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

Kassák Lajos: Harangszó

Feltámadott, mondják a népek és
Megsüvegelik,
Nevét a názáretinek, ki az ács fia volt
s megenyhült már a szél is s a rügyek
kisarjadtak.
Kétezer éve látják őt a vének és a gyerekek
Amint hosszú, fehér ingecskéjében lépeget
S alszik a tengerre szállt halászok bárkájában.

Én is emlékszem rá, mint az egykori
Játszótársra
S ti is útszéli csavargók és mesteremberek
Akik hű követői vagytok valamennyien
A nincstelenségben, az útban és az igazságban

Igen, igen, az Ő árnya is visszhangja vagyunk
mi
s bár nem ízlelgetjük a húsvéti bárány húsát
mindennapi kenyerünkben s vizünkben
dicsérjük,
hogy vérünkből való s meghalt értünk
a kereszten.

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok 

minden pusztaszabolcsi honfitársamnak!

Czompó István
polgármester
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A képviselő-testület 2011. 
decemberi üléséről

Napirendek előtt:
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
- Kérdések, interpellációk
1. Víz- és szennyvízdíj megállapítása 
2. Javaslat önkormányzati ingatlan értékesítésére 
3. Dr. Egyed Péter háziorvos levele
4. Részletfizetési kérelem
5. Az oktatási intézmény létszámnövelési kérelme
6. Az oktatási intézmény többletköltség igénye
7. Szabolcs Magazin műsor készítése
8. Az oktatási intézmény óvónői létszámnövelési kérelme
9. Temető bővítése
10. A Képviselő-testület 2012. első félévi munkaterve
11. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi költségve-

tési rendeletének módosítása
12. A 2010-2011. évre vonatkozó pénzügyi elszámolás az Ado-

nyi Többcélú Kistérségi Társulással
13. Kiemelt célok megállapítása
14. A rendőrség mobiltelefon használata
15. Állati eredetű hulladék ártalmatlanítása
16. Pályázat benyújtása játszótér építésére (helyszíni kiosz-

tásra)
17. Polgármester szabadságának jóváhagyása
Zárt ülés
18. Védőnő munkaviszonyával kapcsolatos kérelme

Néhány napirendi pontról részletesebben:

1. Ismételten elhangzott, hogy a DRV úgy gondolja, amit fel-
újításra elkülönít az önkormányzat, azt mindenképpen
el kell költeni. Tüke László javasolta műszaki ellenőr al-
kalmazását, hogy valóban elvégezték-e a munkát, beépí-
tették-e az eszközt.

A képviselő-testület elfogadta, hogy 2012. évben a vízdíj
242 Ft/m3+áfa (4,3% emelés), a csatornadíj pedig 490
Ft/m3+áfa (4,5% emelés) legyen. Az eszközhasználati
díj víz esetében 37 Ft/m3+áfa, csatornadíjnál pedig 93
Ft/m3+áfa.

2. Végre komoly vevő érkezett a volt MÁV laktanya épüle-
tére. Mint az időközben már láthatóvá is vált az arra
járók számára, az átalakítás már meg is kezdődött, mely-
nek során az alsó szinten üzletek, feljebb pedig társas-
házi lakások kerülnek kialakításra. Az ingatlan az
előzőekben megállapított nettó 13 millió forintért kelt
el, mely összeget a vállalkozó három részletben egyenlít
ki.

3. Dr. Egyed Péter levele nyomán, mely a II. és III. házior-
vosi körzet várótermi helyzetére keresett megoldást töb-
bek között azt a javaslatot támogatta a képviselő-testület,
mely szerint 2012. április 1-től naponta váltakozik a két
körzetben a rendelési idő az alábbiak szerint:

-II. háziorvosi körzet rendelési ideje 2012. április 1-jétől 
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

-III. háziorvosi körzet rendelési ideje 2012. április 1-jétől
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

9. Döntött a testület a temető bővítéséről, melyhez kettő,
összesen csaknem 13 000m2 területű önkormányzati tu-
lajdonú szántót von ki a művelés alól temető céljára.

A képviselő-testület 
2011. decemberi üléséről

Napirendek előtt:
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
- Kérdések, interpellációk
1. A Pusztaszabolcsi Sport Club elszámolása rendezvény

támogatásához nyújtott önkormányzati támogatással
2. A Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség el-

számolása a 2011. évi orgonahangverseny sorozat meg-
rendezéséhez nyújtott önkormányzati támogatással

3. Szabolcs Magazin műsor készítése
4. Kábeltelevízió Kft-vel kötendő megállapodás
5. III. számú háziorvosi körzet eszközeinek megvásárlása
6. Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségve-

tésének I. fordulós tervezete
7. A József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és

Óvoda 2011. évi költségvetést érintő előirányzat mó-
dosítási kérelme

8. Javaslat a könyvtár használatáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotására

9. Javaslat a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló
rendelet módosítására

10. A Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója az
átruházott önkormányzati hatáskörben végzett tevé-
kenységéről 2011. évben

11. A Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési Kft-ben
levő üzletrész értékesítése A III. számú orvosi rendelő
átalakítása

12. Településrendezési terv módosítása a temető bővítése
érdekében

13. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan megosztá-
sára

14. Tűzvédelmi hiányosságok megszüntetése
15. Tájékoztató bérleti jogviszony megszűnéséről
16. Tájékoztató az adóhatóság piaci ellenőrzéseiről
17. Önkormányzati vélemény a járások kialakításához

Zárt ülés
18. Javaslat „Fejér Megye Díszpolgára” kitüntető cím és

egyéb kitüntető díjak adományozására
19. Szociális jellegű kérelem
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Néhány napirendi pontról részletesebben:

3-4. Múlt év (2011.) végén megszűnt a Tó Tévé által készí-
tett Szabolcs Magazin a kábeltelevízión. Az okokat most
nem taglaljuk, lényeg, hogy nem szerette volna az ön-
kormányzat, hogy elektronikus tájékoztatás nélkül ma-
radjon a lakosság. A műsorkészítésre kiírt pályázatra
három jelentkező volt, melyek közül a képviselők a ko-
rábbi műsort is főszerkesztőként jegyző Máté G. Péter,
pontosabban az emgépé Bt. tervét ítélte leginkább meg-
felelőnek, bár kritikát, illetve elvárást is megfogalmaz-
tak a pályázóval szemben. Mint az olvasók, tévénézők,
internetezők, bizonyára már tapasztalták, a meg újult
hírműsor kéthetente szerdán 18 órai kezdettel jelent-
kezik új műsorral, ami naponta ugyanebben az időben
megtekinthető a kábeltévén, mivel megújította a szol-
gáltatóval a város a szerződést, valamint a www.pusz-

taszabolcs.hu honlapon a Pusztaszabolcs Tévé fülre kat-
tintva bármikor.

6. A költségvetési koncepció novemberi tárgyalásához ké-
pest az első fordulóra jelentősen csökkent a hiányzó
összeg, de még így is 38 millió forint hiányzott, aminek
a kiküszöböléséhez csökkenteni kellett a kiadásokat.
Ennek lehetőégéről és a bevételek növelésének lehető-
ségéről hosszú eszmecserét folytattak a képviselők. Elő-
került a játszótér, a kommunális adó, az ebadó kérdése.
A téma előkerült a közmeghallgatáson is.

8. A testület megalkotta a könyvtár használatáról szóló
rendelet, mely tartalmazza, hogy a kölcsönzési idő le-
járta után visszavitt könyvek után 5Ft/db/nap kése-
delmi díjat kell fizetni. Az elveszett, megrongálódott,
megsemmisült könyveket az új példány értéke+500 Ft
összeggel kell megtéríteni. Beiratkozási díjat továbbra
sem kell fizetni az olvasóknak.

A képviselő-testület 
2012. februári üléséről

Napirendek előtt:
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
- Kérdések, interpellációk
1. Pusztaszabolcson működő civil szervezetek éves műkö-

dési támogatásának 2011. évi elszámolása és 2012. évi pá-
lyázata

2. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi költségve-
tési rendeletének módosítása

3. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2012. évi költségve-
tése

4. Javaslat intézményátszervezésre
5. Óvodai és iskolai beiratkozások időpontjainak meghatá-

rozása
6. Az intézményi alapító okiratok felülvizsgálata
7. Művelődési Ház bérleti kérelme
8. Javaslat üzlet bérbeadására
9. Szabolcs Híradó újság előállítása
10. Iskolai konyha-ebédlő károsodásainak megszüntetése
11. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat adósságot keletkez-

tető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megálla-
pításáról

12. Javaslat a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló ren-
delet módosítására

13. Javaslat díjmegállapító rendeletek hatályon kívül helyezé-
sére

14. Javaslat az utcanév- és házszámtáblák kihelyezésének sza-
bályozására

15. Javaslat talajterhelési díjról szóló rendelet alkotására
16. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nem-

zeti vagyon
17. „Egészségre nevelő életmódprogramok a kistérségekben”

című pályázat
18. Javaslat hozzátartozó befogadásának engedélyezésére, ön-

kormányzati bérlakásba
19. Polgármester szabadságának jóváhagyása

Zárt ülés
20. Tájékoztató lakhatási kérelemről
21. Javaslat fellebbezés elutasítására

Néhány napirendi pontról részletesebben:

1. Elfogadta a képviselő-testület pusztaszabolcsi civil szerve-
zetek 2011. évi működéséről szóló beszámolóját, valamint
a kapott támogatási összegek felhasználásáról szóló pénz-
ügyi elszámolásokat. Döntött ugyanakkor a 2012. évi mű-
ködési támogatásokról is az alábbiak szerint:

Alba Caritas Hungarica pusztaszabolcsi csoportja 400 000 Ft
Erőnlét Sportegyesület 240 000 Ft
Harmónia Nyugdíjas Egyesület 50 000 Ft
Kotta Egyesület 30 000 Ft
Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub 30 000 Ft
Magyar Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Alapszervezete

65 000 Ft
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 670 000 Ft
Pusztaszabolcsi Polgárőrség 630 000 Ft
Pusztaszabolcsi Sport Club 1 500 000 Ft
Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület 240 000 Ft
Tiszta Utak Élő Táj 85 000 Ft
Öreg Diákok Baráti Egyesülete 30 000 Ft
Pusztaszabolcs Szebb Jövőjéért Kulturális Alapítvány 30 000 Ft

Különböző – elsősorban összeférhetetlenségi – okok
miatt nem kért támogatást a többi egyesület és alapít-
vány. A Polgárőrség támogatásának folyósítását a tiszt-
újító közgyűlés megtartásához kötötték, amit a 2011. évi
közgyűlésen jelentettek be, de azóta sem tartottak meg.

3. Megtárgyalta és elfogadta a testület Pusztaszabolcs
Város 2012. évi költségvetését. Mint ismeretes az első
fordulóhoz képest csökkenteni kellett a kiadásokat. DE
a Manóvár Óvoda felújítása tervezhető; februártól elin-
dult a közfoglalkoztatás; az új módon működő III. sz. há-
ziorvosi körzet működéséhez szükséges dolgokat
betervezték; viszont nem lesz forgalomszabályozási terv;
út- és járdaépítésre, tervezésre, javításra 10

15. Mivel a 2003. évi LXXXIX. törvény ez év február 1-től mó-
dosult, ezért az eddigi 12o Ft/m3 helyett 1200 Ft/m3
díjat kell fizetni a lakosságnak.
DRV a szennyvízhálózatra újonnan létesült beköté-
sek átvételét 2012. április 1. és 2012. szeptember 30.
között ingyenesen elvégzi. Ehhez csatlakozik az ön-
kormányzat azzal, hogy 2013. július 1-ig a közmű-
fejlesztési hozzájárulás összegét 50%-os mértékben
csökkenti, ezzel ösztönzi a lakosságot a rákötésre.
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Közmeghallgatás

A február 3-án megtartott éves közmeghallgatáson
Czompó István polgármester tájékoztatta a jelen lévő
mintegy 40 főnyi érdeklődőt a 2011. év várospolitikai
eseményeiről. Igyekezett rövidre fogni a szót, de a min-
denre kiterjedő beszámoló így is csaknem háromnegyed
óráig tartott, amiben a 2012. évi költségvetés várható
alakulása is elhangzott. Sajnos mindig nagyobbat próbá-
lunk álmodni, mint amennyi bevételre a jogszabályok le-
hetőséget adnak, a tervezett éves bevétel 736 millió Ft, a
kiadás tervezett összege pedig 775 millió Ft, így a hiány
jelenleg 38,5 millió forint ezért az álmokat le kell faragni
kicsit. 

Kérdések, problémák sokasága hangzott el:

Elsőként Szajkó János javasolta a kommunális adó be-
vezetését havi 500 Ft értékben, amit járdaépítésre le-
hetne fordítani. Felvetette, hogy sok porta nagyon
elhanyagolt, főleg azoké, akik egész nap otthon vannak,
munkanélküliek. Javasolta szabálysértési eljárás indítá-
sát, vagy azt, hogy a segélyezést kössék a porták rendben
tartásához.

Fánczó Sándor javasolta, hogy a sportpálya bejáratáig
alakítsanak ki egy murvával leszórt járdát a gyalogosok
számára. Mi a helyzet a volt MÁV laktanyával? Nagy baj,
hogy néhány kutyatulajdonos nem gondoskodik a kerí-
tése karbantartásáról, így a jószág kijár az utcára, rio-
gatja az embereket.

Kaposvári Béla jelezte, hogy a Dobó utcában nincs köz-
világítás, igaz oszlop sincs, amire felszerelhető lenne a
világítótest.

Stanczel Károly több dolgot vetett fel: járhatatlanok a
járdák: arról volt szó, hogy a gázközmű vagyonból befolyt
pénzt a járdákra fordítják – nem történt meg. Nehezmé-
nyezte, hogy a mai napig folyik az árokba a szennyvíz, ká-
rosítva a környezetet. Iszonyatos mennyiségű kutyafalka
garázdálkodik a településen, mi a terve ezzel a városve-
zetésnek? A gyalogosok sajnos nem a járdán közleked-
nek, a kerékpárok pedig nincsenek kivilágítva.

