Jakab Erika
lelkipásztor, elsős kora óta részesül hitoktatásban, és ez évben
Isten akaratából konfirmált, majd élt az úrvacsora jegyeivel. Egy
olyan felnövekvő nemzedék tagja, aki hitben él, Krisztus mellett
tesz bizonyságot. 

Sok-sok órát fektettünk az írásba, hogy Önök most kézbe vehessék
ezt a könyvet, de tiszta szívvel mondhatom, megérte. 
Forgassák szeretettel!”
Magdi gondolatai után Czöndör Mihályné, a sorozat társszerkesz-
tője kért szót. Elmondta, hogy a kezdetektől ott „sündörgött” Mag-
diék körül, és figyelemmel kísérte munkájukat, amit nagyra
értékel. A készülő fotóalbumnál is szívesen bábáskodik, segít az
anyaggyűjtésben, és a végső formába öntésben.
Kati lelkes szavai után Sztupa Boglárka Wass Albert Virágtemetés
című versét szavalta el.
Végezetül Jakab Erika tiszteletes asszony – aki 24 éven át szolgálta
a pusztaszabolcsi református közösséget - mondta el az alkalom-
hoz illő gondolatait. Felidézte azt a tavaly nyári könyvbemutatót,
amelyen Tüke Lászlónak a pusztaszabolcsi katolikus egyházköz-
ség történetét bemutató könyvét ajánlották az érdeklődők figyel-
mébe. 

Akkor fogalmazódott meg benne az óhaj: Bárcsak megírná valaki
a református egyházközség történetét is! Óriási öröm volt számára,
amikor Gyöngyvér azt mondta neki egyszer az iskolában, hogy ők
Magdi nénivel megírják. Most itt van a megvalósult álom. Kézbe
lehet venni, el lehet olvasni.

Dudásné Mester Judit

Íme a címlap

Jakab Erika tiszteletes asszony egy-egy Bibliával köszönte meg a szerzők munkáját

Kézben az új könyv
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Józsefes hírek
Szeptember
Iskolánk benevezett a Kométa 99 Zrt. országos játékos verse-
nyébe. Szeptember 5-től október 30-ig a Kométa felvágottakon
elhelyezett Kell egy csapat! feliratú matricákat kellett gyűjteni.
Minden megyében 25 csapat (iskola) gazdagodhat értékes
sportszereket tartalmazó ajándékcsomaggal (1 fődíj: sportfel-
szerelések 100.000 Ft értékben, 24 egyéb díj: sportszerek ösz-
szesen 24x10.000 Ft értékben).

ÖKO Iskola vagyunk. Fontos számunkra, hogy diákjaink tuda-
tosan óvják környezetüket. Ebben a szellemben idén is folytat-
juk a PET palackok és a használt elemek gyűjtését. A
korábbiakban a Re’lem Kft. által működtetett használtelem-
gyűjtő akció most megújult. A PontVelem egy webes követést
lehetővé tevő program, amelyben a regisztrált gyerekek az ösz-
szegyűjtött használt elemek mennyisége után pontokat kapnak.
Ezeket egy virtuális PontSzámlán gyűjtögethetik és kezelhetik:
abból a PontBoltban ajándékokat, élményeket vásárolhatnak
maguknak vagy csoportjuknak. A program részleteiről a
www.pontvelem.hu oldalon olvashatnak.
A PET palackokat az idén 30 Ft/kg-os áron veszi át tőlünk a DÉ-
SZOLG Kft. (tavaly 20 Ft volt) Kérjük a város lakóit, hogy ne
dobják ki a kukába műanyag palackjaikat! Tapossák össze, és
egy nagy zsákba összegyűjtve hozzák be az iskolába! A portán
ügyeletet ellátó gyerekek átveszik önöktől.

Idén is megszerveztük és lebonyolítottuk a papírgyűjtést szep-
tember 28-29-30-án. Az SCH-ÓZON Kft. a tavalyi 18 Ft/kg után
most 27 Ft-ot fizetett kilogrammonként. Ez a magas ár fokozta
a gyűjtőkedvet, és óriási mennyiségű papírhulladék jött össze.
Köszönjük minden szülőnek és gyereknek a közreműködést.
Külön köszönet jár az Agrár Zrt. vezetőjének, aki idén is bizto-
sította a helyszínt, és azoknak a dolgozóknak, akik a mázsa-
házban lemérték a nagy mennyiséget szállító autókat.
Köszönjük Kristó Margit önzetlen támogatását, aki a rakodást
végző nyolcadikos tanulóknak vásárolt enni- és innivalót nem

engedte kifizetni. Köszönjük Neichl Ferencnek, hogy autóval el-
ment azokhoz a családokhoz, akik nem tudták az összegyűjtött
papírt a Kastély utcába elvinni, és az iskolában felhalmozott
könyveket is elszállította. 

Október

Október 17-én délután sokan visszajöttek az iskolába, hogy szí-
nes falevelekből, apró magvakból, bogyókból képeket készítse-
nek. Ilyenkor otthon lázas kutatás indul a konyhában, kamrában,
kertben használható alapanyagok után. Hoztak a gyerekek
mákot, pirospaprikát, teafüvet, babot, lencsét, tökmagot, és még
sorolhatnám, hogy mi mindent. Sokan egyedül alkottak, mások
párban, csoportban dolgoztak. Az elkészült műveket zsűri érté-
kelte, és a legszebbekből kiállítást rendeztünk.

Október 28-án került sor a Hallowe’en partira. Az idegen nyelvi
munkaközösség rendezvénye idén is nagy sikert aratott. Sokan
öltöttek magukra ijesztő, mókás jelmezt, hogy a töklámpák fé-
nyénél fokozzák a hangulatot. A büfében fogyott a lilahagymás
zsíros kenyér, a végén már zsír híján a lekváros kenyér. A jó-
kedvet növelte, hogy ez volt az őszi szünet előtti utolsó tanítási
nap.

Dudásné Mester Judit

PAPÍRGYŰJTÉS 2011.
SCH-Ózon Kft. mérése szerint

Osztály:Tömeg (kg) Érték (Ft) Helyezés:
1.b 1009 27252 11.
1.c 1247 33665 8.
2.a 1592 42989 3.
2.b. 877 23671 13.

2.c 1314 35468 7.
3.a 1156 31218 9.
3.b 388 10483 19.
3.c 1660 44818 2.
4.a 702 18958 17.
4.b 785 21199 14.
4.c 677 18288 18.
5.a 778 21018 15.
5.b 1048 28308 10.
5.c 2241 60505 1.
6.a 968 26144 12.
6.b 1568 42346 4.
7.a 1417 38250 6.
7.b 337 9092 20.
8.a 1562 42165 5.
8.c 739 19962 16.
Óv.dolg. 207 5589 -
Isk.dolg. 1105 29827 -
Manóvár 4324 116759 -
Zsiráf 4557 123044 -

össz.: 32260 871020

A háttérben a rengeteg összegyűjtött papírnak a töredéke látható

Készülnek a termésképek

Jól sikerült idén is a parti
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20 éve történt..........

...................és mintha tegnap lett volna. Felejthetetlen em-
lékek bukkannak elő, amikor arra a napra gondolok, ame-
lyen Pusztaszabolcsra érkeztünk Erdélyből, pontosabban
Kolozsvárról. Október vége volt, tipikus télbe hajló késő
őszi idő. Az esti ködtől nemigen lehetett látni, de a szén-
füst kénes szagát mindig érzem ilyen őszi estéken, a nyir-
kos levegőben terjengve, még ha nincs is.
Fekete este, egy nagy TIR-kocsi, két kiskorú gyermek, a
hideg havasesőtől áztatott föld. Nem baj, de ez az anya-
föld, magyar föld, itthon vagyunk.

Sírtak a fák.............

Ma reggel sírtak a fák,
Ködburok könnyeit hullatták.
Cseppenként kopogtak az avaron,
Erdőkben és a komor utakon.
Sötét volt még, s a sűrű köd,
Mint szürkés-fehér penész, ücsörgött
A fák között, s szorította torkomat,
Lucskos karjaival áztatTa ruhámat.
Koncertet vonítottak a szomszédos kutyák,
Kakas tartotta a magas „C” hangját,
Fakopács ütötte korhadt kéreg dobját,
Ébredő rigó hallatott halk fuvolát.
A köd, ponyvaként fedte a falut,
A világosodó égbolt félig még aludt.
Ködfátyol burkolta nedves ágak sóhaját,
Ködcsizma fogta föl, sietős lépteim zaját.
Csalódtak a fák a novemberi ég alatt,
Amint a hajnali sugarak áttörték azt.
Csalódtak az emberek, 
Ők is fényt reméltek...
S holnap is sírnak a fák,
Ködburok könnyeit hullatják.
Majd sietős szelek batyuba kötik,
Kisüt a nap és új remény születik.

Igen... Milyen igaz, hogy a remény éltet, mint a sötét fel-
hőn áttörő napfény!!.                                            
A ház, amit meg akartunk venni, időközben eladásra ke-
rült.
ÉS ............., most jött a segítség, ami miatt ezeket a sorokat
papírra kellett vetnem. 
Kósáné Hujbert Katalin, akkor a 2. számú óvoda igazgatója,
Kovacsik István és Czompó István, a József Attila Általános
Iskola igazgatója és igazgató-helyettese összefogtak, és le-
hetőséget kerestek ennek a furcsa helyzetnek a megoldásá-
hoz, mivel egy - két napon belül el kellett foglaljam a tanári
állásomat is az általános iskolában..
Nincs lehetetlen, csak akarni és tenni kell érte!!.
Segítettek kibérelni az állomással szemben, a MÁV tulajdo-
nában lévő épületet, ahova kicsomagolhattuk a TIR kocsit.
Elszállásolásunkat vállalalták egy pár napig Székely Laciék,
volt és újra lett honfitársak. Időközben Gubicza Tibor úr, az
akkori polgármester, és Harangozó Jánosné Jutka a közép-
iskola igazgatója, lehetőséget nyújtottak egy tanári lakás
bérlésére.
Ugye, csodálatos fogadtatás!!
A tárt karokat nem lehet elfelejteni!!
De, még voltak kellemes meglepetések. A fűtéshez kerestem
száraz ágakat a kertben, és éppen a mesebeli rőzsegyűjtő
asszony szerepében éreztem magamat, amikor a ház előtt
megállt egy szekér, és jött az idősebb Vörös bácsi lovas sze-
kérrel, hozott nekünk szenet. Nem tudtuk honnan, nem tud-
tuk kitől, de lett a gyerekeknek meleg. Azt mondta, hogy
majd ha kapok fizetést, megadom az árát.
Karácsonyra a fenyőt nem kellett megvenni, a kút káváján
volt egy kivágott kisebb fenyő. Nem tudtuk honnan, nem
tudtuk ki vágta ki, ki tette oda. De ott volt és mi feldíszítet-
tük. A gyerekeknek lett karácsonyfájuk.
Az ünnepek előtt kaptunk ajándékba lisztet, cukrot, mákot
és diót, az iskolától. Nem tudtuk kinek jutott eszébe ez a
nemes gesztus, de lett finomság a karácsonyfa alatt.
Én ezt a segítséget egy percre sem felejthetem el, ezért ez-
úton szeretnék köszönetet mondani 20 év után, hogy minket
így fogadtak, lehetőséget kaptunk munka-és otthonterem-
téshez. Valóban haza jöttünk.
Azóta az országban sokfelé jártam, de soha egy helyen sem
gondoltam, hogy más otthonom lehetne, mint a mi kis váro-
sunk.
Én jó egészséget kívánok minden kedves embernek, akik
szeretettel vettek körül bennünket, továbbá, minden új
hazát keresőnek ilyen fogadtatást.

KÖSZÖNÖM !!!

Hálaadással idézem Pál apos-
tol, a Kolossébeliekhez írt leve-
léből (3.17): „ÉS minden, amit
csak cselekesztek szóval vagy
tettel, mindent az Úr Jézusnak
nevében cselekedjetek, hálát
adván az Istennek és Atyának Ő
általa.”

Szeretettel:
Palocsay Erzsébet (Zsóka)
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Halottak napja

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm önöket, az emlékezésre
egybegyűlteket!
Amint beléptünk a sírkertbe, sokkal közelebb éreztem ma-
gamhoz az emberek lelkét és az elmúlás, a halál hideg ma-
gányát. 

Eltelt egy újabb esztendő, amely, mint mindegyik, meg-
hozta az évfordulóit, a maga örömeit, bánatait. Novem-
ber 1-je egy olyan nap, melyen egy pillanatra megállunk,
egy kicsit félretesszük a mindennapi gondjainkat és em-
lékezünk. Emlékezünk azokra az emberekre, akik már
nincsenek velünk. Szeretteink, szüleink, nagyszüleink,
testvérek, barátok, ismerősök. Olyan emberek, akiknek
köszönhetünk valamit, az életünket, szeretetet, jó szót,
boldog pillanatokat. Ezen a napon talán nyugodtabbak és
érzékenyebbek vagyunk. Próbáljuk levetkőzni a rohanó
világunkban felvett álcát, gondolataink a múltat vetítik
képzeletünkben. Azt a múltat, amikor még velük együtt
lehettünk, a napjaikban részt vettünk, boldogok voltunk
velük. Ez a nap róluk szól! Ezt a napot mindenki tiszte-
letben tartja, mert mindenkinek van kire emlékezni. Ez a
nap egy kicsit összehoz minden embert, szétszakadt csa-
ládokat, távol élő rokonokat és esetleg az egymástól va-
lamiért különvált embereket. Ezen a napon, ha az évben
máskor nem is, elmegyünk a temetőkertbe, hogy egy szál
virággal, egy mécses, egy gyertya lángjával kegyeletünket
lerójuk és megemlékezzünk szeretteinkről. Megköszön-
jük azt a sok mindent, amit ő tudott az életével adni szá-
munkra. Emlékezünk! Minden szál virággal,
gyertyalánggal egy-egy könnycseppet küldünk az élettől.
Felidézünk mozdulatokat, mondásokat, rég nem látott ar-
cokat, és szinte egyszerre sírunk és nevetünk. A bennün-
ket körülvevő csöndben megelevenedik a múlt és benne
olyan emlékek bukkannak fel, amit a szívünk mélyén őr-
zünk róluk. Róluk, akiket nagyon szerettünk, s mindig
szeretni fogunk! De ha kiléptünk ebből a napból és abból
a furcsa érzelmi nyugodtságból, akkor egy másik világ
nyílik meg számunkra! 

Akiknek még vannak szeretteik, azok szorítsák meg ke-
züket, öleljék át őket szorosan és suttogják a fülükbe,
hogy oly sokat jelentesz nekem, nagyon szeretlek! Sze-
ressék őket és amennyi időt ad az élet, találjanak boldog-
ságot bennük! A család és az otthon melegét vigyázzák,
hisz az élet rövid, és hogy mit ad, vagy hoz a számunkra,
az sokszor rajtunk is múlik. Vigyázzák, őrizzék a tegna-
pok becsületét, de éljenek a holnapnak, a holnap remé-
nyének!
„ Akik lakoznak csendben valahol, Szomorú fűz akire rá-
hajol, Akiknek sírján halvány mécs lobog, A gyötrődést
azok már rég feledték: Mi sírva élünk, ők meg boldogok.” 

Utóbb még kezedet fogtam, 
Szemedben a remény csillaga felragyogott, 
Mondd, hová tűnt álmod? 
Tényleg ilyen hamar szertefoszlott?

Hiába keresem, üres a szobája, 
Nem ül a konyhában szeretteire várva. 
Nem ad puszit többé, s mondja: - Siess haza! 
S nem ölel át soha két remegő karja!

Rengeteg a kérdés, 
Mire nem tudjuk a választ, 
Csak a szív hasog még, 
S a fájdalom eláraszt.

Gondolsz-e ránk most? 
S vigyázol ránk majd örökké? 
Fogunk-e még találkozni, 
Ott fent, az Örök Fénynél?

Arra gondoltam, elutaznék az égbe, 
Oda, abba a távoli messzeségbe. 
A mennyország kapuján bekopognék halkan, 
Hátha lenne valaki, ki segíthetne rajtam.

Kinyitná az ajtót egy meseszép Angyal, 
Bőre hófehér, ruhája átszőve arannyal.
Elmondanám neki, hogy a szív szavát követtem, 
Mert ideköltözött, kit oly nagyon szerettem.

Nem bírom már nélküle, csak látni szeretném, 
Könnyes szemmel magamhoz ölelném. 
Megcsókolnám arcát, kezét, lépte minden nyomát, 
Csak hadd lássam egy percre kedves mosolyát. 

De az Angyal így szól: Menj gyermek haza, 
Kit szerettél, neki már itt az otthona. 
Látni fogod Őt, csak hunyd le szépen szemed, 
S akkor biztos, hogy rögtön észreveszed.

Ha kimegyek sírodhoz, lehajtom fejem,
Leteszem a mécsest, s becsukom szemem.
Hozzád szólok, hogy nem feledlek soha,
Mert szívemben nyitva a szeretet ajtaja.

Ezúton szeretném megköszönni Szajkó János képviselő
úrnak, Jakab Erika református lelkésznőnek, Baltási
Nándor római katolikus esperes plébános úrnak és
Bencze András evangélikus lelkész úrnak az emlékező,
hitet adó szavakat.
Külön köszönetet mondunk mindenkinek, kik megem-
lékezésünkön jelen voltak, így is erősítve egymást lel-
kileg.

Bognárné Tomasek Edina
STYX-Kegyelet Kft.
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ELÉRKEZETT AZ ADVENT IDEJE
Közeleg az év utolsó hónapja, itt van az advent ideje, a hit, a
megbékélés, a szeretet ünnepe. Mennyien gondolták át már ko-
molyan, hogy mit is jelent az „advent” szó? 
Gecse Gusztáv:  „Vallástörténeti kislexikon” c. könyve 8. oldalán
ezt írja  az adventtal kapcsolatban:
Advent: (az adventus = eljövetel latin szóból) a katolikus egy-
házi év része, a karácsonyi ünnepkör bevezetése. Első nyomai
az V. században már fellelhetők, általánosan a VI. században ter-
jedt el, mai formájában VII. Gergely pápa (1073-1085) rögzí-
tette. Advent – ma szent András apostol ünnepéhez (nov. 30.)
legközelebb eső vasárnap kezdődik és december 24-ig tart. Li-
turgikus szövegei részben az Ótestamentum messiásváró han-
gulatát igyekszik fölkelteni, részben pedig Jézus Krisztus
második - világvégi eljövetelére utalnak. Advent – a különleges
Mária-kultusz ideje is. Erre utal a december 8-i szeplőtelen fo-
gantatás ünnepe (lásd Mária-dogmák) és a sok helyütt minden
hajnalban Mária tiszteletére elmondott „Rorate-mise.” Advent-
hez számos népszokás is kapcsolódik. Így nálunk is ismert a
„szent-család szálláskeresése” (a karácsonyt megelőző kilenc
egymást követő napon házról-házra viszik a szent család képét
és előtte ájtatosságot tartanak) és az „adventi koszorú” (egy fel-
függesztett, fenyőágakból font koszorú, négy gyertyája közül
advent minden vasárnapján egyet-egyet megnyújtanak, mi-
közben szent éneket énekelnek.)
Tulajdonképpen mire is készül mindenki? Ugyanebben a
könyvben a 139. oldalán ezt írja a fenti író: „ A kereszténység
legnagyobb ünnepére, amelyen Jézus Krisztus születését, a má-
sodik isteni személy megtestesülését ülik meg. Az ünnep Ró-
mában keletkezett 325 és 335 között. Célja az volt, hogy lezárja
a Jézus Krisztussal kapcsolatos vitákat és népszerűsítse a li-
turgia eszközével a niceai zsinat határozatát, amely szerint
Jézus Krisztus Isten is és ember is egy személyben.”
Egy kicsit álljunk meg itt, s figyeljük meg, hogyan is várták Jé-
zust, mikor mint második isteni személy le jött érettünk a
földre: Olvassuk el Lukács ev. 2,8-11. „Valának pedig pásztorok
azon a vidéken, a kik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éj-
szakán az ő nyájok mellett. És imé az Úrnak angyala hozzájok
jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket: és nagy félelemmel
megfélemlének. És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert
ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme
lészen; Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus,
a Dávid városában.”
Máté evangélistánál másik történetet olvashatunk a 2 részben:
„Ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván:
Hol van a zsidók királya, a ki megszületett? Mert láttuk az ő csil-
lagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk
néki. Heródes király egybegyűjtve minden főpapot és a nép
írástudóit, tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak meg-
születnie? Azok pedig mondának néki: a júdeai Bethlehemben,
mert így írta vala meg a próféta.”(Mik.5,2-4.)
Ha összevetjük a mai népek karácsonyra való előkészületét
azzal az idővel, kicsit meglepődünk.
Heródesnek tudakozódnia kellett, hogy hol fog megszületni
Jézus? E.G. White a Jézus élete c. könyvében ezt olvashatjuk: „A
mennyei küldöttek megdöbbenve szemlélték annak a népnek a
közömbösségét, amelyet Isten azért hívott el, hogy a szent igaz-
ság világosságát eljuttassa a világhoz. A templomban napról
napra elvégezték az Isten Bárányára mutató reggeli és esti ál-
dozatokat, de még ott sem készültek fogadására. …Ha Izrael ve-
zetői hívek maradnak megbízatásukhoz, akkor részük
lehetetett volna abban az örömben, hogy hirdethetik Jézus szü-
letését. De így mellőzte őket a menny.” (30. o.)
Mi lehetett annak az oka, hogy az Angyalok a pásztoroknak
adták meg az örömhírt: Olvassuk tovább a 31. oldalon: 
„Azokon a mezőkön, amelyeken a gyermek Dávid legeltette
nyáját, még mindig őrködtek pásztorok az éjszakában. Csendes
óráikban a megígért Messiásról beszélgettek, és imádkoztak,
hogy jöjjön el a Király Dávid trónjára.”

Honnan tudták a napkeleti bölcsek, hogy megszületett a zsidók
királya? Feleletet kapunk rá ugyancsak a Jézus élet 41.oldalán:
„Nagyobb világosság után vágyakoztak, és ezért a héber írá-
sokhoz fordultak….A bölcsek örömmel ébredtek rá, hogy a Mes-
siás eljövetele közel van, és az egész földet betölti majd Isten
dicsőségének ismerete… A 4. Mózes 24,17-ben olvasták: „Csil-
lag származik Jákóbból és királyi pálca támad Izraelből.” A böl-
csek örömmel köszöntötték a mennyei igazság fényét. A föld
legdrágább ajándékait hozták el annak, akiben megáldatnak a
föld minden nemzetségei. Minden pihenő alatt kutatták a pró-
féciákat; és egyre mélyebben meg voltak győződve arról, hogy
Isten vezeti őket…Meggyorsították lépteiket, hiszen bizonyo-
sak voltak abban, hogy mindenki a Messiás születésének öröm-
híréről beszél. Amint a szent városba értek, a templom felé
vették útjukat. Csodálkoztak, amikor senkit sem találtak, aki
valamit is tudott volna az újszülött királyról. Kérdéseik nem
örömöt, hanem félelemmel vegyes meglepetést, sőt megvetést
keltettek.”  (42.o.)
Elgondolkozhatunk azon is, hogy az advent, mint ünnep, Jézus
mennybemenetele után több mint 1000 évvel lett „rögzítve” S
amint Gecse Gusztáv írja : „Jézus Krisztus második, világvégi el-
jövetelére utalnak.”
Igen, most - az András napi utáni négy vasárnap alatt nagy a
vásárlási láz, hogy szeretteinket megajándékozzuk a szeretet
ünnepén, és sok ajtón lehet látni az „advent koszorút” kifüg-
gesztve,de vajon ejtünk-e egy szót is arról, hogy Jézus Krisztus
másodszor is el fog jönni? Ha úgy kutatnánk a Szent Bibliát,
mint a napkeleti bölcsek és a pásztorok, - egészen biztosan ta-
lálnánk olyan jövendöléseket, melyek mutatják annak a jelét,
hogy most már közel van az ő dicsősséges második eljövetele!!
Hadd soroljak fel egy párat Jézus szavaiból, a Máté evangéli-
uma 24, 5 versétől:
- Mert sokan jönnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják:

Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.
- Hallanotok kell háborúkról, és háborúk híreiről
- Nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lész-

nek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.
- Sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek.
- A gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.

Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg,
hogy közel van, az ajtó előtt. (33.)

Fent olvashattuk: advent – eljövetelt jelent. Igen, teljes szívem-
ből hiszem, hogy minden prófécia teljesedésben van, amikről
édesapám hatvan évvel ezelőtt, mint jövőbeni beteljesedésről
beszélt, most mondhatjuk, hogy be vannak teljesedve. Mi tehát
a feladatunk? Ne legyünk közömbösek az ő szeretettel való hí-
vására, hanem térjünk meg Ő hozzá, készüljünk örömmel az Ő
eljövetelére, hogy elvihessen bennünket abba a dicső országba,
melyet készített részünkre. Pál apostol e hazáról ezt írja: „A
miket szem nem látott, fül nem halott és embernek szíve meg
se gondolt, a miket Isten készített az őt szeretőknek.” (Korint-
hus I. 2,9.)
Örüljünk ez adventi időszakban, tegyük ki a koszorúkat, ha ez
szívünknek jól esik, de közben őszinte szívvel kérdezzük meg a
drága Jézus Kriszust, mint a törvénytudó tette annak idején:
„Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Ő
pedig monda annak: A törvényben mint van megírva? Mint ol-
vasod? Az pedig felelvén, monda: Szeresd az Urat, a te Istene-
det teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és
teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat. Monda pedig
annak: Jól feleltél, ezt cselekedd, és élsz.” (Lukács 10, 25-28.)
János apostol a Jelenések könyvében így nevezi ezeket: „Bol-
dogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen
az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.”
Jel.22,14.
Ennek a boldogságnak az elérésére ösztönzők mindenkit nagy
szeretettel:

Feketéné Bokor Katalin
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ÖTE hírek/szeptember

A 2011-es év háromnegyedének elteltével egyesületünk 41 vo-
nulási számot tudhat maga mögött. Közben igyekeztünk nagy
gondot fordítani a szertár tisztántartására, udvarának rendben
tartására, valamint a szerek és tűzoltó felszerelések karban-
tartására. Ez alatt pályázatok íródtak, annak reményében, hogy
a tavaly elkezdett felújítási munkálatok hamarosan folytatód-
hatnak. A vezetőség és a tagok minden hónap első szombatján
összegyűlnek, hogy megbeszéljék az elvégzett és elvégezendő
feladatokat. Szeptember 17-én a nyárbúcsúztató bál tette han-
gossá a nagytermet. 
A rendezvényen 47 fő vett részt. Köztük sok volt az ismerős arc,
akik szinte minden ilyen alkalommal eljönnek, és részvételük-
kel támogatják az egyesület kasszáját. Hiszen ezen bálok célja
nem csak a szórakozás, kellemes időtöltés. A szervezők mun-
kája jutalmazódik a belépőkön nyert haszonnal. A nyereséget
aztán az egyesület az éppen szükséges eszközök beszerzésére
fordítja. 
Itt szeretném megköszönni a visszatérő, és az új vendégek je-
lenlétét, tombola tárgyak felajánlását, tombola vásárlását, va-
lamint az ízletes süteményeket.
A svéd asztalos vacsorából mindenki bőségesen fogyaszthatott.
A zenét ez alkalommal Kovács Jenő biztosította. Aki szinte pi-
henés nélkül játszott, így csalogatva a jelenlévőket a táncpar-

kettre. Az utolsó vendégek után hajnali fél 5-kor zárult a szer-
tár ajtaja.
Persze másnap nem maradhatott el a "Csavard fel a szőnyeget"
sem./ Az eseményt követő nagytakarítás/
Köszönöm szépen azoknak, akik ebben is segítségünkre voltak.
Szeptember 26-án sorkerült a nyári szünet utáni első közös fog-
lalkozásra az ifjúsági csapat tagjaival. Ezentúl a gyerekek min-
den páratlan hét hétfőjén gyarapíthatják
tudásukat,fejleszthetik képességeiket. Hogy tavasszal felké-
szülten állhassanak a verseny lehetőségek elé. Az ifjú tűzoltó
palánták számára kitűnő példa lehet egyesületünk felnőtt férfi,
női és vegyes csapata, akik az idén a körzeti versenyen való
részvételkor elhozták a vándor kupát. Valamint az a csapat,
amelyik az országos kismotorfecskendő- szerelési verseny
egyik fordulóján is részt vett. Ezúton szeretnénk megköszönni
az FTP Újbuda csapatának az általuk használt Rosenbauer  Fox
és TS 8/8-as kismotorfecskendők rendelkezésünkre bocsátá-
sát,melyjel segítették a versenyen való részvételünket. Ez a ver-
senysorozat melyről előző beszámolónkban már hírt adtunk
október 1-é zárult Teskándon. Az Újbudai csapat mind két ka-
tegóriában dobogós helyezést ért el. (Retro-első, Modern-har-
madik) A csapatnak résztvevője volt Egyesületünk egyik tagja:
Polákovics Tamás is. Gratulálunk neki, és az egész csapatnak a
kitűnő eredményekhez. Ez a példa is bizonyítja, hogy
„A versenypályán ellenfelekként, de azon kívül egymást segítve
is járható az élet rögös útja…”                                 

Popovics Ilona

Civil-marketing

A képek a civil szervezetek vezetőségi tagjainak meghirdetett
„adománygyűjtő akció” továbbképzésen készültek. 

A Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány szervezé-
sében került megrendezésre a továbbképzés, amit a Székesfe-
hérváron működő Civil Centrum Közhasznú Alapítvány
munkatársai tartottak. Az egyszázalékos adófelajánlások haté-
konyabb ösztönzéséről és általában a civil szervezetek forrás-
kereső, adománygyűjtő feladataival kapcsolatban kaptunk
hasznos tudást, új szempontok szerint összefogva a tudatos
"marketing" jelentőségét. A megjelent érdeklődők interaktív
formában, szinte játszva ismerkedtek meg a téma megértésé-
hez szükséges alapfogalmakkal. A 4 órás együttgondolkodás
észrevétlenül gyorsan telt, mégsem éreztük fárasztónak. Min-
denképp hasznosan telt a délelőtt.

Beslényi Ildikó, a Napraforgó Klub vezetőségi tagja.

BEHARANGOZÓ
Sohase feledjük el, a nő mindig nő marad, ha……..

- ha nőként néz saját magára, vagyis fontos neki, hogyan
működik mint családanya és mint feleség;

- ha nőként néznek rá, vagyis kiegyensúlyozott a párkap-
csolata;

- ha sose felejti el, hogy nő, vagyis törődik az egészségével
és időben kér szükség szerint segítséget a szakembertől. 

Évről évre szeretnénk népszerűsíteni a nőgyógyászati
szűrést.
Ez alkalommal az óvodáskorú gyermekek szüleit hív-
juk együtt gondolkodásra. 

Segítségünkre lesznek városunkban már ismert szakemberek
Időpont: 2011.november 25. 16 óra

Helyszín: Művelődési ház.

Természetesen minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Beslényi Ildikó Csordásné dr. Juhász Judit
védőnő klubvezető-háziorvos

Figyelünk, jegyzetelünk, kapcsolatot építünk

NŐGYÓGYÁSZATI RÁKSZŰRÉS

2011. november 24-én, 
csütörtök délután a védőnői tanácsadóban. 

Pusztaszabolcs, Adonyi út 39. 
Előjegyzés alapján! 

BEJELENTKEZÉS:
2011. november 21. és 22. telefonon, 
8 - 11 óráig  a  25-273-034 számon!

A védőnők
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Hírháttér

Az alábbiak megmagyarázzák, miért lett novem-
ber 25-e Pusztaszabolcson a méhnyakrák elleni
küzdelem napja.
Közel tíz éve már elenyésző volt a méhnyakrák miatti ha-
lálozás, mivel a citológiai vizsgálat önmagában esetleges mű-
téti megoldást is magában foglalt az úgynevezett konizációval,
vagyis a nyálkahártya egyrétegű leválasztásával. Mindezt csak
úgy lehetett elérni, hogy a vonzáskörzetekben is megszerve-
zésre került az évenkénti szűrés.
Településünkön ez a hosszú évek óta tartó, áldozatos munka
dr. Baráth Károly nevéhez fűződik.
A folyamatos szűrés komoly kerékkötője volt a vizitdíj beveze-
tése, településünkön ellehetetlenítette a méhnyakrák szűrést
több mint egy évre.
Megdöbbenve tapasztaltam, hogy ismét talált doktor úr előre-
haladott eseteket és sajnálatos módon az első halálozás is be-
következett városunkban.
2009. november 25-én elvesztettünk egy 35 éves anyukát, aki-
nek kisebbik gyermeke még nem volt két éves. Elgondolkod-
tató, hogy két éven belül biztosan járt szűrésen, viszont az előző
év kimaradt. Ebben az esetben is látható a helybe vitt szűrő-
vizsgálati lehetőség óriási jelentősége.
A Magyar Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Alapszervezete
(Napraforgó Klub) vezetőségi ülésén hozott határozata értel-
mében:

November 25-ét a Méhnyakrák Napjának nyilvánítja –
Pusztaszabolcson – tragikus körülmények között elve-

szített betegtársunk emlékére
Ezentúl évente ezen a napon igyekszünk különböző
formában hangot adni a méhnyakrák szűrés fontossá-

gának.
Csordásné dr. Juhász Judit

MEGHÍVÓ
Nők a szülés után!

2011. november 25. 
Péntek 16.00 óra

Művelődési Ház 
Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.

PROGRAM:
16.00 – Megnyitó, köszöntő

Czompó István polgármester úr
Dr. Juhász Judit háziorvos, klubvezető

16.10 – Méhnyak daganat és szűrővizsgálata
Dr. Baráth Károly szülész-nőgyógyász

16.30 – HPV fertőzés és megelőzése
Dr. Kádár Attila gyermekorvos, tüdőgyógyász

16.50 – Nővédelem, a védőnő egyik feladata
Beslényi Ildikó körzeti védőnő

Szemünk egészségéért
A szemünk az egyik legösszetettebb érzékszervünk, amelynek
megóvásával még mindig nem törődünk eleget. Erre a tényre az
Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2000 óta a Látás Világ-
napján keresztül is szeretné felhívni a figyelmet. Az október
második csütörtökén megrendezett jeles nap arra mutat rá,
hogy a látásromlás, illetve a vakság megelőzhető. Szemünk ép-
ségének megőrzésére Dr. Nagy Mária, a Budai Egészségközpont
szemészorvosa is ad néhány hasznos tanácsot.

1. Rendszeresen vegyünk részt szűrővizsgálaton! A szemünket
mindenképp vizsgáltassuk meg évente egyszer szakorvossal,
hogy a "rejtett" problémáinkat a szakorvosok időben felfedez-
zék és kezeljék, így az esetleges jövőbeni panaszainkat meg-
előzhessék!
2. Különösen fontos a rendszeres szünetek beiktatása, főleg
azoknak, akik egész nap számítógépes munkát végeznek. Az
óránként beiktatott pár perces szünetek során a szoba távo-
labbi pontjaira történő fixálás/nézés, a felállás, a végtagok meg-
mozgatása, a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása a
mozgásszervünk, a keringésünk mellett a szem védelmét is
szolgálja.
3. Amennyiben a szemészorvos megállapította a szem szára-
zságát, akkor a további panaszok megelőzése, kezelése érde-
kében használjunk nedvesítő műkönnycseppet vagy szemgélt!
A szemszárazság gyakori probléma, amelyet a számítógép előtt
végzett munka, a klímaberendezések állandó használata fo-
kozhat. A számítógép előtt sokszor annyira koncentrálunk,
hogy "elfelejtünk" pislogni (normál esetben 5-10 másodper-
cenként pislogunk), a nem kellő gyakoriságú pislogás pedig kü-
lönböző panaszokat okozhat. Mivel a szem egyik legfontosabb
védőmechanizmusa a könnyfilm létrehozása és fenntartása, így
a könnyfunkció romlása számos kellemetlen tünettel jár. Okoz-
hat szemkipirosodást, égő, szúró érzést, a szemben tompa nyo-

másérzést, a szem akár fényérzékennyé válhat, hamar elfárad,
és a panaszok tartós fennállása akár rossz általános közérzet-
hez is vezethet. A szemszárazsághoz hozzájárulhatnak a ciga-
rettafüst, a légszennyezettség mellett bizonyos gyógyszerek is
(antihisztaminok, antidepresszánsok, vízhajtók), így ezek sze-
désének ismerete elengedhetetlen a szemészorvos számára.
4. Fogyasszunk a szemre jótékony hatással lévő vitaminokat,
tápanyagokat és ásványi anyagokat! Az antioxidánsok késlel-
tetik a szem öregedési folyamatát, így a látás romlását is. Ét-
rendünk legyen A-, C-,  E-vitaminban, valamint béta-karotinban,
cinkben és szelénben gazdag. A-vitamin a tengeri halakban, a
tojássárgájában, a májban, C-vitamin a citrusfélékben, a papri-
kában, a savanyú káposztában, E-vitamin pedig a növényi ola-
jokban található nagy mennyiségben. A sárgarépa, spenót,
kelkáposzta, sárgadinnye a béta-karotin, a marhahús, a lencse,
a tökmag a cink, a tengeri állatok és a teljes kiőrlésű gabona
pedig a szelén értékes forrásai.
5. Hordjunk a látásunknak megfelelő szemüveget, kontaktlen-
csét! Fontos, hogy a lencse optikailag tökéletes legyen, és meg-
felelően korrigáljon. Bármely panasz esetén konzultáljunk
szemorvossal!
6. A káros UV-sugarak kiszűrése érdekében viseljünk megfelelő
UV-védelmet biztosító napszemüveget, UV-szűrős szemüveget,
kontaktlencsét! A káros UV-sugarak hosszú távon a szem kör-
nyékén lévő bőr rosszindulatú elváltozásaihoz, kötő- és szaru-
hártya-gyulladáshoz, kúszóhályog kialakuláshoz, emellett
szürke hályog vagy akár a szem maradandó látásromlását ered-
ményező ideghártya elfajuláshoz is vezethetnek.
7. A látásromlás nem csak szemészeti probléma miatt alakulhat
ki, a háttérben más betegség is meghúzódhat! A látásélesség
változása mögött cukorbetegség, magas vérnyomás, vagy a
szervezet más pontján lévő gyulladás (fogászati-, urológiai-
vagy akár reumás ízületi gyulladás) is állhat. 

Panasz esetén tehát forduljunk szakorvoshoz!



Képriport a 24. Pusztaszabolcsi Fekvenyomó Kupáról

A mozgássérültek csapata a versenyigazgatóval

Szabó Ózor a súlyok alatt – na, nem nyomták agyon

Érmek a kategória győzteseknek

Kupák a kategória győzteseknek

SPORT Szabolcs Híradó

20 2011. október

Gyülekező, készülődés a versenyre

Czompó István polgármester megnyitja a versenyt

A 2012. évben lesz a rendezvény 25. jubileumi verse-
nye, melynek az Erőnlét Sportegyesület már most
megkezdte az előkészítését, szervezését. Ekkor sze-
retné megünnepelni Somogyi Béla, az egyesület ve-
zetője sportmúltjának 35 éves jubileumát.
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Futballhírek
A bajnokság nyolcadik játéknapján idegenben szere-
pelt a csapat. A vezetők közös buszos utazást szer-
veztek a távoli Enyingre. Jó volt újra nagy
társaságban utazni, hiszen remek hangulatban telt el
a közel egy órás út. Arról, hogy a visszaút még kelle-
mesebb legyen kellően gondoskodtak a csapataink. 
Az ifjúsági mérkőzésen a fiatalok végig irányították a mérkő-
zést, jobban játszottak a hazaiaknál, ám 2-2 lett a végered-
mény. Sajnos ilyen a futball. 
A felnőtt csapatok mérkőzésén szűk negyedóra alatt kialakult
a végeredmény. Egy gyors góllal a hazaiak meglepték a lát-
hatóan jobb erőkből álló szabolcsiakat. A válaszra nem kel-
lett sokat várni. Két gyors támadást befejezve – már vezetett
csapatunk. Gólszerzők: Berta Csaba és Székely Péter. Köte-
lező győzelem volt, melyet a vártnál nehezebben is, de sike-
rült megszerezni.
Egy héttel később hazai mérkőzés következett. Dég csapata
volt az ellenfél. Előzetesen kemény és küzdelmes két mérkő-
zésre lehetett számítani. Ennek megfelelően az ifik szoros
mérkőzésen, 1-0 arányban győztek. Ám, akik hasonló ered-
ményt vártak a felnőtt mérkőzésen, azoknak, ha kellemesen
is, de csalódniuk kellett. Csapatunk remek játékkal rukkolt
elő. Végig kezdeményezve, sok helyzetet kialakítva és négy
gólt szerezve nyert:  4-0. Kétség sem férhetett hozzá, hogy
megérdemelt a hazai győzelem. Góllövők: Kovács Balázs, Sári
Sándor (2) és Nagy Ákos.
A következő hétvégén került sor az idény talán legjobban várt
mérkőzésére. Pusztaszabolcs – Adony. A szomszédvár elleni
összecsapások rendszeresen parázs hangulatban telnek. A
hangulat már az ifi mérkőzésen feszült volt és talán senkit
nem lepett meg, hogy a felnőtt mérkőzésre csak fokozódott

mindez. A fiatalok egy remek szögletgóllal (érintés nélkül ta-
lált utat a labda a kapuba!) korán megszerezték a veze-

tést. Több találat már nem született a későbbiekben,
így sikerült itthon tartaniuk a három pontot.
A „nagy csapatok” mérkőzése  előtt a forma és a ko-
rábbi eredményekből kiindulva joggal remélhettünk

újabb győzelmet, ám az ilyen „rangadó-hangulatú”
összecsapások kiszámíthatatlanok. Be is igazolódott.

Az adonyiak kíméletlenül kihasználták, hogy a hazaiak
csak keresik önmagukat ezen a vasárnapon. A vendég gólo-
kon lehet vitatkozni, ám ha a bíró megadta, változtatni már
nem.  1-3 lett a végeredmény Adony javára. Góllövőnk: Sári
Sándor.
A tizenegyedik fordulóban a bajnokság meglepetés együtte-
sének otthonában léptünk pályára, Nagylókon. Az ifi csapat
esélyeshez méltóan, 3-1 arányban győzött is, könnyedén. A
felnőttek összecsapása már előre is sok izgalmat tartogatott.
Sajnos sok hiányzója volt csapatunknak, ami kissé árnyalt
képet vetett erre a napsütötte délutánra. A rutinos és „sokat
megélt” játékosokkal felálló Nagylók számított így esélye-
sebbnek. Ám a papírforma azért van, hogy felboruljon. Meg
is történt. A végeredmény ugyan 2-2-es döntetlen lett, ám pa-
naszra nem lehetett okuk a kilátogató szurkolóknak. Remek
iramú, küzdelmes és fordulatos mérkőzés volt. Csapatunk
kétszer is vezetett a mérkőzésen és kis szerencsével a végén
még a győzelmet is megszerezhette volna. Góllövő: Sári Sán-
dor(2).
Novemberre kanyarodva az ifjúságiak a tabella harmadik
fokán állnak, újfent nagy versenyfutásban Aba és Mezőfalva
csapatával.
Felnőtt csapatunk az ötödik helyen áll. A tabella szoros itt is,
és ha a sérültjeink és hiányzóink visszatérnek az előrelépésre
is lehetőség lesz.

Nagy Ákos

Négy évszak 
maraton őszi forduló

Nők
1957 – 1971 között születettek
1. Adancsekné Barics Irén 49,02
2. Mihalekné Bartók Mária 49,41
3. Varga Ildikó 53,59
4. Bártfainé M. Erika 61,06
5. Lepsényi Jánosné 64,06

1972 – 1992 között születettek
1. Kőkuti Lászlóné 48,45
2. Balla Anita 50,52
3. Kőberlin Beáta 50,52
4. Böhm Judit 51,35
5. Dobrán Anikó 54,51
6. Oster Anna 55,37
7. dr. Beregszászi Nikolett 56,19
8. Kovács Ottilia 61,47

1993 – 1999 között születettek
Harsányi Henrietta

Férfiak
1957 – 1971 között születettek
1. Pók János 43,23
2. Oster Manfred 44,50
3. Soltész János 44,57
4. Ádám László 46,49
5. Kóti István 48,35

6. Hegedüs Lajos 56,12
7. Szabolcs Ferenc 56,46
8. Beregszászi Ferenc 59,11
9. Mihalek László 61,47

1972 – 1992 között születettek
1. Ugor Ákos 40,02
2. Tarr Péter 41,40
3. Binder Tamás 41,54
4. Németh Tamás 52,04
5. Czibor Zsolt 52,52
6. Molnár László 56,19

1993 – 1999 között születettek
Rajki Viktor 50,30

Összesített eredmények 2011.

Nők
1957 – 1971 között születettek 
1. Mihalekné Bartók Mária 
53,33/53,59/53,25/49,41 

201,38 abszolút győztes
2. Varga Ildikó 56,58/55,41/54,28/53,59

221,06
1972 – 1992 között születettek
1. Kovács Ottilia58,08/58,50/61,36/61,47

240,21
Férfiak

1956 és előtte születettek
1. Dudás György
59,52/53,47/52,31/54,29 220,39

2. Vlasics János57,58/60,00/60,49/56,01
234,48 

3. Tabajdi József78,14/78,02/80,03/82,16
318,35

1957 – 1971 között születettek
1. Pók János 44,36/42,53/43,59/43,23

174,50
2. Ádám László47,01/45,50/44,11/46,49

183,51
3. Soltész János46,17/46,15/47,06/4457

184,35
4. Oster Manfred 44,48/48,43/47,47/44,50

186,22
5. Kóti István 47,43/49,57/50,33/48,35

196,52
6. Hegedüs Lajos 54,52/57,03/58,32/56,12

226,39
7. Mihalek László 61,22/68,39/64,54/61,47

256,42
1972 – 1992 között születettek
1. Binder Tamás43,19/43,12/42,14/41,54

170,39 abszolút győztes
2. Tarr Péter 45,24/43,41/43,29/41,40

174,14
1993 – 1995 között születettek
Rajki Viktor 51,31/48,05/50,28/50,30

200,34

Kőkuti Lászlóné
PSZSE elnöke
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Virágkosarak

Lehet névnap, születésnap, eljegyzés, es-
küvő, húsvét, pünkösd… a virágkosár bizton
befutó ajándék.
Méreteit a virágok száma határozza meg le-
ginkább. Akár három szálból is ízléses kis-
kosárkát készíthetünk. De a virágok száma
7, 20, 50, végtelen számú is lehet. Csak a
kosár méretét kell megfelelően kiválasztani.
Épp úgy elronthatja az összhangot a túl
kevés, mint a túl sok virág mennyiség. A zöl-
dekkel és levelekkel is óvatosan kell bánni.
A kiegészítőként használt rezgő igazi éke a
kompozíciónak. A kosár formája is több féle lehet:  ovális,
kör, csónak… Száraz, selyem, illetve gumi virághoz szá-

raz, élő virághoz vizes oázist használunk. A vizes oázist
jól belocsoljuk, csak aztán kerülnek bele a virágok. Min-

denféle virág alkalmas, hogy a kosár
dísze legyen. Leggyakrabban mégis év-
fordulókra rendelik meghatározott
számú, egyforma színű és egy fajtájú vi-
rágokból. De természetesen gyönyörűek
a vegyes virágú, különböző színű, in-
kább dekorációként használt kosarak. A
színharmóniára ilyenkor különösen
ügyelni kell. 
Egy színben, méretében, anyagában
odaillő masni elhelyezésével tökélete-
síthetjük munkánkat.

Forgóné Márti és Popovics Icu

Alma
Itt az ősz, az almaszüret ideje. Szeretnék olvasóink fi-
gyelmébe ajánlani néhány fontos tudnivalót erről
a fantasztikus gyümölcsről, amit sajnos méltat-
lanul mellőzünk, bár néhány éve Magyaror-
szág még almatermelő nagyhatalom volt, s
a szabolcsi alma változatlanul zamatos.

Egyedül az alma az a fajta gyümölcs, amit
más ételekkel is együtt ehetünk, anélkül,
hogy erjedés lépne fel. Ezt már az ókorban
is tudták róla, ezért is nevezték a gyümöl-
csök királynőjének.
Nagyon könnyen tudjuk tárolni, ha csak ki-
csit is odafigyelünk rá, akkor eláll addig amíg,
a tavaszi
friss gyümölcsök megjelennek a piacon. Nagyon jól
tárolható, szállítható.
Ha hiszed, ha nem, akár kizárólag almán is meglehetne élni,
szinte korlátlan ideig.
Több mint 1000 fajta alma található a világon. Mindegyikben
megtalálható a fehérje, a rostanyag, keményítő, ásványi sók,
az almasav, cukor, csersav. Magas a foszfor, a vas, és a nátri-
umtartalma.
Az almát nagyon rövid idő alatt megemészti a gyomrunk, és
szinte azonnal energiát nyerhetünk belőle. Magas foszfor tar-
talmának köszönhetően sokat segíthet főleg azoknak, akik
szellemi munkát végeznek, vagy gyenge az idegzetük.
Ha régen nem ettél almát, vagyis talán kicsit elszoktál tőle,
vagy nem a legjobban működik a gyomrod, esetleg az egész-
séges ételeket nehezebben emészted, akkor fokozatosan
kezdd el az almaevést, először csak egy-két falatot egyél be-
lőle, de azt nagyon rágd meg, egy harapás almát legalább öt-
venszer, mert így keveredik a legalaposabban össze a
nyáladdal, és ez a legfontosabb. Utána fokozatosan emeld az
adagot, de mindig ügyelj arra, hogy az alma pépként kerüljön
a gyomrodba.
Gyümölcsöt csak magában egyél. Ha mást is kívánsz fogyasz-
tani, akkor almát ebéd előtt, vagy vacsora előtt legalább egy
órával fogyassz. Bármilyen gyümölcsöt fogyaszthatsz főétke-
zéskén is. Ha úgy érzed, hogy az alma nem csillapítja az éhsé-
gedet, akkor ez annak a jele, hogy valami baj van a
gyomroddal vagy az emésztőrendszereddel. Próbáld meg ezt
tudatosan és módszeresen helyreállítani. Természetesen, ha
már más ételekkel megtömted a pocidat, akkor ne erőltesd rá
a gyümölcsöt, mert ez nem lesz előnyös sem az egészséged,
sem az emésztésed számára.

Jó, ha tudod, soha sem a gyümölcs okozza a hasmenésedet, lá-
zadat, vagy más kellemetlenséget, hanem az, amit a gyümölcs

előtt ettél.

A gyümölcsök nagy része gyógyító hatású, meg-
szabadítja szervezetünket az eddig okozott

károktól, mérgektől. Többek között az alma
nagyon jó tisztító és gyógyító hatással van
az alábbi betegségekre:
- Ételmérgezés, bélhurut, vérhas, koli bak-
térium okozta bélfertőzés, és akár hiszed,
akár nem még akkor is segíteni tud, ha ve-
seköved van.

- Székrekedés nélkül képes gyógyítani a
hasmenést, szabályozza a bélműködése-

det,tisztítja a húgyutakat, és a tüdőket.
- Gyógyítja a reumát, a köszvényt, mivel sói old-

ják a húgyköveket.
- Az alma, mint gyümölcs, savas ugyan, de mégis a

szervezetet lúgosítja, hiszen organikus sói semlegesítik a fe-
hérje bomlástermékeiből származó savakat. 
- Kiválóan gyógyítja a hörghurutot, és a felsőlégúti betegsé-
geket.
Jó, ha tudod azt, is, hogy másként hat az édes, és másként a
savanyú alma.
Édes almát fogyasszanak mindazok, akik székrekedésben
szenvednek, vagy vérszegények, és inkább savanykásabbat
mindazok, akik esetleg túltápláltak, vagy reumás fájdalmakkal
küzdenek.
Mindkét fajtájú alma hatásos vértisztító, nagyon hasznos
mindazoknak, akik érelmeszesedésben szenvednek, vagy
gyenge a szívműködésük, esetleg aranyerük van, vagy a höl-
gyeknél jól használható a menstruációs zavarok megszünte-
tésére.
Minden embernek, de főleg azoknak, akik rendszeresen ülő
munkát végeznek, legalább minden második hónapban kel-
lene almakúrát tartani. Ez azt jelenti, hogy legalább egy napig
csak almát ehet. Almakúrát egész évben lehet a szervezet re-
generálása érdekében végezni. Lehetőleg csak egészséges,
lédús, és érett almát együnk.
Törekedjünk arra, hogy azonos fajtákat fogyasszunk, ugyanis
minden almának más a savassági foka. Ne keverjük a külön-
böző fajta almákat egymással.
Az almát lehetőleg mindig teljes egészében fogyasszuk el. Ne
dobjuk el az alma csutkáját sem, hiszen igen értékes jódot tar-
talmaz. Az alma fogyasztásával még az áldott állapot alatti há-
nyingert is le lehet küzdeni.
Jó étvágyat és jó egészséget!!!!

dr. Juhász Judit nyomán
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Halottaink
„Csak az hal meg, akit elfelejtenek.”

Október:
Drankovits Istvánné 71 év
Solti Lajos 96 év
Kasza István 72 év

Palkovics Jánosné 90 év
Barabás Ferenc 89 év
Korcsok József 58 év
Kövér János 86 év

KÖNYVTÁRI NYITVATARTÁS

Kedd 14-1730

Szerda 9-12
Csütörtök 14-1730

Péntek 9-12
Szombat 9-1230

A könyvtár megközelíthető a Művelődési Ház és
Könyvtár főbejáratán keresztül. Ismét van lehetőség
internethasználatra. Kérjük, hozzák vissza a korábban
kölcsönzött könyveket. Felhívjuk �igyelmüket a 
könyvtár honlapjára, mely elérhető a 
www.pusztaszabolcs.hu városi honlapról, valamint a
www.konyvtar.pusztaszabolcs.hu saját oldalról. 

Megváltozott telefonszámunk, mely a régi: 
06-25/273-032.

Parragh Margit könyvtáros

Tájékoztató orvosi ügyeletről

Pusztaszabolcson munkanapokon a település há-
ziorvosai 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 házi-
orvosa munkaidejének kezdetéig) központi orvosi
ügyeleti ellátás biztosított, kulcsi telephellyel. A
sürgősségi orvosi ellátás igénybe vehető szemé-
lyesen is. A kulcsi ügyelet elérhető a következő te-
lefonszámokon: 06-20/933-6767 (mobil) és
06-25/251-063/101mellék (vezetékes).
Ünnep és munkaszüneti napokon a központi sür-
gősségi 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 szakrende-
lések munkáját. A 06-20/933-6767-es mobil te-
lefonszám segítségkérésre bármikor alkalmas. Azt
a telefonhívási lehetőséget a pusztaszabolcsi házi-
orvosok biztosítják kilencedik éve.
Tehát javaslom, a kollégáim nevében is, a mobilte-
lefonjukba elmenteni, a lakásba jól látható helyre
kiírni a 06-20/933-6767-es telefonszámot.

Együttműködésüket köszönik a 
település háziorvosai.

Pusztaszabolcs
Adonyi út. 53.

• Minden nap friss termelői áru
• Minden héten akció
• 5000,-Ft feletti vásárlás esetén Házhozszállítás,  vagy
• 5000,-Ft feletti előrendelés esetén (akár 1 hétre is)

10 %kedvezmény
• Törzsvásárlói kedvezmények

Nyitva tartás :
Hétfő - Péntek: 0700-1700

Szombat - Vasárnap 0700-1200

15 éve a szabolcsiak szolgálatában !

ILD
I Zöldség

MEGHÍVÓ
A SZIEBLER BT, PAPÍR-AJÁNDÉKBOLT (Iskola u. 12.)

tulajdonosai, munkatársai 
tisztelettel meghívják Önt és kedves családját a novem-
ber 21-én 17.30 órakor, a most felújított pusztasza-
bolcsi MŰVELŐDÉSI HÁZBAN (Adonyi u. 12.) tartandó 

ILLATSZER, FINOMKOZMETIKA, TESTÁPOLÁS, 
ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐ, 

HÁZTARTÁSI TERMÉKBEMUTATÓNKRA, 
KARÁCSONYI AJÁNDÉK ÖTLETBÖRZÉRE.

Az előadás kb. 2x40 perc, majd kötetlen beszélgetés, a
szünetekben termékkóstolás (üdítők és egyebek).
Minden kedves látogatónkat megajándékozzuk 
egy díjtalan tombolajeggyel, mellyel az előadás után
értékes, hasznos tárgyakat nyerhet. A bemutató máso-
dik részében a kozmetikumok kipróbálására, munkatár-
sainknál árurendelésre nyílik lehetőség.
A HELYSZÍNEN FELVETT RENDELÉSEK UTÁN BÓNUSZ
KEDVEZMÉNYT ADUNK, melyet 90 napon belül 
boltunkban lehet beváltani az ismertetett termékekre.
5000 FT FELETT 10% BÓNUSZ, 10000 FT FELETT 12%
Az étrend-kiegészítők kiválasztásának segítéséhez 
lehetőség lesz számítógépes egészségteszt díjtalan 
kitöltésére.

VÁRJUK MEGJENESÉT.

SZIEBLER PÉTER CÉGVEZETŐ-TULAJDONOS
TELEFON: 0630 9392456

Mesekuckó

"Az Öreg Diákok Baráti Egyesülete 10 éves 
évfordulója tiszteletére egy új lehetőséget kínál a 

pusztaszabolcsi gyerekek számára Mesekuckó néven. 
Ez mesehallgatást, játékos foglalkozást, festést és

még sok-sok szórakozási lehetőséget jelent.

Jelentkezni lehet Pappné Bánóczi Ilona tanítónőnél a
Mátyás király utca 52. szám alatt."
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SZABOLCS HÍRADÓSZABOLCS HÍRADÓ
Felelős kiadó: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

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

Főszerkesztő: Kiss Kornélia
Munkatársak: Beslényi Ildikó, Bognárné Tomasek Edina, Csordásné dr. Juhász Judit, Csóri Barbara, Dudásné Mester Judit, 

Feketéné Bokor Katalin, Kőkuti Lászlóné, Nagy Ákos, Palocsay Erzsébet, Popovics Ilona, Sztupa Boglárka,
Tervezés és nyomtatás: Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft.

Felelős vezető: Izsák Gábor ügyvezető
Megjelenik 750 példányban.v

Következő lapszámunk december 15-én jelenik meg.

Lapunkat rendszeresen szemlézi az:

Közérdekű 
telefonszámok

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

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

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

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

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

dr. Kovácsai Sándor 06-25/273-020

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

Fogorvos: dr. Óvári Péter 06-20/287-0379
Védőnői szolgálat: 06-25/273-034

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fax: 22/505-753 
Kék szám: 40/200-677

Invitel Távközlési Rt. Telefonos ügyfélszolgálat: 1443

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

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

DRV Zrt. Velencei Információs Pont 
– víz- és csatornaszolgáltató

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

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

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

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

Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Rt. –
kommunális hulladékszállító

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

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

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


