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

Május első vasárnapján az anyákat, a nagymamákat
köszöntjük. Köszönjük az életet, a gondoskodást, a
szeretetet. Azt, hogy az édesanyánk számára mindig
mi voltunk a legfontosabbak. Örüljünk, amíg valaki
azt mondja: kisfiam, kislányom, mindegy, hogy a mi
hajunk is őszbe fordul már.
Május utolsó vasárnapja a gyereknap. Kényeztetjük
őket, mert a gyerekeink a jövő. Olyan lesz a jövőnk,
amilyenné őket neveljük. Mutassunk jó példát szá-
mukra.

A következő vers egyaránt szól az édesanyáknak 
(szülőknek) és a gyermekeknek. 

Érints meg! (ismeretlen szerző)

Érints meg, - erre kérlek, - ha kisbabád vagyok!
Ölelj gyakran magadhoz, nélküled "megfagyok"!
Ne csak pelenkázz, mosdass, ha éhezem, etess!
Puszild meg arcom százszor, mert így természetes!
Ringass el két karoddal, nyugtasd meg lelkemet,
öledbe bújva érzem, hogy jó szülőm szeret!
Érintésed, ha érzem, az biztonságot ad,
Érints meg, ez az érzés, mindig velem marad!

Érints meg, - erre kérlek, - ha gyermeked vagyok,
s nem értem a világot, s félelmeim nagyok.
Ne tarts magadtól távol, ha veled dacolok,
helyemet nem találom, sok még az új dolog!
Keresd az utat hozzám, próbálj megérteni!
Könnyű álmokat hozz rám, s akarj érinteni!
Jó éjt puszid oly édes, olyan megnyugtató,
mesélő érintésed álomba ringató!

Kamasz fiaddá váltam? Érints meg akkor is!
Lelkem nem érzéketlen, csak más világba visz!
Ne hidd, hogy azért bántlak, mert most komisz vagyok.
Ezer tüském is vágyja az ölelő karod!
Magam felnőttnek érzem, - s hangodra szomjazom,
az élet viharához így alkalmazkodom.
Kettészakadt világban, még helyem nem lelem,
viselj el, hogyha bántlak, s maradj mindig velem!

Érints meg! - erre kérlek, - ha barátod vagyok!
Megnyugtat ölelésed, ha más felzaklatott!
Biztató szép szavakkal lelket is önts belém.
Értelmet adj a létnek, és tarts tükröt elém.
Kétségeimet vesd el, tudasd: fontos vagyok!
Lehet, hogy érintésed, minden, amit kapok.
Ha szomorú a lelkem, vidámíts végre fel,
legyél velem, ha baj van, s nem hagylak én sem el!

Kedvesem, éltem párja, most hozzád fordulok,
érintésed, szerelmed, a legszentebb dolog.
Ám tévedés azt hinned, a szenvedély elég.
Ezer félelmem kerget a karjaidba még.
Megnyugtat ölelésed, vigaszt nyújtasz nekem,
lágyan szoríts magadhoz és szebbítsd életem!
Ilyenkor végre érzem, - szemünk együtt ragyog.
Olyannak szeretsz engem, amilyen ÉN vagyok.

Felnőtt gyereked lettem, most már csak az leszek,
s van már saját családom, kiket ölelhetek.
Anyám, s apám karjára mégis számíthatok.
Érints meg most is, kérlek, mikor gyenge vagyok.
Szülői ölelésed, ma is sokat jelent,
így segíts értékelni múltat, jövőt, jelent.
Már én is másképp látlak, jobban becsüllek már.
Ami fájt, elfelejtem, az élet jó tanár.

Érints meg még! - ezt kérem - idős szülőd vagyok.
Erős karodra vágyom, mielőtt meghalok!
Érints meg, ahogy egykor érintettelek,
amikor apró voltál, kis védtelen gyerek.
Ülj le a közelembe, fogd kezem, adj erőt,
simíts az öreg arcon sok ráncot, vad redőt!
Melegítsd át a szívem, megfáradt tagjaim,
te rólad szólt az élet, a legszebb álmaim.
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A képviselő-testület 2012. 
márciusi üléséről
Napirendek előtt:
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
- Kérdések, interpellációk
1. Beszámoló a helyi közrend és közbiztonság helyzetéről
2. Tájékoztató az Országos Mentőszolgálat Közép-Dunántúli

Regionális Mentőszervezet 2011. évi munkájáról
3. A 2011. évi kompetenciamérés eredményei az általános is-

kolában
4. Intézményátszervezési eljárás megindítása
5. Javaslat közoktatási-feladatellátási intézményhálózat-mű-

ködtetési és fejlesztési terv (intézkedési terv) felülvizsgá-
latára

6. „Az intézményi alapító okiratok felülvizsgálata” előterjesz-
tés módosítása

7. Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény felújítási pá-
lyázat benyújtása

8. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról
9. Javaslat gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának

megállapítására
10. Javaslat a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló ren-

delet módosítására
11. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
12. Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér címről való lemondás
13. Központi orvosi ügyelet ellátásának átadása
14. Szerződéskötés menetrendszerinti autóbusz-közlekedésre
15. A 6-os átemelőben szivattyú rekonstrukciója
16. Tájékoztató a talajterhelési díjjal, valamint a víziközmű-

hálózatokra történő kötelező rákötéssel kapcsolatos jog-
szabályváltozásokról

17. Javaslat üzemeltetői szerződés megkötésére
18. Javaslat ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlésére
19. Javaslat lakótelek visszavásárlására
20. A könyvtárhasználati szabályzat elfogadása
21. Díszpolgár temetése 
22. Polgármester szabadsága
23. Javaslat bérleti jogviszony létesítésére
24. Méhnyakrák elleni védőoltás 
25. A Magyar Szkander Szövetség kérelme rendezvény támo-

gatásához
Zárt ülés
18. Védőnő munkaviszonyával kapcsolatos kérelme

Néhány napirendi pontról részletesebben:

1. Dr. Mák Attila őrsparancsnok precíz, részletes tájékozta-
tást állított össze az Adonyi Rendőrőrs, ezen belül Pusz-
taszabolcs közrendjéről, közbiztonságáról. Ebből kiderül,
hogy 220 ismertté vált bűncselekmény történt városunk-
ban 2011-ben. A személy elleni bűncselekmények száma
8-ről 29-re nőtt, a közlekedési bűncselekmények 10-ről
17-re emelkedtek, a vagyon elleniek azonban 180-ról
126-ra csökkentek. Ugyanannyi lopás (71, ill 72) történt,
a betöréses lopások száma alig emelkedett (18, ill 25), míg
a rablások száma négyszeres lett (1, il.l 4). Drasztikus
emelkedést mutat az erőszakos és garázda jellegű bűn-
cselekmények száma is (9-ről 35-re). Budavári Árpád
rendőrkapitány elmondta, hogy a felderítési mutató a Du-
naújvárosi Rendőrkapitányságon 44,57%, míg az Adonyi
Rendőrőrs területén 32,58%. Településekre lebontott ki-
mutatás nem áll rendelkezésre. A kisebb, de attól még

nem könnyű ügyekben nyomoz az őrs, ezért gyengébb a
mutató. Jellemzőként emelte ki a kapitány, hogy a vasúti
lopások nem Pusztaszabolcson történnek, de válnak is-
mertté és ezért itt jelentik az áldozatok. Kiemelte, hogy a
körzeti megbízottak ugyanannyit teljesítettek 2011-ben
közterületen, mint a korábbi évben. Nagy figyelmet for-
dítanak a közlekedésbiztonságra, az ittas vezetők kiszű-
résére, és arra, hogy a vasúti átjárót előírásszerűen
használják a lakosok. (Ne menjenek át piros jelzésnél!!!)
Egyelőre még a figyelemfelhívás stádiumában vannak, de
egy tilosban való áthaladás 100 000 Ft-tal bűntethető.
Örömmel nyugtázta a térfigyelő kamerarendszer műkö-
dését, volt is olyan eset, amikor segítségükre volt a felde-
rítésben. Megköszönte a polgárőrség munkáját, akikkel jó
a munkakapcsolatuk. A polgármester megköszönte a
rendőrök munkáját. Tüke László is kiemelte a sorompónál
piros jelzésnél való áthaladás veszélyességét. Vezér Ákos
jegyző látott egy ilyen esetet, ott állt a rendőrautó, aznap
már nem akart senki úgy átmenni. A lakatlan házakba,
vagy idős, egyedül élő emberekhez beköltöző illetéktelen
személyek problematikáját vetette fel konkrét eseten ke-
resztül. Budavári Árpád válaszában elmondta, hogy több
bűncselekményt valósíthat meg az, aki másnak a házába,
lakásába, annak engedélye nélkül beköltözik. Akár ma-
gánlaksértés, vagy rongálás, de aztán ha eltelik 15 nap,
akkor lakcím bejelentési kötelezettség elmulasztása is
terheli azt, aki ezekben a házakban, lakásokban lakik. Ezt
a problémát jelenségszerűen nem ismerte Pusztaszabol-
cson. Közösen tudnak tenni ez ellen: fel kell mérni a hely-
zetet, rögzíteni ahol engedély nélkül laknak a házban, és
akkor a rendőrség már tud eljárást indítani ellenük. Csá-
nyi Kálmán igazgatónak elmondta a kapitány, hogy köz-
intézményben elhelyezett kamerák felvételeit is
felhasználhatják bizonyítékként. A készenléti rendőrség
nagyon sokat van Ercsiben, ha nem így lenne, azt Puszta-
szabolcs is jobban érezné. A Paál Huba jelezte, megnyug-
tató lenne, ha a rendőrök nemcsak éjjel, de nappal is
tudnának járőrözni a településen. 

2. Megtárgyalta a képviselő-testület a Közép-Dunántúli Re-
gionális Mentőszervezet 2011. évi munkájáról szóló be-
számolót. A pusztaszabolcsi mentőállomás 2008 őszén
került átadásra, esedékes lenne egy tisztasági festés,
amelyhez tud anyagot biztosítani az önkormányzat, mert
a dolgozók felajánlották a munka elvégzését. Paál Huba
kiemelte a mentőállomás dolgozóinak áldozatos munká-
ját, a város közösségéért végzett társadalmi szerepválla-
lásukat. Jó lenne egy második eset kocsi, vagy roham kocsi
beállítása – ami természetesen pénzkérdés – mert ugyan
biztosított a 15 perc alatti kiérkezés, de két kocsival job-
bak az életben maradás esélyei, ha egyszerre több helyre
kell menni. Pápai Imre vezető mentőtiszt elmondta, hogy
amint lesz lehetőség nagy valószínűséggel Pusztaszabolcs
kapja az első kocsit, mert az egykocsis állomások közül
messze a legjobbak az ellátási mutatói. Addig is igyekez-
nek a meglevő, un. kiemelt kocsiba olyan berendezéseket
betenni, amelyek sok orvosi rendelőben sincsenek meg.

4. Az új közoktatási törvény miatt szükségessé vált a közös
igazgatású iskola és óvoda szétválasztása és ezzel együtt
az alapító okirat módosítása. Ezen eljárásnak a megindí-
tásáról hozott előzetes döntést a képviselő-testület. Az
állam az iskola szervezetét veszi át, a dolgozók bérét fi-
nanszírozza, a fenntartás továbbra is az önkormányzat
feladata lesz. Az óvodának önálló vezetőt kell kinevezni,
az új neve: Pusztaszabolcs Városi Óvoda.
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Tájékoztató a két ülés közti
eseményekről
Február végén öt fő honosítása történt, lezajlott a Négy Évszak
Maraton, közgyűlést tartott a Tiszta Utak, Élő Táj Egyesület és
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A Napraforgó Klub szervezé-
sében március 10-én kistérségi néptánc találkozó zajlott. El-
készült a balest miatt megrongálódott városi kisbusz.
Megköszönte Budavári Árpádnak, a Dunaújvárosi Rendőrka-
pitányság vezetőjének, hogy a baleset estéjén a Rendőrség ud-
varába szállították a gépjárművet és ott megfelelő
körülmények között tárolták pár napig, amíg a szervizbe be
nem került. Megtörtént a szennyvíztisztító telep műszaki át-
adása, a hiányosságok pótlására április 30-ig lesz lehetőség.
Felajánlotta a képviselőknek, amennyiben igénylik, közösen
meglátogatják a szennyvíztisztító telepet. Március 15-én volt
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkal-
mából a megemlékezés. Az önkormányzat javaslatára a Fejér
Megyei Önkormányzat Csányi Kálmán képviselőnek a Marosi
Arnold Díjat adományozta. A polgármester részt vett a Megyei
Védelmi Bizottság ülésén, melynek már nem a megyei köz-
gyűlés elnöke, hanem a kormánymegbízott az elnöke. Dr. Dor-
kota Lajos megtartotta a szokásos polgári fórumot, ahol
elhangzott: Pusztaszabolcs a Dunaújvárosi Járáshoz fog tar-
tozni. Január 1-től az állam az iskolák meghatározott számú
dolgozóit veszi át, az ingatlanokat nem, meghatározza a dol-
gozói létszámot, januártól pályáztatják a vezetői álláshelyeket.
Még nem biztos, de emiatt lehet, hogy az állam elvonja az ön-
kormányzatoktól a gépjárműadót és az SZJA-t. Közgyűlést tar-
tott a Szabadidősport Egyesület. Az uszodaperben a másodfok
sajnos helyben hagyta az elsőfokú ítéletet. Az ítélet kézhezvé-
telét követő 15 napon belül be kell fizetni a költségeket, ame-
lyek jelen ideig: 18.882.817,- Ft a bíztatási kár, 2009. október
15-től a kamat 5.441.000,- Ft, az elsőfok perköltsége 957.500,-
Ft, de valószínűleg ehhez még hozzájön a másodfok perkölt-
sége, amely kb. 320 ezer Ft lesz, így összességében kb.
25.500.000,- Ft-ot kell fizetni. A kézhezvétel után célszerű
minél előbb befizetni a meghatározott összeget, hogy ne ka-
matozzon tovább. Sajnos a egyik döntésnél sem vette figye-
lembe a bíróság, hogy Pusztaszabolcs Önkormányzata konkrét
összeget határozott meg a fenntartás vállalt részeként, míg a
másik két település nem hozott ilyen döntést. Ezt követően
hosszú polémia alakult ki a „ki a felelős” kérdésben.