Faragó Dávid szerint nagy szükség lenne a játszótérre
nemcsak a gyerekeknek, hanem a közösségteremtő ereje
miatt is. Felajánlotta a társadalmi munkában a segítsé-
gét, bár tudja, hogy szigorú szabályoknak Dunaújváros
irányába történő vonatközlekedés problémáját: odafelé
megáll a vonat minden állomáson, visszafelé nem, vagy
fordítva. Szükség van a réparakodó környékén és a Ró-
zsadombra járdára, mert nem az a kérdés, hogy lesz-e ott
baleset, hanem az,hogy mikor. A rendőröknek nem bün-
tetés a céljuk, hanem az, hogy szabályosan, balesetmen-
tesen közlekedjenek az emberek.

Kis János javasolta legalább a településen belül kerék-
párút kialakítását. Felvetette a számtalan gazos kert
problémáját, a tulajdonosokkal kellene valamit kezdeni.
Sok a kóbor kutya is a városban, amik miatt nem bizton-
ságos a közlekedés.

Csordás Viktor a Magyar utcai áldatlan állapotokat em-
lítette, a kutyák szabadon mászkálnak ki a madzaggal be-
kötött kapun.

Kátai György nem tartja jó ötletnek a „járdaadót”., mint
ahogy azt sem, ami hangulatilag eljutott hozzánk is –
akkor fizessünk segélyt, ha rend van a portán. A rend
szükséges, de ehhez kössük a rászorulók ellátását. Ha be-
folyik elég pénz a „járdaadóból”, akkor hol kezdjük épí-
teni a járdát, mert természetesen mindenki azt szeretné,
ha az ő utcája lenne az első.

Tüke László dicséretesnek tartja, hogy a város az elmúlt
években jól gazdálkodott, ezért nincs eladósodva. Né-
hány adalékkal szolgált a fölvetődött problémákhoz. A
DRV fix pénzforrásnak tekinti az önkormányzatokat. A
törvény lehetőséget ad ebrendészeti adó bevezetésére,
de több benne a kivétel, mint akire kiróható. Egyetértett
Kátai Györggyel a kommunális adó tekintetében. Kie-
melte a pályázatok szükségességét, mert csak így tudunk
igazán fejleszteni.

Csompó István válaszolt a felvetésekre: a szociális ren-
deletben rögzítették a porta rendben tartását; a lakosok
általi járdaépítés nem jó ötlet, mert nem biztos, hogy
minden anyag oda kerül, ahova kellene, ez látszik a régen
ilyen módon épülteken; reméli a Közútkezelő a törvényi
változások miatt engedélyezni fogja a sorompóig való el-
készítését; a MÁV laktanyára lett vevő, dolgoznak az át-
alakításon; 72 km-nyi járdát kellene építeni, 1 km járda
1 millió forint, ha mindenki befizetné az adót, az 12, 4
millió forint lenne, számoljanak. Sok a kóbor eb – tavaly
milliós nagyságrendben költöttünk a befogásukra. Nem-
csak a Dobó utca az egyetlen, ahol nincs közvilágítási
szál. Ez mind nagyon sok pénz. A szennyvízprobléma
jogos, új szivattyú beszereléséről döntöttek. A MÁV me-
netrendről évente van egyeztetés, felveti a problémát,
mint azt is, hogy álljanak meg az IC vonatok. A kerékpá-
rút kialakításához le kellene fedni az árkokat, amihez a
közútkezelő nem járul hozzá. A Magyar utcából kilakol-
tatják a hölgyet. Megfelelő kiírásra tudunk csak beadni
pályázatokat.
Végül megszavaztatta a polgármester a kommunális
adót, ami nem reprezentatív, mert a lakosság 0,6%-a volt
jelen az ülésen, a többségük elutasította a javaslatot.

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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A pusztaszabolcsi civilek 
napján

A Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő
Alapítvány meghívója két eseményre is invitált 2012. február
21-én 17.30-ra a Művelődési Házba: a 2011. évi Civil Kurázsi
Kiválósági Díj átadó ünnepségére, valamint a pusztaszabolcs
anno sorozat 8. kötetének bemutatójára. A Múltunk fényké-
peken (1) címet viselő album a tavaly októberben megjelent
Áldás, békesség! című kiadvány folytatása. A Pusztaszabolcsi
Református Egyházközség történetét 1935-től napjainkig be-
mutató könyvecske megjelenésekor elmondták a szerzők,
hogy az összegyűjtött fényképanyagnak csak töredéke fért
bele a kiadványba. Remélték, hogy a kimaradt fotók később
napvilágot láthatnak egy önálló album formájában. Remé-
nyük valóra vált. 

Az este házigazdája, Molnár Sándor köszöntötte a megje-
lenteket Márai Sándor emlékekről írt szép gondolataival.
Az ünnepi műsor egy megható mesével kezdődött. A sün,
akit meg lehet simogatni című történetet Paizs Alexandra
mondta el.
Ezután került sor a 2011. évi Civil Kurázsi Kiválósági Díj
átadására. Csányi Kálmán, az alapítvány kuratóriumának
elnöke felsorolta a jelölteket. Elmondta, hogy most sem
volt könnyű a döntés, hiszen minden jelölt sokat tett a
maga területén a közösségért. A választás végül Kaszás
Jánosra, a Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
parancsnokára esett. A méltatásban elhangzott, hogy hi-
vatásos tűzoltóként szerzett szaktudását és tapasztalatát
miként kamatoztatta az egyesületben, és hogyan újult
meg vezetése alatt nem csak a szervezet, hanem a tűzoltó
szertár épülete is.
Talán nem is kaphatott volna Kaszás János szebb ajándé-
kot a díj mellé, mint Móra Ferenc: A tűzoltó gyerek imája
című versét Dombrovszki Kamilla kedves előadásában.

A könyvbemutató Ady Endre: Imádság úrvacsora előtt
című versével kezdődött, melyet Sztupa Boglárka adott
elő.
A kötet társszerzője, Fülöp Magdolna következett. Kö-
szöntő, köszönő szavaiból idézek néhány gondolatot:
Nagyon sok fénykép gyűlt össze, hosszas válogatás ered-
ménye ez a 120 db.

Régen nagy becsben tartották az élet néhány jelentős ese-
ményéről készült pillanatfelvételt. Az esküvői képeket be-
keretezték, úgy kerültek a falra, később ide tűzték a
keresztelői, elsőáldozási, konfirmálási, bérmálási és egyéb
más kisebb nagyobb képet is, s ezekből összeállt a „csa-
ládfa”.
Fényképet nézni és látni két külön dolog. Fényképet nézni
bárki tud, de látni azt jelenti, hogy az ember olvasni tud a
képről. A kép ugyanis hallgat, az emlék mesél. Emlék nél-
kül a kép semmit sem ér.
Köszönjük mindenkinek, akinek része van a könyv meg-
jelenésében és várjuk a folytatást, mert fotókat nézegetni
jó, élményeket felidézni szívmelengető. S ezekben a ké-
pekben van egy közös, mind pusztaszabolcsi, s ahogy Ta-
mási Áron írta: „Az ember szíve örökké oda való, ahol
született.”

A református énekkar az Énekeskönyv 264. énekét adta
elő, majd Jakab Erika, a pusztaszabolcsi református egy-
házközség lelkésze mondta el gondolatait a múlt felidé-
zésének fontosságáról. Ahogy a növények gyökereikkel
kapaszkodnak és táplálkoznak, úgy kell nekünk is múl-
tunkba kapaszkodni. Elődeink a mi gyökereink, akiket is-
mernünk kell. Fülöp Magdolna és Vigyikán Gyöngyvér
munkája ezt a megismerést szolgálja.
Wass Albert: Te és a világ című művéből hallottunk egy
részletet Schulek Marianna tolmácsolásában.
Csányi Kálmán, az alapítvány elnöke arról mesélt, hogyan
sikerült felvennie a kapcsolatot Halász Miklós egyik Pá-
rizsban élő rokonával, Lóránt Endrével. Az idős iroda-
lomtörténész professzor bevallotta, hogy bizony többet
tud a híres francia író, Balsac életéről, mint a saját csa-
ládja múltjáról. Azt azonban megírta, hogy édesanyja, aki
Halász Miklós testvére volt, sokat mesélt Cikoláról, a kas-
télyról, mert ott boldog volt.
Csányi Kálmán köszönetet mondott a pénzügyi támoga-
tóknak, és mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk
egy százalékát a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Ha-
gyományteremtő Alapítvány számára ajánlották fel 2011
elején.
Zárszóként Czöndör Mihályné Joó Katalin méltatta a szer-
zők munkáját, és biztatott mindenkit a régi fotók előke-
resésére, hogy a Múltunk fényképeken (2) is
megjelenhessen.

Dudásné Mester Judit

A vers után Czompó István polgármester köszöntötte a díjazottat

A református énekkar
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Magyar Kultúra Napja 

1989 óta ünnepeljük január 22-én ezt az ünnepet. A kéz-
irat tanúsága szerint ezen a napon fejezte be Kölcsey Fe-
renc nemzeti imánkat, a Himnuszt. Sokan, ha a kultúra
szót hallják, akkor régi versekre, klasszikus regényekre,
esetleg népdalokra vagy a zenére gondolnak. 
Idén kísérletet tettünk arra, hogy elszakadjunk ezektől az
elgondolásoktól. Ha valaki Sztevanovity Dusán nevét
hallja, akkor slágerszövegekre gondol, igaz komoly tar-
talmakat hordozó slágerszövegekre. Ha valaki R. Kárpáti
Péter nevét hallja, vagy főleg, ha fotóját, arcát látja, akkor
a Bartátok közt Berényi Andrása jut eszébe. De hogy ket-
tejüket és a Magyar Kultúra Napját összehozza valaki –
nos, mindenesetre kicsit merésznek tűnik. Ennek a me-
részségnek voltak tanúi mindazok, akik megnézték az Egy
vallomás a sok közül című műsorát az ismert színésznek.
Dusán szövegei versként előadva egészen mások. Még
mélyebb a mondanivalójuk. Nagyon szerencsés egymásra
találás volt ez az est. Túlzás nélkül állíthatom, állt a levegő
a Művelődési Ház színháztermében, sőt egy vers többek-
nek a szemébe könnyeket csalt, mert a mai ember életút-
ját tárta elénk – nincs idő beszélgetni, foglakozni azokkal
sem, akiket pedig szeretünk. 

“Apa, mikor jössz? Fiam, mennem kell
Az élet csupa kötelesség,
De sokat leszünk együtt még.”

A színháznak, az előadóművészetnek, az irodalomnak,
úgy gondolom a katarzis a lényege, az, hogy jobbá váljunk
általa. Ezen az estén ez megtörtént R. Kárpáti Péter és
Dusán jóvoltából.

Kiss Kornélia

R. Kárpáti Péter

Hősök voltak

Idén március 15-én ünnepeltük az 1948-49-es forrada-
lom és szabadságharc 164. évfordulóját. Ennyi év távla-
tából az események pillanatképeit tudja csak elénk idézni
egy-egy emlékező műsor. Ezek a kiragadott pillanatok
azonban mindenképpen csak a felszínt karistolják. De mi
feszítette a lelkeket, az indulatokat a mélyben. Egy hosszú
folyamat vezetett addig, hogy fiatal értelmiségiek egy el-
szánt csoportja azt mondja: nem mehet tovább az, hogy
Bécsből irányítsák az országot, nem mehet tovább, hogy
azok, akik fáradságos munkával megtermelik az élelmet,
az anyagi javakat, azoknak nincs joguk, csak a tehervise-
lésre. Nem képviseltethetik magukat az országgyűlésben.
Az országban csak úgy jelenhetett meg bármely sajtóter-
mék, ha előbb a cenzor (az ellenőr) engedélyezte, hogy
megfelel-e az uralkodó elvárásainak, nem tartalmaz-e lá-
zító gondolatokat. Ezért volt olyan nagy dolog engedély
nélkül kinyomtatni a 12 pontos követeléslistát és a Nem-
zeti dalt, annak visszatérő sorával:”Rabok tovább nem le-
szünk!”

Három hivatásos művész – Rafael Erika, R. Kárpáti Péter
és Major Róbert – adott ízelítőt Petőfi versein és korabeli
naplórészleteken keresztül a kor és a forradalom hangu-
latából. Üdítő volt Rafael Erika előadásában a Magyaror-
szág című dal és a megzenésített Nemzeti dal.

Kiss Kornélia

Álljanak itt Paál Huba, a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság
elnökének ünnepi beszéde:

Tisztelt Ünneplő Jelenlévők, Hölgyeim és Uraim!
Húsz év óta adatik meg nekünk és Nemzetünknek, hogy
szabadon, félelmek nélkül, szabad országunkban adóz-
hassunk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc em-
lékének. A 164 évvel ezelőtt lezajlott vér nélküli

Major Róbert, Rafael Erika és R. Kárpáti Péter
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forradalom létrejöttében meghatározó szerepet játszó
Márciusi Ifjakra, a szabadságharc győztes és elbukott csa-
táinak áldozataira és hőseire emlékezünk. Úgy vélem, azt
is érdemes megemlíteni, hogy 1848 tavasza nemcsak ne-
künk, a magyarság, hanem Európa forradalmainak tava-
sza is volt. Amikor az 1848-as forradalom eseményeire
emlékezünk és fejet hajtunk az akkori hőseink előtt, akkor
nemcsak a pesti Márciusi Ifjak előtt tisztelgünk, hanem
azokra a lengyel, francia, osztrák márciusi ifjakra is em-
lékezünk, akik bátrak voltak és kiálltak a népek szabad-
ságáért, az egyenlőségért és a testvériség elvéért.
Petőfi Sándor: Márciusi Ifjak c. versében nagyon találóan
így ír:

Szolgaságunk idejében
Minden ember csak beszélt.
Mi valánk a legelsők, kik
Tenni mertünk a hazáért.

