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

Újabb 90 évet betöltött lakója
van városunknak – Papacsek

Andrást köszöntöttük

Szőke Erzsébet alpolgármester asszony 
köszöntötte a 90 esztendős 

Papacsek Bandi bácsit

Bandi bácsi aláírta a Szépkorúak emlékkönyvét,
melyben már sokan szerepelnek előtte, köztük a
100 éves Balogh Józsefné Mariska néni, és remél-

jük még sokan fogják követni, megérve ezt a
magas életkort

A családi ünnepséget már megtartották a hét végén,
ahol szinte hiánytalanul jelen volt a teljes család ap-
raja és nagyja – mesélte Árpád fia és Katalin menye,
akik megkönnyítik mindennapi életüket, hiszen
Bandi bácsi és Rózsika néni decemberben lesznek 63
éve házasok. Három gyermeket neveltek fel, hét uno-
kájuk és tíz dédunokájuk is köszöntötte Bandi bácsit.
Büszkék rá, hogy legidősebb dédunokájuk már 20
éves fiatalember, míg a legfiatalabb még csak 3 esz-
tendős, de önállóan, dallal köszöntötte dédpapáját.

További jó egészséget kívánva 
köszöntöttük az ünnepeltet.
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A képviselő-testület 
2012. októberi üléséről
Napirendek előtt:
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
- Kérdések, interpellációk
1. Tájékoztató a 2013. január 1-jétől az állami intézményfenn-

tartó központ fenntartásába kerülő köznevelési intézmények
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon mű-
ködtetésének kérdéseiről

2. Hozzájárulás az iváncsai tanuszoda működtetéséhez
3. Az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési terve
4. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat mezőgazdasági földterü-

leteinek 2013. évi hasznosítása
5. Rendőrségi mobiltelefon cseréje
6. Ercsi turisztikai egyesület létrehozása
7. Iskolai konyhához vezető út kátyúzására vonatkozó kérelem
8. Javaslat használati megállapodás módosítására
9. Tájékoztató a búcsú megrendezéséről
10. Megállapodás a Kormányhivatallal a járási rendszer kialakí-

tásáról (helyszíni kiosztás)
Néhány napirendi pontról részletesebben:
2. Szőke Erzsébet elmondta, hogy a tanuszoda miatt sok pénzt

kell kifizetnünk. Ha a közel 15,7milliót kiegyenlítjük, akkor
is hátra lesz még a 2010. évi tartozás, ami a jövő évi költ-
ségvetést terheli.
Paál Huba kérésére készült egy kimutatás az eddigi kifize-
tésekről, amiből kiderül, hogy még kb. 23 millió forint a fi-
zetési kötelezettségünk, amit csökkenteni lehet, ha sikerül
megegyezni Iváncsával. Szomorú, hogy kifizetünk több
mint 40 millió forintot és összesen kétszer fél évet jártak a
gyerekeink az uszodában. Az előző testület „bölcs” dönté-
sének köszönhetően. Csányi Kálmán figyelmeztetett, hogy
a jelenlegi kifizetésekről már ez a testület döntött. Voltak

olyan döntések 2006 és 2010 között, amiért nem úsztak,
meg 2010 óta is születtek ilyen döntések. Az alpolgármes-
ter asszony lezárta a parttalan vitát, értelmetlen ma már
keresni a felelőst, a pénzt meg mindenképpen ki kell fizetni.
Ezután meghatározta a képviselő-testület, hogy a költség-
vetés mely tételeinek átcsoportosításából teremtik meg a
kifizetendő pénzt.

4. Az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek haszno-
sítására Tüke lászló a Településfejlesztési Bizottság elnöke
javasolta, hogy földcserével elérhető lenne ezen földek egy
tömbbe kerülése a nadrágszíj-parcellák helyett, mert így
jobban lehetne hasznosítani. Kátai György elmondta, hogy
ha például ipari park kialakítását szeretnék, ahhoz módo-
sítani kell a rendezési tervet, ami pénzbe kerül. Csányi Kál-
mán jelezte az esetleges szociális jellegű hasznosítását
ezeknek a földeknek tömbösítés esetén. Vezér Ákos kifej-
tette, hogy a bizottság javaslata csak tömbösítésről szól, de
a részletekről nem, ezért nem tud a költségvonzatról nyi-
latkozni. Tüke László szerint világos, hogy mely területek-
ről van szó.

10. Vezér Ákos jegyző adott tájékoztatást a járási hivatalok fel-
állításáról: a kormány előírta, hogy a települések épületet,
kiképzett, jól felkészült szakembereket és a munkavégzés-
hez szükséges eszközöket, bútorokat ajánlanak fel a járá-
sok számára. Megjegyezte, sajnos olyan nincs, hogy semmit
ajánl fel egy település. Érthetően: Pusztaszabolcs három hi-
vatali dolgozót íróasztallal, számítógéppel, székkel, tollal
együtt átad a járási hivatalnak – nem ennyi ellátandó fel-
adatot vesz át a járás. Az elvesztett munkatársakat és ál-
láshelyeket pótolni kell, mert az ellátandó feladatok
nagyobb része helyben marad. Kirendeltséget ígértek Pusz-
taszabolcsnak egy dolgozóval, akinek a közreműködése
megkönnyítheti az itt lakó emberek járási hivatali ügyinté-
zését.

Két ülés közti események
Szőke Erzsébet alpolgármester elmondta, hogy október 1-jén
egyeztetés történt a városi vízvezeték szakaszos átmosatásának
további ütemezéséről. Hetedikén a Hagyományőrző és Hagyo-
mányteremtő Alapítvány pályázati pénz felhasználásával két
könyvet adott ki – „Gördülő kövön nem nő moha” és „Nálunk a
törvény a hűség, a jóság” -, ezeknek volt a bemutatója. Átutal-
tunk Iváncsa számlájára az uszoda fenntartására 2 mFt-ot. Ok-
tóber 12-én került megrendezésre az Idősek Világnapja helyi
rendezvénye, melynek nagyon jó visszhangja van a városban. Ti-
zenötödikén egyeztető megbeszélést folytattak a búcsú meg-
rendezésével kapcsolatban a mutatványosokkal. Tizenhetedikén
egyeztetés történt a vasúti átjáróról, a képviselők megismerhet-
ték a terveket és véleményt mondhattak róluk. Megbeszélés volt
a katasztrófavédelemmel a létesítendő állami hivatásos tűzoltó-
őrsről. Mivel a katasztrófavédelemnek nincs elég pénze, ezért
úgy gondolták nem építenek külön épületet az őrs számára,
hanem beköltöznek az önkéntes tűzoltók helyére. Az alpolgár-
mester közölte, hogy ezt így nem lehet, keressenek más megol-
dást. 
Megemlékezés és ünnepi műsor volt az 1956-os forradalom és
szabadságharc évfordulóján. Kistérségi nyugdíjas találkozót tar-
tott a Harmónia Nyugdíjas Egyesület az Ottó étteremben, ami
nagyon jól sikerült.
Vezér Ákos jegyző tájékoztatást adott a helyi választási bizott-
ság üléséről, illetve arról, hogy milyen menetrend szerint fog tör-
ténni az időközi polgármester-választás, melyről külön
ismertetőt közlünk.
Ezzel kapcsolatban Paál Huba arról kérdezett, hogy a választás

költsége kit terhel, illetve, hogy a régi vagy az új szabályok sze-
rint kell-e lefolytatni. A jegyző elmondta, hogy az állam finan-
szírozza, csak akkor kell a településnek állni a költségeket, ha a
képviselő-testület feloszlatja magát. Az új választási törvény ja-
nuár 1-től lép életbe, de a már folyamatban levő választásokra
még a régi, tehát jelenleg érvényben lévő vonatkozik. 
Tüke László a tűzoltóőrssel kapcsolatban kifejtette, hogy a lak-
tanya átadása a hivatásosoknak jelentősen megnehezítené az
önkéntes tűzoltók életét. Szerinte valamilyen kompromisszumot
kellene kötni. Kistérségi jelleggel létesülne, mint a mentőállo-
más. Jó lenne, mert a helybeli, de jelenleg máshol dolgozó tűzol-
tóknak itthon lenne munkalehetősége.
Szőke Erzsébet elmondta, hogy a november 3-i egyesületi ülésre
eljönnek a katasztrófavédelemtől, hogy egyeztessenek. Lehetsé-
ges, hogy az autójuknak, ami nagyobb, mint az önkénteseké és
nem férne be a szertárba, építenek és csak az irodát használnák.
Négy-négy hivatásos tűzoltó kerülne ide, melléjük két-két ön-
kéntes tűzoltóra is szükség lenne, mert csak hat fő vonulhat. A le-
endő őrsre a hivatásosok saját eszközöket hoznak. Az
önkéntesek 90%-ának megvan az a vizsgája, ami szükséges
ahhoz, hogy vonulhasson. Ez Kaszás János parancsnoknak kö-
szönhető, aki szorgalmazta a beiskolázásukat.
Paál Huba jelezte, hogy a hivatásosok technikai igényei egészen
mások, mint az önkénteseké.
Csiki Szilárd elmondta, hogy a Zsiráf Alapítvány 250.000 Ft-ot
nyert pályázaton technikai berendezések vásárlására.
Kérdések, interpellációk sorát Czöndör Mihály nyitotta a Fejér
megyei Hírlap Pusztaszabolcsot bemutató számával kapcsolat-
ban, jelezve, hogy nem volt jelen az újság által szervezett fóru-
mon, csak olvasott az elhangzottakról. Kiemelte, hogy az iskola
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focicsapata Oslóban 5. helyet ért el, amiért rendkívüli kitüntetést
javasolt nekik. 
Szajkó János elmondta, hogy ők, a jelen lévő képviselők, lepőd-
tek meg a csekély érdeklődő láttán. Szó esett a járdákról, a köz-
biztonságról, világításról, környezeti rendről és rendrakásról, a
betöltetlen védőnői állásról, a cikolai halastavak városi kezelésbe
vételéről. Javasolta, hogy dicsérjük meg a csapatot. 
Paál Hubát meglepte a napilap által szervezett fórum. Elvből nem
járatja az újságot, mert nem tartja színvonalasnak. Tavaly
100.000 Ft-ot kértek a Pusztaszabolcsról szóló mellékletért. A
Pusztaszabolcs Tévéből örömmel értesült a csapat eredményé-
ről, akik jó hírét vitték Pusztaszabolcsnak. Dicsérte a csapat ve-
zetőjének, Ádám Lászlónak az alázatát. Javasolta, hogy akár egy
zsúrra is meghívhatná az alpolgármester asszony a csapatot és
vezetőjét.
Szőke Erzsébet elmondta, hogy mikor a Fejér megyei Hírlaptól
megkeresték, csak termet kértek, a fórum előtt 2, azaz kettő nap-
pal e-mailben küldtek meghívót a képviselőknek és a jegyzőnek
is. Sok magán jellegű kérdés is elhangzott, a közérdekűekre igye-
keztek válaszolni. Szó esett a focipályáról, amit a MÁV korábban
24 millió forint + áfáért akart eladni Pusztaszabolcsnak, mi a felét
akartuk volna fizetni. Úgy tűnik, hogy 2013 első negyedévében
talán lehetőség nyílik a pálya átvételére. A kis focistákat pedig
már meghívta egy kis zsúrra, amire várja a képviselőket is.
Tüke László javasolta, hogy mivel a polgármester szeptember 30-
ával lemondott, így félidőben készüljön egy összefoglaló kimuta-
tás a befogadott és nyertes pályázatokról az önrésszel együtt.
Vezér Ákos elmondta, hogy a betöltetlen védőnői állásra utoljára
egy éve volt jelentkező, aki visszavonta a pályázatát. A álláshir-
detést ki lehet egészíteni azzal, hogy lakást ajánlunk a pályázó-
nak. Jelezte, hogy úgy tűnik, mintha Pusztaszabolcson csak a foci
létezne, pedig nagyon szép eredményeket elért úszók is vannak.
Velük mi legyen, ők nem érdemelnek dicséretet?
Paál Huba hozzáfűzte, egy kápopnásnyéki gyesen lévő védőnő
pályázott legutóbb, megfelelő lett volna, de az előző munkahelye
akadályokat gördített az áthelyezése elé. A pályázatok összesíté-

sében szerepeljen az, hogy elő- vagy utófinanszírozású, illetve az
elszámolás időpontjai.
Czöndör Mihály kiegészítette javaslatát: minden kiemelkedően
teljesítő sportoló kapjon elismerést.
Szajkó János a hírlap-fórumon hallott Tüke László javaslatáról,
aminek nincs értelme, ugyanakkor sandaságot érez mögötte.
Szőke Erzsébet jelezte, hogy az úszókat is meg fogja vendégelni.
A nyertes, nem nyertes pályázatokkal kapcsolatban: minden kép-
viselő jelen volt, amikor döntöttek, és akkor is, amikor elfogadták
a beszámolókat. Úgy érzi a leköszönt polgármester ellen szól a
javaslat.
Tüke László nem érti az ellenkezést, mi köze lenne a javaslatnak
a polgármesterhez. Jogosnak tartja, hogy a kimutatásban legyen
minél több adat.
Kátai György megállapította, hogy mindenki kérdez, majd min-
denki válaszol. Az alpolgármester asszony azért gondolja, hogy a
polgármester ellen szól a javaslat, mert Tüke László azzal kezdte:
most, hogy szeptember 30-ával lemondott a polgármester… A kép-
viselő a jegyzőn keresztül kérheti a pénzügyi osztályt, hogy készít-
sen ilyen összegzést. A fórum célját nem érti, a Fejér megyei
Hírlapot pedig gyenge újságnak tartja.
Szőke Erzsébet elmondta, hogy a megye településeinek a bemuta-
tása két éve indult, több helyet bemutattak már. Jogosnak tartja,
hogy mi van akkor, ha a képviselők nem mentek volna el a fórumra.
Vezér Ákos jelezte, hogy a pályázatok összegzése benne van a hi-
vatal munkájáról szóló beszámolóban, a város honlapján is fenn
van.
Tüke László visszavonta indítványát.

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.

Manóvár óvoda - - 8.40 13.30 16.00
Iskolák - - 8.41 13.31 16.01
Polgármesteri Hivatal - - 8.42 13.32 16.02
Cikolai leágazás - - 8.45 13.35 16.05
Dózsa Gy. köz - - 8.47 - -
Felsőcikola 5.30 7.05 - 8.50 - -
Dózsa Gy. köz 5.33 7.08 - 8.53 - -
Cikolai leágazás 5.35 7.10 - 8.55 - -
Templom - - - 13.36 16.06
Temető - - - 13.38 16.08
Kurta kocsma - 7.25 - - -
Templom - 7.28 - 13.40 16.10
Cikolai leágazás - 7.30 - 13.42 16.12
Dózsa Gy. köz - - - 13.44 16.14
Felsőcikola - - - 13.47 16.17
Dózsa Gy. köz - - - 13.50 -
Cikolai leágazás - - - 13.52 -
Templom - - - 13.54 -
Temető - - - 13.56 -
Templom - - - 13.58 -
Cikolai leágazás - - - 14.00 -
Polgármesteri Hivatal 5.38 7.13 7.33 8.58 14.02 16.25
Iskolák 7.15 7.35 9.00 14.04 -
Manóvár óvoda 7.17 - 9.02 14.06 -

Pusztaszabolcs helyi menetrendszerinti autóbuszjárat menetrendje munkanapokon
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GAZDÁLKODÓK, ÉLELMISZER EL ÁLLÍTÓK FIGYELEM:

KÖTELEZ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ!
Az augusztus 1 t l hatályos új agrárkamarai törvény

alapján a 2013. február 1 21. között tartandó országos

kamarai választásokkal MEGALAKUL AZ ÚJ NEMZETI

AGRÁR ÉS ÉLELMISZER KAMARA. A törvény értelmében a

hazai mez gazdasági és élelmiszer feldolgozó szektor

összes szerepl je, így a gazdasági társaságok mellett az

stermel k és az egyéni vállalkozók is alanyi jogon

tagjaivá válnak az új egységes köztestületnek.

Az új kamara legf bb feladata a magyar agrárium

meger sítése, versenyképességének növelése és

érdekeinek hatékony védelme lesz, kib vült

közfeladatokkal és hasznos tagi szolgáltatásokkal.

HATÁRID : 2012. NOVEMBER 30.
A törvény el írja, hogy a leend tagok 2012. november

30 ig kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az

agrárkamara honlapján keresztül (www.agrarkamara.hu),

és megfizetni az egyszeri 5.000 Ft os nyilvántartásba vételi

díjat. Eddig már közel 100 ezren teljesítették ezt a

kötelezettségüket.

AMENNYIBEN ÖN MÉG NEM TETTE MEG, MIEL BB

REGISZTRÁLJON, MERT A NOVEMBER 30 I HATÁRID A

KAMARAI VÁLASZTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTELRE NÉZVE

JOGVESZT !

REGISZTRÁCIÓ: www.agrarkamara.hu

MOST MEGÉRI MINÉL EL BB REGISZTRÁLNI: a NOVEMBER 15 ig regisztrálók ingyenesen kézhez kapják az

agrárkamara új e mailes szolgáltatását, a hetente frissül KAMARAI PIACFIGYEL T, amely a növénytermesztési és

állattenyésztési ágazatok aktuális piaci híreit, adatait gy jti össze.

SEGÍT A KAMARAI TANÁCSADÓ ÉS A FALUGAZDÁSZ!
Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrációhoz,

azt ingyenesen igénybe veheti országszerte a 200

kamarai tanácsadó irodában (lista:

umvp.agrarkamara.hu) és az országos falugazdász

hálózatnál is.

A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA IS SEGÍTI A

REGISZTRÁCIÓT: 06 80 911 078 (zöld szám), ill.

regisztracio@agrarkamara.hu. Az Agrárkamara ezen felül

november hónapban regisztrációs fogadóórákat is szervez

a vidéki településeken, ahol a kamarai tanácsadó

segítségével kényelmesen, helyben intézheti el

regisztrációját.

Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat!

AZ AGRÁRKAMARAI TANÁCSADÓ IRODÁK FEJÉR MEGYÉBEN:

Domakné Szendi Erika 2060 Bicske, Kossuth tér 14. 30/550 1291
Varga Lívia 7000 Sárbogárd, Ady E. u. 160. 30/643 0075
Miklós Tibor 8127 Aba, Rákóczi u. 12. 30/841 6779
Mosberger Mátyás 8130 Enying, Szabadság tér 14. 30/841 1501
Varga Máté 8060 Mór, Zrínyi út 36. 30/841 6781
Kis Katalin 2400 Dunaújváros, Vasm u. 41. 30/642 9723
Bereczki László 8000 Székesfehérvár, Budai út 9 11. 30/760 0198
Sajti Csaba 2457 Adony, Rákóczi F. u 21. 30/375 0627
Teubel György 2484 Agárd, Sreiner tanya 30/760 0199
Mosberger Mátyás 8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 6. 30/841 1501



IDŐSEK VILÁGNAPJA
Bár az Idősek Világnapját 1991 óta október 1-jén ünneplik
szerte a világban, Pusztaszabolcson az idén kicsit megcsú-
szott a rendezvény, mivel előző lapzártánk után, október 12-
én délután köszöntöttük városunk szépkorú lakóit. Szép
számmal elfogadták a műsoros köszöntésre való invitálást,
hiszen zsúfolásig megtelt a Művelődési Ház.

Szőke Erzsébet alpolgármester asszony köszöntötte az idő-
seket a szeretetről szóló idézetekkel, köztük Pál apostol ko-
rinthosziakhoz írt levelének ismert szavaival: 
A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a sze-
retet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. 
Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem
gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, 
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;
Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.

A Harmónia Nyugdíjas Egyesület vezetője, Talló Ferencné
Óbecsei István versével köszöntötte kortársait, Dombrovszki
Györgyné pedig saját versével kedveskedett az egybegyűl-
teknek.

Az ünnepi műsorban Látó Imre és zenekar muzsikált nem-
csak nótákat, de Brahms V. Magyar táncát, valamint ismert
operett és musical slágereket is. Juhász Margó nótákat, er-
délyi népdalokat, operettdalokat énekelt, Galamszegi Márta
a nóták mellett ún. budai dalokkal szórakoztatta a szépko-
rúakat.

Látó Imre és zenekara láthatóan jó hangulatot teremtett,
mert az idősek vidáman, örömmel daloltak.

Köszönet
Október 24-én az Ottó étteremben tartottuk a hagyo-
mányos kistérségi nyugdíjas találkozót, melyre meg-
hívtuk a környező településeken működő nyugdíjas
klubok képviselőit is. Ezen a rendezvények búcsúz-
tunk el Czompó István leköszönt polgármesterünktől,
aki hosszú éveken keresztül támogatta munkánkat, el-
képzeléseinket. Mind a nyolcvanan felállva tapsolták
meg, és kívántak további jó egészséget Czompó Ist-
vánnak. Az egész este nagyon jó hangulatban telt, min-
denki jól érezte magát.
A Harmónia Nyugdíjas Egyesület és a kistérségi nyug-
díjas csoportok nevében szeretnénk megköszönni az
Ottó étterem vezetőjének és dolgozóinak a számunkra
végzett odaadó munkájukat és kedvességüket. Remél-
jük, lesz még alkalmunk találkozni velük.

Hálás köszönettel: Talló Ferencné elnök
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Forradalom és szabadságharc

Megemlékezést tartottunk a Millenniumi parkban az
1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulóján.
Az ünnepi műsorban közreműködött Sztupa Boglárka,
Csomor Csaba és Horváth Milán. Ünnepi beszédet mon-
dott Szőke Erzsébet alpolgármester asszony.

Részletek az ünnepi műsorból:
1956. máig ható példája annak a hősies erőfeszítésnek, amelynek kö-
vetkeztében a nemzet újra fel tudott emelkedni létének egyik mély-
pontjáról, és ha csak néhány napra is, de ki tudta vívni szabadságát.
Emlékeztünk a magyar történelem egyik jelentős eseményére, ami
1956. október 23-án kezdődött.
Ez az ünnep magába sűríti mindazt, amit a magyarság kívánt, amire
vágyott, amit magának követelt.
Az ünnep jelkép és tanítás.
Jelképe a hősiességnek, tanítás arról a nemzeti egységről, amely a 
felkelés tüzében, egyéni és közösségi áldozatok között született.

Bátor Szabolcs: 
Ötvenhat

Borongós sötét nap s mégis dicső.
A fényben villan ezernyi puskacső,
a villámok fényében tankok robognak,
házak falán lövések ezrei kopognak.
Az utcákat sikolyok s sírás tölti be,
halott apának fegyvere gyermeke kezében.
Anyák a téren sorban jövőjükért küzdenek,
hogy boldog sora legyen apró gyermeküknek.
Így telt el ez a nap s sok vér folyt,
de ez a küzdelem mégsem hiábavaló volt.
Hisz ha mégis hiábavaló lett volna,
ma nem boldogan élnénk, hanem szolgasorban.
Dicső fényes év s dicső hétköznap,
így múlt el réges-régen ötvenhat.
Ötvenhat huszonharmadik napja
magyaroknak egyik fényes csillaga.

Reményik Sándor:
Eredj, ha tudsz

Egy szívnek, mely éppúgy fáj, mint az
enyém

Eredj, ha tudsz… Eredj, ha gondolod,
hogy valahol, bárhol a nagy világon
könnyebb lesz majd a sorsot hordanod,
eredj…
Szállj mint a fecske, délnek,
vagy északnak, mint a viharmadár,
magasából a mérhetetlen égnek
kémleld a pontot,
hol fészekrakó vágyaid kibontod.
Eredj, ha tudsz.

Eredj, ha hittelen
hiszed: a hontalanság odakünn
nem keserűbb, mint idebenn.
Eredj, ha azt hiszed,
hogy odakünn a világban nem ácsol
a lelkedből, ez érző, élő fából
az emlékezés új kereszteket.

A lelked csillapuló viharának
észrevétlen ezer új hangja támad,
süvít, sikolt,
s az emlékezés keresztfáira
téged feszít a honvágy és a bánat.
Eredj, ha nem hiszed.

Hajdanában Mikes se hitte ezt,
ki rab hazában élni nem tudott
de vállán égett az örök kereszt
s egy csillag Zágon felé mutatott.
Ha esténként a csillagok
fürödni a Márvány-tengerbe jártak,
meglátogatták az itthoni árnyak,
szelíd emlékek: eszeveszett hordák,
a szívét kitépték.
S hegyeken, tengereken túlra hordták…
Eredj, ha tudsz.

Ha majd úgy látod, minden elveszett:
inkább, semmint hordani itt a jármot,
szórd a szelekbe minden régi álmod;
ha úgy látod, hogy minden elveszett,
menj őserdőkön, tengereken túlra
ajánlani fel két munkás kezed.
Menj hát, ha teheted.

Itthon maradok én!
Károgva és sötéten,
mint téli varjú száraz jegenyén.
Még nem tudom:
jut-e nekem egy nyugalmas sarok,
de itthon maradok.

Leszek őrlő szú az idegen fában,
leszek az alj a felhajtott kupában,
az idegen vérben leszek a méreg,
miazma, láz, lappangó rút féreg,
de itthon maradok!

Akarok lenni a halálharang,
mely temet bár: halló fülekbe eseng
és lázít: visszavenni a mienk!
Akarok lenni a gyújtózsinór,
a kanóc része, lángralobbant vér,
mely titkon kúszik tíz-száz évekig
hamuban, éjben,
míg a keservek lőporához ér.
És akkor…!!

Még nem tudom:
jut-e nekem egy nyugalmas sarok,
de addig, varjú a száraz jegenyén:
én itthon maradok.

Zsuffa Oszkár élete 
könyv formájában
Hamarosan megjelenik Zsuffa Tünde „Paprika Rummal –
Egy kalandos élet” című életrajzi regénye, amelyben édes-
apjának, a tavaly elhunyt Zsuffa Oszkárnak állít emléket.

A könyvbemutatóra 2012. december 15-én, 16.30-kor kerül
sor a pusztaszabolcsi Művelődési Házban, melyre minden ér-
deklődőt szeretettel várunk.
Az est művészvendégei: Dévai Nagy Kamilla és krónikásai
„Kedves Olvasó!
Próbálta már a paprikát rummal? Meglepő párosítás, mert mi-
lyen az igazi magyaros paprika? A mi védjegyünk tűzpiros, oly
erős, hogy egy csipet is könnyeket csal a szemünkbe. A rum, az
igazi kubai rum, kemény, karcos, ha lángra kap, eloltani nem
lehet. 

A paprika rummal, pont annyira provokatív, mint ennek a
könyvnek a főhőse, az apám. Egész életét végigkísérte a túlfű-
töttség, egyszerre tombolt benne a magyar hazaszeretet és a
szülőhazájából származó kubai temperamentum. Sohasem
hagyta nyugodni a lobbanékonysága, állandóan harcban állt a
rendszer keltette igazságtalansággal szemben és küzdött a
saját, illetve a családja életéért. 
Halálos ágyán az utolsó kérések egyike az volt hozzám, írjam
meg a történetét, mert az az élet, amit ilyen heves érzelmek,
csípős megjegyzések és merész tettek szőnek át, egyszerre szó-
rakoztató, megbotránkoztató, szomorú és reményt keltő.
És ha a paprika rummal önmagában valószerűtlen párosítás-
nak tűnik, abban rejlik a történet pikantériája, hogy minden szó
igaz benne, mert így élte meg minden pillanatát az életnek az
apám.

Zsuffa Tünde”
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KETTŐS KÖNYVBEMUTATÓ
Megjelent a Pusztaszabolcs anno sorozat 
10. és 11. kötete

2012. október 25-én Félidőben címmel egy időszaki kiadvány
látott napvilágot, mely városunk minden lakójához eljutott.
Amikor kivettem a postaládából, örömmel láttam a hátoldalán
Molnár Sándor írását. Mindenképpen írni akartam a könyvbe-
mutatóról a Szabolcs Híradóban, és amikor elolvastam Sanyi
szép sorait, elbizonytalanodtam. Szívemből szólt. Úgy éreztem,
az én cikkemre már nincs szükség.
Sokat gondolkodtam, aztán úgy döntöttem, az érzéseimről írok.
Az emlékeimről, amik a kötetek olvasásakor felidéződtek bennem.
Kislány koromban az anyukám gyakran magával vitt, amikor
fodrászhoz ment. Izgalmas hely volt. Most is látom magam előtt:
ahogy belépünk, jobbra nagy tükrök előtt ülnek a hölgyek, és a
fodrásznők vágják, festik, dauerolják a hajukat. Közben csivitel-
nek. Középen kis asztalokon női újságok, ott üldögélnek, olvas-
gatnak a várakozók. Balra hátul nagy burák alatt ülnek a félig
készek, hajukban óriási hajcsavarókkal. A hajszárító zúgásától
nem hallanak semmit, így nem tudnak beszélgetni. Ők is olvas-
nak. A mesternő időnként odalép hozzájuk, leveszi a hajukról a
hálót, és megnézi, kell-e még szárítani. Ha már jó, a tükörhöz
mennek, és kiszedi a hajcsavarókat. Ezután jön a tupírozás, és a
frizura végső formára fésülése, lakkozása.
Jónásné Eta nénire és Szalontainé Marika nénire emlékszem.
Eta néni fiával később együtt jártunk iskolába. 42-en voltunk
Csöpi néni első osztályában 1970-ben. Marika néni pedig egy-
szer besütötte a hosszú hajamat, amíg anyukám a bura alatt ült.
Amikor ma belépek az Euromixbe, eszembe jutnak néha ezek a
képek, mert abban az épületben volt ez a fodrászat. 
Majdnem szemben, a másik oldalon – ma ABC - háztartási bolt
működött. Ott is gyakran megfordultam a szüleimmel. Kisgye-
rekként félelmetesnek találtam. Nagynak és sötétnek láttam, és
még most is az orromban van az olajos padló és a vegyszerek
szaga. A Varga házaspár vezette a boltot. Erzsi néninél vettük a
szappant, mosóport, söprűt, lapátot, a férjénél a festéket, ecse-
tet, permetezőszert, szóval a férfias dolgokat.
Egy ugrással arrébb, Ottó boltja helyén volt a játékbolt. Oda min-
dig szívesen mentem. Nem csak a játékok, hanem Nusi néni
miatt is, aki mindig szép volt és kedves. 
Másik kedves emlékem a vasútállomással szemben levő áruház.
Ha anyuval mentünk vásárolni, a bejáratnál jobbra kanyarod-
tunk. Az első, akivel találkoztunk, Géringerné Terike néni volt a
méteráru osztályon. Sokszor vettünk nála ruhaanyagot, mert
akkoriban még gyakran jártak varrónőhöz az asszonyok. Az
áruházban tetőtől talpig fel lehetett öltözni. A zoknitól a cipőn át
a télikabátig volt minden. Ha apuval mentem, akkor a bejáratnál
balra kanyarodtunk, a műszaki osztályra. Ez volt Bogdán Laci
bácsi birodalma. Még most is megvan az a Tesla lemezjátszó,
amit nála vásároltam valamikor középiskolás koromban.

Jól emlékszem a kis élelmiszerpavilonra, a Gombára, az Áruház
mellett, ahová gyakran küldtek vásárolni Pannika nénihez. 
Boris néni kis zöldségboltja ott volt mellette. Vásárolni nem
szoktunk nála, mert a kertben minden megtermett, de jókat le-
hetett vele beszélgetni. Ő az utcánkban lakott, és minden reggel
láttuk, ahogy biciklivel megy kinyitni a boltot, és ahogy délután
hazafelé kerékpározik.
Szívesen emlékszem a Velencei úti boltra is, amely ma gyógy-
szertár. Oda is gyakran mentem, eleinte gyalog, aztán amikor
megkaptam gyönyörű zöld színű, fehér nyergű 26-os kerékpá-
romat, azzal. Akkoriban a tejet még nagy kannákból mérték ki
a vevőknek. Olyanokból, amilyenek a 10. kötet 12. oldalán lát-
hatók. Nekünk is volt egy 2 literes kannánk, azzal jártam tejért.
Egyszer elestem a szép biciklimmel, és az összes tej kifolyt az
árokba. Végigbömböltem az utat hazafelé. 
Akkoriban sok mindent kimérve árultak. A boltosok csomagol-
ták papírzacskóba a lisztet, kristálycukrot, sót. A stanecli száját
többször visszahajtották, és a két végét – mint két fül – felhaj-
tották. Amikor otthon boltost játszottunk a barátnőimmel, ná-
lunk is ilyen csomagokban voltak az áruk a polcokon.
Tudnék még mesélni, de nem akarom az érzéseimmel megtöl-
teni az újságot.
Aki idevalósiként elolvassa Czöndör Mihálynénak a pusztasza-
bolcsi kereskedelem és vendéglátás történetét feldolgozó köny-
veit, ugyanúgy jár majd, mint én. Eszébe jutnak a régi emlékek,
és emlékezni jó                                              

.Dudásné Mester Judit

Beharangozó

Művelődési Ház, 
2012. november 23-án, pénteken 18.30 óra, 

belépő: 1000 Ft

Molnár Ágoston mesél, a háttérben Csányi Kálmán
és Czöndör Mihályné szerkesztő
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TÁMOP-3.1.7-11/2 „Referencia- intézmények országos hálózatának
kialakítása és felkészítése - Referencia intézménnyé válás a József At-
tila Általános Iskolában

A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében iskolánkra is kulcsszerep hárul
mivel mintaadó tartalmat képes biztosítani, mint referencia-intézmény. 
Biztosítjuk az érdeklődők számára az intézménylátogatást, hospitálást,
adaptív tanulást, az önfejlesztő gyakorlatok átvételét.
A József Attila Általános Iskola pedagógiai kultúrája és eszközrendszere
példaszerű, koherenciával bír.  „Jó gyakorlataink” tanulmányozhatóak
és teljes egészében vagy elemeiben átvehetőek.
Jó gyakorlataink:
- Hujberné Király Beáta: Szövegértés fejlesztése drámajátékkal
- Báldy Katalin: Tükörképek
- Turcsányi Ildikó - Varga Gergely: Országismereti vetélkedő
- Turcsányi Ildikó – Molnár Árpádné: „Ha a ma lesz a holnap 

tegnapja”

Pedagógiai munkánkban megjelenik a kompetencia alapú nevelés-ok-
tatás tartalmi és módszertani alkalmazása. Folyamatos önfejlesztésre
kész nevelőközösségünk. Szervezeti kultúránkra, pedagógiai gyakorla-
tunkra jellemző a pedagógusok közötti aktív együttműködés, a team
munka. Egyre többen alkalmaznak IKT eszközöket a napi tanítási gya-
korlatukban. 

Beharangozó

A TÁMOP 3.1.7-11/2. pályázat eredményeként iskolánk vissza nem térí-
tendő támogatás formájában 6 000 000 Ft-ot nyert az Európai Szociális
Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból, mely pedagógu-
saink képzését biztosítja és lehetőséget ad olyan eszközök beszerzésére,
melyek a referencia intézményi szolgáltatást segítik.
Iskolánk valamennyi dolgozója arra törekszik, hogy felkészültségük fo-
lyamatos fejlesztésével, magas minőségű szolgáltatást nyújtsanak a hoz-
zánk forduló innovatív fejlődést vállaló intézményeknek. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap (ESZA)
társfinanszírozásával valósul meg. Megvalósításához 8 hónap áll rendel-
kezésre, 2012. november 30.-án fejeződik be.

Kocsis József 
Igazgató

„Referencia- intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészí-
tése 

Pusztaszabolcson az óvodában

Szakmai előminősítési eljárás keretében - melyet az Educatio Társadalmi
Szolgáltató Nonprofit Kft végzett – óvodánk mindkét telephelyének pe-
dagógiai kultúráját, a kidolgozott jó gyakorlatokat, az intézményi doku-
mentumokat érdemesnek találták arra, hogy referencia-intézményként
működjünk a későbbiekben. 
A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű,
működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gya-
korlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban pub-
likálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény. 
Ez az előminősítés feljogosított bennünket arra, hogy a Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága által kiírt
„Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészí-
tése” című pályázatban részt vegyünk.

Nyertes pályázataink:
„Referencia-intézménnyé válás a Manóvár Óvodában.” TÁMOP-3.1.7-
11/2.2011-0063 (2490. Pusztaszabolcs, Velencei út. 65.)
„Referencia-intézménnyé válás a Zsiráf Óvodában.” TÁMOP-3.1.7-
11/2.2011-0064
(2490. Pusztaszabolcs, Deák Ferenc u. 21/1.)

Óvodánk referenciaterületei:

Zsiráf Óvoda telephely:
1) Ökoiskolai/-óvodai, egyéb környezetpedagógiai program alapján

dolgozó intézmény, referenciahely
2) Saját fejlesztésű alternatív program szerint működő, a modernizá-

ció területein mintaközvetítő intézmény. 
Jó gyakorlatai:
1) Környezetvédelem az újrahasznosítás jegyében.
2) Emk- az együttműködő kommunikáció az óvodában.

Manóvár Óvoda telephely:
1) Kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, minta-

adóan alkalmazó intézmény.
Jó gyakorlatai:
3) Néphagyományőrzés.
4) „Varázs kezek” Barkácsolás a négy őselem jegyében.

A TÁMOP 3.1.7-11/2. pályázat eredményeként óvodai telephelyeink 3
000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertek mely a nevelőkö-
zösségünk képzését célozza, valamint lehetőséget biztosít olyan eszkö-
zök beszerzésére, melyek a referencia intézményi szolgáltatást segítik.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap (ESZA)
társfinanszírozásával valósul meg. Megvalósításához 
8 hónap áll rendelkezésre, 2012. november 30-án fejeződik be.
Önfejlesztő intézményi gyakorlatunk, pedagógiai kultúránk, a mentor-
pedagógusok tapasztalatának átadásával szeretnénk segíteni az érdek-
lődő óvodákat az innovációban.

Bartókné Piller Magdolna
óvodavezető

Művelődési Ház, 
2012. november 23-án 15 óra, 

belépő: 200 Ft
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Dióverés hete az óvodában

Már több éve október első hete óvodánkban a dióverés
hete.
Diófa szinte minden udvarban van, így nem nehéz olyan
családot találni, aki szívesen lát egy csoportot dióverésre.
A felnőttek segítenek a diót leverni, a gyerekek össze-
gyűjtik, kosárba szedegetik, aztán „haza visszük az óvo-
dába”.
Másnap kezdődhet a kopácsolás — nem is olyan könnyű
a diót megtörni, tálba tenni. Darálás következik, ami szin-
tén izgalmas feladat, nem mindegy hogy merre tekerjük,
hová hullik a darált dió stb.

A harmadik napon kalácsot sütünk. Óvó néni dagasztja a
tésztát, a gyerekek figyelik mi minden kerül bele. Érde-
kes az is, hogy meleg hatására megkel a tészta.
Az elnyújtásban, töltelékszórásban, feltekerésben szíve-
sen vesznek részt a gyerekek, közben lehet beszélgetni,
énekelgetni. Ebéd utánra elkészül a kalács, amit közösen
elfogyasztunk.

Közös az elégedettség — ez a mi kalácsunk, mi készítettük!
Aztán még a dióhéjból készíthetünk csodadolgokat: tek-
nősbékát, katicát, kishajót stb..
Az összegyűjtött zöld dió burokból festéket készíthetünk,
ezzel batikolhatunk tarisznyát, kendőt, terítőt stb.. 
Közös munka, közös öröm, közös elégedettség: ez a cé-
lunk ennek a hétnek a programjaival --ami ebben az
évben is megvalósult.                                   Horváth Józsefné

Angéla néniDaráljuk a tölteléknek való diót

Megkelt a kalács, bele kerül a töltelék

Márton napi népszokások
Néphagyományok felelevenítése a pusztaszabolcsi 

óvodások körében
A pusztaszabolcsi óvodákban kiemelt szerepe van a hagyomá-
nyok ápolásának, ezek közül az egyik a Márton nap. Ezen a napon
zárultak le a Szent György napján induló mezőgazdasági munkák,
ekkor kóstolták meg először az újbort és vágták le a libákat. 
Ide kapcsolódnak az alábbi népi jóslatok, megfigyelések:
- "Aki Márton napon libát nem eszik, egész évben éhezik.
- Ha a liba csontja fehér és hosszú, akkor havas lesz a tél, ha vi-

szont barna és rövid, akkor sáros.
- Ha Márton fehér lovon jön enyhe tél, ha barnán, kemény tél

várható"

Egész hétre nagyon sok játékot, tréfás tevékenységet szerve-
zünk ilyenkor óvodásaink számára. Libanézőbe mentünk, lúd-
talpat mértünk, régi ételeket készítettünk és ettünk (sült alma,
sült tök, libazsíros kenyér), illetve kóstolhattak a gyerekek. 

Cirógattunk libatollal, fújtuk a libatollat, elmeséltük Lúdas
Matyi történetét, köszöntöttük a Mártonokat. A hét utolsó prog-
ramja nagyon sikeres volt. Csütörtökön délután óvodásaink a
szüleikkel és a lámpásaikkal gyülekeztek a Manóvár és a Zsiráf
óvoda előtt. Innen indult, már hagyományosan, a lámpás felvo-
nulás, rendőri biztosítás mellett, a Városháza előtti térre. A Ma-
nóvár óvodától indult a pónifogat, amire nagyon szívesen ültek
fel a gyerekek Laci bácsi felügyelete mellett. A téren a csopor-
tok által készített töklámpásokban meggyújtottuk a gyer-
tyákat, felköszöntöttük a jelen lévő Mártonokat.

Egy meglepetés várta itt a gyermekeket, népi hangsze-
rekkel kiváló hangulatot varázsolt a KÁKICS zenekar. Tán-
cházzal folytattuk, akinek volt kedve, bekapcsolódhatott.
Köszönjük Kiss Kornéliának, a művelődés szervezőnek a
segítségét.

Gulyás Judit
Mezőföldi, mezőségi és csángó népdalokra ropták kicsik és nagyok

A KÁKICS zenekar húzta a talpalávalót
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Józsefes Hírek
Az október mozgalmas volt iskolánk életében.  

A hónap első két napján papírgyűjtést tartottunk. Az idén is
az SCH-ÓZON KFT. volt a partnerünk ebben, ők vették át az ösz-
szegyűjtött hulladékpapírt. Köszönjük állandó segítőnknek, a
Pusztaszabolcsi Agrár Zrt-nek, hogy ismét helyet adtak nekünk,
hogy használhattuk a terményraktár mérlegét, és hogy a na-
gyobb szállítmányokat a mázsaházhoz irányíthattuk, ahol Frics
Péter elvégezte a mérést. Köszönjük a szülőknek, hogy a máso-
dik napon még a zuhogó esőben is eljöttek. Összesen 26.964 kg
papír gyűlt össze.

Október 5-én reggel
az aradi vértanúkra
emlékeztünk. Az ün-
nepi műsort a 4. évfo-
lyam tanulói adták elő
az énekkar közremű-
ködésével.

Október 9-én az első
órában küldöttgyűlést
tartott a diákönkor-
mányzat. A munkájukat
segítő pedagógus is-
mertette a 2012/2013-
as munkatervet, majd a
küldöttek tolmácsol-
hatták diáktársaik kér-
déseit az iskolavezetés, ill. a tantestület többi tagja felé.  

Október 13-ára az ÖKO-munkacsoport termésgyűjtő kirán-
dulást szervezett a Velencei-hegységbe. Szombaton reggel meg-
telt egy nagy busz gyerekekkel, szülőkkel, pedagógusokkal.
Szép napsütéses időben túráztunk. Nem csak a tájat csodáltuk,
hanem az őszi erdő kincseire is figyeltünk. Gyűltek a hátizsá-
kokban a szép falevelek, a vadrózsa, galagonya, kökény termé-
sei, makkok, tobozok.

16-án délután került sor a hagyományos terméskép készí-
tésre. Előkerültek a kiránduláson gyűjtött magok, bogyók, le-
velek, és a konyhában fellelhető alapanyagok. Önállóan, párban,
csapatban folyt a munka, ahol ismét remekművek születtek.

Október 19-én iskolai ünnepély keretében emlékeztünk
1956. október 23-ára. Az emlékműsort a 8. évfolyam tanulói
adták elő.

A hónap az őszi szünettel zárult.

Dudásné Mester Judit

Ismét rengeteg papír gyűlt össze

Gyertyagyújtás a vértanúk emlékére

Készülnek a szebbnél szebb termésképek

Józsefes tanulók Csehországban 

Az október 10-i Pusztaszabolcs Tévé adásából értesül-
hettünk arról, hogy a József Attila Általános Iskola három
tanulója, három ország között zajló, három-állomásos
úszóverseny első próbáján vett részt Csehországban. A 46
fős küldöttséget az iváncsai uszodában felkészülő csapat
és a Dunaújvárosi Városi Sportiskola csapata alkotta.

A magyar sportolók érték el a legjobb eredményt és el-
hozták a vándorkupát is. Mind a négy úszásnemben in-
dultak és váltóban is versenyeztek.
Iskolánk – viadalon részt vevő – három tanulója kiválóan
szerepelt:

1 ezüstérmet szerzett 
Ekker Balázs, 3.b osztályos,

2 bronzérmet szerzett 
Nemes Regina, 3. a osztályos,

1 bronzérmet szerzett 
Kovács Vivien 1.a osztályos tanulónk. 

Gratulálunk az elért eredményükhöz és büszkék va-
gyunk arra, hogy egy újabb nemzetközi megmérette-
tés szereplői pusztaszabolcsi általános iskolások
voltak.

Ádámné Farkas Beáta

A pusztaszabolcsi úszópalánták: Ekker Balázs, 
Kovács Vivien, Nemes Réka, mögöttük Kard Anita edző

Az előző számokból helyszűke miatt kimaradt 
versenyeredmények a 

13-17. oldalon olvashatók.
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Iskolánk képviselte 
Magyarországot!

Magyarország képviseletében a pusztaszabolcsi fiúk
2012. október 11-14 között Norvégiában az idén is megrende-
zésre került az MTG Világbéke Labdarúgó Kupa, melyen Ma-
gyarországot iskolánk válogatottja képviselte.
Az országos válogatót 2012. június 1-jén a Vasas Sportcent-
rumban játszották 6 csapat részvételével. Emlékezetes, nehéz
küzdelem után, végül büntetőrúgásokkal dőlt el a javunkra a
végeredmény.

A csapat tagjai:
Drankovics Dániel iskolánk 6.b osztályos tanulója, 
Galambos Gergő iskolánk 7.a osztályos tanulója,
Hamar Erik iskolánk 7.a osztályos tanulója,
Sztarek László iskolánk 7.a osztályos tanulója,
Horváth Martin iskolánk 7.b osztályos tanulója, 
Smolkó Gergő iskolánk 7. b osztályos tanulója,
Schrick Bence iskolánk 8.a osztályos tanulója,
Baka Gergely iskolánk 8. b osztályos tanulója.
Kőkuti Ákos, aki a tavalyi tanévben iskolánk 6.a osztályos
tanulója volt,
Kolosa Róbert, aki a tavalyi tanév végén fejezte be iskolánk-
ban tanulmányait.  
A csapat felkészítő és kísérő pedagógusa Ádám László, is-
kolánk történelem-földrajz-testnevelés szakos tanára.

Eredményeik Oslóban:
Magyarország – Lettország 0 : 2
Románia – Magyarország 1 : 5
Ukrajna – Magyarország 3 : 0
Oroszország – Magyarország 0 : 1
A részt vevő 15 ország közül az 5. helyezést érték el. 

Büszkék vagyunk arra, hogy megnyerték az országos válogatót,
mely lehetőséget biztosított számukra a külföldi utazásra. 
Gratulálunk a csapat teljesítményéhez és köszönjük Ádám
László munkáját. 

Hajrá Fiúk, csak így tovább!

Ádámné Farkas Beáta

Pályázatok a középiskolában

Az elmúlt időszakban több Európai Uniós pályázatba vágott
bele a középiskola tantestülete.
2011-ben sikeresen lezárt, 5 mFt összegű Audiovizuális em-
lékgyűjtés Pusztaszabolcson című pályázat után sorra próbál-
koztak újabbakkal, hiszen a fejlesztéseket csak külső pénz
bevonásával lehetséges megvalósítani.
Egy 15,3 mFt összegű tehetségfejlesztéssel foglalkozó pályáza-
tot egy dunaújvárosi szakközépiskolával közösen valósították
meg 2011 végére. Majd ebben az évben újabbakat és újabba-
kat adtak be. 
A helyi általános iskolával és két martonvásári közoktatási in-
tézménnyel közös konzorciumot alkottak. A konzorcium 29,7
mFt-ot nyert, amelyből több mint 18 mFt-ot a két helyi iskola
használhat fel.
A tehetségfejlesztés folytatására 7,6 mFt-ot nyert önállóan a
középiskola, amelyet segít az a tény, hogy a megyei önkor-
mányzat által megnyert pályázaton 5 db aktív digitális tábla
kerül ide. 
A helyi önkormányzat által beadott pályázatból 2,9 mFt jut a
középiskola által megszervezett délutáni tevékenységek lebo-
nyolítására.
Elbírálás alatt van egy 9 mFt összegű iskolai innovációt szol-
gáló pályázat, valamint egy 3,6 mFt összegű tanulói önkéntes
tevékenységet segítő pályázat.
Az utóbbi négy évben kb 30 mFt érkezett a középiskolába, s ha
az elbírálók úgy gondolják, még 12,6 mFt fog érkezni. Ezek az
összegek segítik az iskolai változásokat. Segítik a változások-
ban tevékenykedő tanárok többlet munkájának elismerését. 

Megnyert pályázatok
megnevezése összege
TÁMOP 3.2.9. 5,0 mFt
TÁMOP 3.4.3 6,2 mFt
TÁMOP 3.4.2 9,6 mFt
TÁMOP 3.4.4 7,6 mFt
TIOP 1.1.1 4,5 mFt
TÁMOP 3.2.13 2,9 mFt

Csányi Kálmán
igazgató

Magyarország képviseletében a pusztaszabolcsi fiúk

Az első harmadban végezni mindenképpen siker
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Verseny Helyszín Versenyző(k) Eredmény Felkészítő pedagógus(ok), edző(k)
LABDARÚGÁS    �iúk
Hild Kupa Dunaújváros 7-8. évf. IV. hely Ádám László

Diákolimpia őszi ford.

Pusztaszabolcs 1-2. évf. I. hely 
Ádám László

Adony 3-4. évf. II. hely 
Ercsi 5-6. évf. I. hely Ádám László, Szőke Imre
Perkáta 7-8. évf. III.hely Ádám László, Hamar Zsolt

Bozsik-program őszi ford./3ford./ Adony
óvodás II. hely 

Ádám László1-2. évf. I. hely 
3-4. évf. I. hely 

Mikulás Kupa Pusztaszabolcs 3-4. évf. III. hely Ádám László
Adony Kupa Adony óvodás I. hely Ádám László

Merényi Kupa Dunaújváros

7-8. évf. III. hely Ádám László, Hamar Zsolt
5-6. évf. VII. hely Ádám László, Szőke Imre
3-4. évf. V. hely

Ádám László
1-2. évf. VI.hely

Gárdony Kupa Gárdony
5-6. évf. IV. hely Ádám László, Szőke Imre
3-4. évf. V. hely 

Ádám László
1-2. évf. IV. hely 

Tavaszváró Kupa Baracs 3-4. évf. VII.hely Ádám László
Diákolimpia tavaszi ford. Rácalmás 1-2. évf. I. hely

Ádám László
Diákolimpia tavaszi ford. Adony 3-4. évf. I. hely
Diákolimpia tavaszi ford. Ercsi 5-6.évf. I. hely Ádám László, Szőke Imre
Diákolimpia tavaszi ford. Perkáta 7-8. évf. III. hely Ádám László, Hamar Zsolt

Bozsik-program tavaszi ford./3ford./
Adony óvodás II. hely

Ádám László

Pusztaszabolcs 1-2. évf. II. hely
Beloiannisz 3-4. évf. II. hely

Tavaszi Kupa Adony óvodás II. hely 
Görög Húsvét Beloiannisz óvodás I. hely 
Diákolimpia körzeti döntő Rácalmás 1-2. évf. III. hely
Diákolimpia körzeti döntő Baracs 3-4. évf. II. hely
Diákolimpia körzeti döntő Mezőfalva 5-6. évf. I. hely
Diákolimpia megyei döntő Csákvár 5-6. évf. VI. hely
Mozgásfesztivál Adony 1-2. évf. III. hely
MTG-kupa Budapest 6-7. évf. I. hely

Három kisváros kupája Rácalmás
óvodás I. hely
1-2. évf. I. hely
3-4. évf. III. hely

LABDARÚGÁS    lányok
Diákolimpia őszi ford.

Ercsi 5-8. évf.
III. hely

Tüke LászlóMikulás Kupa III. hely
Diákolimpia tavaszi ford. III. hely

KÉZILABDA     �iúk
Diákolimpia őszi ford. Pusztaszabolcs 5-6. évf. III. hely

Varga Gergely

Diákolimpia őszi ford. Ercsi 7-8. évf. II. hely
Diákolimpia tavaszi ford. Dunaújváros 5-6. évf. III. hely
Diákolimpia tavaszi ford. Ercsi 7-8. évf. II. hely
Beethoven Kupa Martonvásár 6-8. évf. II. hely
Szabolcs Kupa Pusztaszabolcs 6-8. évf. II. hely
Adony kupa Adony 6-8. évf. II. hely
Alba Regia kupa I. Székesfehérvár 6-8. évf. IV.hely
Alba Regia kupa II. Székesfehérvár 6-8. évf. III. hely

KÉZILABDA      lányok
Diákolimpia őszi ford. Ercsi 5-6. évf. II. hely

Pfeffermann Gyula

Diákolimpia őszi ford. Baracs 7-8. évf. IV. hely
Gárdony Kupa Gárdony 7-8. évf. IV. hely
Diákolimpia tavaszi ford. Nagyvenyim 5-6. évf. II. hely
Diákolimpia tavaszi ford. Baracs 7-8. évf. IV. hely
Beethoven Kupa Martonvásár 7-8. évf. III. hely
Decathlon Kupa   /4ford./ Csákvár 4-5. évf. VI. hely
Szabolcs Kupa Pusztaszabolcs 7-8. évf. III. hely
Adony Kupa Adony 7-8. évf. II. hely
Vértes Kupa Csákvár 5-6. hely IV. hely

Sportversenyek 2011-2012.
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Verseny Helyszín Versenyző(k) Eredmény Felkészítő pedagógus(ok), edző(k)
ÚSZÁS
Mikulás Kupa (Kistérségi úszóvers.)

Hátúszás

Iváncsa

Ekker Balázs 2.b I. hely

Kard Anita

Agg Bán Csege 2.b II. hely
Patócs Anna 2.b III. hely

Gyorsúszás
Ekker Balázs 2.b I. hely
Agg Bán Csege 2.b II. hely

Mellúszás Ekker Balázs 2.b II. hely
Nyuszi Kupa (Kistérségi úszóvers.)
Hátúszás Ekker Balázs 2.b I. hely

Gyorsúszás
Ekker Balázs 2.b II. hely
Agg Bán Csege 2.b III. hely

Mellúszás
Agg Bán Csege 2.b II. hely
Ekker Balázs 2.b III. hely

AEROBIC

ÖRÖKMOZGÓ Körzeti verseny Adony

Sinka Csenge 2.b arany

Huszár Katalin

Krasznai Fanni 2.b minősítés
László Dorina 2.b
Kaczur Virág 2.c
Varga Ivett 2.c
Sebesi Nikolett 2.c
Hujber Fanni 1.b

Török Enikő 4.b
Németh Klaudia 7.b ezüst 
Schulek Marianna 7.b minősítés
Varga Vivien 7.b

Kistérségi gyermek aerobic verseny Apaj

Krasznai Fanni 2.b
III. hely

Sinka Csenge 2.b
Schulek Marianna 7.b

III. helyVarga Vivien 7.b
Németh Klaudia 7.b

ATLÉTIKA

Mezei futóverseny körzeti Adony

3-4. évf. �iúk IV. hely

Pfeffermann Gyuláné

3-4. évf. lányok II. hely
5-6. évf. �iúk I. hely
5-6. évf. lányok II. hely
7-8. évf. �iúk VII.hely
7-8. évf. lányok V. hely

Mezei futóverseny körzeti egyéni Adony

Hamar Erik 6.a II. hely Pfeffermann Gyuláné
Ács István 5.b III. hely Ádám László
Bíró Anna 6.b IV. hely

Pfeffermann GyulánéGalambos Gergő 6.a V. hely
Smolkó Gergő 6.b VI. hely

Mezei futóverseny megyei Székesfehérvár
5-6. évf. �iúk -

Pfeffermann Gyuláné

5-6. évf. lányok IX. hely

Körzeti atlétika többpróba csapat Dunaújváros

3-4. évf. lányok I. hely
3-4. évf. �iúk II. hely
5-6 .évf. lányok II. hely
5-6. évf. �iúk II. hely
7-8. évf. lányok III. hely
7-8. évf. �iúk III. hely

Körzeti atlétika egyéni összetett Dunaújváros

Somogyvári Martin 3.c II. hely
Kőkuti Ákos 6.a II. hely
Bíró Anna 6.b IV. hely
Szőke Noémi 6.b V. hely

Megyei atlétika többpróba csapat Székesfehérvár 3-4. évf. lányok VI.hely

Sok versenyre nem jutottak volna el tanulóink a szülők segítsége nélkül. 
Köszönjük mindazoknak, akik sportolóink szállításával hozzájárultak a sikerekhez.
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Verseny Helyszín Versenyző(k) Eredmény Felkészítő pedagógus(ok)

Kistérségi József Attila Szavalóverseny Pusztaszabolcs

Tunyogi Petra 3.a 1. Házi Árpádné
Török Enikő 4.b 3. Fleck Andrea
Millei Cintia 6.b 2.

Vigyikán Klára
Schulek Marianna 7.b 3.

Játékos anyanyelvi vetélkedő (területi csapatverseny) Kápolnásnyék
Kinyik Berta 8.c

4.
Molnár Georgina

Borbély Melinda 7.b
Vigyikán Klára

Pohl Katalin 6.b
Német szépkiejtési verseny (területi) Kápolnásnyék Vigyikán Gyöngyvér 7.b 4. Turcsányi Ildikó

Játékos angol nyelvi vetélkedő (területi csapatverseny) Kápolnásnyék
Erdélyi Attila 8.a

4. Ladányi ÉvaHorváth Klaudia 8.a
Kolosa Róbert 8.a

Országos Roma Mesemondó Verseny Pécs
Erdélyi Attila 8.a 3.

Molgár Georgina
Horváth Réka 8.c Különdíj

Kistérségi német szépkiejtési verseny Dunaújváros
Vigyikán Gyöngyvér 7.b 1.

Turcsányi IldikóMillei Cintia 6.b 1.
Vörös Virág 5.a 4.

Kistérségi mesemondó verseny Perkáta

Darvas Helga 1.b 1. Hujberné Király Beáta
Madarász Bálint 2.b 2. Dudásné Mester Judit
Nagy Bálint 3.c 3. Kádár Csilla
Nagy Zsó�ia 4.c 3. Kovácsné Török Adél

Körzeti mesemondó verseny Nagyvenyim

Hujber Fanni 1.b 1. Hujberné Király Beáta
Harza Márk 2.b 1. Dudásné Mester Judit
Tunyogi Petra 3.a 2. Házi Árpádné
Neichl Noémi 5.b 1. Bartók Viktória
Schulek Marianna 7.b 3. Vigyikán Klára
Erdélyi Attila 8.a 3. Molnár Georgina

Hallowe'en területi csapatverseny Beloiannisz

Kasztner Kriszta 6.b 1.
Ladányi Éva

Pohl Katalin 6.b 1.
Sári Éva 5.c 1.

Varga Gergely
Czinkóczi Debóra 5.a 1.

Móra-Hétvezér csapatverseny Székesfehérvár
Páj Ágnes 4.a

1. Kovács DénesnéLudányi Boglárka 4.a
Rakmányi Dániel 4.a

Szent István Témahét  (Az Árpád-kor története) Adony

Horváth Máté 7.a

4. Ádám László
Galambos Gergő 6.a
Darvas Balázs 6.b
Pohl Katalin 6.b

Történelem levelezős verseny 5 fordulós országos

Nagy Martin 5.b

20. hely Ádám László
Almási Rajmund 5.b
Drankovics Dániel 5.b
Vida László 5.b
Pohl Katalin 6.b

18. hely Ádám László
Hajzer Dóra 6.b
Bíró Eszter 6.b
Komán Nikolett 6.b

Műveltségi verseny (kistérségi) Mezőfalva
Ludányi Boglárka 4.a

3. Kovács DénesnéPáj Ágnes 4.a
Rakmányi Dániel 4.a

Városkörnyéki mesemondó verseny (Magyar Kultúra Napja) Dunaújváros
Tunyogi Petra 3.a 1. Házi Árpádné
Hujber Fanni 1.b 2. Hujberné Király Beáta

Óperenciás mesemondó verseny (városkörnyéki) Székesfehérvár Hujber Fanni 1.b 3. Hujberné Király Beáta

Tanítók Egyesülete Országos Prózamondó Versenye Budapest
Hujber Fanni 1.b 1. Hujberné Király Beáta
Tunyogi Petra 3.a Különdíj Házi Árpádné

A Magyar Cserkészszövetség országos vers- és prózamondó v. Budapest Tunyogi Petra 3.a Kiemelt arany f. Házi Árpádné

A "Nagy Háború" csapatverseny az  I. világháborúról Adony

Horváth Máté 7.a

I. hely Ádám László
Varga Bence 7.a
Nagy Bence 7.a
Erdélyi Attila 8.a

X. hely

Tüke László

Farkas Dominik 8.c
Bedőcs Attila 8.c
Horváth Ramóna 8.c

IV. hely
Varga Fanni 8.c
Kinyik Berta 8.c
Horváth Réka 8.c

IX. hely
Vigyikán Gyöngyvér 7.b
Ballagó Mercédesz 7.b

Tanulmányi versenyek 2011-2012.
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Verseny Helyszín Versenyző(k) Eredmény Felkészítő pedagógus(ok)

Német nyelvi kistérségi csapatverseny Ráckeresztúr

Botár Dalma 5.c 
6.

Turcsányi Ildikó

Kaczur Lilla 5.c 
Debreceni Bálint 

Gőz Mercédesz 5.c
5.Kubicza Titusz 5.c

Vörös Virág 5.a

Bíró Anna 6.b 
5.Hajzer Dóra 6.b

Darvas Balázs 6.b

Czinkóczi Naómi 6.a
1.Millei Cintia 6.b

Szőke Noémi 6.b
"Betűzgető" kistérségi anyanyelvi verseny Mezőfalva Török Enikő 4.b 3. Fleck Andrea

Kistérségi kismatematikus csapatverseny Pusztaszabolcs
Páj Ágnes 4.a

2. Kovács DénesnéPodmaniczky Réka 4.a
Rakmányi Dániel 4.a

Területi országismereti csapatverseny Dunaújváros

Bíró Anna 6.b 
1.

Turcsányi Ildikó
Szőke Noémi 6.b

Schulek Marianna 7.b
3.

Vigyikán Gyöngyvér 7.b

Területi szavalóverseny Mezőfalva
Galambos Gréta 1.c 2. Balogh Lajosné
Harza Márk 2.b 3. Dudásné Mester Judit

Körzeti természetismereti verseny Gárdony
Czinkóczi Naómi 6.a 2.

Pfeffermann Gyuláné
Darvas Balázs 6.b 5.

Országismereti kistérségi angol-német csapatverseny Pusztaszabolcs

Varga Fanni 8.c

2.
Varga Gergely

Kinyik Berta 8.c
Horváth Réka 8.c

Turcsányi Ildikó
Horváth Ramóna 8.c

Kasztner Kriszta 6.b

1.
Ladányi Éva

Pohl Katalin 6.b
Bíró Anna 6.b 

Turcsányi Ildikó
Hajzer Dóra 6.b

Kistérségi népdaléneklési verseny Pusztaszabolcs

Darvas Helga 1.b 2. Hujberné Király Beáta
Major Jácint 2.c 3. Molnár Árpádné
Tunyogi Petra 3.a 1.

Házi Árpádné
Fridrich Dominika 3.a 3.
Galambos Gergő 6.a 3.

Kinyikné Boros IldikóKinyik Berta 8.c 1.
Terkovics Renáta 8.c 3.

Kistérségi Bálint Ágnes Olvasási Verseny Adony

Kaczur Virág 2.c

1. Ságiné Mihalek Judit
Bíró Marcell 2.c
Mitterer Evelin 2.c
Pintér Vanda 2.c

Borbély Máté 3.b

4. Kinyikné Boros Ildikó
Horváth Petra 3.b
Bartók Annamária 3.b
Santavecz János 3.b

A "Nagy Háború" csapatverseny szóbeli döntő Adony

Horváth Máté 7.a
2. Ádám LászlóNagy Bence 7.a

Varga Bence 7.a
Kinyik Berta 8.c

4. Tüke LászlóHorváth Ramóna 8.c
Varga Fanni 8.c

Területi országismereti angol verseny Dunaújváros

Ferenci Klaudia 
6.

Varga Gergely
Módi Tímea    
Varga Bence 7.a

5.
Horváth Máté 7.a

Arany János angol verseny Dunaújváros
Borbély Melinda  4.

Varga Gergely
Nagy Bence 7.a 5.

Megyei angol verseny Székesfehérvár
Farkas Dominik 8.c 4.

Varga Gergely
Kinyik Berta 8.c 7.

Széchenyi István angol verseny Dunaújváros Farkas Dominik 8.c 11. Varga Gergely
Zentai úti Ált. Isk. fordítóverseny Székesfehérvár Farkas Dominik 8.c 7. Varga Gergely



Szabolcs Híradó IFJÚSÁG

172012. október - november

Verseny Helyszín Versenyző(k) Eredmény Felkészítő pedagógus(ok)

K & H Kész! Pénz! Pénzügyi verseny reg. döntő Győr

Ács Rebeka  

4. Varga Gergely
Nagy Bence 7.a

Schrick Bence 

Varga Bence 7.a

Zentai úti Ált. Isk. fordítóversenye Székesfehérvár Horváth Réka 8.c 9. Turcsányi Ildikó

Spiel und gewinn országos levelezős verseny

Botár Dalma 5.c 
9.

Turcsányi Ildikó

Kaczur Lilla 5.c   

Debreceni Bálint 5.c  

Vörös Virág 5.a 20.

Millei Cintia 6.b 28.

Bíró Anna 6.b 
24.

Hajzer Dóra 6.b

Play and Win országos angol nyelvi levelező vers. Gödöllő Pék Bernadett 6.a elismerő oklevél Ladányi Éva

Megyei természetismereti csapatverseny Székesfehérvár

Pék Bernadett 6.a

6. Pfeffermann Gyuláné
Czinkóczi Naómi 6.a

Zrena Aletta 6.a

Darvas Balázs 6.b
A Műszaki Kiadó meseíró pályázata Papacsek Flóra 1.c 2. Balogh Lajosné

Szivárvány internetes matematika verseny (országos) Budapest (döntő) Török Enikő 4.b 5. Fleck Andrea

Szivárvány környezetismeret verseny (országos) Budapest (döntő) Hujber Fanni 1.b 7. Hujberné Király Beáta

BENDEGÚZ országos levelezős verseny:

Matematika 7 tanuló

Hujberné Király Beáta

arany, ezüst Molnár Árpádné

és bronz fokozat Fleck Andrea

Báldy Katalin

Mezőné Kelemen Ilona

Anyanyelv 4 tanuló arany fokozat
Hujberné Király Beáta

Vigyikán Klára

Irodalom, szövegértés 3 tanuló arany és bronz f. Molnár Georgina

Természetismeret 4 tanuló
arany és Molnár Árpádné

ezüst fokozat Pfeffermann Gyuláné

Történelem 5 tanuló
arany, ezüst Ádám László

és bronz fokozat Tüke László

Angol nyelv 3 tanuló arany fokozat
Ladányi Éva

(országos döntő) Székesfehérvár Galambos Gergő 6.a 12.

SULI-HÓD országos levelezős verseny:
Matematika, magyar nyelv, irodalom, természetismeret 45 tanuló vett részt

Matematika

6 tanuló 1.
Hujberné Király Beáta

Nagy Violetta

5 tanuló 2. 
Bagamériné Battyányi Mária

Nagy Violetta

1 tanuló 3. Nagy Violetta

Magyar irodalom 2 tanuló 3.
Bagamériné Battyányi Mária

Kádár Csilla

Természetismeret
1 tanuló 1.

Hujberné Király Beáta
1 tanuló 2.

Közlemény
A pusztaszabolcsi református gyülekezet ezúton tudatja, 

hogy december 2-ától az isten�szteleteket 
vasárnap délelő� 10 órakor tartjuk a református templomban.

Ruzsa-Nagy Zoltán
református lelkipásztor
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Gondolatok
Lassan tél van, a délutáni nap fénye alacsonyabban „jár”, ha-
nyatlóban van, szinte alulról világítja meg a megdermedtnek és
elárvultnak tűnő erdőt. Ebben a nesztelennek tűnő világban,
sétálgatás közben eszembe jutott egy pár mondat a természet-
ről, olyan bölcs, avagy igaz mondások, amelyek akár évszáza-
dos megfigyelések alapján kerekedtek mondatokká, és
amelyeknek igazsága nemcsak hogy megállja a helyét a mai vi-
lágban, hanem egyre inkább beigazoltabb lesz.
Ezekből idézek néhányat.
„ A természet nyugodt, nem kapkod, nem siet.”

Mint a négy évszak változásaihoz szokott ember, ilyenkor azt
mondjuk, hogy a természet alszik, és csendben vár a tavaszi
megújulásra.
Valóban, a lombhullató fák lassan meztelenek, a megbarnult, szá-
razan zörrenő lehullott levelek az elmúlás törékeny maradványai.
Törzsükön odvak ásítoznak a mélységes csend közepette. 
„ A természet az utolsó hely, ahol az emberi lélek
megnyugvásra talál”.
Meddig is tart ez a csend? Amíg sikerül meghallanod magát a
csendet, mert amikor azt meghallod, rájössz, hogy ez a saját lel-
ked csendje, amelyen túl észleled, hogy bizony a természet
télen is beszél hozzád. Észreveszed egy tisztavizű patak csor-
dogáló neszét, ami kimérten folytatja útját a völgy felé.
Nézd csak meg jobban, a fák törzsei nem egyenletesen barnás-

feketék, mert a zuzmók és mohák sárgás-zöldes bevonattal mu-
tatkoznak, gyökerük mentén pedig a mohák szép zöld
párnácskákkal élénkítik az egyhangú színeket.
Tovább haladva, észrevehetsz egy olyan fát, ami szinte egy em-
beri arc profilját utánozza, csak éppen két kiöltött nyelve van,
ami nem más, mint a fatörzsön élő óriás gombák.

A fákban lévő odvak sem néptelenek, most éppen egy fekete
rigó áll a bejárata peremén, természetesen tovarepül, ahogy
zörren a lábam alatt az avar, és csak a kerítés tetején sikerült
lencsevégre kerítenem 
Mivel nincs nagy hó, meg a mókusok is előmerészkednek, ak-
robatikus mozdulataikkal bukkannak fel, majd tűnnek el a sze-
mem elől. Néha csak egy-egy földre ejtett mogyoró, vagy dióhéj
jelzi, hogy merre futkároztak.

A házak körül a fenyők és a bokrok nem kis elégedettséggel nyug-
tázzák örökzöld külsejüket. A fenyők olyan magasra nőttek, és tör-
nek büszkén a fény felé, hogy az erdő őrszemei titulust is
megérdemlik. A faágak között sok az itt telelő énekesmadár, egyre
közelebb merészkednek a házakhoz, ahol sok etető van a szá-
mukra. A verébfélék télen is hangoskodnak, és egymást kiütve rep-
desnek, ki tudja milyen jó éjszakai pihenőhely miatt, míg a harkály
serényen dobol rovarok után kutatva a fakéreg repedéseiben.
Egyszer csak zörren a magasra nőtt száraz fű, és egy őzikepár
bukkan elő, félszegen és nagyon körültekintően. Számukra is
van kitéve élelem az erdőben, és így estefelé bátrabban kime-
részkednek a házak közelébe is.
Hát ilyen az a nagy csend, amit olyan jó meghallani.
„A természet alaptörvényeibe nem szabad beavatkozni,
harmóniáját megzavarni.”
Ez akkor jutott eszembe, amikor egy élettelennek tűnő fagyos
füvön végighúztam a lombseprűt azzal a jóindulattal, hogy a
még lehullott leveleket összegyűjtsem.
De micsoda meglepetés ért, amikor a deres fű között színes,
fehér és bordó, apró virágok nyíltak, mint a réten, itt-ott bükk-
makkot, valamint sűrűn egymás mellett kinőtt apró sárga gom-
bákat találtam!! 

Mit is csináltam? Egy miniatűr kertben, egy miniatűr beavat-
kozást. Elrontottam a természet által óvatosan kialakított egy-
séget, egy piciny életközösséget. Sajnálattal nyugtáztam
tettemet. Apró szimbólum, de nagyban még veszélyt is jelenthet
a természet számára.
Erről szól „ A természet hatalmas, az ember parányi” figyel-

meztető mondás is és nem kevésbé a ”Vendég vagy a termé-
szetben, viselkedj!” intés az emberek felé.

Gondolataimat egy W. Shakespeare (1564-1616) idézettel fe-
jezném be, szinte összefoglalásképpen a leírtakra. Sorok, ame-
lyek nem éppen ma íródtak, és mégis milyen mély ismeretet és
tiszteletet sugallnak a természet iránt.

„A természet varázsát ontja bőven
A fűben, a virágban, a kőben,
Ó, nincs a földön oly silány anyag,
Mely így, vagy úgy ne szolgálná javad.
De nincs oly jó, melyben ne volna vész,
Ha balga módra
Vele visszaélsz.”                                           

Palocsay Erzsébet
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AZ ŐSZI IMMUNERŐSÍTÉS 
FONTOSSÁGA

A novemberi ködös délelőtt kinézve az ablakon, kissé fájó
szívvel gondolunk vissza a szép napos meleg nyári napokra.
Az igaz, hogy lehetett alkalmunk feltöltődni „D” vitaminnal,
mivel a napocska jól szétárasztotta sugarait ránk. Ez igazán
csak rajtunk múlott. De hogy használtuk ki a nyáron bő-
vebben elérhető egészséges vitamin és ásványi anyagokat? 
A nyári gyümölcs és zöldség dömping után, csökken a ker-
tünkben szedhető finom piros paradicsom, paprika. Az
uborka már régen elfogyott, de a sárgarépa, cékla, petre-
zselyem, s a paszternák még most sorakoznak befelé a kam-
ránkba. 
Sajnos a betegeim szavai után nem merem nyugodt szívvel
leírni, hogy a nyáron „feltöltöttük” magunkat igazi, élő vita-
minokkal, ásványi anyagokkal, hiszen arra a kérdésemre,
hogy naponta hány százalékban fogyasztanak nyers gyü-
mölcsöt, zöldséget? – sokan meghúzva vállukat mond-
ják: kb. 10-15 %-ban. Ez pedig nagyon kevés a napi
szinten tartáshoz is, nemhogy a feltöltődéshez.
Önkéntelenül eszembe jut a fizikailag egészséges feltöltő-
dés szükségessége mellett, hogy vajon figyeltünk-e arra,
hogy gyermekeink a nyári több szabad idejük eltöltése ér-
dekében „egészséges, értelmük erősítéséhez fejlesztéséhez
„milyen könyveket olvastak, vagy videókat, néztek? Hol jár-
tak a világhálón, mivel „táplálták” értelmi világukat? Segí-
tettünk nekik válogatni, vagy tanácsoltunk valami jót nekik? 
Az elmúlt héten egy 80 éves férfi betegem elmondta: Lá-

nyai a hétvégén Budapestről haza mentek, de mintha ott
sem lett volna, úgy csinálták dolgaikat, egy ölelés, egy meleg
tekintet és szó nélkül. Ekkor is meggyőződtem régi „elvem-
ről”, hogy mindenki azt viszi magával, amilyen példát a szü-
leitől látott. A bácsi is elmondta, hogy felesége soha nem
ölelte, nem puszilgatta, csókolta meg. Ezek a lányok nem
láttak szeretetet a családban, s nem lehet tőlük mást várni.
Ki is mondta, hogy „szeretet hiányban szenved.”!! Hogy
miért írtam ezt le? Gondoljunk vissza a nyári szabad nap-
jainkra, ápoltuk-e lelki életünket, gyermekeinket, csalá-
dunkat meleg szívvel vettük-e körül? Az ajtónkon belül
érezhető-e a meleg családi légkör? 
Akkor most itt folytatom: Lassan itt vannak a „hosszú téli
esték” – a külső munkákra már nem kell időt fordítani. A
befőzéseket is befejeztük már, tele van az éléskamránk
polca. Jó lenne, ha több időt töltenénk a családi közösség-
ben, szeretetben, egymással való törődéssel, beszélgetés-
sel, közös játékkal, stb. 
Miért írom ezt így? Mert jól emlékszem az első Németor-
szágban töltött napjaimra 1981-ben. Az egyik családnál,
ahol megfordultam, a család minden tagjának volt külön
szobája, külön televíziója, röviden KÜLÖN ÉLETE. Akkor is
belső mély fájdalommal töltöttem itt egy rövid napot. Hogy
lehet így élni? Családi élet ez? S ami nekem ma nagyon szo-
morú, hogy jó évtized eltelte után, már nálunk is lehetett
ilyen „családi életeket” látni. S a legszomorúbb az, hogy az
ilyen családok azóta már nagyon megszaporodtak.
Igen, kedves Anyukák, kedves Szülők! A szavak meghat-
nak, a példák követésre indítanak. Mennyire fontos fi-

gyelni a Szülőknek, s az idősebbeknek arra, hogy mi-
lyen példát mutatunk a fiataloknak. Tervezzük meg az
együtt tölthető időnket, s ápoljuk a családi szeretetet, a lelki
életet. Nemcsak táplálékra, ruhákra, cipőkre, játékra, vagy
iskolai szerekre van szükségük gyermekeiknek, hanem sze-
retetre, beszélgetésre, lelki melegségre, simogatásra is. Hi-
szen E.G.White is leírta a jó Isten tanácsát a Szülőknek:
„Tanítsd őket szeretetteljesen és kösd őket szívedhez.
Sorsdöntő időszak ez a gyermekek számára. Külső hatások
ragadják meg őket, hogy elvonják tőled és ezeket ellensú-
lyoznod kell. Tanítsd meg őket, hogy téged válasszanak bi-
zalmasuknak. Hadd susogják füledbe bajaikat és
örömeiket. Ha erre bátorítod, megóvod őket a Sátán szá-
mos csapdájától, amit gyanútlan lábuknak készített.”
Hiszem, hogy az a szülő, aki gyerekét kicsi korától úgy
„szoktatja”, hogy mindent mondjon el neki, s van ideje meg-
hallgatni, később „nagy jutalmat kap ezért a fáradtságért”,
mert nem fog gyermeke felnőtt korában sem másokhoz for-
dulni, hogy „kibeszélje problémáit”, hanem szüleit fogja fel-
keresni velük. 
Az értelmi, lelki világunk téli gondozása után, beszéljünk a
fizikai testünk táplálásáról is. Igaz, hogy testi táplálékunk
egészséges voltáról is az „értelmünk” dönt. Ezért igaz az,
hogy ha az értelmi világunkat „egészséges dolgokkal táp-
láljuk”, akkor a testi táplálékunk felett is az egészséges táp-
lálékok mellett fogunk dönteni. S ez is teljes mértékében
áldásunkra fog válni.

Egy pár jótanács:  
1. Igyekezzünk rendszerességgel táplálkozni: naponta

maximum háromszor! Az orvosi könyvekben olvas-
hatjuk, hogy 15 dkg alma megemésztéséhez is 2-3 óra
kell. Ne feledjük el: gyomrunknak étkezésre, emésztésre
és pihenésre is kell időt adnunk. Ugyanis, ha gyomrunk-
nak állandóan emésztenie kell, állandóan többlet vért
von el agyunktól, s akkor ne csodálkozzunk, ha estére
hulla fáradtak vagyunk. Hiszem, hogy sem a gyermekek,
sem a betegek gyomra nem emészt gyorsabban, tehát
nekik is bőven elegendő lenne a háromszori étkezés.

2. Soha ne terítsünk asztalt nyers gyümölcs vagy zöldség
nélkül, s lehetőleg idénygyümölcsöket, zöldségeket tá-
laljunk fel. Soha nem lát engem senki sem télen paradi-
csomot, paprikát stb. vásárolni. DE ebédünkön mindig
van tálalva reszelt sárgarépa, cékla, torma, vagy vörös-
és fokhagyma, savanyú és édes káposztasaláta, fekete
retek, gyökér, stb. Ne csak szeleteket fogyasszunk, hanem
a főtt ételhez viszonyítva legalább 60-40 % legyen.

Ínycsiklandozó, egészséges, rostban, vitaminban gazdag zöldségtál
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Uzsonnák helyett legyen nálunk egy otthon kicsa-
vart almalé, sárgarépalé, körtelé, stb. Nézzünk
utána, hogy testsúlyunkhoz és munkánkhoz viszo-
nyítva mennyi fehérjére van szükségünk, s igyekez-
zünk arra, hogy azt ne lépjük túl, mert a bő fehérje
tartalmú ételek igen sok betegségnek adnak alapot
szervezetünkben. Ha a disznótorok miatt több nehéz
és zsíros étel kerül is az asztalra, figyeljünk a MÉR-
TÉKRE is, hogy a gyorsan növekedő súlyunk miatt, ké-
sőbb ne kelljen keseregnünk. Mivel legjobb
immunerősítő a nyers fokhagyma, majd a vörös-
hagyma, méz, virágpor, ezeket lehetőség szerint pró-
báljuk gyakran fogyasztani. 
Nálam van egy rendszer: csak délben van sós étel,
nyers zöldséggel, s a reggelire és a vacsorára kásák,
müzlik, édes sütemény, növényi tej, méz, gyümölcs van
a terítéken. Tehát a gyümölcs és a zöldség soha nincs
egy étkezésen, sem az édes és a sós étel. Minden bete-
gemnek ugyanezt szoktam tanácsolni is. S emellett ja-
vaslom, hogy a zsiradékot soha se égessék, inkább
pitének süssék ki pl. a gombát, s leveseimnek sem ké-
szítek rántást, hanem ahelyett behabarom az ételt a
saját készítésű szójatejjel. 
S ha a gyermekek, s a szülők is naponta a hemoglo-
binszint biztosítására 1-1 „szeges-almát” elfogyaszta-
nak, ezáltal már meg lesz a „fuvarosuk”, amely az
oxigént szállítani fogja.   

3. Ha most még elmegyünk csipkebogyót szedni, a téli C-
vitamint biztosítani tudjuk magunknak és családunk-
nak, ha naponta egy hidegen áztatott csipkebogyó-teát
elfogyasztunk. De az ügyes anyuka nyáron is elvitte a
családját bodzavirágot szedni, s egy kis csalánt, úti
füvet, stb. is szárított, s már is s el van látva a család a
téli forró tea alapanyagával. 

Ne feledjük el, hogy szervezetünknek nemcsak nyáron,
hanem télen is szüksége van folyadékra, s a felnőtt em-
bernek minimum a 2,5 literre. Természetesen csak ott-
hon készített rostos gyümölcs- és zöldségleveket, teákat
és állott vizet tudok ajánlani. Ebben is kellene egy kis
rendszeresség: reggeli előtt egy pohár, ebédig 3 pohár,
vacsoráig 3 pohár, s vacsora után 1 pohár folyadékot kel-
lene elfogyasztani. 

A naponta kellő mennyiségű rostosok fogyasztásával, tel-
jes őrlésű gabonaneműek, nyers gyümölcsök, zöldségek,
elegendő folyadék fogyasztásával elérhetjük, hogy anyag-
cserénk is jó legyen, tehát annyiszor legyen székletünk,
ahányszor étkezünk. 
Így mindig eltávozik szervezetünkből a méreganyag, s ha
tisztább a szervezetünk, erősebb az immunrendszerünk
is.

Ha ez nem törté-
nik meg, akkor a
bélbolyhokban
levő nyirok széj-
jelhordja szerve-
zetünkben a
bent rekedt mé-
reganyagokat,
ezáltal biztosítva
egy betegségnek
a melegágyat.
Ajánlatos a vérke-
ringésünk segíté-
sére, minden
reggel és este egy
skótzuhanyt elvé-
geznünk. Hogyan? Először jó meleg vízzel lezuhanyozunk,
ahogy szeretünk, majd teljes hidegre átváltva a csapot, a
jobb bokánál  kezdve hozzuk fel a zuhanyt a csípőig, majd
a bal lábunknál ugyanígy, s azután majd a has, jobb oldal,
bal oldal és a hátunkon is végig visszük a zuhanyrózsát.
Nagyon segítjük a vérkeringést, s a szív munkáját is. 
Úgy érzem, hogy az immunrendszer megvédéséhez, vagy
erősségéhez röviden leírtuk az alapot.
S még egy-két fontos tanács: Ne feledjük el reggel meg-
köszönni a jó Istennek, hogy újból életre keltett, erőt
adott, hogy felkelhettünk, s egyúttal kérjük egész napra a
vezetését, és este is megköszönni a jó Istennek, hogy meg-
őrzött bennünket, s megérhettük az estét, s újból kérjük
áldását az éjszakára, hogy nyugodtan pihenhessünk. Egy
kis beszélgetés a jó Istennel, az Ő szent szavából, a Bibli-
ából való olvasással, majd a szavakról való elmélkedés,
azok megbeszélése, egy igazi lelki örömöt adhat nekünk,
mielőtt nyugovóra térünk. A pihenés alatt regenerálódik
szervezetünk. Legyen rendszer a pihenésünkben is, ma-
ximum 9- fél 10-kor legyen a villanyoltás, mivel az éjfél
előtti alvás sokkal jobban regenerálja szervezetünket,
mint az éjfél utáni. Így reggel mindenki kipihenten tud
menni az iskolába, a munkába. 
Hiszem, hogy ha minden tanácsot megpróbáljuk beépí-
teni életünkbe, sokat tettünk saját és családunk egész-
sége, immunrendszerének erősítése érdekében. 
Nagyon fogok örülni, ha néhányan megfogadják a leírt ta-
nácsokat, de kívánom szívemből, hogy mindannyian
akarjanak tenni magukért, családjukért, gyermekeikért.

Sok-sok szeretettel: Feketéné Bokor Katalin
25-272-893.   06-30-265-0734.

Az emberi szervezet és az egyes szervek víztartalma
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Az előző lapszámból helyszűke miatt kimaradt vers:

ÁLDJAD AZ URAT ….

Áldjad az Urat, a dicsőség magas királyát,
Szerelmes lelkem, ez képezi éltem fő vágyát.
Jöjjetek el, Zsoltár és hárfára fel, 
Halljuk az ének hangzását.

Áldjad az Urat, ki mindent legjobban intézett,
Aki sasszárnyakon tégedet bizton vezérlett. 
Aki fenntart, Miként önszíved akart, 
És kegyelmében rád nézett.

Áldjad az Urat, ki mesterül alkota téged.
Kezével igazgat, megtartja jó egészséged.
Mennyiszer már, vala ínséged és kár. 
S mindenkor nyújt segítséget.

Áldjad az Urat, ki téged oly bőven ellátott. 
Szerelmes Fiát is küldé, ki téged megváltott.
Mindenható, Az, kitől jön oly sok jó, 
Szeretetével megáldott. 

Áldjad az Urat és minden mi vagyon én bennem.
Áldja szent nevét és mindenek hirdessék fennen:
Óh, ne feledd, Ő világítja lelked! 
Szívem hát mondjad: Úgy legyen.

Felhívás!

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

Dr. Nagy István ügyvéd 06-30/639-2893

Tájékoztató orvosi ügyeletről
Pusztaszabolcson munkanapokon a település háziorvosai 
érhetők el 12-16 óráig telefonon a 06-20/933-6767-es 
telefonszámon. Az orvos saját autóján szükség szerint 
házhoz is megy.
16 óra után másnap reggel 7 óráig (a saját háziorvosa
munkaidejének kezdetéig) központi orvosi ügyeleti ellátás
biztosított, kulcsi telephellyel. A sürgősségi orvosi ellátás
igénybe vehető személyesen is. A kulcsi ügyelet elérhető a kö-
vetkező telefonszámokon: 06-20/933-6767 (mobil) és 
06-25/251-063/101mellék (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 felesle-
ges telefonjaikkal a szakrendelések munkáját. A
06-20/933-6767-es mobil telefonszám segítségkérésre bár-
mikor alkalmas. Azt a telefonhívási lehetőséget a pusztasza-
bolcsi háziorvosok biztosítják kilencedik éve.
Tehát javaslom, a kollégáim nevében is, a mobiltelefonjukba
elmenteni, a lakásba jól látható helyre kiírni a 
06-20/933-6767-es telefonszámot.

Együttműködésüket köszönik a 
település háziorvosai.

MEGHÍVÓ

2012. december 8-án
9.00 és 15.00 között 

Ádventi vásárt rendezünk a 
Művelődési Házban pusztaszabolcsi 
kézművesek és termelők portékáiból.

Akár a karácsonyi ajándékot is megvásárolhatják.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket, 
mert ilyen még nem volt.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel várjuk Önt és családját 

2012. december 19-én, 
szerdán 17 órakor 

a Művelődési Házban a 

Városi KARÁCSONYRA.
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Futball hírek

A bajnokság nyolcadik fordulójában az első iga-
zán kemény mérkőzésünk következett. Ercsiben
vendégszerepeltünk. A három pont megszerzése
előzetesen reálisnak tűnt és akkor még nem is be-
széltünk a pályán történtekről. Éppen hogy kezdetét
vette a találkozó, amikor az Ercsi csapata már ember-
hátrányba került. Úgy tűnt, csapatunk ki tudja használni lét-
számbeli fölényét, a hazaiak minden erejét lekötötte a
védekezés. Ahelyett, hogy értékesítettük volna adódó lehe-
tőségeinket, egy pontrúgást követően az Ercsi megszerezte
a vezetést, majd egy nagy védelmi megingást követően to-
vább növelték előnyüket, 2-0. A végeredmény sajnos egyál-
talán nem tükrözi a látottakat, ám csupán önmagunkat
okolhatjuk. Ebben több volt! Az ifjúsági mérkőzésen 1-1-es
eredmény született.
Javítani kötelező volt egy héttel később, Kulcs ellen, hazai
pályán. Az ifik imponáló arányban, 16-0-ra könnyedén győz-
tek, így továbbra is közel állnak a dobogós helyek valame-
lyikének megszerzéséhez. A felnőttek mérkőzése hasonlóan
könnyedre és egyoldalúra sikeredett. Csapatunk esélyt sem
hagyott a vendégeknek, és magabiztosan gyűjtötte be a
három pontot. A végeredmény: 7-0. Góllövőink: Kovács Ba-
lázs (2), Kovács Zsolt, Györök Attila, Székely Péter, Tóth János
és Joó Bálint.
A bajnokság 10. fordulójában az idény legnehezebb mérkő-
zése következett. A tabellát 100%-os teljesítménnyel vezető
Pálhalma együtteséhez látogattunk. Az előzetesen is sokkal
esélyesebb hazai csapat érvényesítette a papírformát és 4-0

arányban diadalmaskodott. Talán ez a vereség fáj a legke-
vésbé, hiszen egy nagyobb játékerőt képviselő csapat

volt az ellenfél. Örömre azonban így is volt csekély
okunk. Az ifjúságiak nagy csatában, óriási küzde-
lemben 4-3 arányban győztek.
A következő hétvége kemény összecsapásokat tar-

togatott, hiszen a Nagylók látogatott Pusztasza-
bolcsra. A „lóki” fiatalok hibátlan teljesítménnyel

vezették a tabellát, míg a felnőtt csapat kerete tele van ru-
tinos, sokat megélt játékosokkal, akik ellen borzasztó nehéz
futballozni. Nehéz mérkőzésekre lehetett számítani, ám
egyáltalán nem lettek azok. Mindkét találkozón 4-0-ás ered-
mény született a PSC javára. Gólszerzőink: Györök Attila, Ko-
vács Zoltán, Joó Bálint és Tamon János.
Egy héttel később újabb nagy rangadót rendeztek Puszta-
szabolcson. A szomszédvár Adony látogatott hozzánk. Az if-
júságiak 9 -1 arányban diadalmaskodtak. Mit is lehet még
írni egy ilyen arányú győzelemről? Papírforma! A felnőttek
meccsén hiába számított jóval esélyesebbnek csapatunk, a
szép számú szurkolósereg nagy bánatára eléggé indiszpo-
náltan és pontatlanul játszottunk. Az Adony csapata semmi
mást nem csinált, mint sikerrel őrizte a 0-0-ás eredményt.
Tegyük hozzá azt is, hogy az embernek olyan érzése lehetett,
hogy talán ha másnapig tart a mérkőzés, akkor se születik
gól. Csapatunk nagyon rossz pillanatban torpant meg, hiszen
újfent felléphetett volna a dobogóra. 
Az őszi szezont záró három fordulóban a PSC célja a dobogó
valamelyik fokának megszerzése. Ifjúsági csapatunk, a ne-
hézkes kezdést követően már harmadik a tabellán.

Nagy Ákos

Négy Évszak Maraton

Barátságtalan, ködös-párás időben (2012.11.03.)
utolsó fordulójához érkezett versenyünk. A rajt
előtt a hangulat egy percre elcsitult, mert a mécses
lángjával sporttársunkra, futónkra, Királyi Károlyra
emlékeztünk, ki tragikus körülmények között elhunyt. 
Magas (53 fő) részvétel mellett indult az utolsó verseny,
a befejezés ragyogó napsütésben ért végett. Sajnos csak
27 fő teljesítette mind a négy alkalommal a távot.
Az viszont örömünkre szolgált, hogy mindig több az ér-
deklődő és a résztvevők száma, sőt külföldi versenyzők
is vannak minden alkalommal.
Kívánok minden résztvevő sporttársunknak, jó pihenést
és a következő verseny évadra jó felkészülést.

Négy Évszak Maraton
2012.Ősz

Nők
1958-1972 között születettek

1. Adancsekné Barics Irén 50:26
2. Kőkuti Lászlóné 50:41
3. Varga Ildikó 51:42
4. Szabó Csabáné 59:47
5. Bártfainé Maráz Erika 60:18
6. Györök Józsefné 61:40
7. Dné. Varga Annamária 61:40
8. Szélesné Vidák Éva 62:30

1973-1993 között születettek
1. Dobrán Anikó 50:26
2. Hájas Anikó 53:11
3. Král Anikó 56:23
4. Bódi Imola 57:46
5. Topor Tímea 60:12
6. Vargáné Pergel Krisztina 62:44
7. Kruchió Márta 66:51
8. Árokszállási Orsolya 66:51
9. Vida Judit 70:56

10. Fülöp Anett 74:29
11. Pereszteginé Pap Éva 74:29

1994-2000 között születettek
1. Harsányi Henrietta 56:33
2. Barics Alexandra 66:39

Őszi rajt a ködös, párás időben
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Négy Évszak Maraton Ősz
2012.
Férfiak

1957 és előtte születettek
1. Schneider Gábor 41:57
2. Nyilas Gábor 46:56
3. Krausz István 47:43
4. Dudás György 50:21
5. Kapitány László 54:11
6. Tabajdi József 74:48

1958-1972 között születettek
1. Oster Manfred 41:55
2. Kőkuti László 43:11
3. Soltész János 45:42
4. Roberto Affranio 46:48
5. Kóti István 47:15
6. Hegedűs Lajos 51:42
7. Szabó Csaba 51:55
8. Szabó György 52:54

1973-1993 között születettek
1. Ott Gábor 39:54
2. Tarr Péter 40:49
3. Binder Tamás 41:05
4. Bagaméri András 41:12
5. Ugor Ákos 42:13
6. Tarjányi Roland 44:22

7. Farkas László 45:22
8. Horváth Zoltán 45:39
9. Böröcz Tibor 49:00

10. Fekete Gyula 50:06
11. Varga Zoltán 50:26
12. Ármai Attila 50:26
13. Keresztesi Tamás 53:11
14. Németh Tamás 55:26
15. Szen István 57:10
16. Monos Péter 60:12
17. Timár Krisztián 62:21
18. Brixel László 70:56

Négy Évszak Maraton összesített
eredmények

Férfiak     összesítetett idő    helyezés
1957 és előtte születettek
Krausz István 199:12 I.
Dudás György 208:44 II.
Kapitány László 220:43 III.
Tabajdi József 314:03

1958 - 1972 között születettek
Kőkuti László 180:45 I.
Soltész János 184:11 II.
Oster Manfred 190:00 III.
Kóti István 192:22
Hegedüs Lajos 225:00

1973 - 1993 között születettek
Ugor Ákos 166:51 I.
Tarr Péter 168:25 II.
Farkas László 186:53 III.
Varga Zoltán 220:12

Nők                összesített idő    helyezés
1958 - 1972között születettek
Kőkuti Lászlóné 210:18 I.
Bártfainé Maráz Erika

246:41 II.
GyörökJózsefné 247:04 III.

1973 -1993.között születettek
Dobrán Anikó 219:02 I.
Král Anikó 226:52 II.
Topor Timea 260:14 III. 
Vargáné Pergel Krisztina

274:10

1994 - 2000között születettek
Harsányi Henrietta 240:19 I.
Barics Alexandra 295:31 II.
Mind a négy versenyen részt vettek s,
abszolút győztesek: 

Kőkuti Lászlóné és Ugor Ákos.

Kőkuti Lászlóné
PSZSE elnöke

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



KÖZÉRDEKŰ Szabolcs Híradó

24 2012. október - november

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. Egyed Péter 06-25/273-020
Dr. Kádár Attila gyermekorvos: 06-20/986-6060 

és 06-25/272-467
Fogorvos: dr. Óvári Péter 06-20/287-0379
Védőnői szolgálat: 06-25/273-034

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

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

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

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

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

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

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: 22/505-750 
Fax: 22/505-753 

Kék szám: 40/200-677
Invitel Távközlési Rt. Telefonos ügyfélszolgálat: 1443

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

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

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

DRV Zrt. Velencei Információs Pont 
– víz- és csatornaszolgáltató

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

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

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

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

Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Rt. –
kommunális hulladékszállító

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

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

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

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

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

Főszerkesztő: Kiss Kornélia
Munkatársak: Ádámné Farkas Beáta, Bartókné Piller Magdolna, Csányi Kálmán, Dudásné 

Mester Judit, Feketéné Bokor Katalin, Gulyás Judit, Horváth Józsefné, Kocsis József, 
Kőkuti Lászlóné, Nagy Ákos, Palocsay Erzsébet

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

Megjelenik 650 példányban
Lapunkat rendszeresen szemlézi az:


