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

Idősek Világnapja
Október 1-je az Idősek Világnapja, és immár 7. alka-
lommal hívták össze egy kis műsoros köszöntésre
városunk szépkorú lakóit a szervezők. Nővére helyét
Zsuffa Bözsi vette át műsor vezetésében és a szerve-
zésben is. Hangsúlyozta, hogy az idősek jelentik a
gyökereket, ezért tiszteljük, szeressük őket, ha úgy
érezzük, öleljük meg a megfáradtakat. Bözsi már
nem fél az öregedéstől, mert tudja, valakinek ő lesz
az elődje, mint ahogy ő követi szüleit. Megköszönte
Szőke Erzsébetnek a szervezést és kifejezte, hogy
Paál Huba ötletei, személye az idén mennyire hiá-
nyoztak.
Czompó István polgármester Sütő András gondola-
tával kezdte köszöntőjét. A világ nem velünk kezdő-
dött, azt az apáink, nagyapáink kezdték. Az idősek
nem megették a kenyerük javát, ahogyan a mondás
tartja, hanem megtették a magukét, azt, amit elvárt
tőlük a család, az ország. Fontos a szeretet, fontos,
hogy ők vannak nekünk és lehet szeretni őket és
megölelni. Pál apostol szavait idézte a szeretetről,
melyet mindenkinek szeme előtt kellene tartania,
mert akiben nincs szeretet embertársa iránt, az senki
és semmi.

Óbecsei István: 

Szeressétek 
az öregeket

Nagyon szépen kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat...
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült sápadt szemeket...
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.
Öleljétek meg az öregeket, 
Adjatok nekik szeretetet.
Szenvedtek ők már eleget,
A vigasztalóik ti legyetek.
Én nagyon kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket.

Ne tegyétek őket szűk odukba,
Ne rakjátok őket otthonokba.
Hallgassátok meg a panaszukat, 
Enyhítsétek meg a bánatukat.
Legyen hozzájuk szép szavatok,
Legyen számukra mosolyotok.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

Ők is sokat küzdöttek értetek,
Amíg fölnevelkedtetek,
Fáradtak ők is eleget,
Hogy ti módosabbak legyetek.
Ők is elfogadtak titeket,
Mikor Isten közéjük ültetett.
Azért én kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

Ha majd az örök szeretet
Elhívja őket közületek,
Ti foglaljátok el a helyüket,
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, mit nekik tettetek,
Azt adják nektek a gyerekek.
Azért előre intelek titeket,
Szeressétek az öregeket.
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FÓKUSZBAN MAGYARORSZÁG 
Októberben népszámlálás

A 2011. esztendőt a népszámlálás éveként is emlege-
tik majd a jövőben. Hazánk eddigi történetében összesen
tizenöt ilyen jeles év akad, az első az 1869-es esztendő
volt. Az idei a 15. a cenzusok sorában.
A mostanit megelőzően 2001-ben kértek hasonló, átfogó
adatszolgáltatást az ország lakosságától. Az utóbbi évtized-
ben tehát az akkor kialakult kép volt az irányadó. Vajon
hogy alakult a népesség száma, iskolázottsága, lakáshely-
zete, milyen az ország gazdasági, egészségügyi, szociális,
kulturális ellátottsága? Hol, milyen fejlesztések szüksége-
sek? A törvény értelmében a 2011. október 1-jén 0 órakor
fennálló helyzetet tükröző számok a következő esztendőkre
– pontosabban a következő évtizedre adnak eligazítást. Az
eddigi gyakorlat szerint ugyanis cenzust tízévenként tarta-
nak hazánkban, annak végrehajtása a Központi Statisztikai
Hivatal törvényből fakadó kötelessége. 
Az időközönkénti népszámlálások végrehajtása a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal (KSH) törvényből fakadó köte-
lessége.

Számlálóbiztossal, vagy nélküle?
Legyünk őszinték: az ilyesfajta „faggatást” – még ha

csak ritkán kerül is sor arra – az emberek többsége nem
kedveli. Egyre többen vannak, akik nem akarnak ajtót
nyitni idegennek, mások ódzkodnak attól, hogy szemé-
lyes adataikat ismeretlenek előtt feltárják, sokan attól tar-
tanak, hogy adataik illetéktelenek tudomására jutnak,
megint mások kevés szabadidejüket sajnálják.  A Köz-
ponti Statisztikai Hivatal a 2011. évi népszámlálás előké-
szítésekor olyan megoldások kidolgozásán fáradozott,
amely messzemenőkig eleget tesz a törvény által előírt
adatvédelmi követelményeknek, ugyanakkor az emberek
számára a legkevesebb kényelmetlenséggel jár.
A lakosságnak a mostani népszámlálás alkalmával immár
lehetősége nyílik arra, hogy eldöntse: számlálóbiztossal,
vagy nélküle kívánja kitölteni a kérdőíveket. Ha valaki a
kérdőív önálló kitöltése mellett dönt, további két megol-
dás közül választhat: papír, vagy internet. A legmoder-
nebb, leggyorsabb, leginkább idő és környezetkímélő
megoldás kétségtelenül az internetes válaszadás. Szep-
tember utolsó napjaiban a számlálóbiztosok minden ház-
tartásba eljuttatnak egy azonosító-, és egy belépési kódot.
Aki nem a számlálóbiztossal, sőt, még csak nem is papíron
kívánja kitölteni a kérdőívet, annak október 16-ig lesz
nyitva az az internetes kapu, amin keresztül – a belépési
kódot kulcsként használva – eljuthat a kérdőívekhez. A
kérdések helyes megválaszolását a programba beépített
magyarázatok segítik. A KSH azokra is gondolt, akik nem
rendelkeznek internettel. Érdekükben közintézmények-
ben, pl. könyvtárakban, faluházakban, internetes kitöltő-
helyet, úgynevezett e-pontokat hozott létre a Hivatal.
Ezeken a helyeken az adatvédelem teljes biztosítása mel-
lett nyílik lehetőség a népszámlálási kérdőívek számító-
gépes kitöltésére.

A kérdőívek megválaszolása háztartásonként átlagosan
25-30 percet vesz igénybe. Fontos tudnivaló, hogy a kér-
dőíveket háztartásonként mindenki azonos módszerrel:
interneten vagy papíron önállóan kitöltve, vagy interjú
keretében töltheti ki.

Szigorúan titkos!
Az adatvédelmi követelmények a népszámlálás min-

den területén érvényesülnek. A kérdőíveken nem szere-
pelhet a válaszadó neve, a válaszolás teljes anonimitás
mellett történik.
A népszámlálásról szóló törvény biztosítja azt is, hogy a
felvett adatok a későbbiekben ne legyenek összekapcsol-
hatók az adatszolgáltatókkal. A népszámlálásban részt-
vevőket szigortitoktartás köti. A kitöltött kérdőívek
összegyűjtése, feldolgozása szabályozott rendben törté-
nik. A cenzus célja ugyanis nem az, hogy az egyes szemé-
lyekről gyűjtsön adatokat, hanem hogy a lakások és a
népesség összetételéről, legfontosabb jellemzőiről adjon
információt. Az internetes kitöltést az adatszolgáltatók az
egyedi azonosítók és belépőkódok segítségével teljesít-
hetik, amely garantálja, hogy illetéktelen személyek ne
férhessenek az adatokhoz. A papír alapú kérdőívek a me-
gyei népszámlálási irodákból – a biztonságos szállítási kö-
rülményeknek megfelelően - közvetlenül az
adatfeldolgozás helyszínére kerülnek. A címek és a kér-
dőíveken szereplő adatok feldolgozása egymástól függet-
lenül, elkülönítetten történik. A feldolgozást követően a
címeket és a népszámlálási adatállományt a KSH egy-
mástól elkülönítetten tárolja. Az adatbevitelt követően a
papír kérdőíveket megsemmisítik, a keletkezett papír-
hulladékot újrahasznosítják. A felhasználók számára tör-
ténő adatkiadások, a kiadványok, tájékoztatási célt
szolgáló adatbázisok előállítása a legszigorúbb adatvé-
delmi szabályoknak megfelelően zajlik. Az adatközlés sta-
tisztikai összesítések formájában történik.

Biztonságunk érdekében
Hazánkban ez év októberében csaknem 40 ezer szám-

lálóbiztos közel 5 millió címet, 4,4 millió lakást keres fel
a népszámlálás lebonyolítása érdekében. A számlálóbiz-
tosok sorszámmal ellátott okmánnyal kötelesek igazolni,
hogy megbízatásuk e munkára szól. Az igazolvány a ga-
rancia arra, hogy az illető a lakásba kizárólag a népszám-
lálás miatt szándékozik bejutni. A népszámlálás
alkalmából együttműködési megállapodást kötött a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal és az Országos Rendőr-főkapi-
tányság. A megállapodás célja a lakosság előzetes és
közérthető tájékoztatása, a népszámláláshoz bármilyen
módon kapcsolható bűncselekmények, szabálysértések
megelőzése. A megállapodás szerint „A vagyonvédelem
és az áldozattá válás megelőzése érdekében a 2011. ok-
tóber 1-je és október 31-e – pótösszeírással november 8-
a – között sorra kerülő, minden háztartás személyes
felkeresésével végrehajtott cenzus időszakában az ORFK
a megyei (fővárosi) rendőrkapitányságok bevonásával
bűnmegelőzési kampányt indít.

Központi Statisztikai Hivatal
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2011. szeptemberi 
képviselő-testületi ülés

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

1. Vagyonvédelmi távfelügyelet ellátása
2. Beszámoló a Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda

2010/2011. tanévben/nevelési évben végzett oktató-
nevelő munkájáról

3 Tájékoztató a Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda
2011/2012. tanév/nevelési év indításáról

4. „Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a
közoktatásban” című pályázat

5. Beszámoló a 2011. évi Életmód és Szenvedélyek Nap-
járól

6. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról

7. A református lelkész teremhasználati kérelme
8. Tájékoztató az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás

2011. I. félévi tevékenységéről
9. Javaslat a műfüves pálya használati rendjére
10. Kerékpártárolók készítése
11. Kastély utca első szakaszán csapadékvíz elvezetés ter-

vezése
12. Iskola utca egy szakaszán burkolatjavítás
13. Javaslat lakásbérleti jogviszony létesítésére
14. Ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelem
15. Árajánlatok forgalomszabályozási terv készítésére
16. A MÁV iskola helyiségének használatára vonatkozó

kérelem
17. Terembérleti kérelem
18. Gyermek-háziorvos helyettesítéséről szóló 214/2011.

(V.30.) Kt. számú határozat módosítása
19. Lakásbérleti kérelem
Zárt ülés
20. A Magyar utca 6. sz. alatti intézmény rendezetlen, el-

hanyagolt állapota

Néhány napirendi pontról részletesebben:
2. A képviselő testület megtárgyalta a József Attila Közös Igaz-

gatású Általános Iskola és Óvoda 2010/2011. tanévben /
nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolóját.  A
beszámoló kitért arra, hogy vannak önköltséges (karate,
angol, német nyelvoktatás, zeneoktatás és dráma a Violin
Zeneiskola szervezésében) és iskolai finanszírozású (ének-
kar, kézilabda, foci, atlétika, kosárlabda) tanórán kívüli fog-
lalkozások. Az iskola is kiveszi részét a testvérvárosi
kapcsolatok ápolásából a német-magyar cseretábor szer-
vezésével. A pedagógiai program alapján szervezhető tá-
borokat a lezárt tanévben nem használta ki az intézmény
(erdei iskola, sítábor, nyári tábor) nagyrészt ennek anyagi
okai vannak. Régóta működik gyógytestnevelés, melyet a
lezárt tanévben 51 tanuló vett igénybe a gyermekorvosi
szürővizsgálat eredménye alapján. 2011. januártól 5 cso-
port számára volt lehetőség úszásoktatásra az iváncsai ta-
nuszodában. Sajnos gyakran okozott bosszúságot a

tanulókat szállító autóbusz meghibásodása.  Jó irányban
halad a kapcsolat a könyvtárral az új könyvtáros szemé-
lyének és pozitív hozzáállásának köszönhetően. Igénybe
vették a hitoktatás lehetőségét, összesen 24 református és
45 katolikus gyermek járt hittanra. Sajnos 56 gyermeknek
volt szüksége az óvodákban és az iskolában együttesen a
logopédus szolgálatára. 
Az intézményben minden alkalommal méltó módon tar-
tották meg az ünnepségeket és megemlékezéseket. Sajnos
egyre nagyobb odafigyelésre van szükség a gyermekvéde-
lem területén is, melyet a Gyermekjóléti Szolgálattal kar-
öltve végeznek a megbízott, elkötelezett pedagógusok.
Kocsis József igazgató pozitívnak ítélte az intézmények
három évvel ezelőtti összevonását. Az óvodákban megva-
lósult a kompetencia alapú nevelés-oktatás mára már min-
den csoportban a kezdeti 1-1 csoport után. Referencia
intézmény lett az óvoda úgy, hogy a Manóvár és a Zsiráf is
megtartotta saját arculatát. 
A tanév végére napi rutinná vált az interaktív táblák hasz-
nálata a tanórákon.  Sajnos még mindig nem lehet tudni,
hogyan változik az oktatási törvény, ami bizonytalanságot
okoz z intézményekben a tervezés szempontjából. Ha az
állam átveszi az oktatási intézményeket, a akkor az önkor-
mányzatok még kevesebb állami támogatásra számíthat-
nak.

3.  Elfogadta a képviselő-testület Kocsis József igazgató tájé-
koztatóját a 2011/2012. évi tanév indításáról. Három fő fel-
adatot határozott meg: 1. az elkezdett és bevezetésre került
folyamatok tökéletesítése 2. cél, hogy az iskolaegység is re-
ferencia intézménnyé váljon 3. az Irányított Önértékelés
megvalósítása, ami a minőségbiztosítást takarja. Kiemelt
feladat a pályázatfigyelés és a pályázatok megvalósítása.
A 2011/2012. nevelési-oktatási év során az óvodaegység
várható létszáma 255 fő (Zsiráf 106 fő, Manóvár 149 fő).
Az iskola tanulólétszáma 476 fő, akik 20 tanulócsoportba
(=osztályba) járnak. Az első két évfolyamon van egy-egy
egész napos oktatással működő osztály, egy alsós napközis
csoport és egy felsős tanulócsoport működik. 
Jellemző a gyermekek családi és anyagi helyzetére, hogy a
tanulók több, mint 50%-a jogosult az ingyenes tankönyv-
ellátásra, 50% az ingyenes napközis ellátásra jogosult, a
menzán étkezők több, mint 60%-a ingyenes étkezésre jo-
gosult.

4.  Támogatja a képviselő-testület az általános iskola az „In-
tézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közok-
tatásban” című tervezett TIOP pályázatát, mely 100%-os
finanszírozású és közel 23 millió forint összköltségű. 

5.  Elfogadta a képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi
Bizottság beszámolóját az Életmód és Szenvedélyek Napja
rendezvénysorozatról. Összesen 4 napos a rendezvényso-
rozat: 
- augusztus 14-én a hagyományos kerékpártúr több, mit 60

km-es távolságának megtételével kezdődött az egészsé-
ges életmód jegyében Csordás Viktor szervezésében

- augusztus 19-én a futsal pálya átadásán nyitotta meg hi-
vatalosan a polgármester úr az Életmód napokat. Éjszaka
került sor a szokásos Éjszakai Kalandtúrára Zsuffa Bözsi
ötletei alapján és szervezésének köszönhetően

- augusztus 20-án színes programok szórakoztatták a Kas-
télykertbe kilátogatókat, majd 21-én a különféle szűrő-
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vizsgálatokon ellenőriztethették az egészségükről fele-
lősséggel gondolkodók szervezetük működését

Hagyományosan jól sikerült az önkéntes véradás, hiszen 94-
en vettek rész ebben az életeket mentő akcióban.
Sajnos a környező településeken is sok színes rendezvény volt
ezen a hétvégén, mivel a 20-i ünnepség is ekkor volt, ezért ke-
vesebben látogattak ki a programokra. A bizottság javasolta,
hogy a kerékpártúra és az éjszakai kalandtúra megtartásával
egy napra csoportosítsák a programokat, akkor talán nagyobb
hírű fellépőket lehet megfinanszírozni.
Köszönet a szervezőknek: Szőke Erzsébet alpolgármester asz-
szonynak, a Pusztaszabolcsi Agrár Zrt-nek, a Szabolcs Vezér
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium vezetésének, dr. Ju-
hász Juditnak és a Magyar Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi
Szervezetének, a Tiszta Utak Élő Táj Egyesületnek, a Polgárőr-
ségnek, az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, a Harmónia Nyug-
díjas Egyesületnek, a Motor Ördögei Baráti Egyesületnek, a
Pusztaszabolcsi Sport Clubnak, Zsuffa Bözsinek és Simon Lász-
lónak, valamint a Kiai Dojo Sportegyesületnek, Csordás Vik-
tornak és a PSzSE kerékpáros szakosztályának, a Kettlebell
csapatnak. 

Köszönet a támogatóknak: az Ambrózia Bt-nek és Nóniusz Gá-
bornénak, dr. Juhász Juditnak, Madai Istvánnénak.
9. Megtárgyalta a képviselő-testület a műfüves pálya haszná-

lati rendjét az eddigi tapasztalatok alapján. 
- a pálya használata ingyenes
- a pályára csak terem vagy tornacipőben lehet menni
- a pálya területén a dohányzás tilos
- a pályán szemetelni és olyan tevékenységet folytatni, ami

esetleg rongálja a pályát, szigorúan tilos
- a pálya június 1-től augusztus 31-ig reggel 7 órától nap-

nyugtáig; szeptember 1-től május 31-ig 12 órától nap-
nyugtáig használható

- az intézmények a tanév alatt a nyitvatartási időt kívül is
használhatják a pályát

10.Döntött a képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár,
valamint a műfüves pálya mellett a kerékpárok megfelelő
elhelyezését biztosító kerékpártárolók létesítéséről, melyek
rövidesen elkészülnek. A döntés értelmében a Művelődési
Ház Könyvtár utcafronti részén 1 darab, az udvarán 1
darab, a pálya mellett 2 darab 8 állásos kerékpártároló
kerül elhelyezésre.

Honosítás

Szeptember utolsó napján ismét nyolcan tettek állampol-
gári esküt Czompó István polgármester előtt. Ismét más
volt egy kicsit ez az esemény, mert magyar állampolgár
lett egy testvérpár, egy fiatal apuka, egy apa három gyer-
mekével és a nagymama. A szemekben ismét megcsillan-
tak azok a könnycseppek, melyek ilyenkor meg szoktak
jelenni, mert olyan ez egy kicsit, mintha újjászületne az
ember. Mikor a Magyarország című dal szövege alatt – „a
sorsom bíztam rád, Magyarország” – az egyik hölgynek a
visszafojtott sírástól remegett az ajka és az álla… 

Mi, akik magyar állampolgárnak születtünk, talán fel sem
tudjuk fogni, hogy mit jelent ez. Mit jelent az, hogy nem-
csak kulturálisan tartozunk egy néphez, de valóban a ma-
gyar nemzethez tartozhatunk jogilag is. Becsüljük meg
ezt, adjunk hálát az országunkért és dolgozzunk érte,
mert „itt élned, halnod kell” – ahogy a Szózatban tanul-
tuk. 

Aláírásra készen a hivatalos dokumentumok és az emléklapok az ünnepi asztalon

A testvérek és a �iatal apuka

Édesapa, gyerekek, nagymama – a család háromnegyede
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselő-testületének

2011. augusztus 25-én megtartott 
nyílt ülésén hozott

határozatainak tartalma

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

252/2011. (VIII. 25.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkor-
mányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011.(V.30.) önkor-
mányzati rendelettel módosított 2/2011.(II.25.) önkormányzati
rendeletének módosítására vonatkozó rendelet-tervezet szövegét el-
fogadja.

______________________________________

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

253/2011. (VIII. 25.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkor-
mányzat 2011. első féléves költségvetésének teljesítését 

486.999 ezer forint bevétellel
435.446 ezer forint kiadással
51.553 ezer forint többlettel

jóváhagyja.
______________________________________

A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

254/2011. (VIII. 25.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a szennyvíz elvezetés üzembiztonsága érdekében az Adonyi út
temető felöli végénél található 4-es átemelőben lévő ABS AS 10 típusú
szivattyút – gazdaságossági megfontolásból – többé már nem javíttatja
meg, helyette egy FLYGT NP 3085.160 MT 462 1,3 kW típusú új
szennyvíz szivattyút telepíttet az átemelőbe az üzemeltető Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt., címe: 8601 Siófok, Tanácsház u. 7.) ja-
vaslata alapján.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 4-es

átemelőben lévő ABS AS 10 típusú szivattyú kiváltása érdekében egy
új, FLYGT NP 3085.160 MT 462 1,3 kW típusú szennyvíz szivattyú vá-
sárlását és telepítési munkálatainak elvégzését a DRV Zrt-től – az elő-
terjesztés szerinti megrendelő aláírásával – megrendelje – a 2011. évi
viziközmű fejlesztés előirányzat terhére – bruttó 393 750,- Ft bekerü-
lési összegért, 2011. december 31-i teljesítési határidővel.
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

255/2011. (VIII. 25.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete testület meg-
ismerte a DRV ZRt. által a Szennyvízhálózat, illetve szennyvíztelep szi-
vattyúinak, gépészeti berendezéseinek állapotáról készített
tájékoztatót.
A Képviselő-testület a szennyvíztelepen javításra váró Tsurumi 50 U2
szivattyú helyett egy új szivattyú beszerzésére ad felhatalmazást
166.660,- Ft + Áfa összegben. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szivattyú vá-
sárlását és telepítési munkálatainak elvégzését a DRV Zrt-től a 2011.
évi víziközmű fejlesztés előirányzat terhére – bruttó 208.325,- Ft be-
kerülési összegért megrendelje.
Felhatalmazza a polgármestert a megrendelő aláírására.

______________________________________

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

256/2011. (VIII. 25.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális el-
látások helyi rendszeréről szóló 11/2011. (V. 30.) önkormányzati ren-
delet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja az
alábbi módosítással:
- a rendelet-tervezet 2. § d) pontja törlésre kerül.

______________________________________

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

257/2011. (VIII. 25.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
2011. évi Szabolcs Napokról készült beszámolót.
A képviselő-testület a szervezésben résztvevők munkáját a Szabolcs
Híradón keresztül megköszöni.

Két ülés közti események
Augusztus végén megtartották az oktatási-nevelési intéz-
mények tanévnyitó értekezleteit.  A városháza előtt bú-
csúztatták az óvodásokat, s egyben köszöntötték a leendő
első osztályosokat, majd az iskolában a tanévnyitó ünnep-
ségre került sor az első tanítási napon, szeptember elsején.
Ülést tartott a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. A
DRV Zrt. szervezésében Siófokon tájékoztató volt a vízi-
közmű törvénnyel kapcsolatban. A Mezőföldi Híd Térség-
fejlesztő Egyesület tájékoztatót tartott a LEADER
pályázatról. Összegezés készült a Mammográfiai szűrővizs-
gálat eredményességéről – 50%-os volt a részvétel, ami
nagyjából az országos átlagnak felel meg. Kapcsolatfelvé-
telre került sor a Széchenyi Program Iroda munkatársával.
A polgármester tárgyalást folytatott L. Simon László or-
szággyűlési képviselővel a Cikolai-tavak és a szélerőmű

parkkal kapcsolatosan. Nyolc fős küldöttség vett részt a Ki-
siratosban rendezett népzenei fesztiválon. Sikeres volt a 24.
Országos Fekvenyomó Pusztaszabolcs Kupa szeptember
közepén. Ugyanekkor rendezték a családi napot a hagyo-
mánnyá váló lecsófőző versennyel. Ülést tartott a Mezőföldi
Híd Térségfejlesztő Egyesület a LEADER pályázattal kap-
csolatban. A polgármester találkozott Máté G. Péterrel a Tó
Tévé fő-szerkesztőjével. Megszervezték az óvodákban a ha-
gyományos szüreti mulatságot, majd a hónap végén a Mihály
napi vásárt is. Egyeztetés történt Ercsiben a Fejér Megyei Ön-
kormányzatok Temetkezési Kft-ben fennálló üzletrészek
megvásárlására vonatkozó vételi ajánlattal kapcsolatban.
Tárgyalt a polgármester a dunaújvárosi tűzoltóparancsnok-
kal a Hivatásos Tűzoltóőrs létrehozásának lehetőségéről. Az
uszodaper tárgyalását elnapolták. Ülést tartott a Kistérségi
Tanács. Megtörtént a Művelődési Ház és Könyvtár felújítási
pályázat záró ellenőrzése a helyszínen.
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A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

258/2011. (VIII. 25.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Pusztaszabolcs Város Polgármesteri Hivatalának
106/2011.(III.31.) számú határozattal elfogadott Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatának 1. számú mellékletét az előterjesztés szerint mó-
dosítja.

______________________________________

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

259/2011. (VIII. 25.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Springball
Sport Egyesület Moonlight latin tánccsoportja kérelmére biztosítja az
önkormányzati tulajdonú Pusztaszabolcs, Velencei út 1. sz. alatti (volt
MÁV iskola) épület egyik termének használatát, edzések, versenyekre
való felkészítések céljára, határozatlan időre, térítésmentesen. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a helyiség használatára
vonatkozó, mellékelt megállapodás tervezet aláírására.

______________________________________

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

260/2011. (VIII. 25.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az „Terembérleti kérelem” című napirendi pontot leveszi a mai
ülés napirendjéről.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Képviselő-testület szeptemberi
ülésén napirendre tűzi a „Terembérleti kérelem” című előterjesztést.

______________________________________

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

261/2011. (VIII. 25.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
119/2011.(III.31.) Kt. számú határozatban – a lakossági csatorna köz-
műfejlesztési hozzájárulás összegére vonatkozóan – megjelölt 50 %-os
kedvezmény időtartamát 2011. december 31-ig meghosszabbítja,
ezzel ösztönözve, és – a hátralékkal rendelkező ingatlantulajdonosok
részére is – megkönnyítve a csatornarákötéseket. 

______________________________________

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

262/2011. (VIII. 25.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az önkor-
mányzati tulajdonú pusztaszabolcsi 052/2. hrsz- ú földterületen, hul-
ladékudvar megépítése és üzemeltetése céljából, a létesítmény által
elfoglalt területre vonatkozóan, földhasználati jogot létesít a Közép-
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (8154
Polgárdi, Batthyányi u. 132.) számára, a határozat mellékletét képező
megállapodásban foglaltak szerint.
A Képviselő-testület a melléklet szerinti megállapodást elfogadja, és
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

______________________________________

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

263/2011. (VIII. 25.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azt a
szándékát, hogy a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és
Óvoda (Pusztaszabolcs, Mátyás kir. u. 14.), az Időskorúak Klubja (Pusz-

taszabolcs, Magyar u. 6.), valamint a Polgármesteri Hivatal (Puszta-
szabolcs, Velencei út 2.) intézményekben fel kívánja szereltetni a – Get-
Energy Kft. képviseletében Pakosz Mihály által ajánlott –
vízmegtakarítást célzó eszközöket.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folytasson egyez-
tető tárgyalást a szerződéskötés feltételeiről.
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

264/2011. (VIII. 25.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Állam-
polgári Bizottság az Emberi Jogokért” alapítvány Szabolcs Híradóban
megjelent  hirdetésének 1.250 Ft-os díjára az összeg mértékére való
tekintettel nem tart igényt.

______________________________________

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

265/2011. (VIII. 25.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
vette az Iskola utcai burkolatjavításáról készült tájékoztatót. A képvi-
selő-testület szeptemberi ülésén dönt az Iskola utca javításáról.

______________________________________

A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

266/2011. (VIII. 25.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtáros
jubileumi jutalmára való jogosultsága miatt a Könyvtár és Művelődési
Ház személyi juttatások előirányzatát megemeli 385 ezer forinttal, a
munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát megemeli 104 ezer fo-
rinttal az általános tartalék előirányzatának 489 ezer forintos csök-
kentése mellett. 
Felkéri a Polgármestert az önkormányzat 2011. évi költségvetési ren-
delete módosításának beterjesztésére.

______________________________________

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

268/2011. (VIII. 25.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közokta-
tásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontja
alapján az önkormányzat fenntartásában lévő József Attila Közös Igaz-
gatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király
u. 14) általános iskolai egységében a 2011/202. tanévben indítható
osztályok számát 20 osztályban határozza meg.
Önkormányzati javaslatok és megállapítások:
• A közoktatásról szóló törvényben illetve az önkormányzati dönté-

sekben meghatározott létszámkorlátok a második és a harmadik
évfolyamon a 2/b és a 3/c osztályok számított tanulói létszámának
�igyelembe vétele mellett is jogszerűen teljesíthetőek. 

• Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy a hetedik évfolyamon
azért van osztályonként jelenleg a megengedettnél több tanuló,
mert tanévkezdéskor jelentős változások várhatóak.

______________________________________

A Képviselő-testület az alábbi határozatait zárt ülésén hozta: 269, 270,
271/2011. (VIII. 25.) Kt. számú határozatok.

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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Új pusztaszabolcsi 
„hungarikum”: A LECSÓ
2011. szeptember 17-én immáron 3. alkalommal került meg-
rendezésre a CSALÁDI NAP ÉS LECSÓFŐZŐ VERSENY. Az idei
rendezvény több okból is rendhagyónak ígérkezett. A katolikus
egyházközség programjához csatlakozott immáron a reformá-
tus gyülekezet is, ily módon a rendezvényt méltán nevezhetjük
- a két történelmi egyház helyi közösségének összefogása révén
– ökumenikusnak (Köszönet ezért Murányi Melinda lelkésznek
és Baltási Nándor plébánosnak). 
Másrészt a rendezvény egyre szélesebb bázisúvá válik, amelyet
több dolog is bizonyít. Egyre több mögötte a (nemcsak anyagi
természetű) támogató, és évről-évre több pusztaszabolcsi vesz
rajta részt. Ez utóbbi meglátszott a lecsófőző versenyre nevező
csapatok számában is. 2009-ben 14, 2010-ben 18, idén pedig
21 csapat vett részt a főzésben. Ez azt mutatja, hogy a program
fejlődőképes, van igénye rá az embereknek és minden évben
egyre többen várják. A Családi Nap és Lecsófőző Verseny azért
is egyedülálló, hiszen ez az egyetlen Pusztaszabolcson, amely
kifejezetten gasztronómiai jellegű.
„Jöjjön el, hozza ki családját, és főzze meg kedvenc lecsóját!”-
így szól a szlogenünk immáron harmadik éve. Nem véletlen, hi-
szen amíg a felnőttek a kedvenc lecsójukat főzték, addig a fia-
talabb korosztálynak is tartogattunk izgalmas és értékes
programokat a téren és a Boldogasszony Házban is. Kézműves
foglalkozásokon készültek képek szalvétából, üvegfestékből és
volt kosárfonás.
A megszokott, jól bevált kültéri – íjászat, lovaglás, kutyabemu-
tató, kutyaszépségverseny és légvár – programokhoz újak is
társultak. Játékos sportversenyeket rendeztünk az új 
műfüves pályán. Az Európai Uniót népszerűsítő sátor várt min-
denkit a színpad mellett sok-sok ajándékkal. Csillagtetoválás-
sal csinosodhattak a kislányok, és megrendezésre került idén
először „Az én kiskertemben termett” címmel a pusztaszabol-
csiak kertjében termelt zöldségek-gyümölcsök versenye, ame-
lyen szépségdíjas terményeket vonultattak fel. 
Bemutatásra kerültek a helyi hungarikumok közül a Puszta-
szabolcsi Agrár Zrt. termékei, valamint Nagy László és Fábián
Ferenc mézei. Ez utóbbiakból lehetett kóstolni is. A programok
ideje alatt zenés és zumbás fellépők szórakoztatták a nagyér-
deműt. 
Végül a lecsófőző versenyt ismét a Szabolcs Vezér csapata
nyerte meg. És itt utalnék vissza a szlogenünk második felére:
„… főzze meg kedvenc lecsóját!”, hiszen mindenkinek más a
finom, mindenki másként szereti készíteni, ízesíteni ezt az egy-
szerű ételt és persze a maga nemében mindenki a legfinomabb
lecsót készítette, azonban a zsűri tagjai lehet, hogy másként
szeretik. A lecsófőző verseny helyezettjei: 1. Szabolcs Vezér ta-
nárai, 2. Méder és Rózsa család, 3. Kovács és Nyíri család, 4.

holtversenyben a Lepsényi család, és a Pusztaszabolcsi Jobbik,
5. Tekergők. 
Gratulálunk a helyezetteknek és persze mindenkinek, aki részt
vett a versenyen! A többieknek jövőre meg kell mutatni, hogy
jobbak náluk!
Minden program után számot kell adni a szervezőknek főleg
önmaguk felé, hogy az adott rendezvény mennyire volt sikeres.
Nos, vitathatatlanul sikeres volt! Aki ott volt láthatta, hogy igazi
népünnepély kerekedett a végére. Ez a pusztaszabolcsi em-
berek ünnepe lett! Végül pedig 
KÖSZÖNETÜNKET SZERETNÉNK KIFEJEZNI MINDAZOK-
NAK, AKIK BÁRMILYEN MÓDON SEGÍTETTÉK A RENDEZ-
VÉNY MEGVALÓSULÁSÁT!  JÖVŐRE ÖNÖKKEL/VELETEK
UGYANITT!!!
Czöndör Mihály, Tüke László
STÁBLISTA
Szalvétatechnika - Winkler Lászlóné
Üvegfestés - Szőtsné Csóti Sarolta
Kosárfonás - Zsombok András
Íjászat - Szabolcs Vezér Cserkészraj
Lovaglás - Horváth Zoltán és segítői (Kaluz Ágnes, Kolosa
Noémi, Dudás Tibor)
Játékos sportversenyek- Ádám László
„Az én kiskertemben termett” terményverseny - Czöndör Mi-
hányné
Csillagtetoválás - Koltai Zsuzsa
Hangosítás - Kun Zoltán
Kutyabemutató és szépségverseny - Pusztaszabolcsi Kutyabarát
Klub (Csombók Pál, Dr. Nemes László)
Hungaricum bemutatók: 
tejtermékek - Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. (Sziebler Péterné)

méztermelők - Nagy László és Fábián Ferenc
Technikai segítők: Ádám László, Szépi István, Horváth Zoltán,
Csányi Kálmán, Nagy Sándor, Majda Benedek, Majda Bence, Kun
Zoltán, Fridrich Norbert, Neikl Ferenc, Neikl Ákos, Neikl Ágnes,
Wasser István, Kőkuti László, Kovács Dénes, Kovács Anikó, Hor-
váth Zalán, Horváth Milán, Vinkler Ádám, Gál József, Budai
László

Szervezők: Czöndör Mihály, Tüke László

Nagy László és Fábián Ferenc méhészek

„Az én kiskertemben termett”

A győztes csapat egy része
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50 éves találkozó
Augusztus hónap végén tartotta 50 éves általános iskolai
osztálytalálkozóját az 1961-ben végzett akkori VIII.a. és

b. osztály közösen.
Sajnos  az akkori osztálytársak és tanárok közül többen
már elhunytak.

"Elmúlt, mint száz más pillanat
De mi tudjuk : mégis múlhatatlan
Mert szívek őrzik, nem szavak.”
/Nagy László /

A régi szép időkről, fiatalságunkról jó hangulatban emlé-
keztünk vissza :

Pálmai József
volt  tanuló

Megemlékeztünk az 
Anyatej Világnapjáról

Településünkön megrendeztük Anyatejes Világnapi ren-
dezvényünket. A Művelődési Házban tartottuk meg 2011.
szeptember 22-én délelőtt, melyre sok szeretettel meg-
hívtuk és vártuk a pusztaszabolcsi kisgyermekes édes-
anyákat és gyermekeiket. Az összejövetel célja volt a
szoptatásról való megemlékezés, fontosságának hangsú-
lyozása.

Három előadó is megtisztelt minket jelenlétével. Csavajda
Renáta laktációs szaktanácsadó hallgató az igény szerinti
szoptatásról, az egy éves koron túli anyatejes táplálás ha-
tásairól, előnyeiről, és az elválasztódásról, elválasztásról
beszélt nekünk, s közben az édesanyák feltették kérdése-
iket a témában. Ágoston Andrea hordozókendő tanfo-
lyamvezető a hordozásról, annak előnyeiről,
lehetőségeiről, valamint a hordozókendőkről tartott elő-
adást. Szintén bátran kérdezhettek tőle az érdeklődők.
Hozott szebbnél szebb hordozókendőket, melyek közül
bemutatott egy kötözési módszert 15 hónapos kislányán,
majd a kíváncsi édesanyák kipróbálhatták, akár saját
gyermekeikkel, akár próbababával. A gyermekeknek lát-
hatóan nagyon tetszett, hogy édesanyjuk hátán szemlél-
hették a világot, és a tapasztalatok alapján mindenki
biztonságosnak, praktikusnak vélte ezt a hordozási

módot. Takácsné Németh Anikó pedig a Ceumed Kft. te-
rületi képviselőjeként volt jelen, aki termékmintákkal
kedveskedett, valamint az általuk forgalmazott termé-
kekről nyújtott információkat számunkra. Minden téma
kötetlen beszélgetéssé alakult, az édesanyák bátran kér-
deztek a szakemberektől. A gyermekek számára mind-
eközben különböző játékok biztosították az elfoglaltságot.

Összességében egy nagyon jó hangulatú, családias ese-
ményen vehettünk részt. Reméljük, évről-évre több ér-
deklődő szülő és gyermeke látogat majd el Anyatejes
Világnapi rendezvényünkre, ahol a játékok és közös be-
szélgetés mellett ismét jól érezhetjük magunkat.

Beslényi Ildikó, Engert Melinda, Farkas Tiborné
védőnők

Ágoston Andrea a hordozókendő előnyeiről beszél

A babák sem unatkoztak, míg az anyukák okosodtak
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Színházi estek

2011. október 20-án, csütörtökön 16 órakor a Műve-
lődési Házban Az ördög három aranyhajszála című
meseműsor kerül bemutatásra a Szegedi Miniszínház elő-
adásában, melyre elsősorban óvodásokat és alsó tagoza-
tos iskolásokat várunk. 
Belépő 200 Ft.
A társulat ezen előadása az idén tavasszal, a Budapesti
Fesztiválközpont által megrendezett Fringe Fesztiválon
a Közönség Díjat és a fesztivál Különdíját kapta. 

A történet főhőse Szerencsés Péter, a molnárlegény, akit
a sors sajátos módon hordoz a tenyerén. Beleszeret a ki-
rály leányába, akinek a kezét csak akkor nyerheti el, ha
lemerészkedik a pokolba, és bizonyítékként elhozza az
ördög három aranyhajszálát. De az oda vezető út bizony
komoly nehézségekkel van kikövezve... A zenés mesejá-
téknak a gyerekek nem csak nézői, hanem cselekvő ré-
szesei is. Észrevétlenül, de szervesen kapcsolódnak a
darab eseményeihez, önmaguk formálva azt. 

Ugyancsak 2011. október 20-án, csütörtökön 18 óra-
kor Vásári komédiák címmel felnőttek számára adja elő
a Szegedi Miniszínház Móricz Zsigmond Az ördög, vala-
mint a Dufla pofon, és Baranyi Ferenc A lónak vélt meny-
asszony című darabját a Művelődési Házban.

Belépő 600 Ft.

Az ördög három aranyhajszála

Pillanatkép a Du�la pofon című darabból

Magyarnótaest

2011. november 4-én, pénteken 17 órakor a Művelő-
dési Házban Kenyér Klára és Jenei Gábor előadásában
a magyar nótakincs legszebb darabjait hallgathatják meg
a magyarnótát kedvelők. Az énekeseket Látó Imre és népi
zenekara kíséri. 

Belépő: 1000 Ft.

Kenyér Klára több rendezvényen is fellépett már váro-
sunkban. A remek hangi adottságokkal rendelkező éne-
kesnő szívesen adja elő Jákó Vera kedvelt nótáit, nagy
elődjéhez méltó igényes előadásban, nagy művészi alá-
zattal és elkötelezettséggel.

Jenei Gábort is hallhatták-láthatták már a pusztaszabol-
csiak és megcsodálhatták nagyon kellemes, rendkívül
képzett hangját, fantasztikus tánctudását. 

Látó Imre az Országos Filharmónia szólistája, a Magyar-
országi Kiskereszt tulajdonosa, Pavarotti díjas zenész.

Minden kedves színház és nótakedvelőt szeretettel vá-
runk az új Művelődési Házban.

Kenyér Klári és Jenei Gábor, kísér a háttérben Látó Imre és népi zenekara
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JÓZSEF ATTILA KÖZÖS IGAZGATÁSÚ 
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

2490  PUSZTASZABOLCS, MÁTYÁS KIRÁLY U. 14.
Telefon: (25)-507-750, ill.

(25)-507-751; Telefon/Fax: (25)-273-017
E-mail:   iskola@jozsefa-pszabolcs.sulinet.hu

OM azonosító: 201180
Comenius 2000 minőségfejlesztési program résztvevője

Versenykiírás a József Attila Szavalóversenyre
2011/2012. tanév

Tisztelt felkészítő Kollégák! Kedves Versenyzők!

Rendhagyó módon hirdetjük meg a József Attila nevét vi-
selő szavalóversenyt a tágabb környezetünkben talál-
ható települések 3-8. évfolyamos tanulói számára. 
A verseny megrendezésére abból az alkalomból kerül sor,
hogy méltóképpen ünnepeljük az 1981 novemberében
történt eseményt, amikor intézményünk felvette József
Attila nevét. A most meghirdetett József Attila Szavaló-
versennyel szeretnénk a Névfelvétel 30. évfordulóját em-
lékezetesebbé tenni, ezzel is hangsúlyozva a 30. évforduló
fontosságát. A verseny rangját azzal is emelni kívánjuk,
hogy más iskolák tanulóit is meghívjuk. 

Jelentkezzetek és gyertek el hozzánk!

Nevezési határidő: 2011. október 15.

A nevezés módja: Az iskola e-mailben, faxon vagy levél-
ben küldje el a következő adatokat:

• a versenyzők neve, évfolyama
• a versenyzők iskolája
• a versenyzőket felkészítő nevelő(k) neve

A verseny időpontja: 2011. november 10.  1300

A verseny helye: Művelődési Ház és Könyvtár
Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.

A versenyről: A verseny egyfordulós, 1 kötelező és 
1 szabadon választható verssel. 

Iskolánként 1 fő 3-4. évfolyamos tanuló, 1 fő 5-6. év-
folyamos tanuló, 1 fő 7-8. évfolyamos tanuló jelent-
kezésére számítunk.

Kötelezően válaszhatóak az alábbi József Attila-versek:

A szabadon választható vers: lehet bármely XX-XXI. századi
magyar költő verse.
A versenyt zsűri felügyeli, melynek elnöke Pelsőczy László
színművész lesz.
Nevezési díj nincs.

A versenyt támogatja:
• Józsefes Gyermekekért Alapítvány
• Szülői Szervezet
• József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és

Óvoda
• Pusztaszabolcsi Művelődési Ház

Díjazás: Oklevél és tárgyjutalom

A verseny eredményhirdetését követően szeretettel 
várunk minden érdeklődőt, Pelsőczy László színművész
József Attila versekből összeállított irodalmi műsorára.

Várjuk a visszajelzést, a verseny napján a csapatokat a
kísérőikkel.
Sikeres felkészülést, jó versenyzést kívánunk!

Elérhetőségeink:
Telefon/fax: 06-25-273-017
E-mail: iskola@jozsefa-pszabolcs.sulinet.hu

Üdvözlettel: a verseny szervezői nevében 
Kocsis József intézményvezető

3-4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam

A kanász Áldalak búval, vigalommal Ady emlékezete

Altató Favágó (Íme, hát megleltem hazámat…)

Anyám Gyöngy (Karóval jöttél…)

Hangya Margaréta Kész a leltár

Kertész leszek Medvetánc Kopogtatás nélkül

Mama Nyár Nem én kiáltok

(Nyár volt) Szeretnének Ősz

Perc Tél (Talán eltűnök hirtelen…)

A JÓZSEF ATTILA KÖZÖS IGAZGATÁSÚ
ÁLTALÁNOS ISKOLA  ÉS ÓVODA 

ISKOLAEGYSÉGÉNEK
DOLGOZÓI ÉS TANULÓI

SZERETETTEL MEGHÍVJÁK ÖNT
A NÉVFELVÉTEL 30. ÉVFORDULÓJÁRA

RENDEZETT ÜNNEPSÉGÉRE.
IDEJE: 2011. NOVEMBER 10.  11 ÓRA

HELYE: PUSZTASZABOLCS,
MÁTYÁS KIRÁLY U. 14.

TISZTELETTEL VÁRJUK AZ ÜNNEPI MŰSORT 
KÖVETŐEN AZ ALÁBBI PROGRAMOKRA.

HELYE: MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
PUSZTASZABOLCS, ADONYI ÚT 12.

13.00 JÓZSEF ATTILA SZAVALÓVERSENY

KB. 16.00 EREDMÉNYHIRDETÉS
KB. 16.30 PELSŐCZY LÁSZLÓ SZÍNMŰVÉSZ

JÓZSEF ATTILA VERSEKBŐL
ÖSSZEÁLLÍTOTT IRODALMI MŰSORA

KOCSIS JÓZSEF
INTÉZMÉNYVEZETŐ
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Csoportavató 
egy óvodás élményei alapján

Már nagyon izgatottan vártam, hogy nálunk a Zsiráf ovi-
ban és a mi csoportunkban, amit úgy hívnak, hogy Hold
csoport, legyen már ez a csoportavató nap. Tudtam, hogy
itt lesz velem az anyukám és a barátaimnak is jönnek a
szülei és majd megnéznek bennünket, hogy miket tudunk
már, hogy milyen ügyesek vagyunk, hogy hogyan viselke-
dünk, és hogy együtt játsszunk egy kicsit. 

Ott volt a Rebeka, a Zsoltika, az Ivett, a Frida, az Adri, az
Eszter anyukája, és még apukák is. A Betti és a Gabi óvó
nénim és a dadus Gabi nénim is nagyon örült, hogy ilyen
sok anyuka és két apuka is eljött.
A reggeli után a szőnyegre ültünk és egy szívecskés pár-
nát dobtunk fel és közben mondtuk a nevünket és adtuk
körbe egymásnak, még az anyukáknak is. Így mindenki
bemutatkozott.
A következő játék arról szólt, hogy körbe-körbe sétáltunk,
közben halk zene szólt, és egymás szemébe néztünk, mo-
solyogtunk, megérintettük egymást. Ez nagyon, de na-
gyon jó volt, mert láttam anyut, ahogy rám mosolygott és
éreztem, hogy mennyire örül nekem, és a többiek is,
ahogy keresték tekintetükkel a szüleiket és a barátaikat.
Az ismerkedést egy telefonos játékkal folytattuk, majd ezt
mese követte, ami egy falánk tyúkocskáról szólt és az óvó
nénik adták elő. Hát sokat nevettünk rajta, ahogy a tyú-
kocska viselkedett, és ahogy a Gabi néni utánozni tudta a
hangjával a szereplőket.

Mikor a mesének vége lett, az asztalokhoz ültünk és kap-
tunk egy feladatot. Mindegyikünk elkészíthette a saját
jelét, amit az óvó nénik már előre megrajzoltak egy kör
alakú papíron. Anyu is mellém ült és gondolkodtunk, hogy
miből és hogyan is csináljuk. Volt sok ruhaanyag, gyöngy,
színes papír, festék és még sok minden más. Én nagyon
szeretek színezni, ezért úgy döntöttem, hogy filctollal
fogom csinálni. Anyu másra gondolt és hozott a mellet-
tünk lévő asztalról hurkapálcikát, parafa dugót, zöld és
piros krepp papírt és ezekből készítette el a tulipán jele-
met. Gyönyörű lett.
A többiek is nagyon jókat találtak ki, láttam, ahogy mel-
lette Soma a házikó jelét, az Eszter és anyukája pedig a
pillangót készítették el.
Az óvó nénik és a dadus is nagyon megdicsért bennünket,
hallottam, amikor azt mondták, hogy ennyi sok ügyes
kezű és kreatív anyukával már régen találkoztak. Csak azt
nem tudom még, hogy mi az, hogy kreatív, de biztos, hogy
jó, mert mindenki örült és nagyon jó hangulatunk volt.
Az elkészült jeleinket kirakták a falra, és aki arra jár, az
gyönyörködhet benne.
Olyan jól éreztem magam és úgy örültem, hogy itt volt
velem az anyukám az én óvodámban, az én csoportom-
ban és az én barátaimmal.
Hát így emlékeztem vissza a csoportavató napunkra, na
jó, azért ebben anyu is segített!
Ja, és sok puszi ezért a Gabi és Betti néninek, a dadusnak,
az anyukámnak és mindenkinek, aki ott volt.

Aki elmesélte mindezt: Gyöpös Gréti
Köszi, anyuci, hogy leírtad!

Közös játék az udvaron

Mindenki elmerülten „dolgozik”

Felnőttek ajándéka óvodásoknak
Pusztaszabolcson

2011. szeptember 24-én, bár szombat volt, mégis nagy zson-
gásra figyelhettek fel Pusztaszabolcs lakói a Velencei úton. A
zaj az óvoda felől jött. Szülők és mindkét óvodai telephely dol-
gozói fogtak össze, hogy megszépítsék a Manóvár Óvoda ud-
varát.
7 órakor – az óvoda dolgozóinak jóvoltából – süteménnyel, po-
gácsával és jókedvű énekléssel fogadtuk a megjelenteket. Bar-
tókné Piller Magdolna óvodaegység vezető köszöntött
mindenkit, majd kiosztotta a feladatokat. Akadt munka bőven.
Három nagyobb játékszert, homokozót, asztalokat, padokat
kellett új helyre telepíteni, melyben sok szorgos – és erős –
apuka segített. Padok és asztalok kerültek új helyükre, meg-
szépülve, lefestve. A fa játékok friss lakkozást kaptak. 

Sövényt helyeztünk át és sziklakertet készítettünk. Elkészült
a kompetenciás udvarunk, melyen tűzrakó hely és tulipáná-
gyás is helyet kapott. De nem csak az apukák serénykedtek!
Anyukák kapáltak, gereblyéztek, kertet rendeztek, virágokat
metszettek és tujákat ültettek.

Szépülnek a játékok a szorgos kezek által
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Minden munkának volt irányító felelőse a Manóvár Óvoda
dolgozói közül. Emellett volt zenefelelős, aki a jó hangulat-
ról gondoskodott és volt, aki szorgalmasan hordta körbe a
teát, limonádét, ami bizony jól esett a délelőtti melegben. 
Közben készült a finom ebéd is: paprikás krumpli és kétféle
(kecske és birka) pörkölt szerepelt az étlapon a Pöttyös
labda csoport felajánlásának köszönhetően, melyből min-
denki kedvére választhatott.
Ebéd után folytatódott a munka. Mindenki igyekezett befe-
jezni, amit elkezdett. Délutánra a helyére került minden já-
tékszer, a növények frissen locsolva, az udvar tisztára
seperve várta a gyerekeket. 
Külön öröm számunkra látni a vezetőség együtt munkálko-
dását, Kocsis József intézményvezető, Tüke László általános
helyettes, Márki Éva gazdasági vezető és Bartókné Piller
Magdolna óvodaegység- vezető is példamutatóan, szorgal-
masan, élenjárva dolgozott a nap folyamán.
Ezt a sok munkát elvégezni csak összefogással lehetett. Kö-
szönet a szülőknek, dolgozóknak, minden segítőnek, és nem
utolsó sorban az Önkéntes Tűzoltóknak! Ezen a napon meg-
tapasztaltuk, hogy milyen jó érzés, ha egy kollektíva össze-

fog és a tagjai egy közös célért dolgoznak. Bár elfáradtunk a
nap végére, hétfőn, látva a csillogó gyerekszemeket, az
ámuló tekinteteket és kicsik -nagyok örömét, csak ezt tudtuk
mondani: MEGÉRTE!

Csicskovicsné Pável Anikó
óvodapedagógus

(A fenti cikk megjelent a Fejér Megyei Hírlap szeptember 29-
i számában.)

Elkészült a csúszda

Szeptemberi események 
az óvodaegységben

Mozgalmasan kezdődött a 2011-2012. nevelési év az óvodá-
ban. Volt szülői értekezlet, csoportavató, szüret, Mihály napi
vásár, valamint referencia intézményként bemutatkozás.
Mindjárt az első hetekben szülői értekezletek zajlottak
mind a 10 csoportban, ahol a szülők tájékoztatást kaptak a
házirendről, óvodai szokásokról, szabályokról, valamint az
évközben várható tevékenységekről, programokról.
Már hagyomány a csoportavató ünnepség a Zsiráf és a Ma-
nóvár Óvoda telephelyen is.
A csoportavató napokat nagy érdeklődéssel fogadták a
szülők, mindenhol magas létszámmal vettek részt. Ennek a
napnak az volt a lényege, hogy az egy csoportba tartozó szü-
lők, óvodai dolgozók közelebb kerüljenek egymáshoz. A
gyermekek együtt tevékenykedtek a szülőkkel, nagyszülők-
kel, jókedvűen barkácsoltak, körjátékoztak, játszottak. 
Néphagyományokat elevenítettünk fel a szüreten és a Mi-
hály napi vásáron.  A szüreten a gyermekek láthatták a sző-
lődarálás, préselés, a must készítésének folyamatát.
Mindenki kedvére „lopkodhatott” a szőlőfürtökből, kóstol-
hatta a gyümölcsöt és a mustot egyaránt.  Műsorral is ked-
veskedtek az óvodások a szülőknek és a vendégeknek.
A Mihály napi vásáron a gyermekek, óvónők és szülők által
készített portékákat lehetett megvásárolni almáért és dió-
ért. Nagy volt a nyüzsgés, a gyermekek nagy izgalommal vá-
logattak az áruk között és lelkesen vásároltak. Örömmel
vitték haza a kincseiket az óvodások, a csoportoknak pedig

hosszú ideig lesz gyümölcsük a fizetőeszközből.
A szüretre és a Mihály napi vásárra az elsősök is hivatalo-
sak voltak a Manóvár óvodába, örültünk, hogy elfogadták a
meghívást, jó volt együtt lenni a régi óvodásainkkal.
Szeptember 30-án a HunDidac 2011. taneszköz kiállításon
mutatkoztunk be Budapesten a Millenáris B épületében a
TÁMOP referencia-intézményeként. A kiállítás program-
jával összhangban egy ún. poszter szekció került meghirde-
tésre, a tudományos konferenciákon megszokott
sztenderdek szerint. Hirdetőtáblákon mutathattuk be az
óvodaegység referencia területeit, jó gyakorlatait, valamint
az ehhez kapcsolódó fotókat, óvónői és gyermekmunkákat. 
A kiállításon 55 taneszköz forgalmazó és kb. 80 intézmény
vett részt, bízunk benne, hogy sikerült népszerűsíteni Pusz-
taszabolcs óvoda egységét, az itt folyó munkát, a jó gyakor-
latokat.

Bartókné Piller Magdolna
óvodaegység-vezető

Csoportavató - gyerekek, anyukák együtt alkotnak

Élmény volt a szüret a csöppségeknek

Mihály napi sokadalom és vásár
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Fényes vasárnap 
Vasárnap, 2011. szeptember 04-én gyönyörű nyári napra éb-
redtünk, mintha nem is őszi hónap neve szerepelne a nap-
tárban, hanem akár a nyár közepe.

Nyári reggel

Hogy lehetne szavakba önteni
A nyári reggel pompás színeit?

Egy sajátos színkeverék:
Tündöklő kék ég kékje,

Sokszínű zöld, fű, fa zöldje,
Tündöklő zöld remegő kékje,

Rózsaszín levegő lila keveréke,
Tündöklő sárga, napsugár aranya,

Fátyolként öleli egybe,
A reggel harmatos ékeit. (saját vers)

A verőfényes ünnepnapon azonban, ennél sokkal fényesebb
alkalom kezdődött kis református templomunkban, amikor
az megtelt ünneplő emberekkel. Az az örömteli alkalom adó-
dott, hogy három felnőtt határozott úgy, hogy megkeresz-
telkedik, és konfirmál, majd megkeresztelik az  1 éves
Rebeka Anna lányukat is.
Lelkipásztorunk találékonysága révén, az igehirdetés és a

keresztelési szertartás művészien egybefonódott, így a
Szentlélek által megnyílt lelkünk gazdagon befogadhatta
Isten szent Igéjét a keresztelésről, mint eseményről, annak
jelentéséről akkor, és a megkeresztelt későbbi életében,  és
hogy valójában mit is kellene takarjon az, ha az ember ke-
reszténynek vallja magát. A határozott, rövid mondatokba
foglaltak alapján bárki saját énjének tükrébe láthatta magát,
amely emberi mivoltunk eredményeképpen mindig hagy
maga után kívánni valót. És akinek sikerült ezt megpillanta-
nia, nagyon boldognak és szerencsésnek érezhette magát,
mert nagyobb ajándékban részesülhetett így, mint ha anya-
giakban kifejezhető dolgot kapott volna.
Íme, az „ifjú” konfirmandusok, szívükre tett kézzel, esküvel,
vallják meg hitüket Isten előtt, és tesznek ígéretet elkövet-
kezendő új életük alapvető „építőköveiről”, minekutána a kis

Rebeka Anna megkeresztelése, és mindnyájuk Istentől köz-
vetített megáldása következett.
A kellemes napsütés végig cirógatta az ünneplő társaságot,
amint elhagyták a templomot. Valahogy olyan érzésem tá-
madt, hogy mindenkit átölelnék, és egy-egy csokor virággal
köszöntenék. Helyébe ajánlom az alábbi versemet, és az
Úrtól megáldott életet kívánok mindnyájuknak!

Pillangóvirág 
Ablakomig nőtt a pillangóvirág,
Reggeli szélben nekem kelleti magát,
Mint sokszínű pillangó ide-oda repdes,
Mesél a múló nyárról, mely oly kedves.
De, már bujkál a hajnali ködben a cseles ősz,
Gyengébb a napsugár, de még teret győz.
Lelkem búsul, hogy eltelt a nyár,
Titkon bár,
De, újból már,
A megújult nyárra vár.
Ne siess lelkem, ne siess oly nagyon,
Hisz földi életünk pillantás e világon.
A szeretetvirága repdessen pillangó szárnyán,
Emberek szívébe repüljön, s ott némán,
Csendben viruljon, hogy vesszen a gonosz.
Melyet magában a sok ember hordoz.
Változzon meg hát e világ:
Nőjön bennünk a szeretet,
Egyre erősödjön,
Magasabbra törjön,
Mint ablakomnál a pillangóvirág

Palocsay Erzsébet

Gondolatok 
Így a nyár elteltével, érdekes módon azt szoktam tenni,
amit az emberek többsége szilveszterkor tesz. Valahogy
nekem ilyenkor van vége az évnek. Ilyenkor tudom fel-
mérni igazán, mit is rejt magában az elmúlt esztendő. Ősz-
től a nyár végéig. Soha sem tudtam ujjongani egy
szilveszteri alkalmon sem, mivel nekem már megvolt az
újév, szeptember elejétől. Szokásom szerint elég bánato-
san búcsúzok a nyártól, mintha azzal valami megsza-
kadna, pedig jól tudom, hogy nagy áldás, hogy olyan
helyre születtünk, ahol élvezhetjük az évszakok változá-
sát, mindegyiket a maga bélyegével. Habár a nyártól szo-
morkásan válok meg, mégis verscsokrom szálai úgy
folynak egybe a  közelgő ősszel, mint a még pompázó
nyári virágok az ősz első, sárguló, és széllel kacérkodó le-
veleivel.

Rebeka Anna miatt történt minden

Felnőtt keresztelő

A felnőtt kon�irmandusok eskütétele
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Színes búcsú

Amint a nyár karcsú teste
Átadja magát az ősz széles ölének,
Egy ideig kettőjük szerelme
Simogatva fénylik, mintha örökké élne.

E szerelem, festői gyümölcse,
Az élő színek édes keveréke.
Az ősz aranybarna fürtjei,
A fák néhol, még zöldellő levelei,
Remegve olvadnak egybe.

Vérvörös ajkai búcsúcsókot
Pecsétel a nyár ékes testére.

Az őszi reggel hűvös kosarában
A napsugár aranyát hordozza.
Remegő testet tart karjában,
A nyár lankad, szerelmét eloldozza.

Mégis, mire a hajnal nappallá fakad,
Úgy tűnik, a nyár búcsúja elmarad.
De csak sóhaj ez, őszi délibáb már,
Sápadt fényben úszik tova el, a nyár.

Palocsay Erzsébet

Jó érzés

Jó érzés elmenni a temetőbe szeretteink nyugvó he-
lyéhez, ahol sok minden eszünkbe jut, ami talán máskor
nem. Rendbe tesszük, elhelyezzük a virágokat, s elmerü-
lünk gondolatainkban. 
Jó érzés tudni, hogy ŐK igazán pihennek, „megnyu-
godtak fáradságaiktól, és cselekedeteik követik őket” -
János apostol szavai szerint.  A megnyugvás teljes mér-
tékben értendő, értelmileg, fizikailag, lelkileg. Vajon mi-
lyen megnyugvás, pihenés lenne az, ha „valahonnan
látnák”, hogy gyermekeik, unokáik, vagy barátaik körében
mennyi probléma, sőt tragédia váltakozik egymás után.
Hogy unokája autóbaleset miatt bénán ül a kerekes-szék-
ben, vagy kómában az ágyon...s így kell élnie, ki tudja
mennyi ideig. Még ennél is rosszabb, ha fiatalon el is
hunyt.
Esetleg azt is látnák, hogy lányuk, akit életükben úgy lát-
tak, hogy boldog házasságban él, most válik,  férjénél
hagyva gyermekeit, s egy látszólag boldog, új párkapcso-
latban él.
És sorolhatnám azokat a „látványokat”, melyek a

megpihent hozzátartozóinknak szomorúságot
okoz..... de nem teszem. Miért? 
Mert hitem a Szent Biblia szavain alapszik, ahol ezt ol-
vashatjuk Bölcs Salamon szavaiból: „Mert az élők tudják,
hogy meghalnak; de a halottak semmit nem tudnak, és
azoknak semmi jutalmuk nincs többé; mivelhogy emlé-
kezetük elfelejtetett.  Mind szeretetök, mind gyűlöletök,
mind gerjedezésök immár elveszett; és többé semmi ré-
szök nincs semmi dologban, a mely a nap alatt törté-
nik.”(Prédikátor könyve 9: 7-8. vers)
Olvassuk el a 12. verset is: „Valamit hatalmadban van cse-
lekedni erőd szerint, azt cselekedjed; mert semmi csele-
kedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a
Seolban, a hová menendő vagy.” 
S ezt a hitemet erősíti meg az Úr Dániel prófétának mon-
dott szavai, melyet a 12:13. versében olvashatunk: „Te
pedig menj el a vég felé; és nyugszol és felkelsz te sor-
sodra a napoknak végén.” 
Jó érzés!  Tudni ezt, hogy szeretteink nyugszanak
egész addig, amíg az Úr fel nem kelti őket. Gondolkoz-
zunk el Jézus szavain, melyeket János apostol többször is
leír az evangéliumában a 6. rész 39. 40. 44. 54. versben

és mindegyik versnek befejezése: „feltámasztom azt az
utolsó napon.” Sokan mondták már nekem: Ugyan már,
hová férne el az a sok ember a feltámadáskor?  Erre is
meg van az isteni válasz, ugyancsak János apostol írása
által a Jelenések könyvében a 20:5. 6. versében. Így ol-
vashatjuk:
„Boldog s szent, a kinek része van az első feltáma-
dásban... A többi halottak pedig meg nem elevenedének,
mígnem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás.”
S még e könyvben is ír János apostol a megnyugvásról a
14, 13. versében: „Boldogok a halottak, a kik az Úrban hal-
nak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek,
mert megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő cse-
lekedeteik követik őket.” Igen! A szerető Isten min-
denkinek e földi életében adott alkalmat Őt elfogadni,
egy akarata szerinti engedelmes életet élni, vagy el-
vetni.
Életében dönti el ezt mindenki, halála után már nincs le-
hetőség jóvátenni életünk rossz döntéseit.
Nincs második alkalom adva a megtérésre senkinek. 
JÓ ÉRZÉS elmenni a sírhoz, s hálát adni az Úrnak ott
is, hogy pihennek szeretteink, nem aggódnak értünk
már, nem sírnak minden problémáink miatt stb. Bár kicsi
gyermekkoromban súlyos betegséggel eltemetni adtak ki
a gyulai kórházból, s ennek következményeit ma is érzem,
mégis hiszem, s hittem egész életemben, hogy nekem van
egy SZERETŐ ISTENEM, aki mindent nagyon bölcsen – ré-
szünkre felfoghatatlan bölcsen tervezett és rendezett.
S Ő tudta, hogy abból sem a megpihenteknek, sem csa-
ládjaiknak, de neki sem lenne semmi öröme, hogyha a
megpihent „látná” utódai küzdelmeit, örömeit, tragédiáit.
Ilyen gondolatra semmi alapot nem találunk a Szent Bib-
liában. 
Ilyen jó érzéssel vigyük virágainkat a sírhoz – ha ők
ezt nem is tudják – s kérjük a jó Istent, hogy segítsen ne-
künk úgy élnünk, hogy részesülve az első feltámadásban,
együtt, örömben élhessünk majd velük a mennyei ott-
honban. Hiszen Jézus megígérte, hogy elmegy és helyet
készít nekünk, mindazoknak, akik az ő tanácsa szerint,
„felvették keresztjüket és követték Őt” azon a keskeny, gö-
röngyös úton, ahol Ő már előttük járt, példát mutatott.
Ezt a megnyugvást, s vele együtt a jó érzést kívánom

mindenkinek szeretettel: 
Feketéné  Bokor  Katalin
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MIT  KELL  TUDNUNK  AZ 
ŐSZI-TÉLI  MEGFÁZÁSRÓL

Megelégedéssel fogadjuk nap, mint nap a jó időt, most
még október első napjaiban is. Igaz, már az előrejelzés-
ben hallhatjuk, hogy a „markáns hideg” nemsokára ideér.
Lassan beköszönt az ősz, majd a tél, s ilyenkor gyakorib-
bak a megfázások, náthák, köhögések, melyeket sokszor a
láz is „elkísér”. 
Mire kell, hogy ügyeljen a kedves anyuka önmaga és csa-
ládja megvédése érdekében, hogy kikerülhesse ezeket az
egyáltalán nem kellemes betegségeket.
A megfázások első okai:  a hiányos, nem az időjárás-

nak megfelelő öltözködés, az egészségtelen táplálko-
zás, s a lelki-idegi állapotunk, stb. – hogy csak a
fontosabbakkal foglalkozzunk.

Reggel érdemes „kinézni az ablakon” az anyának, hogy
milyen az időjárás, és aszerint öltöztetnie fel családját.
Sajnos  sokszor megtapasztaltam, hogy sok 8-10 éves
gyermeken télen is csak egy nadrág van, mínusz 15 fok-
ban is, vastag harisnyanadrág, vagy bármilyen meleg al-
sóruha nélkül. A hátán nagykabát, pedig ez a rész van
legközelebb a szívhez, s nem kellene elfelejteni, hogy a
szívtől legtávolabbi testrészünknek kell a nagyobb mele-
get biztosítanunk. 
A táplálkozásról is egy pár szót: télen is fontos, hogy nap,
mint nap nyers gyümölcsöt és zöldséget fogyasszunk,
hogy a szükséges vitamint és ásványi anyagokat tudjuk
biztosítani. (alma, sárgarépa, cékla, hagyma, fokhagyma,
káposzta stb.) Mennél több bő fehérje tartalmú étellel
táplálkoznak,  annál jobban elősegítik a szervezet gyulla-
dásra való hajlamát.  
Sokan tudják rólam, hogy nagyon szeretem az orvosi
könyveket, s így sokat tanulok belőlük.
Budapesten az Antikváriumban kb. 10 éve vettem egy
könyvet: A CSALÁD EGÉSZSÉGE címűt, melyet báró
Kéthly doktor és 35 orvostársa írt. (Tehát a háború előtt
lett kiadva.) Ebben olvasható, hogy a felnőtt ember napi
fehérje szükséglete 130 gramm
Az 1990-ben kiadott Egészségügyi ÁBC már csak 100
grammot ír elő.
Az 1998-ban kiadott Tápanyagtáblázat 31. oldalán ezt ol-
vashatjuk: Egészséges fiatal férfi napi fiziológiás fehérje-
minimuma átlagosan 0,6 g/ttkg, azaz 70 kg testtömeg
esetében 42 g/nap.
Döbbenetes, hogy az orvostudomány mennyire „lement „
a fehérjeszükséglettel. Hiszen a háború előtt sokkal keve-
sebb bő fehérjetartalmú étel került az asztalokra, mint
1998-ban, s a szükséglet majdnem a harmadára lett meg-
állapítva, akkor mikor elmondhatjuk, hogy a „bőség ko-
sarában éltünk.”
De ugyanitt a 31. oldalon külön táblázat mutatja a gyer-
mekek fehérjeszükségletét: Pl. a 10-11 éves korú gyer-
meknek testsúlykg-ként 1 gramm szükséges, ami azt
jelenti, hogy egy 35 kg-os gyermeknek csak 35 gramm

fehérjére van szüksége.  Gondolják át kedves anyukák,
hogy ennél mennyivel többet fogyaszt gyermekük na-
ponta,  s ez mind a betegség melegágya lesz.

Az idegi állapot.  Szeretnék egy képet ide betenni, dr. Ad-
rian Vander orvos-természetgyógyász Megfázás-köhögés
c. könyvéből.   

E kép alatt spanyolul a következők vannak írva: 
1.vegyi gőz,  2. baktériumok, vírusok,  3. vas-por,  4. meleg
gőz,  5. állandó orrfolyás idegi alapon, 6. nyirok prob-
léma a fejben, 7. túlfűtött lakás,  8. szívgyengeség, 
9. bő fehérje fogyasztás,  egészségtelen táplálkozás,
10. alkoholizmus  

Nagyon jó illusztráció.

Vajon, ha kissé megfáztunk, mindig kell antibiotikumot
bevennünk, vagy adnunk gyermekeinknek?
Nem lenne érdemes valamilyen természetes gyógykeze-
léssel kikúrálnunk magunkat? 
Pár éve egy doktor úr hívott meg városába, hogy tartsak
előadást a természetes kezelésekről. Mikor a láz csök-
kentéséről beszéltem, felállt, s azt mondta: Teljesen igaza
van a Katalinnak, a lázcsillapítók a hő-központot uta-
sítják, hogy kevesebb fokot mutassanak, de nem gyó-
gyítanak. Mellékhatásaikat azonban nem lehet
figyelmen kívül hagyni. 
Mikor egy priznicpakolást végzünk a lázas betegünkön:
válltól derékig hideg vizes lepedővel csavarjuk körül,
majd térdtől lefelé mind a két lábát forró vizes ruhával be-
tekerjük. Ekkor a lábakban a melegtől kitágulnak az erek,
s nyomják fel a vért, s ezáltal a betegünk izzadni kezd, ami
„gyógyít”,  s a mellkason levő hideg vizes ruha közben
csökkenti a gyulladást. Gyógyítunk, s nem csak a lázfokot
csökkentjük le. 
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De ugyanerről ír az új orvosi könyv, az MSD a 843. ol-
dalán is:
„ A  láz, a (szájban mért) testhőmérséklet  37,8  C fölé
emelkedése, a fertőzésekre és sérülésekre adott védeke-
zési reakció. Az  emelkedett testhőmérséklet segíti a vé-
dekezési mechanizmusokat, viszonylag kis
kellemetlenséget okozva a betegnek.
A testhőmérséklet ingadozó: reggel 6-kor a legalacso-

nyabb: 37,2   és délután 4-6-ig a  37,7 a legmagasabb. 
Az agy hipotalamusznak nevezett része szabályozza a

test hőmérsékletét és a láz a hipotalamusz „termosztát-
jának” átmeneti meghibásodása miatt jön létre. A szerve-
zet rövidre zárva  a bőr ereit emelheti hőmérsékletét, így
csökkentve a hő leadását.  Előfordulhat hidegrázás, ekkor
az izom-összehúzódások termelik a hőt. A szervezet hő-
mérséklet-emelését célzó erőfeszítései addig tartanak,
amíg a melegebb vér eljut a hipotalamuszba. Később,
amikor visszaáll a termosztát a normális szintre, a
hő-fölösleget a szervezet verejtékezés útján, vagy  a
vér bőrön keresztül történő fokozott átáramoltatásával
adja le. A csökkenő hőmérséklet következtében borzon-
gás fordulhat elő. A lázat okozó anyagokat pirogén anya-
goknak nevezzük.”
Emlékszem, fiatal koromban a szomszéd kislány feküdt
nagyon magas lázban, mely a 39-40 fokot is elérte. Anyu-
kája orvosért küldte testvérét, de az valami oknál fogva
nagyon sokat késett. Édesanyám, mint erdélyi asszony,
mondta nekem: Gyere, rakjunk rá priznicet, nehogy „meg-
főjön a vére”.  Úgy is tettünk; válltól derékig hideg vizes
lepedővel csavarta körül, s ha már melegedett, gyor-
san cserélte. Mire a doktor bácsi megérkezett, már a
magas láznak hűlt-helye volt. Nyakig betakarva izzadt, s
így a láz csökkent. 
De röviden szeretném leírni három szomorú tapasztala-
tomat:
Két 30 körül lány (ikrek) – kerestek fel több éve külön-
böző problémáikkal, akik már több egyetemet végeztek
el, s biológusként dolgoztak egy orvosi egyetemen. Mikor
vizsgáltam az egyiket, álla alá nyúlva felém fordítottam a
fejét, s meglepetésemre szőrősnek éreztem. Később rá-
kérdeztem e problémájára, s ezt mondta: „Naponta bo-
rotválkozom, mivel kicsi koromban sok
antibiotikumot kaptam.”
Rövid idő múlva egy nagyon szép 20 éves lányt kísért el
hozzám a 15 évvel idősebb nővére. A szép lány is naponta
borotválkozott. Kérdeztem a nővérét, nem volt kicsi ko-
rában a húga nagyon sokszor lázas, vagy vesebeteg?  De
igen, felelt a nővér.  A lány már tudott valamit, mert na-
gyon mélyen elkezdett sírni, s mondta a nővérnek vádlón:
„Ti ezt nekem soha nem mondtátok.”
Pár éve egy 3-4 év körüli kislányt hoztak hozzám, akinek
az édesanyja megelégelte, hogy a hosszú időn át a sok an-
tibiotikum adása sem húzta le gyermekének a lázát egyik
korházunkban. Kétségbeesve hozta hozzám gyermekét.
Ekkor még jobban átkutattam az orvosi könyveimet a láz-
csillapítással kapcsolatban. Nagyon meglepődve olvas-
tam A  CSALÁDORVOS címűben a Fenacetin-vese

címszó alatt a következőket:
„Mi a fenacetin-vese? A megbetegedés a vesék fenacetin
okozta károsodása. A fenacetin anilin alapú láz- és fájda-
lomcsillapító hatású gyógyszer. … A fenacetin kiváló fáj-
dalom és lázcsíllapító. Kodeinnel vagy etilmorfinnal
kombinálva súlyos fájdalom esetén is hatékony, ezért fej-
fájás, fogfájás, menstruációs görcsök, izom- és idegfájdal-
mak ellen is előszeretettel alkalmazták. Ma már, az ismert
mellékhatások miatt, a fenacetin alkalmazását sok helyütt
betiltották, vagy rendelését korlátozták.”
Szeretném azért mégis felhívni a kedves anyukák figyelmét
arra, hogy érdemes a gyógyszerek mellett található papíro-
kat elolvasni, s odafigyelni a tartalomra és a mellékhatásra
is. Inkább időt szánva betegünkre, kezeljük egészségesebb
ápolási módokkal, s készítsünk neki egészséges táplálékot,
finom gyógyteákat, természetesen szánjunk időt rá, hogy
elmondhassa kicsi gondjait, beszélgetve vele, lelki erősítés-
sel biztosítsunk neki nyugodt környezetet. 

Milyen kezeléseket végezhetünk el otthon: hideg ülő-
fürdő, skótzuhany, inhalálás – lábunk ilyenkor jó meleg
vízben van, lenmagpakolás, gyógynövények, gyógyteák,
sok folyadék fogyasztása, egészséges táplálás, stb., melyek
gyakorlati módját is megnézhetik weblapomon:
www.bokorkatalin.hu a videón. Leírást pedig két
könyvemben is  olvashatnak: Táplálékod legyen gyó-
gyítód, és a Gyermekvárás-Gyermekáldás a természet-
gyógyász szemével címűekben.
Végezetül egy jó  tanács  E.G. Whitétől:  melyek az igazi
orvosságok, amit két parancsolatban foglaltam össze : 

Szeretettel kívánom, hogy szeretetteljes odafigyeléssel
előzzük meg a megfázásokat, köhögéseket,
s a magas lázat, s ha kell, idejében kezdjünk el egyszerű
gyógymódokat alkalmazni.

Szeretettel: Feketéné  Bokor  Katalin

Az egészség tízparancsolata
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Egy kis szemnyitogató!

Mielőtt leültem megírni ezt a cikket, azon gondolkoztam, mit
lehetne kiemelni, ha az egészségről ír valaki. Aztán rájöttem,
hogy nem szedhető darabokra a téma, hiszen nagyon össze-
tett. Fontos hogyan eszünk, mennyit mozgunk, mennyi
stressznek tesszük ki magunkat, milyen környezetben élünk,
hol vásárolunk, egyáltalán mennyi a keretünk minderre és
folytathatnám a sort.
Első lépésként tegye fel mindenki magának a kérdést: Meny-
nyit tettem ma az egészségemért? Sajnos az átlagember ezt
a kérdést teszi fel magának a legritkábban, ha egyáltalán va-
laha is felteszi.
Adott egy test, amit hosszú évtizedekre kaptunk meg, hogy
vigyázzunk rá és ezáltal beteljesíthessük álmainkat, terve-
inket. Az ép, egészséges testben boldogabb és kiegyensú-
lyozottabb emberek lehetünk. Soha nem késő önkritikát
gyakorolni és elgondolkozni azon, hogy mit teszek, tettem
az egészségemért, mennyiben segítem magam, hogy boldo-
gabb ember legyek és ezáltal másképp éljem az életemet. 
Amikor gyerek voltam és cserkész :), úgy vettek rá minket a
tudatos jó dolgokra, hogy figyelnünk kellett, mennyi jó cse-
lekedetet hajtottunk végre egy nap. Sikeres projekt volt, még
néha most is eszembe jut, ha jót teszek valakivel :). Akár így
is el lehet kezdeni az új tudatos élet első lépéseit.
Figyeljük meg, hogy mit eszünk! Tegyük fel a kérdést: Ettem
ma gyümölcsöt és zöldséget? Sikerült elhagyni a fehér lisz-
tet? Kibírtam, hogy köretnek nem krumplit, hanem rizst
vagy salátát ettem? A családom étkezésére is figyeltem?
Figyeljük meg, hogy mennyit mozgunk! Tudjuk, hogy nem
csak azért fontos a mozgás a mindennapjainkban, mert csök-
ken a zsírszövetünk, hanem számos pozitív hatása van a
belső szerveinkre, hogy minél tovább működőképesek le-
gyenek. A rendszeres fizikai aktivitás csökkenti a szív-és ér-
rendszeri betegségek kialakulásának veszélyét azáltal, hogy
erősíti a szívizmot, csökkenti a vérnyomást, növeli a vérben

a védő koleszterin szintet, csökkenti az érelmeszesedés ki-
fejlődését elősegítő LDL-koleszterinszintet, javítja a vér-
áramlás , növeli a szív teljesítőképességét.
Az izmok erősítésével, a testtartás javításával a gerincbán-
talmak is megelőzhetők. Mindemellett gátolja a csontritku-
lást, tartósan emelkedik a nyugalmi alapanyagcsere. 

Azt is meg lehet figyelni, hogy mennyi üres járatunk volt a
napban, amit akár edzésbe is fektethettünk volna. Számos
rövid edzés áll már rendelkezésünkre, ami kiváló állóképes-
séget, hajlékonyságot és erőt ad. Személy szerint én a kett-
lebellre teszem a voksomat. Egy orosz eszköz, ami már az
első edzés után bizonyított, elnyerte a bizalmamat a haté-
konysága terén. Elkezdtem edzeni vele és az első hónap után
látványosabb eredményt értem el, mint előző programjaim-
mal. 45 perces egy edzés, a nap bármely szakaszába bepré-
selhető, így nem fogadható el az az érv, hogy nincs rá időm.
Speciális guggolásának és törzstartásának köszönhetően a
guggolás nem terheli a térdeket és a csípőt, de remekül
rendbe hozza a törzs izmait. Nekem a kettlebell a "mankóm"
a hétköznapokban :).
Kedves Olvasó, hidd el, a legnagyobb befektetés az egészség,
hisz a test a hely, ahol élünk! :)                                

Zsuffa Bözsi

Kettlebell bemutató a Tűzoltónapon

Futballhírek
A megyei bajnokság Agárdi Termál csoportjában a harmadik
fordulóban a Pusztaszabolcs otthon fogadta Seregélyes csa-
patát. Az ellenfél az elmúlt bajnokságban élcsapatnak
számított, ám jelentősen meggyengülve várták ezt
az összecsapást. A szabolcsiak számítottak esé-
lyesnek, a mérkőzés képe is ezt tükrözte. Egy
gyors és váratlan góllal szereztek vezetést a ven-
dégek, ám hamar jött a válasz Györök Attila
révén. Innentől kezdve temérdek szabolcsi hely-
zet alakult ki, ám a döntő csapást nem sikerült be-
vinni, ahogy mondani szokás. Az eredmény 1-1.
Csalódott pontvesztés. 
Az ifi-csapat a vártnál nehezebben, de szerencsére győ-
zött,3-2 arányban.
A következő hétvégén idegenben szerepelt a csapat. Rácalmá-
son joggal számíthattunk a három pont megszerzésére. Ez a
szombati nap valóságos gólparádét hozott. Az ifi meccsen ti-
zenhárom (!) gólt szereztünk, nulla kapott ellenében. A felnőtt
csapatok összecsapásán szintén magabiztos szabolcsi siker szü-
letett. 6-1. Góllövők: Kovács Zoltán (2), Györök Attila (2) és Tóth
János (2). Az eredmények mindent elárulnak a csapatok közti
különbségről.
Az ötödik fordulóban Mezőfalva látogatott Pusztaszabolcsra.
Kiélezett összecsapásra volt kilátás mind az ifjúsági, mind a fel-
nőtt csapatok mérkőzésén. Így is történt. Az ifiknek a tavalyi

eredményt nem sikerült megismételniük, sajnos 5-2 arányban
vereséget szenvedtek. A felnőttek mérkőzése nagy küzdelmet,
sok izgalmat hozott. Remek színvonalú összecsapáson a ven-
dégek távoztak három ponttal, köszönhetően a sok kimaradt

hazai lehetőségnek, és egy remekül eltalált szabadrúgás-
gólnak. Ez az egy találat döntötte el az összecsapást.

Hiába játszik jól egy csapat, a sok kimaradt lehető-
ség megbosszulja önmagát.
A következő játéknapon Sárbogárdon lehetett ja-
vítani. Sikerült is! A fiatalok hátrányból felállva
nyertek 4-3-ra, míg a „Nagycsapat” végig jobban
játszva, a helyzeteit kihasználva nyert 2-0-ra. Gól-

szerzők: Kovács Zoltán és Sári Sándor.
Október első vasárnapján hazai mérkőzés követke-

zett. Az elmúlt idényben a megyei első osztályból bú-
csúzó Káloz volt az ellenfél. Ennek ellenére joggal

várhattak hazai győzelmet a szurkolók. Csalódniuk nem kellett.
Az ifjúságiak újfent gólzáport rendeztek és 14-0 arányban győz-
tek. 
A felnőtt csapat rossz előjelekkel készült az összecsapásra. Sok
volt a sérült és hiányzó játékos. Ha mindez nem lett volna elég,
újabb sérülések és még egy kiállítás is nehezítette csapatunk
helyzetét. Mindezek ellenére nagyot küzdve sikerült itthon tar-
tani a három pontot. A végeredmény 2-1. Gólszerzők: Szabó
Norbert és Németh Roland. Egy újabb örök tanulság: a fociban
a győzelem a leglényegesebb tényező. A mérkőzés után csapa-
tunk az ötödik helyen áll a tabellán.

Nagy Ákos
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Országos Fekvenyomó 
Pusztaszabolcs Kupa
Szeptember 17-én 24. alkalommal rendezte meg a Pusztasza-
bolcsi Erőnlét Sportegyesület hagyományos versenyét. Tizen-
kilenc település – Balatonalmádi, Polgárdi, Budapest, Szolnok,
Kecskemét, Bicske, Szeged, Székesfehérvár, Zichyújfalu, Jásza-
páti, Tápióbicske, Ercsi, Gégény, Sárbogárd, Tab, Kiskunfélegy-
háza, Veszprém, Szombathely és Pusztaszabolcs – összesen 69
versenyzője jött el városunkba, hogy összemérje erejét a tár-
sakkal. A tinédzser lánytól az idősebb hölgyeken át a 70 éves
férfiig nagy volt a szórás a korosztályok között.
A verseny meghívott vendége Rónaszéki András, a Magyar Erő-
emelő Szövetség elnöke volt, aki a verseny végén a díjak átadá-
sában is közreműködött.
A verseny a kiírás szerinti korosztályokban és súlycsoportok-
ban zajlott. A LEG eredmények:
legnagyobb súlyt nyomta: Béres Sándor 275 kg
legidősebb versenyző: Kasza László (1941.) 165 kg (há-
romszoros világbajnok)
mozgáskorlátozottak között a legnagyobb súlyt nyomta:
Szabó Ózor 210 kg (kétszeres világbajnok)
Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik erkölcsi és anyagi
támogatást nyújtottak a verseny megszervezéséhez:
- Pusztaszabolcs Város Önkormányzata
- Czompó István polgármester, aki a 24 versenyből 22 alka-

lommal jelenlétével is támogatta a rendezvényt
- Szajkó János, az Oktatási és Sportbizottság elnöke
- Csiki Szilárd, a Pénzügyi Bizottság tagja
- Vezér Ákos jegyző

Köszönjük azoknak, akik munkájukkal támogatták a versenyt:
- Královics Gábor, a mentőállomás vezetője
- Kovács Jenő zenész – hangosítás
- Varga Ildikó, az Új Városi Gyógyszertár vezetője
- Winkler Ildikó és Szabóné Kun Mária, akik a verseny ideje
alatt ingyenes vérnyomás, vércukorszint, koleszterinszint, test-
zsír mérést végeztek
- a Könnyű Léptek Táncegyesület (latin és hastánc csoportok)
tagjainak és vezetőinek (Gölöncsérné Gáspár Judit és Róka Mó-
nika), hogy műsorukkal színesítették a versenyt
- a József Attila Általános Iskola vezetésének - Kocsis József
igazgató úrnak – és dolgozóinak, hogy 24. alkalommal biztosí-
tották a verseny megrendezésének helyszínéül az iskola torna-
termét.
Remélem senki nem maradt ki a felsorolásból, de köszönöm
mindenkinek, aki segítette, támogatta a verseny megrendezé-
sét. Somogyi Béla

Pusztaszabolcsi Erőnlét Sportegyesület elnöke

A Pusztaszabolcsi Erőnlét Sportegyesület eredményei:
név helyezés kategória kinyomott súly

Csóriné Barzsó Barbara 1. női felnőtt 80 kg
Csóri Barbara 1. női i�júsági 67,5 kg

Deutsch Tamás 3. i�júsági 100 kg
Deutsch Zoltán 4. felnőtt 100 kg

Ábrahám László 1. i�júsági 82,5 kg
Csiszár András 7. felnőtt 130 kg
Princes Zoltán 3. masters I. 150 kg

Csóri József 1. masters I. 125 kg
Kászi András 4. masters I. 110 kg
Somogyi Béla 3. masters II. 130 kg

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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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 internethaszná-
latra. Kérjük, hozzák vissza a korábban kölcsönzött köny-
veket. Felhívjuk �igyelmüket a könyvtár honlapjára, mely
elérhető a www.pusztaszabolcs.hu városi honlapról, vala-
mint a www.konyvtar.pusztaszabolcs.hu saját oldalról. Meg-
változott telefonszámunk, mely a régi: 06-25/273-032.

Parragh Margit könyvtáros

Tájékoztató orvosi ügyeletről
Pusztaszabolcson munkanapokon a település háziorvosai érhe-
tők el 12-16 óráig telefonon a 06-20/933-6767-es telefonszá-
mon. Az orvos saját autóján szükség szerint házhoz is megy.
16 óra után másnap reggel 7 óráig (a saját háziorvosa mun-
kaidejének kezdetéig) központi orvosi ügyeleti ellátás biztosí-
tott, kulcsi telephellyel. A sürgősségi orvosi ellátás igénybe
vehető személyesen 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 sürgősségi orvosi
ügyelet 24 órában érhető el a fenti módon.
Tisztelettel kérünk minden beteget, hogy 16 óra előtt ne pró-
bálják igénybe venni a kulcsi ügyeletet, ne zavarják felesleges te-
lefonjaikkal a szakrendelések munkáját. A 06-20/933-6767-es
mobil telefonszám segítségkérésre bármikor alkalmas. Azt a te-
lefonhívási lehetőséget a pusztaszabolcsi háziorvosok biztosítják
kilencedik éve.
Tehát javaslom, a kollégáim nevében is, a mobiltelefonjukba el-
menteni, a lakásba jól látható helyre kiírni a 06-20/933-6767-
es telefonszámot.

Együttműködésüket köszönik a 
település háziorvosai.

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik

Szabó József
temetésén részvételükkel osztoztak 

gyászunkban és utolsó útjára elkísérték.
Külön köszönet a Polgárőrségnek.

A gyászoló család

Kérés
A Napraforgó Klub egyik klubtagja részére elektromos 
meghajtású, lábtartós kerekes széket keres. Számára ez az
egyetlen közlekedési lehetőség. Súlyosan mozgáskorlátozott,
légzési elégtelenséggel küzdő 37 éves nőbetegről van szó.
Ajánlattal a szerkesztőségben, vagy az 1. számú háziorvosi
körzetben lehet jelentkezni. Köszönjük!

Szüreti felvonulás és bál

2011. október 15-én 10 órakor indul a felvonulás a Kastély
kerttől a következő útvonalon: Kastélykert, Vasút utca, Dózsa
György utca, Arany János utca, Honvéd utca, Szent Imre
utca, Magyar utca, Rövid utca, Béke utca, Szilágyi Erzsébet
utca, Tűzoltó Szertár, Mátyás király utca, Kastélykert
Tervezett megállók: Vasút utca, Dózsa György utca, 
Szent Imre utca, Rövid utca, Béke utca, Szilágyi Erzsébet utca,
Tűzoltó Szertár
Este 8 órakor Szüreti bál lesz a Sorompó Bisztróban.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

Halottaink
„Csak az hal meg, akit elfelejtenek.”

Szeptember:
Szabó József 57 év
Pál Zoltánné 82 év
Taligás István 87 év

Rádi Ernő József 68 év
Gallai István 68 év
Scheffer Tibor 75 év

Meghívó

Pusztaszabolcs Város minden emlékezni kívánó lakóját
tisztelettel hívjuk és várjuk az 2011. október 23-án,
vasárnap 10 órakor az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 55. évfordulója alkalmából tartandó
ünnepi megemlékezésre a Millenniumi parkba.
Ünnepi beszédet mond: Tüke László, a Településfej-
lesztési Bizottság elnöke.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata

„Nem múlnak k el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 

k itt maradnak bennünk csöndesen még…” 
          (Juhász Gyula) 
 
 

 
 

A HAGYOMÁNYOS HALOTTAK NAPI 

MEGEMLÉKEZÉST ÉS 

KÖZÖS GYERTYAGYÚJTÁST 

NOVEMBER 1-JÉN 15 ÓRAKOR TARTJUK A 

TEMET BEN. 
Beszédet mond: Murányi Melinda református lelkészn  

    Baltási Nándor római katolikus esperes plébános 

    Bencze András evangélikus lelkész 

    Szajkó János képvisel  úr 

    Bognárné Tomasek Edina 
    STYX-Kegyelet KFT. 
 



KÖZÉRDEKŰ Szabolcs Híradó

20 2011. szeptember

SZABOLCS HÍRADÓSZABOLCS HÍRADÓ
Felelős kiadó: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

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

Főszerkesztő: Kiss Kornélia
Munkatársak: Ádámné Farkas Beáta, Bartókné Piller Magdolna, Beslényi Ildikó, Csicskovicsné Pável Anikó, 

Feketéné Bokor Katalin, Nagy Ákos, Palocsay Erzsébet, Tüke László, Zsuffa Bözsi
Tervezés és nyomtatás: Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft.

Felelős vezető: Izsák Gábor ügyvezető
Megjelenik 750 példányban

minden hónap 2. csütörtökén.

Lapunkat rendszeresen szemlézi az:

Közérdekű 
telefonszámok

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

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

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

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

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

dr. Kovácsai Sándor 06-25/273-020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fax: 22/505-753 
Kék szám: 40/200-677

Invitel Távközlési Rt. Telefonos ügyfélszolgálat: 1443

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

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

DRV Zrt. Velencei Információs Pont 
– víz- és csatornaszolgáltató

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

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

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

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

Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Rt. –
kommunális hulladékszállító

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

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

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