A pesti márciusi események és a szabadságharc felemelő,
de sokszor keserű emléke mélyen beivódott a magyarok
szívébe és a nemzet lelkiismeretébe. Sokszor próbálta a
politikai hatalom március emlékét a maga szája izére for-
málni, vagy kitörölni a nemzet történetéből, az emberek
emlékezetéből. A másfél évszázada folyamatosan - a tiltá-
sok és a megtorlások ellenére is - mindig elevenen élő ér-
zésként maradt meg magyarságunkban március szelleme.
Kegyeletteljes ünneppé magasztosult a forradalom és a
szabadságharc emlékezete. Így válhatott ez az ünnep min-
den magyarnak - határon innen és határon túl, vagy éljen
bárhol is a világban – szívbéli ünnepévé és soha nem fe-
ledhető emlékezéssé.

Hölgyeim és Uraim!
Nem kerülhetjük meg az ünnepen azt a kérdést, hogy mi,
most élő magyarok méltó utódai tudunk-e lenni a forra-
dalmat elindító ifjaknak, a hazáért és nemzetért önfelál-
dozóan harcoló, életüket áldozó hőseinknek. Képesek
vagyunk-e továbbvinni és az utánunk jövő generációk lel-
kébe elültetni, március 15-ének valódi tiszta, egyetemes
üzenetét, a forradalom és szabadságharc magasztos örök-
ségét, szellemiségét és emlékezetét.
Jó lenne bizonyosnak lenni abban és hinni azt, hogy a for-
radalom és szabadságharc fénye soha nem halványul el,
Petőfi, Kossuth, Széchenyi, Batthyányi, Bem lelkülete,
szellemisége örökké élni fog a magyar emberben, a nem-
zetben, a hazában. Március e napja legyen minden magyar
nemzeti ünnepe az idő végtelenségéig, függetlenül attól
ki hol él, mely felekezethez tartozik, vagy milyen politikai
nézetet vall. Úgy legyünk magyarok, hogy embernek is
megmaradjunk, és emberként büszkén vallhassuk ma-
gunkat magyarnak.
Március szellemisége a ma élőket arra kellene sarkallja,
hogy tegyenek meg mindent a magyar hagyományok
megbecsüléséért, a magyar értékek megőrzéséért. Ezen
hagyományok és értékek megőrzését és ezzel magyarsá-
gunkat emelt fejjel vallhassuk magunkénak, adhassuk to-
vább gyermekeinknek, s unokáinknak.

Hölgyeim és Uraim!
A magyar márciusi forradalom követeléseinek valóra vá-
lását, a 12 pont megvalósulását sem a Habsburgok, sem a
környezetükben lévő hatalmak nem nézték jó szemmel és
szövetséget kötöttek a magyar vívmányok leverésére. A
forradalmat követően megalakult magyar kormánynak
ezzel az ellenséggel kellett megvívnia. A Batthyány kor-
mány megalakulása után megszervezett magyar hadse-
reg több csatában sikerrel harcolt az ellenséggel szemben,
de 1849-ben a szövetségesek, elsősorban a cári haderővel
kiegészülve, a többszörös katonai túlerő legyűrte a lelkes
és elszántan harcoló magyar hadsereget. Világosnál fegy-
ver letételére kényszerült a magyar hont védelmező had-
seregünk. A fegyverletétellel a Habsburgok és cári
szövetségese eltaposta a magyar forradalmat és szabad-
ságharcot.
A függetlenségért és a forradalom vívmányainak megtar-
tásáért sokszor kétségbe esetten harcoló katonák és az
akkori teljes magyarság tettei olyan hihetetlen erőt jelen-
tettek ami által a korábbi népből nemzet formálódott. Ki-
alakult az az erős nemzet és nemzeti együttérzés, mely át
tudta vészelni a világosi fegyverletétel utáni borzalmas
önkényuralmat és az azt követő több mint másfél évszá-
zad megpróbáltatásait, Trianont, a két világháborút és
kommunizmus szörnyűségeit.
Dicsőséges szabadságharcunk bukása felmérhetetlen ál-
dozatokat követelt egyénektől, családoktól, kisebb vagy
nagyobb közösségektől, az egész magyarságtól. A vere-
ség, a szabadságért vívott harc elvesztése soha nem fe-
ledhető hősöket és mártírokat is adott a magyarságnak.
Gondoljunk és emlékezzünk Petőfire, a megszámlálhatat-
lan névtelenre, az Aradi Vértanúkra, vagy az élete végéig
emigrációba kényszerült Kossuthra.
Ők azok, akiknek a neve mindig is fémjelezte az 1848-49-
es magyar történelem eseményeit, áldozatvállalását.
Ők váltak a magyarság mintaképévé, s maradnak azok
mindörökre.
Ők azok, akik megmásíthatatlanul élnek tudatunkban, a
nemzet emlékezetében és lelkében.
A '48-as forradalom és szabadságharc hősei példát mu-
tattak a ma élőknek is hazaszeretetből, a haza és a nem-
zet megbecsüléséből, a hozzá való hűségből és az érte
érzett felelősségből és az igazi hazafiságból.
Engedjék meg, hogy emlékező gondolataimat Petőfi:
15-dik március, 1848 című versének néhány sorával
zárjam:

Magyar történet múzsája,
Vésd ezeket kövedre,
Az utóvilág tudtára
Ottan álljon örökre.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket és azt, hogy meghall-
gattak.
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Kisiratoson a Szabolcs Vezér
diákjai

Iskolánk részesült egy olyan lehetőségben, hogy a már-
cius 15-i műsor szereplői, a 10.b osztály és néhány ön-
ként jelentkező diák a kísérőtanárokkal együtt
Kisiratosra látogasson a magyar nemzeti ünnep nap-
ján.
Március 15-én hajnali 5 órakor útra keltünk a Polgár-
mesteri Hivatal elől, összesen 44-en utaztunk. Jó han-
gulatú volt a társaság, hisz majdnem az egész utunk
énekléssel tellett. Az utazók az út egy részét alvással
töltötték, vagyis csak szerették volna, mert az éneklés
nem igazán engedte. Odafelé 4,5 óra alatt érkeztünk
meg, ez kevesebb is lehetett volna, ha a határnál nem
kell annyit várnunk. Nagyon szép fogadtatásban ré-
szesültünk. A kisiratosi gyerekek az ablakban ülve,
majd kiesve onnan, integettek és mosolyogva várták az
érkezésünket. Először egy koszorúzáson vettünk részt,
majd a kisiratosi Művelődési Házban előadtuk a mű-
sorunkat, ezután pedig a helyi Énekkar műsorát hall-
gattuk végig. Az oda utazó összes diák és a tanári kar
gyűjtése által a Gyermekotthonnak narancsot, illetve
csokoládét tudtunk ajándékozni. Ezeket az apróságo-
kat nagy örömmel fogadta minden gyermek és az ott-
honban dolgozók. Ezek után egy Máltai
Szeretetszolgálat által fenntartott szociális otthonban
láttak minket vendégül egy ebédre, mely nagyon finom
volt. Egy kis pihenő után Aradra látogattunk, ahol egy
rövid városnézést is tartottunk. Megnéztük a távolban
lévő Aradi-várat, az ottani egyetlen magyar gimnáziu-
mot és itt is egy koszorúzáson vettünk részt nem sok-
kal utána. Sajnálatos módon az időnk csak eddig
engedte, hogy ott legyünk, így búcsút kellett vennünk.

A hazafelé utunk is nagyon jól indult és végződött, hi-
szen egész idő alatt, mindössze 4 órán keresztül meg-
int énekeltünk. Kijelenthetjük, hogy hiába indult az
egész kirándulás eleje egy kicsit döcögősen, a végére
nagyon jó kedv és hangulat kerekedett.
Ezennel szeretnénk megköszönni Csányi Kálmán igaz-
gató úrnak a pályázat megírását és Miklós Andrea ta-
nárnőnek, a 10.b osztályfőnökének, hogy felkészített
minket erre az alkalomra.

Zsichla Petra 10.b
Spiller Anna 10.b

Csóri Barbara 10.b

A középiskolás delegáció

Józsefes hírek
(Visszatekintés)

Mivel december óta nem tudtunk hírt adni magunkról, rövi-
den összegyűjtöttem a legfontosabb eseményeket.

December 6. 
Mikulás műsor az alsósoknak
Hujberné Király Beáta alsó tagozatos drámásai egy mesét
adtak elő, Huszár Katalin aerobicos lányai vidám táncos mű-
sort mutattak be.

Megérkezett az iskolába a Mikulás is. Hintóval hozta a csoma-
gokat, melyeket az osztálytitkárok vettek át.

December 9. 
Felsős Mikulás-buli
Köszönet a szülőknek a büfé üzemeltetéséért, Kőkuti László-
nak a zenebonáért. 
December 12. 
Alsós karácsonyi játszóház
A tanítók kézműves foglalkozásra várták a gyerekeket, ahol
apró ajándékokat, díszeket készíthettek.
December 21.
Karácsonyi műsor
Az ünnepi műsort iskolánk drámatagozatos tanulói adták elő
az énekkar közreműködésével. Köszönet a felkészítő pedagó-
gusoknak: Hujberné Király Beátának és Kinyikné Boros Ildi-
kónak. A dekoráció fő motívumát Házi Árpádné készítette. 
Köszönjük állandó támogatóinknak: Nyeső Ferencnek és
Czöndör Mihálynak, hogy szaloncukor adományukkal meg-
édesítették az ünnepet. Kinyikné Boros Ildikónak a gyökeres
fenyőfáért jár köszönet, ami tavasztól a kis park dísze. 
Január 16. A II. félév kezdete
Január 20. Alsósok farsangi délutánja
Osztálykeretben zajlottak a mulatságok.

Az alsós drámások Mikulás műsora

Az aerobikos lányok bemutatója
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Január 27. Felsősök közös farsangi délutánja
Köszönet a szülőknek a büféért, Kőkuti Lászlónak a zenéért.
Január végén csomagot kaptunk a Kométától. Kiderült, hogy a
Kell egy csapat! című játékos versenyen, melynek során a Ko-
méta felvágottakon elhelyezett matricákat kellett gyűjteni, be-
kerültünk a megye 25 legjobb iskolája közé. Sajnos a 100.000
Ft-os fődíj nem a miénk lett, de azért nyertünk labdákat és tol-
lasütőket 10.000 Ft értékben. Köszönjük a szülőknek, bolti dol-
gozóknak a sok matricát, amivel hozzájárultak a sikerhez.
Február 11.
A Rákellenes Világnap alkalmából a Napraforgó klub szerve-
zésében nyílt környezetismeret óra volt a Művelődési Házban.
A helyes táplálkozásról szóló program keretében kisiskolások
vetélkedtek egymással a „Rák ellen az étellel”mottó jegyében. 

Elsőtől negyedik osztályig 11 csapat mérte össze tudását. Minden
osztályt 3 tanuló képviselt. A feladatokat a tanítóktól kapott isko-
lai tananyag alapján állították össze évfolyamonként a Napraforgó
klub tagjai. Amíg mindenki elkészült, addig gyerekek, tanítók és
klubtagok olyan dolgokról is tudtak beszélgetni, amik nincsenek a
tankönyvekben, mégis érdekesek és fontosak az egészség megőr-
zése szempontjából. Az eredményhirdetésnél minden csapat egy
gyümölcsökből álló csomagot és oklevelet kapott. Hasznos és kel-
lemes szombat délelőtt volt a tanítók és tanítványaik számára. Kö-
szönjük a Napraforgó klub tagjainak.

Február 11.
A szülői szervezet hosszú idő után újra iskolabált rendezett. A
szórakozáson túl a bál nem titkolt célja az volt, hogy bevételé-
vel támogassa az iskolát. Bevallom, pedagógusként kicsit meg-
ijedtem, mert eleinte csak a tantestület tagjai érkeztek. Később
aztán jöttek más vendégek is – úgy látszik, korai volt a 19 órai
kezdés. A jó hangulatról Kovács Jenő gondoskodott. Csányi Kál-
mán igazgató úr jó partnerként ingyen bocsátotta rendelkezé-
sünkre a középiskola tornatermét. A konyha üzemeltetője és
dolgozói pogácsával támogatták a rendezvényt. Köszönjük! Na-
gyon sok tombola felajánlást kaptunk a következő szponzo-
roktól:

Mihalek Gabriella (Szabolcsi Optika), Szajkó János (Gazdabolt),
Forgó Árpádné (Virágüzlet), Králl Beáta (Virágüzlet), Új Városi
Gyógyszertár, Irisz Gyógyszertár, Molnár István (TAMAX), Varga
Gabriella (Kreatív Hobby), Argyelán Erzsébet, Pallóné Kóman
Tímea, Galambos Zoltán, Nóniusz Gáborné, Ékszertár, Reál (Arze-
nál) Üzlet, Húsbolt (sorompónál), Széchenyi Pékség, Máté Rozália,
Perlaki Horváth Beáta, Greschner Mihályné, Greschnerné Kult
Edina, Královits Gáborné (100 Forintos), Kalapos Annamária fod-
rász, Albertné Kovács Henriett kozmetikus, Pánczél Erika fodrász,
Úri Szilvia kozmetikus, Dudás Gyula, Váraljai Ferenc.
Köszönjük!
Hálásak vagyunk a szervező, előkészítő és lebonyolító szülőknek:
Hufnágel Tiborné, Tóthné Varga Ágnes, Kenyér Péterné, Klein
Éva, Jó Gyöngyi, Milleiné Nyári Gizella, Róka Mónika, Törökné
Nagy Erika, Némethné Lakatos Johanna, Kőkuti László.
Köszönjük azoknak a támogatását, akik pártoló jegyet vásárol-
tak. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik eljöttek a bálba,
reméljük, jól érezték magukat.
A bevételt a térfigyelő kamerarendszer bővítésére és a játszó-
tér felújítására fogjuk használni.

Február 21.
Télbúcsúztató
Az Öreg Diákok Baráti Egyesületének hagyományos rendezvényén
vettünk részt az óvodásokkal együtt. A Városháza előtti téren ki-
szebábot égettünk. A 2.c osztályosok verssel, az énekkarosok dal-
lal búcsúztak a téltől, és köszöntötték a tavaszt. Az egyesület tagjai
forró teával, fánkkal vendégelték meg a gyereksereget.

Március 1.
Fogászati szűrővizsgálat
Kérjük az érintett szülőket, hogy kérjenek időpontot gyermekük
számára a fogorvosi rendelőben a (20) 2870 379-es telefon-
számon!
Március 14. Megemlékezés 1848. március 15-éről
Az ünnepi műsort Kovács Lajos tanította be, előadták az 5. évfo-
lyam tanulói. Közreműködött az énekkar Kinyikné Boros Ildikó ve-
zetésével. Gitáron játszott Vigyikán Gyöngyvér és Nagy Martin.

Március 20-29. Nyílt órák az alsó és felső tagozaton 
(Bővebb információ az intézmény honlapján)
Március 22. Víz Világnapja 
Március 23. Kistérségi „Kismatematikusok” 4. évfolyamos
csapatverseny
Március 24. Kerékpártúra Adonyba a szigetre
Március 26-30. Leendő első osztályosok beíratása 
(Bővebb információ az intézmény honlapján és a város külön-
böző pontjain elhelyezett hirdetményünkön)

Ami még előttünk van
Április 2. Húsvétváró játszóház az alsó tagozatosoknak
Április 4. Igazgatói szünet
Április 5-9. Tavaszi szünet
Április 10. Igazgatói szünet
Április 11. Szünet utáni első tanítási nap

A Józsefes-hét megnyitója
Április 11-19. Józsefes-hét (Bővebb információ az intézmény
honlapján)

Minden hónapban zajlanak iskolai, kistérségi, megyei tanulmá-
nyi és sportversenyek. Ezekről itt nem adunk hírt. Az eredmé-
nyek a tanév végén fognak megjelenni.

Dudásné Mester Judit

Jól szórakoztak a 2.c-sek is

Mindenki feszülten �igyeli a verseny menetének ismertetését
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“KISMATEMATIKUSOK”
Egy hírt kiemeltem a JÓZSEFES HÍREK közül, mert úgy érzem, hosz-
szabb terjedelmet igényel. Ez a kistérségi „Kismatematikusok” 4. év-
folyamos csapatverseny, melyet iskolánk rendez.
Az előkészítő munka már hetekkel korábban elkezdődik. Egy ösz-
szeszokott csapat: Házi Árpádné, Kádár Csilla, Molnár Árpádné és
Nagy Violetta összeállítja a feladatsorokat. Mindenkinek van dolga.
Az anyagi háttérről a szponzorok gondoskodnak: a „Józsefes Gyer-
mekekért” Alapítvány állja a vendéglátás költségeit, és biztosítja a
könyvjutalmakat. A Szülői Szervezet tagjai készítik a szendvicseket,
a 3-4. évfolyamos tanulók szülei osztályonként 1-1 tálca süteményt
sütnek. Az egyéb eszközöket, díjakat, okleveleket a József Attila
Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda biztosítja. A nem peda-
gógus dolgozók is sokat tesznek azért, hogy a verseny jól sikerüljön.
A takarítók berendezik a helyszínt, a karbantartó a technikai hát-
térről gondoskodik, Márki Éva gazdasági vezető szinte mindenütt
ott van, a gazdasági iroda munkatársai mézeskalács sütiket készíte-
nek, melyek a verseny logóját, Spongebobot ábrázolják.
Március 23-án 14 órakor minden készen állt a vendégek fogadására.
Hét csapat érkezett a megmérettetésre felkészítő tanítóikkal együtt.
A három helyi csapat (4.a, 4.b, 4.c) mellett két csapat jött Velencéről,
egy-egy Mezőfalváról és Baracsról. Minden csoport kapott egy se-
gítő pedagógust, akik a verseny lefolyását segítették, a feladatmeg-
oldást természetesen nem. A zsűri összeállításánál fontos szempont
volt, hogy minden településről legyen benne pedagógus. A zsűri el-
nöke nyugdíjas kolléganőnk, Czompó Istvánné volt.
Kocsis József intézményvezető köszöntő szavai után a két moderá-
tor: Molnár Árpádné és Nagy Violetta vette át a szót, és megkezdő-
dött a munka. Minden csapat asztalán ott volt az a bizonyos
„spongyabobos” mézeskalács, és némi cukorka, hogy serkentse az
agyműködést. Érdekes feladatok váltották egymást, a memóriát és
a logikus gondolkodást egyaránt igénybe véve. A verseny állását
Ádámné Farkas Beáta jóvoltából kivetítőn lehetett nyomon követni.
A felkészítő tanítók a hátsó sorokban izgultak tanítványaikért. 
Az utolsó feladat megoldása után vendégül láttuk a szellemileg ki-
fáradt versenyzőket. Hufnágel Tiborné, Tóthné Varga Ágnes és Ke-
nyér Péterné kínálta a gyerekeket és a pedagógusokat. Az addig is jó
hangulat itt még oldottabbá vált. Evés közben lehetett ismerkedni,
beszélgetni.
Nagyjából sejteni lehetett az eredményt, de az utolsó feladat még
változtathatott az addigi sorrenden. Izgatottan tértek vissza a gye-
rekek az eredményhirdetésre. Minden csapat kapott ajándékot, és
emléklapot vagy oklevelet. 
A következő eredmény született:

1. Velence AnPeTa nevű csapata: Szabó Anna, 
Veliczky Péter és Kedves Tamara
Felkészítő pedagógus: Ruskovics Gáborné

2. Pusztaszabolcs Villám nevű csapata: Páj Ágnes,
Podmaniczky Réka és Rakmányi Dániel
Felkészítő pedagógus: Kovács Dénesné

3. Velence Einstein nevű csapata: Hajgató Simon,
Magyar Bálint és Peller Bendegúz
Felkészítő pedagógus: Baglyasné Szécsi Annamária

4. Baracs csapata: Takács Titusz, Al-Sheraji Rauf Mo-
hamed, Tasnádi Marcell
Felkészítő pedagógus: Kalló Zoltánné
5. Pusztaszabolcs Manók nevű csapata: Molnár Krisz-
tián, Szentmihályi Bence, Okos Annamária
Felkészítő pedagógus: Kovácsné Török Adél
6. Pusztaszabolcs Tripla X nevű csapata: Horváth Bo-
gáta, Szőke Tamás, Varga Márton
Felkészítő pedagógus: Fleck Andrea
7. Mezőfalva Tudorkák nevű csapata: Takács Bence,
Bartek József, Koppányi Noémi
Felkészítő pedagógus: Nagyné Garai Olga

A tanítók sem mentek el üres kézzel. Emléklapot, József
Attila plakettet, és az iskolánk történetét feldolgozó köz-
ségtörténeti füzetet kaptak ajándékba.
Minden résztvevőnek gratulálunk, és várjuk negyedikes
csapatukat jövőre is.
Utoljára, de nem utolsó sorban köszönjük Ádámné Far-
kas Beáta munkáját, aki a tőle megszokott lelkesedéssel
és alapossággal fogta össze a szervező és lebonyolító csa-
patot.

(A versenyről felvételt készített a Pusztaszabolcs
Tévé munkatársa. Az adás megtekinthető a www.puszta-
szabolcs.hu honlapon a Pusztaszabolcs Tévé fülre kat-
tintva.)

Dudásné Mester Judit
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„Szívünk rég ide vár…”

Mint minden évben, az idén is ellátogatott az óvoda-
egység 10 csoportjába a „jó öreg” nagyszakállú Télapó. A
gyerekek már nagyon várták érkezését, hetekkel előtte
dallal, verssel és szép rajzokkal készültek. Hagyománnyá
lett, hogy hintóval érkezik és segítője is volt a krampusz
személyében. Meglepetés érte a reggel óvodáinkba érke-
zőket, ugyanis a kapuban szaloncukrot osztogatott. 

A Manóvár óvodában reggeli után csoportról-csoportra
járva meghallgatta a gyerekek énekét és az erre az alka-
lomra tanult verseket. Mindenkinek személyesen adata
át ajándékát. Majd elbúcsúzva meglátogatta az általános
iskolásokat, és a Zsiráf óvodás gyerekeket is.

A Zsiráf óvodában az ajándékot a gyerekek cipőjébe
rejtette, volt nagy öröm és meglepetés.

Köszönjük Váti Péternek, hogy most is hintójával ren-
delkezésére állt a Télapónak és segítőjének.

Lepsényi Jánosné és Szekula Istvánné
óvodapedagógusok, Manóvár óvoda

MEGHÍVÓ

Tisztelettel és szeretettel várjuk
2012. április 19-én, 

csütörtökön 18 órakor
a Költészet Napja alkalmából

a Művelődési Házban. 
József Attila élete 

József Jolán naplója alapján.

Szereplők:

József Jolán Mandel Helga
József Etus Iszak Dorottya
József Attila Major Róbert
a Bolond Nagy Ferenc

Ingyenes előadás.

„Itt a farsang, áll a bál…”

Zord, havas, igazi téli időben kezdtük meg az óvodák
mindkét telephelyén a már hagyományos farsang heti
programokat.
A gyerekek már napok óta izgatottan tervezték, hogy mi-
lyen jelmezük lesz, mivé változnak – ha csak egy napra is
– farsangkor.
Minden csoportban szebbnél-szebb farsangi állarcok,
szemüvegek, maszkok készültek a gyerekek alkotó, krea-
tív fantáziája és ügyes keze segítségével. Egész héten kü-
lönféle technikákkal, anyagokkal dolgoztak, majd büszkén
mutatták meg és viselték az elkészült alkotásaikat.
A csoportszobák színes szalagokkal, lampionokkal váltak
napról-napra szebbé, vidámabbá. A közös díszítgetés köz-
ben pedig újra és újra felhangzott az „Itt a farsang…”
vidám dallama. A mulatságra készülve „tanultuk” a tán-
cokat népzenére és modern zenére egyaránt. Sokat be-
szélgettünk a gyerekekkel a farsangi népszokásokról, a
hozzá kapcsolódó tevékenységekről. 
A hét minden napján csábító, ínycsiklandozó illatok leng-
ték be az óvodákat. A csoportok megsütötték saját far-
sangi fánkjukat, melyhez a szülők biztosították a
hozzávalókat. A gyerekek lelkesen segédkeztek a fánkok
összeállításánál, megfigyelték hogyan lesz egyre nagyobb
a kelő tészta, hogyan formáljuk a szalagos és a csöröge-
fánkot. A konyhás nénik pedig a sütésben segítettek. Az
illatozó porcukorral meghintett finomságokból kóstolót
vittek a gyerekek a szomszédos csoportokba, majd a si-
keres munka után jó étvággyal ették meg a finom lekváros
fánkokat.

Elérkezett aztán a farsanghét csúcspontja, a várva várt
nap, a farsang! Már kora reggeltől minden csoportban
vidám zeneszó várta a mulatságra érkezőket. A gyerekek
fantáziájának és a szülők kreativitásának köszönhetően
gyönyörűséges királylányok és hercegnők, tündérek, va-
rázslók, bohócok, kalózok, pókemberek, szebbnél-szebb
katicák, tigrisek, kutyusok, stb. léptek be bátran vagy ki-
csit félénken a termekbe. A kicsik bemutatták jelmezei-
ket, majd közös játékokat játszottunk.

Vendég is érkezett erre a napra, egy bohóc lány, aki szó-
rakoztatta a gyerekeket. A műsor után arcfestő „varázsolt”
pillanatok alatt látványos és színes festéseket a gyerekek
arcára, kezére, akik ámulattal nézegették magukat a tü-
körben és álltak „modellt” a fényképésznek.
Az elfáradt „bálozók” finom gyümölcsöket, magokat esze-
gettek, amiket a szülőktől kaptunk. Ebédre aztán már igen
elfáradt kicsi és nagy egyaránt és a délutáni pihenő alatt
boldogan álmodták újra az átélt élményeket és tervezték,
hogy mik lesznek a jövő évi farsangon. Hegedüs Éva

óvó néni, Manóvár óvoda

Farsangkor – rövid időre – valóra válik a kicsik álma
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Mackó kiállítás és téltemetés az
óvodában
A néphiedelem szerint a tányértalpas február 2-án ellenőrzi az
időjárást. Ha napsütéses az idő és meglátja az árnyékát vissza-
bújik a barlangjába, mert hosszú lesz a tél. Amennyiben nem
látja meg az árnyékát, kint marad, mert közel a tavasz. Már ha-
gyomány az óvodákban, hogy a jeles dátum közeledtével el-
hozhatják kedvenc macijukat a gyerekek, amelyekből kiállítást
rendezünk. Ebben az évben is lelkesen hozták őket, két hely-
színt is benépesítettek a brumik, sőt jelképes barlangot is épí-
tettek nekik az óvó nénik.
Február 2-án aztán izgatottan figyeltük az időjárást és követ-
keztettünk folytatódik-e a tél, illetve jön-e már a tavasz. A nap-
sütésben a néphiedelem szerint visszabújt a medve, tehát még
marad a tél. Ennek ellenére a gyerekek lelkesen énekeltek és
mondókáztak (Dirmeg-dörmög a medve; Mackó, mackó ugor-
jál) a sokféle tányértalpasnak, miközben felcsillanó szemekkel
fedezték fel a jelükkel és nevükkel is ellátott kedvenceiket a ki-
állítás résztvevői között. A téma a következő napokban macis
mesékkel, barkácsolással, bábkészítéssel, mozgásos játékokkal
gazdagítva folytatódott. A látványosan szemléltetett kiállítás si-
kerét mutatta, hogy szinte minden nap szemlélődő, nézelődő
gyerekek és felnőttek álltak a medvesokadalom előtt.
A kiszeégetés a téltemetés szokása, melyet óvodaegységünk-

ben is megszervezünk. Örvendetes programmal gazdagíthattuk
ezt a napot, mert Ágoston Kolost és Ágoston Andreát – kik Ma-
nóvár óvodás szülők – kértük fel, hogy jöjjenek el és betekin-
tést kaphassunk a népzene világába a citerazenén és
népdalokon keresztül. Kolos bemutatta, megszólaltatta a hang-

szert, Andrea népdalokat énekelt hozzá. A hangulat fokozásá-
nak a gyerekek is résztvevői lettek; táncház kezdődött, amely-
ben gyakoroltuk a lépéseket, forgásokat. Lelkesen, aktívan
táncoltunk együtt, amelyet a citerazene még élvezetesebbé tett.
Szeretnénk ez úton is megköszönni Kolosnak és Andreának,
hogy mindkét óvoda telephelyén színesebbé tették az óvodai
életet!
A telet nem csak tánccal, jókedvvel, hanem a hideg évszakot jel-
képező szalmabáb elégetésével is elűztük. Az udvaron körbe-
állva az égő bábut kiszés verset ismételgettünk, tavaszt hozó
énekekkel hívtuk a jó időt az előzőz napokban barkácsolt saját
készítésű csörgőkkel kísérve (sajtos doboz, fakanál, dróton sö-
röskupak).

Kisze, kisze szalmabáb égj el minél hamarább,
füsttel írd a kéklő égre, jöjj el tavasz, jöjj el végre!

Lejegyezte: Gremsperger Emőke

Mackósokadalom a Zsiráf óvodában

Locsolóversek

Locsolni mennél a lányos házhoz, de még nincs ötleted,
hogy milyen versikével rukkolj elő? Összegyűjtöttük né-
hányat! A válogatásban találsz szép szövegeket, hogy be-
vágódj az anyukánál, s vicceseket is, hogy humoroddal
levedd a lábáról a lányát! 

Van nálam egy kis pacsuli, leloccsintom magát.
Ha egy kicsi mázlija van, szereti a szagát. 

Messze földön jártam, szép harmatos reggel,
Aranytündér kútvizéből vizet merítettem.
Aranytündér kútvizével öntözgetni járok, 

Olyan szagos, mint a rózsa, gyertek ti is, lányok! 

Van nekem egy kis locsolóm, 
kölni nincsen benne, 
ha én azt most elővenném,
nagy röhögés lenne. 

Ajtó mellett állok,
piros tojást várok. 

Ha nem adják párjával,
elszökök a lányával! 

Sivatagban él a teve, locsolkodni jöttem, he-he. 

Kelj fel párnádról szép ibolyavirág,
tekints ki az ablakon, milyen szép a világ! 

Megöntözlek gyorsan a harmat friss illatával,
teljen a talicskám sok szép piros tojással! 

Itt vagyok, friss vagyok,
máris sorba állok! 

Csak egy kicsit meglocsollak,
aztán odébb állok. 

Korán reggel útra keltem, 
se nem ittam, se nem ettem.
Tarisznya húzza a vállam, 

térdig kopott már a lábam.
Bejártam a fél világot, 
láttam sok-sok szép virágot. 
A legszebbre most találtam,
hogy öntözzem, alig vártam.
Piros tojás, fehér nyuszi, locsolásért jár egy puszi. 

Zölderdőben piros tojás, ibolya meg minden, 
fogadjunk, hogy ha ott megállsz, eltalállak innen! 
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Miért ünnep a húsvét, illetve
mit jelent a HÚSVÉT? 

Mindenki  valamilyen módon készül a húsvét ünnepére,
de vajon miért? Találkozási alkalom lesz családtagjaikkal?
Kikapcsolódás, szórakozás, evés-ivás lesz a fő célpont?
Vagy magunkba szállva elgondolkozunk, mit is jelent ne-
künk ez az ünnep? 
Gecse Gusztáv. Vallástörténeti  Kislexikon    120. oldalán
a húsvéti ünneppel kapcsolatban két meghatározást  ol-
vashatunk:
1. Zsidó pászka ünnep - az Egyiptomból való legendás
kivonulás emléknapja. A hétnapos ünnep előestéjén
(Nízán hónap 14-én) egy egyéves, hibátlan bárányt öltek
le, amelyet a csont megtörése nélkül sütöttek meg, és
kovásztalan kenyérrel fogyasztották el. A lakoma közben
a legidősebb résztvevő a legfiatalabb kérésére elmondta
a Biblia alapján az egyiptomi szabadulás történetét. 
2. A kereszténység legnagyobb ünnepe, amelyen Jézus
Krisztus mitikus feltámadását ülik meg. A II. század ele-
jétől hozták kapcsolatba a zsidók húsvétját Krisztus ha-
lálával és feltámadásával. A húsvét megünneplésének a
napja kezdetben nem volt egységes. A húsvéti vitát végül
is a niceai zsinaton (325-ben) zárták le, amely előírta,
hogy a húsvétot egyöntetűen vasárnap kell ünnepelni, ez
a vasárnap pedig a tavaszi napéjegyenlőséget követő
holdtölte utáni első vasárnap legyen. Ha a holdtölte va-
sárnapra esik, akkor a húsvétot a következő vasárnap kell
megtartani. E rendelkezésnek azonban a VIII. századig
nem mindenütt vetették alá magukat a keresztények. A
IV. századtól általános lett az a szokás, hogy a húsvéti
nagy ünnepre negyven napos böjttel készültek a ke-
resztények.”
3. A Szent Bibliában a 2. Móz. 12, 1-23-ban olvashatunk
a zsidó nép egyiptomi kivonulásának történetéről. Az 1.
pontban leírtak szerint kellett megsütniük a bárányt, s
kovásztalan kenyérrel elfogyasztaniuk. A bárány vérét
pedig izsópköteggel a ház két ajtófél- és szemöldökfájára
kellett hinteniük, hogy az éjfélkor átvonuló öldöklő an-
gyal elkerülje házaikat. 
Az nem mentette volna meg az izraelitákat, ha a bárányt
leölik csupán, hanem vérét az ajtófélfára kellett hinteniük.
Ha pedig az izraeliták e rendelkezések valamelyikének
nem engedelmeskedtek volna, ha gyermekeiket nem kü-
lönítik el az egyiptomiaktól, ha levágják ugyan a bárányt,
de vérét nem hintik az ajtófélfákra, vagy ha házaikból el-
távoztak volna, könnyen eljátszották volna az oly hőn áhí-
tott szabadulást. És ha saját elgondolásuk szerint
ugyan lelkiismeretesen megtették az előkészülete-
ket, de az előírt szabályokhoz nem ragaszkodnak,
őszinte lelkiismeretességük nem mentette volna meg
őket. Akik e szabályok valamelyikét nem tartották be,
azok elsőszülött fiát megölte volna az öldöklő angyal azon
az éjszakán. 
A páska legyen emlékünnep, de egyben előre vetített
szimbólum is. Mert nemcsak a múltra, az egyiptomi
szabadulásra, hanem előre is mutatott, arra a leg-

nagyszerűbb szabadításra, amellyel Krisztus szaba-
dítja meg népét a bűn igájából. Az áldozati bárány
„Isten Bárányát” jelképezte, aki a mi üdvösségünk
egyedüli reménysége. 1.Korinthus 5,7.  „Mert a mi húsvéti
bárányunk: a Jézus Krisztus.”
Nem elég ha hisszük, hogy Krisztus meghalt a világ
bűneiért, hanem tudnunk, hinnünk kell, hogy szemé-
lyesen érettünk áldozta fel magát. Az engesztelő áldo-
zatot úgy kell tekintenünk, mint amelyet Krisztus
személyesen érettünk hozott.
A bárány húsát meg kellett enni. És nekünk sem elég,
hogy hiszünk Krisztusban, a bűnök bocsánatára, hanem
hit által állandóan táplálkoznunk kell az Ő igéjéből,
hogy lelki erőt merítsünk belőle. 
A népnek hitét engedelmességgel kellett bizonyíta-
nia; így lássa be tehát mindenki, aki Krisztus vére által
üdvözülni akar, hogy üdvössége érdekében neki magá-
nak is kell valamit tennie. Mert bár a bűn büntetésétől
egyedül Krisztus bűntörlő vére szabadít meg, de ne-
künk el kell fordulnunk a bűntől, hogy engedelme-
sen, igazságban szolgáljunk Istennek. Igaz, hogy nem
cselekedetekből, hanem hit által igazul meg az
ember, ám hitét cselekedeteivel kell bizonyítania.  „
E.G. White  Pátriárkák és Próféták  274-277. 
Nekem kedves Bibliai-szövegem Péter apostol szavai az I.
levél 1,18-20. versei : „Tudván, hogy nem veszendő hol-
min, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitok-
tól örökölt hiábavaló életetekből; Hanem drága véren,
mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén;
A ki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása
előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek.”
S ugyancsak Péter apostol írja a II. levele 3, 13-14-ben:
„De új eget és új földet várunk az ő ígérte szerint, a me-
lyekben igazság lakozik. Annakokáért szeretteim, ezeket
várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nél-
kül valóknak találjon titeket békességben.”
Ehhez kérjük a drága Jézus segítségét nap, mint nap.

Szeretettel: Feketéné Bokor Katalin

Koncert

A református gyülekezet kis zenekara húsvéti koncertet
ad Nagyszombat napján, április 7-én 16:30-kor a puszta-
szabolcsi református templomban. Több hangszer meg-
szólaltatásával – gitár, fuvola, alt furulya, ritmus
hangszerek - kísérjük Istent dicsőítő énekeinket, hálát
adva és örvendezve Jézus értünk hozott áldozatáért.
Mindenkit szeretettel hívunk és nagyon várunk az együtt
ünneplésre!
Dicsérjétek őt kürt-zengéssel; dicsérjétek őt hárfán és ci-
terán; Dicsérjétek őt dobbal és
tánccal, dicsérjétek őt hegedűkkel
és fuvolával; Dicsérjétek őt hangos
cimbalommal, dicsérjétek őt har-
sogó cimbalommal. Minden lélek
dicsérje az Urat! Dicsérjétek az
Urat! (150. Zsoltár 3-6.) 
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Húsvéti receptek

Tojássaláta falatkák
Főtt tojásból készült finom előétel, de reggelire is kiváló. A
Húsvétról megmaradt tojásokból is elkészíthetjük. Friss ta-
vaszi zöldségekkel díszítsük.

Hozzávalók:
- 3 evőkanál majonéz
- 2 teáskanál citromlé
- 1 teáskanál újhagyma aprítva
- 6 keményre főtt tojás
- 1/2 teáskanál dijoni mustár
- só, bors ízlés szerint
- fehér kenyérből vágott négy-

zetek
- uborka, retek szeletek díszí-

tésnek
Elkészítése:
1. Elkészítjük a tojássalátát. A főtt tojást apró darabokra vág-
juk. Összekeverjük az összes többi hozzávalóval.
2. A kenyér darabokra rákanalazzuk a tojássalátát. Díszítjük
retek és uborka szeletekkel. Vizitormával is díszíthetjük.

Zöldséges-sonkás aszpik
A közkedvelt kocsonya jóval alak barátabb, tavasziasabb vál-
tozata ez a zöldséges-sonkás aszpik, ami izgalmas előétel.

Hozzávalók:
- 500 ml csirkehús alaplé
- 2 csomag étkezési zselatin
- fele annyi tojás, mint amennyi adagba ki fogjuk

mérni az aszpikot, keményre főzve
- vegyes főtt zöldségek
- füstölt főtt sonka, apró kockákra vágva

Elkészítése:
1. Melegítsük fel az erőlevest és keverjük el benne a zsela-
tint. Habverővel jól keverjük el. A levet fűszerezzük ízlés sze-
rint sóval és borssal.
2. Üvegedényekbe vagy egyéb formák közepébe helyezzünk
el a félbe vágott főtt tojásokat úgy, hogy a vágott felével lefele
nézzenek. A formákba kanalazzuk bele a főtt vegyes zöldsé-
geket (borsó, répa, paprika) és a sonkát.
3. Öntsük fel a formákat a zselés lével, majd tegyük hűtőbe az
egészet. 1-2 órán belül megdermed. A formából kiütve tá-
laljuk. Rendkívül dekoratív, finom előétel a húsvéti asztalon.

Bárányragu húsvétra
Hozzávalók 4 személyre: 

- 60 dkg csontos bárányhús
(kb. fele-fele arányban legyen
a csont és a hús)
- 1,5 dl száraz fehérbor
- 400 gr konzerv paradicsom
- 3 szál sárgarépa
- 1 szál fehérrépa
- 5 gerezd fokhagyma
- 2 nagy fej vöröshagyma
- 4 ág rozmaring
- 3 babérlevél
- só, bors
- 50 dkg szélesmetélt
- olívaolaj

1. Csontozzuk ki a húst, és vágjuk egész apró kockákra (2-
3mm) – ne daráljuk, mert egészen más lesz.
2. A Csontokat pirítsuk meg olívaolajon, adjuk hozzá az egyik
hagymát felkarikázva és a rozmaringot és a pucolt, darabolt
zöldségeket. Pirítsuk az egészet tovább, nem baj, ha odakap
3. Adjunk hozzá 2 gerezd fokhagymát, 3 evőkanál paradi-
csomot, a babérlevelet és öntsük fel annyi vízzel, hogy el-
lepje a csontokat. Sózzuk, borsozzuk és főzzük 2-3 órát a
levet. (az egészet sütőben is elkészíthetjük)
4. Vágjuk fel apróra a másik hagymát, futtassuk meg olíva-
olajon, tegyük rá a bárányhúst, pirítsuk, öntsük hozzá a bort,
forraljuk pár percet, adjuk hozzá a felaprított fokhagymát, a
paradicsomot és a leszűrt pecsenyelevet.
5. Főzzük 1,5-2 órát a szaftot, frissen kifőzött tésztával, sajt-
tal szórva tálaljuk.

Almás batyu
Hozzávalók:

- 60 dkg alma
- 30 dkg liszt
- 20 dkg margarin
- 1 tojássárgája
- 1 negyed citrom leve
- 2 ek. tejföl
- 5 dkg sárgabarack lekvár
- csipetnyi só
- 1 tojás
- vaj a tepsi kikenéséhez

A lisztet a margarinnal, a tojássárgájával, a sóval, a citrom
levével és a tejföllel összedolgozzuk és fóliába csomagolva 2
órára hűtőbe tesszük. Az almát meghámozzuk, felszeletel-
jük és víz nélkül fedő alatt megpároljuk puhára. A forró al-
mába belekeverjük a lekvárt és félretesszük hűlni (én ebbe
szoktam vaníliáscukrot tenni). A tésztát vékonyra nyújtjuk,
négyzetekre vágjuk, közepükbe almás tölteléket teszünk, 4
sarkát összefogjuk, így lesz batyu. Kivajazott tepsibe tesszük,
tojással megkenjük, megsütjük és porcukor kerül a tetejére.

Ez a finom sütemény a hagyományos magyaros süteménye-
ket kedvelők tetszésére számíthat, de a locsolók sem fogják
visszautasítani.



Szabolcs Híradó HÚSVÉT

152012. január-március

Tojásfestés természetes 
anyagokkal

Ha beledobom, fehér, ha kiveszem, aranysárga, mi az?
Naná, hogy a húsvétra szánt tojás, amely a vöröshagyma
héjától lesz gyönyörű árnyalatú. De ne szaladjunk nyúl-
vágtában előre! Sorba vesszük a legegyszerűbb és legter-
mészetesebb tojásfestési módszereket. 

A tojás előkészítése

Még mielőtt belevágnánk a festésbe, készítsük elő a tojá-
sokat főzéssel vagy kifújással. Ez utóbbi módszer csak
mostanában jellemző, és elsősorban praktikus okai van-
nak. Lyukasszuk ki a tojás tetejét és az alját, majd fújjuk ki
a tojás belsejét. Az egyszerűnek hangzó, de nagy tüdőka-
pacitást igénylő művelet után mossuk le alaposan őket,
majd szárítsuk meg. A kifújt tojások előnye, hogy sokkal
könnyebb barkás ágakra felakasztani, mint nehezebb, főtt
társaikat.
Ha csemeténk is szeretne segíteni, akkor inkább főtt to-
jásokat használjunk, mert a kifújt tojás pillanatok alatt ri-
pityára törhet a kicsik kezében. Sokáig csak a főtt tojások
festése volt jellemző, mert a festett tojásokat nemcsak a
locsolóknak kínálták, hanem a sonkával, tormával, ka-
láccsal és pálinkával együtt megszenteltették a templom-
ban, és utána elfogyasztották.
Tojásfestés természetesen

A kertben vagy a kamrában – végszükség esetén pedig a
szupermarketek polcain – megtalálható anyagokkal
számtalan gyönyörű árnyalatot érhetünk el. A legtöbb
festőnövényt célszerű a tojásfestés napja előtt forró víz-
ben kiáztatni, majd ebben a lében lassú tűzön, jó 20-30
percig főzni a tojásokat. Érdekesség, hogy ha a tojást még
ennél is hosszabb ideig főzzük, akkor néhány hét múlva
nem fog megzápulni, hanem elkezd kiszáradni a belseje,
és kotyogós lesz. „Ha a vízbe sót és ecetet teszünk, akkor
ezek mélyítik és rögzítik a festőnövényektől kapott színt
– tanácsolja néprajzos szakértőnk. – Régen a megszáradt,
színes tojásokat szalonnabőrrel dörzsölték át, hogy még
fényesebbek és étvágygerjesztőbbek legyenek.” 

Színek és növények

Piros
„Korábban piros tojásnak nevezték a pirosassárga, bordó,
lila vagy aranysárga színűre festett tojásokat is. A mes-
terséges színezőktől kapott intenzív piros színt festőnö-
vényekkel nem lehet előállítani” – mondja Gombosi
Beatrix, aki számtalan lehetőséget sorol fel őseink piros
tojásainak eléréséhez. A piroshoz legközelebbi árnyalatot
akkor kapjuk, ha a vöröshagyma héjához teszünk egy ke-
veset a lila hagymáéból is. Az eredmény bordó árnyalat
lesz. Érdekesség, hogy korábban az Alföldön honos, ma
már védett növénnyel, a báránypirosítóval, és a külföld-
ről behozott berzsenyfa kérgével is színezték a tojásokat.
Ezeket ma már nem használhatjuk.

Lila/rózsaszín
A vörös káposzta levele és a bodza termése vagy a festő-
mályva virága szép élénk, lilás színt eredményez. Szakér-
tőnk elmondta, hogy a festőnövények színének
intenzitása sok mindenen múlik, használatukhoz tapasz-
talat kell, ezért is nehéz megmondani, hogy fél liter víz-
hez körülbelül mennyi hagyma héját kell hozzáadni. Az
viszont biztos, hogy minél tovább van a főzőlében a tojás,
annál sötétebb lesz a színe.

Zöld
A gyógynövényboltokban is kapható szárított csalánt főz-
zük fel vízzel, és hagyjuk lassú tűzön fél óráig főni. Ezután
tegyük hozzá a tojásokat, és főzzük további 15-20 percig.
Szép sárgás-barnás színt kapunk eredményül. Ha ezt friss
csalánnal követjük el, akkor zöldek lesznek a tojások.

Sárga/narancssárga
Sárgás színű tojásokat úgy kaphatunk, ha a vöröshagyma
héját a tojásokkal együtt jó félóráig főzzük. Ha szeretnénk
utána megenni a tojásokat, akkor a hagymalé különösen
finom ízt ad nekik. Ugyanezt az eredményt kapjuk, ha friss
nyírfalevelekkel próbálkozunk – bár a tojások fogyasztása
ekkor nem ajánlott.

Barna
Barna színt kapunk akkor, ha kávés vízbe áztatjuk a to-
jást. Egyes források szerint az összegyűjtött nyír-, bükk-
vagy almafa kérge is megfesti a tojást, ha a fa héjat napo-
kig áztatjuk előtte. Ebben a lében főzzük a tojásokat jó
harminc percig.

+1 tipp: Érdekes mintákat kapunk a tojás felületén, ha fel-
elevenítjük az általános iskolából ismerős berzselés tech-
nikáját. Ilyenkor szép rajzú petrezselyemlevelet,
cickafarkat vagy gyermekláncfű levelét helyezzük a to-
jásra. Tekerjük körbe szorosan gézzel, vagy kössük nej-
lonzokniba úgy, hogy a levélke ne tudjon elmozdulni. Ha
a tojást így tesszük a festőlébe, akkor a kitakart részen ott
marad a finom minta.

Természetesen a tojást azért festik a lányos házaknál,
hogy a húsvéthétfőn érkező locsolókat megajándékoz-
zák vele.

A Locsolóversek a 12. oldalon olvashatók.

Berzselt tojások festőnövényekkel színezve
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A z ünnepi asztalra különleges díszként
kerülhet az alábbi módon hajtogatott 
szalvéta, melynek fotóját is bemutatjuk.

Arcápolási praktikák tavaszra

Itt a tavasz...érdemes alaposan ráncba szedni bőrünket,
amit a téli időjárás megviselt. A mindennapos ápolás mel-
lett tavasszal érdemes sort keríteni egy nagyobb karban-
tartásra, érdemes kozmetikushoz fordulni, aki olyan
eljárást is alkalmaz, melyeket otthon nem vagyunk képe-
sek megoldani.

Egyik ilyen eljárás a hámlasztás. A hámlasztás célja, hogy
a bőr felső rétegét eltávolítsa, utat engedve az új, gyö-
nyörű bőrnek. Így a kozmetikai készítmények hatéko-
nyabban szívódnak fel.
A felfrissített bőrre érdemes odafigyelni. A jó idő bekö-
szöntével új ártalmat jelent az egyre erősebb napfény. Itt
az idő áttérni a fényvédőt tartalmazó nappali krémek
használatára.

Egy két tipp otthonra:

Pattanástalanító maszk
Pár szem eper kell hozzá.
Aprítsd fel, majd keverd össze egy kevés natúr joghurt-
tal. Vidd fel a tiszta bőrre, és hagyd fent 10 percig. Elkép-
zelhető, hogy bizsergést érzel, vagy picit csíp a maszk, de
ez normális. Mivel a bőr kipirulhat a maszktól, inkább
este tedd fel.

Az eper élénkítő hatását száraz bőrnél is kihasználhatod,
csak ne joghurtot használj, hanem tejszínt.

Frissítő maszk
Hámozz meg egy almát, reszeld le, majd nyomkodd ki, és
keverd össze mézzel. Ez a keverék egyszerre tisztítja és
táplálja a bőrt. Mindkét összetevőben rengeteg vitamin
van, melyek segítenek élénkíteni a bőrt, a méz emellett
antiszeptikus és tisztító hatású, az alma savai pedig ser-
kentik a bőr vérkeringését.

Selymesítő maszk
Fél banán, 1 teáskanál méz, tejszín a krémesítéshez.
Keverd össze a mézet és az áttört banánt, majd adj hozzá
annyi tejszínt, hogy finomabb, krémesebb állagú masszát
kapj. Hagyd az arcodon 15-20 percig, majd mosd le lan-
gyos vízzel. A banán vízmegkötő hatású, a méz selymessé
teszi a bőrt, a tejszín pedig pótolja a bőr zsírellátását.

Úri Szilvi
kozmetikus
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Sebes Folyó Alapítvány

Karácsonyi ajándékosztás 2011 decemberében.
Örömöt adtunk 328 gyereknek (0-16-év közöt).
Hogyan? Az önök segítségével, mert elolvasták hirdeté-
seinket és reagáltak rá.
A Cipősdoboz Akció program már több éve egy közös
munka a Baptista Szeretet Szolgálattal.
Az önök segítségével, különb helyeken gyűjtöttük a Cipős-
dobozokat:
Pusztaszabolcson a Sebes Folyó Alapítvány. 
Beloiannisz Kiskapocs segítségével.
Budaörsön a „Cora” bevásárló központban. 
Így összesen 328 cipős-doboz gyűjtöttünk össze, amiben
játékok, édességek, apróruhák, stb. voltak. Amit utána,
hogy megvizsgáltuk és bővítettük, tovább adtuk a rászo-
ruló gyerekeknek.

A szétosztás: Besnyőben 100 doboz.
Beloiannisz 30 doboz
Ercsiben 80 doboz
Izsákon 15 doboz
Pusztaszabolcson 103 doboz.

Ezen által szeretnénk az Alapítvány nevében megkö-
szönni elsősorban Istennek és mind azoknak, akik támo-
gattak azért, hogy a szeretet ünnepén tudjunk örömet
hozni annyi gyerekeknek.

Német József
kuratórium elnöke

Az ajándékok kiosztása a rászorulók között

„Kergessük el a rákot étellel”

2012. február 11-én RÁKVILÁGNAPI
rendezvény volt Pusztaszabolcson
A Magyar Rákellenes Liga pusztaszabolcsi alap-
szervezete - a Napraforgó Klub - és a József Attila
Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda rendezvényén
a gyermekeké volt a főszerep. Jó hangulatú vetélkedőn
vettek részt az iskola alsó tagozatos tanulóiból szervező-
dött csapatok, minden osztályközösséget 3 fő képvisel-
hetett. 11 csapat vetélkedett összesen, az értékelés
évfolyamonként történt. Minden korcsoport feladataihoz
saját tankönyvüket vettük alapul. 
A klubtagok állították össze a feladatokat, az értékelés
szempontjait pedagógus segítségével objektíven határoz-
ták meg. A pártatlanság érdekében minden csapat mel-
lett 2 zsűritag volt: egy sorsolással kiválasztott megfigyelő

tanár, akinek saját diákjai másik évfolyamban voltak
érdekeltek és egy klubtag, aki pontozta a feladat-
megoldást. 
A „Kergessük el a rákot étellel” című vetélkedő az

egészséges étrendről, életmódról és napirendről
szólt. A Magyar Rákellenes Liga részéről megjelent

Dr. Demeter Jolán elnökhelyettes köszöntötte a gyereke-
ket, majd Kocsis József intézményvezető igazgató kívánt
jó „munkát” a csapatoknak. 50 perc alatt kellett a 3 fel-
adat végére érni. Szerencsére felkészültünk az esetleges
holtversenyre is. Azonos pontszám esetén a csapatkapi-
tányok „párbaja” döntött a helyezésekről. Mialatt a diá-
kok megnézték a 8 figyelmeztető jel című oktató
rajzfilmet, kiderült hol van szükség párbajra. A film alap-
ján készült totó kérdéseire kellett válaszolni. Feszültség
és izgalom percei voltak ezek, amíg kialakult a végső sor-
rend.
A nap házigazdája Csordásné Dr. Juhász Judit klubvezető
adta át a kiérdemelt jutalmakat: tízórai falatokat. Min-
denkinek jutott egy alma, narancs és banán. Második he-
lyezésért emellé került még müzli szelet. Az elsők pedig
aszalt gyümölcsön is osztozhattak. Oklevelet nem csak a
vetélkedő gyerekek, hanem a felkészítő tanárok is kaptak
emlékül.
A megszerzett tudásukról számot adó tanulók, reménye-
ink szerint, nem csak tudni fogják, hogyan lehet az egész-
ségüket megőrizni, hanem kialakul bennük az igény is,
hogy alkalmazzák a kapott ismereteket és tudatosan vi-
gyáznak majd saját egészségükre. 