Kérdések, interpellációk
Kátai György bejelentette, hogy a mai nappal a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöki posztjáról
lemond. A lemondása oka A szociális ellátások helyi rendsze-
réről szóló önkormányzati rendelet 2012.
február 24-i módosításában foglaltak. A módosított rendelet
szerint a normatív lakásfenntartási támogatás folyósítása a la-
kóingatlan és környezetének rendben tartásának a függvénye.
Általában és mindenkire vonatkozóan egyetért a lakókörnye-
zet minél szebbé tételével és gondozásával, nem ért egyet vi-
szont, azzal hogy bárminemű támogatás hozzáférésének ilyen
feltételt szabjanak. Azért is érthetetlen számára, mert a lakó-
környezet magán- és közterület rendezettségének elvárásait a
környezet védelméről szóló rendelet jól szabályozza, sőt,
szankcionálási lehetőséget is biztosít a rendeletben foglaltak
be nem tartása esetén. Tisztában van azzal, hogy szinte már
mozgalommá vált az önkormányzatok részéről a segélyért
munkát elv érvényesítése. Mi több, mivel a társadalomban nép-
szerű ez a gondolat, már a parlament is szükségét érezte, hogy
törvényi lehetőséget adjon az önkormányzatoknak. Sajnos ott
tartanak, hogy az országban sok esetben segélyért, támogatá-

sért munkát várnak el és gyakran 8 órai munkáért segélyszintű
bért fizetnek és persze tudatosan alakítják azt a képet, hogy a
szegény emberek többsége lumpen, nem akar dolgozni, sőt,
csak élősködik az államon és a rájuk költött sok pénz a bajok
forrása. Úgy gondolja, hogy a jelenlegi aktív korúak 10-11 %-
os munkanélküli tömege ha valóban lumpen volna, akkor na-
gyon nagy baj lenne. Akkor ez egy nagyon beteg társadalom
lenne. Miközben készséggel elismeri, hogy vannak olyanok,
akiknek önhibájukból nehéz a sorsuk, de a munkanélküliek-
nek a lényegesen nagyobb hányada
tisztességes ember. A szegénység nem oka valaminek, hanem
következménye, leginkább a rossz
gazdaságpolitikának. Nem a szegények ellen kellene „harcolni”,
hanem a szegénység ellen, jó
gazdaságpolitikával, jó oktatás- és szociálpolitikával. Tisztá-
ban van azzal, ahogy az országban, úgy itt a településen is a
testület többsége által képviselt álláspont a népszerűbb, de az
embernek vállalni kell az elveit, még ha azok az adott pillanat-
ban nem is a legnépszerűbbek. Hangsúlyozta, hogy nem
sértődöttségből fakad a lemondása, tudomásul veszi, hogy a
testület többsége ilyen rendeletet alkotott,
viszont a szociális kérdésekről vallott nézetei, filozófiája a to-
vábbiakban nem teszi lehetővé számára,
hogy ellássa a Szociális Bizottság elnöki teendőit. Kérte le-
mondása tudomásulvételét.
A fenti felszólalásában Kátai György, a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság elnöke a bizottsági elnöki megbízatásá-
ról egyoldalú nyilatkozatával lemondott. 

Paál Huba elmondta, hogy a temetőben a város felé eső víz-
csapnál a nyomórész hosszabb ideje hiányzik. Kérte, hogy a te-
mető üzemeltetőjét keressék meg ez ügyben.
Csányi Kálmán elmondta, hogy március 15-én a pusztaszabol-
csi középiskola 50 fős
delegációja járt a Rákóczi Szövetség által támogatott progra-
mon Kisiratoson és Aradon. A középiskolások az iskolában be-
mutatott ünnepi műsort Kisiratoson is előadták. Részt vettek
az aradi központi ünnepségen, koszorúzáson is. A tanárok utó-
lagos beszámolója alapján meglepő pozitív hangulatot hoztak
haza erről az ünnepségről. 
Tüke László szóvá tette, hogy csak egy testületi ülés hang-
anyaga van fenn a honlapon, az emberek szívesen hallgatják, és
ha lehet, pótolják az elmaradást. A Szent István utca és Vörös-
marty utca jelenleg egyenrangú kereszteződés, nem jól belát-
ható, táblával kellene szabályozni.
Czompó István polgármester elmondta, hogy nem lepte meg
Kátai György döntése, tiszteletben tartja.  A temetői kúttal kap-
csolatban jelezte az üzemeltető, hogy folyamatosan folyik a
csap, nincs alkatrész, így inkább elzárták a javításig. A hang-
anyaggal kapcsolatban nehezményezte ugyan a hiányát, de
enyhe iróniával jelezte, örül, hogy sokan érdeklődnek, bár ez a
városi ünnepségek létszámában nem tapasztalható. Emléke-
zete szerint a Vörösmarty utcában mindkét oldalról védett a
másik utca. 
Vezér Ákos elmondta, hogy két ülés volt 2012-ben, a januári
hanganyag fenn van, akkor kerül fel a következő, amikor 2-3
hét alatt elkészül a jegyzőkönyv az ülésről. Fel fognak kerülni
az anyagok.

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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Honosítás

Ismét új magyar állampolgárok honosítására került sor áp-
rilis 27-én. Mind a hatan román állampolgárságuk mellé
vették fel a magyart is. Mint Czompó István polgármester
elmondta ismét szolgált újdonsággal ez az esemény, mivel
egyiküknek sincs magyarországi lakcíme, viszont rokonaik,
családtagjaik Pusztaszabolcson élnek, ezért döntöttek úgy,
hogy városunk polgármestere előtt kívánják letenni az ál-
lampolgársági esküt. Kívánjuk mindannyiuknak céljaik
megvalósítását és ehhez jó egészséget. 

Tóth János és felesége, valamint Boros Imre és családja

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselő-testületének

2011. november 24-én megtartott nyílt ülésén hozott ha-
tározatai

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

326/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
2011. háromnegyed-éves költségvetésének teljesítését

690.702 ezer forint bevétellel
600.443 ezer forint kiadással
90.259 ezer forint többlettel

jóváhagyja.
______________________________________

A Képviselő-testület 2 igen, 5 nem szavazattal és 1 tartózkodással a ja-
vaslatot elutasította:

327/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Te-
lepülésfejlesztési Bizottság azon javaslatát, mely szerint a 2012. évre be-
terjesztett költségvetési koncepció alapelveinek 2. pontjában, a személyi
juttatások tervezése során a cafetéria juttatás éves alapja köztisztviselők
esetében 200.000 Ft/fő, a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve
hatálya alá tartozó alkalmazottak esetében 110.000 Ft/fő legyen.

A Képviselő-testület 3 igen, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással a ja-
vaslatot elutasította:

328/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Te-
lepülésfejlesztési Bizottság azon javaslatát, mely szerint a 2012. évre
beterjesztett költségvetési koncepció alapelveinek 8. pontjában felso-
rolt fejlesztések sora egészüljön ki az Integrált Közösségi Szintér pályá-
zat megvalósításával.

A Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással a ja-
vaslatot elutasította:

329/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Te-
lepülésfejlesztési Bizottság azon javaslatát, mely szerint a 2012. évre
beterjesztett költségvetési koncepció alapelveinek 8. pontjában felso-
rolt fejlesztések sora egészüljön ki azzal, hogy az útépítés keretében
épüljön járda a Sport utcában a Posta és a sorompó közötti részen.

A Képviselő-testület 3 igen, 5 nem szavazattal és 0 tartózkodással a ja-
vaslatot elutasította:

330/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Te-
lepülésfejlesztési Bizottság azon javaslatát, mely szerint a 2012. évre
beterjesztett költségvetési koncepció alapelveinek 8. pontjában felso-
rolt fejlesztések között a játszótér tervezése és építése előzze meg az
útépítést.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

331/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta az önkormányzat 2012. évre beterjesztett költségvetési kon-
cepcióját. A költségvetési tervező munka és a rendelet-tervezet előkészí-
tése során az alábbi alapelvek érvényesítését tartja szükségesnek:

A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyen-
súly megteremtése. A tervezés során feltárt bevételi többleteket, illetve
kiadási megtakarításokat a hiány csökkentésére kell fordítani.

A 2012. évi személyi juttatások tervezése során a 2012. évi költségve-
tési törvény által meghatározott közalkalmazotti illetménytáblát, közal-
kalmazotti pótlékalapot és a köztisztviselői illetményalapot kell
figyelembe venni. A cafetéria juttatás éves alapja köztisztviselők eseté-
ben 250.000 Ft/fő, a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatá-
lya alá tartozó alkalmazottak esetében 150.000 Ft/fő.

A 2012. évi dologi kiadások tervezése során a 2011. évi eredeti elő-
irányzat összegét kell alapul venni.  Megszűnő előirányzat esetén a
2011. évi költségvetés eredeti előirányzatát nem lehet figyelembe
venni. Új feladat esetén a 2011. évi költségvetésben biztosított eredeti
előirányzat szintre hozásával kell tervezni. 

Felhívás!

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

Dr. Nagy István ügyvéd 06-30/639-2893
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A Képviselő-testület a civil szervezetek éves működését 2012-ben 4 mil-
lió forinttal kívánja támogatni.

Az általános tartalékot a kiadási főösszeg legalább 0,5%-ában, a pályázati
önrész biztosítására szolgáló céltartalékot legalább 2,5 %-ában kell ter-
vezni. A tartalékok előirányzatát év végéig folyamatosan szinten kell tar-
tani, hogy a folyamatban levő utófinanszírozott pályázati projektek ne
veszélyeztessék az önkormányzat likviditási helyzetét.

Az uszodaper miatti kártalanításra 27.000 ezer forint céltartalékot kell
tervezni.

A képviselő-testület a helyi adók körét nem kívánja bővíteni 2012.
évben. Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell foly-
tatni a szigorú végrehajtási tevékenységet.    

A Képviselő-testület a következő fejlesztések tervezését tartja szüksé-
gesnek és lehetségesnek az alábbi prioritási sorrend figyelembe vételé-
vel, melyeket a lehetőségek függvényében kell a költségvetési
rendelet-tervezetbe beépíteni:   

Útépítés
Játszótér tervezése és építése
óvodai fürdőszobák felújítása
Manóvár óvoda ablakcsere
Iskola vizesblokk felújítás

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az irányelveket figyelembe
véve a költségvetési rendelet-tervezetet készítse el, a polgármestert
pedig, hogy a rendelet-tervezetet terjessze a Képviselőtestület elé.

______________________________________

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

332/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a
javaslatot, mely szerint PEDDROP Bt-vel (2490 Pusztaszabolcs, Kossuth
L. u. 6/1., képviseli: Dr. Kádár Attila) 2001. augusztus 31-én a házi gyer-
mekorvosi feladatok ellátására kötött megbízási szerződést úgy módo-
sítsa, hogy a szerződés 9. pontjában meghatározott közüzemi
költségeket az önkormányzat 50 %-os arányban finanszírozza.

A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

333/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a PEDDROP Bt-
vel (2490 Pusztaszabolcs, Kossuth L. u. 6/1., képviseli: Dr. Kádár Attila)
2001. augusztus 31-én a házi gyermekorvosi feladatok ellátására kötött
megbízási szerződés módosítására vonatkozó szerződés-tervezetet elfo-
gadja az alábbi módosítással:

„9.) Megbízó kötelezettséget vállalja, hogy a rendelő helyiség fűtési,
világítási víz- és csatornadíját határozatlan ideig 100 %-ban megté-
ríti. A közműköltségek megtérítéséről havonta megbízott számlát
nyújt be a Megbízóhoz. 
Megbízott viseli a rendelő szükség szerinti felújításának, karbantar-
tásának költségeit, a rendelő felszerelésének vagyonvédelemmel és
vagyonbiztosításával kapcsolatos költségeket. Gondoskodik a ren-
delőben keletkező fertőző, veszélyes hulladék elhelyezéséről és az
egészségügyi textília mosásáról.”

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási
szerződés módosítását aláírja.

______________________________________

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

334/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgár-
mestert, hogy a III. számú felnőtt háziorvosi körzet családorvosi teendőit
ellátó dr. Egyed Péter javaslatai szerint, kérjen árajánlatokat az – önkor-
mányzati tulajdonban lévő, Pusztaszabolcs, Velencei út 32. sz. alatti orvosi
rendelő bővítését célzó – átalakítási munkák tervezésére vonatkozóan.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2012. januári testületi
ülésre az ajánlatokat terjessze be.

______________________________________

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

335/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szi-
lárd hulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatási díjakról szóló
30/2001.(XII.20.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló rendelet-terve-
zet szövegét elfogadja.

______________________________________

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

336/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vertikál Építő-
ipari és Kommunális Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) képviseletében Ferencz Károly vezérigaz-
gatóval – a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására – kötött
szerződés hatályát a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás által, a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására
kiírt közbeszerzési eljárás eredményes lezárásáig, meghosszabbítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesz-
tés melléklete szerinti szerződés tervezetet aláírja.

______________________________________

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

17/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértve azzal,
hogy a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola, a Könyvtár és Mű-
velődési Ház, és a Polgármesteri Hivatal az 1 havi szuperbruttó bérük 30%-
ának megfelelő külön juttatást fizessen és az intézményvezetők a
kifizetésre kerülő nem pénzbeli juttatás és szuperbruttó jutalom összeg-
éről 2011. november 30-ig tájékoztassák a Polgármestert, az előterjesz-
tés szerinti szövegtartalommal az önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről szóló 14/2011. (VIII.26.) és 10/2011.(V.30.) önkormány-
zati rendelettel módosított 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet mó-
dosítására vonatkozó rendeletét megalkotja.

______________________________________

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

337/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabol-
csi Sport Clubot a Szent Imre napi Búcsú utáni terület helyreállítása címen
az önkormányzat „Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatásá-
ról” szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelete 3.§ (1) bekezdése értel-
mében 150.000 Ft-tal az általános tartalék terhére támogatja. 
Felkéri a polgármestert az önkormányzat 2011.évi költségvetési rendelet
módosításának beterjesztésére.
Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

______________________________________

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

338/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Polgármes-
teri Hivatalban és a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskolában és
Óvodában a belső pénzügyi-számviteli szabályzatok felülvizsgálatáról, jog-
szabályi megfelelésének ellenőrzéséről” szóló belső ellenőri jelentést
megismerte. 
Felkéri jegyzőt, hogy a jelentésben feltárt hibák és hiányosságok meg-
szüntetése érdekében készítsen intézkedési tervet és arról tájékoztassa a
képviselő-testületet.

______________________________________

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

339/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormány-
zati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló, 19/2008. (XI.28.)
Kt. számú rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezet szövegét
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elfogadja.
______________________________________

A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

340/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Iváncsai Tanuszoda 2011. június havi CK8SA 1238109 sz. számláját
1.332.500,- Ft összegben kiegyenlíti Iváncsa Község Önkormányzata ré-
szére. Az összeg fedezete a 2011. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

______________________________________

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

341/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában
lévő Sport u. 2/2. szám alatti I., II., és IV. számú üzletek bérleti díját,
2012. január elsejétől 399,-Ft/m2/hó + ÁFA összegben, a III. számú üzlet
bérleti díját – tekintettel az ott elhelyezett bankjegykiadó automatára,
10 %-kal alacsonyabb – 359,-Ft/m2/hó + ÁFA összegben állapítja meg. 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában
lévő Szent István u. 28. szám alatti üzlet bérleti díját – tekintettel a bér-
lemény rossz műszaki állapotára – 2012. január elsejétől 268,-Ft/m2/hó
+ ÁFA összegben állapítja meg. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az üzletek bérlőit tá-
jékoztassa a bérleti díj változásáról. 

______________________________________

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

342/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. évre az ön-
kormányzat mezőgazdasági földterületeinek bérleti díját 3,50 Ft/m² ösz-
szegen állapítja meg. 

______________________________________

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

343/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a kedvezményes
áron értékesített lakótelkeket, a beépítési kötelezettség nem teljesítése
miatt, a jövőben az ÁFA beszámítása nélkül, a nettó eladási áron vásá-
rolja vissza.

______________________________________

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

344/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a DRV
Zrt-nek az OTP Bank Nyrt-vel kötendő, 2012-2014-es évekre szóló bank-
számla- és többcélú hitelkeret szerződésére vonatkozó közgyűlési hatá-
rozat tervezetet, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy az erre
vonatkozó szavazólapot, az önkormányzat képviseletében cégszerűen alá-
írja.

______________________________________

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

345/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
2012. január 1-jével az Anya-és Csecsemővédelmi Tanácsadó (Pusztasza-
bolcs, Adonyi út 39.), illetve a Művelődési Ház és Könyvtár épületének
(Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.) takarítói státuszát 8 órás állásként enge-
délyezi.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi költségve-
tést ennek megfelelően tervezze.

______________________________________

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

346/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „KDOP-3.1.1/C-
11 Kistelepüléseken a településkép javítása” pályázat megvalósításához a
játszótér tervezésére 125.000 Ft + Áfa összegért megbízza a Gyermek-
szem Kft-t (2083 Solymár, Rózsika u.42.), a funkcióanalízis elkészítésére
570.000 Ft + Áfa összegért  megbízza a Magyar Projekmenedzsment Iroda
Kft-t (1125 Budapest Kiss Áron út 3.) az önkormányzat 2011. évi költség-
vetése terhére.
Felkéri a Polgármestert a megbízási szerződések aláírására.

______________________________________

A Képviselő-testület az alábbi határozatait zárt ülésén hozta: 347, 348,
349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356,357, 358, 359, 360, 361, 362,
363, 364/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozatok

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselő-testületének

2011. december 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén
hozott határozatai

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

367/2011. (XII. 6.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Pusztaszabolcs III. számú felnőtt háziorvosi körzet (Telephely: 2490 Pusz-
taszabolcs, Velencei út 32.) feladatellátását 2012. február 1-től átadja az
Országos Alapellátási Intézetnek. (1135 Budapest Jász utca 84-88.).
Ennek megfelelően felkéri az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-
dunántúli Területi Hivatalát, hogy 2012. február 1-vel szüntesse meg Pusz-
taszabolcs Város Önkormányzat finanszírozását és ugyanezen naptól a
feladatot ellátó Országos Alapellátási Intézettel (1135 Budapest Jász utca
84-88.) a finanszírozási szerződést kösse meg.

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

368/2011. (XII. 6.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a betöltetlen Pusztaszabolcs III. számú felnőtt háziorvosi körzet 2012. feb-
ruár 1-től történő ellátására
jóváhagyja az Országos Alapellátási Intézettel (1135 Budapest Jász utca
84-88.) kötött a helyettesítő háziorvosi szolgálat ellátására kötött szerző-
dést, az előterjesztés szerint.
jóváhagyja az Országos Alapellátási Intézettel (1135 Budapest Jász utca
84-88.) kötött a helyettesítő háziorvosi ellátás költségeinek megosztására
vonatkozó szerződést, az előterjesztés szerint.
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a körzet ápolónőjének határozott
idejű kinevezését 2013. január 31-ig hosszabbítsa meg.
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a takarítónő határozott idejű kine-
vezését 2013. január 31-ig hosszabbítsa meg.
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a működési engedély kiadásához
szükséges nyilatkozatot írja alá, az előterjesztés szerint.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződése-
ket, kinevezéseket aláírja, továbbá tegye meg a szükséges nyilatkozatokat,
intézkedéseket, kisebb szerződésmódosításokat a finanszírozási és fel-
adatellátási folyamatok megvalósításához.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselő-testületének

2011. december 22-én megtartott nyílt ülésén hozott ha-
tározatai

Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

371/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy a Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.22.195/2011/2 számú másodfokú
bírósági tárgyalásán hozott ítéletét az elektronikus információszabadság-
ról szóló 2005. évi XC. törvény 18.§-ban felsorolt adatok törlése nélkül,
név és lakcím kivételével, teljes terjedelemmel az interneten közzétegye.

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

373/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi ivó-
víz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet-tervezet szöve-
gét az alábbi módosítással elfogadja.
3. §-ában meghatározott eszközhasználati díj „37,- Ft/m3 + ÁFA” –ra vál-
tozzon.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi rendeletet alkotta:

374/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi
szennyvízszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet-tervezet
szövegét az alábbi módosítással elfogadja.
3. §-ában meghatározott eszközhasználati díj „93,- Ft/m3 + ÁFA” –ra vál-
tozzon.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az
alábbi rendeletet alkotta:
375/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a DRV
ZRt.-t (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.), hogy 2012. évre, és azt követően fo-
lyamatosan minden évben, készítsen karbantartási ütemtervet, és félé-
vente tájékoztassa az önkormányzatot az elvégzett munkákról.

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

376/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormány-
zati tulajdonban lévő, pusztaszabolcsi 702/33. hrsz-ú ingatlan értékesíté-
sével kapcsolatos 27/2011. (I.27.) Kt. számú, valamint a 64/2011. (II.24.)
Kt. számú határozatokat – a Venice Projekt Kft-vel (2490 Pusztaszabolcs,
Május 1. u. 23/1., képviseli: Jánosa Gábor) történő megegyezés elmara-
dása miatt – visszavonja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoz-
tassa a Venice Projekt Kft. képviselőjét.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

377/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormány-
zati tulajdonban lévő pusztaszabolcsi 702/33. hrsz-ú, 899 m2 alapterületű,
munkásszálló megjelölésű ingatlant 13.600.000,- Ft áron értékesíti a Bóna
Haus Kft. (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 46/1., képviseli: Bónáné Kónya
Brigitta Márta) részére, társasházi lakások és üzletek kialakítása céljából.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekez-
dés e) pontja értelmében az általános forgalmi adót a vevő fizeti meg, a
fordított adózás szabálya szerint.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesz-
tés melléklete szerinti szerződés tervezetet aláírja.

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

378/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte dr.
Egyed Péter a III. sz. felnőtt háziorvosi körzet helyettesítő háziorvosának
e-mailjét, melyben a rendelési idők változtatását kéri. A rendelési idők
változtatásával a képviselő-testület egyetért az alábbiak szerint:

- A II. számú háziorvosi körzet, dr. Ander Klára (Cili Bt.) jelenlegi rende-
lési ideje: 

páros hét: 13:00-17:00
páratlan hét: 08:00-12:00

- 2012. április 1-jétől dr. Ander Klára (Cili Bt.) rendelési ideje az alábbi-
akra változik:

hétfő: 08:00-12:00
kedd: 13:00-17:00
szerda: 08:00-12:00
csütörtök: 13:00-17:00
péntek páros hét 13:00-17:00

páratlan hét: 08:00-12:00

- A III. számú háziorvosi körzet, jelenleg Imhotep Kft. rendelési ideje, illetve
2012. február 1-jétől kinevezett háziorvos rendelési ideje:

páros hét: 08:00-12:00
páratlan hét: 13:00-17:00

- 2012. április 1-jétől a kinevezett háziorvos rendelési ideje az alábbi-
akra változik:

hétfő: 13:00-17:00
kedd: 08:00-12:00
szerda: 13:00-17:00
csütörtök: 08:00-12:00
péntek páros hét 08:00-12:00

páratlan hét: 13:00-17:00

A képviselő-testület felkéri dr. Ander Klára háziorvost, illetve az Országos
Alapellátási Intézetet, (melyen keresztül dr. Egyed Péter indítványozza),
hogy keressék meg az önkormányzatot a feladatellátási szerződés módo-
sítási igényükkel.
Javasolt ennek körében végiggondolni azt is, hogy az adott rendelési idő-
ket jobban elkülönítsék a rendelő könnyebb használhatósága érdekében.

____________________________________
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
379/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Juhász és Társa Szolgáltató Bt. (Pusztaszabolcs, Adonyi út 51.) közüzemi
költségek vonatkozásában a VKK344/11 számú számla kiegyenlítésére
50.877 Ft összegben 6 havi részletfizetést engedélyez azzal, hogy a to-
vábbiakban az  esedékes díjakat a számlák alapján havonta fizeti.

____________________________________
A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

380/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a
József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda intézményveze-
tőjének, Kocsis Józsefnek 2011. december 6-án írott levelét, melyben a
dolgozói létszám további növelését kéri ismételten a 0,5 fő rendszergaz-
dai álláshelyre, azonban a pénzügyi lehetőségek és a várható fenntartói
változás ismeretében azt nem tudja biztosítani.

____________________________________
A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

381/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a
József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda intézményveze-
tőjének, Kocsis Józsefnek 2011. december 6-án írott, a dolgozók maga-
sabb bérjuttatására vonatkozó kérelmét, azonban a korlátozott pénzügyi
lehetőségek, illetve az intézmény fenntartásának várható változására való
tekintettel a 700 ezer Ft többletköltséget nem tudja felvállalni.

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

382/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a
József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda intézményveze-
tőjének, Kocsis Józsefnek 2011. december 6-án írott, az óvodai intéz-
ményegység óvónői álláshely növelési kérelmét, azonban a pénzügyi
lehetőségek és az intézmény várható átszervezése (intézményegység ki-
válása és továbbra is önkormányzati fenntartásban maradása) egy telje-
sen új létszámszámítást kényszeríthet ki, melynek aktualitása esetén az
óvónői létszámokat az önkormányzat felülvizsgálja.

____________________________________

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

383/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
nem kíván megállapodást kötni a „Szabolcs Magazin” műsor készítésére
vonatkozóan a jelenlegi információk alapján. A műsor készítésre vonat-
kozó ajánlatokat a későbbiekben újra tárgyalja, amennyiben megfelelő
információk állnak rendelkezésre egy új megállapodás megkötéséhez. 

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

384/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 0192. helyrajzi számú, külterületen lévő, üzemelő köztemetőt
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bővíti a szomszédos, jelenleg szántó besorolású, 0191/20. helyrajzi
számú, 4474 m2 területű, 17 m széles, és a szintén szántó besorolású,
0191/36. helyrajzi számú, 8271 m2 területű, 29 m széles önkormányzati
tulajdonú külterületi önkormányzati tulajdonú területek bevonásával. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési
terv módosítására és a talajvédelmi terv elkészítésére kérjen árajánlato-
kat, a jövő évi költségvetésbe a kiadásokat tervezze be, és a végrehajtást
kezdje meg.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

385/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemető üze-
meltetéséről szóló, többször módosított 12/1992. (V.1.) önkormányzati
rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezet szövegét elfogadja.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

386/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a STYX
Kegyelet Kft-t mérje fel a temetőben a meg nem váltott sírhelyeket, il-
letve a temető-nyilvántartásból határozzák meg, hogy hány olyan sírhely
van, ahova újra temetés lehetséges.

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

387/2011. (XIII. 22.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. első félévi
munkatervét elfogadja, az alábbi kiegészítéssel:
A munkaterv különálló kiegészítéseként a jegyző tájékoztassa a Képviselő-
testületet a közoktatás, illetve az önkormányzati törvény változásainak
aktualitásáról, amely ne legyen konkrét időponthoz kötve.
a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, egyeztessen a Polgári Egye-
sülettel a június 4-i, Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartott meg-
emlékezésről.

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

388/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
2011. évi költségvetéséről szóló a 17/2011.(XI.25.), a 14/2011. (VIII.26.) és
a 10/2011.(V.30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011.(II.25.)
önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó rendelet-tervezet
szövegét elfogadja.

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

389/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Adonyi Kis-
térségi Szociális Központ 2011. harmadik negyedéves elszámolását meg-
ismerte és felkéri a Polgármestert, hogy a Szociális központ működéséhez,
az előterjesztés szerint az önkormányzat által kimutatott 527 ezer forint
átutalásáról gondoskodjon. 

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

390/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők
egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetel-
mények meghatározását szolgáló kiemelt célokat az előterjesztés szerint
megállapítja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a köztisztviselők vonatkozá-
sában a teljesítmény-követelményeket határidőre készítse el.

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

391/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a helyi körzeti megbízottak számára biztosított mobiltelefon (06-20/967-
6247), valamint internet szolgáltatás használatára vonatkozóan az Adonyi
Rendőrőrssel (2457. Adony, Kossuth L. u. 27) megállapodást köt. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására.

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

392/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ATEV Fehér-
jefeldolgozó ZRt. – az állati eredetű hulladékok elszállítására és kezelé-
sére vonatkozó – díjemelési javaslatait, 2012. január 1-től hatályosan
elfogadja, az előterjesztés melléklete szerint. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy e döntésről tájékoz-
tassa az ATEV ZRt-t, és tegye meg a szükséges intézkedést az egyszeri ren-
delkezésre állási díj, azaz 30.700,- Ft+ÁFA/év összeg (amely a szolgáltatás
igénybevétele esetén előlegként kezelendő) következő évre történő be-
fizetése érdekében, valamint a 2012. évi költségvetés készítésekor a szol-
gáltatás igénybevételére, az eddigi gyakorlat szerinti, évi bruttó
280.000,-Ft becsült költséget vegye figyelembe.

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

393/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az önkormányzat tulajdonában lévő LLT-465 forgalmi rendszámú Opel Vi-
varo típusú gépjárműben a baleset következtében keletkezett károk javí-
tásával a Gemenc Autóház Kft-t (7020 Dunaföldvár, Paksi út 82.) bízza
meg. A gépkocsi javításának költsége 3.518.000,-Ft, azonban a gépjármű
Casco biztosításának önrésze alapján az önkormányzat által biztosítandó
összeg 351.800,- Ft. A gépjármű javítása során szükséges egyéb alkatré-
szek cseréje is 63.675,- Ft értékben, melyek további költségként merülnek
fel. A jármű összes javítási költsége bruttó 415.475,-Ft. 
Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a javítási költség összege az ön-
kormányzat 2012. évi költségvetésébe kerüljön betervezésre.

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

394/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a
pusztaszabolcsi 1621/7. hrsz-ú ingatlanra, az önkormányzat javára be-
jegyzett jelzálogjog, valamint a biztosítására bejegyzett elidegenítési és
terhelési tilalom törléséhez, mert az ingatlan tulajdonosok a vételárhát-
ralékot megfizették.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a jelzálogjog, valamint
az elidegenítési tilalom törlésére vonatkozóan járjon el az ingatlanügyi
hatóságnál. 

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

395/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a 2012. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.)
VM rendelet alapján a 2011/2012 tanév második félévére beindítja az is-
kolatej programot. 
Felkéri a Polgármestert a Pusztaszabolcsi Agrár ZRt-vel történő szerző-
déskötésre az előterjesztés szerint.

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

396/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Polgármes-
teri Hivatalban a belső pénzügyi-számviteli szabályzatok felülvizsgálatá-
ról, jogszabályi megfelelésének ellenőrzéséről” szóló belső ellenőri
jelentésben feltárt hiányosságok, hibák megszüntetésére készült intéz-
kedési tervet az előterjesztés szerint tudomásul vette.

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

397/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a
nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, for-
galmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2/A. §-át,
és a törvényi előírásokon túl közterületet nem nyilvánít nemdohányzó
helynek. 
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Vidám verskedvelők vidám ve-
télkedője
A könyvtárban a Költészet Napja alkalmából rendezett
vetélkedőre 11 csapat nevezett be: az általános iskola 6-
7. évfolyamáról kilenc, a gimnázium 8. osztályából kettő.
Közösen elmondtuk József Attila Mama című versét, s ez-
után minden csapat letette virágát a költő tiszteletére ösz-
szeállított kis kiállításon.
Először nevet választottak maguknak a csapatok, s rövid
verset írtak saját biztatásukra.

Így szóltak a József Attila Fanok: 
Mi vagyunk az Atti fanok,
Megnyerjük a verseny, csajok!
Hajrá, skacok!!!

A következő két feladatban a rímeké volt a főszerep: Jó-
zsef Attila egy-egy verséből kiemelt „sorvég” kereste a
rímpárját (kirándulás). Akik a gyűjtésben eltalálták a
költő szavát is (kis Balázs), azoknak plusz pont járt. Majd
Zelk Zoltán A kis kertész c. versének hiányzó rímeit kel-
lett pótolni.
Nem volt könnyű a sorokra szabdalt vers összeállítása:
József Attila  A kanász című húsz sorból álló versét mégis
majdnem minden csapat jól illesztette össze. 
Ezután „furcsa” szavakból álló versikéket kaptak a gye-
rekek:
Mokázs a nomatáh,
Mokám a nabmokázs …,
de hamarosan rájöttek, hogy a szavak, a sorok vagy az
egész vers visszafelé olvasandó.
Az utolsó feladatban illusztrációt készítettek a gyerekek 

Csukás István egy-egy állatról szóló verséhez, végül meg
is zenésítették ugyanazt a verset. A pontozásba az előadás
is beleszámított.

A vetélkedő dobogós és majdnem dobogós helyezettjei:
I. József Attila Fanok (6.b) 75 pont

II. Prózák (7.a) 74 pont
III. Könyvek (6.a) 71 pont
IV. Lillák (7.b) 70 pont
V. Rózsaszín Versek (6.a) 69 pont
VI. Antigoné (8.D SZVG) 68 pont

Gratulálok minden résztvevőnek!
A hagyományt jövőre is éltetjük!

(A könyvtár honlapján 
[www.konyvtar.pusztaszabolcs.hu] 

a Galériában láthatók képek a vetélkedőről.)
Paragh Margit

könyvtáros

József Attila Fanok (6.b)

Prózák (7.a)

Könyvek (6.a)
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Óvodás hírek

A VÍZ VILÁGNAPJA
A természetóvó ünnepre való készülődés élmények, ta-
pasztalatok sokaságát adta óvodásainknak. Felhívó pla-
kátok az óvoda több pontján, az előtérbe készült
dekoráció hívta fel a figyelmet az eseményre.
A csoportokban vizuális, matematikai, zenei, irodalmi és
mozgásos tevékenységek zajlottak a Zöld Ünnephez kap-
csolódva.
A kedvet érző gyerekek és szüleik plakát készítésben je-
leskedtek.
„Tündércsepp” címmel a vízzel kapcsolatos mesék, ver-
sek, mondókák kitalálásával lehetett próbálkozni.
Víztisztító berendezés megtekintésére, tisztított víz kós-
tolására Szova Jenő iváncsai pedagógus kolléga segítsé-
gével ismét lehetőségünk volt.
Az adonyi szigetre kirándultunk. Megcsodálhattuk az éb-
redő természet világát, az „öreg Duna” partján sétáltunk.
A pályázatokhoz készült alkotásokból kiállítást rendez-
tünk. Az alapítvány segítségével díjazni is tudtuk azokat. 
Köszönjük minden kedves szülő és gyermek munkáját.

Plakát verseny:
1. Papp Anna – Papp Rózsa alma csoport
2. Schrick Amira cica csoport
3. Németh Hanna Kincső cica csoport

Külön díjat kapott: Kiss Virág alma csoport

„Tündércsepp” versek: 
1. Csordás Szonja cica csoport
2. Schrick Amira cica csoport
3. Kiss Virág alma csoport

Gratulálunk!

Lejegyezte: Lepsényi Jánosné óvó néni, Manóvár Óvoda

Tündércsepp: A víz világnapjához kapcsolódóan mon-
dóka, vers, mese kitaláló versenyre hívtuk fel a kedvet
érző szülőket, gyerekeket.

1. helyezett
Tündércsepp 
(vers)

Langyos tavasz egyik napján
A folyó parton álltam,
Vízcseppekben, víztükrében
Tündér táncot láttam.

Rásütött az aranyló nap
A folyó víztükrére,
Tündércseppnek látszott tőle
Minden cseppenése.

Kedves tavasz, vén folyó
Mindig jó barátok,
S én tavasszal a víztükrében
Csakis szépet látok!

(Csordás Szonja, Manóvár Óvoda, Cica csoport)

2. helyezett

„Víztündér a Velencei-tó,
Kisbékákat elringató,

Télen fúj a szél és döng a vihar,
Nyáron pedig úszkál a sok kis hal.

Hosszú haja hullámzik,
Víztükrében pompázik.”

(Schrick Amira, Cica csoport)

3. helyezett

a)
„Elvisz a víz messze földre,
Fel a hegyekbe, vagy a völgybe.
Mindegy, hogy merre jár,
A víz mindig körforgásban jár.
Vigyázz hova dobod a szemeted, 
Mert a víz az éltető elemed.”

b)
„Város szélén kispatak,
Ingázik rajta egy kis csónak-
Gyorsan menne, de neki nem lehet,
Árkon-bokron nem mehet.
Zord idő közeleg,
Záport is rejthet a felleg.

A víznek sajnos ez az ára.

Vizes lehet a csónak árbockája.
Igyekezett hát a csónakos,
Zordidő az nem csodálatos.
Reméli egyszer talán
Esik fény az árbocán.”

(Kis Virág, Alma csoport)
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Józsefes Hét
2012. április 11-19.

A József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda
iskolaegysége idén is megrendezte a már hagyományos
Józsefes Hetet. 
Április 11-én délelőtt költészet napi megemlékezés hang-
zott el az iskolarádióban, majd Kocsis József intézmény-
vezető hivatalosan is megnyitotta a programsorozatot. Az
iskola homlokzatára kikerült az óriásplakát, mely hir-
dette, mi minden várja tanulóinkat a hét folyamán. Dél-
után népdaléneklési versenyre vártuk a diákokat elsőstől
nyolcadikosig. A rendezvény mottója Kodály Zoltán híres
mondata volt: „Legyen a zene mindenkié!” Az alsó tago-
zatosokat osztályonként három tanuló képviselte, a fel-
sősök kevesebben voltak. Náluk viszont dicséretes, hogy
az 5-6. osztályos korcsoportban három kiváló fiatalem-
bert is hallhattunk, ami ritkaság.  A zsűri munkáját idén is
óvónők végezték, akik büszkén figyelték volt óvodásai-
kat. A legjobbak továbbjutottak a kistérségi népdalének-
lési versenyre.
Április 12-én délután az alsósokat filmvetítésre vártuk.
Négy teremben volt mozidélután, kedvükre választhattak
a kínálatból. A felsősöknek ezen a napon volt a TÖK(J)Ó
tesztverseny. Természettudományok és az ÖKO (innen a
név) témakörében mérték össze tudásukat. 

Aznap került sor Pelsőczy László színművész költészet
napi rendhagyó irodalomórájára is a Művelődési Házban.
A diákoknak különleges élmény volt József Attila verseit
élete fonalára felfűzve, időnként megzenésítve hallani.
Április 13-án diákönkormányzati napot tartottunk. Nem

volt tanítás, csak játék és vidám vetélkedés. Az alsósok aka-
dályversennyel, a felsősök Ti és Mi vetélkedővel töltötték

a délelőttöt. A kicsiket hat állomáson várták a megoldandó
feladatok, a nagyoknál a fiúk és a lányok „csaptak össze”.

Április 16-án az alsósoknak komplex tanulmányi ver-
senyt, a felsősöknek irodalmi vetélkedőt rendeztünk. El-
sőtől negyedikig a fő tantárgyakból összeállított
feladatlapot oldottak meg a diákok, míg a nagyok József
Attila és kortársai életéről, verseiről, munkásságáról szer-
zett tudásukat bizonyították.
Április 17-én az alsósoknak kidobó bajnokság volt. Ez

évek óta az egyik legnépszerűbb program. Minden évfo-
lyam izgatottan várja az „összecsapást”, hátha most sike-
rül legyőzni a rivális osztályt. Az idén hatodszor
rendeztük meg felsős diákok számára az országismereti
vetélkedőt, melynek témája most Nagy-Britannia és Né-
metország volt. Az őszi iskolai fordulón, melyen 19 csapat
vett részt, eldőlt melyik 4 csapat képviselheti iskolánkat
az idén először megrendezésre került kistérségi verse-
nyen. A szervező idegennyelvi-munkaközösség örömére
Szabadegyházáról, Velencéről és Székesfehérvárról is ér-
keztek hozzánk csapatok. 

Rendhagyó irodalomóra Pelsőczy László vezetésével

TI és MI vetélkedő

Szorgosan dolgoznak az alsósok

A felsősök sem unatkoztak az irodalmi vetélkedőn

Országismereti vetélkedő
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A majd' két órás vetélkedő jó hangulatban telt, és Pohl Katalin,
Kasztner Kriszta, Bíró Anna és Hajzer Dóra 6.b osztályos tanulók
jóvoltából hazai sikerrel végződött. A csapatok által előzetesen ké-
szített plakátokból, melyek Diana hercegnő és Sissy életét mutat-
ták be, kiállítást rendeztünk iskolánk földszinti folyosóján.
Köszönet illeti a felsős munkaközösség tagjait, akik segítettek a le-
bonyolításban, a szülői szervezet tagjait a vendéglátásért, és az ala-
pítványt a támogatásért.
Április 18-án került sor a kistérségi népdaléneklési versenyre. Ki-
nyikné Boros Ildikó énektanár és segítői minden évben lelkesen
készülnek erre az alkalomra. Nekik és iskolánknak is megtisztel-
tetés és öröm, ha minél több településről érkeznek versenyzők. Az
idén első alkalommal Beloianniszból is jöttek gyerekek. A zsűri-
ben Szuszán Jánosnét, az iváncsai népdalkör vezetőjét, és két ked-
ves nyugdíjas kolléganőnket: Pappné Bánóczi Ilonát és Czompó
Istvánnét üdvözölhettük. A vendég-
látásért a szülői szervezetet illeti kö-
szönet, a szegfűt, melyet minden
résztvevőnek és felkészítő pedagó-
gusnak átnyújtottunk az eredmény-
hirdetéskor, az Öreg Diákok Baráti
Egyesületének köszönjük. A könyv-
jutalmakat a „Józsefes Gyermek-
ekért” Alapítvány biztosította. A
következő eredmények születtek:

I. korcsoport
1. Fábián Orsolya – Beloiannisz
2. Darvas Helga – Pusztaszabolcs
3. Major Jácint – Pusztaszabolcs

Tunyogi Petra

II. korcsoport
1. Tálos Alexandra – Besnyő

Tunyogi Petra – Pusztaszabolcs
2. Farkas Alíz – Besnyő
3. Fridrich Dominika – Pusztaszabolcs

III. korcsoport
1. Farkas Luca – Besnyő
2. Fábián Fanni – Beloiannisz
3. Galambos Gergő – Pusztaszabolcs

Kinyik Berta

IV. korcsoport
1. Kinyik Berta – Pusztaszabolcs
2. Mészáros Mercédesz – Besnyő
3. Terkovics Renáta – Pusztaszabolcs

Április 19-én zárult a Józsefes Hét. Reggel, a tanítás kezdete előtt
tartottuk az eredményhirdetést. A kistérségi versenyek kivételé-
vel, valamennyi házi verseny eredményét ekkor tudták meg a
résztvevők. Az okleveleket, jutalmakat a diákönkormányzat és az
alapítvány biztosította.
Jövőre ugyanekkor, ugyanitt: Józsefes Hét!

Dudásné Mester Judit 

Nagymamaszív…
Pusztaszabolcson a diákok közül elég kevés olyant talá-
lunk, akik kitűnő tanulmányi eredményükkel, és kiváló
sportteljesítményükkel tűnnek ki a többi diáktársuk
közül. Kevesek számára adatik meg az az élmény, hogy
nem csak tudásukkal, hanem testi erejükkel is bizonyíta-
nak. Sokan szeretnék megélni azt a feledhetetlen pillana-
tot, hogy a dobogó felső fokán állva több százan tapsolnak
neki. Talán ha keresnénk, akkor is ritka lenne az olyan
diák településünkön, aki eddig elvégzett teljesítménye
alapján kitűnő lenne. A sport és tanulmányai mellett ki-
magasló eredményeket ér el, ez legalább egy cikket meg-
érdemelne településünk folyóiratában. Egy ilyen diák
mellett nem csak családjának, de felkészítőinek is nagy
szerepet kell betölteniük, hogy folyamatosan tudja hozni
a megszokott formát. Bizonyára azt már írnom sem kell,
hogy egy ilyen gyermek élete nem egy szokásos ütemben
zajlik. Pihenésre is ritkán jut idő, mert az edzések ugyan
úgy szerepelnek nap, mint nap a listán. Természetesen
ezek megvalósításához szükséges egy olyan családi kör-
nyezet, ahol nem szenved a gyermek semmiben sem hi-
ányt, gondolok itt a szeretetre is. Minden sikeres diák
mögött áll egy olyan család, aki izgul, drukkol, segít neki
könnyebben venni az akadályokat. Ezekről a tehetséges
kis fiatalokról érdemes lenne minden hónapban beszá-
molni elért eredményeikről. Az ő sportteljesítményeik és
eredményeik hozzájárulnak városunk jó hírnevéhez. Ter-
mészetesen a versenyző hozzátartozója is szívesen ol-
vasná unokája/gyermeke elért eredményeit. Higgye el
nekem mindenki, hogy nem csak egy anya lehet büszke
gyermekére, hanem egy nagymama is, még akkor is, ha
olykor-olykor a szívük másképpen dobban meg egy ered-
mény láttán, mint egy edzőnek. Ezek a teljesítmények pá-
ratlanok, ezekért az elért eredményekért érdemes pár
szót ejteni.

Egy büszke nagymama

Országos siker
2012. március 31-én rendezték meg Budapesten a Taní-
tók Egyesülete VII. Országos Prózamondó versenyét, me-
lyen Hujber Fanni Boglárka 1.b osztályos tanuló első
helyezést ért el – felkészítője Hujberné Király Beáta.
Ugyanezen a versenyen Tunyogi Petra 3.b osztályos ta-
nuló különdíjat kapott. Felkészítője Házi Árpádné.

Kiss Kornélia 

Tunyogi Petra

Kinyik Berta

Fanni a zsűri tagjaival, jobb szélen Pachmann Péter, a zsűri elnöke



Szabolcs Híradó IFJÚSÁG

132012. április

Szabolcs Vezér Gimnázium -
a drámatagozatosok fellépései, versenyei
Tanár: Tánczos Krisztina

Színházi est a 
Művelődési Házban
Április 17-én, kedden este a Művelődési Házban tartot-
tuk meg a drámások vizsgaelőadását. Jelen volt a Violin
Művészeti Iskola egyik vezetője, de eljöttek a fellépők csa-
ládtagjai, barátai és más, érdeklődő színházkedvelők is.
Bár az előadás csak 6 órakor kezdődött, mi, szereplők
már kora délután megérkeztünk, hogy többször is újra el-
próbáljuk a darabunkat, javítsuk technikánkat, csiszol-
junk előadásmódunkon. Három színművel készültünk,
elsőként a Queen című musicalt adtuk elő. 

Ebben a műben szinte minden korosztály képviseltette
magát, kezdve a kis nyolcadikosoktól (akik a tánckar és a
kórus jelentős hányadát alkották), a tizenegyedikeseken
át, akik a főszerepeket játszották, egészen a végzősökig,
akik amellett, hogy szerepet vállaltak a darabban, beta-
nították a dalokat és táncokat, a nélkülözhetetlen háttér-
munkákat is elvégezték, ezáltal biztosították számunkra
az előadás zökkenőmentes lefolyását. 

Másodikként a végzősök mutatták be 8 nővér című ko-
médiájukat, végül pedig a tizenegyedikesek (osztálytár-
saim) játszották el a Kukás guru című vígjátékot, melyet
a közönség hangos nevetéssel jutalmazott. Szeretném tol-
mácsolni társaim háláját és köszönetét azok felé, akik fi-
gyelmükkel és jelenlétükkel megtiszteltek minket és
bízunk abban, hogy sikerült pár órára mosolyt csalni azok
arcára, akik megtekintették műsorunkat.

Sztupa Melitta Boglárka

Élménybeszámoló Bikalról

Még ez év elején felfigyeltünk egy versenyfelhívásra, ame-
lyet a bikali Reneszánsz Élménybirtok hirdetett meg. Diák-
színjátszó csoportok jelentkezését várták, vidám darabokkal
lehetett benevezni. Mi felvettük és beküldtük a legvidámabb
komédiáinkat. Néhány hét múlva érkezett az értesítés, ami
tájékoztatott minket arról, hogy produkciónk bekerült a
döntőbe, ezért meghívást kaptunk Bikalra, ahol újra, immár
élőben is bemutathattuk műsorunkat. Teljes csoportunk, va-
lamint kísérőink és sofőrjeink számára ingyen belépést biz-
tosítottak a birtokra. Április 21-én, szombaton reggel
indultunk útnak. Több mint kétórányi utazás után megér-
keztünk. Bikal egy Dombóvárhoz közel eső kis település,
amely reneszánsz élményparkjáról híres. Egy röpke pihenő
után körbenéztünk a birtokon. 
A bikali reneszánsz házEgy komplett reneszánsz települést
építettek fel ide, várfalakkal, belső-és külső várrésszel, a
belső várban egy piciny várossal, aminek macskaköves
utcái, hangulatos és korhű lakóházai, várnépe, kézműves és
iparos műhelyei, péksége, szatócsa, szabója van, a külső vár-
ban pedig jobbágyok és falusi mesteremberek házai, udva-
rai és haszonállatai találhatók. A lovagteremben előadtuk
komédiáinkat, majd a kastélyszálló éttermében elfogyasz-
tottuk ebédünket. A szabó műhelyében lehetőségem nyílt
arra, hogy a sok, szebbnél szebb korhű reneszánsz ruha
közül kiválasszak egyet, amit a nap folyamán végig visel-
hettem. A szabóműhelytől nem messze volt a reneszánsz

hajszobrász „szalonja”, aki egy fonott, virágdíszekkel tűzdelt
hajkölteményt kreált nekem. (Azt hiszem, sok munkát
adtam szegénynek, időbe tellett, amíg elkészült a hajammal.)
Legalább egy napra kivetkőzhettem a XXI. századból, és tel-
jes valómban átadhattam magam a múlt iránti rajongásom-
nak. Délután megtekintettük a királyi solymász és az íjászok
bemutatóját, azután részt vettünk egy bajvívásokkal és kop-
jatöréssel tarkított lovagi tornán. A nap vége felé meg kel-
lett válnom gyönyörű öltözékemtől, visszavettem régi
ruháimat, beültünk a kocsiba és visszautaztunk. A jelenbe. 

Sztupa Melitta Boglárka

A bikali reneszánsz ház
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Helikoni Ünnepségek 2012
A kétévente megrendezésre kerülő Helikoni Ünnepségek
idén április 26-28-ig tartott, a rendezvénynek Keszthely
városa adott otthont. Ez az egyik legnagyobb középisko-
lai diáktalálkozó és művészeti fesztivál hazánkban. Csü-
törtökön reggel indultunk és egy roppant hosszú út után,
amit vonattal tettünk meg, délután értünk be és foglaltuk
el szállásunkat egy, a Balaton partjához közel álló ven-
dégházban. Csütörtökön és pénteken fellépéseink voltak,
a szombat az eredményhirdetések és díjkiosztások napja
volt. 

Szinte minden kategóriában képviseltettük magunkat:
indultunk a könnyűzene-ének kategóriában (egy énekes-
gitáros és egy csengettyűs produkcióval), a moderntánc
kategóriában, a vers- és prózamondás kategóriában (egy
népmesével), képzőművészet és videóalkotásokkal és a
színjátszás kategóriában is (az Anyu, képzeld! és a Kukás
guru című komédiánkkal). A szervezők igyekeztek a le-
hető legváltozatosabb kulturális programokat összeállí-
tani a résztvevő diákoknak, mindkét este könnyűzenei
koncertekkel szórakoztatták a nagyérdeműt. Összessé-
gében elmondhatom, hogy a fellépéseknél a lehető leg-
többet hoztuk ki magunkból, jól szerepeltünk. Annak
érdekében, hogy a kedves Olvasó jobban el tudja képzelni
a Helikoni Ünnepségek hangulatát, végezetül álljanak itt
nálamnál tapasztaltabb és élményekben gazdagabb tár-
saim beszámolói:

-„Koncertek, közös bulik, remek hangulat. Igaz, hogy
kissé fárasztó volt a sok mozgás, de a legjobb időtöltés
volt ezzel a csapattal!”
-„Nem igazán tudnék választani, az egész nagyon jó volt,
tök jó kis csapat lettünk. Csak az volt a baj, hogy a kajából
mindig keveset adtak.”
-„Kikapcsolódás az év végi hajtás és érettségik előtt, csa-
pat-összekovácsolódás, élmények, tapasztalatok, új ba-
rátságok, sok éneklés, bulizás, nevetés. Ezt jelenti
számomra a Helikon. Nem bántam meg egyetlen percre
sem, hogy eljöttem, hatalmas élmény volt.”

Sztupa Melitta BoglárkaBerei Lilla és Major Nikoletta egyik pályaműve

Inotától Inotáig

Inotától Inotáig. Röviden így is
össze lehet foglalni Mező Zoltán,
a középiskola első igazgatójának
életét. Hiszen Inotán született
1920. december 20-án és itt te-
mettük el 2012. március 26-án.
Ha csak azt a rövid, két oldalas
visszaemlékezést olvassuk, amely
Ádámné Farkas Beáta és Fülöp
Magdi jóvoltából megjelent, akkor
is tudjuk, hogy egy igen gazdag,
váratlan fordulatoktól sem men-
tes életútról van szó.
Inotán, a szülőfaluban kezdett ta-
nítani, amit a II. világháború sza-
kított meg. Előbb katona, majd
huszonhat hónapon keresztül
orosz fogság. Innen tért vissza a
katedrára, de osztályidegenként
el kellett hagynia Inotát, s Pusztaszabolcsra helyezték. Itt
a biológia és földrajt tanítása mellett megszervezte az út-
törőcsapatot, amely országos hírnevet szerzett.
Fejér megyében biológia-földrajz szakos szakfelügyelő,
majd vezető szakfelügyelő.

1966-tól az általános iskola igazga-
tója, majd a középiskola kiválása
után annak az igazgatója lett. Itt ta-
nított 1981-ig, nyugdíjazásáig. Majd
elköltözött Pusztaszabolcsról köze-
lebb gyermekéhez, az unokákhoz.
Mindenki másképp emlékszik rá. A
középiskola folyosóján lévő tablók-
ról egy szigorú igazgató tekint le
ránk. Gubicza Tibor könyvének hát-
lapján lévő fényképen pedig egy
derűs, kiegyensúlyozott tanár. A
most nyugdíjba készülő korosztályt
ő készítette fel a természettudo-
mány alapjaira, s mindenkinek rá
kellett döbbennie, hogy mikor meg-
felelő a „szotyi” és mikor kell hasz-
nálni a „napraforgó” kifejezést.

Emlékét megőrizzük.

Csányi Kálmán
igazgató

Mező Zoltán 1920-2012
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A SZERETET NAPJAI MÁJUSBAN:
ANYÁKNAPJA - GYERMEKNAP 

Fiatal koromban esküvőkön többször mondtam verset,
melyek nemcsak jókívánságokról zengtek, hanem a csa-
ládi élet feladatairól is. Szeretnék itt egyikből idézni egy
kis részletet:

„Anyának lenni szent és nagy kiváltság, 

Rajta keresztül szépül a világ,

Áldozza fel örömét, kényelmét,  

Hogy keblére szorítsa gyermekét.

Nékünk is ruhát jó Anyánk foltozott,  

Lázas éjjeleken aggódva gondozott,

Mérte a lázunk, csókolta lágy hajunk, 

S hangtalanul sírt, hogy meg ne halljuk.”

Milyen feladatokról is olvashatunk itt: feláldozza örömét,

kényelmét, foltoz, dolgozik, ápol, gondoz, kifejezi szere-

tetét, s gondjait magába rejti. Hogyan jellemzi mégis a

vers az Anyákat?

Szent és nagy kiváltság az, hogy ANYÁK!!    

Engem sokkal kevésbé foglalkoztat az, hogy van „Anyák

napja”, amikor ünnepelik, köszöntik, ajándékozzák az

anyákat, mint az, hogy az anyák értékelik-e ezt a „nagy ki-

váltságot”, hogy anyák lehettek, s tudják-e azt,

hogy nekik van a „legszentebb hivatásuk”? 

Tapasztalatom, hogy vannak ilyen anyák,

s ezek az asszonyok érdemlik meg iga-

zán az ÉDESANYA elnevezést. Huszon-

három éve járnak hozzám a betegek, s

természetesen a gyermekeket az

anyukájuk hozza el. Nagy melegség
járja át a szívemet, mikor látom, érzé-
kelem, hogy az édesanya mennyire aggódik
gyermekéért, s véletlenül sem jön ki a szá-
ján olyan szó, melyben azt mondaná: Ka-
talin, nekem erre nincs időm, hogy várhatja
el tőlem, hogy most kezdjek megtanulni más-
képp főzni, s különben is, én is csak egy ember
vagyok, ilyet ne várjon el tőlem.
Az anyai szeretet csodálatos ezeknél az asszonyoknál, s

ami a legfontosabb, ez nagyon jó érzés, és nagy segítség a

beteg gyermeknek. Aki szinte minden idegszálával figyel,

s kérdez, mi lenne a legjobb a gyermekének. De őszintén

írom, ezek sokkal kevesebben vannak, mint azok, akik –

bár elhozták gyermekeiket – de csak a „lelkiismeretük”

megnyugtatására – mondván: „Látod, anya ezt is meg-

próbálta, elvitt egy természetgyógyászhoz, de az nem se-

gített semmit.” Hát igen! Igen sokan, mindig a „könnyeb-

bik oldalra” szeretnek állni, - nélkülem ugyan – de

mindenki más tegyen meg mindent értem, vagy a gyer-

mekemért, hogy ne legyünk betegek.

AZ ÉDESANYÁK – mikor a jó Isten éltető ereje által –
világra hozzák gyermekeiket, többé már nem isme-
rik azt a szót, hogy „ÉN” -  csak  azt: a gyermekem, a
férjem, a családom. Itt visszajön ez a szó: „Én! Mert
ÉN csak ŐÉRTÜK  élek.” Boldogok, megelégedettek, a
meg nem szűnő fizikai-lelki terhek alatt. Gyermekei
sikerei szárnyakat adnak neki, s a legkisebb küzdel-
mek is álmatlan éjszakákat okoznak. Eszembe jutott

édesanyám, akit gyermek koromban soha nem láttam le-

feküdni, és felkelni sem. S ha valami jobb ételt terített fel,

mindig azt mondta: Én már jól laktam, nem vagyok éhes.

AZ ÉDESANYÁK IGÉJE: ÖNFELÁLDOZÁS, LEMONDÁS,
ODAADÁS, SZERETET... ÉS MÉG EGYSZER SZERETET
gyakorlása kis és nagy dolgokban egyaránt. 
Nem tudom kis országunkban, s külföldön mennyi a

száma az általam ajánlott „természetes kezelések után

született „unokáimnak”, - ami nekem is öröm. De azok-

nak a nőknek sem tudom a számát, akik nagy könny-

cseppek hullásai közben mondják el, hogy mennyire

szeretnének ANYÁK lenni. Már hány inszemináción, lom-

bikbébi beültetésen túl vannak ….  eredménytelenül! S

mivel a remény hal meg utoljára, ahogy mondani szoktuk

- ők is még mindig akarnak próbálkozni. Ők igazán
érzik, hogy „Anyának lenni szent és nagy ki-

váltság.” - még akkor is, ha nem csak az
Anyák napján  éreztetik ezt velük,

hanem Ők érzik ezt az év minden
napján. 

S kell a GYERMEKNAP a gyermek-

eknek? Jó, hogy van, de csak akkor,

ha nem „különlegességként” van számon

tartva. Ha az év minden hetében az apuka sza-

kít időt játszani gyermekével, vagy gyerme-

keivel, elviszi őket sétálni, kirándulni egy-egy

közeli helyre, hiszen kis hazánkban nagyon sok

szép tájon lehet jót játszani a szülőknek együtt

gyermekeikkel.

Egy kis „barackmag” a fejtetőre, egy simogatás, egy öl-

bevevés minden gyermeknek kell nap mint nap. A szere-

tet kifejezése családon belül nem szégyen, hanem nagyon

fontos momentum.

Szüleim halála után 33 évet éltem egyedül, de nem érez-

tem magam olyan „magányosnak”, mint amilyen magá-

nyos gyermekeket és felnőtteket látok betegeim között.

Családban magányosnak lenni sokkal rosszabb lehet,
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mint aki nap mint nap egyedül él. 

A szeretetet nem ünnepelni kell, hanem gyakorolni az év

minden napján, s először a családban, s csak ezután kör-

nyezetünkben, barátaink, ismerőseink körében. A szere-

tetnek, törődésnek érzete a legelcsüggedtebb embert is

ki tudja emelni a „mély” érzésből, s örömre deríti nem

csak őt, hanem azt is, aki fel tudta emelni.

Mennyire fontos hogy gyermekeink ilyen példát lássanak

a szülőktől, felnőttektől. Nagyon ritkán hallom akár fel-

nőttől, akár gyermektől azt: „Jó otthon lenni, szeretem, ha

otthon van az egész család.” „Jó belülről becsukni otthon

az ajtót.” S ez nem a gyermeken múlik, hanem a szülőkön.

Boldog gyermekeket jó látni, de ma ez már nagyon ritka.

Sokszor elmondom: tíz tizenéves lány a kilométer hosszú

dűlőben egész nap hajolva, térdepelve egyeltük a cukor-

répát, s énekeltünk, daloltunk, nevetgéltünk közbe. Meg-

elégedtünk azzal, amit kaptunk, s örültünk az

együttlétnek, örültünk a munkának, s jó volt este fáradtan

haza menni. 

Csak azok a szülők tudnak igazi barátjuk lenni gyerme-

keinek, ahol a szülők együtt is igazi barátok!! S ez min-

dennél fontosabb. Kérem, gondolkozzanak el ezen.

Dr.Vander a „Házi egészség-ápolás” című könyvében van

két olyan oldal, ahol bemutatja képekben a boldog és a

boldogtalan gyermek életét. A gyermek boldogsága a szü-

lők boldogságától függ. A Gyermekvárás-gyermekáldás

című könyvemben idézek dr. Bucsány Gyulától „Mielőtt

egy férfi gyermeket kíván nemzeni, és egy nő az ő testé-

ben hajlékot akar adni jövendő gyermekének, ki kellene

tisztítania szervezetét. Itt fizikai tisztításról beszélünk.   

Legalább ennyire fontos a lelki tisztítás is, az elhatá-
rozás, hogy mindenki előtt jobban fogom szeretni a
társamat – férjemet vagy feleségemet, s nemcsak gon-
dolatban, hanem ki is mutatják szeretetüket, s ha
ebben kitartóak lesznek, akkor ők is és majd szüle-
tendő gyermekeik is boldogan fognak élni. A Bibliá-

ban mindkét félnek van adva figyelmeztetés: „Ti Apák –

szülők, ne ingereljétek gyermekeiteket... Ti gyermekek

szót fogadjatok szüleiteknek.... s ez csak úgy lehetséges,

ha a szeretet nem csak szó, hanem tett is. Az év minden

napján. Akkor nem lesz különbség, az Anyák- vagy a Gyer-

mek napja, s az év többi napja között. Betegeimen ke-

resztül nézve, nagyon sajnálom a mai gyermekeket, s a

mai időseket, s a betegeket. A középkorosztály végzi az ő

dolgát a saját elképzelése szerint, de a gyermek, vagy az

idős szülő – ki van szolgáltatva, és sokszor nagyon „egye-

dül érzi magát” családja körében. Befejezésül idézetek a

Gyermekvárás c. könyvemből:

„A gyermeknek nincs szüksége sok dologra, csak
vidám, békés, szerető otthonra.” 

AKIT SZERETSZ 

Akit szeretsz, ajándékként fogadd 
Az Úr kezéből, s légy hálás e kincsért!
Nem érdemed, hogy tiszta, szép, eszes: 
Érette Isten áldott nevét dicsérd!

Akit szeretsz, szeresd szerelmesen,  
Becézgesd szépmívű, gyöngéd, szavakkal!
Ha jönnek is a szürke köznapok, 
Legyen virággal díszített az asztal.

Akit szeretsz, szeresd imádkozón: 
Hordod erőtlenségeit szelíden,
Állj érte naponként az Úr előtt: 
Kegyelméből javadra fordul minden.

Akit szeretsz, szeresd örvendezőn, 
Ne verjen sátrat nálatok a bánat,
Harsanjon kacaj! - jókedvű beszéd,  
Vidám énekszó lengje át a házad.

Akit szeretsz, szeresd hűségesen. 
Cserben ne hagyd soha: Légy hű halálig!
Boldog, ki társát boldoggá teszi: 
Kinek az Ige szent fénye világít.

(Gercsényi Sándor)

Mindenek előtt legnagyobb példaképünk a SZERETET
terén, Jézus Krisztus, aki otthagyva a mennyei otthonát,
az angyalok társaságát, s lejött e bűnnel, szennyel teljes
földre, hogy sok gúny és megvetés között élve, végül el-
szenvedje a kereszthalált, ÉRTÜNK! GYERMEKEIÉRT,
hogy bemutassa az igazi szeretet gyakorlati csodáját.
Kövessük ebben mi is őt, hogy ha eljön, elvihessen ben-
nünket abba a gyönyörű mennyei otthonban.

Ezt kívánom mindenkinek sok szeretettel: 
Feketéné Bokor Katalin

Dzsida Jenő: 
Hálaadás (részlet)

Áldd meg édesanyám járását-kelését,

Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!

Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,

Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:

Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!
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ÖTE hírek
Április 04-én az ifjúsági csapat a szertár nagytermében hús-
véti ünnepséget tartott. Hagyományos tojás festéssel, hús-
véti emlékek mesélésével, saját készítésű szendvicsek
fogyasztásával teremtettünk jó hangulatot erre a délutánra.
Persze a fogócska, a „mesterségünk címere”, melyek a ked-
venc játékaink egyikei közé tartoznak, nem maradhattak ki.
Az előzetes locsolást mi lányok pedig ezúton is nagyon kö-
szönjük.
04.07-én egyesületünk 10 tagja: 5 nő/5 férfi – a Fejér Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Fejér Megyei Tűz-
oltó Szövetség által – szervezett 40 órás tűzoltó
alaptanfolyamot eredményesen elvégezte.

05.01-én az egyesület tagjai nyitott kapukkal várták a város
lakóit. A délután folyamán az ide látogatókat elsőként Kocz-
kás József elnök úr, majd Kaszás János tűzoltó parancsnok úr
köszöntötte. Ezt követően Veres Ferenc előadásában hall-
hattuk a szertár, és az egyesület történetének rövid bemu-
tatását, majd a gyermek csapat mókás előadását. 

Hopka András a gyermek csapat egyik ifjúsági vezetője pont-
ról, pontra bemutatta a védőruházat minden darabját. Is-
mertette a légző készülék nélkülözhetetlenségét. A
vendégek DVD-k lejátszásának segítségével betekintést
nyerhettek az önkéntesek életébe, munkájába. Bejárták a
szertár épületét, majd megismerkedtek a tűzoltó autókkal,
felszereléseinkkel, eszközeinkkel, védőruházatainkkal. A
vállalkozó szelleműek /lehetőségeinkhez mérten/ ki is pró-
bálhatták azokat. A bátrabbak szellemi és fizikai tudásukat
is összemérhették. Az apróbb gyermekek színezéssel, rajzo-
lással töltötték az időt. 

Természetesen a „vizes”játékoknak volt a legnagyobb sikere.
Kicsik és nagyok mind e közben szívesen fogyasztották az
általunk kínált uzsonnát. A menü: zsíros kenyér és lila
hagyma volt. Szomjukat ásványvízzel olthatták. Sort kerí-
tettünk némi cukorka és csokoládé majszolására is. Forgó
Árpádné kihirdette a versenyek eredményét, és átadta a dí-
jakat. Majd a napok óta tartó titkos szavazás eredményét is-
mertette a parancsnok úr, és Szabó Sándor alelnök úr, így az
év tűzoltójának járó oklevelet, és díjat szerény személyem
vehette át. 

A délután a Retrock zenekar hangulatos zenéjével zárult. 
Köszönet mind azoknak, akik anyagi, tárgyi felajánlásukkal,
illetve állhatatos munkájukkal támogatták a rendezvényt. 

Popovics Ilona

Gratulálunk Popovics Ilonának az Év Tűzoltója díj el-
nyeréséhez, további jó egészséget, kitartást és sok si-
kert kívánunk számára. Köszönjük a Szabolcs Híradó
számára készített rendszeresen összeállításait is.
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Mérgező növények, 
veszélyes állatok a ház körül
Nem is hinnénk, milyen sok növény tartalmaz mérgező vegyü-
leteket. Ezek közül persze nem mind halálos, van, amelyik csak
bőrtüneteket okoz, esetleg hányást, hasmenést. Van viszont jó
pár, ami életveszélyes is lehet. Különösen a gyerekeket kell fél-
tenünk az efféle növényektől, hiszen ők nagyon szeretnek meg-
kóstolni mindent, ami a kezük ügyébe akad. Persze nem kell
kiásnunk a sövényt és elajándékozni az összes nőnapi orchi-
deát. Inkább ismerjük meg a kert, a lakás gyökeres lakóit, hogy
ne érhessen meglepetés! 

Cserepesek
• Ciklámen: gumójának elfogyasztása gyomorfájást, görcsö-

ket, bénulást okozhat.
• Leander: minden része mérgező, elfogyasztva hányást, has-

menést okoz.
• Fikusz fajok: a levelek és a léggyökerek elfogyasztása há-

nyást és fulladásos tüneteket okoz.
Kertiek
• Tiszafa: az édes, húsos, piros magköpenyen kívül a növény

minden része mérgező. 
• Aranyeső: gyönyörű virágai, magja és gyökere is mérget tar-

talmaz. Gyerekeknél 15-20 mag már halálos adagnak számít.
Ne tévesszük össze az ártalmatlan
aranyvesszővel!

• Gyöngyvirág: a növény minden része
mérgező – olyannyira, hogy az asztalt
díszítő gyöngyvirágcsokor vize is ha-
lálos lehet. 

Vadon élők
• Földi bodza: gyalogbodzának is ne-

vezik, jó hírű rokonával ellentétben
a termése mérgező. Lágyszárú nö-
vény, kis odafigyeléssel megkülön-
böztethető a bodza cserjétől.

• Ebszőlő csucsor: már 10 bogyó el-
fogyasztása halálos lehet!

• Mérges ádáz:
rendkívül mér-
gező növény. 
Levelei a petre-
zselyemmel ösz-
szetéveszthetők,
ezért felnőttek
körében is előfor-
dul mérgezés.

Csípős rovarok
Tavasztól őszig a
csípős rovarok
népes serege kese-
rítheti meg az élet-
ünket. Nem nagy vigasz, hogy legtöbbjük nem támadó
szándékkal szúr belénk, hanem önvédelemből. A rovarcsípés
legtöbbször csak kellemetlen, de nem veszélyes. Ritkán azon-
ban előfordul allergiás reakció, amit nagyon komolyan kell
venni! A nyári hónapokban az alábbi rovarokkal találkozhatunk
leggyakrabban:
• Szúnyog: a szúnyog a csípéskor véralvadásgátló anyagot jut-

tat a szervezetbe, ettől viszket, ég a csípés helye. A hazai szú-
nyogok nem terjesztenek betegségeket, de külföldön erre is
fel kell készülni. Információt a háziorvostól vagy az Orszá-
gos Epidemiológiai Központ honlapján szerezhetünk,
www.oek.hu

• Méh: a rovar fullánkja csípéskor bent marad a bőrben – ami
egyúttal az állat halálát is jelenti. Egy szúrással kb. 0,1 mg méreg
jut a szervezetbe, 40 szúrás már súlyos tünetekkel jár. Arra ér-
zékeny egyéneknél azonban már egy csípés is végzetes lehet!

• Darázs: akár csak a méheknél, itt is a nőstények tudnak
szúrni, a fullánkjuk azonban nem szakad ki, többször is tud-
ják használni. A méhek és a darazsak kizárólag védekezés-
képpen támadnak, a legjobb elkerülni őket. 

• Pók: hazánkban csak a mérges dajkapók csípése veszélyes. A
marás helyén a bőr elszíneződik, megduzzad, fáj. Lázat, fej-
fájást, hányást okoz a méreg. 

• Kullancs: csípése nem mérgező, de két komoly betegséget –
agyhártyagyulladást és Lime-kórt - terjeszt. Május, június és
szeptember a legaktívabb időszaka, ilyenkor fokozottan
ügyelnünk kell a biztonságra: erdőn, mezőn járva használ-
junk kullancs-riasztó szereket, este pedig alaposan vizsgál-
juk át a testünket.

Súlyos allergiás reakció tünetei:
• a megcsípett személy légzése hangos, nehezített
• rekedt, beszédképtelen
• duzzanat, vizenyő jelenik meg az arcán, nyakán
• hány, fáj a hasa
• eszméletét veszti
Ebben az esetben mindenképpen mentőt kell hívni!

Harapós állatok 
A legtöbb állatharapást a háziállatok okozzák, gyakran épp' a
saját kedvencek. Az állatharapások és karmolások fertőzéseket
okozhatnak – ezek közül a legveszélyesebb a veszettség és a te-
tanusz. A veszettség legkisebb gyanújával is orvoshoz kell for-
dulni, hogy a szükséges oltásokat elkezdhesse a szakember, a
kialakult betegség ugyanis majdnem mindig halálos kimene-
telű. A tetanusz elleni kötelező oltás hatékonyan véd a megbe-
tegedéstől, azonban az 1941 előtt születettekre ez nem
vonatkozik, mert ők nem részesültek az alapimmunizálásban.
Macska által okozott sérülésekkor baktériumfertőzés alakul-
hat ki: ez a baleset után 1-2 héttel nyirokcsomó-gyulladás, láz,
ízületi fájdalom formájában jelentkezhet. 

Így előzzük meg a bajt!
• Ha kisgyerek van a házban, ne ültessünk halálos mérgű nö-

vényeket a ház köré!
• Méhek, darazsak ellen viseljünk a szabadban könnyű, hosszú

ruhát - de ne sárgát, mert azt különösen szeretik a rovarok!
• A parfüm, hajlakk illata csalogatja a méheket – a szabadban

ne használjunk ilyesmit!
• A kullancsok ellen hosszú ujjú ruhával is védekezhetünk. A

kullancs-enkefalitisz oltással is megelőzhető.
• Ne járjunk a virágos fűben mezítláb!
• A darázsfészkeket távolítsuk el a ház környékéről – ehhez

hívhatunk szakembert is.
• Tanítsuk meg a gyereknek, hogyan kell az állatokkal bánni!
• Ne etessünk idegen állatokat, például kóbor macskát!
• Ha kirándulunk, különösen ügyeljünk a túl szelíd állatokra!

A róka, az őz alapesetben elszalad, amikor embert lát – ha
közelítene felénk, simogatni tilos!

Forrás: Kállai Cecília, Nők Lapja Egészség

Tiszta porta, rendes ház
Szeretnénk felhívni a város lakosságának a figyelmét,
hogy a 2012. évben is meghirdetjük a Tiszta porta, ren-
des ház versenyt. A korábbiaktól eltérően nem jelentke-
zés alapján kerülnek elbírálásra a porták. Ne vegyék
tolakodásnak, ha a Napraforgó Klub képviseletében a zsű-
ritagok körültekintenek a ház körül az utcáról.

Az aranyeső minden része 
mérgező

Súlyosan mérgező az ebszőlő csucsor
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Társastánc
Rövidhír a Moonlight Latin
Tánccsoport háza tájáról

2012. április 01jén ver-
senyen vettünk részt Bu-
dapesten a BAC Jókai
Táncklubban. Ekkor és itt
került megrendezésre a
Jókai Kupa.
A gyermekek között in-
duló legfiatalabb páro-
sunk, Gölöncsér Arnold
és Horváth Petra kiváló
versenyteljesítménnyel a
döntőbe jutott és 4. he-
lyezést ért el.

A felnőtt párosok közül Szabó Gábor és Szabóné Dudás
Csilla bronz érmet szerzett, a Bérczi Lajos és 
Papp Alexandra páros szintén bronz éremmel gazdagí-
totta a klubunk eredménylistáját.

Gölöncsérné Gáspár Judit

Foci-tavasz
Március 10-én sok futballbarát örömére újra útjára in-
dult a labda a megye labdarúgópályáin. Ifjúsági csapa-
tunk a negyedik, míg a felnőttek a hatodik helyről
várták a tavaszi idény kezdetét. Egy-két változás tör-
tént a felnőtt keretben. Érkezett Lengyel Zsolt Kápol-
násnyékről, Bodri István Ercsiből és Varga Zoltán
Adonyból. A vezetőségnek sikerült rendezni a klub anyagi hely-
zetét, ráadásul biztos hátteret teremtettek. Az új sporttör-
vénynek köszönhetően anyagi támogatókra lelt a csapat.
Mindemellett a játékosok új melegítőket, cipőket és felszerelé-
seket kaptak a tavasz folyamán. 
Az első újévi mérkőzésre Lajoskomáromban került sor. Az if-
júsági mérkőzés a vártnál szorosabban alakult. A hazaiak sze-
reztek vezetést, ám a szabolcsi fiatalok, ha nehezen is, de
fordítani tudtak két gólt szerezve. A felnőtt mérkőzés előtt jog-
gal reménykedhettünk a győzelemben. A pályán történtek be-
bizonyították, hogy csapatunk igen is rászolgált a három
pontra, csakhogy a gólok hiányoztak. A szerencsés hazai talá-
latokra mindkétszer sikerült válaszolni, azonban a győzelem
elmaradt, 2-2 lett a végeredmény. Egy öngól mellett a második
szabolcsi találatot a mérkőzés utolsó támadásából Berta Csaba
szerezte. 
A következő játéknapon Mezőszilas vendégszerepelt Puszta-
szabolcson. Előzetesen a fiatalok és a felnőttek is a három pont
megszerzésével számoltak a láthatóan jóval kisebb játékerőt
képviselő vendégek ellen. Ami azonban sikerült az ifjúsági csa-
patnak – könnyedén nyertek 5-0-ra – az sajnos újfent elmaradt
a „nagy csapat” mérkőzésén. Az első félidőben már 3 góllal ve-
zettünk, azonban a szünet után „mintha az öltözőben maradt
volna” a csapat, ami természetesen megbosszulta magát. A ven-
dégek óriásit küzdve, a mérkőzés végén kiegyenlítettek. Csaló-
dást keltő végeredmény született. 3-3. Mindhárom találatunkat
Kovács Zoltán szerezte.
Javítani kötelező volt Seregélyesen. Az elmúlt hétvégéhez ké-
pest, ami az ifi és felnőtt meccs forgatókönyvét illeti, megcse-
rélődtek a szerepek. A fiatalok az egészen a mérkőzés végéig
vezettek, ám a hazaiak szerencsésen kiegyenlítettek a lefújást
megelőzően, kialakítva az 1-1-es végeredményt. A felnőtt csa-
pat viszont magabiztosan és jó játékkal rukkolt ki, végig kont-
rollálva a meccset. Végeredmény 3-1 csapatunk javára.
Góllövők: Lengyel Zsolt, Györök Attila és Kovács Balázs.
A következő hétvégén Rácalmás látogatott Pusztaszabolcsra. A

vendégek tabella végén szerénykednek. Joggal várhattuk a
hazai győzelmet, ami szerencsére nem maradt el. Az ifik

5 -0 arányban, a felnőttek 5-1-re győztek. Gólszerző-
ink: Kovács Zoltán (2), Kovács Balázs, Székely Péter
és Tóth János.
Egy héttel később az éllovas Mezőfalvához látogat-

tunk. Nehéz mérkőzésekre lehetett számítani. A fiata-
lok nagy csatában, egy küzdelmes mérkőzésen 2-1

arányban alulmaradtak. A felnőtt mérkőzésen beigazoló-
dott a papírforma. Csapatunk azonban a sok hiányzó ellenére
jól tartotta magát, melyet az eredmény is tükröz: 2-0 Mezőfalva
javára. 
A következő játéknapon Sárbogárd ellen szerepeltünk, hazai
pályán. Az ifik tartották jó hazai formájukat és 8-0-ra könnye-
dén lelépték a vendégeket. A felnőtt meccsen a lőtt gólok száma
ugyan megfeleződött, ám sikerült hasonlóan magabiztos és
könnyed játékkal megörvendeztetni a publikumot. A vége 4-0,
góllövők: Kovács Zoltán (2), Kovács Balázs (2).
Az elkövetkező Kálozi fellépésünk a fiataloknak úgy tűnt, nem
jelenthet nehézséget, hiszen ősszel 16-0 (!) arányban nyertek.
Sajnos azonban beigazolódott azon állítás, hogy nincs két
ugyanolyan mérkőzés. A hazaiakat nyilván fűtötte a visszavá-
gás reménye és ellentmondást nem tűrően 7-5-re győztek a
későn ébredő pusztaszabolcsiak ellen. A felnőtt csapatok ösz-
szecsapásán úgy tűnt, együttesünk hamar eldönti a három pont
sorsát, hiszen már 8 perc elteltével két góllal vezetett. A félidő
vége előtt a hazaiak szépítettek, majd a fordulást követően a
küzdelem dominált a pályán. A hazaiak ellentmondást nem tű-
rően mentek előre, csapatunk azonban jól tartotta magát, és si-
keresen őrizte egy gólos előnyét. Góljainkat Kovács Zoltán és
Kovács Balázs szerezte.
Egy hét múlva Enying csapatát láttuk vendégül. A fiatalok mér-
kőzésén hat gól született (3-3) és pontosztozkodás lett a vég-
eredmény. A felnőtt csapatnak sikerült itthon tartania a három
pontot. Könnyedén 6-2-re nyertünk, még úgy is, hogy a mutatott
játék képe hagyott néhány kívánnivalót maga után. Gólszerző-
ink: Kovács Zoltán (2), Székely Péter (2) és Sári Sándor (2).
A tavaszi idény felénél az ifjúsági csapat az ötödik a tabellán,
felnőttek pedig maradtak a hatodik helyen. Csapataink számra
a dobogó elérése távolinak tűnik. Mindemellett továbbra is bíz-
zunk a sikeres szereplésben a szezon hátralévő részén. A fel-
nőtt csapat jó formája reméljük tart az elkövetkező
fordulókban is, az ifjúságiak pedig, ha kilábalnak a hullám-
völgyből, akkor eredményesen zárhatják a bajnokságot. 

Nagy Ákos



SPORT Szabolcs Híradó

20 2012. április

Borvidék Szekszárd 
félmaraton!   
Futó szakosztályunkból 6 fő nevezett a versenyre, név
szerint: Beregszászi Ferenc, Dobrán Anikó, Kőkuti Lász-
lóné, Kőkuti László, Mihalekné Bartók Mária, Pók János,
Varga Ildikó.
Jó hangulatban, szép idővel indultunk az érmeket be-
gyűjteni (igaz, ebből csak egy lett a miénk).
Verőfényes napsütésben 12 órai rajt indítással, igen
nehéz terepen becsületesen teljesítették versenyzőink a
21,6 km-es távot. A versenyre ezernél is többen neveztek, pontos számot

nem tudok.
Városunk, és Egyesületünk nevét Varga Ildi II. helyezésé-
vel bejegyezték a " Nagy könyvbe” a korcsoportos érté-
kelésnél.
A többiek is igencsak jó helyezéssel futottak a célba. Kor-
osztályokra lebontva a 100 első befutó között szerepel a
nevük.
Dicséret minden résztvevő versenyzőnek!!!
Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület köszönetét fe-
jezi ki Czompó István polgármester úrnak, hogy időt, fá-
radtságot nem kímélve kis csapatunkat elvitte 2012. május
6-án a "Borvidék Szekszárd" félmaraton futóversenyre.

Kőkuti Lászlóné
Az eredményes futócsapat

Varga Ildikó a dobogó 2. fokán

Városi Gyereknap 
a Kastélykertben  

13.00 „Nyúl néző határjárás” kerékpártúra. Indulás a Vá-
rosháza előtti parkolóból

14.00 Rajzverseny
15.00 Kerékpáros vetélkedő
16.00 „Vándor ¬mondóka” Pelsőczy László zenés gye-

rekműsora
17.00 Moonlight Latin tánccsoport bemutatója – utána

tánctanulás
17.30 Hastáncbemutató
14 órától folyamatosan ugrálóvár, kocsizás, játékok, tűz-
oltóautó, lángos, popkorn, vattacukor.

Szeretettel várnak benneteket a szervezők, a jókedve-
teket feltétlenül hozzátok magatokkal.

PUSZTASZABOLCS, SPORT U. 2/2.
TEL. : 06-25-272810, 06-70-4321077

SZEMÉSZ SZAKORVOSI VIZSGÁLAT: 2012.05.19-ÉN
(BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!)

MÁJUSI AKCIÓ: 
ÚJ SZEMÜVEG AJÁNDÉK LENCSÉVEL : 

5500.- FORINTTÓL!

SZÉP KÁRTYA ELFOGADÁS
ÜDÜLÉSI CSEKK ELFOGADÁS

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYÁK ELFOGADÁS
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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

Tisztelt Lakótársaink!
Bizonyára észrevették, a temetőben a sírokra jelöléseket
tettünk. Van, akinek csak adategyeztetés szükséges, s van-
nak, akiknek lejárt a sírhely érvényességi ideje.  Kérem a
papíron található telefonszámon hívjanak fel a hátoldalon
található azonosító számmal. Az adategyeztetés azért fon-
tos, mert egyre több rongálás történik a temetőben, nem
tudjuk a sír tulajdonosának az elérhetőségét, így értesíteni
sem tudjuk őt. Ezen kívül az UNIO új temetőkönyvet veze-
tett törvénybe, melybe több adatot rögzíteni kell.
A lejárt sírokat – ha nem történik hosszabbítás – meg kell
szüntetnünk, mert sajnos nagyon gyorsan "telik" a te-
mető, és nagyon kevés az eladható sírhely. Természete-
sen, akik már jelentkeztek, de még nem válaszoltunk
nekik, azoknál nem történik megszüntetés.
Az elkövetkezendő hetekben jelölni fogjuk piros ragasz-
tószalaggal azokat a sírokat, melyek balesetveszélyesek a
fejrész, emlék mozgása miatt. Ezeket helyre kell állíttatni
mielőtt tragédia történik. Gondoljunk például a gyermek-
ekre! Ezekhez a sírkövekhez néha elég csak hozzáérni és
leesik a fejrész. A törvény szerint ezeket a síremlékeket
az üzemeltetőnek le kell venni és a sír mellé elhelyezni a
baleset elkerülése miatt, mi ezt nem szeretnénk megtenni.

Köszönöm megértésüket és kérem együttműködésüket!
Bognárné Tomasek Edina

STYX Temetkezési KFT.
Temetőüzemeltetés

06/30-607-1310

2012. március 24-én ünnepelte 80. születésnap-
ját Fehér Tibor, akinek ezúton kíván a 

Szabolcs Híradó szerkesztősége is minden jót!

"Rajongással szeretett Édesapánknak, 
Fehér Tibornak kívánunk 80. születésnapja al-

kalmából jó egészséget, sok boldogságot és
hosszú életet!Felesége, lányai, 

unokái és dédunokái.
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„Csak az hal meg, akit elfelejtenek.”

Halottaink
(2011.december 13. 
– 2012. április 30.)

December:
Szendi-Horváth István 64 év
Nagy Jánosné 84 év
Nagy Miklósné 66 év

2012.
Január:

Herczeg Antalné 77 év
Szendi Horváth Istvánné 64 év
Tóth Jánosné 87 év

Oláh Gézáné 39 év
Balogh János 71 év
Balogh Józsefné 100 év
Cséri István 79 év
Bakos László 59 év
Tóth Imréné 86 év

Február:
Szalai György 75 év
Nagy Róbert 55 év
Kis Andrásné 72 év
Kocsis László 57 év
Bagdi Imre 55 év

Március:
Dr. Kovácsai Sándor 75 év
Semsei László 60 év

Roszkopf Józsefné 79 év
Hosszú Ignác 77 év
Rácz Ferencné 53 év
Harsányi Józsefné 65 év
Bicskei Mária 61 év
Kónya János 68 év
Nyeső Ferencné 74 év
NagyBalázsné 92 év

Április:
Papp Istvánné 81 év
Seregély Kálmán 93 év
Almási Lajosné 58 év
Debreceni Mátyás 44 év
id. Bertalan István 73 év
Varga József 60 év
Papp Béla László 54 év

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

Együttműködésüket köszönik a 
település háziorvosai.

MEGHÍVÓ
Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület a " Négy évszak maraton" tavaszi fordulóját 

2012. május 26-án a városi sportpályán 10 órai kezdettel rendezi, melyre mindenkit várunk!
A verseny után gyermeknap alkalmából óvodás kortól tizenkettő éves korig gyerekeknek rendezünk futó

versenyt, melyre mindenkit szeretettel várunk, gyerekeket, szülőket, nagyszülőket!!
Minden résztvevő gyerek kap jutalmat!!! 

Kőkuti Lászlóné
PSZSE elnöke
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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

Pusztaszabolcs Tévé új műsora 2 hetente szerdán 
18 órakor a kábeltévén, ismétlés naponta 18 órakor.
Megtekinthető interneten a www.pusztaszabolcs.hu
honlapon a bal oldalon a Pusztaszabolcs Tévé fülre 
kattintva folyamatosan. Főszerkesztő: Máté G. Péter

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

Helyi regisztrált szerelő (0-24 óráig)
Tóth János 06-20-9862-094

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

DRV Zrt. Velencei Információs Pont 
– víz- és csatornaszolgáltató

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

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

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

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

Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Rt. –
kommunális hulladékszállító

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

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

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

SZABOLCS 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: Bognárné Tomasek Edina, Csányi Kálmán, Dudásné Mester Judit, Feketéné Bokor Katalin, 

Gölöncsérné G. Judit, Kállai Cecília, Kőkuti Lászlóné, Lepsényi Jánosné, Nagy Ákos, Paragh Margit, 
Popovics Ilon, Sztupa Melitta Boglárka 

Tervezés és nyomtatás: Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft.
Felelős vezető: Izsák Gábor ügyvezető

Megjelenik 650 példányban
minden hónap 2. csütörtökén.

Lapunkat rendszeresen szemlézi az:


