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Díszpolgári Cím

Iskolakezdés

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete
a település fejlődése, gyarapodása, hírnevének öregbítése
érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismerése
képpen Czompó István részére Pusztaszabolcs Díszpol
gára kitüntető címet adományozta.

Szeptember elsejével megkezdődött az új iskolaév. Az
alábbi verssel kívánunk jó tanulást, minden diáknak
minél több jó érdemjegyet. Kívánjuk, hogy a tudás erény
legyen mindenkinek, az legyen példa, aki eredményes a
munkájában, ami a diákok számára a tanulás. Ehhez min
denkinek jó egészséget is kívánunk.

Molnos Lajos:
Becsengetés

A díszpolgári cím nem minden évben kerül kiosztásra.
Ezért különleges alkalom ez a mai. Tiszteletünket és há
lánkat fejezzük ki egy olyan embernek, aki két hetes kora
óta közöttünk él, itt végezte iskoláit, még most is közöt
tünk dolgozik, minket képvisel, velünk osztja meg hét
köznapjait, ismerik a fiatalok, a felnőttek és az idősek
egyaránt.
Mikor nekem jutott a feladat, hogy a méltatást megfogal
mazzam, az jutott eszembe, hogy az új díszpolgárunk a
maga egyszerűségével végül is csak egy közülünk, de,
talán mert soha nem hivalkodott, soha nem kérkedett és
nem várt munkájáért elismerést. Tette, amit tennie kel
lett és neve mármár összeforr Pusztaszabolcséval. Az új
díszpolgárunk valakinek a fia volt és valakinek a bátyja,
valakinek az élete társa, az apja, a nagyapja, valakinek a
barátja, soksok diáknak oktatója, tanároknak kollegája,
egy falunak, majd városnak bizalmasa és polgármestere.
Az a mondás, hogy senki sem próféta a saját hazájában
most megcáfolásra kerül.
(Paál Huba)

Ezerszínű, kedves nyár:
elszállt tarka lepke –
Csitri-csivi fecskék
sem ülnek az ereszre…
Hosszú, nagyvakáció:
már csak emlék, álom –
Szép volt, jó volt, s hogy eltelt,
kicsit még sajnálom.
De szólít az iskola,
s padok, térkép, tábla
ha tehetnék, futnának
elénk az utcára.
Mint egy nyüzsgő hangyaboly,
olyan lett az osztály,
s csupa kérdésekből állunk:
„… hát te hol nyaraltál?
…tenger? …tábor? …fenyvesek?...”
Emlékek cikáznak:
egy-egy fényes darabja
az elsuhant nyárnak.
Nézzük egymást kacagva:
„ – Pityu, hogy megnőttél!...
- Kati, Palkó, te talán
kávéban fürödtél?!...”
Szép volt a vakáció,
mint egy színes álom,
de hogy eltelt, oly nagyon
most már nem is bánom.

"Ember lenni mindig, minden körülményben."

(Arany János)

VÁROSHÁZA
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A képviselőtestület
2012. júniusi üléséről
Napirendek előtt:
 Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
 Kérdések, interpellációk
1. Helyi buszjárat újraindítása (helyszíni kiosztás)
2. Beszámoló a közterületfelügyelő elmúlt évi munkájáról
3. Étkezési térítési díj megállapítása
4. Az Adonyi Kistérségi Szociális Központ Pusztaszabolcsi Telep
helyének 2011. évi gazdálkodása
5. A József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda
előirányzat módosítási kérelme
6. Hozzájárulás a III. számú háziorvosi rendelőben légkondicio
náló készülék beszereléséhez
7. A Képviselőtestület 2012. második félévi munkaterve
8. Javaslat vagyonrendelet alkotására
9. Javaslat belterületi utak javítására
10. Ajánlat orvosi ügyeleti ellátásra
11. Tájékoztatás az önkormányzati és a közoktatási/köznevelési
törvény változásairól
12. Csatlakozás Magyarország Köztársasági Elnökének felhívá
sához
13. MÁV Iskola bérleti kérelme
14. Polgármester szabadsága
15. Bizottsági javaslatok
Néhány napirendi pontról részletesebben:

1. Mivel financiális nehézségek miatt a Helyibusz Kft. fel
mondta az önkormányzattal a közszolgáltatási szerző
dést, megoldást kellett keresni a problémára, hiszen
főként a cikolai gyerekeknek az iskolába jutását min
denképpen biztosítania kell az önkormányzatnak. A
gyorsaság érdekében meghívásos pályázatot hirdetett
az önkormányzat, melyen csak kis és közép vállalko
zások vehettek részt. A pályázat eredményes volt és
azóta már közlekedik a helyi autóbuszjárat, melynek a
menetrendjét is meghatározták a júniusi ülésen.
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2. Megtárgyalta és elfogadta a képviselőtestület a közte
rületfelügyelő 2011. évi munkájáról szóló beszámolót.
A közterület felügyelet körébe tartozik a közterületek
rendben tartása, tartatása; a közterülethasználat fel
ügyelete; az ebrendészet, kóbor ebek befogása, elszál
líttatása; az utak, járdák állapotának felügyelete; a
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magánterületek rendjének figyelemmel kísérése, ami
jelenti pl. a porták gyommentes állapotban tartatását,
a tűzgyújtási tilalom betartásának felügyeletét; a köz
célú foglalkoztatottak munkavégzésének szervezését;
a városi rendezvények lebonyolításához a technikai,
szállítási háttérmunka biztosítása.
3. Döntött a képviselőtestület a vállalkozó kérésére az ét
kezési díjak változásáról, melyek 2012. szeptember 1
től érvényesek az alábbiak szerint…
Óvodai étk.
Tízórai
108 Ft+áfa
Ebéd
296Ft+áfa
Uzsonna
80Ft+áfa
Iskolai étk.
14. oszt. ebéd 320Ft+áfa
58. oszt. ebéd 364Ft+áfa
napközi
559Ft+áfa
Szociális étk.
Reggeli
188Ft+áfa
Ebéd
496Ft+áfa
9. Döntött a képviselőtestület, és azóta már meg is
valósult, a Kossuth utca, a Sport utca, a Szent Imre utca
és a Kastély utca burkolatának a javításáról.

Két ülés közti események
Hosszabb ideje húzódó ügy a cikolai víz problémája, mely
napjainkra talán megoldódott, de a júniusi ülésen még ko
moly fejfájást okozott a képviselőknek. Több alkalommal
bejárták a területet, de nem találták a probléma okát, csak
valószínűsítették a csőtörést, hiszen a korábbi 810 m3
ről 60100 m3re emelkedett a napi vízfogyasztás. La
kónként havi 3m3 vízfogyasztást számoltak egy
képviselőtestületi döntés értelmében. Jelentős vízdíjfi
zetési elmaradása is van a Cikolán lakóknak. Ettől függet
lenül az önkormányzatnak biztosítania kell az ivóvíz
ellátást, ami 3liter/fő/nap. Ha a DRV lezárta volna a kutat,
akkor lajtos kocsival kellett volna megoldani az ivóvíz el
látást, de ezen kívül nem lett volna víz semmi másra. Mire
egyik problémát megoldják újabb alakul ki az utóbbi idő
ben. A cikolaiak elvárják, hogy ellássák őket vízzel.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázatán 50 gyerek
részére 54 napra szociális nyári étkeztetésre nyert az ön
kormányzat 1.188 ezer forintot. A MÁV laktanya eladása
kor három ütemben határozták meg a vételár kifizetését,
melyet a vevő felszólítás után kezdett teljesíteni.
Ezt követően személyeskedésig menő polémia alakult ki
a június 4i Nemzeti Összefogás Napjáról való megemlé
kezés körül. Az állami és nemzeti ünnepek alkalmával az
ünnepség, illetve megemlékezés az önkormányzat fel
adata. Tény, hogy amíg nem volt ez a nap hivatalos ünnep,
a Polgári Egyesület szervezte a megemlékezést. A képvi
selők a kettős megemlékezésről vitáztak, annak helyte
lenségéről, a megosztottságról. (Aki erről részletesen
szeretne olvasni, az a város honlpján a képviselőtestület
júniusi üléséről készült jegyzőkönyvben megteheti, sőt
meg is hallgathatja.)
A képviselőtestület 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 polgármester úr elismerő címeket adott át a képviselő
testület döntése alapján:

14. SZABOLCS NAPOK
2012. július 2729.

A megnyitó napján a Tűzoltószertártól indult a felvonulás
a képviselők, a civil szervezetek tagjainak részvételével. A
zenét és a különleges hangulatot a helyi lovasok biztosí
tották hagyományőrző ruhákba öltözötten a fogatokon.
Jellegzetes színfolt az elmaradhatatlan tűzoltóautó, hi
szen a tűzoltók is mindig kitesznek magukért Szabolcs
Napokon.

A megnyitó ünnepségen a protokolláris részt követően
Kacur Virág és Sinka Csenge négykezese után Czompó Ist
ván polgármester úr nyitotta meg a 14. Szabolcs Napo
kat, s ezzel együtt a helyi kézművesek kiállítását is.
Meglepetésként Dévai Nagy Kamilla és Csobolya József
énekelt az elismerő címek átadása előtt.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete
a település fejlődése, gyarapodása, hírnevének öregbítése
érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismerése
képpen Sebesi Béla részére „Pusztaszabolcsért” elis
merő címet adományoz
Kitüntetettünk Pusztaszabolcs szülötte, aki évtizedekig
szolgálta tisztességgel és becsülettel szűkebb vagy tágabb
közösségünket. Amikor egészségi állapota miatt felha
gyott hivatásával, akkor is azon fáradozott, hogyan tehet
valamit önzetlenül a településért, az itt élő emberekért és
környezetünkért. Fáradhatatlanul szervezte és irányította
az általa alapított Tiszta Utak, Élő Táj környezetvédelmi
civil szervezet munkáját. Neki és ennek a civil szervezet
nek köszönhetjük a ma már hagyománnyá vált tavaszi fa
csemete ültetést és a város utcáin és útjai mentén a
hulladékgyűjtési akciókat immár öt év óta. Közreműkö
désével számos hulladékgyűjtő tároló került kihelyezésre
a városban
környezetünk megóvása érdekében. Az egyesület és sze
mély szerint az Ő áldozatos munkáját hirdeti a sok ezer
elültetett és növekvő facsemete.
***
Pusztaszabolcs Város Ön
kormányzat Képviselő
testülete
a
közszolgálatban végzett
kiemelkedő
tevékeny
sége elismeréseképpen
Ádám László részére
Pusztaszabolcs
Kiváló
Közszolgálati
Dolgozója elismerő címet
adományoz
Ádám László 26 éve dolgo
zik a József Attila
Általános Iskolában föld
rajztestneveléstörténelem szakos tanárként. A tanulókkal,
szülőkkel, kollégákkal jó a kapcsolata, melynek alapja a tisz
telet, egymás kölcsönös megbecsülése és elfogadása. Mun
káját felelősségteljesen, nagy szakmai hozzáértéssel végzi.
Testnevelőként különböző korosztályoknak labdarúgó
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edzéseket tart, fontos célkitűzése az utánpótlásnevelés.
A sportversenyek mellett történelemből és földrajzból is
sikeresen szerepelnek tanítványai országos, megyei, kör
zeti szintű versenyeken és levelezős versenyeken.
Aktív közéleti tevékenységet folytat, bekapcsolódott a
Szabolcs Napok és az Életmód Napok szervezésébe, kita
lálója és aktív lebonyolítója a barátság duatlonnak és a
Négy Évszak Maratonnak.
Munkáját több elismerő címmel is jutalmazták, legutóbb
2011ben Fejér Megye Diáksportjáért kitüntető címet ka
pott.
***
Pusztaszabolcs Város Ön
kormányzat Képviselő
testülete
a
közszolgálatban végzett
kiemelkedő tevékeny
sége elismeréseképpen
Darvas Tímea részére
Pusztaszabolcs Kiváló
Közszolgálati Dolgo
zója elismerő címet ado
mányoz
Darvas Tímea tíz éve ke
rült a Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi Osztályára és pénzügyi előadóként végzi
odaadással és szakértelemmel mindennapi munkáját.
Középfokú tanulmányai befejeztével az érettségi mellett
német nyelvből állami középfokú nyelvvizsgát tett.
Német nyelvtudása nagyban hozzájárult a staufenbergi
partnerkapcsolatok fejlődéséhez és szélesedéséhez, a
csereprogramok zökkenőmentes megvalósulásához.
Mind a német partnerekhez utazó, mind a hozzánk láto
gató partner delegációk fogadásakor tolmácsolási felada
tok ellátásában mindig lehet reá számítani. Szakmai
munkáját lelkiismeretesen és megbízhatóan végzi. A
pénzügyi feladatok ellátásán túlmenően folyamatosan
foglalkozik a pályázati lehetőségek figyelésével és az
utóbbi néhány évben a pályázatok és a pályázati elszá
molások elkészítésével. A pályázati ügyben hozzáforduló
civil szervezetek elismerően és a köszönet hangján véle
kednek segítőkészségéről.
***
Pusztaszabolcs Város Ön
kormányzat Képviselő
testülete
a
közszolgálatban végzett
kiemelkedő tevékeny
sége elismeréseképpen
Klein Teréz Éva részére
Pusztaszabolcs Kiváló
Közszolgálati Dolgo
zója elismerő címet ado
mányoz
Klein Teréz Éva 22 éve
dolgozik az óvodában.
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Aktívan részt vesz a közéletben. Jó szervező képességgel
rendelkezik, megbízható, pontos, őszinte, önként vállal
feladatokat.
A Zsiráf óvodában – ha nincs jelen a vezető – ellátja azo
kat a feladatokat, melyek azonnali intézkedést igényel
nek. Esztétikai érzéke nagyon fejlett, így ötleteivel,
kreativitásával nagymértékben hozzájárul az óvoda és
környezetének szépítéséhez.
Tevékenyen részt vesz a Zsiráf Alapítvány munkájában.
Nevéhez fűződik a sikeres Kerékpárbarát Munkahely és a
PoliFarbe pályázat, melyből kifestésre került az óvoda.
Gyermekközpontúság jellemző a munkájára, a gyerekek
és a szülők elismerik, szeretik.
***
Pusztaszabolcs Város Ön
kormányzat Képviselő
testülete
a
közszolgálatban végzett
kiemelkedő tevékenysége
elismeréseképpen Kósáné
Pető Erika részére
Pusztaszabolcs Kiváló
Közszolgálati Dolgozója
elismerő címet adomá
nyoz
Kósáné Pető Erika az Ado
nyi Kistérségi Szociális
Központ dolgozója. Gon
dozói munkakörben tíz éve látja el feladatát. Az idősek se
gítését, ápolását mindig nagy szeretettel és szakmai
tudással végzi a gondozottak elismerése mellett.
Sok plusz feladatot, kérést teljesít, hogy az ellátottak
minél otthonosabban érezzék magukat az idősek nappali
otthonában.
***
Pusztaszabolcs Város Ön
kormányzat Képviselő
testülete
a
közszolgálatban végzett
kiemelkedő tevékenysége
elismeréseképpen
Márki Éva Julianna
részére Pusztaszabolcs
Kiváló
Közszolgálati
Dolgozója elismerő címet
adományoz
Márki Éva Julianna 10 éve
dolgozik az általános
iskolában. Könyvelőként
kezdte munkáját, majd 2008tól gazdasági vezetőként
végzi feladatait maradéktalanul, felelősségteljesen. Szer
vezőkészsége kiváló, munkáját nagy precizitás jellemzi.
Hivatástudata kiemelkedő. Az intézményi és közéleti te
vékenységek lebonyolításában is aktívan közreműködik.
Gazdasági vezetőként az ésszerű, takarékos, a szakmai
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szempontokat előtérbe helyező gazdálkodást részesíti
előnyben. A vezetése alá tartozó dolgozók munkáját ki
válóan irányítja.
Megbízhatóságával, szakmai hozzáértésével személye ga
rancia az intézmény költséghatékony gazdálkodására.
***

Ezekre a versenyekre a felkészülés rengeteg időt, nagyon
sok edzést kíván. Szinte nincs nap, hogy ne látnánk autó
ból valamelyik szomszédos település felé tartva, vagy
onnan hazafelé. Sokszor szervezője is a futással kapcso
latos rendezvényeknek.
***

Pusztaszabolcs Város Ön
kormányzat Képviselő
testülete
a
közszolgálatban végzett
kiemelkedő tevékeny
sége elismeréseképpen
Vincze Imréné részére
Pusztaszabolcs Kiváló
Közszolgálati Dolgozója
elismerő címet adomá
nyoz
Vincze Imréné 1992 óta
dolgozik köztisztviselő
ként
Pusztaszabolcs
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.
Szociális előadóként munkáját mindig pontosan, precí
zen, lelkiismeretesen végzi, amellyel elismerést vívott ki
Pusztaszabolcs Város lakói körében, akik szeretik és bi
zalommal fordulnak hozzá problémáikkal.
Az ügyfelekkel segítőkész; humánus ügyintézéssel segíti
megoldani problémáikat.
***

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete
kiemelkedő sportolói tevékenysége elismeréseképpen
Berei Mózes József részére Pusztaszabolcs Sportjáért
elismerő címet adományoz

Pusztaszabolcs Város Ön
kormányzat Képviselő
testülete
kiemelkedő
sportolói tevékenysége
elismeréseképpen
Adancsekné Barics Irén
részére Pusztaszabolcs
Sportjáért
elismerő
címet adományoz
Adancsekné Barics Irén
2003ban kezdett el futni,
azóta számos hazai ver
senyt nyert kategóriájá
ban. Keveset tudunk
ezekről, pedig a futó társadalomban igen rangos helyet
foglalnak el. Néhány versenyeredmény, amelyekről mi,
csupán teljesítése esetén is biztosan büszkén beszélnénk!
2009: Budapest Maraton
I. helyezés
Félmaraton
I. helyezés
2010: Budapest Maraton
I. helyezés
2011: Budapest Maraton
II. helyezés
Félmaraton
III. helyezés
Részt vett 4 alkalommal a BécsPozsonyBudapest Szu
per Maratonon. Benne volt a kisiratosi futócsapatban.
Számtalanszor körbefutotta a Velencei tavat, ami 28 km.
Rengeteg versenyen indult, nagyon sok szép érmet és tró
feát hazahozva PUSZTASZABOLCSRA!!!!!

Berei Mózes József nyolc és fél éves műkorcsolyázó kis
fiú, aki fiatal kora ellenére már komoly nemzetközi ered
ményeket tud felmutatni. Az idei versenyszezonban 10
aranyérmet nyert: győzött az osztrák bajnokságban, több
nemzetközi versenyen, ő a középeurópai kupa győztese
és a legnagyobb győzelmét a budapesti Európa Kupán
aratta. Egyelőre Ausztriában él, így egy osztrák egyesület
színeiben futja a kűrjeit. Mózes szíve és állampolgársága
magyar, ha felnő, és ha már nem az egyesületet kell kép
viselnie a versenyeken, hanem az országot, akkor Ma
gyarország lesz a neve mellé feltüntetve.
Minden szabadidejét a családjánál, itt Pusztaszabolcson
tölti és itt érzi itthon magát. Ha külföldi versenyeken, ed
zőtáborokban megkérdezik tőle, honnan jön, csak annyit
válaszol: Pusztaszabolcsról.
***

Pusztaszabolcs
Város
Önkormányzat Képviselő
testülete
kiemelkedő
sportolói tevékenysége
elismeréseképpen
Gábor Attila részére
Pusztaszabolcs Sportjá
ért elismerő címet ado
mányoz
Gábor Attila gyermekkora
óta csak Pusztaszabol
cson futballozik. Volt
korosztályos megyei válo
gatott és ezzel a csapattal
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Spanyolországban szerepelt válogatott tornán. Az elmúlt
néhány évben a helyi focicsapat kapitánya. Sokat köszön
het neki a helyi labdarúgó klub, ezáltal a város is, mert
szívvellélekkel folytatott munkájával a pusztaszabolcsi
sportélet meghatározó alakjává vált, s egyben példát mu
tatott a következő generáció labdarúgóinak.
***
Pusztaszabolcs Város Ön
kormányzat Képviselő
testülete
kiemelkedő
sportolói tevékenysége el
ismeréseképpen
Varga Ildikó részére
Pusztaszabolcs Sportjá
ért elismerő címet ado
mányoz
Varga Ildikó 2003ban
kezdett el futni, hogy tagja
legyen a Staufenbergbe
készülő futócsapatnak, de
annyira megtetszett neki
ez a remek sport, hogy életmódjául választotta. Azóta is
töretlenül tart a lendülete, számos eredménnyel büszkél
kedhet a magyarországi futók táborában. Ezek közül né
hány, amelyeket kategóriájában ért el:
2006. Budapest Maraton
3. helyezés
2007. Budapest Maraton
2. helyezés
2010. Budapest Maraton
3. helyezés
2012. Szekszárd Félmaraton
2. helyezés
Többször lefutotta már csapatban a BécsPozsony
Budapest Szuper Maratont. Minden évben részt vett a
Négy Évszak Maratonon, a duatlon versenyeken a Sza
bolcs Napok alkalmával. Remek sportember. Egyszer sem
kellett szégyenkeznie a teljesítménye miatt.
***
Városunk kézművesei közül mutatkoztak be
néhányan a kiállításon.
A képeken látható alkotások készítői mellett kiállította
munkáit Vinkler Lászlóné(üvegképek, szalvéta techniká
val díszített tárgyak) és a Tiszta Utak Élő Táj civil szerve
zet nyári táborának résztvevői által készített apróságok
is helyet kaptak

Lajkó Lajosné és Varga Józsefné csodálatos horgolásai
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Horváth Istvánné, Schneé Jánosné és Szabó Tiborné
által készített gyöngyékszerek

Kovacsik Árpádné és Zsikla Ildikó foltvarrók alkotásai

A középiskola történelem kabinetje adott helyet a
makett kiállításnak.
Idősebb és ifjabb Balázs Miklós, valamint Hegedűs Zoltán
évtizedek óta hódolnak a makett építésnek, amihez a ház
tartásból is sok mindent felhasználnak. Látványos csata
jeleneteket mutattak be terepasztalokon; első és második
világháborús és újabb repülőket, harckocsikat, csataha
jókat sorakoztattak fel az érdeklődők számára.

Csatajelenetek a terepasztalokon

2012. júliusaugusztus

Szabolcs Híradó
Mérsékelt érdeklődés kísérte a streetball versenyt
Helyezettek: 1. Platinum, 2. Platinum Junior, 3. Bölcsek
A büntetődobó versenyt a képen látható NeiklLadány
Ágnes nyerte.

SZABOLCS NAPOK

10, Tóth Attila
11, Somogyi László
12, Scsavinczky Csaba
13, Tóth Norbert
14, Gógán Ádám
15, Timár Krisztián
16, Németh Tamás

52:22
54:01
54:35
54:35
56:18
56:32
67:43

Férfi 40 év felettiek:
1, ÁdámLászló
2, Királyi Károly (Százhalombatta)
3, Kinyik Ferenc
4, Vígh Attila (Százhalombatta)

44:46
45:41
46:55
58:53

Barátság Duatlon
Szép nyári napon (2012.07.28.) a 14. Szabolcs Napok alkalmából XI. alkalommal került megrendezésre a Barátság Duatlon verseny. A kistérség és a testvér település
versenyzői mérték össze tudásukat és fizikai erőnlétüket.
Köszönet minden sportkedvelő résztvevőnek. Az eredmények is önmagukért beszélnek.
Nők 40 év alattiak:
1, Dobrán Anikó
2, Hujber Kinga
3, Morva Dóra (ADONY)
4, Barics Alexandra
5, Varga Gabriella (ADONY)
6, Vargáné Pergel Krisztina

50:03
55:20
59:20
61:17
69:07
75:31

Nők 40 év felettiek:
1, Kőkuti Lászlóné
2, Adancsekné Barics Irén
3. Varga Ildikó
4, Velő Sára
5, Györök Józsefné
6, Dné Varga Annamária
7, Lepsényi Jánosné

49:59
50:00
50:03
54:41
63:55
63:55
67:43

Férfiak 40 év alattiak:
1, Ármai Attila
2, Tarjányi Roland(ERCSI)
3, Adancsek Martin
4, Stöbener Marvin (Staufenberg)
5, Horváth Máté
6, Virág Martin
7, Varga Zoltán
8, Goralszky Balázs
9, Kiss Zsolt

44:31
45:11
48:20
48:42
49:26
50:50
51:04
51:47
51:49

Ismét a főszervező, Ádám László nyert (háttal)

Összesen 13 női és 20 férfi versenyzőnk volt.
Kőkuti Lászlóné

Bújj, bújj zöld ág,
zöld levelecske…..
„Bújj, bújj zöld ág, zöld levelecske…” hagyományok a pusztaszabolcsi óvodában című – Pusztaszabolcs anno 9. - kötetét szeretném bemutatni az olvasóknak.
A hagyományról: „Ezt a kincset nem lehet a médiára,
könyvre, kazettára bízni. Véren át és lelken át, te
nyérből, tenyéren, a testtel a testhez érve, zöldellő
búzacsíra fölé hajolva, vagy az ünnepi gyertyát
gyújtva csak az együttes élmény során adható át a ha
gyomány. Itt és most mutasd meg, tedd meg vele, ami
kor annak a tettnek ideje van.”

A sorozat legújabb darabjának borítója
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Gabnai Katalin gondolatával azonosulunk mi is az óvodá
ban. Itt és most, tedd meg vele! Ilyen pillanatokat szeret
nénk átélni, éreztetni a gyermekekkel…..
Lassan elhalványodnak ezek a szokások, megváltozik
minden körülöttünk, a rohanó világunkban sajnos nem
érünk rá hagyományokat ápolni……
A múltunk tovább vitele a célunk, ragaszkodunk elődeink
értékítéletéhez, a múltunk tiszteletét szeretnénk tovább
adni az óvodásainknak, hogy a nagyszüleink, dédszüleink
élete és munkája ne merüljön feledésbe!
Már kisgyermekkorban szükséges élménygazdaggá, cse
lekményessé varázsolni az ünnepeket, előtte tevékeny vá
rakozással készülni a kiteljesedés örömére.
Arra törekszünk, hogy a családok bevonásával, a közös
múlt keresésével olyan szokásokat elevenítsünk fel, ame
lyek népi kultúránk értékeit hordozzák. A családokkal
együttműködve megadhatjuk gyermekeinknek a felfede
zés örömét, hatást gyakorolhatunk az óvodás erkölcsi íté
letére, magatartáskultúrájára.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeink megismerjék,
megbecsüljék elődeink világát, hiszen múltbéli élmények
életünk minden pillanatát meghatározzák.
A magyar népi szokásokban nagyon erős szerepe van a
fáknak, zöld ágaknak: karácsonyfa, májusfa, Villő ág, bor
bála ág… Díszítettek vele ajtót, ablakot, kutat, szobákat,
templomot, még istállót meg ólakat is.
Virágvasárnapkor például a Villő ággal házról házra jár
tak, a zöldágjárók a falu utcáin vonultak végig és szórták
szét a tavasz jelképeiként a zöld ágakat.

Ez a kötet kollektív munka az óvoda – Manóvár és Zsiráf
óvoda telephely  óvodapedagógusainak közös munkája,
az egyes hagyományokat, jeles napokat egymás között
szétosztottuk és dolgoztuk ki.
Mindenképpen szeretném a nevüket felsorolni:
Manóvár Óvodából: Budai Ilona, Csicskovicsné Pável
Anikó, Kovács Attiláné, Horváth Józsefné, Gulyás Judit, He
gedűs Éva, Mészáros Józsefné, Lepsényi Jánosné, Szekula
Istvánné, Sinka Ágnes, Pörgye Mihályné. Zsiráf Óvodából
Klein Éva, Lepsényiné Szépi Gabriella, Jónásné Kovács
Bernadett, Gremsperger Emőke, Csiki Andrea, Csontos Jó
zsefné és Horváth Károlyné Judit.
Horváthné Judittal együtt szerkesztettük a könyvet.
Megköszönöm Czöndör Mihályné Joó Katalinnak, hogy
bíztatott bennünket a könyv megírására és Csányi Kálmán
sorozatszerkesztőnek, hogy lehetővé tette a megjelenést,
ifj. Czöndör Mihálynak a nyomdai munkát, valamint az
óvodapedagógusoknak, hogy szívesen és aktívan vettek
részt a könyv megírásában.
Bartókné Piller Magdolna
óvodaegység- vezető

A Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány ado
mánykérő levelére 246 ezer forint adomány érkezett, ame
lyért az alapítvány köszönetét fejezi ki az alábbi
vállalkozásoknak: Faunus Kft.; VatuDuó Kft.; Koczkás József;
Sziebler Bt.; Pusztafood Bt.; Pergel és tsa Bt.; Szajkó és tsa Bt;
Darvas és tsa Bt.; Agrár Zrt.;Molnár István; Rigetiné Kósa Ju
lianna; Újhelyi István; MézesJózsef; Cingulszki Éva; Noble
Kft.;Lady M; Král Beáta; Styx Kft.
Az alapítvány által szervezett programok megvalósításához
jelentős energiákat mozgósított Bartókné Piller Magdolna és
munkatársai, Ágoston Kolos, Czöndör Mihályné, Csányiné
Pergel Andrea,Pálházi Zsuzsanna, Baltási Nándor, Kun Zoltán,
Molnár Sándor, Kis Jánosné, Kovács Dénesné, Gál József, va
lamint Vágó Béla és Vágóné Bujáki Erika csapata.

Mindezen közben az edzőpályán és a répara
kodón folyt a
VI. Motoros Találkozó
Nagyon sok érdeklődőt vonzottak a programok, talán
minden eddiginél nagyobb létszámú volt a felvonuló
motorokmotorosok száma.

A hagyományok tovább élnek

A mi zöldágunk a "Bújj, bújj zöld ág, zöld levelecske ha
gyományok a pusztaszabolcsi óvodában című kötet ", így
szeretnénk „szétszórni”, megismertetni környezetünkkel
az óvodánk hagyományait.
A kötetet forgató kedves Olvasó látni fogja, hogy nemcsak
a néphagyományok, jeles napok, zöld ünnepek, hanem
egyéb óvodai hagyományok is megjelennek a könyvben.
Ezek a hagyományok az óvoda összes dolgozójának aktív
közreműködésével lehetnek csak népszerűek, sikeresek.
A dajka nénik, konyhások, a karbantartó egyaránt nélkü
lözhetetlen ehhez a feladathoz. Nélkülük nehezen tud
nánk megvalósítani a terveinket.
Reméljük, érzékeltetni tudjuk és elolvasva a könyvet,
Önök is úgy fogják érezni, igen gazdag, élmény dús, válto
zatos programokban van részük a pusztaszabolcsi óvo
dásoknak.
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A sorompótól a Magyar utcáig az út teljes
szélességében álltak és dübörögtek a motorok
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Szabolcs Híradó
A hagyományos streetfighteresek és ladások bemutatói
mellett érdekes színfolt volt a Perkátai Régiséggyűjtő
Egylet által bemutatott sok érdekesség, többek között a
Panni robogó, a dongó motoros bicikli.
A nap szponzorai voltak: Pusztaszabolcs Város Önkor
mányzata; Hagyományőrző és Hagyományteremtő Ala
pítvány; Franz Winter Bt.; Coop abc – Balogh Éva;
Szilident fogtechnika; Széchenyi pékség; Italdiszkont –
Molnár Péter ; József utcai zöldséges; Noble Kft.; Szajkó
és társa Bt.; Gábor Attila; 4M97 Kft. – Mézes József; Új Vá
rosi Gyógyszertár; Erdélyi Ferenc; Kajászói kőfaragók
Köszönjük a támogatást, a szervezésben közreműködők
nek pedig a munkájukat.
A nap a Hollywood Rose együttes koncertjével, látványos,
új elemeket bemutató tűzijátékkal és utcabállal folytató
dott.
A katolikus templomban szép, színvonalas orgonahang
versenyt hallgathattak a másfajta zenét kedvelők.
Kispályás focival folytatódott a rendezvénysorozat
vasárnap reggel az éjszakai és reggeli hatalmas esőt
követően immár verőfényben.
Győzött a Szőr csapat, 2. lett a Kékek, 3. az Öregfiúk, leg
jobb kapus Sztarek János, a legjobb mezőnyjátékos pedig
Nagy Ákos lett.
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Vasárnap délután a Kastélykertben folytatódott a napi
program. A gyerkőcöket egy pályázatnak köszönhetően
népi fajátékok szórakoztatták, amit nagyon élveztek, nem
is volt velük gond, a szülők nyugodtan szórakozhattak.

Népi Fajátékok Fesztiválja

A színpadi műsor előre haladtával a rekkenő hőség elő
ször csak szelídült, majd beborult és egyre erősödött a
szél, ami fél nyolcra viharossá vált, így félbe kellett szakí
tani a műsort, aminek nagyobb része lezajlott. Sajnos a
menyasszonyi ruhabemutató emiatt elmaradt, kárba ve
szett Vágóné Erika rengeteg munkája, a modellek felké
szülése, a smink, a fodrász… Kárpótlásul íme egy kép az
indulásként felvonultatni tervezett ruhákról.

Lady M  menyasszonyi ruhabemtató  elfújta a szél

I. Pusztaszabolcsi Lovas Nap

Párhuzamosan kezdődött, bár jelentős csúszással az ed
zőpályán az I. Pusztaszabolcsi Lovas Nap. Látványos
csikósbemutató, nyílt lovaglóóra és díjugrató bemutató
vonzotta az érdeklődőket. Mini versenyként került lebo
nyolításra a fogathajtó verseny 8 indulóval, melynek he
lyezettjei: 1. Tóth György – Seregélyes; 2. Kovács Jenő –
Pusztaszabolcs; 3. Makai Gábor  Perkáta. A verseny le
bonyolításában nagy segítséget nyújtott a helyieknek
Bokor László versenybíró, B kategóriás fogathajtó, ver
senyző, a Szántódpusztai Lovas Egyesület alelnöke.

Köszönöm a szervezés és lebonyolítás során végzett
munkájukat a Motor Ördögei Baráti Egyesület lelkes
csapatának, a Hagyományőrző és Hagyományteremtő
Alapítványnak, a Tiszta Utak Élő Táj vezetőségének és
aktivistáinak, az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, a pusz
taszabolcsi lovasoknak, a pénzügyi osztály dolgozóinak;
a programszervezőknek: NeiklLadány Ágnes, Ádám
László, Zserdin Balázs, Kátai Balázs; a segítőknek: Szőke
Erzsébet alpolgármester asszony, Csiki Szilárd, Kőkuti
Lászlóné, Hujberné Király Beáta, Domak Istvánné,
Domak Zsanett, Csomor Csaba, Ekker László, Mészáros
István.
Külön köszönet illeti a rendőrséget és a polgárőrséget,
valamint a mentősöket a rendezvények biztosításáért.
Kiss Kornélia
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Augusztus 20a az államalapítás,
Szent István és az
új kenyér ünnepe

gyomány, hogy a nemzet sorsát eldöntő „szer”, az első or
szággyűlés megtörtént. Immár több mint ezer éve ünne
peljük e születésnapot – a történeti korszakváltásokból
következőleg változó tartalommal, de változatlan s a szü
letésnap tényéhez illő ünnepélyességgel. Amiben immár
egybeötvöződik a honfoglalás, Szent István, államalapító
királyunk emlékezete, az államiságunkat kifejező alkot
mány (mostanra alaptörvény), az új kenyér s a kenyeret
megtermelő parasztságunk megbecsülése, a haza és a ha
ladás egymástól elválaszthatatlan szolgálatának gondo
lata, a harmadízben feltámadott Magyar Köztársaság
születésének megünneplése.

Városunkban a hagyományoknak megfelelően idén is városi ünnepségen emlékeztünk a
nevezetes eseményről. Az ünnepi műsorban
közreműködött Domak Zsanett, Horváth András és Sztupa Boglárka. Ünnepi beszédet Kátai
György, az Egészségügyi és Szociális Bizottság
alelnöke mondott. Jakab Erika lelkész asszony
kenyérről szóló ünnepi gondolatait követően
Czompó István polgármester úr megszegte az A királynak – a legjobb királynak is – csak alattvalói van
nak: a köztársaságnak – a szabad emberek társult közös
új kenyeret.

Közreadjuk Kátai György ünnepi beszédének szövegét.
Tisztelt Polgármester Úr! Hölgyeim és Uraim!
Béla király névtelen jegyzője így ír a Gesta Hungarorum 
a Magyarok cselekedetei – negyvenedik fejezetében: „ A
diadal után Árpád vezér meg vitézei innen továbbvonulva
addig a mocsárig mentek, melyet Körtvélytónak monda
nak, s ott maradtak a Gyümölcsény–erdő mellett har
mincnégy napig. Azon a helyen a vezér és nemesei
elrendezték az országnak minden szokástörvényét meg
valamennyi jogát is, hogy miképpen szolgáljanak a ve
zérnek meg főembereinek, vagy miképpen tegyenek igaz
ságot bárminő elkövetett vétkekért.(…) Azt a helyet, ahol
mindezt elrendezték, a magyarok a maguk nyelvén Sze
rinek nevezték el, azért, mert ott ejtették szerét az ország
egész dolgának.”
Hogy ki volt az, aki ezt az immár nyolcszáz esztendős kró
nikát írta, mindmáig nem dőlt el egyértelműen. Hogy ez a
történtek után háromszáz évvel íródott regényes „gesta”
mennyire megbízható, mindmáig vitatott. De a helyszín
ismerete, az ásatások tanúsága amellett szól, hogy a név
telen jegyző eleven hagyományt örökített meg. S e ha
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ségének – polgárai, akik egyként felelnek a haza üdvéért,
s akik jogaik – polgári és emberi jogaik – tudatában bát
ran kezükbe veszik önnön sorsuk intézését, szabadon vá
lasztják az Ország Házába képviselőiket, ott végzett
munkájukról beszámoltatják őket, ellenőrzik az ország
kormányának működését, szakadatlan figyelemmel kísé
rik lakóhelyük ügyeit, maguk választják meg azokat, akik
ügyeiket intézik, meghatározzák és ellenőrzik a munká
juk gyümölcséből, törvényes keresetükből befizetett adó
nak a köz érdekében legcélszerűbb felhasználását, és
soha, egy pillanatra nem felejtik el, hogy a közigazgatás
nak kell őket szolgálnia, s nem nekik a tisztségviselőket.
Mert az ország a város, a község, a falu az övék, boldogu
lása tőlük függ, gazdagodásuk az ország gazdagságát gya
rapítja. De nem feledik egy pillanatra sem, hogy aki
gazdagodik, annak sokasodik a felelőssége is: segíteni tar
tozik nemcsak az adójával, de tevékeny emberi együttér
zésével, munkával és anyagi áldozat árán is azt, aki
kevésbé tehetős, aki önhibáján kívül, betegség, halál vagy
egyszerűen a nehéz gazdasági viszonyok eredményeként
vagy szellemi, testi ereje fogytán képtelen magát s az
övéit fenntartani.
Az emberi természet azonban nem egykönnyen változik:
mindig van, aki megpróbál, akár a közösség kezéből ka
pott hatalmával is, visszaélni. Az ilyen embert meg kell,
hogy tanítsuk a „köz” tisztességes szolgálatára. Mint
ahogy nekünk magunknak is meg kell szolgálni: ha meg
tanuljuk, Szer lesz minden napunk – szakadatlan figye
lem és szakadatlan vita. Amiben mindenki érvét
kötelesek vagyunk meghallgatni, s mindenki köteles a
maga érvét elmondani, mert hátha épp amellett dönt a
többség.
Köztársaságban senki nem süvegel meg senkit a hivata
láért. Köztársaságban megbecsülés csak a több és ered
ményes, a közösséget és önmagunkat egyaránt szolgáló
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munkáért jár. Mint ahogy jutalom is csak azért. De, hogy
ez így legyen, az mirajtunk múlik: mirajtunk, hogy hazánk
szabad és felelős polgárai legyünk, és nem alattvalók. És
rajtunk múlik az is, hogy a múlt és jövő közül a jövőt vá
lasztjuk. Mert a múltat megismerni kell és nem megis
mételni. Mert a múltból a jót átmenteni kell, a hibákból
tanulni, de mindig előre tekinteni.
A Magyar nép 1848ban, 1956ban és 1990ben is bebi
zonyította, hogy felismeri a maga érdekét, hogy tenni tud
érte, hogy nem a bosszú, hanem a bölcsesség vezérli.
István király már több mint ezer éve felismerte, hogy az
akkori fejlett keresztény európát kell választani. És 1990
ben is ezt választották az emberek, melyet aztán népsza
vazással meg is erősítettek. Meggyőződésem, hogy ma is
az európai közösségben a helyünk és a boldogulásunk.
A ma emberének a bátorságának és bölcsességének kell
békén tanújelét adnia. Felülemelkedve mindennapjainak
súlyos gondjain. Az utolsó, ahol szabad polgár voltáért
még ezután is meg kell vívnia a békés harcot, önmagában
a szíve mélyén lakik: a szíve mélyén kell legyőzze az ott
lakó, basáskodó kicsi Sztálint, a sült galambot, az államtól
váró szájtátit, a köz vagyonát lelkiismeretlenül dézsmáló
lesipuskást. Ha ezeket sikerül végleg legyőznie, akkor a
Magyar Köztársaságon a poklok kapui sem vehetnek erőt
– hisz polgárainak sok esze van, és dolgos keze.
Hölgyeim és Uraim!
Tehetségét a Magyar nép már számos esetben bebizonyí
totta. Most aktuálisan a Londoni Olimpián. Joggal tölt el
büszkeség minden magyar embert, határon innen és ha
táron túl, hogy az éremtáblázaton nálunk méretében, lét
számában és nem utolsósorban gazdaságában nagyobb,
erősebb államokat előztünk meg. Köszönet minden, az
olimpián részt vett sportolónak, felkészítőnek, sportve
zetőnek.
De az olimpia csak két hétre tudta feledtetni gondjainkat.
Lehangolóak a legfrissebb gazdasági adataink. Én nagyon
szeretném, hogy országunk a gazdasági fejlődés során is
olyan előkelő helyen lenne, mint az olimpiai éremtáblá
zaton. Az éppen aktuális hatalom mintegy harminc éve
ígéri, hogy még egy két év és jobb lesz. Nem hasztalan
lózungokkal kell itthon tartani a magyar fiatalokat,
hanem jó és eredményes gazdaságpolitikával, melynek
eredménye, hogy nő a nemzeti jövedelem és érdemben
nőnek a bérek. Ha ez megvalósul, akkor nem fognak
külföldre menni oly sokan, mint ma, mert senki sem
jókedvében hagyja el a szülőföldjét.

RENDEZVÉNYEK

Sajnos a gyenge gazdasági kilátások nem kecsegtetnek
sok jóval városunkkal kapcsolatban sem. A jövő évi köz
ponti költségvetés vesztesei közé sorolják az önkor
mányzatokat is. A megmaradt jogosítványainkat,
feladatainkat a hírek szerint alulfinanszírozza a költség
vetés. Ebben a helyzetben értékelődik fel az a döntésünk,
hogy annak idején ellenálltunk a kísértésnek és nem men
tünk bele felelőtlen hitelfelvételekbe. Sok önkormányzat
boldog lenne, ha úgy mint a pusztaszabolcsi önkormány
zat, a kötelező feladatok mellett támogatni tudná a civil
szerveteket is.
Születésnapját ünnepli az ország.
Én azt gondolom, hogy az ember nemcsak egyszer szüle
tik, mint ahogy a nemzet sem egyszer születik meg. Újra
születik minden nap. Jóban és rosszban, azok cselekedete
által, akik éppen alkotják. Ahhoz, hogy a magyar nemzet
ne csak újjá születhessen minden nap, hanem gazdagod
hasson és gyarapodhasson, ahhoz mint egy falat ke
nyérre, annyira szükségünk van a határon innen és túliak
kultúrájára, hagyományára, de ezt a hagyományt átépítő
mai tehetségre is.
Beszédem vége felé szeretnék idézni Szent István intel
meiből, tanácsaiból, melyet fiához intézett. Ezek az intel
mek azért nagyszerűek mert időtállóak. De jó néhány
talán időszerű is közülük:
 A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek
pedig zsarnokoskodnak
 Az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő
 A jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben
tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mint
sem másutt lakjanak.
 A szeretet gyakorlása vezet a legfőbb boldogsághoz
 Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasok
hoz, hanem azokhoz is akik nem férnek a hatalomhoz.
 Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos ál
lapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csak is
az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.
 Ha bölcsekkel jársz, bölcs leszel, ha a bolondokkal
forgolódsz, társul adod magad hozzájuk.
Hölgyeim és Uraim!
Őszintén remélem, hogy az országunk és városunk, bé
kességben, jó és ésszerű döntések sorozatával úrrá lesz
a nehézségeken és elindulunk egy valós és tartós emel
kedő pályán. Kívánok Önöknek jó egészséget, kitartást,
bölcsességet.
Köszönöm, hogy meghallgattak!

2012. júliusaugusztus
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Nevelési év végén is mozgalmas
napok az óvodákban
A tanév sok programmal, eseménnyel volt gazdag, de április
hónaptól az óvodák mindennapjai rendkívül pörgősen teltek.
Mozgalmas, vidám napok vártak mindenkire.
Ízelítőt közlünk az eseményekről:
Április 22: Föld napja. Figyelem felhívás a környezetvédelem
fontosságára, a szemét szelektív gyűjtésére. A gyerekekkel kö
zösen elkészítettük Földünk makettjét, ezáltal megismerked
hettek a kasírozás technikájával.

Árisz, a kis fűnyíró története a Nefelejcs Bábszínházzal

Májusfa állítása: „nagyobb, zöld levelű, karcsú, ágasbogas fa,
melyen szalagok díszelegnek.” Májusfát közösen állítottunk a
gyerekekkel, majd népzenére kedvére táncolhatott mindenki.
Árisz, a kis fűnyíró története a Nefelejcs Bábszínházzal
Május 10: „évente egy nap szenteltessék a madarak és fák vé
delmében.” Játékos vetélkedőt rendeztünk a szabadban az alsó
osztályosok részvételével.

Ballagás
A két 8. osztály izgatottan várta június 15ét. A diákoknál talán csak
a szüleik izgultak jobban. Ballagásra érkeztek az általános iskolába.
Hosszú készülődés előzte meg a nagy eseményt. A hetedik évfo
lyam tanulói és osztályfőnökei mindent megtettek, hogy a végző
sök búcsúja emlékezetes legyen.

Belefeledkeztek Árisz kalandjaiba

Május utolsó hete a gyermekhét, ahol tartalmas programok vár
ták az óvodásokat.
Egy nap az egészség és kreativitás jegyében telt. A gyerekek a
felnőttek segítségével készíthettek: papírsárkányt, szalvéta
madárkát, papírkígyót, napellenzőt, pókháló szövést hurkapál
cikára stb.
Egészséges ételeket fogyaszthattak a kicsik; gyümölcssalátát,
limonádét, magokat, teljes kiőrlésű lisztből készült kenyérfa
latkákat, sajttal gazdagítva.
Kirándultunk a Pákozdi Arborétumba, a gyerekek kedvükre
játszhattak.
Sportnap; sajnos az esős, hűvös idő miatt az óvoda falain belül
kerültek megrendezésre egyes versenyjátékok, a gyerekek így
is jól szórakoztak.
A hét zárása a nagyok búcsúztatójával, illetve bábszínházzal ért
véget. Az óvodától való elválást a levegőbe emelkedő léggöm
bök szimbolizálták. Majd finom ünnepi ebéddel kedveskedtek
a gyerekeknek a szakács nénik.

Az óvoda dolgozói nevében: Szekula Istvánné
A virágátadás perceit Vigyikán Gyöngyvér és Nagy Bence hang
szeres játéka tette hangulatossá.
A végére maradt a diákönkormányzat és a Józsefes Gyermekekért
Alapítvány díjainak átadása. A száz ötösért járó jutalmat az idén
először nem csak nyolcadikosok vehették át a ballagáson, hanem
azok az alsóbb évesek is, akik már legalább harmadszor voltak si
keresek.
Az alapítvány kuratóriuma művészpalántákat, jó tanuló, jó spor
tolókat, kiváló sportolót díjazott a végzősök közül. A Józsefes Gyer
mekekért Díjat az idén egy diák és egy pedagógus kapta.

Tanévzáró

Kocsis József visszaemlékező, elbocsátó szavai után a ballagtató
évfolyam műsora következett, melyet Turcsányi Ildikó állított össze
és tanított be. A hetedikesek nevében Vigyikán Gyöngyvér búcsú
zott a nagyoktól, akiknek a helyére szeptembertől ők lépnek. A bú
csúzó nyolcadikosok gondolatait Erdélyi Attila tolmácsolta, majd
Kinyik Berta és Terkovics Renáta dalban köszönt el Nagy Bence
közreműködésével.
A műsor után Kocsis József okleveleket, jutalomkönyveket adott át
a kiemelkedő tanulmányi és verseny eredményeket elérőknek, a
kiváló közösségi munkát végzőknek, a sportban sikereseknek.
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Az ünnepélyes tanévzáróra június 25én került sor, immár a nyol
cadikosok nélkül.
Kocsis József szavai után a 3. évfolyam vidám műsora következett,
melyet Házi Árpádné, Kádár Csilla és Kinyikné Boros Ildikó taní
tott be.
A Józsefes Gyermekekért Alapítvány díjait Pfeffermann Gyuláné
adta át. Az idén 14en részesültek Jó Tanuló, Jó Sportoló Díjban (a
nyolcadikosok a ballagáson vették át).
Dudásné Mester Judit a diákönkormányzat nevében jutalmazta
azokat, akik első vagy második alkalommal szereztek száz ötöst.
Idén először került sor a Természetbarát osztály cím odaítélésére.
Az elismerő oklevelet az ÖKO munkacsoport vezetője, Kovács Lajos
adta át az 1.b és 5.c osztály képviselőjének. A címmel járó pénzju
talmat az új tanév kezdetén kapják meg.
Az ünnepély után minden osztály elvonult a termébe, ahol az osz
tályfőnökök kiosztották a bizonyítványokat. Ezután hivatalosan is
megkezdődött a VAKÁCIÓ!
Dudásné Mester Judit
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Józsefes Hírek
A Józsefes Gyermekért
Alapítvány díjai
A Józsefes Gyermekekért Díjat az idén egyetlen pe
dagógusnak ítélte oda a kuratórium. Egy olyan pedagó
gusnak, aki amellett, hogy kiváló tanító, művészi
tehetséggel megáldott, érzékeny ember. Együttérzéssel
fordul nehéz helyzetű tanítványai felé, és finoman egyen
geti a tehetséges gyerekek útját. Szülői kezdeményezésre
az idei díjazott Házi Árpádné.
A végzős diákok közül Kinyik Berta 8.c osztályos tanuló
részesült az elismerésben.
Művészpalánta Díjat három nyolcadikos vehetett át.
Ének kategóriában Terkovics Renáta, ének és hangszeres
zene kategóriában Kinyik Berta, és tánc kategóriában
Varga Fanni.
Jó Tanuló, Jó Sportoló Díjat az idén 14en szereztek:
Somogyvári Martin 3.c
Molnár Krisztián 4.c
Kaczur Lilla 5.c
Galambos Gergő 6.a
Hamar Erik 6.a
Kőkuti Ákos 6.a
Pék Bernadett 6.a
Bíró Anna 6.b
Hajzer Dóra 6.b
Szőke Noémi 6.b
Schulek Marianna 7.b
Vigyikán Gyöngyvér 7.b
Erdélyi Attila 8.a
Horváth Ramóna 8.c
Kiváló Sportoló Díjban részesült
Baka Béla 8.c osztályos tanuló.
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100 ötös 2011/2012.
A diákönkormányzat minden évben megjutalmazza azo
kat a tanulókat, akiknek sikerült a tanév során száz ötöst
szerezniük. Íme az idei díjazottak:
1. alkalom
2. alkalom
Bozsoki Andrea 3.a
Mihályi Réka 4.a
Jónás Dorina 3.a
Páj Ágnes 4.a
Tunyogi Petra 3.a
Podmaniczky Réka 4.a
Bartók Annamária 3.b
Török Enikő 4.b
Borbély Máté 3.b
Molnár Krisztián 4.c
Horváth Petra 3.b
Rostás Bence 4.c
Codor AnnaMarie 3.c
Botár Dalma 5.c
Darvas Tamás 3.c
Gőz Mercédesz Gréta 5.c
Dombrovszki Kamilla 3.c
Sári Éva Viktória 5.c
Horváth Edina 3.c
Bíró Anna 6.b
Iszprávnik Adrián 3.c
Darvas Balázs 6.b
Kiss Bernadett 3.c
Hajzer Dóra 6.b
Ludányi Boglárka 4.a
Millei Cintia 6.b
Horváth Bogáta 4.b
Szőke Noémi 6.b
Horváth Laura 4.b
Erdélyi Attila 8.a
Kaluz Zsuzsanna 4.b
Kolosa Róbert 8.a
Szőke Tamás 4.b
Horváth Ramóna 8.c
Varga Máron 4.b
Czinkóczi Naomi 6.a
Farkas Dominik 8.c
3. alkalom
Kaczur Lilla 5.c
Czinkóczi Debóra 5.a
Galambos Gergő 6.a
Hamar Erik Viktor 6.a
Pék Bernadett 6.a
Zrena Aletta 6.a

4. alkalom
Pohl Katalin 6.b
Schulek Marianna 7.b
Cséza Dániel 8.a

5. alkalom
Horváth Máté 7.a
Nagy Bence 7.a
Vigyikán Gyöngyvé 7.b
Kinyik Berta 8.c
A 20112012. tanév versenyeredményeit tartalmazó
táblázatokat helyhiány miatt a következő lapszámban
közöljük.

Köszöntő
A József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda hat dolgozója mondhatja el magáról, hogy az elmúlt szor
galmi évben vagy a most induló tanévbennevelési évben 30, illetve 25 éve van a pedagógus pályán.
30 éve: Nagy Violetta tanácsostanító,
25 éve: Kovácsné Török Adél tanító, Mezőné Kelemen Ilona tanár és Vigyikán Klára tanácsostanár.
A Manóvár Óvoda két óvónője, Gulyás Judit és Hegedüs Éva szintén 30 éve foglalkozik gyerekekkel.
Szeretettel köszöntjük Őket, jó egészséget, és további munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Az intézmény dolgozói közül a 2012. évi Szabolcs Napokon városi kitüntetést kapott
Márki Éva gazdasági vezető, Ádám László tanár és Klein Éva óvónő.
Mindhármuknak Pusztaszabolcs Kiváló Közszolgálati Dolgozója elismerő címet adományozott a Képviselőtestület.
Szívből gratulálunk, s kinekkinek a munkakörének megfelelően minden jót kívánunk!
az intézmény dolgozói
2012. júliusaugusztus
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2011/12 versenyeredmények
a Szabolcs Vezér Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégiumban

Programok


szeptember 20. Mozi, Seregélyes Larry Crowe –
egész iskola

Felkészítő tanár: Tánczos Krisztina



október 3. Tehetségpont továbbképzés tanárok
nak
október 18. Tehetségpont – továbbképzés
október 24. Fejős Éva – íróolvasó találkozó
október 26. Tehetségpont, Rudas, tehetségbörze

1.


2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
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Országos irodalmi pályázat – versíró
Kukovecz Dorina 9.d 1. helyezett
Somogyi Tímea 12.d 2. helyezett
Tehetségbörze, Rudas Szakközépiskola
Horváth Zoltán, Németh Petra, Török Lilla 11.d
Marosvölgyi Barbara, Somogyi Tímea 12.d
Tehetségnap, Bánki Gimnázium
Marosvölgyi Barbara, Horváth Zoltán, Németh Petra
Bonyhád TUDOKkonferencia
 Major Nikoletta 3. helyezett
 Török Lilla, Somogyi Tímea, Pintér Klaudia
CRIMINON országos mesenovellaíró pályázat 8.d,
9d. osztály
Hazánk múltja, jelene és jövője: országos rajzpályázat
8.d, 9.d, 11.d, 12.d – összesen 11 fő
Kész! Pénz! országos gazdasági verseny 8.d csapata
Zöld Bajnokok EON ORSZÁGOS VERSENY – egész
tanévben
8.d osztály – 7. helyezés
OKTV nyelvtan Major Nikoletta, Török Lilla, Sztupa
Boglárka
OKTV irodalom Sztupa Boglárka bejutott a 2. fordu
lóba
OKTV dráma Török Lilla bejutott a 2. fordulóba
Drogmentes osztály – országos pályázat 12. d 100%
os pályázati anyag Pintér Klaudia
Országos Kresznerics anyanyelvi verseny, Celldö
mölk
Szőke Georgina 8.d 6. helyezett
Cinema City országos filmelemző verseny Somogyi
Tímea 12.d 2. helyezett
Móra novellaelemző verseny, Győr
országos döntőbe jutott: Major Nikoletta, Török Lilla,
Sztupa Boglárka
Drogmentes – országos rajzpályázat 20 pályamű, 8.d,
9.d., 11.d, 12.d
Keszthely, Helikon napok 8 kategóriában pályamű
és versenyszám 11.d, 12.d
Édes anyanyelvünk megyei verseny
 Major Nikoletta 1. helyezett /országos döntőbe ju
tott/
Török Lilla 3. helyezett
 Kaluz Vivien 4. helyezett
Országos színjátszó verseny – Komédia éve, Bikal
a döntőbe jutott 2 csapat: 11.d, 12.d drámások
Weöres Sándor gyermekszínjátszó fesztivál
Tűvétevők: ezüst, Stílusgyakorlatok: bronz
Megyei színházi szemle, Dunaújváros : Kukás guru,
Tűvétevők
Fridrich Margit megyei szavalóverseny:
 fődíj: Kaluz Vivien
 1. díj: Török Lilla
 3. díj: Debreceni Máté, Sárvári Ivett













november 24. Prága és környéke, külföldi ki
rándulás /pályázati/
november9. Tehetségpont: továbbképzés
november 11. Bánki Tehetségnap
november 21. Rudas Fenntarth. nap drámások
előadásai
november 22. EONszékház, kirándulás 8.d , ju
talom mozi /pályázat/ 12.d
november 29. TÁMOP 3.4.3. záró rendezvény
december 8. drámások záró rendezvény –
TÁMOP
december 20. Karácsonyi koncert – Zöld bajno
kok




január 11. Székesfehérvár, bérletes színház: Óz
január 18. színház, Finito



február 1. színház: Revans




március 2. Queen c. előadás  drámások
március 3. Operettszínház Rómeó és Júlia musi
cal
március 27. Színházi világnap, Szfvár, drámások
márc. 31. FMDN








április 17. Színházi est a Művelődési házban:
Queen, 8 nővér, Kukás guru
április 20. előadás a Művelődési házban  Tűvé
tevők
április 21. Bikal – országos színjátszó fesztivál
április 2628. Keszthely, Helikon Napok





május 9. színház: Anna Karenina
május 10. Weöres gyermekszínjátszó fesztivál
május 24. Fridrich Margit megyei szavalóver
seny



június 1. Megyei színházi szemle, Dunaújváros:
Kukás guru, Tűvétevők
június 2. Ausztria, Kalandpark
június 6. színház, Csárdáskirálynő
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Tánczos Krisztina

Szabolcs Híradó

Különleges napok
A mindennapi életünk megszokott, és rohanó ritmusában oly
sokszor sóhajtunk fel, vágyakozván egy kis újra, egy kis öröm
teli pillanatra, hogy csak egy kicsit legyen más, mint a minden
napi „robot”.
Én találtam egy ilyen helyet, ahova csak egy pár órára mentem
el, és ahonnan szinte el sem akartam jönni. Hihetetlennek tűnik,
de ez a minden évben megszervezett, Jakab Erika tiszteletes
asszony lelkes munkája révén megvalósított iváncsai reformá
tus lelki tábor gyermekei között eltöltött idő volt, és csak egy
délelőtt, az egész heti programból.

Kedves szülők! Ha látták volna gyermekeiket ezen a héten, nem
biztos, hogy rájuk ismertek volna. Gyermeki őszinteségük, a be
lőlük áradó éltető erő, a hihetetlen találékonyságuk, képzelőe
rejük, rejtett képességeik, lebilincselő kedvességük átragadt a
felnőttekre is, valami csodálatos, euforikus hangulatot vará
zsolva maguk köré.
Ugye feltevődik a kérdés, hogy a ma sokszor unott arcú, érdek
telen, vagy állandó mozgásigényű gyermekek számára mi lehet
az, ami így felvillanyozza őket, és kortól függetlenül (alsósok,
felsősök, 17en együtt) olyan témákat boncolgathatnak, mint a
félelem, panasz, csüggedés, reménység, köszönetmondás, bo
csánatkérés, hálaadás, szeretet. Ők már tudják, megérezték az
itt töltött idő alatt.
Talán az ilyen elvontnak tűnő, és a mai ember számára sokszor
semmit nem jelentő kifejezések igazi megismerése jelentékte
lennek tűnik, vagy egyszerűen nincs idő rá, mert nem gyakor
latiasak.
BIZTOS, HOGY NEM?
Pedig ezek a gyermekek az ilyen elvont, többnyire lelki dolgo
kat igazán a mindennapi gyakorlatba ültették és mennyire más
képpen tették, mint mondjuk egy héttel azelőtt tették volna...
Azon a keddi napon éppen a panaszkodásról, és hálaadásról ta
nultak, és olyan gyakorlati rögtönzéseket hoztak létre egytől
egyig, hogy szinte művésziesen adták elő. Ezeket ne úgy
képzeljék el, hogy muszájból tették, nem. Erősen gondolkod
tak, hogy újabb és újabb jelenetet hozzanak létre. A feladat
pedig az volt, hogy párban dolgozva, az egyik fél panaszkodá
sában a másik vigasztalja. Mit tanultak a gyermekek? Meglátni
a jót a rosszban is. Mennyi vitát, veszekedést, esetleg tettleges
séget, vagy hirtelen válást lehetne megelőzni, ha ezt a felnőt
tek is tudnák gyakorolni! Ez nem könnyű dolog, hiszen még
Jézus tanítványai sem gondolkodtak mindig helyesen, pedig ta
nítójuk mellettük volt. A tanítványok bosszankodtak, és tékoz
lásnak tartották, vagy inkább a szegényeknek adták volna
annak a nagyon drága olajnak az árát, (300 dinárt) amellyel egy
bűnös asszony a farizeusok házában Jézus lábait, és haját illette.
Jézus meglátta eme panasz jó oldalát, és mondta:”Miért bánt
játok ezt az asszonyt, hiszen jó dolgot cselekedett velem,......
mert ő ezt a kenetet testemre töltötte, az én temetésemre nézve

LELKI DOLGAINK

cselekedte azt”( Máté 26.613)........ és monda pedig az asz
szonynak: „ a te hited megtartott téged. Eredj békeséggel!”(Lu
kács 7.50.)
Továbbá, szintén a gyakorlatba ültetve, megtanultak a gyere
kek köszönetet mondani, és hálát adni imájukban. Mindnyá
juknak volt mit megköszönni, kinek mi volt jelenleg a
legfontosabb, de szívhez szóló volt egy édesanya betegségéből
való felgyógyulásáért szóló hálaadás és köszönet, vagy éppen
az ezért való könyörgés. Akinek jó anyagi helyzete volt, azt kö
szönte meg, mert a szüleinek van egészsége és munkahelye,
hogy nekik minden földi jót megvalósíthassanak.
Ha látták volna, azokat a kis imára kulcsolt kezeket, a kis ma
guktól térdre boruló testecskéket, a szeretet magvát szívükben
hordozó gyermekeket!!!

Rögtön a magvető példázata jutott eszembe, amit Jézus mon
dott az őt hallgató sokaságnak. Az elvetett magok eshetnek az
útfélre, de ott eltaposódhatnak, vagy felszedik a madarak, es
hetnek a kövek közé, de ott elszáradnak, eshetnek tövisek közé,
de ha kikelnek is, a kis növényeket a tövisek elfojtják. Csak a jó
földbe kerülők nőhetnek meg és teremhetnek gyümölcsöt. Így
van ez Isten igéjével is, amint meg van írva Lukács 8. 415.ver
sében. ....” amelyik pedig jó földbe esett, ezek azok, akik a hal
lott Igét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek
béketűréssel.”
És ilyen béketűréssel várták az aktív pihenő játékokat is, ame
lyekben sokan megcsillogtatták színészi tehetségüket, és szerep
lésre termettségüket, biztatva a kissé bizonytalan társaikat is.

A mai napon, ezek voltak Isten legvidámabb gyermekei .
Én pedig általuk csekély 60 évet szárnyaltam vissza, egy gyö
nyörű világba, a gyermekkorom emlékeibe.
Én is csak köszönettel és hálaadással tartozok az Úrnak, mind
ezért.
A reménység pedig az, hogy egyre több ilyen alkalom létezhes
sen, és egyre több gyerek vágyódjon vissza és jöjjön el ezekbe
a táborokba.
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Áldás békesség!!
Palocsay Erzsébet
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Hittantábor 2012
A 2012es hittantábor július 16tól 20ig került megren
dezésre Iváncsán. Hétfőtől péntekig sokszínű programot
állítottak össze nekünk. Az első napon sok új és régi arcot
fedeztünk föl. A reggeli és egy kis szünet után áhitat kö
vetkezett, ahol mindennapi dolgokról esett szó, majd
mindenki elmesélhette az ezzel kapcsolatos tapasztala
tait. Ezután egy kis játék, majd újságpapírból, PET palac
kok aljából és tapétaragasztóból készítettünk kosárkát,
melyet száradás után színesre festettünk. A kézműves
kedést az ebéd követte, majd egy rövid csendespihenő. A
pihenést követően az uszoda felé vettük az irányt. Vidám
labdázás vette kezdetét, ahol természetesen a felnőttek
nél volt az előny. Visszatérve a gyülekezeti házba még egy
rövid hoki vagy pingpong meccs jött és vacsora, 6 óra
kor pedig véget ért a nap. A kedd is hasonlóképpen telt
el. A minden évben már szokássá vált focimeccset is le
játszottuk, ahol a lányok győzedelmeskedtek. Az uszodá
ban is vidáman telt az idő.
Szerdán érdekes napunk volt, mert Budapestre mentünk
kirándulni. Vonattal utaztunk a Déli pályaudvarra. Onnan
gyalog indultunk föl a várba, ahova hosszú lépcsősor ve
zetett. A várban a Hadtörténeti Múzeumba látogattunk el.
Rengeteg érdekes dolgot láttunk, mint például kitünteté
seket, kardokat, régi ruházatokat, torpedót. A legérdeke
sebbnek egy ágyú bizonyult Mátyás király korából.

Múzeumlátogatásunk után piknikeztünk, és egy csoport
kép után felszálltunk a villamosra. Ezután fogaskerekű
vel folytattuk utunkat, amivel a Gyermekvasúthoz
mentünk. Hűvösvölgynél szálltunk le, ahol látogatást tet
tünk a gyerekvasút múzeumában. Rövid túrát tettünk az
erdőn keresztül egy rétig, ahol ismét elővettük a szend
vicseket. Hazafelé ismét villamossal, majd vonattal szá
guldottunk.
Csütörtökön megint csupa jó dolog várt ránk. Életfát ké
szítettünk, aminek létrejöttét néha a szétszóródó gyön
gyök nehezítették meg. A nap folyamán versenyt úsztunk,
fociztunk. A vacsora kicsit más volt, mint előző napokban,
mert a gyülekezet tagjai pogácsát, almát hoztak és kür
tőskalácsot sütöttek, aminek igen nagy sikere volt.
Péntek volt az utolsó nap, ennek senki sem örült. A hétfőn
elkészített kosárkákba majdnem mindenki kis cetlikre
felírta, hogy mi volt jó, és mi volt rossz az idei táborban.
Megismerkedtünk a néptánc alapjaival és rájöttünk, nem
is olyan könnyű az ilyesfajta mulatozás, mint amilyennek
látszik. Az uszoda és a vacsora után végéhez ért a tábor.
A többiek és a szülők nevében is szeretnék köszönetet
mondani Erika néninek és mindazoknak, akik lehetővé
tették számunkra a hitbeli megerősödést, az élményteli
kikapcsolódást.
Reméljük, jövőre két hétig fog tartani, és ugyanilyen jó
lesz, mint idén.
Vigyikán Gyöngyvér 8.b osztályos tanuló

AGROSZERVIZ Kft.
Az Ön megbízható partnere!

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

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

2457 Adony, Ady Endre út 82.
Telefon: 06(25)231347/126os mellék 06 (30) 4054541
www.agroszerviz.hu
Nyitva tartási idő: hétfőtől csütörtökig 6.30 – 15.00 pénteken 6.30 – 12.30
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Majorné Lengré Andrea:
Boldogság

Évforduló
Július elején ünnepelte 8. születésnapját a Napraforgó
klub. Baráti beszélgetés, hűsítő fagyi és jégkrém, a tagok
által sütött finom sütemények, frissítő csárdástanulás szí
nesítette az ünnepi összejövetelt. Mindig jól érezzük ma
gunkat együtt ebben a lelkes kis közösségben, de az
ünnep mégiscsak más. A hangulatot egyik klubtagunk
által írt és felolvasott, alább közölt vers jól jellemzi. A klub
vezetője az est végén mindenkinek egyegy szál rózsát
nyújtott át boldog születésnapot kívánva.

A boldogság az jó dolog,
Akkor nincsenek gondok.
Legyen minden ember boldog,
Olyankor elmúlnak a szürke foltok.
Sétálsz az utcán látván madarat,
S te is szépnek látod magadat.
Látsz gyönyörű virágot,
Egyből szebbnek látod a világot.
Nézed a hegyeket, folyókat,
És elfeleded a bánatos gondokat.
Látod, ahogy a pillangó gondtalanul száll,
Ugye te is ilyen boldogságra vágysz?
Hunyd be szemed, s látod, amit látni akarsz,
Mert itt a zöld és virágos tavasz.
Boldogság – ez magáért beszél,
Az élet olykor nagyon nehéz.
Hát küzdd le a rossz dolgokat, gondokat,
Utána szivárványban látod a szürke foltokat.

ÖTE HÍREK
Július hónapot a felnőtt tagok számára házunk tája rend
betétele, és a tavalyi évben megkezdett felújítási munkák
folytatása töltötte be.
Mind e közben az ifjúsági csapat buzgón gyakorolt, majd
részt vett július. 07én a Sárosdon megrendezett III. gyer
mek és ifjúsági versenyen.
A verseny három részből állt: Staféta, kismotorfecskendő
szerelés (800litr/perc), tűzoltó totó. Egyesületünk egy
csapattal nevezett. A csapat III. helyezést ért el.

A Szabolcs Napok rendezvényein aktívan részt vettünk.
Tagjaink ott voltak a felvonulók között, szombaton a gye
rekek bemutató szerelést hajtottak végre. Vasárnap pedig
nagy örömünkre vendégül láthattuk egy finom ebédre, és
baráti beszélgetésre a városunkba látogatott testvér tele
pülés tagjait. Kellemes, és tartalmas délutánt töltöttünk
el együtt.
Popovics Ilona
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Gemencben jártunk
Van egy csodálatos fotóalbumom Gemenci színek címmel.
Sokszor fellapozom, ha szépet akarok látni. Előszava így
kezdődik: „Európa legnagyobb ártéri erdeje a Gemencierdő, mely a Paks-Dunaszentbenedek vonaltól az országhatárig, a Duna jobb és bal partján terül el. A Gemenc név
az emberek számára fogalommá vált. Csodálatos ártéri
erdői, különleges növény- és állatvilága idehaza és szerte a
világon nemcsak a természet rajongói számára ismert.”
Amikor kiderült, hogy a kerékpáros szakosztály oda készül
nyári túrára, tudtam, hogy én is köztük leszek. Megelevenednek a fényképek, amiket nézegetni szoktam.
Augusztus 2án reggel indultunk a városháza elől az
önkormányzat kisbuszával, és három autóval. A kerékpá
rok utánfutókra kerültek, mert Őcsényig sokat kellett
volna tekerni. A 19 fős társaságban minden korosztály
képviseltette magát tizenévestől a hetvenes évei végén
járóig.
Szállásunk az Őcsényi Repülőtéren volt, amit éppen vi
torlázórepülők tömege vett birtokba néhány napra. Ha
kinéztünk a szobánk ablakán, amerre a szem ellátott gép
madarak voltak földön és levegőben. Mi pedig arra ké
szültünk, hogy drótszamáron járjuk be a környéket.
Túráink úgy indultak, hogy elkerekeztünk Keselyűsig.
Ott pihenőt tartottunk a Keselyűsi csárdában, ahol szigo
rúan csak üdítőitalt fogyasztottunk, hiszen a járművezető
nem iszik alkoholt. Szükség is volt a folyadékpótlásra,
mert minden nap kánikulában bicikliztünk. Szerettük
volna kipróbálni az erdei kisvasutat, amely átszeli a
DunaDráva Nemzeti Park Gemencitájegységét Bárány
foktól Pörbölyig. Hiába van azonban hivatalos menetrend,
a vonatok alkalomszerűen közlekednek, és akkor is csak
néhány állomást érintenek. Nekünk a harmadik napon si
került fölszállni Keselyűsön, ahol megtudtuk, hogy csak a
következő megállóig közlekedik a vonat: GemencDuna
partig. Kiszállás után 20 percig nézelődhettünk, aztán
visszamentünk Keselyűsre. Csalódás volt, de a látvány
részben kárpótolt minket. A Dunapart gyönyörű. Néhá
nyan megáztattuk a lábunkat a kellemesen hűs vízben. Az
érintetlen erdő látványa is megkapó.
Általában gáton kerékpároztunk, ami jó volt, mert asz
falt úton biztonságban közlekedhettünk, hiszen autók
csak engedéllyel használhatják. Veszély nélkül lehetett
nézelődni, és bizony gyakran láttunk őzeket befutni a
mellettünk húzódó erdőbe. Rossz is volt a gát, hiszen
végig tűző napon kellett tekernünk, ami idősebb társain
kat megviselte. Ők ezért nem is jöttek velünk minden al
kalommal.
Legemlékezetesebb és egyben leghosszabb túránk
nagy részét is gáton tettük meg. A szokásos keselyűsi pi
henő után a zsilipnél levő hídon átmentünk a Sió fölött.
Onnan előbb a Sió, majd a Duna gátján haladtunk tovább.
Mielőtt átkeltünk volna a Szent László hídon, lementünk
egy kicsit a Dunához lábat áztatni, és gyönyörködni. Aztán
át a hídon, és végig a Duna bal partján gurultunk Baja felé.
Dél körül megálltunk egy hangulatos vízparti csárdánál.
Tartottunk egy hosszabb pihenőt és megebédeltünk. Ere
detileg úgy terveztük, hogy a Pörbölyi Ökoturisztikai Köz
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pontig megyünk, ahol megnézzük a látnivalókat. Szeren
csénkre a csárdában találkoztunk a helyi erdészet veze
tőjével, aki ajánlott egy hangulatos erdei utat, ha nem
ragaszkodunk a tervezett úticélhoz. Nem ragaszkodtunk.
Helyette végre árnyas erdőben biciklizhettünk forró asz
falt helyett, miután újra átkeltünk a Duna jobb partjára.
Előbb a VénDuna mellett haladtunk, majd elértük az
erdei vasút útvonalát. Mivel az országos kék jelzést kellett
követnünk, lázasan kerestük a fákra felfestett turistajel
zéseket. Ennek ellenére egy kisebb csapatnak sikerült el
tévednie. Az erdei út meglehetősen vadregényesnek
bizonyult. Eleinte még széles volt, aztán ösvénnyé szű
kült, végül eltűnt. Mi pedig követtük árkonbokron át a
kék jelzést. Viszont megtaláltuk azt a madárlest, amit már
napok óta hiába kerestünk. Végül kalandos úton vissza
kapaszkodtunk a gátra, és hazatekertünk. Több mint 70
kmt tettünk meg.
Azt hiszem, mindannyiunk nevében mondhatom, hogy
a legnagyobb élmény a hajókirándulás volt a Sión. A Ke
selyűsi csárdában bukkantunk egy prospektusra, amely
különböző időtartamú hajózásokra invitálta az érdeklő
dőket. Felhívtuk a megadott telefonszámot, és indulhat
tunk is a zsiliphez, ahol előző nap már jártunk. Egy
csónakházban várt ránk Gaál László, akiről kiderült, hogy
megszállott vízi ember, aki hasonló társaival – a Clark
Ádám Flottilla nevű civil szervezet tagjaival – épített egy
motoros hajót, amivel sétautakat tesz a Sión. A látvány él
ményén kívül olyan idegenvezetést kaptunk, amire nem
számítottunk. Minden felröppenő madár, minden növény
nevét ismertük az út végére. Megtudtuk, hogyan telepí
tették vissza Gemencbe a hódokat, hol járnak le inni a
vadak, és hol szoktak átúszni a túlpartra; miért gyógynö
vény a fagyöngy, és hogyan építették a csatornát a talics
kás kubikosok. A vízimadarak már annyira hozzászoktak
a hajóhoz, hogy a szürke gémek szinte mellettünk szálltak
fel. A szerencsések jégmadarat is láttak, ami igazi ritka
ság.
A hazautazás előtti estén várt ránk egy meglepetés. Egy
négyszemélyes kisrepülőgép pilótája felajánlotta, hogy
felviszi gépével az érdeklődőket egy kis légi városnézésre.
A 10 perces repülés nem volt olcsó, de a három utas osz
tozott rajta. Akadt is rögtön 9 jelentkező, tehát három
szor szállt fel a gép. Nekem, aki még soha nem ült repülőn,
óriási élmény volt. Ráadásul a pilóta mellett ülhettem.
Időközben kezdett lemenni a Nap, ezért a többi repülni
vágyónak várnia kellett másnap reggelig.
Az utolsó napon még tettünk egy rövid túrát a kör
nyező településekre, Decsre és Sárpilisre, ahol szerettük
volna megnézni a tájházat és a vadászati kiállítást. Van
ugyan nyitva tartásuk, de előre be kellett volna jelent
keznünk. Így jártunk!
Voltak a négy napnak tanulságai, melyeken el kell gon
dolkodnunk. Mindent egybevetve sok szép élménnyel
gazdagodtunk. Köszönet illeti Csordás Viktort a szerve
zésért, vezetésért. Köszönjük Czompó Istvánnak és Csiki
Szilárdnak, hogy fuvaroztak minket az önkormányzat kis
buszával. Kiss János és Szuszán János szállította utánfu
tóval a kerékpárokat, nekik is köszönjük.

2012. júliusaugusztus

Dudásné Mester Judit

Szabolcs Híradó

EGÉSZSÉG

Környezetvédelmi nyári tábor
„Környezettudatos szemlélet kialakítása iskolás korban”
címmel a Tiszta utak, élő táj Egyesület környezetvédelmi
tábora 2012. június 26tól július 6ig került megrende
zésre.
A tábor azzal a céllal jött létre, hogy a gyerekekben egy
olyan gondolkodásmódot vagy szemléletet alakítsunk ki,
amely hatására a gyerekek igénye is nagyobb lesz egy
tisztább, egy igényesebb környezet kialakítására, és a
bennünket körülvevő környezet megbecsülésére.
A tábor ideje alatt beszélgettünk környezetvédelmi té
mákról pl. elektromosság, szelektív hulladékgyűjtés,
vizek élővilága stb., filmet néztünk vadon élő állatokról.
Kézműves foglalkozást tartottunk természetes anyagok
felhasználásával, öntöttünk szappant sokféle mintával,
színnel és illattal, szalvétatechnikával készítettünk képe
ket, vázákat, dobozokat, poháralátéteket, nemezeltünk
kulcstartót és mécses tartót, hulahoppkarika segítségé
vel szőttünk párnákat. A programba mozgást is csem
pésztünk, aerobikoztunk, kirándultunk Martonvásárra az
arborétumba, üzemlátogatás keretében pedig megnéztük
a tehéntelepet, és az ott folyó munkát.
Utolsó napon bográcsoztunk, és megállapítottuk, hogy a
tábor sikeresen zárult. A tábort jövőre is szeretnénk meg
szervezni, új ötletekkel…

MEGELŐZÉS
(folytatás)
Sokan tudják rólam, hogy nagyon szeretem az orvosi
könyveket. Most a „Nagy Egészségkönyv”ből szeretnék
idézni. (Kossuth Könyvkiadó 1993.) Sokszor, mikor a sú
lyos rákos beteg szinte kétségbeesik, hogy teljesen elta
nácsolom a hús evésétől, kinyitom e könyvet és
elolvastatom vele. Látom, szinte le van döbbenve, de el
kell ismernie. Kérem, olvassák figyelmesen a 917. o.ról
idézetteket:
A vegetáriánusok tovább élnek
Vegetáriánusoknál a húsfogyasztókkal szemben 30
70 százalékkal kisebb a rizikó, hogy szívinfarktust,
vagy coronariabetegséget kapnak. A gyomorbél trak
tusnál is kevesebb a megbetegedésre való hajlam, kösz
vény és vesefunkciós zavarok ritkábban fordulnak elő, a
rák okozta halálozás 5075 százalékkal ritkább.
A rizikófaktorok, melyekről tudjuk, hogy a betegségek
kifejlődésében szerepet játszanak, összehasonlítva a hús
fogyasztókkal a vegetáriánusoknál r i t k á b b a k.
 Gyakrabban maradnak az ideális súlynál,
 Vérnyomásértékeik feltűnően alacsonyak,
 Vérzsírértékeik alacsonyabbak.
Azoknak a kismamáknak a teje, akik éveken keresztül
vegetáriánus étrenden élnek, lényegesen kevesebb ká
rosító anyagot tartalmaz, mint azoké, akik vegyes kosz
ton élnek.
A tápanyagellátás kielégítő?

A tábor résztvevői

A táborlakóink voltak: Daróczi Sára, Daróczi Luca, Hor
váth Laura, Molnár Kata, Podmaniczky Réka, Ekker
Gábor, Csiszár Laura, Horváth Bogáta, Neikl Benedek,
Végh Dorina, Tunyogi Petra, Varga Márton, Szőke Tamás.
Segítettek a tábor lebonyolításában: Zöld Bajnokok (8.
gimis osztály), Dudásné Mester Judit, Megyeri Éva, Bartha
Ildikó, Winkler Lászlóné, Brunnerné Berta Nóra, Neikl Fe
renc.
Köszönöm mindenkinek, aki segített abban, hogy a tábor
zökkenőmentesen létrejöjjön. Külön köszönöm a Faunus
Kftnek, hogy finom ebédet főztek nekünk, és az önkor
mányzatnak, hogy a kastélyt rendelkezésünkre bocsáj
tották.
Neikl-Ladány Ágnes
Tiszta utak, élő táj Egyesület
Vegetáriánusoknak az egyes élelmiszerek tápanyagtar
talmát jól kell ismerniük, hogy semmit ne kockáztassa
nak.
Vegetáriánusoknak
ezért
táplálkozási
specialistáknak kell lenniük.
Még mindig a „Nagy Egészségkönyv” 917.oról folytatva:
„Fehérje: aki tojást és/vagy tejet fogyaszt, könnyen elő
állítja fehérjeszükségletét. A vegetáriánusoknak gyakran
kell hüvelyest fogyasztaniuk. Ezek fehérjében gazdag nö
vényi élelmiszerek, hazánkban is teremnek.”
24szeri kórházban létem alatt, nem egy orvos megkér
dezte tőlem: „Mi lesz az esszenciális aminosavakkal, me
lyek csak állati termékekben vannak?” S mikor
kigyűjtöttem a „Tápanyagtáblázat” c. ORVOSI könyvből
őket (1998), döbbenve láttam, hogy sokkal több növény
tartalmaz esszenciális aminosavakat, mint az állati
termékek
Kalcium – a vegetáriánusok számára esetleg a kalcium
ellátás lehet kritikus. Úgy érzem, hogy az egészséges
vegan táplálkozás mellett, biztosítva van a szükséges kal
cium. Miért? Mert kevesebb fehérjét fogyasztunk.
Dr. Sang Lee mondja: Nem az a fontos, hogy mennyi kal
ciumot fogyasztasz, hanem az, hogy mennyit tud abból
felhasználni a szervezeted, ugyanis a bő fehérjefogyasz
táskor a felesleges fehérje eltávozásakor mindig kiviszi
magával az ásványi anyagokat, kalciumot, káliumot, fosz
fort, stb. A mandulában és a dióban található a legjobb fe
hérje, kalcium és foszfor arány.
Vas – a következő vitatott kérdés. Újból a Nagy Egészség
könyv 918. oldaláról:
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„Növényekben előforduló vasat a szervezet rosszabbul
veszi fel, mint az állati termékekből. Amennyiben a vas
ellátás a határérték alá süllyed, a szervezet ezt kiegyen
líti, miközben a felvett mennyiséget fokozza. Így fordul
elő, hogy a vegetáriánus étrenden élő férfiak nem szen
vednek vashiányban. Nőknél a vér vastartalma kb. 10 szá
zalékkal alacsonyabb, mint azoknál, akik húst
fogyasztanak. Ennek ellenére kevésbé hajlamosak a be
tegségekre.”
Több betegem vérében a hemoglobintartalom jóval a
„padló” alatt van, pedig legtöbben húsevők. Mivel a vö
rösvértest az oxigénszállító, s ha ez nagyon is a mínusz
ban van, hogyan tudjon jól dolgozni a tüdő, a szív, s vele
együtt a többi szerv? A súlyos vashiányosoknak tanácso
lom egy Sao Paulói orvos tanácsát: Végy 12 vasszeget,
azzal szúrd keresztül az almát, s 24 óra után vedd ki be
lőle, s fogyaszd el a fekete lyukas almát. Rövid időn belül
felugrik legtöbb betegnél a hemoglobinszint. S ahol vas
felszívódási zavar van, a különböző hideg fürdők által – a
vérkeringés elősegítésével megindult a felszívódás, tehát
gyógyul a jó Isten segítségével. Kb. 18 éve egy kassai be
tegemnél tapasztaltam meg ezt legelőször.
Dr. Vander mutatja egy képen: csalánsaláta, vagy lényerő
géppel kicsavarva 12 deci csalánlé naponta, hamarosan
meggyógyítja vérszegénységet.
Újból a Nagy Egészségkönyv 918.oldaláról idézek: „B12
vitamin: tejtermékekkel a szükségletet fedezni lehet. Jól
lehet a vegetáriánus ezt a vitamint nem viszi be a szerve
zetbe, csak ritkán mutatkoznak hiánybetegségek.
Nyilvánvalóan tejsavas termékekkel (savanyú káposzta)
elegendő B12 vitamint juttatnak be a szervezetbe.”
Még egy pár figyelmeztetés az orvosi könyvekből:
MSD Orvosi Kézikönyv a Családban. A világ legismertebb
orvosi szakkönyve. Közérthetően – mindenkinek 656. ol
dalán olvashatunk az Avitamin túladagolásról:.rövidítve
idézek belőle:
Az Avitamintöbblet mérgezést okozhat, akár egy
szerre veszik be az egészet (heveny mérgezés), vagy hosz
szú idő alatt (idült mérgezés). Azok a tabletták, melyek az
ajánlott napi Avitaminbevitel 20szorosát tartalmazzák,
a bőrbetegségek megelőzésére, vagy enyhítésére árusít
ják őket, esetenként hasonló tünetekhez vezettek, még az
előírásnak megfelelően szedve is. Pl: megritkult, megvas
tagodott haj, a szemöldök részleges elvesztése, felrepe
dezett ajkak, száraz, érdes bőr. Súlyos fejfájás,
agynyomásfokozódás, csontkinövések, ízületi fájdalmak
gyakoriak, különösen gyermekeknél. A máj és a lép meg
nagyobbodhat. Az olyan nők kisbabáinak, akik izotreti
noint
(Avitaminszármazék
bőrmegbetegedések
kezelésére) szedtek a terhesség alatt, születési rendelle
nességei lehetnek.
Hogyan folytatja? Olvassuk: „A bétakarotint növények
tartalmazzák, mint például a sárgarépa. A szervezetben
lassan Avitaminná alakul; nagy mennyiségekben lehet
fogyasztani anélkül, hogy mérgezést okozna. Habár a bőr
sötétsárga színűvé válik (karotinózis) különösen a tenye
reken és a talpakon, nincs egyéb ártalmas hatása.”
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Ugyanebben a könyvben a 651655. oldalakon TÁBLÁ
ZATBAN be van mutatva a többi vitamin és ásványi anyag
FELNÖTTEKNEK megadott szükségletmennyisége is, 
milyen táplálékokkal tudjuk azokat magunkhoz venni, s
ugyancsak a hiány, vagy a többlet hatásai is le vannak írva.
Érdemes őket elolvasni.
Még egy keveset szeretnék idézni Hans Ulrich Grimm: „A
leves hazudik” Az ételek szép új világa c. könyv 9495 ol
daláról :
„A ribotide” például, egy ízerősítő  lehetővé teszi, hogy
„egy levesnek markánsabb legyen az íze, miközben a hús
kivonat teljes mennyisége ribotideval helyettesítődik. „A
költségcsökkenés nyilvánvaló’ – véli a prospektus..... Mit
kezd azonban az ínyencek gyomra a ribotidevel? Semmit
– véli Jürgen B. érzékfiziológus. „A készülék üresen jár.”
Jürgen B. úr úgy véli  „Az aromák képesek kicselezni a
szervezetet. Ha az ízanyagok marhahúst jeleznek, az agy
értesítést kap, az emésztőhormonok aktiválódnak, ame
lyek az egész rendszert felkészítik a marha feldolgozá
sára. Most minden üresen fut. A szervezet be lett csapva.
Ez fiziológiailag hiányállapot.” A következmény pedig far
kaséhség. A reflexszerű reakció erre a továbbevés. …. Ám
komplikációkat okoznak az emésztőrendszerben, csak
azért, mert néhány hazug üzenetet közvetítettek. A szer
vezet nyilvánvalóan mégiscsak túlszárnyalja a laborató
riumok és egyetemek technológusainak horizontját, saját
kozmoszában dolgozik, és nem hagyja, hogy a műéte
lek átverjék.”
Folytassuk a 99. oldalról: „A gyerekek például, ha a test
természetes funkciói ki vannak kapcsolva, ha az íz nem
szabályozza az étvágyat és jóllakottságot, akkor egysze
rűen tovább esznek. És ekkor jelentkezik az az elké
pesztő civilizációs jelenség, hogy egyesek egyszerre
túlsúlyosak és alultápláltak is.”
Még a 1415. oldalról idézek: „A menthenthiolból ugyan
akkor egy literben már a 0,2 milliárdnyi gramm
(0,0000000002) képes a friss grapefruitlé ízének benyo
mását kelteni.
„Egyre ritkábban akarunk mi magunk a tűzhely mögé
állni. A legfontosabbat, a túléléshez szükségeset, a na
ponta elkerülhetetlent, ételeik elkészítését mérnö
kökre, technikusokra és kémikusokra hagyják.”
Aki egy kicsit is komolyan veszi családja és saját egész
ségét, úgy gondolom, hogy van min elgondolkodnia. Nem
csoda tehát, hogy ma sokan „tanítják”, hogy „gyakran
egyél, keveset”, mivel a „mű ételektől” szinte állandóan
éhesnek érzi magát az ember.
Nagyon sokan kis hazánkban – de külföldön is  akik az
Életreceptek – Ételreceptek c. könyvemből készítik napi
táplálékukat, simán lemondtak a napi „gyakori étkezés
ről”, mert egyszerűen nincs rá igényük, mivel a tartalmas
ételek után nem éhesek.
Nem csak hiszem, hanem gyakorlom is, hogy míg élünk,
mindig van mit tanulnunk!
Ezt kívánom minden kedves Olvasómnak.
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AEROBIK
2012. június 2án Apajon ismét aerobik versenyen vet
tünk rész. Az Örökmozgó KKSE Pusztaszabolcsról 4 csa
pattal indult, 5 versenyszámban.
A felkészülésre sajnos nem jutott sok idő. Az iskolai szü
netek és a munkaszüneti napok miatt áprilisban és má
jusban kevés edzésük volt a gyerekeknek. Szerencsére
azonban volt lehetőségük színpadon is gyakorolni ebben
az időszakban, Ercsiben egészségnapi rendezvényen,
Besnyőn a falunapon is felléptek.

Mivel két fiú is csatlakozott az egyesülethez, egy új for
máció is alakult Főnix néven: Hujber Fanni, Móré Melinda,
Varga Ivett, Krasznai Fanni, Sebesi Nikolett, Sinka Csenge,
Kaczur Virág, Krasznai Bence és Krasznai Rajmund.
Ők a 7. helyen végeztek.

Az első a „Gyöngyvirág csapat”: Hujber Fanni, Móré Me
linda, Varga Ivett, Kaczur Virág, Krasznai Fanni.
Ebből a csapatból egy kislány kivált, kettő másik lépett a
helyébe, ezért új felállással kellett bemutatkozniuk. A kor
csoportjukban 4. helyen végeztek.
A „Fitnesz tinik” csapata szintén bővült, ők most már né
gyen álltak színpadra és két versenyszámban indultak:
Németh Klaudia, Schulek Mariann, Varga Vivien, Bakonyi
Katalin. Korcsoportjukban 1. helyen, arany éremmel, step
kategóriában pedig 3. helyen végeztek.
Ezekkel az eredményekkel mennek „nyári szünetre” a
gyerekek, kipihenni a felkészülést. Ezúton szeretnénk
megköszönni a felkészítő edzőnek, Huszár Katalinnak az
egész évi munkáját, valamint a szülőknek a támogatást, a
sok segítséget és persze a gyerekeknek ezeket a szép pil
lanatokat!

A második csapat a „Fitt csillagok”: Kaczur Virág, Krasz
nai Fanni, Sebesi Nikolett, Sinka Csenge.
Két kislány megbetegedett a verseny napjára, ezért a ver
seny előtti percekben kellett új felállást tanulni a lányok
nak. Ennek ellenére 3. helyen, bronzéremmel végeztek.

Aki pedig kedvet kapott ehhez a sportághoz, azt szeptembertől szeretettel várjuk!
Érdeklődni Huszár Katalinnál a 20/468-04-05-ös telefonszámon lehet.
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PSC  kezdődik az új
szezon
A legutóbbi bajnokságot (201112. év) a PSC a
tabella ötödik helyén zárta. Sikerekben és örömök
ben egyáltalán nem volt hiány, még úgy sem, hogy a csa
pat valamelyest, ahogy mondani szokás, kipukkadt az
utolsó fordulókra – döntetlen Kulcson, sima vereség Abán
és egy nyögvenyelős győzelem Vajta ellen hazai pályán.
Sokáig elérhetőnek tűnt a harmadik hely megszerzése is.
Összességében talán mégis el lehet azt mondani  főleg a
tavaszi formát figyelembe véve , hogy csapatunk szerep
lése megfelelt az előzetes elvárásoknak, sikerült közelebb
kerülnünk az élmezőnyhöz.
A nyári hónapokban számos változás történt a csapat
körült. Az új szezonban a vezetőség magasabb célokat tű
zött ki. A CÉL a dobogó megszerzése. Természetesen
ehhez erősítésekre is szükség van. Így érkezett a PSChez
Farkas József és Farkas Norbert Besnyőről, Kovács Zsolt
Kislángról, Tamon János Adonyból, Szilukács Krisztián Ba
racskáról és Schrick Dániel Érdről. A távozók között olyan
játékosokat is találunk – Szabó Norbert és Németh Roland
– akik évek óta Pusztaszabolcson futballoztak, elveszté
sük már csupán ebből a szempontból is fájó lehet a druk
kereknek, csapattársaknak. A kispadon Filotás Józsefet
Fülöp János váltotta. A felkészülésünk kemény edzések és
sorozatos edzőmérkőzések közepette zajlott. A bő egy
hónap kellően szolgálta az új vezetőedző azon célját, hogy
elképzeléseit és elvárásait átültesse a csapatba, ráadásul
egy merően új szellemben futballozó csapat alakulgat,
melynek körvonalait a drukkerek a XX. Szabolcs Kupa
felkészülési torna keretein belül már láthatták. Adony,
Ercsi, Iváncsa és a PSC között megrendezett hagyományos
torna remek mérkőzéseket hozott. Az elődöntőben együt
tesünk két gólós hátrányból felállva múlta felül a szom
szédvár Adony csapatát, majd a döntőben a láthatóan
nagyobb játékerőt képviselő Iváncsa méltó ellenfele volt.
A torna végeredménye: I. Iváncsa; II: PSC, III. Ercsi, IV.
Adony.
Augusztus elején a Magyar Kupa megyei selejtezőivel
hivatalosan is elkezdődődött az új szezon. Az első körben
az alsóbb osztályú Rácalmáshoz látogatottunk. A felfor
gatott összeállításban szereplő csapatunk nyögvenyelős,
egy gólos győzelmet aratott és továbbjutott. Góllövő: Far
kas Norbert. A következő fordulóban a szintén alsóbb
osztályú Nagyvenyimen vendégszerepeltünk, ahol köny
nyed és szemnek is tetszetős játékkal hét gólt lőttünk, és
ismét nem kaptunk egyet sem! Gólszerzők: Kovács Zsolt,
Kovács Zoltán (2), Tamon János és Varga Zoltán (3). A kö
vetkező fordulóban Sárszentmiklós lesz az ellenfél.
A kupameccsek győzelmei feltehetőleg újabb lendüle
tet adtak a csapatnak. A bajnokság augusztus 19i rajtján
magabiztosan várhattuk a Dég elleni hazai mérkőzést. Az
előzetes esélylatolgatásnak megfelelően ismét könnyed,
többgólos győzelmet arattunk, végig kontrollálva a mér
kőzés 90 percét. Gólszerzők: Tóth János, Györök Attila és
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Tamon János (2). Megemlítendő, hogy szép számú
szurkolósereg buzdította csapatunkat.
A következő hétvégén Seregélyesen vendégsze
repeltünk. A borzalmas talajú pálya és a kemény
ség – durvaság határait sokszor feszegető hazaiak
egy félideig tudták megnehezíteni a PSC helyzetét.
Csapatunk adós maradt a szép játékkal, ám ezen a dél
utánon a küzdeni tudás és a győzni akarás bizonyult dön
tőnek. A végeredmény önmagáért beszél: 41re
nyertünk. Mind a négy találatunkat Kovács Zsolt szerezte,
aki a kapu előtt feltartóztathatatlannak tűnt ezen a napon.
Az ifjúsági csapatunk hasonló magabiztossággal és
eredményességgel nyerte meg első két mérkőzését. Im
ponáló, 15 2es gólaránnyal vezeti a tabellát.
Elnézve a szurkolók lelkesedését, a vezetőség kemény
munkáját és a csapat jó formáját és kellő hozzáállását re
mélhetőleg sikeres és szép szezon előtt állunk, mely
végén sikerül elérni a dobogós helyezések valamelyikét.
Pusztaszabolcs képviseli hazánkat Oslóban
A József Attila Általános Iskola egyesületünk játékosa
iból álló csapata szenzációs sikert elérve készül a norvé
giai Oslo városába. A fiatalok a Vasas Folyondár utcai
sporttelepén megrendezett MTG Világbéke Nemzetközi
futballkupa magyarországi selejtezőjének győzteseként
kivívták azt a jogot, hogy a norvég fővárosba utazhassa
nak és ott Magyarországot képviselve 12 európai ország
csapataival megmérkőzve további tapasztalatokat és egy
felejthetetlen élményt szerezzenek maguknak. Gratulá
lunk!
Az MTG Világbéke Kupa egy ingyenes labdarúgótorna
12-14 éves fiúkból álló csapatok részére. A csapat lehet iskolai csapat, labdarúgó klubok korosztályos csapata, vagy
külön erre az eseményre verbuvált csapat. Kispályás rendszerben, 6+1 fős csapatokkal zajlik a vetélkedés. A nemzetközi tornán 12 ország vesz részt, és először minden ország
egy helyi fordulót rendez, amelynek első helyezettje utazást
nyer Oslóba, az MTG Világbéke Kupa nemzetközi döntőjére.

A dobogó tetején Pusztaszabolcs fiai

Ádám László edző csapatában az alábbi játékosok sze
repeltek: Baka Gergely, Drankovics Dániel, Galambos
Gergő, Hamar Erik, Horváth Martin, Kolosa Róbert,
Kőkuti Ákos, Schrick Bence, Smolkó Gergely és
Sztarek László.
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Meghívó
Pusztaszabolcsi Erőnlét Sportegyesülete 25. alkalommal ren
dezi meg a hagyományos országos fekve nyomó Pusztaszabol
csi Kupát.
Helyszín:
Pusztaszabolcs József Attila Általános iskola tornaterme
Időpont:
2012. szeptember 15én
Mérlegelés:
8 órától 9 óra 30ig minden súlycsoportban.
Nevezési díj:
2000 Ft / fő, melyet a helyszínen lehet befizetni
Megnyitó:
9óra 45 perckor, a versenyt megnyitja Czompó István polgár
mester úr, aki egyben a verseny fővédnöke is.
A fekvenyomó ruha engedélyezett!
A verseny kezdete 10 órakor a Masters I. kategóriával
PUSZTASZABOLCSI NYÍLT FEKVENYOMÓ KUPA
A FEKVENYOMÓ RUHÁSOKNAK KÜLÖN
SÚLYCSOPORTOK LESZNEK!
A versenyen bárki részt vehet a saját felelősségére, amennyi
ben betöltötte a 14. életévét!
A rendezvény keretén belül minden versenyzőnek és nézőnek in
gyenes vérnyomás, cukorszínt és testzsír mérés lesz a helyszínen!

A verseny közbeni szünetekben színes programok várják a
résztvevőket!
A fekvenyomó ruhát használók számára külön súlycsoport lesz
létszámtól függően.
Kategóriák: Női, férfi, junior, Masters és mozgáskorlátozottak.
Az abszolút eredmény számítás alapján kerül díjazásra!
Az első helyezett kupát és oklevelet, a második harmadik he
lyezettek érmet és oklevelet, valamint minden résztvevő okle
velet kap.
A súlycsoportok a helyszínen a résztvevők létszáma alapján vál
tozhatnak!
A hagyományosan megrendezett Pusztaszabolcs Kupa 25 éves
jubileumát és Somogyi Béla egyesületi elnök 35 éves sport
múltját ünnepeljük meg.
A teljes program részletesen megtekinthető a
www.pusztaszabolcs.hu rendezvények menüpontban!
Információ a rendezvényről:
Somogyi Béla versenyigazgató
Mobil: 06-30-224-95-52
Email: horvathj@invitel.hu
A verseny fő támogatója: Pusztaszabolcs Város Önkormányzata.

Tájékoztató orvosi ügyeletről
Pusztaszabolcson munkanapokon a település háziorvosai érhe
tők el 1216 óráig telefonon a 0620/9336767es telefonszá
mon. Az orvos saját autóján szükség szerint házhoz is megy.
16 óra után másnap reggel 7 óráig (a saját háziorvosa mun
kaidejének kezdetéig) központi orvosi ügyeleti ellátás bizto
sított, kulcsi telephellyel. A sürgősségi orvosi ellátás igénybe
vehető személyesen is. A kulcsi ügyelet elérhető a következő
telefonszámokon: 0620/9336767 (mobil) és 0625/251
063/101mellék (vezetékes).
Ünnep és munkaszüneti napokon a központi sürgősségi or
vosi ügyelet 24 órában érhető el a fenti módon.
Tisztelettel kérünk minden beteget, hogy 16 óra előtt ne pró
bálják igénybe venni a kulcsi ügyeletet, ne zavarják felesleges
telefonjaikkal a szakrendelések munkáját. A 0620/933
6767es mobil telefonszám segítségkérésre bármikor alkal
mas. Azt a telefonhívási lehetőséget a pusztaszabolcsi
háziorvosok biztosítják kilencedik éve.
Tehát javaslom, a kollégáim nevében is, a mobiltelefonjukba
elmenteni, a lakásba jól látható helyre kiírni a 0620/933
6767es telefonszámot.
Együttműködésüket köszönik a
település háziorvosai.

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak, akik édesanyánk

Ábrahám Józsefné
temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak.
a gyászoló család

Felhívás!
Dr. Nagy István ügyvéd tájékoztatja Ügyfeleit, hogy az ügyfélfoga
dási óráit a pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatalban tartja szer
dán 15 órától 17.30 óráig.
Szerződéseket a hét minden napján köt – szombaton és vasárnap
is – Pusztaszabolcson, a megrendelő lakásán előzetes egyez
tetés alapján: 0630/6392893.
Dr. Nagy István ügyvéd kéri Ügyfeleit, hogy a szerződéskötéshez
szükséges tulajdoni lapokat, térképeket, széljegyes tulajdoni lapot
telefonon, nála rendeljék meg. Szombati és vasárnapi szerződés
kötésnél a tulajdoni lap, stb. igényüket legkésőbb pénteken 10 óráig
jelentsék be a fenti telefonszámon.
Kérem egyben Ügyfeleimet, hogy a lakótelkek műszaki megosztá
sát, telekalakítást szintén nálam rendeljék meg, mivel a műszaki
megosztás előtt a Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalánál az előzetes engedélyt helyes megkérni, s ez jelentős biz
tonságot jelent.

Dr. Nagy István ügyvéd 0630/6392893

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak
kik édesanyám temetésén megjelentek, és a sírjára vi
rágot hoztak, gyászomban osztoztak.
Külön köszönetet mondok; háziorvosának
dr. Juhász Juditnak a több éven át tartó orvosi,
valamint Bencéné Kovács Marikának az ápolásában
nyújtott önzetlen munkájáért.
Kovács László

Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik férjem,

Csanádi Ferenc
búcsúztatásán részt vettek, és egy szál virággal
lerótták kegyeletüket.
Csanádi Ferencné
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Közérdekű
telefonszámok
A pusztaszabolcsi lakosok számára sürgősségi orvosi
ellátás elérhető a nap huszonnégy órájában a

0620/9336767
telefonszámon, munkaidőn kívül hívható még a kulcsi
központi ügyelet száma:

0625/251063.
I. felnőtt háziorvosi körzet:
dr. Juhász Judit
II. felnőtt háziorvosi körzet:
dr. Ander Klára
III. felnőtt háziorvosi körzet:
dr. Egyed Péter
Dr. Kádár Attila gyermekorvos:
Fogorvos: dr. Óvári Péter
Védőnői szolgálat:

0625/507770
0625/273020
0625/273020
0620/9866060
és 0625/272467
0620/2870379
0625/273034

Írisz Gyógyszertár (Adonyi u. 43.)
0625/273019
(nyitva: HP: 8.0016.00; Szo: 8.0012.00)
Új Városi Gyógyszertár (Kossuth L. u. 501/3/a hrsz)
0625/271588
(nyitva: HP: 8.0019.00; Szo:8.0013.00)
Gyöngypatika (Velencei u. 68.)
0625/271625
(nyitva: HP: 7.0018.00; Szo: 8.0013.00)

Körzeti megbízott:
Polgárőrség:
Önkéntes tűzoltók:

0620/9676247
0620/3106014
0670/3798156

Takarékszövetkezet Adonyi u. 41.
0625/273028; 0630/4365453

Pusztaszabolcs Tévé új műsora 2 hetente szerdától
tekinthető meg interneten a www.pusztaszabolcs.hu hon
lapon bal oldalon a Pusztaszabolcs Tévé fülre kattintva
folyamatosan. Főszerkesztő: Máté G. Péter
Datatrans Internet Kft.

Telefon: 22/505750
Fax: 22/505753
Kék szám: 40/200677
Invitel Távközlési Rt. Telefonos ügyfélszolgálat: 1443

E.ON Déldunántúli Áramszolgáltató Zrt
Hibabejelentés:
0680205020
Ügyfélszolgálat:
0640545545
Mérőóraállásbejelntés:
0680210211
Helyi regisztrált szerelő (024 óráig)
Tóth János
06209862094
E.ON DélDunántúli Gázszolgáltató Zrt.
Műszakihibabejelentés:
06 80424242
Ügyfélszolgálat:
06 40220022
Mérőóraállásbejentés:
06 40220022
DRV Zrt. Velencei Információs Pont
– víz és csatornaszolgáltató
Telefon:
06 40240240
Fax:
06/84/501299
Magyar Posta Zrt. Pusztaszabolcsi Fiókja
Telefon:
06/25/273025, 06/25/273024
Styx Temetkezési Kft.
Telefon:

25/271080, 25/507720,
25/507721, 25/272520,
30/9621764, 30/6071310, 30/3519112

Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Rt. –
kommunális hulladékszállító
Telefon:
0622576070, 3622366029,
Fax:
0622576071
Ügyfélszolgálat: Hidrakom Kft,
Pusztaszabolcs, Adonyi u. 42.
Tel: 306881181
Konténerrendelés: DÉSZOLG Kft,
Adony, Dózsa György u. 64.
Tel: 25504520
Folyékony hulladék elszállítása: Varga János 
2457 Adony, Dózsa György u. 35/1
Telefon:
25/231178, 06/70/5778981

SZABOLCS HÍRADÓ
Felelős kiadó: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete
Pusztaszabolcs, Velencei út 2.
Telefon: 0670/7798243 • Email: szabolcshirado@gmail.com
Főszerkesztő: Kiss Kornélia
Munkatársak: Dudásné Mester Judit, Feketéné Bokor Katalin, Nagy Ákos, NeiklLadány Ágnes, Palocsay
Erzsébet, Popovics Ilona, Sinkáné Fritz Anita, Szekula Istvánné, Tánczos Krisztina, Vigyikán Gyöngyvér
Tervezés és nyomtatás: Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft.
Felelős vezető: Izsák Gábor ügyvezető
Megjelenik 650 példányban
Lapunkat rendszeresen szemlézi az:
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