Beslényi IldikóDemeter Jolán, a Magyar Rákellenes Liga alelnöke
köszönti a versenyzőket és az érdeklődőket
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„In Memoriam Margit”
Kistérségi Néptánc Találkozó
„Kergessük el a rákot mozgással, jó kedvvel”

A rendezvény idő-
pontja 2012.03.10-én
15 óra.
Fellépők az Adonyi
Táncegyüttes Rozma-
ring és Salina cso-
portja. Meghívott
vendégeink a MRL
Budakalászi Alap-
szervezete – vezető-
jük Lontainé Erzsi;
kiállítók: Batykó Szil-
via- kézműves-kera-
mikus, Marczinka
Györgyné – foltvarró,
Schneé Jánosné –
gyöngyfűző. Köszön-
tőt mondtak: Czompó István polgármester, Prof. Dr. Simon
Tamás, a MRL elnöke, Lontainé Erzsi – alapszervezeti ve-
zető
A jelenléti íven 84  fő neve szerepel, eladott támogatóje-
gyek száma 92 db.
Köszönetnyilvánítások.

1. Czompó István polgármester úr családi összejövetelről
maradt távol.

2. Prof. Dr. Simon Tamás előadás után igyekezett részt
venni rendezvényünkön.

3. Bungó Lajos a technika összeállításában segédkezett
4. Kiss Kornélia sajnálatos balesete után első munkanap-

jának 03.10-ét jelölte meg, akit édesanyja kísért el.
5. Csordás Viktor elkészítette a támogató jegyeket és a

műsorközlőt.
6. Vendégeink között üdvözölhettük Suszter Lászlót – az

Adonyi Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár veze-
tőjét, aki a teljes bevételt jótékonysági célra ajánlotta fel.

7. Boka Erika és Koczka Kata helyt adott újságjában ren-
dezvényünk hirdetésének.

8. Keményen állta a sarat a recepción Forgó Árpádné és
Lencsés Anna.

9.A táncosok vendégül látásában segédkezett Berkesi
Györgyné, Beslényi Ildikó, Domokos Istvánné, Juhász
Gyuláné, Kis Jánosné, Kiss Kornélia, Kőkuti Lászlóné,
Majorné Lengré Andrea.

10. Háziasszonyainknak a gyorsan fogyó, fenséges süte-
ményeket köszönjük.

11. A Juhász és Tsa Bt-nek  a ballonos ivóvíz felajánlást.
12. Névre szóló támogatást kaptunk a rendezvény előtt

Dobozi Jánosnétól 5 támogatójegy értékben, Kósáné
Pető Erikától 2 támogatójegy értékben.

13. Simon Istvánnak és segítőinek a táncosok toborzását
és színvonalas, lelkes fellépését.

14. Az Adony TV-nek a népszerűsítő riportokat.
15. A Pusztaszabolcs TV-nek az események megörökítését.
16. Lontainé Erzsinek a gyors pozitív reagálásért, aki he-

tedmagával látogatott el hozzánk.
17. Az ARTISJUS- nak, hogy 3150 forinttal „megvágott”

minket.
18. Minden egyes támogatónak a jegyzőkönyvezett

31200 forint végösszegért.

Prof. dr. Simon Tamás, a Magyar Rákellenes Liga
elnöke köszönti a rendezvény résztvevőit

A Rozmaring Tánccsoport

Kinder Rozmaring

A Salina magyar táncokat mutatott be

Nagy számú érdeklődő tekintette meg az adonyiak műsorát
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Élménybeszámolók: 

A 2012.03.10. szombati napot úgy kezdeném, hogy már
délelőtt folyamán egy kis csapat elkezdte a szendvicské-
szítést egyik klubtagunknál. Már az előkészületek is jól zaj-
lottak, mindenki kivette a részét a munkából. Utána
folytatódott a Művelődési Házban. Ott is sürgött-forgott
mindenki, hogy zökkenőmentesen történjen minden. Vol-
tak még saját készítésű sütemények a klubtagok részéről
az előadók számára. A rendezvényt Czompó István polgár-
mester úr beszéde nyitotta meg. Felszólalt Prof. Dr. Simon
Tamás , a Magyar Rákellenes Liga elnöke is. Schneé Jánosné
szebbnél-szebb gyöngyből saját készítésű ékszereket állí-
tott ki. 15 órakor elkezdődött a műsor. Azt vettem észre,
hogy a közönségnek igazán tetszett az előadás. A műsor
után Simon István, a táncosok képviselője közös táncra in-
vitált minket. Megtanított egy kicsit polkázni és csárdást
járni. Először a lépéseket tanultuk, utána zenére táncol-
tunk. Én személy szerint nagyon jól éreztem magam.Dr. Ju-
hász Juditnak, Kőkuti Lászlónénak, Simon Istvánnak és a
remek táncosoknak köszönjük a szép délutánt.

Majorné Lengré Andrea - klubtag

Kedves Rákellenes Liga!
Nagyon szépen köszönjük a meghívást! Külön köszönet dr. Ju-
hász Juditnak, aki nagyban hozzájárult ahhoz, hogy megvaló-
sulhasson az „In Memoriam Margit” című műsor március
10-én, Pusztaszabolcson. Egy olyan műsort sikerült összeállí-
tani, ami méltó arra, hogy azt mondhassuk, hogy városhoz illő
kulturális műsorban volt része a közönségnek.
Külön köszönet minden nézőnek, aki megtisztelt minket azzal,
hogy ilyen szép számban részt vegyen ezen a műsoron. Nekem
személy szerint jól esett telt ház előtt fellépni itthon.
Nagyon örültem annak is, hogy nagy létszámú közönség ma-
radt a táncházban és így sikerült a rendezvény mottójának is
eleget tenni, miszerint mozgással és jó kedvvel a rák ellen. A
rendezvény nagy tanulsága az, hogy a sok rossz híresztelés el-
lenére, Pusztaszabolcson igény van kulturális életre, melynek
megvalósulása csak a civilszervezetek összefogásával sikerül-
het és nem az egymás ellen áskálódással.
Remélem, hogy ilyen példa értékű rendezvény még sok lesz
Pusztaszabolcson és egy szebb, egészségesebb jövő felé hala-
dunk, melybe egyre több pusztaszabolcsi kíván becsatlakozni
és újra sikerül egy összetartó közösséget kovácsolni a telepü-
lés valamennyi polgárából.

Simon István sk.
Összeállította: Csordásné dr. Juhász Judit

KlubvezetőJó hangulatú táncházzal zárult a délután

dr. Juhász Judit és Simon István, a rendezvény megálmodói és fő szervezői

Rendelkezés a 
befizetett adó 1%-áról
Pusztaszabolcson az alábbi civil szervezetek (egyesüle-
tek, alapítványok) jogosultak az adófelajánlásra. A fel-
ajánlásokat köszönettel veszik.

Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület
18497915-1-07

Pusztaszabolcsi Kulturális Értékmentő Egyesület
18492116-1-07

Golden Lions Rögbi Sport Egyesület
18500804-1-07

Erőnlét Sport Egyesület
18497290-1-07

Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
18495731-1-07

Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és 
Hagyományteremtő Alapítvány 

18488254-1-07
Egészségért Alapítvány

18482076-1-07
Manóvár Óvodáért Alapítvány 

18499292-1-07
Zsiráf Alapítvány

18499670-1-07
Józsefes Gyermekekért Alapítvány

18488041-1-07

A Magyar Rákellenes Liga pusztaszabolcsi alapszerveze-
tének – ismert nevén Napraforgó Klub - nincs saját adó-
száma, ezért kéri, hogy akik szeretnék támogatni
munkájukat, azok a Ligát és alább közölt adószámát je-
löljék meg kedvezményezettként és írják mellé „Puszta-
szabolcsi csoport”.
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ÖTE hírek – 
Rendezvénysorozattal zártuk az
évet
Mint minden civil szervezet az Önkéntes Tűzoltó Egyesület
is közgyűlés keretében zárta a 2011. évet. Egyesületünk a
tavalyi évben 48 esetben vonult valamilyen káreseményhez.
Öt esetben műszaki mentéshez, (közúti baleset, fakidőlés,
vízszívatás, stb.) 41 esetben avar, nádas, erdő, ill. tarlótü-
zekhez vonultak tagjaink. Téves riasztást 2 alkalommal kap-
tunk. A jelentős mennyiségű tűzeset felszámolásában csak
néhány alkalommal nyújtottak segítséget a hivatásos tűzoltó
egységek.
2011.12.03-án Székesfehérváron a Fejér Megyei Tűzoltó
Szövetség a Hivatásos Tűzoltóságok államosításával kap-
csolatosan az önkéntes tűzoltó egyesületek részére tájékoz-
tató fórumot szervezett, melyen egyesületünk is
képviseltette magát. A fórumon az egyesületek jövőbeni, az
állami tűzoltóságokkal történő együttműködéséről, valamint
az új Katasztrófavédelmi Törvényben leírt jogszabályi válto-
zásokról adtak tájékoztatást. Valamint elhangzott, hogy
2014-ig Pusztaszabolcson létrehozásra kerül egy hivatásos
tűzőrség. A tervek szerint 24/48 órás váltásos munkarend-
ben egy félrajos gépjárműfecskendő éjjel-nappal vigyázna
településünkre.
December 15-én a Budapesti Tűzoltó Szövetség éves köz-
gyűlésén egyesületünk a hatékonyabb tűzoltói munkavég-
zés érdekében 1 db Haipress kézi tűzoltó készüléket kapott
ajándékba. Köszönjük a támogatást.
Egyesületünk fennállása óta az idén első ízben látogatott el
szertárunkba a Mikulás. Aki szirénázó tűzoltóautón érkezett.

Az ifjúsági tűzoltó csapat, a tagok gyermekei, unokái hangos
énekszóval várták a nagyszakállút. Érkezése előtt a gyermek
tűzoltók kis házigazdaként egyen pólóban, mikulás sapká-
ban fogadták, és verssel kedveskedtek a meghívott vendé-
geknek. A Mikulás bácsinak egyenként bemutatkoztak,
együtt elharsogták a csatakiáltásukat, s a többi kis nebulóval
együtt átvették a csomagokat. Meghívásunknak eleget téve,
és nagy örömünkre az általános iskola drámatagozatosai
kedves előadásukkal emelték a délután hangulatát. Köszö-
net érte! Az összejövetelt kötetlen beszélgetés zárta, mialatt
az általunk készített uzsonnát jóízűen fogyaszthattuk. Vidá-
man mosolygó gyermekek távoztak az ünnepségről. Az
anyagi feltételeket az ÖTE biztosította. A rendezvény meg-
álmodói, szervezői és lebonyolítói az ifjúsági vezetők voltak.
Természetesen a lebonyolításhoz /mint egy nagy családban/
a tagoktól sok segítséget és ötletet kaptunk. Köszönjük, és a
jövőben is számítunk mindenkire.
A szeretet ünnepét megelőző napokban a gyerek csapattal

együtt készítettük a karácsonyi díszeket, s díszítettük az ud-

varon álló nagy fenyőt. A nagyteremben is felállítottuk közös
karácsonyfánkat. Szépen terített asztalnál, az adventi ko-
szorú fényénél, együtt fogyasztottuk el András bácsi ízletes
palacsintáit. Végül gyermek és felnőtt együtt játszott a fa alá
csempészett ajándékokkal. 
Szeretnénk, ha mindez épp úgy hagyománnyá válna, mint az
alkalmakhoz köthető báljaink. Az évet 2011-ben is szilveszteri
mulatsággal, teltházas részvétellel, zenével, tánccal zártuk.
Pezsgő bontással, összecsendülő poharak mellett jókívánsá-
gokkal köszöntöttük. Újévi kezdésként, februárban farsangi
bállal, mulatsággal igyekeztünk elűzni a zord telet.A 2012 első
negyedéve szerencsére nem sok munkát adott a tűzoltóink
számára. Az ÖTE szerei  március végéig 8 esetben vonultak tű-
zesetekhez, 1 esetben műszaki mentéshez. Tagjaink a havi
szerkarbantartási munkákat és gyakorlatokat elvégezték.

2012. 03. 03-án az éves rendes közgyűlésünket megtartot-
tuk. A 2011. évi elnöki és parancsnoki beszámolók elfoga-
dása és a jelölő bizottság megszavazása után meghívott
vendégek közül Czompó István polgármester úr, Magosi
Lajos tü. alezredes Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gató, Varga Ernő tü. alezredes a Dunaújvárosi Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség vezetője, Orosz Csaba tü. őrnagy a
Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság parancs-
noka, a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség részéről Mihály János
ny.tü. ezredes méltatták az egyesület munkáját. A 2011. évi
elnöki és parancsnoki beszámolók után a 2013. évi tisztújító
közgyűlés előkészítésére és a jelölő bizottsági tevékenysé-
gek elvégzésére megbízta Veres Ferencet, Popovics Ilonát,
és Hopka Andrást. A továbbiakban Magosi Lajos igazgató úr
ismertette az ÖTE tagságával a Hivatásos Tűzoltóságok álla-
mosításával kapcsolatos változásokat, valamint kijelentette,
hogy a településünkre tervezett hivatásos tűzőrség létreho-
zása indokolt, és a közeljövőben megvalósításra kerül. To-
vábbiakban elmondta, hogy az ÖTE semmilyen formában
nem szenvedheti kárát a változásoknak és a továbbiakban is
jelentős szerepet szánnak neki a környék tűzvédelmében. A
Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség részéről Mihály János ny.tü.
ezredes úr 25 éves szolgálati idő után szolgálati érdemér-
met nyújtott át Szabó
Sándor alelnök úrnak. 
Az idei Civil Kurázsi Ki-

válósági díjat nemrégi-
ben adták át Kaszás
János parancsnok úrnak.
Aki köszönetét fejezte ki
a közgyűlésen megjelent
egyesületi tagoknak, hi-
szen ezt a díjat csak egy
jól működő közösség ve-
zetőjeként érdemelhette
ki. Ezúton is gratulálunk
nekik!

Popovics Ilona / 
Polákovics Tamás

A házigazda gyerek tűzoltócsapat

Szórakozásra is szükség van a dolgos szolgálatok szüneteiben

Szabó Sándor - 25 év a lakosság  szolgálatában
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Négy Évszak Maraton – FÉRFIAK
1957 és előtte

1. Schneider Gábor 42:33
2. Frank Tibor 48:45
3. Frandemer Dániel 48:46
4. Krausz István 49:29
5. Dudás György 53:05
6. Kapitány László 56:17
7. Vlasics János 61:01
8. Reiner László 67:47
9. Tabajdi József 82:05

1958-1972
1. Soltész János 45:24
2. Kőkuti László 45:41
3. Kóti István 47:25
4. Oster Manfred 48:26
5. Soós Péter 48:45
6. Ádám László 48:46
7. Vaszily János 50:17
8. Ritter Gábor 51:47
9. Szabolcs Ferenc 58.01
10. Horváth Zoltán 58:50
11. Kinyik Ferenc 59:09
12. Beregszászi Ferenc 59:21
13. Hegedűs Lajos 60:17

1973-1993
1. Ott Gábor 41:21
2. Károly László 42:09
3. Ugor Ákos 42:33
4. Papp László 42:49
4. Tarr Péter 42:49
5. Binder Tamás 43:22
6. Calluier Sebastien 46:58
7. Farkas László 47:00
8. Kaluz Ákos 47:25
9. Ármai Attila 48:46
10. Czibor Zsolt 50:45
11. Ludányi Géza 52:42
12. Czibor László 56:46
13. Komlósi János 60:35
14. Varga Zoltán 60:58
15. Purget Gábor 61:20
16. Brixel László 69:31

Négy Évszak Maraton – NŐK
1958-1972

1. Kőkuti Lászlóné 52:53
2. Varga Ildikó 53:17
3. Mihalekné Bartók Mária54:38
4. Györök Józsefné 61:48
5. Bártfainé Maráz Erika 62:56

1973-1993
1. Böhm Judit 56:34
2. Král Anikó 57:00
3. Baksainé Novák Andrea57:46
4. Dobrán Anikó 58:55
5. Kovács Boglárka 61:38
6. Nagy Izabella 62:47
7. Bodorkósné Tóth Eszter63:19
8. Topor Tímea 64:09
9. Vargáné Pergel Krisztina67:37
10. Fejérvári Dóra 69:34
11. Márku Anett 70:07

1994-2000
1. Harsányi Henrietta 58:43
2. Barics Alexandra 77:34

A legidősebb  versenyző a  Kiskunha-
lasról  érkezett Tabajdi  József.
A legfiatalabb  versenyző a puszta-
szabolcsi Barics  Alexandra.

Gratulálunk az ez évi sikeres kezdés-
hez!

Debreceniné Varga Annamária

Pepe diadala az Európa-Kupán

Nemzetközi szakemberek is
felfigyeltek már a műkor-
csolyázó Berei Mózes József
páratlan tehetségére, mi-
után március 9-én a buda-
pesti Európa-Kupán is
diadalmaskodott: a szezon
nyolcadik aranyérmét
akasztották a nyakába. Pe-
pének szurkolt a nagy meg-
mérettetésen Ausztria és
Magyarország egyaránt, hi-
szen a nyolc éves kisfiú –
egyelőre – osztrák színek-
ben, de magyar szívvel csúszott be elegánsan a jégre és
mutatta be az erre a nagyszabású nemzetközi versenyre
átalakított kűrjét. A több ugrással és nehezebb forgá-
sokkal kiegészített programot magas pontszámmal ju-
talmazták a pontozóbírák, így megérdemelten végzett a
legnagyobb riválisok, az olasz és orosz versenyzők előtt.
Pepét ezek után nagynevű edzők hívták meg a nyáron
nemzetközi edzőtáborokba, ahol szívesen dol-goznának
vele. Azt mondták, amit mi, elfogult szurkolók: ha így
folytatja, egyszer az olimpián táncolhat!

Szavakban nem lehet kifejezni azt az érzést, amely
rabul ejti az embert, amikor Pepe a jégen táncol. Ódá-
kat akartam zengeni a kisfiúról, aki minden egyes győ-
zelme után megríkat engem, de aztán arra az
elhatározásra jutottam, hogy ajánlok Önöknek egy lin-
ket és győződjenek meg személyesen mindarról, ami-
ről beszélek, illetve írni szerettem volna. Pepét látni
kell, éppen ezért keressenek rá a youtube-on Csordás
Viktor felvételére (Berei Mózes József – Budapest
2012) és közben gondoljanak arra, hogy ő a miénk.
Mindegy, hogy hol él, hol edz, milyen színekben ver-
senyzik most vagy később. Pepe Pusztaszabolcsé!

Szőke Erzsébet

Elegánsan a jégen

Pepe Pusztaszabolcsé!



Rövid vissza tekintés 2011-re

Eltelt egy könnyűnek nem éppen mondható év a PSZSE kerék-
párosainak is. Nagy lendülettel kezdtünk tervezni, sokfelé jár-
tunk tavaly is. Voltak, akik sajnos nem tudtak egy túrára sem
eljönni. Akik viszont velünk kerekeztek, azok mindig jól érezték
magukat. A nevetés, a viccelődés, egymás ugratása feledtette a
mindennapok megpróbáltatásait. 
Dancs Kati harsány nevetései, Juhász Gyuszi bácsi ugratásai,
Szuszán Jani, Nusi, Dancs Pisti, Irén , Forgó Márti, Margit, Kis
Jani +…… (itt még sok nevet lehetne felsorolni ! ) állandó segítő
és szervező készsége, jókedve mindig záloga volt annak, hogy a
túra már az induláskor sikeres lesz, bármerre is menjünk. 
Sok új arc jelent meg a túrákon, s ez igen örömteli a számunkra. Ők is
hamar beilleszkedtek a csapatba. Jelenlegi létszámunk 30
fő.

A 2011-es év számunkra is nehéz volt gazdaságilag. Ennek elle-
nére egy sikeres év áll mögöttünk. Elég ha csak a zalai, Bázake-
rettyei túrát, a Szabolcs Napokat, az Életmód és Szenvedélyek
Napját említem. A havonta eltervezett túrák közül csak egy túra
nem lett megtartva a mostoha időjárás miatt.
Az idei esztendőben is minden városi rendezvényen részt kívá-
nunk venni, ill. segíteni azokat. Augusztus  első napjaiban a Ge-
menci erdő rejtelmeit derítjük fel kerékpárral.
A gyermekeknek szervezünk túrákat, így próbáljuk megszeret-
tetni velük a kirándulást, a túrázást, mint hasznos időtöltést, úgy
is, mint az egészséges életmód egyik fajtáját. Ebben kérjük az
óvodákban és iskolákban dolgozó pedagógusok segítségét.
Városunk Civil szervezeteivel igyekszünk jó kapcsolatokat kiépí-
teni, azok programjain részt venni. Az Önkéntes Tűzoltókkal, a
Napraforgó Klubbal, a Motor Ördögei-vel, a Polgárőrséggel, a

Tiszta Utak Élő Táj-jal stb. már eddig is jónak mondható
kapcsolatunk volt. A többiekkel is hasonlóra törek-
szünk.
Köszönet a támogatóinknak : Pusztaszabolcs Város Ön-
kormányzata, Czompó István polgármester úr, a testü-
leti tagok kivétel nélkül, Szajkó János, Forgó Márti,
Tó-Tv, Szabolcs Híradó, és még sokan másoknak. Re-
mélem mindenki nevében, hogy 2012-ben sem állnak
el mellőlünk. Csordás Viktor

Kerékpáros Szakosztály vezetője
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Utazz velünk Staufenbergbe !
Pusztaszabolcs testvértelepülése, Staufenberg a nyári szü-
netben 9 napos kalandos és igen színes, változatos progra-
mokkal vár 17 fő helyi lakosú 12 év fölötti diákot.

Jelentkezéskor előnyben részesítjük a
német nyelvet tanuló 12 és 17 év
közötti fiatalokat.
A diákokat Staufenbergben családo-
knál szállásolják el, valamint két helyi
pedagógus kíséri és felügyeli őket az
utazás ideje alatt.

Utazás időpontja: 2012. július 16-25.
Jelentkezési határidő: 2012. május 2.
Utazás költsége: 46.500 Ft

Ez az ár nem tartalmazza a költőpénzt és az utasbiztosítást.
Utasbiztosítás kötése kötelező. A részvételi díjat a Polgárme-
steri Hivatal pénztárában lehet befizetni. Amennyiben szük-
séges, részletfizetés biztosított az alábbiak szerint: I. részlet
2012.05.15-ig, 
II. részlet 2012.06.10-ig.

Jelentkezési lapok az osztályfőnököktől 
kérhetők és leadhatók:
a középiskolában Neikl-Ladány Ágnesnél, 
az általános iskolában Varga Gergelynél, 
a polgármesteri hivatalban Darvas Tímeánál.
Várjuk azoknak a családoknak a jelentkezését is a polgárme-
steri hivatalban, akik a német gyerekek pusztaszabolcsi tar-
tózkodási ideje alatt elszállásolási lehetőséget tudnak
biztosítani 2012.07.27. és 2012.08.04. között.

2012 évi eseménynaptár
(az év hátralévő időszakának tervei)

Április 15. Tordas - Gyúró végcél. Útvonal : Puszta-
szabolcs-Velence-Martonvásár-Tordas-Gyúró és visz-
sza. Indulás 1000 Városháza elől

Május 13. Iszkaszentgyörgy - Vonattal Székesfehérvárra, Szé-
kesfehérvár – Sárkeresztes-Iszkaszentgyörgy és vissza.
Indulás a reggel 8 körül induló vonattal. A vonatjegyek előzetes
megvásárlása miatt jelentkezni május 10-ig kell !

Június  10. Pusztaszabolcs -Szabadegyháza – Perkáta - A pon-
tos útvonal később, mivel egy kis részen mezőgazdasági utat is
igénybe kell venni. 
Indulás : 900 Városháza elől

Július 08. Látogatóban a Kistérségi Szomszédoknál. A tervek
szerint Besnyő-Beloiannnisz-Iváncsa-Adony- Kulcs- Rácalmás-
Szabadegyháza és Perkáta vállalkozó kedvű kerekesei egy közös
túrán vennének részt. Az indulás Pusztaszabolcsról a Városháza
elől lesz. 
Az egy nap alatt teljesítendő túrára bárki benevezhet a teljes
távra és rész szakaszokra. A 2012-es év kiemelt túrája. Fő célja
: a szomszédos települések viszonyának javítása, egymás érté-
keinek megismerése.

Augusztus 2-3-4-5. Gemenci Erdő 
Szállás kijelölése április hónap elején történő bejárás során lesz.
Ennek a túrának részletes forgatókönyve fog készülni.
Előzetes : Kisvasúttal körutazás a természetvédelmi területen,
a környező települések bejárása csillagtúrák keretén belül.

Szeptember 15. Velencei tó megkerülése  

Október 13. Adony  - Szőlő hegy
Minden túra a Városi Polgármesteri hivatal elől indul. A Sza-
bolcs Napok, az Életmód és Szenvedélyek Napja rendezvénye-
ken részt veszünk.

A Kerékpáros szakosztály ez évtől kezdve az óvodás és alsó ta-
gozatos általános iskolás korú gyermekek részére legalább négy
túrát szervez. Célunk ezzel a fiatalabb nemzedék fokozatos be-
vezetése a szabadidő értelmes és egészséges eltöltésére, a köz-
lekedési kultúra elsajátítása.  Itt nem a „nagy távolság”, hanem
a természet szeretete, a környezetvédelem az elsődleges.

Csordás Viktor
szakosztályvezető

Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület Kerékpáros Szakosztálya
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Évfordulóra
„Rózsadombon él egy idős fecskepár.
Született nékik három fecske madár.
A fecske madarak régen kirepültek már.
D e nem búsul a fecskepár, mert a három fecske
Sok-sok kis fecskével újra visszajár…..”

Újabb tíz év elteltével, még csendesebb lett az élet
a Rózsadombi fecskefészek mélyében.
A csendességet meg-megtöri az időközben népesedett
csicsere had éneke….
S ekkor bizony nem csak hanggal.
Boldogsággal töltik meg a fészket.
Felmelegszik, megvidámul 
a benne élő fecskepárnak szíve.

Lecsek Kázmérnak és neje Bencze Margitnak 60. házas-
sági évfordulójuk alkalmából nagyon sok boldogságot,és
jó egészséget kíván: a fecskefészek apraja és nagyja.

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

In memoriam
Pusztaszabolcs két díszpolgára is eltávozott az élők sorából. 

Január 22-én, 100 éves korában elhunyt 
Balogh Józsefné, városunk utolsó bábaasszonya.
Március 1-én, 75 évesen pedig távozott közülünk 

dr. Kovácsai Sándor, aki évtizedeken át gyógyította a 
pusztaszabolcsi embereket.

Hisszük, hogy emlékük nemcsak a városháza márványtáblá-
ján él tovább, hanem mindannyiunk emlékezetében is.
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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

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: Beslényi Ildikó, Csordásné dr. Juhász Judit, Csordás Viktor, Debreceniné Varga Annamária, Dudásné
Mester Judit, Csóri Barbara-Spiller Anna-Zsichla Petra, Feketéné Bokor Katalin, Gremsperger Emőke, Hegedüs Éva, 

Lepsényi Jánosné-Szekula Istvánné, Németh József, Popovics Ilona-Polákovics Tamás, Szőke Erzsébet, Úri Szilvi
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:


