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Anyák Napja
Május elsõ vasárnapján az
édesanyákat köszöntjük, és
persze

a

nagymamákat.

Fogadják ezt a két verset és
a

tulipánokat

csülésünk

megbejeleként.

Kívánunk minden kedves
édesanyának boldogságot,
egészséget, tiszteletet és
gond nélküli napokat.
Kiss Kornélia

Donászy Magda:
Anyák napján Nagyanyónak
Édes-kedves Nagyanyókám!
Anyák napja van ma.
Olyan jó, hogy anyukámnak
Is van édesanyja.
Reggel mikor felébredtem,
Az jutott eszembe:
Anyák napján legyen virág
Mind a két kezemben!
Egyik csokrot Neked szedtem
Odakünn a réten.
Te is sokat fáradoztál
Évek óta értem.
Kimostad a ruhácskámat,
Fésülted a hajamat.
Jóságodat felsorolni
Kevés lenne ez a nap.
Köszönöm, hogy olyan sokat
Fáradoztál értem,
És hogy az én jó anyámat
Felnevelted nékem.

Dsida Jenõ: Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg õ véd engem, nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Köszönöm a lelkét, melybõl reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melybõl jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg õket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

“ Ember lenni mindig, minden körülményben.”

(Arany János)
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Furcsa március után
„Nagy különbség az is, hogy valaki idõmérték vagy ûrmérték
szerint fogyasztja a bort.”
(Márai Sándor)
Amikor ezeket a sorokat olvassák, akkor már szinte a feledés
homályába vész március történései. Lélekben mindenki a tavaszi
napsütésre készült. A gyümölcsfák és szõlõk metszését, valamint
a veteményezést szerettük volna megvalósítani. Ehelyett havat
lapátoltunk, s aggódva figyeltük, hogy az esõvíz mennyire áztatja át a kertet.
Ugyanez a kettõsség jellemzi az önkormányzati tevékenységet is.
Miközben egy-két éves programok elõkészítésén fáradozunk,
közben a napi ügyek megoldása aprózza el az energiát. Hiszen ki
tervezett március 15-ére hófal miatti téli melegedõ létesítését? Ki
gondolta volna, hogy az újonnan elindult pingpong rendezvény
pingpongasztalait a viharos szél a gondatlan tárolás miatt tönkre
tette? Ki foglalkozott azzal a lehetõséggel, hogy a polgármesteri
hivatal új szárnyán a hidegburkolat elválik a ragasztásától? Ilyen
típusú napi ügyek megoldása mellett kell azzal foglalkozni, hogy
mi lesz a cikolai tavak sorsa, hogy milyen feltételekkel lehet megvalósítani a sportpálya ingyenes átvételét, ill. szabad-e már most
kivetni a kommunális adót.
Mindegyik sok személyt érint, ezért csak óvatosan szabad bármely területhez hozzányúlni. A cikolai tavak önkormányzati
szférába való bevonására nincs lehetõség, hiszen egy szakmai
befektetõ kapja meg az államtól a hosszú távú bérleti jog
lehetõségét. Három-öt év múlva egy olyan halászati-horgászati
üzemet kell elképzelni, mint amely Rétimajorban látható. Egy
rendezett környezetû, kiszámítható mûködésû halgazdaság
jövõképe jelenik meg elõttem.
A sportpálya ingyenes átvételének feltétele, hogy a MÁV a
területet „vasút üzemeltetéséhez nem szükséges” területté
minõsítse. Ennek egyik legfontosabb feltétele, hogy a vasúti
vízzel ellátott területek víz- és szennyvízszolgáltatását az önkormányzat átvegye. Amit az önkormányzat maga nem tehet meg,
ezért be kell vonni a DRV-t is, s az általuk megfogalmazott
követelmények teljesíthetõségét kell megvizsgálni. Ennek a
fejlesztésnek az elõnyei közé tartozna, hogy hozzájutnánk a
sportpálya ingatlanához, s a vasúti víz kiszámíthatatlansága
helyett a városi víz egységes szolgáltatását tudnánk biztosítani
minden belterületi pusztaszabolcsi ingatlanra. De nem minden
fenékig tejfel. Hiszen az egyeztetések után tervezés, a beruházási
összeg elõteremtése, beruházás és lakossági rákötés feladata vár
ránk.
A képviselõ-testület tagjai foglalkoztak a kommunális adó
kivetésének lehetõségével. Egyelõre a képviselõk úgy határoztak
(4 igen, 2 tartózkodás és 2 nem mellett), hogy nem vezetik be ezt
a helyi adófaját. De beszélni kell róla. Ezért április 19-ére (péntekre) 17 órára polgármesteri fórumot hívok össze a
Mûvelõdési házba, hogy csak errõl beszélgethessünk egymással.
Csányi Kálmán
polgármester
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Csányi Kálmán
polgármester tájékoztatója a
két ülés közti eseményekrõl
2013. március 4-én a Styx Kegyelet Kft. képviseletében Tomasek Sándorné és Bognárné Tomasek
Edina szeretnék módosíttatni a temetõ
üzemeltetésével kapcsolatos dokumentációkat. A
következõ testületi ülésen foglalkozunk ezzel a
feladattal. Bokor Katalin természetgyógyász egy
természetgyógyászati
centrum
építésében,
mûködtetésében gondolkodik és kérte, hogy segítsek megfelelõ helyet keresni számára.
2013. március 5-én találkoztam Gyenes Tiborral, a
MÁV Ingatlankezelõ Zrt. igazgatójával, akivel a
sportpálya „vasútüzemhez nem szükséges” területté minõsítése kérdésérõl tárgyaltunk. (A téma
napirendi pontként szerepel.) Felvettem a kapcsolatot a Noble Kft. vezetõjével, Nemes Lászlóval és
a DRV Zrt. képviselõjével.
Délután a Pusztaszabolcsi Hagyományõrzõ és
Hagyományteremtõ Alapítványnál a kuratóriumi
elnökségi tagságomról való lemondás miatt átadásátvételre került sor.
2013. március 6-án reggel a Széchenyi I. utca 27.
szám alatt egy vegyes tüzelésû kandalló felrobbant.
A lakók segítséget kértek, az önkormányzat vissza
nem térítendõ támogatást biztosított számunkra.
Felhívásomra többen segítettek számukra.
Délelõtt az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanács ülésén voltam, ahol a társulási
szerzõdés módosítására került sor, illetve nem élt
meg a Társulás költségvetése. Döntött a kistérségi
tanács arról is, hogy április 1-jétõl június 30-ig
Iváncsa Község Önkormányzata veszi át a kistérségi tanuszoda mûködtetését. (A társulási szerzõdés
módosítása, illetve a tanuszoda mûködtetése
napirendi pontként szerepel.)
Délután Gárdonyban képviselõi továbbképzésen
vettem részt, ahol tájékoztató hangzott el az önkormányzati feladatokról, a törvényességi felügyeleti hatáskör gyakorlásáról, illetve a
jegyzõkönyv beküldésének határidejérõl. A
tájékoztató során felmerült a térfigyelõ kamerarendszer jogszerû használatának kérdése.
2013. március 7-én reggel az Adonyi Kistérségi
Társulás újratárgyalta a költségvetését, amelyet
csak úgy fogadtak el, hogy létszámarányos a hozzájárulás mértéke. Azért fogadtam el a költségvetést, mert a szociális terület társulásban
történõ ellátása esetén az állami normatív támogatás mértéke magasabb, mintha az önkormányzat
önállóan szervezné meg a feladat ellátását.
/folytatás a következõ oldalon/
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Két ülés közötti események
/az elõzõ oldal folytatása/

Dunaújvárosban a Városházán a Fejér
Megyei
Területfejlesztési
Koncepcióról tartottak tájékoztatót, a
koncepcióhoz még mindig lehet új
ötleteket adni. A Településfejlesztési
Bizottság, néhány civil szervezet,
valamint
az
öt
legnagyobb
gazdálkodószervezet számára e-mailben elküldtem a koncepciót
véleményezésre és esetleges szükséges kiegészítésre. Jómagam március 14-én e-mailben tettem néhány
javaslatot a változtatásra. Ez a 20142020. közötti uniós költségvetésbõl
finanszírozandó
pályázati
lehetõségek meghatározása miatt
szükséges.
Délután a középiskola Fridrich Margit
Megyei Szavalóversenyén vettem részt.
Késõ délután a labdarúgó sportegyesület
TAO pályázatból felújított öltözõ átadási
ünnepségén vettem részt Tüke László és
Kátai György képviselõ-társaimmal.
2013. március 8-án kora reggel
Csordásné dr. Juhász Judit doktornõvel
beszéltük meg a 2013. március 24-én, a
Rák Világnapja alkalmából tartandó rendezvénysorozat idõpontjait és helyszíneit.
Erre a célra az önkormányzat a kastélyt
ingyenes használatra a Napraforgó Klub
számára átadja.
Délután Áder Ferenc, a Swietelsky
Magyarország Kft. képviselõje tájékoztatott az adonyi körforgó – szabadegyházi
út – 62-es út találkozásának felújítási
munkálatairól, melyek áprilisban kezdõdnek és legkésõbb augusztus végére be is
fejezõdnek. Várhatóan aszfalt felújítása,
padkanyesés és szikkasztó árok készítése
fog megvalósulni. A felsõcikolai és pusztaszabolcsi útnak a csatlakozási pontját
meg fogják változtatni.
2013. március 9-én a Staufenbergbe és
Kisiratosra futó csapat tagjai dr. Kovácsai
Sándor volt csapattag halálának egyéves
évfordulója alkalmából emlékfutást rendeztek a Pusztaszabolcs – Felsõcikola –
adonyi körforgó – temetõ útvonalon. A
futócsapatot kerékpáron kísértem.
2013. március 11-én részt vettem a Tiszta
Utak, Élõ Táj Egyesület éves közgyûlésén.
2013. március 12-én délelõtt a DRV Zrt.
képviselõivel találkoztam, hogy a vasúti
víz üzemeltetési átadásának feltételeirõl
beszéljünk. (A részletek a napirendi pont

elõterjesztésében olvashatóak.)
Délután Szabó Ferenccel, Iváncsa
Község Polgármesterével tárgyaltam az
általuk követelt adósságunk rendezése
ügyében. (Ezt a kérdéskört egy napirendi
pont is tárgyalja.) Kérésemre utólagosan
megküldték a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium, Iváncsa Önkormányzata és
a KEREX közötti projekt megszüntetésérõl szóló megállapodást.
2013. március 13-án a Magyar Önkormányzatok Szövetségének továbbképzésén
vettem részt Kistokajban, ahol tájékoztatást
kaptam a Darányi Ignác Vidékfejlesztési
Koncepcióról, valamint a közfoglalkoztatás 2013. évi rend-szerérõl. Ambrus
Györgyi, Kistokaj polgármestere bemutatta a település erõsségeit, hogy hogyan
valósítottak meg hitel nélkül különbözõ
fejlesztéseket. Figyelemre méltó volt a
közérdekû munka tudatos használata a
település
különbözõ
karbantartási
tevékenységeinél.
2013. március 14-én késõ délután
találkoztam
Bálint
Vilmossal
a
Szombatista
Gyülekezet
helyi
képviselõjével, aki a Széchenyi utcai
tûzeset után felajánlotta segítségüket a
szükséges eszközök pótlásában.
Késõ este lemondták a Fejér Megyei
Közgyûlés által szervezett 2013. március
15-i ünnepséget.
2013. március 15-én 8.30 órakor ünnepséget tartottunk az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc tiszteletére. A
mûsort Kiss Kornélia közmûvelõdésszervezõ szervezésében Sztupa Boglárka
és Csomor Csaba adta elõ, ünnepi
beszédet Csiki Szilárd képviselõ, a
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Elnöke mondott.
Késõbb a Katasztrófavédelem jelezte,
hogy Pusztaszabolcs körzetében rendkívüli hófúvás van, ezért Besnyõ, Adony
és Szabadegyháza irányába nem
járhatóak az utak. Kérték, hogy az éjszaka a besnyõi úton rekedt utasokat
menekítsük ki és számukra melegedõ
helyet biztosítsunk. Kérték továbbá, hogy
a járhatatlan utakat a település határában
zárjuk le és autókat ne engedjünk ezekre
az utakra. A melegedõ helyiségben
(MÁV Iskolában) 7 fõ utast láttunk el és
a Velencérõl Budapest irányában tartó,
idekeveredett, megfáradt utasokat pihentettük, összesen kb. 20 fõt. Este 7 órára
mindenki elhagyta a melegedõ helyiséget: vagy azért, mert haza tudott
menni, vagy azért, mert nem tudta
kivárni, hogy Pusztaszabolcson a hófúvásokat eltakarítsák és Velence irányába
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távozott, vagy azért, mert késõ estére az
autóját kihúzták a hóval elzárt területrõl.
Pusztaszabolcson élõ emberek segítettek
a katasztrófahelyzet enyhítésén: az
önkéntes tûzoltók, az Agrár Zrt.
munkatársai részt vettek a csütörtökrõl
péntekre virradó éjszaka, illetve pénteki
nap folyamán az elakadt autók kimentésében; a polgárõrök az utak lezárásában
segédkeztek és nagyon sok önkéntes
segített a melegedõbe betérõ utasok
ellátásában. Felhívásunkra bekapcsolódott az ellátásba az OT-TÓ Étterem
étkeztetés lebonyolítására, valamint a
KIRI Panzió szálláshely biztosítására. A
Polgármesteri Hivatal részérõl Mészáros
István a melegedõ felügyeletével volt
megbízva, Ekker László és Kemény
Gusztávné pedig az egyéb háttérmunkákban segédkezett. A tájékoztatást a
Facebook oldalamon végeztem, amelyre,
mint utólag kiderült, igen nagy igény volt
a pusztaszabolcsi lakosok között. Ezzel a
nappal kapcsolatos tájékoztató-értékelõ
beszélgetést a Polgármesteri Hivatal
munkatársaival 2013. március 19-én tartottam meg.
2013. március 18-án 11 órakor rendkívüli
képviselõ-testületi ülés volt a Mátyás
király utca 74/1. szám alatti állami tulajdonú ingatlan önkormányzati átvételével
kapcsolatosan, amelyrõl a tájékoztató
anyag az elõterjesztésben szerepel.
Délután a januári testületi ülésen újból
megnyitott vasúti korszerûsítéshez kapcsolódó tervezés aktuális fázisáról kaptunk tájékoztatást. Az egyeztetõ fórumon
részt vett Paál Huba és Csiki Szilárd
képviselõ-társam is. A felmerült variációkról szóló döntési anyag az elõterjesztések között szerepel.
Késõ délután Rétimajorban találkoztam
Lévai Ferenccel, aki részt kíván venni a
Cikolai-tórendszer
megújítási
munkálataiban. 4-5 éves távlatban a rétimajori tórendszer kialakításához és színvonalához hasonló szisztémát szeretne
kialakítani halgazdasági és horgászati
központ funkciójával. Ebben az évben a
Cikolai-tórendszert
horgászati
és
vadászati célokra nem lehet használni.
2013. március 19-én a Mormon Egyház
dunaújvárosi és helyi képviselõivel
találkoztam.
Dél környékén a középiskolában a korábbi elszámolások áttekintésében segédkeztem.
/folytatás a következõ oldalon/
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Délután a Szociális és Egészségügyi
Bizottság elsõ napirendjein, majd az
Oktatási, Közmûvelõdési és Sport
Bizottság teljes ülésén vettem részt.
2013. március 20-án Kusz Tiborral a
Strabag és MML Kft. képviselõjével folytattam tárgyalást a pusztaszabolcsi tulajdonban lévõ szeméttelep rekultivációs
munkálataival kapcsolatban, a munka
májusi kezdéssel és szeptemberi befejezéssel történik. Az utógondozási tervek
szerint a 6000 m2-es végleges depóniát
úgy kell füvesíteniük, hogy se cserje, se
fa ne nõjön ki, mert az a vízzáró réteget
fel tudná lazítani.
Délelõtt
a
Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Tanács ülésén vettem
részt, ahol elfogadtuk a november vége
óta történt eseményekrõl szóló tájékoztatót,
a
társulás
költségvetését
(Pusztaszabolcs hozzájárulása 100,Ft/lakos), a társulás közbeszerzési tervét
és a társulási szerzõdés módosítását,
amelyben lehetõséget adunk a munkaszervezetnek, hogy a pályázatban szereplõ 4,2 milliárd forintos önrészt
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csökkentse oly módon, hogy a 70 %-os
helyett 85 %-os támogatást kaphasson a
Kormánytól, valamint az önkormányzati
állami önrész támogatásban is részt
vehessünk. Tájékoztatást kaptunk arról is,
hogy a Kormány által kiemelt projektek
közé emelték a társulás által menedzselt
projektet. A tanács felméri, milyen lehetséges költségek merülnek fel az utógondozással kapcsolatosan. Felmerült a
jogszabályi háttér bizonytalansága miatt a
szemétszállítási díj kérdése. Bármilyen
panasz van a szolgáltatással kapcsolatosan, lehet írni a panasz@kdv.hu email címre.
2013. március 21-én Somogyi Balázzsal,
az Adonyi Kistérségi Társulás Elnökével
közösen megbeszélést folytattunk dr.
Dorkota Lajos kormánymegbízott úrral a
kistérségi
tanuszoda
további
mûködtetésének, üzemeltetésének problémáiról.
Délután a Polgármesteri Hivatalban a
kereskedõk, vállalkozók számára három
különbözõ idõpontban fórumot tartottam
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének alakulásáról és a 2013. évi
tervezett költségvetésrõl, valamint a
2013. évi nagy feladatokról: játszótér
építése, tûzoltóõrs kialakítása, sportpálya

A képviselõ-testület
2013. március 28-i ülésérõl
A képviselõ-testület megtárgyalta és elfogadta a helyi közrend és közbiztonság
helyzetérõl szóló 2012. évi beszámolót.
Néhány adatot hiányoltak a képviselõk,
de dr. Mák Attila ezredes, az Adonyi
Rendõrõrs parancsnoka elmondta, hogy
azok nem náluk vannak nyilvántartásban,
hanem a megyénél – írásos választ ígért.
Felvetõdött a vasúti átjárón pirosban való
átkelés és annak szankcionálása, hiszen
életveszélyes cselekedet – igaz, néha
perceket kell várni a vonatra. Örvendetes
egy sikeres drogellenes akció, a
rendõrség célja a terjesztõk elfogása.
Sajnos a vasúti lopások is a pusztaszabolcsi statisztikában jelentkeznek,
mert itt jelentik az áldozatok. A gyermekvédelmi stratégia kidolgozásához
mindenképpen a rendõrség segítségét is
kérni fogjuk, jelezte a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöke.
Megtárgyalta és elfogadta a képviselõtestület a mentõszolgálat 2012. évi
munkájáról készült beszámolót, egyben
köszönetét fejezte ki Královits Gábornak,
a mentõállomás vezetõjének, és az

állomás dolgozóinak a lelkiismeretes
munkájukért. (lásd még a keretes írást)
Sok és jelentõs változást hozott a járási
rendszer kialakítása a polgármesteri
hivatal munkájában. Sajnos több anyagi
forrást vittek el, mint amennyi feladat
ellátási kötelezettséget. A polgármesteri
hivatal 2012. évi munkájáról készült
beszámoló teljes terjedelmében felkerül a
honlapra,
ahol
az
érdeklõdõk
elolvashatják. A képviselõ-testület
köszönetét fejezte ki a hivatal dolgozóinak áldozatos munkájáért.
Döntés született a Zsiráf Óvodában
megüresedett két tanterem összevonásával kialakítandó tornaszobáról, melynek
megvalósítása a szakhatóságok hozzájárulását követõen történik meg.
Hosszasan tárgyaltak a képviselõk a
magánszemélyek kommunális adójának
tervezett bevezetésérõl, melyet a
Pénzügyi és Igazgatási Bizottság javaslata alapján tûztek napirendre. Az
1000Ft/hó/ingatlan kommunális adóból
befolyt összeg kizárólag a város járdáinak
és útjainak felújítására lenne fordítható. A
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átvételével kapcsolatos járulékos feladatok, illetve a kommunális adó
bevezetésének gondolata. A fórumon
résztvevõk sok ötletet adtak, hogy mely
feladatokat kellene elvégezni az önkormányzatnak.
A késõbbi eseményekrõl a képviselõtestületi ülésen szóbeli kiegészítés hangzott el:
A polgármester részt vett a katolikus egyházközség gyûlésén, ahol elfogadták az
egyházközség éves költségvetését. Részt
vett a Napraforgó klub Rákvilágnapi rendezvényén. Felkereste Végh Mónika a
település várossá nyilvánításának 5 éves
évfordulójával kapcsolatban. A polgármesteri hivatal új szárnyának
folyosóján feldobódott a burkolat, utánanéznek a garanciális javításnak. Részt
vett a Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség tájékoztatóján
Darvas Tímeával együtt, ahol a pályázatok elszámolásáról kaptak útmutatást.
Paál Hubával és Csiki Szilárddal együtt
részt vettek a Családsegítõ Szolgálat éves
gyûlésén. Tájékoztató történt a Mezõföldi
Híd LEADER pályázatok meghirdetésebeadása ügyében.

javaslat nem kapta meg a szükséges
mértékû támogatást, ennek ellenére a polgármester fórumot hirdet április 19-én 17
órára a Mûvelõdési Házba a javaslat
lakossági véleményezésére.
A képviselõ-testület elõzetesen döntött
arról, hogy a Millenniumi parkban
országzászlót és emlékmûvet kíván elhelyezni, melyhez látványterv megrendelését hagyta jóvá. A továbbiakban
szükséges engedélyek beszerzésérõl felhatalmazás alapján a polgármester
intézkedik.
Döntött a képviselõ-testület arról, hogy a
Szabolcs Napok, valamint az Életmód és
Szenvedélyek Napja rendezvényeit a
költséghatékonyság
érdekében
összekapcsolja, és július végétõl augusztus 20-ig tartó Szabolcsi Nyári Fesztivál
néven kerül megrendezésre. Július 26-án
a megnyitóval kezdõdik, 27-én a Motoros
Nap, augusztus 3-án a Lovas Nap, 10-én
az Életmód és Szenvedélyek Napja,
augusztus 20-án záró ünnepi rendezvény
lesz. A szervezõ tevékenységet az
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság, a
Szociális és Egészségügyi Bizottság,
valamint a közmûvelõdés-szervezõ végzi.
Kiss Kornélia
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SZABADSÁGHARC 1848-49

Csiki Szilárd az ünnepi beszédet mondja

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 165. évfordulóján tartott
ünnepségen Csiki Szilárd, a Szociális
és Egészségügyi Bizottság elnöke
mondott ünnepi beszédet.
Polgármester Úr, Tisztelt
Ünneplõk!
A tavasz nem csak a természetet
ébreszti fel téli álmából, hanem az
embereket is. Mint a nemzetek fiai, a
fák egyszerre ingadozni, hajladozni
kezdenek, mintha könnyû szédülés
fogná el õket. Nyújtózkodnak, közben
rügy rügy után pattan. 1848-ban
elõször Párizsban hozott új rügyeket a
tavasz, aztán következtek az olasz
városok, alig két hét elteltével még a
halvérû Bécs is felforrt. Március 15-én
nálunk is a szikrázó napsütés sugarai
áttörték a ködfelhõket és nyomában
felvirradt a szabadság napja.
Március 15. évrõl-évre az ünneplés és
az emlékezés napja. Azért jöttünk
össze ma is, hogy nemzeti ünnepünk
alkalmából nemcsak kívül, de legbelül,
a lelkünk is ünneplõbe öltözzön.
Ilyenkor még erõteljesebben érezzük,
ahogyan szerte a nagyvilágban
egymáshoz igazodik a magyar szívdobbanás. Ilyenkor itt az idõ, hogy
végiggondoljuk, mit tettünk együtt és
külön-külön azért, hogy a ránk bízott
örökséget, magyarságunkat megõrizzük, új tartalommal és értékekkel
gazdagítsuk, hogy aztán továbbadhassuk az utánunk jövõknek.
165 év telt el azóta. Túlélt a nemzet két
vesztes világháborút, egy igazságtalan
békediktátumot, és egy pártállami dik-

tatúrát. Eltávozott a hazából több millió
magyar, több millió pedig úgy lett
hazátlan kisebbségi, hogy szülõföldjét
soha el nem hagyta, csak a határ lépett
át felette.
A márciusi forradalmat megelõzõen a
nemzet lelke elhalóban volt. A felvilágosodás kora indította el a nemzeti
megújhodást és megalapozta a
reformkort, amely megelõzte március
15-ét, és értelmet adott a forradalomnak. A reformkor elõdeinek –
Csokonainak,
Kazinczynak
és
Batsányinak – köszönhetõen halmozódott föl az a szellemi és lelki erõ, energia, ami törvényszerûen elvezetett a
forradalomhoz. Március 15-én, a
népek tavaszának nevezett sorsfordító
idõszakban a magyar nemzet elindult
a szabadság útján. A szabadságharcosok egy teljes éven keresztül
küzdöttek a túlerõvel szemben, a
nemzet és az ország függetlenségéért.
A reformkor és a forradalom nagyjainak neve fémjelzi ezt a korszakot.
Kossuth, Széchenyi, Petõfi és mások
fölismerték, hogy a nemzet függetlensége elválaszthatatlan az alkotmány
által szavatolt polgári szabadságjogok,
a parlamentáris demokrácia kivívásától
és a gazdasági felemelkedéstõl.
Mi történt 1848 év elején?
Nézzük röviden:
- 1848. február 23.
Párizsban kitört a forradalom. A pozsonyi diétán az ellenzékiek
elérkezettnek látták az idõt a cselekvésre.
- 1848. március 3.
Kossuth elmondta híres felirati
beszédét:
* az Ellenzéki Nyilatkozat azonnali elfogadását követelte,
* alkotmányt követelt a Habsburg
Birodalom örökös tartományainak is.
- 1848. március 13.
Bécsben kitört a forradalom.
Metternich megbukott, a császár
ígéretet tett az alkotmányra, sajtószabadság lépett életbe.
- 1848. március 14.
A bécsi forradalom hírére a fõrendek
elfogadták a március 3-i felirati javaslatot, és elhatározták, hogy Bécsben
országgyûlési delegáció fogja azt
átadni a királynak.
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- 1848. március 15.
A bécsi forradalom hírére a pesti fiatalok a cselekvés útjára léptek. Reggel
a Pilvax kávéházból indultak el
történelmi útjukra.
* Elõször az egyetemeket járták végig.
* Lefoglalták Landerer és Heckenast
nyomdájának egyik gépét, és kinyomtatták a Nemzeti dalt és a
Tizenkét pontot.
* A Nemzeti Múzeum elõtt nagygyûlést
tartottak.
* A pesti városháza elé vonultak és a
városi tanáccsal elfogadtatták a
tizenkét pontot. Így a petíció, mint Pest
város követelése mehetett Pozsonyba.
* Megalakult a Közbátorsági
Bizottmány. Elnöke Irányi Dániel lett.
* A tömeg Budára vonult, hogy a
Helytartótanács engedje szabadon a
sajtóvétség miatt fogva tartott Táncsics
Mihályt, és engedélyezze a
Nemzetõrség szervezését. A tömeghez
ekkor már csatlakozott Nyáry Pál,
Klauzál Gábor és a liberális nemesség
más képviselõi.
* Táncsicsot lelkes diadalmenet
kísérte Pestre.
* Este a Nemzeti Színház díszelõadást
tartott.
Tisztelt Emlékezõk!
Ma úgy tûnik az emlékezés már kevés.
Csupán remélni egy jobb jövõ eljöttét,
ma már nem elég. Tettekre, szívós
munkára van szükség jogainkért,
megélhetésünkért, népünkért. Új
országot építünk, ezen belül egy erõs
Pusztaszabolcs megteremtése a
célunk. Ahhoz, hogy szabadok
legyünk, stabil gazdasági alapokat kell
létrehoznunk, munkahelyeket, egzisztenciális biztonságot kell teremtenünk.
Ismerni a múltat, ápolni a hagyományokat, büszkén vallani a hovatartozást, vállalni õseinket és
hivatkozni mindazokra az értékekre,
amit megalkottak – ez a mi kötelességünk. Kötelességünk azért, mert
mindez nemzetünk jelenének és
jövõjének éltetõ ereje. Kötelességünk
azért, mert csak ez ad szilárd öntudatot a jelenben és erõt ahhoz, hogy biztosítsuk gyermekeink és unokáink
jövõjét – magyar nemzetünk vitathatatlan helyét az európai közösségben.
Ha ezt az utat járjuk, csak akkor lesz
jövõnk, és akkor `a magyar név
megint szép lesz...´
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Ünnepeltünk

Éjszakai baglyok a
könyvtárban

Idén úgy tûnik, sokáig kell várnunk a tavasz beköszöntét.
Ám a hosszúnak tûnõ várakozást melengetik, beragyogják
az ünnepek. Hagyományainkhoz hûen óvodásainkkal,
nemzeti ünnepünkre, 1848. március15-re emlékeztünk.
Az elõkészületek kapcsán újabb élmények, tapasztalatok
segítették a gyerekeket, hogy erõsödjön bennük a
hazához, szülõföldhöz, lakóhelyhez való kötõdésük,
tiszteletük, szeretetük.

Második alkalommal "éjszakáztak" gyerekek a
könyvtárban 2013. március 23-áról 24-ére virradóan az olvasás éjszakája program keretében.
Este részt vettünk a Föld Órája rendezvényen a
Millenniumi parkban.

Az ovisoknak még jó idejük volt az ünneplésre

Elkészítettük a szebbnél-szebb nemzeti színekben
tündöklõ zászlókat, szívecske és kokárda formájú virágainkat. Több csoportban is készült huszárcsákó és
párta. Kellemes, szép idõben vonultunk a ’48-as hõsök
emléktáblájához. Kiss Kornélia közmûvelõdés-szervezõ
és munkatársai segítségével, igazi ünnepi hangulat részesei voltunk. Szeretettel fogadtak bennünket az Önkormányzat dolgozói. Szotyori-Nagy Istvánné aljegyzõ kedvesen üdvözölte a gyereksereget.

Lámpaoltás elõtt a kedvenc könyvvel

Az éppen olvasott könyvükkel, elemlámpával és
hálózsákkal, ágynemûvel felszerelkezve érkezõ
tizenhét 9-14 éves diákra néhány érdekes feladat is
várt az olvasáson kívül.
Letûzik a nemzeti jelképeket

Meséltek és felolvastak egymásnak a hozott
könyvekbõl, reggel illusztrációkat készítettek, végül

Dalaink, verseink elõadása után a hõsök iránti tisztelgésként letûztük nemzeti jelképeinket.
„Ne veszítsetek el semmit a múltból, mert csakis a múlttal
alkothatjuk a jövõt!”

pedig apró ajándékokra válthatták a szerzett pontokat.

Lepsényi Jánosné
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Paragh Margit
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KÖLTÉSZET NAPJA

József Attila: ÁPRILIS 11
A talló kalászait hányva
S a verebek közé belesvén
Nagy szél kapott föl egyszer engem
Hirtelen, április estén.
Gyerekeit kereste arra
S engem talált ott épp az útban.
Bömbölt, örült s én mosolyogva
Rengeteg mellén elaludtam.
Vitt falvan, földeken keresztül,
Meghempergetett jó sárosra,
Cibálva és kacagva vitt egy
Pesti, csatakos külvárosba.
Az uccán vidám jasszok lógtak
S még vidámabban verekedtek,
Kiabáltak, kiabáltunk és
A jasszok végül berekedtek.

József Attila (Budapest, Ferencváros, 1905. április 11. –
Balatonszárszó, 1937. december 3.) huszadik századi
posztumusz Kossuth és Baumgarten-díjas magyar költõ,
a magyar költészet egyik legkiemelkedõbb alakja.
Félárva gyermekkora tele volt lemondással, felnõttként
szembesült az üldöztetéssel, a meg nem értéssel és
öngyilkossága körül is találhatóak ellentmondások.
A Szegedi Tudományegyetemen tanárnak készült, de a
Tiszta szívvel címû verse miatt kirobbant jobboldali
tiltakozások eredményeként Horger Antal professzor
eltanácsolta a tanári pályától. Ezután nem hagyta el
magát a nyelvtanárnak készülõ ifjú elindult a nagyvilágba. Bécsben az egyetemen hallgatott elõadásokat, majd
Párizsban a Sorbonne-on tanult. Külföldön megismerkedett az új német és francia költészettel és
tökéletesítette német és francia tudását.
Már külföldön is szimpatizált a kommunizmussal.
Magyarországra hazatérve kapcsolatba lépett az illegális
munkásmozgalommal. Zaklatott magánéletét érzelmi
válságok és szerelmi reménytelenségek terhelték és az
ehhez társult rendszertelen életvezetése oda jutatta,
hogy összeomlott az idegrendszere. A zavaros elmeállapotú költõ a balatonszárszói vasútállomáson egy vonat
elé lépett és szörnyethalt.
Mindössze harminckét évet élt az Ady Endre utáni magyar költészet legjelentõsebb alakja. A második
világháború után a szocialista világköltészet ünnepelt
vezéregyéniségévé vált, de a Nem, nem, soha! címû
verse egészen 1989-ig nem jelenhetett meg nyomtatásban. Mûfordítóként a szomszéd népek kortárs lírájával
foglalkozott és értékesek Villon-fordításai is.
(a Wikipédiából, a szabad enciklopédiából)

Mondom, valami nagy ünnep volt,
A hívek templomokba mentek
És reszketve, szomorú kézzel
Áldották õket meg a szentek.
S hogy a harangok búgtak, fölnõtt
A szívekben nagy, esti béke.
A gyilkos végzett emberével
S úgy menekült, kalaplevéve.
Reménységnek és tulipánnak
Kicsikis deszka-alkotmányba
1905-ben ígyen
Iktattak be az alkotmányba.
A kártyás munkásnak fiúként,
S a szép, ifjú mosóasszonynak,
Ligetnek, sárnak, vágynak, célnak,
Fejkendõbe kötözött gondnak.
A szegényasszony rég halott már,
De fiát a szél el nem hagyja,
Együtt nyögünk az erdõn éjjel
S együtt alszunk el virradatra.
(1925.)
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LASSÚ – GYORS
– LASSÚ
Pusztaszabolcsi diáklány sikere az országos középiskolai tanulmányi versenyen
Egyik este felhívott telefonon Szabó
Jánosné Erzsike – „a kenyeres Szabó
Jancsi” felesége. Régóta ismerjük egymást,
mégis kíváncsian vártam, vajon miért
keres. Elmondta, hogy unokája, Szabó
Ramóna Flóra 7. helyezést ért el a média
OKTV-n egy rövidfilmmel. Igaz, hogy
Rami a százhalombattai Széchenyi István
Szakközépiskola és Gimnázium tanulója,
de itt lakik, és szeretné, ha írnék róla a
Szabolcs Híradóban. Örömmel ígértem
meg, hiszen egy ilyen teljesítményre mindnyájan büszkék lehetünk.
Ramóna születése után szüleivel – Szabó
Tibivel és feleségével - Százhalombattára
költözött. Ott járt általános iskolába. Tíz
évvel
ezelõtt
visszaköltöztek
Pusztaszabolcsra, de a sulit nem hagyta ott,
és gimnáziumba is oda jelentkezett. Én
mégis ismerem, mert többször hallottam
gitározni a Violin Zeneiskola vizsgáin
vagy zenei gáláin nálunk, az általános
iskolában.
Magas, vékony, szõke lányra emlékeztem.
Meglepett, amikor egy határozott, mély
hang szólt bele a telefonba, amikor felhívtam. Elmondta, hogy filmje fent van a
YouTube-on, meg tudom nézni, mielõtt
találkozunk. Így is tettem: a „lassú gyors
lassú” begépelése után több film is megjelent. „Onnan lehet felismerni az enyémet,
hogy havas háttér elõtt a nagypapám áll ”–
mondta Ramóna. Tetszett. Nem mesélem
el a történetet, akit érdekel, nézze meg!
- Miért pont médiából indultál a
versenyen? Volt ennek valami elõzménye?
Honnan van a média iránti érdeklõdés?
- Nagyon izgat mindenfajta verseny, és
mindig kihasználom az elsõ adódó
lehetõséget. Például az iskolában rendeztek
egy nemzetközi projektet egy éve, aminek
Magyarország,
Törökország,
Spanyolország és Izland is tagja volt. Itt
sikerült bekerülnöm az 5 ember közé az
országból, akik Izlandra jutottak ki egyfajta csereszerepben. Miért éppen médiából
indultam az OKTV-n? Tulajdonképpen
nem tudom semmihez kötni, ez teljesen
egyéni. A szüleim sohasem szorgalmazták,
hogy ezzel foglalkozzam. Alapvetõen arra
emlékszem, hogy bármilyen történet
alakult ki a fejemben eddig - mindig
szerettem történeteket alkotni: képregényt
is csináltam, regényt is írtam -, mind-mind
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film formájában jelent meg elõttem.
Filmként láttam, és utána írtam le ezeket
papírra.
- A gimnáziumban tanultok médiaismeretet, ugye?
- Egy évig volt ilyen tantárgyunk, másodikban.
- Akkor most negyedikben, mi a helyzet?
- Különórákra járok 7-8. órában.
- Fakultáció?
- Igen. Választott tantárgyként médiaismeretbõl fogok érettségizni. Két éve tanulom fakultáció keretében.
- Gondolom, a tanárod hívta fel a
figyelmedet a lehetõségre.
- Igen. Igazából én vagyok az egyetlen
lelkes tag. Nem mondhatnám, hogy népes
rajongótáborral rendelkezik a média.
Egyszerûen nem egy felkapott tantárgy.
Ezért a tanárnõ rám gondolt, hogy én indulhatnék az OKTV-n. Elõször nem sokat
tudtam az egészrõl. Aztán kiderült, hogy
nagy tétje van a versenynek: 100 pluszpontot lehet szerezni az érettségihez. Úgyhogy
immár boldog tulajdonosa vagyok a 100
pontnak.
- Az elsõ hány versenyzõ érdemelte ezt ki?
- Az elsõ 10.
- Megnéztem a filmedet. Gondolom, meg
volt adva ez a cím, hogy Lassú – gyors –
lassú. Mit tartalmazott a versenykiírás?
Volt idõtartam meghatározás? Volt-e
kikötés a zenei aláfestésre vonatkozóan?- A
zenét nem határozták meg. Egyébként
egyedül én választottam Chopint. Volt
olyan, aki nem is tett alá zenét. Csak a cím
volt megadva, és az idõtartam maximum 5
perc lehetett.
- Több filmet is megnéztem, néhány nagyon mûvészi.
- A legtöbb olyasmi volt. Egyedül az
enyémre mondták, hogy történetmesélõs.
Azt mondták, az a jó, mert tulajdonképpen
a filmnek nem az a lényege, hogy filozofikus töltete legyen, hogy mögé láttasson
a dolgoknak, hanem hogy egy történetet
meséljen el.
- A te témád honnan jött?
- Ez valójában egy igaz történet, de
alapvetõen nekem is valami hasonló jutott
eszembe. Tudtam, hogy a nagypapámat és
az unokatesómat fogom felhasználni
szereplõként.
Tudtam, hogy velük fogom megcsinálni,
mert az olyan érdekes, hogy nagy a
korkülönbség. Két teljesen más generáció.
Ezzel is egyfajta ellentétet akartam szimbolizálni, hiszen a cím is egy ellentét.
Ez az eset valóban megtörtént egyszer
Batta közelében. Arra gondoltam, hogy jó
volna ezt megfilmesíteni. A szereplõk
8

adottak voltak, úgyhogy belefogtunk.
Igyekeztem minél gyorsabban megcsinálni, mert nem volt rá sok idõ.

Szabó Ramóna Flóra

- Mennyi idõ alatt lett kész?
- Egy nap alatt vettük fel az egészet, a
legkeményebb télben.
- Nehéz volt rávenni a papát és az
unokaöcsédet a szereplésre?
- Nem. Ezt nagyra értékelem. Egyik sem
nevette el soha. Mindketten komolyan vették. Mentek, amerre mondtam, csinálták,
amit kértem.
- Néztem a kameraállásokat, és van olyan,
amit a papa vett fel. Azt, ahol csak a cipõje látszik fölülrõl futás közben.
- Az én voltam. Megpróbáltuk, hogy õ
vegye föl, de annak nem lett jó vége.
Beöltöztem. Úgyis csak a láb látszik.
- Ez jó ötlet!
- Voltak komplikációk is, például amikor a
kocsiból kellett kihajolnom.
- Amikor fut a papa, azt vetted fel kocsiból?
- Igen. Meg amikor a kereket szuperközeliben vesszük. Mikor a kerék látszik csak,
ahogy pörög, akkor kihajoltam egészen a
kocsiból. Elég komplikált volt, de izgalmas.
- Van valami speciális géped, amivel dolgozol?
- Ez csak egy egyszerû kézi kamera.
Semmi extra. Még állványt sem használtam.
- Mi volt a verseny menete?
- Beküldtük a filmet, aztán bekerültem az
elsõ 18-ba.

/folytatás a következõ oldalon/
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- Összesen hány film érkezett?
- Azt hiszem, az ötven indulóból 38-an
készítettek filmet.
- Ezek szerint volt olyan, aki nem filmmel versenyzett.
- Ha jól emlékszem volt fotósorozat
mozgóképpé alakítva, és készült egy
rádióriport is.
- Ez furcsa!
- Igen. A készítõje nem jutott tovább.
- Mi volt a feladat a legjobb 18 között?
- Két esszét kellett írni, ott helyben.
Levetítettek egy ötperces kisfilmet, és
arról egy elemzést kellett készíteni
megadott szempontok alapján, valamint
kritikát.
- Mi volt a kisfilm témája?
- Egy elég megterhelõ film volt a
holokausztról. Nagyon oda kellett
figyelni, és belemélyedni a témába.
Rövid volt az idõ. Nem lehetett elkalandozni, be voltunk határolva. Nehéz volt a
megadott szempontok alapján írni.
Montázsokat kellett figyelembe venni.
Elemezni, hogy az alkotó hogyan fejez
ki dolgokat a montázsok segítségével.
Elõször meg kellett érteni. Nem volt
könnyû.
- Ha jól értem, az esszének a film technikai részérõl kellett szólnia. Arról, hogy
milyen eszközöket használ, nem a tartalmáról.
- A tartalomról tilos írni. Még a kritikában
sem
szabad.
Bizonyos
jeleneteket ki lehet ragadni, ahol például
azt elemzem, hogyan mozognak az
emberek, hogy mozog a kamera.
- Tehát kizárólag szakmai szemmel
figyelhetted.
- Az a vicces, hogy én médiából elméleti
szinten a verseny elõtti egy hónapban
készültem fel. Azt a kb. 100 oldalas
tudásanyagot, amit a tanárnõ elküldött,
három hét alatt vágtam be. Korábban
nem is sejtettem, hogy a média ennyire
összetett. Én eddig hobbiszinten csináltam filmeket. Egyáltalán nem figyeltem
tudatosan a kameramozgásra. Fölvettem,
jól mutat, menjünk tovább! Ezért is nagy
dolog számomra, hogy 7. lettem.
- A legjobb 18-ból bekerültél az elsõ 10be. Ezek szerint jól sikerültek az esszék.
- Igen. Ezekre 60 pontot lehetett
szerezni, a döntõben pedig 40-et. Így jött
össze a 100.
- Mi volt a feladat a döntõben, a 3. fordulóban?
- Kizárólag szóbeli feladatok voltak. A
zsûri elõtt vitát kellett folytatni egy part-

nerrel, akit kiválasztottak.
- Neked mirõl kellett vitáznod?
- Megkaptam a másik fél esszéjét, õ
pedig az enyémet. Egymás munkáját kellett megvitatnunk úgy, hogy három
észrevételt teszünk, kiemelünk három
olyan dolgot, amit mi hibának érzünk a
másik esszéjében. Aztán meg kellett
védenünk a saját véleményünket. A partnerem például azt rótta fel hibámul, hogy
túl sok szakszót használtam. Ez furcsa…
- Fiú vagy lány volt a vitapartnered?
- Fiú.
- Mindenképpen meg akartam kérdezni,
hogy milyen volt a versenyen a nemek
aránya?
- Ez érdekes, mert négy fiú volt összesen, és lány nyerte meg.
- Én azt gondoltam, hogy több volt a fiú.
Számomra a média világa férfias.
- Talán azért volt ez így, mert a médiába
a szóbeli kommunikáció is beletartozik,
és a nõk többet és jobban kommunikálnak. Szinte mindenki kommunikációs,
meg média szakos iskolából érkezett. Én
meg nem, úgyhogy kilógtam a sorból.
Voltak olyanok, akiknek külön stúdiójuk
van, és ezzel foglalkoznak már négy éve.
Közülük az egyik 8. lett mögöttem. Nem
is tudom igazából – így visszagondolva
–, hogy hogyan kerültem be. Még
mindig furcsa számomra ez a 7. hely.
- Az idén érettségizel. Mik a terveid?
Hol szeretnél továbbtanulni?
- Ez a 100 pluszpont csak akkor
érvényes, ha média irányba megyek
tovább.
Mindenképpen
két
emeltszintet
szeretnék csinálni az érettségin: magyarból és történelembõl. Azzal is
meglenne a 100 pont. Nyelvvizsgát is
tervezek.
- Már túl vagy a jelentkezésen. Miket
jelöltél meg?
- Elsõsorban a nemzetközi tanulmányokat a társadalomtudományi karon,
majd szociológia ugyanott, aztán média.
Negyedik helyre tettem az ókori nyelvek
és kultúrákat, ötödikre a történelmet.
Valamennyit az ELTÉ-n. Valami talán
csak sikerül!
- Kívánom, hogy így legyen! Láttam a
szobában a gitárodat. Játszol még?
- Igen, de már csak önképzéssel tanulok.
- Van most egy új, remek gitártanár a
Violin Zeneiskolában…
- Lehet, hogy elnézek arra.
Dudásné Mester Judit -
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JÓZSEFES HÍREK
Sajnálatos szerkesztési hiba miatt elõzõ
számunkból kimaradt a JÓZSEFES
HÍREK tudósítást most pótoljuk.
Elnézést a hibáért.
(szerk.)

Hiánypótlással kezdem az általános iskola februári híreit. Az elõzõ számban megjelentek az elsõ félév tanulmányi
versenyeinek eredményei. A felsorolás
végén a beloianniszi és kápolnásnyéki
helyszín elõl lemaradt a verseny megnevezése. A 4. és 8. helyezéseket a
gyerekek
területi
angol
nyelvi
versenyeken érték el. Elnézést kérek
tõlük és felkészítõ tanáruktól is.
Vége a farsangi idõszaknak.
Az alsó tagozatosok február 1-jén, illetve
8-án tartották farsangi báljukat osztálykeretben. A kisebbeknél még természetes, hogy beöltöznek valaminek.
Sok ötletes, jópofa jelmezt láttunk.
Köszönjük a szülõknek a segítõ
közremûködést és a finom süteményeket.
A felsõsök február 8-án közösen farsangoltak. A zenét Kõkuti László szolgáltatta, a büfét a szülõi szervezet üzemeltette.
Most is sikere volt a lilahagymás zsíros
kenyérnek, és telt a becsületkassza is. A
nagyok közül már kevesen vesznek föl
jelmezt, õket inkább a buli érdekli. Akik
mégis beöltöztek, azok igazán kitettek
magukért. Idén is készültek több produkcióval a School Dance és a School Group
táncos lányai, amivel – elsõsorban a fiúk
körében – nagy sikert arattak.
Köszönjük a szülõi szervezet munkáját,
és a polgárõrség tagjainak, hogy jelenlétükkel biztosították a rendezvény
zavartalanságát.
Február 2-a A vizes élõhelyek világnapja. Ebbõl az alkalomból 5-én Kovács
Lajos vetítést tartott a Cikolai-tavak
madárvilágáról
készített
természetfotóiból.
Február 12-én az Öreg Diákok Baráti
Egyesületének szervezésében elbúcsúztattuk a telet. A szitáló esõben sajnos
kevesen gyûltek össze a polgármesteri
hivatal elõtti téren, de akik elmentek,
nem bánták meg. Az általános iskola
kórusa téltemetõ, tavaszváró dalokat
énekelt. Volt kiszebábégetés, finom fánk
és forró tea.
Dudásné Mester Judit
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JÓZSEFES HÍREK
László mûködött közre.
Március 18. és 26. között nyílt napok
voltak nálunk. Ilyenkor alsó tagozatban
az elsõ két óra, felsõ tagozatban más
órák is látogathatók a szülõk számára.
Alsóban nagy volt az érdeklõdés, néhol
az osztálylétszámnál több vendég
érkezett – mindkét szülõ, nagyszülõk –,
felsõben kevesebben voltak. Ennek nem
feltétlenül az érdektelenség az oka. A
kamaszok, fõleg a
7-8. osztályosok
már nem örülnek,
ha szüleik beülnek
egy-egy órára.
Március
20-án
került sor a népdaléneklési háziversenyre. A diákok
négy korcsoportban
(1-2., 3-4., 5-6. és
Március 15-ei ünnepi mûsor az
7-8. osztály) mérték
általános iskolában
össze
tudásukat.
Molnár Krisztián, Kaluz Zsuzsa, Mindenkinek egy kötelezõ és egy
Majoros Tamás, Nagy Zsófia, Páj szabadon választott népdalt kellett
Ágnes, Polákovics Tamás, Szõke elénekelnie. A szabadon választott dalTamás, Török Enikõ, Varga Márton, nak a Víz Világnapjának közelsége
Vinkler Róbert és Vörös Kitti volt miatt vízzel kapcsolatosnak kellett
lennie. Innen a verseny mottója is:
látható és hallható.
A mûsort sok mozgásos jelenet és „Tiszán innen, Dunán túl…” Kinyikné
kivetítés tette még hatásosabbá. Boros Ildikó megnyitó szavai után
Közremûködött az énekkar Kinyikné köszöntötte a zsûrit: Csontos Józsefné,
Boros Ildikó vezetésével. A dekorációt Horváth Józsefné, Lepsényiné Szépi
Pfeffermann Gyula, Kertész Andrea és Gabriella és Mészáros Józsefné
Tüke László készítette. A technikai hát- óvónõket. Alsó tagozatban 3-3 induló
tér biztosításában Albert Béla és Kõkuti volt osztályonként, felsõben kevesebb.
A fiúk 7-8.-ban kezdenek mutálni, ezért
néhány
rutinos
fiatalembert az idén
s a j n o s
nélkülöznünk kellett. Az angolterem
zsúfolásig megtelt a
szereplõkkel és az
é r d e k l õ d õ
szülõkkel.
Az
elsõsök még kicsit
bátortalanul,
a
nagyobbak már több
A népdaléneklési verseny eredményhírdetése
tapasztalattal adták
Március 14-én 8 óra elõtt iskolai
ünnepélyre gyülekeztek iskolánk tanulói
a tornateremben. 1848. március 15-ét, a
forradalom napját az 5. évfolyam tanulói
idézték fel. A mûsorban, melyet Tüke
László állított össze és tanított be,
megelevenedtek a márciusi ifjak, élükön
Petõfivel. A kb. 30 fõs szereplõgárda
kitett magáért. A szöveges szerepekben
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elõ a népdalokat. Nehéz volt sorrendet
felállítani. Az 1.-2.-3. hely mellett
néhány különdíjat is odaítélt a zsûri a
legjobb énekeseknek. Õk képviselik
majd
iskolánkat
a
Kistérségi
Népdaléneklési Versenyen.
Március 22-én a Víz Világnapja alkalmából mûsor hangzott el az iskolarádióban. Az Adonyi-szigetre tervezett
kerékpártúra a téli idõjárás miatt
elmaradt.
Ezen a napon rendezte iskolánk a
meghívásos „Kismatematikusok” csapatversenyt, ahová a kistérség 4. osztályos diákjait vártuk. Hét háromfõs csapat jelentkezett: három helyi, három
iváncsai és egy mezõfalvi. Nagy
készülõdés elõzte meg az eseményt. A
szervezõk mindent megtettek, hogy a
verseny érdekes, jó hangulatú,
gördülékeny és színvonalas legyen. A
résztvevõ csapatok pedig hetek óta
készültek tanítóikkal, hogy minél jobban
teljesítsenek. Izgalomban nem volt
hiány, a verseny végére a 2-3. helyen
holtverseny alakult ki, amit el kellett
dönteni. Végül az egyik iváncsai csapat
szerezte meg a gyõzelmet, 2. helyen a
mi 4.c osztályunk egyik csapata, 3.
helyen pedig a szintén helyi 4.a-s csapat
végzett.
Március 26-ára terveztük a Kistérségi
népdaléneklési versenyt. Sajnos a rendkívüli idõjárás miatt a környezõ
településekrõl nem mertek elindulni a
gyerekekkel. Félõ volt, hogy az útviszonyok veszélyessé válnak, nem akartak kockáztatni. A versenyt késõbbi
idõpontban fogjuk megtartani.
A tavaszi szünet elõtt várt még ránk egy
fontos feladat. Felül kellett vizsgálni az
iskola pedagógiai programját. Más lett
az intézmény fenntartója, különváltunk
az óvodáktól és bevezették az új köznevelési törvényt. A változások miatt az
iskolai dokumentumokat át kell tekinteni. A nevelõtestület, a szülõi szervezet
és a diákönkormányzat is megismerte és
véleményezte a felülvizsgált pedagógiai
programot, melyet az igazgató továbbított a fenntartónak.
Dudásné Mester Judit
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BábszíNházi
elõadás az
óvodákbaN

KI MIT TUD?
FELHÍVÁS
A József Attila Általános Iskola 2013. május 8-án 15 órai
kezdettel KI MIT TUD?-ot rendez a Mûvelõdési Házban.
A következõ kategóriákban várjuk a pusztaszabolcsi
általános iskolások jelentkezését:
-Versmondás,
-Prózamondás
-Ének, szóló, kórus
-Tánc, szóló, csoport
-Aerobic, szóló, csoport
-Hangszeres zene, szóló, zenekar
-Jelenet
-Egyéb: bûvész, zsonglõr, stb.
Nevezési feltételek:
-Minden induló egy egyéni és egy csoportos produkcióban
szerepelhet.
Pl.: Aki verset mond, az felléphet egy tánccsoport tagjaként is, de nem indulhat szóló ének kategóriában. Aki
kórusban énekel, az nem játszhat zenekarban.
-A produkciók idõtartama maximum 3 perc lehet. Ha kellékekre van szükség, akkor az elõkészítés nem számít bele
az idõbe. A jelenet nem lehet hosszabb 5 percnél.
Szeretettel várunk a közönség soraiba
minden érdeklõdõt.
„Józsefes Gyermekekért” Alapítvány

15 ÓRÁS FOCI A „JÓZSEFES GYERMEKEKÉRT”
ALAPÍTVÁNY MEGALAKULÁSÁNAK 15.
ÉVFORDULÓJÁN

FELHÍVÁS
A József Attila Általános Iskola alsó és felsõ tagozatos
tanulói mellett a mûfüves pályára hívjuk azokat a volt
diákjainkat, akik 1998-ban vagy késõbb ballagtak.
A verseny 2013. június 8-án lesz.
6 és 11 óra között a felsõsök, 11 és 16 óra között az
alsósok, 16 és 21 óra között volt diákjaink
mérkõznek meg egymással.
Nevezni 2013. június 3-áig lehet Ádám Lászlónál.
JGYA
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A mesék világa iránt különösen érdeklõdõek óvodás
kisgyermekeink, ezért igyekszünk sokféle, színes
elõadás megszervezésével elérni a maradandó
élménynyújtást.

Kezdõdik a bábmûsor

2013. március 1-jén bábelõadás volt a két óvodaegységben A nyuszi és a csodabogyó címmel. A bábmûvészek már harmadik alkalommal adják elõ
meséiket, melyek mind díszleteikben, mind pedig
bábfiguráikban is látványosak, figyelemfelkeltõek és
újszerûek. Jól ismert személye, és állatok a szereplõk,
a velük bonyolódó kalandok tanulságos mondanivalót
tanítanak a helyes viselkedésrõl, kapcsolatokról.
A történet cselekménye a gyerekek aktív
közremûködésével zajlott, segítve az események és
következményeiknek megértését, a szereplõkkel való
azonosulást.
A zenei betétek közben lelkesen tapsolva érzelmeiket
bátran kifejezésre jutatták.
Izgatott „bekiabálásokkal”, vagy éppen lélegzet
visszafojtott várakozó figyelemmel követték a
bábokkal történt kalandokat.
A sikeres élményszerzést mi sem bizonyította jobban,
mint a legkisebbek mese közbeni paravánra
szegezõdõ pillantása, és a csoportszobákban folytatott
beszélgetések, és gazdagon illusztrált rajzok.
Készítette: Grempsperger Emõke
Pallanki Adrienn
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TehetségNap 2013. március 7.
Fél kilenckor a megyei színjátszó találkozóval kezdõdött a nap. A közönség
soraiban iskolánk diákjai, valamint a vendégcsoportok ültek, mintegy 300 fõ.
Elsõként a helyi drámások által készült filmet nézte meg a diákság, mely
Örkény István Végzet címû egypercese alapján készült a színjátszók ötletei
alapján. Ezt követõen kezdõdött a Tehetségnap találkozója.
A következõ csoportok mutatták be darabjaikat:
Szabolcs Vezér Gimnázium, Pusztaszabolcs
Illyés: Tûvé-tevõk 10-12. évfolyam
Goldoni: Chioggiai csetepaté 10-12. évfolyam
Gálvölgyi-paródiák 9. évfolyam
Vörösmarty Gimnázium, Kápolnásnyék
Oidipusz király 9.évfolyam
Blikk – holnapi hírek 13 jelenetben
Bugát Pál Szakközépiskola, Székesfehérvár
Érettségi, avagy iskola a káosz szélén
Váci Mihály Szakközépiskola, Székesfehérvár
Az emberiség sorsa
A legsikeresebbek a Bugát és a Szabolcs Vezér 10-12. évfolyamos csoport jai voltak.
Második helyen végzett az Oidipusz király és Az emberiség sorsa produkció.
Harmadik lett a paródia-csokor és a Blikk elõadás.
12 órakor a BAB-társulat Lúdas Matyi produkciója következett, egy profi színi
elõadás, mely a Fazekas-darabot napjainkba ültette át.
Sikere nemcsak a színészek feledhetetlen játékának volt köszönhetõ, hanem az

interaktív játékmódnak is. Az amatõr színjátszók drámás módszerekkel és kellékhasználattal, karakterformálással ismerkedhettek meg.
Külsõs szakember igénybevétele azért is fontos, hogy a kulisszatitkok ellesése
mellett a szakma fortélyaival is megismerkedhessenek a tanulók.
14 óra: Fridrich Margit Szavalóverseny
/vers-és prózamondó találkozó/
A 2012/2013-es tanévben az 1978 óta futó, nagy hagyományokkal rendelkezõ Fridrich Margit megyei szavalóversenyt két korosztályi csoportban rendezte meg a pusztaszabolcsi Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium humán munkaközössége.
Fejér megye öt iskolájából, így a Ciszterci Szent István Gimnáziumból, a Nikosz
Beloiannisz Általános Iskolából, a Teleki Blanka Gimnáziumból, a Vörösmarty
Mihály Általános Iskola és Gimnáziumból érkeztek a versenyzõk a helyi indulók
mellett a 7-9. évfolyamos korcsoportba.
A versmondó verseny szervezõinek felhívása értelmében vidám, komikushumoros alkotásokkal állhattak színpadra a résztvevõk.
A Székesfehérvárról, Kápolnásnyékrõl, Beloianniszból és Pusztaszabolcsról
érkezõ 16 diák jól felkészült, erõs mezõnyt jelentett.
A mûvek szerzõi csapata is színes és sokrétû volt, a rendkívül népszerû Varró
Dánieltõl Romhányi Józsefen és Lázár Ervinen át Heltai Jenõig terjedt a skála.
A versenyszabályzat értelmében – Fridrich Margit útmutatásai alapján – a
legelsõ elismerés mindig egy pusztaszabolcsi diáké, jelen esetben a gimnazista
Kovács Dóráé lett.
Gregory Corso Házasság címû alkotásával elsõ helyezést ért el a kápolnásnyéki gimnáziumból Ignácz Daniella, második lett Bodoki Fanni a beloianniszi
általános iskolából, harmadik helyen végzett a székesfehérvári Ciszterci Szent
István Gimnázium tanulója, Erdélyi Attila.
A versenyt színjátszó csoportok fellépése elõzte meg, a széleskörû érdeklõdés
pedig azt igazolta, hogy a Fridrich Margit által létrehozott alapítványban megfogalmazott célok tovább élnek mindig érkezõ új és újabb korosztályok által.
A 10-12. évfolyamos korosztályban 21 versenyzõ lépett színpadra.
Varró Dániel, Karinthy, Petõfi, Arany, Rejtõ, Heltai mûvei mellett hallhattunk
mesefeldolgozásokat, humoros történeteket, székely góbémeséket is.
A tehetségnap céljaként nemcsak az irodalmi mûvek tárházának szélesítését,
hanem az elõadómûvészeti fejlesztést is fontosnak tartottuk, különösen azért,
mert a fellépõk mellett jelentõs számú diákhallgatóság is részt vett ezen a
délutánon.
A fõdíjat Botár Dániel kapta Kolontos Jankó címû székely történetével.
Elsõ helyezett lett a kápolnásnyéki Kós Mátyás Varró Dániel: Nyelvmûvelés
címû szatírikus versével, második Debreceni Máté egy Arany-átköltéssel, harmadik Kukovecz Dorina Egy buszsofõr vallomásai címû történetével.
Dicséretet kapott Sztupa Boglárka, Horváth Zoltán és Sárvári Ivett /mint a
legjobb szakközépiskolás tanuló.
Tehetségfejlesztõ munkánk eredményét jelzi, hogy a színjátszó találkozó és a
szavalóverseny gyõztesei, helyezettjei elsõsorban iskolánk tanulói, akik az
elmúlt 4 hónapot a komoly és alapos felkészülésre szánták.
Felkészítõ tanáraik:
Tánczos Krisztina, Molnár Sándor, Nagy Tímea

Bab társulat - Lúdas Matyi
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Gergely-járás az óvodában
Március 12-én ünneplik névnapjukat a
Gergelyek, melyhez régrõl egy szokás,
a Gergely-járás hagyománya tartozik. A
Gergely-járás valójában az iskoláskorú
gyermekek adománygyûjtõ, iskolába
hívogató játéka volt. Azért esett az
iskolák patrónusának neve napjára ez a
szokás, mert ez a nap volt régebben az
iskolakezdés napja.
Óvodánk néphagyomány õrzõ óvoda,
ezért minél több néphagyományt igyek-

szünk megismertetni a gyerekekkel. Fõ
célunk az iskolával kapcsolatos pozitív
érzések erõsítése, az óvoda-iskola
átmenet megkönnyítése volt.
A Manóvár telephely Pöttyös labda
csoportosaival – akik mind iskolába
készülnek - leptük meg a többi csoportba járó nagycsoportost ezzel a kis játékfüzérrel. A gyerekek dramatikus játék
formájában adták elõ a néphagyomány
alapját képezõ Gergely-járást. Minden

kisgyerek örömmel játszotta a szerepét,
melyek a következõk voltak: - háziak,
gyerekek, Gergely pápa, beköszöntõ, és
a Gergely-vitézek. A tavaszi játékcsokor, majd a felcsendülõ hagyományos éneksor: „Szent Gergely
doktornak, híres tanítónknak az õ
napján…” visszaidézte a régi falusi élet
hagyományát. Tréfás feladatok formájában minden nagycsoportost vizsgáztattunk, és közösen mondókát tanultunk, majd megegyeztünk, hogy mindenki nagyon várja már az iskolát, és
találkozunk az iskolapadban!
Csicskovicsné Pável Anikó

Víz, víz, tiszta víz…
Március 22-e a Víz Világnapja. Óvodásaink változatos tevékenységek kapcsán szereztek újabb megtapasztalásokat,
ismereteket a vízrõl. Ráirányítottuk figyelmüket a víztakarékosságra, a víz életfontosságú szerepére, a vizek tisztántartásának
fontosságára. A gyerekekkel
közösen készítettük el a víz világnapi dekorációt.
A szülõket ismét bevontuk a
tevékenységekbe:
- plakátkészítésbe,
- képek gyûjtésébe,
- vízzel kapcsolatos mese, vers,
mondóka „kitalálásába”,
- és kvíz-játékban vehettek részt a
kedvet érzõ felnõttek.
Pénteken, 22-én kékbe öltözött
óvodánk apraja-nagyja. Ezen a
napon a Kákics zenekar érkezett
hozzánk. Különleges hangszereik
megismertetésén túl vízzel kapcsolatos mesét adtak elõ a gyerekeknek.
Következett a világnapi eredményhirdetés. A Manóvár Óvodáért
Alapítvány segítségével ajándékot
kaptak a résztvevõk.
Víz világnapja díjazottak

Lepsényi Jánosné

„Tündércsepp”
verspályázat alkotásai:

Vizitündér a barátom.
Hol lakik? Hát nem látom.
Benne van a tengerben, folyóban,
A csapban és a lefolyóban.

Csordás Szonja cica-csoport: A víz
Vizitündér sok színében,
Tündér cseppben éldegél!
Nagy kincs õ az életünkben,
Akár csak a friss kenyér!

Vigyázni kell rá nagyon,
Mert aztán sokáig nem láthatom.
Ha eltûnik a fûbõl, fából,
A víz kifogy a világból.
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Horváth Józsefné: Esõ
Esõ után pocsolya
Mondd meg te, hogy micsoda!
Nem tócsa az! Egy kis tó:
Papírcsónak úsztató,
Sáros cipõ tisztító,
Vándor macska mosdató,
Szitakötõ itató,
Gumicsizmás tocsogó!
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Óvodások a
Tropicariumban
A Zsiráf Alapítvány 2013. március 25-én a Tropicariumba
vitte kirándulni a gyerekeket.
Az óvodában elõzõ héten ünnepeltük a Víz Világnapját. A
kompetencia alapú nevelés-oktatás keretein belül sokat
foglalkozunk a víz témakörrel, az elmúlt hetekben ezt dolgoztuk fel. Ismerkedtünk a Föld vizeivel: folyókkal,
óceánokkal, tengerekkel, stb. Az állatokkal, növényekkel
melyek a vizekben, vízpartokon élnek. Nagy hangsúlyt
fektetünk Magyarország vizeire is.

az állatokat és egymás szavába vágva próbálták a számukra legizgalmasabb felfedezéseket megosztani
egymással.
Hazafelé bizony csendesen utaztunk. A másfél órás látnivalót fel kellett dolgozni, az izgalmakat ki kellett pihenni.
Mivel aránylag messze van a Tropicarium, nem tudtuk
pontosan kiszámítani az idõt, de másfél óra szükséges volt
ahhoz, hogy mindent alaposan megnézzünk. Azt gondolom, méltó ünneplése volt ez a kirándulás a Víz
Világnapjának.
A Zsiráf alapítvány a tavalyi évben pályázatot nyújtott be
a Nemzeti Civil Alaphoz és a pályázat nyert. A megvalósítandó célok között megjelöltük a gyerekek utaztatását is.
Ezt az összeget használtuk fel a két busz költségeire. A
Tropicariumba a belépõt pedig a szülõk, nagyszülõk,
támogatók által felajánlott, adójuk 1%-ából finanszíroztuk. A belépõ díj egészét nem
tudtuk kifizetni, de a kétharmadát igen. A fent említett
segítség nélkül nem vihettük
volna el a gyerekeket, így az õ
nevükben is köszönjük a felajánlásokat.
Remélem
lesz
még
lehetõségünk
ilyen
nagy
élményben részesíteni az
óvodás gyerekeket és ezúton
kérjük, lehetõség szerint támogassák adójuk 1%-ával a pusztaszabolcsi Zsiráf Alapítványt.

(Adószámunk:
18499670-1-07)
Alapítvány tagjai
Igazi élmény a tropikárium csodás vízivilága

Az alapítvány és a Zsiráf óvoda céljai között is szerepel a
gyermekek környezetvédelemre, természetvédelemre való
nevelése. Ahhoz, hogy védjük, óvjuk környezetünket,
elõször meg kell ismernünk azt. A gyermekek óvodás korban nagyon érdeklõdõk, aktívak, fogékonyak és ezt
használjuk fel arra, hogy minél több információval megismertessük õket.
A Tropicariumban nem csak vízben élõ állatokat,
növényeket láttunk, hanem olyan élõlényeket, melyek a
víz partján élnek, a táplálékukat szerzik onnan vagy
függetlenek a víztõl, de nagyon érdekesek és a szabadban
Magyarországon nem találkozunk velük. A teljesség
igénye nélkül: láttunk törpe kajmánt, selyemmajmokat,
több féle teknõst, kígyókat, varánuszt, édesvízben,
sósvízben élõ halakat és persze cápákat, rájákat. Volt egykét ijedõsebb kisgyerek, de legtöbben csodálattal nézték
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Óvodai beíratások
Manóvár Óvoda telephely
2013.05.06-án 8.00-12.00 és 14.30-16.00
2013.05.07-én 14.30-16.00
Zsiráf Óvoda telephely
2013.05.08-án 14.30-16.00
2013.05.09-én 8.00-12.00 és 14.30-16.00
Az óvodai beíratáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a társadalombiztosítási azonosító jelrõl szóló hatósági igazolvány
- a lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- a törvényes képviselõ személyazonosító igazolványai
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja 2013. június 13.
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Kaptam az élettõl egy boldogság-cseppet
HOGYAN IS?
Tudom, errõl sok leírás létezik, akár
tudományos, akár saját élmények
alapján, én mégis szeretnék megosz-

JAJJJJJJJJJJJJJ! ez a csodálatos pillanat!!!!!! mely a leírt életkép kellõs
közepébe csöppentett. Éreztem a zene
érintését, mely finoman, és mégis
határozottan ütött le egy lakatot a

Csodás zongorajáték és hangulat, amit fotón nem
lehet visszaadni

tani veled, veletek, egyet a kedves
mozzanatok sorozatából, a lelkemben
életre kelt idillt, amikor éreztem,
hogy IGEN, EZT ÁT KELL ÉLNI,
most a jelenben, ne csak emlék
maradjon, vagy áhitott emlékkép.
Szombat délelõtt volt, januárban. A
házból egyenes kilátás nyílik a Flaken
See-re (németországi tóra), amelynek
partjára épült ez a ház. Messze el
lehetett látni a tavon végig, annak
ellenére, hogy a vékony hóréteg mindent befedett. Ez a messzeség valahogy egy olyan összképet nyújtott a
szemlélõnek, mintha egy fehéres
egybe-ölelkezés, mintha az ég és a
föld esküvõje lenne.
A terasz hatalmas üvegajtaján az asztalon álló gyertya tükörképe csillant
meg, mintha azt a háttérben
szállingózó hópelyhek tartanák felém.
Tekintetem, az ünnepélyesen fénylõ
egy szál gyertyára tévedt. Elõttem
sötétvörös gyümölcstea párolgott egy
nagy öblös csészében. Ekkor
megszólalt a zongora hangja, élõben
hallgathattam Mozart négykezes,
zongorára írt darabjait.

szívem mélyérõl. Nem tudom, milyen
lehet a fény sebességével repülni, de
az volt az érzésem, hogy ha egy
mélyet lélegzek, kettényílik a testem,
hogy befogadhassa azt az érzést,
amely kezdte eltüntetni a tárgyakat
körülöttem,és csak azt éreztem a
megfogható dolgokból, hogy forró
könnycseppek találnak utat az
arcomon, és gyûlnek össze az állam
alatt. Nem akartam megmozdulni,
hogy letöröljem könnyeimet, mert
féltem, hogy eltûnik a muzsika
varázsa. Valaki zsebkendõt tett elém
az asztalra, de nekem nem kellett.
Szárnyaltam gondolataim síkján,
mely hangtalanul kérdezte: "ISTENEM!!, mivel érdemeltem ki ezt a
gyönyörûséget? Hálás lelkem lassan
megpihent a zongora akkordjain, és
csak 2o pergõ ujj mozgása bizonyította, hogy a Földön vagyok. Igen, ülök
az asztal mellett, egy kényelmes
fotelben, kortyolgatom a teámat, és
mély hódolattal a mûvészet iránt, a
boldogság cseppje egyre mélyebben
olvad a szívembe.
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(A négykezest Herbert papa játszotta
egy kínai zongoramûvésznõvel, és a
házi koncert egy órát tartott.)
Még, mielõtt valaki érzelgõsséggel
vádolna, szeretném megjegyezni,
hogy dr. Bagdi Emõke ”Hogyan
legyünk
boldogabbak
„címû
könyvében idézte Csíkszentmihályi
Mihály: „FLOW” Az áramlat, A
tökéletes élmény” pszichológiai
írását, amelybõl megtudhatjuk, hogy ,
idézem: „ Önmagában sem a televízió, sem az új kocsi, sem a külföldi
vakáció nem képes boldoggá tenni
bennünket. Viszont vannak alkalmak,
amikor az ember elmélyül valamiben,
(sziklamászás, sakk, éneklés, baráti
beszélgetések) amikor úgy tûnik,
hogy a boldogság elérhetõ. Ezek azok
a pillanatok, amelyeket „flow”-nak
neveztem el, mert amikor az emberek
arról beszélnek, hogy hogyan
éreznek, amikor az életük a legizgalmasabb, legélvezetesebb, gyakran
úgy írják azt le, mint egy spontán,
erõfeszítés nélküli mozgást, mint egy
folyó áramlását.”
A továbbiakban, szakmai magyarázatot is ad erre a lelki megnyilvánulásra:” az u.n. Flow = áramlat kifejezést
a tökéletes élmény elérésekor, amelyben az illetõ személy szabadon szentelheti figyelmét annak, hogy elérje
célját, mivel nincs zavar, amelyben
rendet kellene tennie, és nincs olyan
fenyegetés, amellyel szemben az ÉNnek meg kell védenie magát. Ezt az
állapotot nevezzük „flow”-nak, áramlat élménynek, mikor képesek
vagyunk
olyanná
szervezni
tudatunkat, hogy minél gyakrabban
éljük át az áramlat élményt, az élet
minõsége elkerülhetetlenül javulni
kezd.”
Ezek után egy biztos, minden ember
szeretné, hogy élete minõsége egyre
jobb legyen.
Kívánom mindnyájunknak, hogy
életünk folyamán legyen minél több
tökéletes élmény, egyre többen, egyre
gyakrabban és egyre változatosabb
formában tapasztaljuk ezt meg, más
szóval, egyre többen és egyre többet
legyünk boldogok!!
Palocsay Erzsébet
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Közzétételek, felhívások

A hagyományõrzõ utak…
Márciusban
a
Pusztaszabolcsi
Hagyományõrzõ
és
Hagyományteremtõ Alapítvány kuratóriumának tagsága Ádám
László tanárral és Pálinkás József vasútkutatóval bõvült. Az idei
év kiemelt feladatai között
szerepel a településrõl szóló
könyvsorozat
további
köteteinek
kiadása.
Készülõben van az egykori
faluból lett város kulturális
életének tablója, amelynek
gerincét az 1940-es évektõl az
1970-es évek derekáig terjedõ
idõszak eseményei adják.
Szerepel ezek között balett,
tánc, zene, film, színház és
mozi, vagyis minden, ami színessé tette egykor az itt lakók életét.
Az alapítvány célja, hogy a 2013-as évben is olyan
könyvélményekkel ajándékozza meg a településhez kötõdõ
embereket, mint ahogyan az a korábbi idõszakban történt. A helyi
középiskola ötven évvel ezelõtt, 1963-ban nyitotta meg kapuit és
ezzel kezdetét vette az a hosszú és sokszereplõs történet, amely
Pusztaszabolcs hírét vitte és viszi szerte az országban. A jubileumról mindenképpen szeretnénk megemlékezni, ezért fotógyûjtést
hirdettünk. Olyan fényképeket várunk, amelyek kötõdnek a
középiskola szellemi-kulturális életéhez. Az itt érettségit szerzett
osztályok képeit egy albumban szeretnénk megjelentetni az
ünnepi, 2013/2014-es tanév során. Kezdetét vette a település
egykor legnagyobb munkáltatóegységéhez, a Gépállomásból lett
Salina-hoz kapcsolódó tárgyi és szellemi emlékek összegyûjtése.
Egy helyi, kulturális-helytörténeti újság megalapítása lehetõvé
teszi a folyamatos interjúkészítést a településen élõ emberekkel,
ezen keresztül közös múltunk megörökítésének feladatát.
Gárdonyi Géza születésének százötvenedik évfordulója
lehetõséget teremt arra, hogy az általános iskola segítségével
megidézzük a nagy regényírót egy verseny keretében, erre április
folyamán kerül sor. „Gyökereimmel megkapaszkodom…” címmel pályázatot hirdetünk a város oktatási intézményeiben tanuló
ifjúság számára, melynek témája a szülõföldhöz, az otthonhoz
való kötõdés. Pusztaszabolcsról szóló képeslap kiadása legutóbb
Gubicza Tibor polgármestersége idején történt a 90-es évek elsõ
felében. A munkatervünk fontos pontja egy képeslap-sorozat megjelentetése. Az év végéig listába vesszük a helyi hagyományokat,
karácsonyra kiadunk egy ezzel kapcsolatos naptárat. Mindemellett
a márciusban lezajlott kuratóriumi ülések során áttekintettük az
önkormányzattal való együttmûködést, döntöttünk a gimnázium
évfordulós ünnepének támogatása mellett, tervbe vettük egy önálló honlap mûködtetésének gondolatát, valamint segíteni kívánjuk
az óvodák hagyományõrzõ tevékenységét. Az alapítványi
mûködés zavartalanságának érdekében megalkotjuk a minõségbiztosítási rendszerünket, a helytörténeti kiadványok
elkészítésének folyamatleírását. A fenntartható mûködés a
nagylelkû adományoknak köszönhetõen, illetve a pályázati rendszer nyújtotta lehetõségek kiaknázásával valósulhat meg. Sokunk
nagy álma, hogy Pusztaszabolcs rendelkezzen egy saját múzeummal, ennek lehetõségeit is felvázoljuk, hiszen ez fontos mérföldkõ
a valódi várossá válás rögös útján.
Molnár Sándor
a kuratórium elnöke
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Fényképalbum a
pusztaszabolcsi középiskoláról
1963-ban, ötven éve, az általános iskola földszinti termében kezdte meg
mûködését egy mezõgazdasági szakközépiskolai osztály, a mai Szabolcs
Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium elõdje.
A hagyományõrzõ alapítvány fényképalbumot jelentet meg a pusztaszabolcsi középiskola megalakulásának ötvenedik évfordulója alkalmából.
Osztályok tablóképét vagy osztályképét gyûjtjük, valamint a helyi
középiskolával kapcsolatos fotókat, dokumentumokat, emlékeket. A fotóalbum egy lapjára az osztály tablóját, vagy osztályképét és az osztály névsorát
tervezzük. Várjuk volt velinszkys, szabolcsvezéres osztályok tablóképét,
osztályképét és emlékeit.
Küldhetõ postai úton a középiskolába Molnár Sándornak (2490
Pusztaszabolcs, Mátyás király utca 16-20.) vagy Czöndör Mihálynénak
(2490 Pusztaszabolcs, Dózsa György út 47/2.), illetve a
pusztaszabolcsi.hagyomany@gmail.com e-mail-re.
Határidõ: 2013. június 30.

Pályázat képeslap megjelenésre
A pusztaszabolcsi hagyományõrzõ alapítvány keretében képeslapsorozatot
jelentetünk meg, amelyre ezúton pályázatot írunk ki. A képeslapok témái
lehetnek régi vagy mai Pusztaszabolcsról, vagy hagyományõrzõ ünnepekrõl
(szüret, karácsony, húsvét...) készült fotók, rajzok, festmények.
A pályázat anyagából választjuk ki a megjelenõ képeslapokat.
A pályázaton pusztaszabolcsiak és innen elszármazottak egyaránt részt
vehetnek.
A pályázat küldhetõ postai úton a középiskolába Molnár Sándornak (2490
Pusztaszabolcs, Mátyás király utca 16-20.) vagy Czöndör Mihálynénak
(2490 Pusztaszabolcs, Dózsa György út 47/2.), illetve a
pusztaszabolcsi.hagyomany@gmail.com e-mail-re.
Határidõ: 2013. június 15.

Hagyománypártoló rendszer kialakítása
Alapítványunk bevételét a település lakói, vállalkozói által adományozott
összegek, az SZJA 1 %-ok (Pusztaszabolcsi Hagyományõrzõ és
Hagyományteremtõ Alapítvány 1848254-1-07) és a nyertes pályázatok
adják. Köszönjük adományozóinknak, hogy lehetõvé teszik a könyvbemutatókon a helytörténeti kötetek ajándékozását megjelenõ vendégeinknek. A
katolikus esküvõk fényképeit tartalmazó kiadványunkból 2012. december
16-án 360 könyvet ajándékoztunk a bemutatón megjelenteknek. Ezt
szeretnénk továbbra is biztosítani, valamint a Civil Kurázsi Hírlevelet és a
hamarosan megjelenõ Örökség címû újságunkat megküldeni a honismeret
és a hagyományõrzés iránt érdeklõdõknek. Ezek biztosítására építettük ki
hagyománypártoló rendszerünket. Támogatóinknak biztosítjuk kiadványainkat (évente kettõ Civil Kurázsi Hírlevél, három Örökség újság és a
megjelenõ helytörténeti kiadványok) függetlenül attól, hogy meg tudnak-e
jelenni rendezvényeinken.
Az adományok (1000 Ft-tól) a helyi Takarékszövetkezetnél befizethetõk
alapítványunk javára. Köszönjük nemeslelkû segítségüket!
Pusztaszabolcsi Hagyományõrzõ és Hagyományteremtõ Alapítvány

kuratóriuma
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PUSZTASZABOLCSI SPORT CLUB
A Pusztaszabolcsi Sport Club 2012-ben is
abban a szellemben végezte a munkáját,
hogy minél többen válasszák ezt a
sportot. Ehhez biztosítson megfelelõ
körülményt
és
versenyeztetési
lehetõséget. A körülmények pozitív
irányba nagyon sokat javultak. Sikeres
társasági adó (tao) pályázatnak köszönhetõen az egyesület felújította az öltözõk
vizesblokkjait, így kulturált fürdési
lehetõséget tudunk biztosítani. Az
öltözõk járólapozása is megtörtént. A sikeres pályázat eredményeként a
játékosok melegítõt, cipõt kaptak.
Szervezettebbé vált a mérkõzésekre való
utazás.
Vezetõség munkája:
A vezetõség a következõ feladatokat osztotta fel egymás között:
- sportpálya létesítmények fenntartása,
karbantartása, terület gondozása
- versenyeztetési lehetõség biztosítása
- a mérkõzésekre való utazás megszervezése
- megfelelõ felkészülési lehetõség biztosítása
- pályázati lehetõségek figyelése, szponzorok felkutatása
- kapcsolattartás a helyi civil
szervezetekkel és együttmûködés a rendezvényeik lebonyolításában
- a mérkõzések biztonságos megrendezése, betartva az MLSZ szigorú biztonságtechnikai szabályait
- Bozsik és utánpótlás tornák lebonyolítása
Eredményeink
(2011/12 . évi bajnokságok):
Bozsik torna (27 igazolt játékos)
Mindegyik tornán részt vettünk, itt nem
helyezésekben hirdetnek eredményt.
Pozitív elismerést kaptunk a torna körzeti
vezetõjétõl.
U13 korosztály (15 igazolt játékos) A
Fejér Megyei Igazgatóság által kiírt
megyei bajnokságban ezüstérmes helyen
végeztek.
U16 korosztály (20 igazolt játékos) A
Fejér Megyei Igazgatóság által kiírt
megyei bajnokságban ezüstérmes helyen
végeztek.
U19 korosztály (18 igazolt játékos) A
Fejér Megyei Igazgatóság által kiírt
megyei bajnokságban 4.helyen végeztek.
Felnõtt csapat (20 igazolt játékos) A Fejér
Megyei Igazgatóság által kiírt megyei II.
osztály Agárdi Termál csoportjában 5.
helyezést ért el.

Ezen felül több utánpótlás kupán vettek
részt a korosztályok. Legnagyobb siker,
hogy a 7. és 8. osztályos tanulókból álló
csapat Norvégiáig jutott az MTG Kupa
döntõjéig, ahol 5. helyezést értek el.
Pályázatok:
Pályázatot nyújtottunk be NEA kollégiumához mûködési költségre, amely
eredményes volt, a nyert összeg: 250.000
Ft. A NEA a korábbi NCA pályázatot váltotta. Errõl a pályázatról sikeresen el is
számoltunk. A tao pályázat elsõ évében
7,3 M Ft-ot nyertünk, azonban ezek
önrészt igényelnek (10-30-50 %-os
összeget jogcímtõl függõen). A pályázathoz 1,6 M Ft önrészt elõteremtettünk
és a napokban kaptuk meg a hivatalos
értesítést, hogy elfogadták a pénzügyi és
szakmai beszámolónkat. A tao pályázatnak köszönhetõen fûnyírótraktort, 3x2
kapufát is tudtunk vásárolni.
2013.évi közgyûlés
2013.január 25-én rendeztük a helyi
Mûvelõdési Házban. Az egyesület alapszabályzata
alapján
végeztük
a
szervezést. Az egyesület tovább csökkentette a teljes jogú taglétszámát, átláthatóbbá vált a jogi mûködés. 2012-ben 104
tagja volt abból 47 teljes jogú. A teljes
jogú tagokból 34 fõ volt jelen a közgyûlésen. A napirendi pontok beszámolói
és megvitatása után Csányi Kálmán polgármester tájékoztatta a közgyûlést a
sportpálya tulajdonjogának önkormányzati
tulajdonba
vételének
lehetõségérõl. A vezetõség megköszönte
Czompó Istvánnak, városunk volt polgármesterének, hogy segítette és támogatta a Sport Clubot az elmúlt években. A
közgyûlésen a pénzügyi beszámolóban
elhangzott, hogy 2012-ben az összes
bevétel 10,5 M Ft volt. A tao pályázatból
nyert pénz mûködésre nem használható
fel. Az Önkormányzattól 2012-ben 1,5 M
Ft-ot kaptunk. Ennek nagy részét sportpálya létesítményének fenntartására,
nevezésre és versenyeztetési költségekre
fordítottuk. A támogatás felhasználásáról
sikeresen elszámoltunk. Növekedtek a
saját bevételek (tagdíj, jegybevételek,
bérlet, egyéni szponzoráció, baráti kör) és
az adó 1%-ból 2012-ben 71.000 Ft-ot
kaptunk. Ezúton szeretném megköszönni
a vezetõség tagjainak munkáját, az Önkormányzat támogatását! Tavasszal is
várunk
mindenkit
szeretettel
a
mérkõzésekre. Hajrá PSC!
Zserdin Balázs PSC elnök
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Sportbál 2013
A sportegyesület egy év szünet után
rendezett bált. Az igények felmérése
után a vezetõség azt a döntést hozta,
hogy viszonylag alacsonyabb áru
belépõjegyeket árul, ez által minél
több egyesületi tag és játékos is részt
vegyen. Az utánpótlás korú játékosaink még kedvezményesebb belépõt
vehettetek (1000 Ft). Egyéni támogatók átvállalták a zenekar költségét.
A
nagy
érdeklõdés
mellett
megkezdett jegyértékesítés félidejében történt sajnálatos gázrobbanástragédia azonnal jótékonysági sportbállá írta át a forgatókönyvet.
Vezetõség bejelentette a 2013.évi
közgyûlésen, hogy a bál teljes
nyereségét Szõke Imre és családjának
ajánlja fel. A meghirdetés után
rengeteg felajánlás érkezett tombola
tárgyakra és támogatójegyet is sokan
vásároltak. A bált 2012. február 9-én
rendeztük
meg
a
Sorompó
Bisztróban. 116 belépõjegy kelt el.
Jellemzõ a felajánlásokra, hogy a
tombola ajándékok kihúzása 1,5 óráig
tartott. A talpalávalót a városunkban
népszerû Meteor együttes szolgáltatta
.A hangulatra jellemzõ, hogy záráskor
még félház volt. A bált megtisztelte
részvételével Csányi Kálmán polgármester úr és családja. A bõséges és
finom vacsorát Csiki Ottó készítette.
A bál teljes nyeresége 161.000 Ft,
mely 2013.február 11-én került
befizetésre a helyi takarékban megnyitott számlára. A nemes ügy tisztaságának érdekében az egyesület
Winkler Ildikót kérte fel a lebonyolításra, aki egyben az est háziasszonya is volt. Ezúton is köszönjük
neki, hogy sok tombola ajándékot
gyûjtött és megszámolhatatlan
mennyiségû támogatójegyet adott el.
Komoly segítséget nyújtott a bál
szervezésében. Köszönjük mindazoknak, akik részt vettek a bálon és bármilyen formában segítették a
kezdeményezésünket. Mielõbbi teljes
felépülést kívánunk a családnak!
Zserdin Balázs PSC elnöke
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• Környezetvédelmi tábor
Jó lenne, ha idén is megkapnánk erre a célra a kastélyt.
Felmerült az igény, hogy ne napközis, hanem bentlakásos
legyen a tábor.
• Karácsonyi házdíszítés
• Közös programok a többi civil szervezettel

A „Tiszta Utak, Élõ Táj”
Egyesület közgyûlése
A civil szervezet 2013.
március 11-én 17 órakor
tartotta közgyûlését a
Mûvelõdési Házban.
Neikl-Ladány
Ágnes
elnök beszámolt a 2012.
évi tevékenységekrõl:
• Föld napi szemétszedés
Sikeres akció volt. A cél a
város kitakarításán túl az illegális hulladék-lerakóhelyek
felszámolása is.
• Belterületi fásítás
1000 db facsemetét osztottunk ki. A nyírfák még elültetésre várnak, mert az õsszel érkeztek meg.
• Szeméttárolók elhelyezése
Sok a rongálás! Az ürítésrõl a középületeknél a közmunkások, az üzleteknél a vállalkozók gondoskodnak.
• Gyermeknap
A szemétszedõ gyerekeket fagyijeggyel jutalmaztuk.
• Környezetvédelmi tábor
A kéthetes tábor a kastélyban volt, amit elõtte kitakarítottunk.
1-4. osztályos gyerekek vettek részt. Több résztvevõre
számítottunk. Az iskola nem segített abban, hogy minél
több gyerek jöjjön.
• Életmód és Szenvedélyek Napja
Kézmûves foglalkozást tartottunk gyerekeknek, és
paprikás krumplit fõztünk.
• A legszebben feldíszített ház – karácsonyi akció
Új kezdeményezés, melybõl szeretnénk hagyományt
teremteni.
• Egyesületi póló készítése
Hozzászólás: Dudásné Mester Judit:
Az iskola népszerûsítette a tábort. A többi a szülõkön
múlt.
Winkler Lászlóné gazdasági vezetõ pénzügyi beszámolót
tartott. A közgyûlés megtárgyalta és jóváhagyta a 2012.
évi mérleget.
Az önkormányzati támogatás (85.000 Ft) elszámolása
megtörtént.
Az idei támogatás 90.000 Ft.
Neikl-Ladány Ágnes elnök ismertette a 2013. évi
programtervet:
• Föld napi szemétszedés: Április 20.
• Õshonos fák ültetése
A gyümölcsfákat pénzért adnánk.
• Virágosítás
Régi tervünk a közterületek virágosítása.
• Rendezvényeken hulladékgyûjtõk biztosítása

Hozzászólások, Paál Huba:
A faültetéshez ütemtervet és látványtervet kellene
készíteni. Virágosításkor egyelõre egynyári növényeket
ültessünk!
Csányi Kálmán:
A villanyvezetéket nem érhetik el a fák. Az E-ON nagyon
szigorú. Áprilisban ellenõrzés lesz, és gallyazzák a túl
magas fákat. A kastély bérbeadásáról a képviselõ-testület
dönt. Megkérdezte, hogy kíván-e az egyesület önkénteseket foglalkoztató civil szervezetté válni?
Neikl-Ladány Ágnes válaszában elmondta, hogy a
szervezet már regisztrált a Mezõföldi Önkéntes Pont
besnyõi irodájában. Az elnök bemutatta az egyesületi
pólót, felmérték az igényeket. Új tagok felvételére is sor
került, akik között 18 éven aluli is akadt, ezért alapszabály módosításra volt szükség, 18 év alatti tanulók a mindenkori tagdíj 10%-át fizetik. Önálló szavazati joggal rendelkeznek, de tisztségre nem választhatók.
Április 22-e a Föld Napja. Az elõtte levõ szombatra, 20ára szervezi az egyesület a Tiszta Pusztaszabolcsért elnevezésû hagyományos szemétszedési akciót. Várunk
reggel 8 órakor mindenkit a városháza elõtt, aki tenni
szeretne településünk tisztaságáért.
Dudásné Mester Judi

A Föld Órája
Március 23-án 20.30 és 21.30 között volt a Föld órája rendezvény, melynek lényege felhívni a figyelmet az energiával
való takarékoskodásra és lakóhelyünk, a FÖLD, a kék bolygó
védelmére. A felhívásban szerepelt, hogy ebben az egy órában
minél többen kapcsolják le otthonukban a villanyokat, és az
elektromos berendezéseket. Sajnos a közvilágítás lekapcsolása,
illetve újra bekapcsolása nagyon sokba került volna.
Köszönöm mindenkinek, aki regisztrált a Föld Órája honlapon,
ezzel fejezve ki támogatását, hogy Pusztaszabolcs legyen a Föld
Órája Fõvárosa Magyarországon. Sajnos idén ez nem sikerült,
mert Szigetszentmiklós nyerte a megtisztelõ címet: lakosságarányosan ott regisztráltak a legtöbben.
Köszönet azoknak is, akik kijöttek a Föld Órájában a
Millenniumi Parkba egy közös gyertyagyújtásra.
Köszönöm mindenkinek, aki ebben a programban részt vett.

Neikl-Ladány Ágnes
Tiszta Utak, Élõ Táj elnöke
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A Fejér Megyei Tûzoltó Szövetség Elnöksége levélben
köszönetét fejezte ki a vezetõségnek és a tûzoltó egyesület
minden tagjának, és valamennyi segítõinek, akik az elmúlt
napok rendkívüli idõjárási körülményei között végezték
önként vállalt munkájukat; azért, hogy segítették az
országúton rekedt embereket, mindent megtettek, hogy az
arra rászorulók a körülményekhez képest ellátást kapjanak, melegedõ helyre jussanak, vagy legalább meleg
italt, vigaszt kapjanak. A köszönõ levél megtekinthetõ a
Pusztaszabolcsi Önkéntes Tûzoltó Egyesület honlapján:
http://www.szabolcsote.hu/
Bagdi Sándorné / Matild / Az ÖTE tagjainak a tûzeset
másnapján nyújtott (tetõjavítást, sitt eltakarítást, bútor
pakolást…stb) önzetlen segítséget, ezúton is szeretné
megköszönni.

ÖTE HÍREK
Sajnálatos módon a 2013-as év elsõ negyede bõven adott
tennivalót vonulós tagjainknak.
Riasztás 7 esetben volt. Kiemelkedõ volt a Szilágyi
Erzsébet utcában történt gázrobbanás, és a Széchenyi
utcában történt tûzeset. Mindkettõ családi házat tett
tönkre, és családok maradtak „fedél nélkül”
Próbára tette felszereléseinket és embereinket még a jelentõs havazás is március hónapban. A parancsnok úr
megyéhez küldött jelentése szerint:

A márciusi télben is keményen helytálltak tûzoltóink

El ne hervadjanak - tûzoltóktól talán még hatásosabb

JELENTÉS: „A Pusztaszabolcsi Önkéntes Tûzoltó
Egyesület a március 14-15-ei viharos idõszakban az alábbi mentéseket hajtotta végre: 14-én délután 15:40–tõl
Pusztaszabolcs – Adony közötti szakaszon 11 autót, 15én: 4 autót, Pusztaszabolcs-Besnyõ között 6 autót mentettünk ki a hó fogságából.”

Házunk tája
Apropó

Kedves barátnõmmel, Palocsay
Zsókával és sógornõjével, Emõkével

Húsvét hétfõn egyesületünk férfi tagjai, mint minden
évben, most is gondoskodtak róla, hogy a nõi csapat tagok
„el ne hervadjanak.” Köszönjük a gondoskodó figyelmet!
Popovics Ilona

beszélgettünk még karácsony elõtt az
ünnepi ételekrõl, a hagyományokról,
és arról, hogy annak idején, amikor
odaát Romániában szûkös volt az
élelmiszerellátás,
hogyan
ügyeskedtek az asszonyok, mert a
családnak enni kellett.
Ma itthon árubõség van, bármit
megvehetünk, amit csak szeretnénk.
Egyetlen akadálya van sokak
számára, a pénz hiánya.
Az az ünnep elõtti beszélgetés adta az
apropóját, hogy megkértem Zsókát,
ossza meg olvasóinkkal ötleteit.
Szeretnénk sorozatot indítani, mely19

ben a régi, hagyományos, ugyanakkor
egyszerû és nem drága ételek receptjeit szeretnénk közzétenni. Ehhez
kérem olvasóink segítségét, küldjék
el, juttassák el akár elektronikusan,
akár írott formában receptjeiket az
újság szerkesztõségéhez, hogy
megoszthassuk azokat.
(Adonyi út 12. Mûvelõdési Ház, vagy
szabolcshirado@gmail.com )
Kiss Kornélia

HÁZUNK TÁJA
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Mit fõzzek?
serpenyõben) lesz belõle tepertõ és zsír.
Így egyéb zsiradékra nem lesz szükséged
a sütésekhez, mert ezt felhasználhatod.

Elhangzott sóhajok: nincs pénzem;
kisnyugdíjas vagyok; már sokadika van;
egyedül élek; kevés is elég lenne!
Feltett kérdés: hajlandó vagy 3 órát a
konyhában tölteni és egyszerre szinte
semmibõl ételt varázsolni akár több napra
is? Akkor gyere velem!
1. Vásárolj egy kiló húsos csirke mellcsontot, (140 Ft/kg) és 5db csirkefarhátat, (kb. 250 Ft/kg) de az igazit.
Ez azt jelenti, hogy pld. Budapesten, a
Lehel csarnokban a far-hát úgy néz ki,
mint egy csirke, melle és combja nélkül,
tehát rajta van a csirkenyak, hát és far, és
nincs róla leszabdalva a hús, kissé zsíros
bõr fedi, és ott trancsírozzák helyben,
tehát friss. Ezenkívül nagyon szépen meg
van tisztítva, tollak nem is láthatók rajta.
2. Tedd magad elé mind az 5 darabot, és
nézz végig rajta!
Kezdjük a nyakkal.
Vágd le és húzd le a bõrét. Ha egyben
lehúzod, gyõzõdj meg arról, hogy a belsejében nem maradt légcsõ, vagy apró cafatok. Ha igen, távolíts el azokat. Mosd
meg, és döntsd el, hogy felvágod
karikákra, és készítesz belõle a csirketest
többi kövérségével együtt tepertõt és
csirkezsírt, vagy kívül belül sózod és borsozod, és megtöltöd a hagyományos töltelékkel (áztatott zsemle, tojás, só, bors,
egyéb fûszer ízlés szerint, petrezselyemzöld) bevarodd a két végét tûvelcérnával, vagy összetûzöd, és megsütöd a
sütõben ropogósra.
A nyakat tedd félre, jó lesz egy kis zöldséges levesbe.
3. Szedjük le az összes zsírosabb részeket
a farrról is és süssük ki, (fritõzben vagy

4. Vágjuk el a fart a háttól. Mossuk meg
jól, és szárítsuk le õket.
A hát alsó részén kétoldalt emeljük meg
a kiálló csontot, vágjuk le és szedjük le
róla a húst.A megmaradt csontos részt
tegyük a nyakakkal együtt a leendõ
leveshez. Hasonlóképpen, mossuk meg a
mellcsontokat, és arról is szedjük le a
húst. Beletehetjük a levesbe, vagy
megfõzhetjük a kutyusnak. Hihetetlen, de
akár fél kiló jó minõségû húsunk lesz.
Osszuk ketté. Az egyik felét darájuk meg.
Ebbõl készülhet bármilyen töltelék
(töltöttpaprika, karalábé, cukkini, csillagtökhöz), vagy amint látható a jelen
esetben fasírt. A másik felébõl valamilyen ragu, mondjuk brassói, vagy pörkölt.
Vágjunk apróra két hagymát és két nagy
cikk fokhagymát, süssük meg üvegesre,
osszuk ketté. Az egyik felét tegyük a
fasírthúshoz, a másikat egy serpenyõbe a
húsdarabkákhoz. Sózzuk, borsozzuk,
pirospaprikát adjunk hozzá.
A fasírtot fûszerezhetjük még tetszés
szerint, akár petrezselyemzöldet is
adhatunk hozzá. Ebbe szerecsendiót tettünk. Kis golyókat formálunk belõle, és
zsemlemorzsába forgatjuk. Egy kisebb
tepsibe teszünk két evõkanál zsírt, ami a
tepertõbõl maradt, és abba megforgatjuk
a fasírt golyókat, majd minden egyéb
zsiradék nélkül beletesszük a tepsibe.
Nem kell letakarni sütéskor.
A raguhoz tegyünk egészen apróra vágott
TV paprikát, és egy kockára vágott
paradicsomot (a paradicsom elhagyható).
A farokat sózzuk, borsozzuk, egyrészét
megtölthetjük, mint a nyakakat, a másik
része csak egyszerû sültnek maradhat és
együtt is megsüthetjük, egy tepsibe.
Semmilyen zsiradék nem kell hozzá, mert
a far-háton maradt egy kis zsíros bõr (olaj
20

vagy zsír spórolás). Elõszõr letakarjuk
fóliával. Késõbb megnézzük, hogy
engedett-e annyi vizet, hogy megpárolódjon a hús, ha nem, akkor teszünk mellé
egy kicsit, és újra rátesszük a fóliát.
A két tepsit egyszere betehetjük az

elõmelegített, kb 180 C fokos sütõbe, a
ragut nyílt lángra a serpenyõbe, lefedve.
Idõt és energiát spórolunk meg vele.
Amikor a fasírt pirulni kezd, meg-

fordítjuk a tepsiben, és a far-hát tepsijérõl
levesszük a fóliát, hogy az is megpirulhasson.
Köretnek használhatunk bármit, vagy
csak friss zöldség salátát. A képen pepperoni paprika díszíti a kész ételeket.
Mit is készítettünk? Tepertõt és zsírt,
levest, töltött nyakbõrt, fasírtot, ragut,
sült far-hátat, töltött far-hátat.
Nyolc félét?
Mindez a kb. 600 Ft értékû farhátból!
Te is kitalálhatsz még egyebet is,
lehetõségeid szerint. Ez csak egy példa
volt.
Jó étvágyat!!! És szép napot,
köszönöm, hogy velem tartottál, és
remélem........... éhen nem maradtál.
Palocsay Erzsébet

SPORT

SZABOLCS HÍRADÓ 2013 ÁPRILIS

Futballhírek

Csapatunk, mint már korábban
említettük, Dégen kezdte meg a
tavaszi
szereplését.
Nagy
reményekkel indultak útnak, mind az
ifjúságiak, mind pedig a felnõttek,
hiszen egy jó kezdés meghatározhatja
akár a következõ fordulók alakulását
is. A fiatalok mérkõzésén a látottakhoz képest jóval nagyobb arányú
gyõzelmet arattunk, 6:1-re nyertünk.
A felnõttek meccse sokkal, de sokkal
egyoldalúbb volt a mi javunkra.
Mindhárom új igazolásunk a kezdõcsapatban kapott helyet. Az „újak”
közül Mondovics Dávid tette le

elõször a névjegyét, hiszen duplázott
a mérkõzésen. Rajta kívül Kovács
Zoltán is két gólig jutott, így
megérdemelten,
4-1
arányban
nyertünk az elsõ találkozón. Igazán
jól sikerült a dégi túra!
A következõ fordulóban a PSC hazai
meccsére Seregélyes ellen szép
számú nézõsereg látogatott ki.
Mindkét csapatunk ott folytatta, ahol
Dégen abbahagyta. Az ifi egy szoros
meccsen, de szintén megérdemelten
nyert 4:2-re.
Felnõtt csapatunk az elmúlt héthez
képest ugyan gyengébb teljesítménnyel rukkolt ki, de a gyõzelem
szerencsére nem maradt el egyik nagy
riválisunk ellen. Ismét Kovács Zoltán
és Mondovics Dávid voltak a gólszerzõink, a két csatár egy-egy találaton osztozkodott. A vendégek ugyan
jól tartották magukat, ám az igazán
küzdelmes mérkõzésbõl csapatunk
jött ki jobban és 2:1 arányban diadalmaskodott
A 18. forduló mérkõzéseit a rossz
idõjárási viszonyok miatt törölték a
megyében is, így a Káloz elleni ide-

Nagy Ákos

3. szakasz: Badacsony-Balatonfüred
43,6km, 3:57:19
4. szakasz: Balatonfüred-Siófok
50,7km, 4:51:45
Összesített eredményünk:
18:25:39

6. BSI Balaton
Szupermaraton
Négy nap alatt ketten "Ircsi Meg Az
Ildi"
Régi álmunkat váltottuk valóra 2013
március 21-24 én. Barátnõmmel
(Varga Ildikó) ketten körbefutottuk a
Balatont (195,4 km). A Balaton
Szupermaraton úgy zajlik, hogy
naponta 3 szakaszra van bontva, amit
lehet teljesíteni egyéniben, párban, 3
vagy 4 fõs csapatban. Mi úgy gondoltuk, hogy ezt a versenyt ketten
teljesítjük. Volt egy biciklis
kísérõnk, Sztupa József, akinek
nagyon örültünk! Jó érzés volt, hogy
bármi gondunk adódott, õ ott termett,
hozta a frissítõt, a papírzsepit, vagy a
feleslegessé vált pulóvert dobhattuk a
kezébe. Neki is nagy kihívást jelentett, mert az idõjárás egy pillanatra
sem kedvezett. Hol erõs szél fújt, esõ,

genbeli mérkõzést elhalasztották.
Egy héttel késõbb a PSC
Lajoskomárom
csapatát
látta
vendégül. A „hószünet” elõtti gyõzelmi szériánk nem szakadt meg, sõt
némi javulás látszott a játékban is.
Lajoskomárom, ahogy mondani
szokás, „jó vendégnek” bizonyult, és
eltekintve az elsõ félidõ kezdeti jó 20
perces szakaszától, komoly ellenállást
nem nyújtottak a vendégek.
Csapatunk szép gólokat szerezve,
olykor szemre is tetszetõsen futballozva könnyedén gázolt át a „lajosiakon”. A végeredmény 5:0, gólszerzõink: Mondovics Dávid, Tamon
János, Megyeri Roland, Balogh
Zoltán és Kovács Balázs. Megyeri
Roland is megszerezte elsõ gólját,
Nagy Ernõ pedig magabiztosan védett
mindhárom találkozónkon, így
összességében elmondható, hogy az
új igazolások igen hamar felvették a
ritmust.
Az ifjúságiak újabb nagyarányú
gyõzelmet arattak, 8:1 arányban
nyertek.

Maraton - a hosszútávfutó magányossága

hó és nagyon hideg kísért végig minket. Köszönjük a segítséget Jocó! A
váltásokat úgy oldottuk meg, hogy
aki nem futott, az autóval követte a
másikat. Útközben, ahol volt rá
lehetõség, vagy a frissítõ állomáson,
szurkoltunk egymásnak.
Kilenc nõi páros csapat indult, ebbõl
4. helyen végeztünk, amire nagyon
büszkék vagyunk.
Négy nap szakasz beosztásai:
Idõ eredmények
1. szakasz: Siófok-Fonyód
48,2km, 4:21:55
2. szakasz: Fonyód-Szigliget
52,9km, 5:14:40
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Sok szép élménnyel gazdagodtunk.
Lehet tervezni a következõ versenyt,
ami újabb kihívást jelent számunkra.
Köszönetet szeretnénk mondani
támogatóinknak:
MKSZ Kft
Új Városi Gyógyszertár
Pusztaszabolcsi Agrár Zrt
Szajkó János
Írisz Gyógyszertár
Csiki Szilárd
Balogh Éva magánvállalkozó
Ricsi Bolt
Greschner Betti
Forgó Márti Virágbolt
Ster Ildikó vállalkozó
Adancsekné Barics Irén
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Rendelkezés a befizetett adó 1%-áról
Pusztaszabolcson az alábbi civil szervezetek (egyesületek,
alapítványok) jogosultak az adófelajánlásra.
A felajánlásokat köszönettel veszik.
Pusztaszabolcsi Sport Club
19820600-1-07
Pusztaszabolcsi Szabadidõsport Egyesület
18497915-1-07
Pusztaszabolcsi Kulturális Értékmentõ Egyesület
18492116-1-07
Golden Lions Rögbi Sport Egyesület
18500804-1-07
Erõnlét Sport Egyesület
18497290-1-07
Pusztaszabolcsi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
18495731-1-07
Pusztaszabolcsi Hagyományõrzõ és
Hagyományteremtõ Alapítvány
18488254-1-07
Egészségért Alapítvány
18482076-1-07
Manóvár Óvodáért Alapítvány
18499292-1-07
Zsiráf Alapítvány
18499670-1-07
Józsefes Gyermekekért Alapítvány
18488041-1-07
A Magyar Rákellenes Liga pusztaszabolcsi alapszervezete
19653417-2-43

KÖSZÖNÕLEVÉL
2013. január 23-án tragédia történt az életünkben: egy
gázrobbanás miatt a házunk, vagyis 50 év munkája egy
pillanat alatt semmivé vált. Hajléktalanok lettünk, de csak
egy rövid ideig.
Az Önök segítségével és támogatásával ugyanis ismét
van fedél a fejünk felett. A pletykák eloszlatása
érdekében úgy döntöttünk, hogy nyilvánosságra hozzuk
a pontos összegeket:
a részünkre nyitott számlán 940 000 Ft gyûlt össze.
Barátainktól, ismerõseinktõl a személyes látogatások
során kaptunk még 200 000 Ft-ot.
Az önkormányzat 100.000 Ft krízis segéllyel segített meg
bennünket. Nem igaz tehát a városban keringõ hír, hogy
az önkormányzat milliós nagyságú támogatást nyújtott.
Az összegyûlt pénz és a család támogatásával 2013
húsvétjára sikerült egy házat vásárolni magunknak a
Mátyás király utcában 4 millió 300.000Ft értékben.
Reméljük, hogy öreg napjainkat egészségesen és boldogan élhetjük tovább az új otthonunkban.
Itt szeretnénk megköszönni azoknak a segítségét is, akik
a romok eltakarításában, illetve ruhanemûk és más
adományban részesítettek bennünket.
A sok önzetlen segítség nagyon megérintett bennünket.
Hálás szívvel gondolunk Önökre.
Õszinte tisztelettel:
Szõke Imre és felesége

Szabolcs Híradó hirdetési díjai
TERJEDELEM NETTÓ
1/1 oldal (18x26cm) 16.000
½ oldal (13x18cm) 8.000
¼ oldal (9x13cm) 4.000
1/8 oldal (6,5x9cm) 2.000
1/16 oldal (4,5x6cm) 1.000
köszönetnyilvánítás
600

ÁFA
4.320
2.160
1.080
540
270
162

BRUTTÓ
20.320
10.160
5.080
2.540
1.270
762

Amennyiben hirdetést szeretne feladni a Szabolcs Híradóban, kérjük juttassa el a szabolcshirado@gmail.com; vagy a 273-036, 0670/7798-243 telefonra a hirdetõ adataival és a hirdetés szövegével
együtt. Köszönjük bizalmukat!

Felhívás!
Dr. Nagy István ügyvéd tájékoztatja Ügyfeleit, hogy az
ügyfélfogadási óráit a pusztaszabolcsi Polgármesteri
Hivatalban tartja szerdán 15 órától 17.30 óráig.
Szerzõdéseket a hét minden napján köt – szombaton és
vasárnap is – Pusztaszabolcson, a megrendelõ lakásán
elõzetes egyeztetés alapján: 06-30/639-2893.
Dr. Nagy István ügyvéd kéri Ügyfeleit, hogy a
szerzõdéskötéshez szükséges tulajdoni lapokat,
térképeket, széljegyes tulajdoni lapot telefonon, nála rendeljék meg. Szombati és vasárnapi szerzõdéskötésnél a
tulajdoni lap, stb. igényüket legkésõbb pénteken 10 óráig
jelentsék be a fenti telefonszámon.
Kérem egyben Ügyfeleimet, hogy a lakótelkek mûszaki
megosztását, telekalakítást szintén nálam rendeljék meg,
mivel a mûszaki megosztás elõtt a Dunaújvárosi Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál az elõzetes
engedélyt helyes megkérni, s ez jelentõs biztonságot
jelent.

Dr. Nagy István ügyvéd
06-30/639-2893

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
férjem, édesapám, apósom, nagyapánk

Vágó Béla
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
gyászunkban osztoztak.
a gyászoló család

SZABOLCS HÍRADÓ
Felelõs kiadó: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
Pusztaszabolcs, Velencei út 2.
Telefon: 06-70/7798-243 E-mail: szabolcshirado@gmail.com
Fõszerkesztõ: Kiss Kornélia
Munkatársak: Adancsekné Barics Irén, Csányi Kálmán, Csicskovicsné Pável
Anikó, Dudásné Mester Judit, Gremsperger Emõke, Lepsényi Jánosné, Molnár
Sándor, Nagy Ákos, Neikl-Ladány Ágnes, Pallanki Adrienn, Palocsay Erzsébet,
Paragh Margit, Tánczos Krisztina, Zserdin Balázs, Popovics Ilona
Tervezés és nyomtatás: Rolling Nyomda Bt. Felelõs vezetõ: Rozsnyai Zoltán
Megjelenik 650 példányban Lapunkat rendszeresen szemlézi
az OBSERVER médiafigyelõ!
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3,5 éves kortól 6 éves korig rajzoltak a gyerekek: a Zsiráf
óvodából 21, a Manóvár óvodából 48 munkát kaptunk. Ezek az
alkotások fogadták a rendezvény látogatóit. A kiállítás
szervezõje és háziasszonya Beslényi Ildikó volt, neki köszönhetõ, hogy sikerült mellénk állítani a település óvódás korosztályát és az óvónõk többségét.
Zsuffa Bözsi kihirdette a „Könnyebben könnyebb” jelszóval
indult 3 hónapos fogyókúra verseny eredményét. A programot
29 fõ kezdte el januárban és 21 fõ küzdötte végig és gyõzte le
önmagát.
1. Tuczai Zoltánné – díja egy 20.000 Ft értékû egészség-csomag
2. Bíró Eszter és Kádár Csilla – díjuk egy éves elõfizetés az
általuk választott fitness magazinra
3. Berei Ágnes – díja egy szépség – csomag (fodrász –
kozmetikai lehetõség)

Rákvilágnap –
Egészségfesztivál
Március 24-én rendezte meg a Napraforgó klub a Kastélyban az
Egészségfesztivált a Rákvilágnap alkalmából. A legaktívabb
klubtagok és mintegy húsz érdeklõdõ vett részt a programon.
A gyermekrajz pályázatot hirdettünk az óvodás korosztály
számára, melynek mottója: „ Az egészség és mozgás az jó
dolog”.
Bartókné Piller Magdolna és óvónõ munkatársai segítségével

Ezt követõen a résztvevõk meghallgathatták Kovácsi Gábor gerincspecialista természetgyógyász elõadását. Majd a gyakorlatban is kipróbálhatták, megtapasztalhatták a hallottakat, többek
között a gerincjóga és Evminov-pad segítségével.
Csányi Kálmán polgármester megköszönte nekünk, hogy életet
leheltünk a Kastély falai közé. Klubtagjaink 3 napot áldoztak
erre: Beslényi Ildikó, Csordás Viktor, Erdélyi Istvánné, Forgó
Árpádné, Kis Jánosné, Kis János önkéntes, aki a paravánokat és
tornaszõnyegeket szállította, Lencsés Anna, Majorné Lengré
Andrea, Schnee Jánosné, Szõke Józsefné. KÖSZÖNJÜK
NEKIK!
Összeállította: Csordásné dr. Juhász Judit klubvezetõ

Mindent ki lehetett próbálni
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Házhoz jön az Invitel
Az Invitel értékesítési munkatársa minden páratlan hét péntekjén a
Velencei út 2. szám alatt várja a pusztaszabolcsi lakosokat
Az Invitel Pusztaszabolcs és a régió helyi telekommunikációs
szolgáltatója. Fontos számunkra, hogy ne csak piaci felmérésekbõl ismerjük ügyfeleinket, hanem személyesen is kapcsolatban
álljunk, elsõ kézbõl értesüljünk igényeikrõl. Éppen ezért
határoztuk el, hogy Pusztaszabolcson is nyitunk egy személyes
ügyfélszolgálati pontot, hogy ezzel még egyszerûbbé, gyorsabbá és kényelmesebbé tegyük az ügyintézést. Tegyen próbára
minket!
Most nem kell elutaznia Telepontunkba, az Invitel „házhoz jön”.
Minden páratlan hét péntekjén a Velencei út 2. szám alatt várja Önt
munkatársunk, ahol a csekkbefizetés kivételével teljes körû ügyintézésre van lehetõsége, többek között szolgáltatásaink
ismertetésével, megrendelésével, szerzõdéskötéssel, illetve bármilyen egyéb kérdéssel kapcsolatban is segítséget kaphat.
Munkatársunk ügyfélfogadási idõben személyesen, azon kívül
pedig telefonon is rendelkezésére áll. Kérés esetén – vagy ha nem
megfelelõ az idõpont – házhoz is megy és segít majd kiválasztani az
igényeinek leginkább megfelelõ tévé-, internet- és telefonszolgáltatást egyben tartalmazó csomagot vagy az ezekhez kapcsolódó
kiegészítõ csomagokat, amelyekkel még jobban személyre szabhatja alapszolgáltatásait.
A modern otthon mindenkinek más jelent
Néhány éve még távoli álomnak tûnt, hogy nappalinkat digitális,
akár multimédiás otthonná alakítsuk, de az Invitellel mindez ma már
sok család számára elérhetõ. Mivel minden otthon más és más,
ezért az Invitelnél úgy állítottuk össze termékportfóliónkat, hogy
mindenki egyénre szabottan megtalálja a számára legtöbb élményt
nyújtó szolgáltatást és a kedvére való tartalmas szórakozást a saját
nappalijában.
Az Invitelnél a tévé-, internet- és telefonszolgáltatást egyben tartalmazó csomagok nemcsak díjmentes extrákat tartalmaznak, de
további, kedvezõ árú kiegészítõ szolgáltatásokkal igazán személyre

szabhatjuk õket.
Válasszon
több
HDcsatornát, ha szeretné
olyan éles képen nézni
kedvenc sportmûsorát,
mintha ott lenne élõben a
helyszínen. Ha Ön sorozatkedvelõ,
természetszeretõ vagy van kisgyermek a családban, akkor
bõvítse
tematikus
mûsorokkal,
minicsomagokkal csatornáikat. Az
asztali számítógép mellett
notebook, táblagép és
esetleg több okostelefon
is van a családban? Ez
esetben
az
internet
sávszélessége
fontos
kérdés: egy 25 vagy 50
megabites Invitel internetcsomag – akár egy
vezeték nélküli routerrel kiegészítve – már könnyedén kiszolgálja a
kamaszgyerekek igényeit is. Ha hosszan szeret beszélgetni telefonon – akár hálózaton belülre-kívülre, esetleg mobil irányba – az
Invitelnél arra is találunk percdíjmentes vagy kedvezõ percdíjú telefonos kiegészítõ megoldást.
Tévé-, internet-, vagy telefonszolgáltatást szeretne? Most nem
kell utaznia. Ha Ön pusztaszabolcsi, látogasson el személyes
ügyfélkapcsolati napunkra a Velencei út 2. szám alá, ahol minden páratlan hét péntekjén 8.00 és 12.00 óra között állunk rendelkezésére. Emellett személyes idõpontot is kérhet, vagy rendelje meg szolgáltatását online a www.invitel.hu weboldalon.
Válasszon tévé-, internet- és telefonszolgáltatást egyben tartalmazó csomagjaink közül és válassza ki, hogy melyik díjmentes
extra szolgáltatásunk tenné még kényelmesebbé az életét.
Az Ön kapcsolattartója: Magda István, tel.: 06 20 211 2360
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