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EGY NEM MINDENNAPI EREDMÉNY…

Sok évtizedes hagyományra tekint vissza a puszta-
szabolcsi szakközépiskola közgazdász képzése. A profil
kialakítása az 1970-es évek végén történt meg, s azóta
kíséri mindig változó-átalakuló formában a szaktárgyi
struktúrát. Ennek eredményeként könyvelhette el

iskolánk a nem mindennapi eredményt, amely egy
három héten keresztül tartó versenyben született. Az
elismerés azért hatalmas, mert a megmérettetésen közel
kétszáz iskola hatezer diákja vett részt. Az országos
versenyt áprilisban hirdette meg második alkalommal az
Országos Takarékpénztár Életrevaló Kvíz elnevezéssel.
A feladatok kitöltése egy népszerû közösségi oldalon
keresztül történt, öt témakörben, napi bontásban. A
kérdések pénzügyi, jogi és gazdasági ismeretekkel 
függtek össze, sokoldalúan vizsgálva a versengõ tanulók
felkészültségét. Az utolsó versenyhét idõszaka nagy
izgalommal telt, a felsõbb évesek és a tizenharmadik
évfolyamosok rendkívül nagy aktivitással vették ki
részüket a munkából. Amikor meghibásodott az iskola

wifi-hálózata, a mentortanárok –
Horváthné Kaszás Zsuzsanna és
Lászlóné Garaguly Anikó – saját
otthonukban fogadták a diákokat,
akik így oldották meg a feladatokat.
A technikai akadályokat is leküzdve
az utolsó napon már olyan elõnyt
szerzett a Szabolcs Vezér
Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium, amelyet a vetélytárs
intézmények nem tudtak leküzdeni.
Így vitte el a pálmát a
középiskolánk, fedezve ezzel egy
iskolanap anyagi hátterét egymillió
forintos keretösszegben. 

Molnár Sándor
Gyõzteseink



V Á R O S H Á Z A S Z A B O L C S  H Í R A D Ó  2 0 1 3  J Ú N I U S

2

Sok ember számára a május a legszebb hónap. Már
kellemes az idõjárás, a természet megmutatja az elsõ
hajtásokat, illetve a virágok kinyílnak. A gazda
reménykedve néz körül a kertben, hogy a tavaszi
munkájának volt-e értelme. A magok kikeltek-e, a palán-
ták erõsödnek-e vagy pedig másodvetésen kell gon-
dolkodni.
Középiskolai tanárként a május az érettségi vizsga
teendõit jelentette. A végzõsök ballagását, az írásbeli vizs-
gák lebonyolítását, a vizsgázók „pátyolgatását”, majd a
dolgozatok javítását. S közben biztatgattuk a szóbeli vizs-
gára készülõket is. 
Ha körbe nézek a településen, akkor azt látom, hogy több
dolog folytatódott májusban. A játszótér ütemesen épül, és
különbözõ programok segítségével már a gyerekek is
tudnak róla. Jól sikerült rendezvényekkel hívják fel a
figyelmüket az óvónõk, az általános iskolai tanárok.
Szinte minden hétvégére jutott a gyerekek számára vala-
milyen esemény. Talán ezért sem tûnt fel nagyon, hogy az
önkormányzati gyereknapot az esõ elmosta.
Szépül a környezetünk is. Örömmel láttam, hogy magán
személyek és helyi vállalkozók közül többen is vállalkoz-
tak a közterületük szépítésére. Virágok kerültek az üzlet
elé, többször is nyírták a füvet közterületen. Ez már annyi-
ra természetes, hogy a városszéli árkok fûnyírásának
elmaradása miatt már panaszkodnak a lakók.  Ebbe az idil-
li hangulatba rondít bele az a tény, hogy a polgármester és
a képviselõ-testület többsége másképpen képzeli el a
települési gondok megoldását. Másképpen gondolkodnak
a helyi adó kivetésének szükségességén, másképpen
képzelik a kistérségi szociális intézmény átalakítását vagy
hogy az alpolgármester lánya milyen feltételekkel bérelhet
ingatlant az önkormányzattól. Hosszan tartó viták sem
eredményeznek konszenzust vagy kompromisszumos
döntést.
Olyan új feladatot kaptunk, amely a január 23-ai gázrob-
banással egyenértékû. Dr. Kádár Attila július 31-ei
hatállyal felmondta a gyermekorvosi ellátást. Se gyer-
mekorvos, se gyermekorvosi rendelõ. A kézirat írásának
idõpontjában talán találtunk egy olyan gyerekorvost, aki a
helyettesítést elvállalná. De a végleges gyermekorvosi
rendelõ kialakítása hosszú egyeztetést kíván. Emellett a
feladat mellett apróságnak tûnik a Szabolcsi Nyári
Fesztivál programsorozat tervezett rendezvényeinek
egyeztetése, vagy a Polgármesteri Hivatal hétfõi hosszab-
bított nyitva tartásáról való döntés, ill. a leendõ játszótér
köztéri kamerával való figyeltetése.
Ebben a hónapban lezártunk egy örökséget is. Az Iváncsa
által követelt 9,6 mFt összeget ki fogjuk fizetni az
általános iskola felújítási összegének terhére.

Csányi Kálmán
polgármester

Nyári szünet elõtt A képviselõ-
testület 2013.
május 30-ai

ülésérõl
Döntött a képviselõ-testület
arról, hogy a továbbiakban
önállóan, saját fenntartásban
kívánja mûködtetni a
Szociális és Gyermekjóléti
Intézményt, ami eddig a
kistérségi társulás által közös
finanszírozásban mûködött.
Az intézmény tevékenységi
körébe tartozik: az idõsek
nappali ellátása, a gyer-
mekjóléti szolgáltatás, a szo-
ciális étkeztetés, a házi segít-
ségnyújtás, és a családsegítés.
Mûködési köre
Pusztaszabolcs Város Önkor-
mányzat közigazgatási
területe. Az alapítás 2013.
szeptember 1-jén lép hatály-
ba.
Megtárgyalta és elis-
merésének kifejezés emellett
elfogadta a testület a 2012.
évi családgondozói feladatok
ellátásáról, valamint a gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok 2012. évi ellátásá-
nak átfogó értékelésérõl szóló
beszámolót.
Dr. Kádár Attila 2013. július
31-ével felmondta a házi
gyermekorvosi feladatok
ellátását. Dönt a képviselõ-
testület a gyermekorvosi
ellátás megoldásáról:
helyettes gyermekorvos fogja
ellátni a feladatot.
Szükségesnek tartaná a
képviselõ-testület, hogy
Pusztaszabolcs várossá nyil-
vánításának 5. évfordulóját
valamilyen módon
emlékezetessé tegye.
Alkalmasnak találták egy
Országzászló felállítását, sõt
ennek megvalósítására
pályázati lehetõség is nyílt.
Keisz Gellért elkészítette a
mû tervét, mûszaki leírását, a
látványtervet és a makettet. A
képviselõk közül többen két-

ségüket fejezték, hogy vajon
elkészül-e az évfordulóra,
vagy az idei évben. Javasolták
egy más Országzászló felál-
lítását, Keisz Gellért alkotását
pedig köztéri plasztikaként
elkészíttetni, ha nyertes lesz a
beadott pályázat.
Elfogadta a képviselõ-testület
a Szabolcsi Nyári Fesztivál
programtervét és költ-
ségvetési tervét. Július 26. –
megnyitó; július 27. – VII.
Motoros Nap; augusztus 3. –
II. Lovas Nap; augusztus 4. –
Kulturális délután a
Kastélykertben; augusztus 10.
– Egészségnap szûrõvizsgála-
tokkal és véradás a
Mûvelõdési Házban; augusz-
tus 20. – ünnepség az állama-
lapítás és Szent István napján,
este tûzijáték. Végleges pro-
gram a júniusi ülésen kerül
elfogadásra, mely külön
mûsorfüzetben jelenik meg.
Döntött a testület a magán-
személyek kommunális
adójának bevezetéséhez kap-
csolódó intézkedésekrõl.
A LEADER pályázat
keretében a térfigyelõ kame-
rarendszer bõvítése és köztéri
padok elhelyezése tárgyában
nyújt be az önkormányzat
pályázatot.
Az önkormányzat 202 000 Ft-
tal kiegészítette az Egészségért
Alapítvány 200000 Ft-os támo-
gatását, melyet a Mentõállomás
támogatására tett, így meg
tudják vásárolni a LSU
motoros szívót, amit legjobban
tudnak hasznosítani a mentõál-
lomás dolgozói.
Az épülõ pihenõpark és ját-
szótér védelme érdekében 2 db
új térfigyelõ kamera kerül kihe-
lyezésre.
Támogatást kapott (100 000 Ft)
a Sebes Folyó Alapítvány a
megvalósítandó nyári gyermek
és ifjúsági táborra.

Kiss Kornélia
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2013. április 29-én az Union Biztosító
képviselõje keresett fel, hogy a biz-
tosítási keretszerzõdésben szereplõ ada-
tokat pontosítsuk.
Délután dr. Szekerczés Anna ügyvéd-
nõnél voltunk Vezér Ákos jegyzõvel és
Perkáta jegyzõjével, hogy
megbeszéljük a Pusztaszabolcs-Perkáta
önkéntes társulás és a társulás által
mûködtetendõ szociális intézmény jogi
feltételeit. 
2013. április 30-án a Strabag Zrt. elindí-
totta a szeméttelep rekultivációjának
folyamatát. „Magyarország legszebb
kiskertje” program következõ
állomásaként összehívtam a
zsûritagokat – Sztupa Gergelyt, Szajkó
Jánost, Papacsek Györgyöt – és
Czöndör Mihály koordinátort, hogy
megbeszéljük és ütemezzük a zsûrizés-
sel kapcsolatos feladatokat.
2013. május 1-jén részt vettem az
Önkéntes Tûzoltó Egyesület által
szervezett nyílt napon.
2013. május 2-án dr. Kádár Attila gyer-
mekorvos jelentkezett be, hogy
benyújtsa lemondó nyilatkozatát. Majd
Kiss Kornélia közmûvelõdés-
szervezõvel beszéltük át az aktuális
teendõket. Délután Kovács Sándorné
szépkorú 90. születésnapjának köszön-
tésén vettem részt Szotyori-Nagy
Istvánné aljegyzõ asszonnyal.

2013. május 3-án Német József baptista
lelkésszel beszéltünk az aktuális
ügyekrõl, majd Bartókné Piller
Magdolna óvodavezetõvel a Pedagógus
napi rendezvény ütemezésérõl. Demeter
Attila keresett meg, aki víztakarékos
kiegészítõket mutatott be. Tájékoztatása
szerint 5-8 hónap alatt megtérülõ
beruházásról van szó. Délután a
középiskola ballagásán vettem részt
Szajkó János képviselõ-társammal.
2013. május 5-én vasárnap a Kutyabarát
Klub meghívásának tettem eleget és
megtekintettem kutyakiképzési pro-
gramjukat. Délután részt vettem a helyi
labdarúgó mérkõzésen, ahol a lis-
tavezetõtõl 3:1 arányban kikapott a fel-
nõtt csapat.
2013. május 6-án délelõtt a Violin
Zeneiskola igazgatója keresett meg,

kérésérõl a Képviselõ-testületnek a
napirendi pont szerint döntenie kell.
Délután a munkahely teremtési munka-
csoportot hívtam össze. (A munkacso-
port tagjai: Sziebler Péterné, dr. Mézes
József, Horváthné Kaszás Zsuzsanna,
Lászlóné Garaguly Anikó, Filotás
József, Tüke László) Az alakuló ülésen
alapvetõ kérdéseket tisztáztunk, s felvá-
zoltuk a következõ 2-3 év programjait.
Késõbb a mentõállomás dolgozóival
egyeztettem az Egészségért
Alapítványtól érkezett adomány fel-
használásáról. Meglátogattam a Gõz
Sebestyén által vezetett asztaliteniszezõ
csapatot a MÁV Iskolában, akik
nehezményezték, hogy a március végén
megszavazott pingpongasztalok még
nem érkeztek meg. Az egyeztetés
alapján kértem a Hivatal munkatársait és
Kiss Kornélia közmûvelõdés-szervezõt,
hogy a megérkezett pingpongasztalt jut-
tassák el számukra.
2013. május 7-én dr. Kádár Attila gyer-
mekorvossal egyeztettünk, kifejtette,
hogy nem adja bérbe a jelenlegi ren-
delõjét, így az önkormányzatnak más
lehetõségrõl kell gondolkodnia.
Felkeresett a Vodafone képviselõje,
hogy a Hivatal számára a mobil szolgál-
tatás belsõ flottáját kialakítsuk és bemu-
tatta annak feltételrendszerét. Ennek
hatására a T-Mobile-tól is kértem aján-
latot, amely egyelõre még nem érkezett
meg.
2013. május 9-én Somoráczné Oros
Anikó igazgatási elõadót utolsó
munkanapján a Hivatal munkatársai
elbúcsúztatták. A munkatársak boldog,
kiegyensúlyozott, egészséges idõszakot
kívántak számára. Délután rendkívüli
testületi ülést tartottunk, amelyen dön-
töttünk a Pusztaszabolcs – Perkáta
önkéntes társulás létrehozásáról, illetve
a nyári szociális gyermekétkeztetési
pályázatról. Részt vettem a Szajkó János
képviselõ, az Oktatási Bizottság elnöke
és Kiss Kornélia közmûvelõdés-
szervezõ által kezdeményezett Szabolcsi
Nyári Fesztivál programsorozat pro-
gram egyeztetésén.
2013. május 10-én pénteken Adonyban
a kistérségi társulás ülésén vettem részt,
ahol a társulási tanács tagjai arról dön-
töttek, hogy nem június 30-ával, hanem
augusztus 31-ével szüntetik meg a szo-

ciális társulást. Utána Pázmándon
V.Németh István FVM államtitkár
elõadását hallgattam meg a vidék-
fejlesztés elkövetkezendõ feladatairól,
valamint a helyi termékek forgal-
mazásáról. Erdõsi Ferenc, az SCS
képviselõje a TÁMOP 2.1.2 pályázat
keretében informatikai, angol és német
felnõttképzési tanfolyam szervezésének
lehetõségérõl tájékoztatott.

2013. május 14-én felkerestem dr.
Kazai Viktor ügyvédet, adjon szakmai
állásfoglalást abban a kérdésben, hogy
van-e lehetõség peren kívüli egyezségre
Iváncsa 9,6 millió forintos kártérítésével
kapcsolatban.
2013. május 15-én Bartókné Piller
Magdolna óvodavezetõvel és Adorjánné
Bozsódi Irén családgondozóval
beszéltük meg az aktuális teendõket.
Székesfehérváron az éghajlatváltozásról
szóló konferencián vettem részt, ahol
tájékoztatást kaptunk a
környezetvédelemmel kapcsolatos
várható feladatokról. 
2013. május 16-án Keisz Gellérttel
egyeztettünk, hogy a napirendi ponthoz
milyen anyagokat kell elkészítenie,
hogy a képviselõ-testület tudjon dönteni.
2013. május 18-án a római katolikus
templomban kettõ új ólomüveg ablak
avató miséje volt. Az egyik ablakon a
kereszténység kezdetére utaló alakok –
Emese, Géza, Szent Adalbert, Szent
Gellért és Szent Imre – találhatók, míg a
másik ablakon a XX. század magyar
mártírjai – Apor Vilmos, Mindszenti
József, Brenner János, Tóth Ilona és
Márton Áron – láthatók.
2013. május 22-én Kun Zoltán keresett
meg, hogy a köztéri kamerarendszer
kiépítéséhez árajánlatot tudjon benyúj-
tani, amelyet a Pénzügy és Igazgatási
Bizottság kért.
2013. május 23-án Rédli László keresett
meg, hogy integrált városfejlesztési
stratégia elkészítésének lehetõségérõl
tájékoztasson. Stökler Gyula vállalkozó
felajánlott az önkormányzat számára
egynyári margaréta virágokat, amelyrõl
tájékoztattam az általános iskolát, a
középiskolát és az óvodákat is.
Hivatalos értesítés érkezett, amely
szerint az állam átvette a katasztró-
favédelmi õrs építéséhez felajánlott
önkormányzati ingatlant.

Csányi Kálmán
polgármester

Tájékoztató a két ülés közti eseményekrõl
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Köszönjük a segítséget!

Folytattuk azokat a projekteket, amelyeket csak
azért tudtunk elindítani, mert partnereket találtunk.
Partnereket, akik segítettek.
Az Adonyi úti járdajavításokat Nemes Lászlónak, a
Noble Kft vezetõjének köszönhetjük. Így biztosított
a játszótér megközelítése babakocsival is. 
Az egynyári növények kihelyezése is folytatódott a
település központjában, ill. a közintézményekben.
Köszönöm Stöckler Gyulának, hogy margaréta
virágaival segítette ezt a programot. Örömmel
tapasztaltam, hogy a kiültetett virágok majdnem
mindegyike megeredt az eredeti helyén.
Letelt a közmunkások egy csoportjának a
foglalkoztatása. A 10 fõs csoport 2 hónap alatt sok
mindent tett a település érdekében. Még áprilisban a
csapadékvíz árok tisztítását végezték a hatalmas
esõzés idején. Járdát építettek, virágot ültettek,
rendben tartották a parkosított közterületeket, s
ügyeltek arra, hogy folyamatosan rend is legyen.
Munkájuknak van értelme, szükség van arra, amit
csinálnak. 

Csányi Kálmán
polgármester

A késõbbi eseményekrõl a
képviselõ-testületi ülésen szóbe-
li kiegészítést tett Csányi
Kálmán polgármester:
Május 25-én megjelent az épülõ
játszótér népszerûsítését célzó
óvodai programon. A KDNP
megyei választmányának ülésén
vett részt a nap folyamán,
valamint a Négy Évszak
Maraton versenyen nézõként.
Egyeztetett az ÁNTSZ-szel az
Adonyi úti orvosi rendelõbe ter-
vezett ideiglenes gyermekorvosi
rendelés engedélyezésérõl.
Tárgyalt az OTP-vel a hitelezési
hajlandóság módosulásáról, egy
esetleges hitelfelvételrõl. Tárgyalt a
Katasztrófavédelemmel a
Tûzoltóõrs megvalósításáról – a
tervek készek, de közbeszerzési
eljárás lefolytatása szükséges, ezért

várhatóan 2014 márciusában lehet
kész, és ekkor kerülhet sor az
átadásra. A kistérségi társulási
tanács ülésén szó volt a szemétszál-
lítás díjairól is.
A sportpálya átvétele húzódik,
mert a PFT ragaszkodik az akku-
mulátor vagy trafóháznak
nevezett létesítményhez, telket
szeretnének kialakítani.
Idõszakonként 10-10 köz-
foglalkoztatott dolgozik a város
közterületein, nyaranta 3
fûkaszás. Az elsõ idõben nem
javasolják a szabadságnapok
igénybevételét, az igényt
indokolni kell – válaszolt a pol-
gármester az elõzõ testületi
ülésen elhangzott kérdésre.

Kiss Kornélia

Tájékoztató a két ülés közti
eseményekrõl /folytatás a 3. oldalról/
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Nemzeti Összetartozás
Napja – június 4.

2010. június 4. óta a trianoni békeszerzõdés aláírásának
napja a hivatalos emlékezésé, egyben a széttagolt magyar
nemzethez tartozó, mégis egységet alkotó nép összetar-
tozásának a kifejezése. Az ünnepi mûsort követõen Szõke
Erzsébet alpolgármester asszony mondott beszédet,
melyet itt olvashatnak.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Bizonyára ismerik a turáni átok legendáját. Az õsi magyar le-
gendának többféle változata maradt fenn, de mindegyikben van
egy közös vonás: a magyarok közti viszálykodásról és ellen-
ségeskedésrõl szóló átok, amelynek 1000 évig kell tartania.
Most mindegy ki átkozta meg népünket, az is mindegy, mikor és
miért, a kérdés az, hogy meddig tart. Meddig tart, hogy a mi
sorsunk a széthúzás, illetve a belviszály legyen, és hogy sem-
mibe ne egyezzünk meg?
Tudja valaki erre a választ? 
Akar valaki tenni valamit, akár itt közülünk is az átok
feloldásáért? 
Tenni, és nem beszélni. Cselekedni és nem ígérgetni. 
Igen, tenni kell azután is, hogy elhitettük másokkal, ismerjük a
varázsszót az átok feloldására, pedig nem is. Az összefogás nem
arról szól, hogy fogjanak össze mások egy valakiért, egy valaki
sikeréért, egy valaki becsvágyáért. Az összefogás nem lehet úgy
a hatalom eszköze, hogy csak egy bizonyos kört,
érdekközösséget érintünk meg vele. 
Az összefogás annyit jelent, hogy együttmûködés. Dolgozni egy
egységért: Európa egységéért, a világon élõ szétszórt
magyarságért, az egy nyelven beszélõ nemzetért, a hazánk
egységéért, egy város, és egy teljes közösség egységéért, nem a
szétzilálásáért.  
Egy jó kertész sem csak egy fát gondoz, hanem a virágjait, a
bokrait és gondozza a termõtalajt, amelybõl újabb és újabb

növény bújik elõ, illetve újabb és újabb facsemete ereszt gyö-
keret. Az a kertész, aki csak a kedvenc növényeit locsolgatja, aki
csak azt a rózsát metszi meg, amelyrõl azt gondolja, hogy csak
neki árasztja illatát, aki csak azokat a palántákat neveli, ame-
lyektõl hasznot remél a maga lekerített, védett területén, nem jó
kertész. Hiszen nem alkalmas a kertje összefogására, virágzásá-
nak elõsegítésére. 
Pedig pontosan ez lenne a feladat! Erre kell törekedni, sõt
mindig és mindenhol készenlétben állni. Az együttmûködés nem
jön létre magától. Az egységet akarni kell! 
Nem elég, ha csak azt zengjük: egy haza, egy nemzet, egy nyelv!
Ezeket érteni és átérezni kell: hogy közös a hazánk, még akkor
is, ha a történelmi Magyarországot, a magyar nemzet szimbo-
likus testét 1920. június 4-én a nagyhatalmak felelõtlenül fel-
darabolták, határait igazságtalanul átszabták. Az összetartozá-
sunknak mindenekfölött kell állnia, hiszen egy nemzet vagyunk,
határon innen és határon túl, amelyben egy nagy, közös szív
dobban és egy nyelvet beszélünk. Éppen ezért értjük egymást!
Egymással kell megegyezni, nem mások ellen egyezkedni,
virágnyelven üzengetni. Egymással kell szót érteni, nem
egymástól megvonni a szót és mások szavait önös érdekekre fel-
használni. 
A mai kor, a mai világ csakis az összefogást jutalmazza, de ezt
még mi, itt Pusztaszabolcson sem értjük igazán. Hagyjuk, hogy
a turáni átok az erejét éreztesse rajtunk.

Hölgyeim és Uraim! 
Mikor erre a megemlékezésre készültem, nagyon sokat gon-
dolkodtam hogyan fogalmazzam meg az összetartozás napját.
Arra a következtetésre jutottam, hogy még a mai napig nincs
ilyen nap. Még mindig az ország nagy részét önzõ érdekek
motiválják, mozgatják. Az emberek gondolkodását elvakítja a
pénz, a hatalomvágy. Már nem számit a rokonság, már nem
számit a régi jó barátság. 
Az ország komoly bajban van, és most nem a gazdasági gon-
dokra gondolok, hanem a bennünk zajló gyûlöletre, széthúzás-
ra és a gondolkodásunkra. Sokan a turáni átokra fogják a jelen-
séget, mert könnyebb megmagyarázni, elfogadni, ha valamire
rá lehet fogni. Pedig csak egy kis szeretet, megértés és egymás-
ra való odafigyeléssel az átok megszûnne. 
Ezen kellene változtatni és az 1000 éves turáni átok véget érne.
Nekünk is életre kellene már kelnünk! Egy egységgé formálód-
ni! Addig ez nem jöhet létre, amíg nem jön el az a kertész, aki
valóban elhozza a szeretetet, megbékélést, és nem utolsó sorban
a megbocsájtást. 
Az a kertész, aki majd nem kerít le a nagy kertbõl egy darabot,
hogy csak az általa kiválasztott növényeket ápolja, és elhozza
azt az orvosságot, amely képes lesz a vérzõ szíveket meggyógyí-
tani, összefogni a szétzilált városokat, falvakat, a szétszakított
családokat, barátokat és a több részre szakított nemzetet. 
Mert számomra akkor jön el az Összetartozás Napja.
Nem véletlen, hogy a trianoni döntés napján emlékezünk
nemzetünk fájdalmas, feldolgozhatatlan tragédiájára. Ezen a
napon tudatosul bennünk, hogy bár több ország területén élünk,
mégis egy nemzetet alkotunk és büszkék lehetünk a
történelmünkre, a kultúránkra, õseinkre. 
A haza a lelkünkben él és ezt soha, semmilyen hatalom nem
veheti el tõlünk. Csak nekünk kell megváltozni és összetartani.
Köszönöm a figyelmüket!

Szõke Erzsébet alpolgármester és a
közremûködõk
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Egy könyvbemutató margójára
Megható és felemelõ élményben lehetett része mindazok-
nak, akik résztvevõi lehettek Zsuffa Tünde Paprika rum-
mal - Egy kalandos élet címû életrajzi regényének
könyvbemutatójának, május 25-én délután Õsiben, a
bakonyi kisközségbe. Nekünk különösképpen az volt,
akik Pusztaszabolcsról érkeztünk a rendezvényre.
A zsúfolásig megtelt községi Mûvelõdési Ház közön-
ségének Szalay-Bobrovniczky Vince bécsi magyar
nagykövet mutatta be az írónõ, Zsuffa Tünde közelmúlt-
ban megjelent könyvét. A mû ismertetésén és néhány
részletének kiemelésén túl, meleg szavakkal tett említést a
könyv írójáról. Büszke arra, hogy ilyen tehetséges
munkatársai vannak és a napi munka mellett az irodalom
tevékeny mûvelõi is. Szólt arról is, hogy a mû kiváló
stílusban íródott, õszinte hangneme és tényszerûsége le-
bilincseli a könyv olvasóját. Sokszor csalt könnyeket a
hallgatóság szemébe, amikor Kubik Anna mûvésznõ
nagy-nagy átéléssel olvasott fel rövidebb-hosszabb
részleteket a könyvbõl.

A történet úgy nyúlik a messzi múltba, hogy a jelenben
kezdõdik. Zsuffa Tünde, édesapja kalandos életérõl írt,
illetve arról a személyes történelemrõl, amely mindig
fontosabb és lényegre törõbb a nagy, átfogó munkáknál;
mert a személyes sors életerejében mutatkozik meg a
történelem valódi súlya. Ha az erõsebbnek bizonyul az
embernél, akkor feleslegesen hajt végre változásokat; de
ha az embert emeli magasabbra, akkor kiérdemli az
emlékezést. Valahol itt fogalmazhatjuk meg Zsuffa Tünde
könyvének mottóját, esszenciáját; persze, ennél jóval

gazdagabb élményt nyújt. Ezt érezték át az õsiek is, akik
meghatottan igazolták vissza az írónak a kicsit róluk is
szóló családregény igazát, szépségét, erejét. S fogadták
maguk közé, a fehér gólyák otthonába, Zsuffa Tündét, a
cukrászmester unokáját, illetve a fõmolnár unokahúgát.
A szerzõ, a bemutatót követõen hosszú-hosszú ideig
dedikált, s közben az emberek szinte megfojtották
szeretetükkel. Volt, aki a kertjébõl hozott neki pünkösdi
rózsát, csak mert ismerte a nagyszüleit. Volt, aki csak
annyit mondott: én vagyok a kovácsmester lánya. Volt,
aki lefényképezte a házát, és a kép hátuljára ráírta: õ lakik
most az író nagyapja, Zsuffa Oszkár cukrászdájában. Igazi
„tutti” volt ez a végén, bár a megelõzõ pillanatok is
maradandóak lesznek. Kotzó László polgármester fogal-
mazta meg a helybéliek nevében, milyen megtiszteltetés
számára, hogy ilyen színvonalas mûsornak adott Õsi
otthont, és egy Kossuth-díjas színésznõ, egy nagykövet és

egy író mellett állhat. Szalay-Bobrovniczky Vince bécsi
magyar nagykövetnek, aki a könyvet bemutatta, külön
megköszönte, hogy eljött, hiszen Õsiben még nem vett
részt hivatalos programon nagykövet. Kiemelte: „pol-
gármesterként büszkeséggel tölt el, hogy sok híres ember
neve, életpályája kötõdik ehhez a kis faluhoz.
Kubik Anna (aki most is jelen volt és részleteket olvasott
fel a kötetbõl) színésznõ, Kévés György és Erdélyi Zoltán
Ybl-díjas építészek, Kajári Gyula Munkácsy-díjas
grafikus, Fekete Laci, Magyarország. legerõsebb embere,
Lakinger Lajos a válogatott focista. Külön öröm számom-
ra, hogy a lista Zsuffa Tünde személyével most már egy
tehetséges íróval is gyarapodott. Igen, Õsinek már írója is
van, hiszen Zsuffa Tünde Õsihez tartozik”.
Felejthetetlen élményt jelentett az esemény és jó volt Õsi-
ben pusztaszabolcsinak lenni!

Paál Huba

(balról jobbra) Szalay-Bobrovniczky Vince, Zsuffa Tünde, Kubik Anna

(balról jobbra) Kotzó László, Õsi polgármestere; Kubik Anna, színmûvész;
Szalay-Bobrovniczky Vince, bécsi magyar nagykövet; Talabér Márta,

a Fidesz országgyûlési képviselõje, Várpalota polgármestere 

Õsi szeretettel fogadja 
elszármazottait és 
büszke a lányaira
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AA SSzzaakkmmaa SSzzttáárrjjaa!!
Hatodik alkalommal szervezte meg a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara a szakmák tanulóinak országos versenyét, melyen Hopka
Gergõ a Dunaferr Szakközép és Szakiskola tanulója 2. helyezést ért el.
Ezúttal szeretnék neki gratulálni a kitûnõ eredményhez!
-- KKéérrlleekk,, mmeesséélldd eell nneekkeemm,, hhooggyyaann iiss zzaajjllootttt eezz aa vveerrsseennyy,, mmiillyyeenn
ffeellaaddaattookkaatt kkeelllleetttt vvééggrreehhaajjttaannoodd??
„Ez egy háromfordulós verseny, aminek az elsõ szakasza egy írásbeli
vizsga volt, amiben alapvetõ kérdések szerepeltek a szakmával kap-
csolatosan. A második körben gyakorlati feladatok voltak, mint
például a hegesztés, forrasztás, illetve szóbeli kérdések nehezítették a
továbbjutást. A döntõ végül Budapesten zajlott a Hungexpón, ahol
szintén feladatokat kellett végrehajtani, például radiátorbekötés,
forrasztás.” 
-- MMeennnnyyiitt kkéésszzüüllttééll aa vveerrsseennyyrree?? MMiillyyeenn vvoolltt aazz iisskkoollaaii ffeellkkéésszzííttééss??
„ Fõként az iskolában készültem, mivel itthon nem voltak meg azok a
technikai eszközök, amikre szükségem lett volna. Mielõtt elmentem a
versenyre sokszor átolvastam a tételeket, ez is sokat segített, de az
alapvetõ elméleti tudást itthon és az iskolában egyaránt szereztem
meg, de a suliban is nagyon sokat segítettek, fõként Tordai László volt
az, aki bíztatott, és õ készített fel a versenyre”
-- MMiillyyeenn éérrzzééss vvoolltt,, mmiikkoorr mmeeggttuuddttaadd,, hhooggyy ttoovváábbbbjjuuttoottttááll??
„ Nagyon örültem neki, igazából azt nem is gondoltam volna, hogy
dobogós helyet fogok elérni. A szüleim is boldogok és büszkék voltak,
de talán az oktatóm még boldogabb volt, mint én. Mindenki lelkesen
fogadta a hírt, hogy bejutottam a döntõbe, illetve hogy 2. helyezést
értem el. Az iskolában is sokan gratuláltak nekem.”
-- HHooggyyaann zzaajjllootttt aa ddííjjkkiioosszzttóó ggáállaa??
„ Ott voltak, akik bejutottak a harmadik körbe, és akinek a nevét
mondták, az felment a színpadra. Csak akkor tudtuk meg, hogy a
három forduló összesített pontszáma számított bele a végeredménybe,
és nem az utolsó versenyrész volt a meghatározó. Mikor mondták a
nevem, odamentem, és átvettem az ajándékcsomagomat, illetve az
érmet és az oklevelet. Jelen volt a gálán Orbán Viktor miniszterelnök
úr is, aki gratulált a helyezetteknek, és meginvitált bennünket június
11-ére a Parlamentbe.”

-- MMiillyyeenn tteerrvveeiidd vvaannnnaakk aa jjöövvõõrree nnéézzvvee?? MMiitt sszzeerreettnnééll mmaajjdd ccssiinnáállnnii??
„ Egyelõre örülök annak, hogy elballagtam az iskolából, lassan
kezdõdik a nyár, de mielõbb szeretnék elhelyezkedni a szakmámban,
azaz központifûtés és csõhálózat szerelõként. Gondolkozom még egy
szakma megszerzésén, aztán jó lenne majd egyszer saját vállalkozás-
ba kezdeni. De ez mind a jövõ zenéje. Még alakulóban vannak a ter-
veim.”
-- SSookk ssiikkeerrtt aa tteerrvveeiidd mmeeggvvaallóóssuulláássááhhoozz,, ééss mméégg eeggyysszzeerr ggrraattuulláállookk aa
nnaaggyysszzeerrûû eerreeddmméénnyyhheezz..

WWiinnkklleerr EEddiinnaa

Zenei gála
Immár 9. alkalommal szerveztük
meg a hagyománnyá vált zenei
gálánkat. 
A közelmúltban lezajlott a kistérsé-
gi énekverseny, melynek mottója
„Tiszán innen Dunán túl” címet
viselte, ahol a dalok válogatásában a
nemzeti szellem erõsítése volt a cél.
Egy létszámában kis nép számára
csak akkor van megmaradás, ha
minden egyes tagjában benne él a
teljes magyar kultúra öröksége.
Soha ne felejtsük el, hogy minden
kultúrának az alapja és eszenciája a
népzene. Azok a népdalok, amelyek
itt elhangzottak, nem országhatáron
belüli kincsek, hanem az egyetemes
magyarság örökségét jelentik.
Erdélybõl, Csángóföldrõl,
Délvidékrõl, Felvidékrõl, minden-
honnan, ahol magyarok éltek és
élnek. 
A mai disszonáns, zûrzavaros vilá-
gunkban vágyunk a zenére, a kon-
szonanciára, áhítozunk a zene éltetõ
forrásaira. A zene egyfajta
vágyakozás egy jobb és szebb világ-
ba, amelybe ha átlépünk, teljesen
átlényegülünk. A mai kor
emberének vissza kell találnia az
õsi, tiszta forráshoz, hogy onnan
merítve elindulhasson önmaga és
társai életének jobbá tételéhez.
Mindehhez a zene nemcsak
segédeszköz, hanem maga az út és a
cél egyben. A zene a gyerekeket
nemcsak átemelheti az élet
nehézségein, hanem felemelkedést
nyújthat, mint egy kapaszkodó, ami
szükséges a mindennapok jobb és
szebb megéléséhez. 
A mottó egy Kodály idézet, amely a
gyerekekhez szól:
„Gyerekek! Van a gégétekben egy
olyan hangszer, hogy szebben szól a
világ minden hegedûjénél, csak
legyen, aki megszólaltassa. Ezzel a
hangszerrel eljuthattok a legnagy-
obb zenei géniuszok éltetõ közel-
ségébe.”
A mûsorban felléptek:
ifj. Czöndör Mihály – az iskola leg-
fiatalabb növendéke; Ster Réka – a
területi énekverseny I. korcsoport 2.
helyezettje; Darvas Helga – a

területi énekverseny I. korcsoport 3.
helyezettje; Tunyogi Petra – a
területi énekverseny II. korcsoport
1. helyezettje; Daróczi Sára Lilla – a
területi énekverseny II. korcsoport
3. helyezettje; Garamszegi
Annabella; Balogh Petra – a területi
énekverseny IV. korcsoport 2.
helyezettje.

Sztárvendége is volt a zenei gálá-
nak: Mészáros János Elek Simándy
József és Szenes Iván díjas
magánénekes, a 2012. évi Csillag
születik gyõztese. Mindenki
számára nagy élményt jelentett hall-
gatni ezt gyönyörûen szárnyaló

hangú, szerény, halkszavú embert,
aki nemcsak lélekig hatolóan
énekel, de mélységes hittel és
szeretettel beszél a haza iránti hû-
ségrõl. Sokak szemébe csaltak
könnyet dalai: a Hazám, hazám…, a
Szép vagy, gyönyörû vagy
Magyarország, és a Kell még egy
szó. Fellépéseit szolgálatnak tekinti,
a zene és a hazaszeretet iránti szol-
gálatnak.

Jó volt hallani ezen a
délutánon a legcsodálatosabb
hangszeren, az emberi
hangszálakon megszólaltatott zenét,
a dalt, iskolás gyermekektõl és profi
énekestõl egyaránt.

Kinyikné Boros Ildikó – Kiss Kornélia

Az érem és az oklevél - Hopka Gergõ szerénysége miatt
nem akart megmutatkozni a képen.

Mészáros János Elek
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Orgonaillatú szélben, nevetõ esõben és szikrázó napsütés-
ben május elsõ péntekén lázas készülõdés folyt a
középiskolában. Az alsóbb évesek virágba öltöztették az
ötvenéves iskola épületét, hogy méltóképpen engedjék
hosszú útjukra diáktársaikat, akiket hétfõtõl az érettségi,
majd azt követõen a nagybetûs élet kihívásai várnak.
Hetvenkét diák vette vállára a tarisznyát, amelyben
jelképesen helyet foglalnak azok az értékek, amit a pusz-
taszabolcsi középiskola adott útravalóul a diákjainak.
Ilyen a helytállás, a tisztesség, a becsület és a hûség.

A végzõsök búcsúját megtisztelte jelenlétével Csányi
Kálmán polgármester, Szajkó János bizottsági elnök,
Kádár Tünde a Kádár-család képviselõje, Németh
Józsefné és Czöndör Mihályé örökös tantestületi tagok. A
színvonalas búcsúmûsort a harmadik évfolyamos diákok
adták elõ, nevükben a negyedikesektõl Prekopp Bernadett
köszönt el. A ballagókra váró feladatokra, a kihívásokra,
az elismerések és a gratulációk lélektani szerepére
csodálatos beszédében Kaluz Vivien hívta fel a közönség
figyelmét. A hagyományoknak megfelelõen a 2012/2013-
as tanév búcsúzási ünnepélyén is elhangzott Ady Endre
Üzenet egykori iskolámba címû költeménye. Az egyedi,
varázslatos szavalattal Sárvári Ivett lepte meg társait,
tanárait, a vendégeket. Végh Kornél igazgató ünnepi gon-
dolataiban meghatóan indította útjára a ballagókat,
megköszönve a szülõk, a tantestület és mindenki
munkáját, aki az érettségiig kísérte a diákokat. Az
intézmény hírnevének öregbítése, az eredményes sze-
replések és versenyeredmények, a közösségi tevékenység
elismeréseképpen Pro Scolae emlékplakettel jutalmazta a
tantestület Kaluz Vivien, Major Nikoletta és Török Lilla
tanulókat, Pro Scolae emléklappal Horváth Zoltánt. A
Kádár Béla emlékdíjat, az egykori igazgató lánya, Kádár
Tünde adta át Sztupa Melitta Boglárkának kimagasló iro-
dalmi tevékenységéért. Csányi Kálmán polgármesternek –
az iskolát másfél évtizeden át irányító intézményvezetõ
sokrétû tevékenységének méltatásaként – Végh Kornél

igazgató adta át a tantestület által egyhangúan megszava-
zott 28-as sorszámú Pro Scolae emlékplakettet. A díjátadó
után új hagyományként a végzõsök egy-egy léggömböt
engedtek a magasba. Ahogyan a színes gömbök
szerteszálltak a májusi égbolton, úgy sodorja el hamarosan
az élet a most utolsó alkalommal összegyûlt osztályok ta-
nulóit. Az ünnepség végére könnycseppek, szeretet és
virágtenger borította el az iskolaudvart. Egy szál fehér
szegfû maradt a folyosón, amelyet Csányi Kálmán és
Nagy Tímea az intézmény kedves emlékû történelem-
tanára, dr. Szabó Sándorné Magdi néni emlékoszlopánál
helyezett el. A ballagás után szivárvány ívelt végig az
égen, amely összekötött mindenkit, aki e szép nap
résztvevõje volt. 

Molnár Sándor

BESZÉLGETÉSEK
Életrevalók

Az idei tanév, s leginkább annak is a második fele nagy
kihívásokat, a mély és hosszan tartó társadalmi vitát
kiváltó, átalakuló közoktatási rendszer miatt rendkívül sok
többlet terhet jelent a pedagógusoknak. Valahogy olybá
tûnhet a kívülálló és olykor a pedagógus számára is, hogy
az éles viták közepette elvész maga a lényeg: a gyermek.
Pedig nem így van.
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy 2013 ápri-
lisában kis városunk középiskolájának szakközépiskolás
tanulói egy gazdasági versenyen 1 000 000 forint értékû
iskolanapot nyertek. Az Életrevaló kvíz elnevezésû ver-
seny kapcsán Horváthné Kaszás Zsuzsanna és Lászlóné
Garaguly Anikó a középiskola közgazdász-tanáraival
beszélgettünk. 

- Bemutatnátok ezt a versenyt?
Zsuzsa: Az Életrevaló kvíz egy gazdasági pénzügyi ver-
seny volt, amelyet az egyik legnagyobb magyarországi
bank hirdetett meg középiskolások számára a Facebook
közösségi portálon. A verseny három hétig zajlott,
melynek keretében a Facebook-felhasználó tanulóink
naponta 5 témakörben (iskola, háztartás, diákmunka,
szabadidõ, bank) gazdasági, pénzügyi és munkajogi
kérdéseket válaszoltak meg. Mindemellett naponta bónusz
kérdésekkel, s hetente két képrejtvénnyel és vil-
lámkérdésekkel is lehetett plusz pontokat szerezni.
- Mi volt a verseny fõdíja?
Anikó: A fõdíj egy 1 millió forint értékû iskolanap
megrendezése volt. S a mi iskolánk, a pusztaszabolcsi
Szabolcs Vezér Gimnázium és Szakközépiskola nyerte
meg ezt a versenyt. 

Bár zord a harc, 
megéri a világ…

Ballagás 2013
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-Hogyan álltatok neki a versenynek?
Mi volt a gyerekek fõ célkitûzése, s
mi volt a tietek, a tanároké?
Zsuzsa: Most indultunk másodszor
ezen a versenyen, a novemberin nyol-
cadik helyezést értünk el. A korábbi
verseny tapasztalatait összegezve
vágtunk neki a tavaszi versenykiírás-
nak. A legfontosabb a belsõ motivá-
ció megteremtése volt. Annak a
tudatosítása a tanulókban, hogy
önmagukért közösen, az õ diák-
napjukért kell tenniük. A 11.a osztá-
lyos Varga Tímea szlogenje híven
tükrözi az attitûdöt, mellyel a feladat-
nak nekikezdtek diákjaink: „Ezt most
meg kell nyernünk!” Anikó és én úgy
ítéltük meg, hogy szakközépiskolá-
sainknak van annyi szakmai tudása és
kitartása, hogy képesek legyenek a
kitûzött célt megvalósítani. Mi pedig
azért vállaltuk fel a verseny koordiná-
cióját, mert azt szerettük volna, hogy
az iskola diákjainak legyen egy igazi
nagy diáknapjuk, olyan, amilyenre
vágynak. Tanárként persze kíváncsi-
ak voltunk arra, hogy miként
hasznosítják az iskolában megszerzett
tudást, s miként képesek egy
önmagukért és a környezetükért aktí-
van cselekvõ közösségé válni. 
-Az iskola tanulói közül kik vettek
részt az Életrevaló kvízben?
Anikó: Elsõsorban az iskolánk
kereskedelmi és közgazdasági sza-
kközépiskolai képzésben részt vevõ
diákjai, a 10.a, 11.a, 11.b, 12.a, 12.b
és a 13. évfolyamosaink. De annak
ellenére, hogy nincsen szakmai alap-
képzettségük, próbálkoztak a 9.a
osztályos gyerekek is és a gim-
nazisták is. Az iskola eredményét az
50 legeredményesebb, legtöbb pontot
szerzõ diák pontjai adták. 
-Hogyan zajlott a mindennapokban
a verseny? Hogyan képzeljük el,
miként lehet ennyi tanulót mozgósí-
tani, s ilyen hosszú ideig a motivá-
ciójukat fenntartani?
Zsuzsa: Minden nap összeültünk a
gyerekekkel a tanórák után.
Csoportosan csináltuk meg a felada-
tokat, mindenkiét külön a saját pro-
filján egymást segítve, hiszen min-
denki a maga erõsségeit felhasználva

tudta hatékonyan segíteni a másikat.
Anikó: A legnagyobb motiváció az
volt, hogy a tanulóink önmagukért, a
saját iskolanapjukért szálltak be a
versenybe, hiszen az lebegett a
szemük elõtt, hogy a következõ
tanévben egy igazán ütõs iskolai
napot szervezhetnek maguknak olyan
programokkal, amelyeket õk válasz-
tanak saját ízlésüknek megfelelõen.
Motiváló erõ volt még a sok, értékes
heti nyeremény, a legjobb 50
versenyzõ értékes tárgyjutalmat
kapott. Az elsõ héten két tanulónk
porcelán malacperselyt nyert, a
másodikon az 50 pendrive-ból 14-et a
mi tanulóink érdemeltek ki, a har-
madik heti ajándékcsomagban
törölközõk, kulacs, táska és a sza-
badidõ kellemes eltöltését szolgáló
hasznos dolgok voltak. Rengetegen
nyertek az utolsó héten is. 
-Közgazdászként és tanárként
milyen hasznát láttátok a
versenynek?
Zsuzsi: Fantasztikus verseny volt,
diák és tanár számára egyaránt izgal-
mas és élvezetes. A pályázatot kiírók
olyan csatornán találták meg, szólítot-
ták meg a gyerekeket, ami hozzájuk a
legközelebb áll, életük szerves részét
képezi. Hiszen õk a Facebook-ge-
neráció tagjai. A pénzügyi, gazdasági,
munkajogi kérdések pedig a minden-
napi életükhöz elengedhetetlen tudást
feltételezték. Nem pedig a száraz, a
gyerekek számára sokszor unalmas és
érdektelen elméleti tudást kérték szá-
mon. Gondoljunk csak bele! Mi kell
ahhoz, hogy Nyrt-t alapíthass, ha
elmúltál 18 éves? Mennyi az adótar-
talma egy liter benzinnek? Mi az áfa?
Mi az az IMF? Mi a teendõd akkor, ha
külföldön, mondjuk Bécsben, elfogy
a készpénzed? Milyen iratokra van
szükséged ahhoz, hogy nyáron
munkát vállalj, ha elmúltál 16 éves?
Csupa-csupa a hétköznapi élethez is
elengedhetetlen dolog! Tanárként
nagy sikert jelentett, hogy a szakmai
órákon tanultakat a tanulóink a
gyakorlati életben képesek al-
kalmazni. Ez pozitív visszajelzést
jelent számomra, hiszen azt tükrözi,
hogy a tudás, amelyet a sza-

kközépiskolásoknak az iskolában
adunk, hasznos. 
Anikó: Mindemellett én megje-
gyezném azt, hogy a versenyered-
mény, tehát az, hogy a Szabolcs
Vezér diákjai nívós középiskolákat
maguk mögé utasítva megnyerték ezt
az országos versenyt, azt mutatja,
hogy ebben a kicsi városban színvo-
nalas szakmacsoportos oktatás folyik.
Az oktatási rendszer és a kerettanter-
vek átalakításával ismét hangsúlyossá
fog válni a szakközépiskolai oktatás.
Ismét szakmát kapnak a negyedik év
végén a kereskedelmi és közgazdasá-
gi képzésben részvevõk, s mindemel-
lett az új kerettantervbõl az is kitûnik,
hogy a szakmai képzés egyre inkább
gyakorlatorientáltabb lesz. A
munkaerõpiac pedig napjainkban
leginkább szakképesítéssel, szakmá-
val rendelkezõket részesíti elõnyben.
Zsuzsa: Az elmúlt évek során sokan,
sok helyütt már elkönyvelték, hogy a
szakközépiskolai oktatásnak, fõként
egy ilyen kicsi városban, mint
Pusztaszabolcs, nincsen jövõje. Ez a
versenyeredmény jó példa arra, hogy
azok a gyerekek, akik nem akarnak,
vagy nem tudnak a 21. századi
mamutiskolákban arctalanul létezni,
azok a mi kis családias iskolánkban
könnyûszerrel, egy összetartó
közösség tagjaként korunk
munkaerõ-piaci elvárásainak
megfelelõ tudást szerezhetnek
anélkül, hogy hatalmas
pénzösszegeket fizetnének ki a csalá-
dok az idõ- és energiarabló bejárásra,
kollégiumra. A személyre szóló ta-
nulássegítés, tehetséggondozás és a
tehetségfejlesztés révén pedig kibon-
takoztathatják a képességeiket, tehet-
ségüket, így alkalmassá válnak az
önmenedzselésre, az önfejlesztésre. 
-Hogyan élték meg a gyerekek a
versenyt? Milyen tudással, tapasz-
talattal gazdagodtak?
Anikó: A legnagyobb eredménynek
azt tekintem, hogy a diákjaink igazi,
egymásért, a közös célokért,
önmagukért küzdeni tudó, jól
mûködõ közösséggé váltak. 
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A játék során megszûntek a különb-
ségek a gyengébbek és a jobbak
között, a kereskedelmisek és a
közgazdászok között, a kisebbek és a
nagyobbak között. Talán még elfo-
gadóbbakká, empatikusabbakká,
türelmesebbekké váltak egymás iránt.
Élvezték a közös munkát, segítettek
egymásnak, s megtanultak együtt dol-
gozni a közös céljaikért.
-Mikor valósítjátok meg az
iskolanapot?
Zsuzsa: 2013 szeptemberében lesz 50
éves a Szabolcs Vezér, régi nevén
Velinszky László Gimnázium és
Szakközépiskola. Az évfordulóra egy
rendezvénysorozattal készülünk,

hogy méltó módon ünnepelhessük
meg az iskola fél évszázados fennál-
lását. Az iskolanap ennek a ren-
dezvénysorozatnak folytatásaként fog
szeptember elsõ felében megvalósul-
ni.
-Milyen programok lesznek az
iskolanapon?
Anikó: Még az ötletelés fázisában
vannak a gyerekek. Stand up fellépõ
biztos lesz. Nagy a dilemma jelenleg:
Hadházi László vagy Kiss Ádám.
Koncertet is szeretnének nagyszín-
padon. Sok-sok olyan játékot ter-
veznek a gyerekeink, amit együtt ját-
szhatnak, s aktivitást, kreativitást
igényel. Amint lesz végleges döntés

és a programterv, ezt jelezzük a
szervezõk felé, s õk pedig kivitelezik
a gyerekeknek az általuk megálmo-
dott iskolanapot! Úgyhogy azt mond-
hatjuk, hogy aki nálunk szeptem-
bertõl 7. vagy 9. évfolyamos lesz, az
egy hatalmas buliba csöppen bele!
Az elmondottak fényében a
2013/2014-es tanév is igen mozgal-
masnak ígérkezik. Azt hiszem, hogy
mindannyiunk – diákok és tanárok –
nevében mondhatom, hogy izgalom-
mal várjuk. Talán jobban, mint a
nyári szünetet.

Nagy Tímea

Egy péntek, ami tényleg a
diákok napja volt

Május
tizedikén, pén-
teken a DUE
Országos Ifjúsági
Sajtófesztiválra
indultak a
Szabolcs Vezér
G i m n á z i u m

egyes diákjai, köztük mi is. A szakközépiskolába és gimnázium-
ba járó diákok egyaránt részt vettek az eseményen.
A szakközépiskolás tanulók az OTP Bank Életrevaló kvíz nevû
internetes játékon való részvételük, a gimnáziumos diákok pedig
a DUE által meghirdetett Tehetségkutató Diákmédia Pályázaton
történõ pályázásuk miatt kaptak lehetõséget elmenni erre az
eseményre. 

A szakközepes osztályok legtöbb diákja részt vett az általuk
megnyert versenyben. Három hétig mindennap megoldották az
interneten elérhetõ kvízt, összeülve, csoportosan. Így rengeteg
idõt áldoztak arra, hogy ezt a helyet elérjék a maguk és az iskola
számára.

A gimnazistáknak az volt a feladatuk, hogy diákújságot
szerkesszenek csoportosan, fotókat, cikkeket és egyéb, a
kategóriáknak megfelelõ pályamûveket készítsenek. Mi kettõ
újságot, több cikket és fotót küldtünk be. Bár helyezést nem si-
került elérnünk, csalódottak mégsem lehetünk, mert egy remek
élményben volt részünk, így nem bántuk meg a nevezést és a
befektetett munkát sem.

Az OTP bank által biztosított busz várt ránk az iskola elõtt és
vitt minket Budapestre, a Millenárisra. Tíz órakor volt a belépés
és utána színes programokkal várták az érkezõket. Sok, cégeket
képviselõ kis stand volt a helyszínen, ilyen volt például a Telenor,
a Richter Gedeon, a Ringier és az Eset pult is. Ezeken a helyeken
alkalmunk volt arra, hogy kisebb ajándékokat nyerhessünk, még-
pedig úgy, hogy érdekes és gondolkodtató kérdõíveket, illetve
teszteket tölthettünk ki. 

A délután folyamán több közönségtalálkozó és fellépés került

megrendezésre. Így találkozhattunk Vujity Tvrtkoval, D. Tóth
Krisztával, Weisz Fannival, Azurák Csabával, Gyõrfi Pállal,
Felméri Péterrel, Radics Gigivel és még sok más híres sze-
méllyel. A közönségtalálkozók és fellépések után alkalmunk nyílt
arra, hogy autogramot kérjünk, vagy akár egy közös fényképet
készíthessünk.

A színpadon egész nap zajlott az eredményhirdetés, ahol a mi
iskolánk is érdekelt volt, hiszen a szakközepes diákok nagy
erõfeszítéseinek köszönhetõen az iskola lett az elsõ az OTP Bank
által rendezett Életrevaló kvízben. Ez azt jelenti, hogy a késõb-
biek folyamán megrendezésre kerül egy diáknap, amit a meg-
nyert 1 000 000 forintból fognak finanszírozni.

Ez a nap remek élményekkel szolgált számunkra, hiszen
rengeteg színes programon vehettünk részt, és sok kis
aprósággal gazdagodhattunk. 

Ertelt Tímea, Tóth Ramóna

Pataki Zitával. az egyik mûsorvezetõvel
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2013. május 08-án egy pályázat
keretein belül a Szabolcs Vezér
Gimnázium és Szakközépiskola
tizenegyedik évfolyamos
szakközepesei közül néhányan
elutazhattunk Etyekre egy
stúdiólátogatásra a Korda
Filmparkba. A több ezer
négyzetméteren elterülõ film-
parkot a Korda- fivérekrõl
nevezték el. Korda Sándor a brit
filmgyártás alapító atyja, aki lova-
gi címet is kapott, Korda Zoltán
rendezõ- producer Hollywoodban
dolgozott. Korda Vince díszletter-
vezõ, képzõmûvész volt. 
Egy napsütéses, szerdai napon,
izgalommal telve indultunk az
útnak. Az utazás mindössze egy
órát vett igénybe. A stúdió felé
közeledve ámulva néztük a
csodálatos szõlõvel teli
vadregényes vidéket, a szebbnél
szebb domborulatokat, a szélben
hullámzó mezõket. Az eredetileg
egy világra tekintõ szemet ábrá-
zolni akaró kapun belépve az volt
az ember érzése, hogy egy más
világba érkezik. A túravezetõnk
elsõként a két nagy kültéri díszlet
közül New York egy brooklyni
utcájára vitt minket, többek
között ezen a forgatási helyszí-
nen készítették a Pokolfajzat 2.
címû filmet is. A díszlet egy
magában lenyûgözõen élethû
alkotás volt, de az információk,
amelyeket megtudtunk még
érdekfeszítõbbek voltak.
Elmondták, hogyan készítik a
díszleteket, a trükkfelvételeket,
hogyan lesz egy négy emeletes
díszletbõl a filmen húsz
emeletes. Ámulva folytattuk a
túránkat, s egyszer csak a
nagysikerû Borgiak filmsorozat
elsõ két évadának díszletei között
találtuk magunkat. S a kulissza-
titkok megismerése mellett vet-
tünk egy kis történelemleckét a
Borgia-pápa életérõl. A kinti pro-
gramunk utolsó állomásaként

láthattuk, ahogyan a nagy
stúdióban éppen a munkások
díszletet építenek fel. Persze nem
tudhattuk meg, hogy melyik film
díszlete készül éppen, de azt
igen, hogyan készítik az élethû
téglaborítást. Miután az összes
szabadban található érdekességet
meglátogattuk, egy igazán izgal-
mas, interaktív kiállításra invitál-
tak bennünket. Itt sok, nem min-
dennapi dolgot nézhettünk meg:
bemutatták a mozgókép
történetét, a kezdetleges ma-
sinákat. Megismertük a díszlet-
és jelmeztervezés folyamatát,
megcsodálhattuk a Honfoglalás
címû film kosztümjeit is.
Megmutatták nekünk, hogyan
születnek a vásznon óriások és
hobbitok. El sem hinné az ember,
hogy mindössze egy kis optikai
csalás, és Márióból hobbit,
Timibõl pedig óriás lesz. Sõt!
Pókembernek sem kellett
valójában falat másznia, s a rejté-
lyes, soha véget nem érõ
folyosók titkára is fény derült. A
legizgalmasabb a motorral való
száguldás volt, persze csak egy
helyben állva. Megismertük az
eltüntetõ köpenyt is, de tanáraink
örömére nem éltünk az általa
kínált lehetõséggel. Tudták, hogy
a lódobogás két fél kókusz kavi-
csokhoz való ütése által jön
létre? A Fonley- szobában hang-
okat adtunk a filmhez, s a
szinkronizálással is megis-
merkedtünk. 
A túra során sokat nevettünk, a
stúdió alkalmazottai biztosították
a jókedvünket, és azt is, hogy ne
unatkozhassunk egy fél percre
sem. Izgalmas, új filmes kife-
jezéseket és fogásokat tanulhat-
tunk meg Kijelenthetjük, hogy
nem mindennapi kirándulásban
volt részünk, megannyi él-
ménnyel gazdagodtunk mind a
13-an.

Écsi Debóra (11.a)

NEW YORK UTCÁIN JÁRTUNK Felhívás!
Dr. Nagy István ügyvéd tájékoztatja Ügyfeleit,
hogy az ügyfélfogadási óráit a pusztaszabol-
csi 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 biz-
tonságot jelent.

Dr. Nagy István ügyvéd
06-30/639-2893

Tájékoztató

orvosi ügyeletrõl
Pusztaszabolcson munkanapokon a település
háziorvosai érhetõk el 12-16 óráig telefonon a 06-
20/933-6767-es telefonszámon. Az orvos saját
autóján szükség szerint házhoz is megy.
16 óra után másnap reggel 7 óráig (a saját házior-
vosa munkaidejének kezdetéig) központi orvosi
ügyeleti ellátás biztosított, kulcsi telephellyel. A
sürgõsségi orvosi ellátás igénybe vehetõ szemé-
lyesen is. A kulcsi ügyelet elérhetõ a következõ
telefonszámokon: 06-20/933-6767 (mobil) és 06-
25/251-063/101mellék (vezetékes).
Ünnep és munkaszüneti napokon a központi
sürgõsségi orvosi ügyelet 24 órában érhetõ el a
fenti módon.
Tisztelettel kérünk minden beteget, hogy 16 óra
elõtt ne próbálják igénybe venni a kulcsi
ügyeletet, ne zavarják felesleges telefonjaikkal a
szakrendelések munkáját. A 06-20/933-6767-es
mobil telefonszám segítségkérésre bármikor
alkalmas. Azt a telefonhívási lehetõséget a pusz-
taszabolcsi háziorvosok biztosítják kilencedik
éve.
Tehát javaslom, a kollégáim nevében is, a mobil-
telefonjukba elmenteni, a lakásba jól látható
helyre kiírni a
06-20/933-6767-es telefonszámot.
Együttmûködésüket köszönik a település házior-
vosai.



I F J Ú S Á G                                                        S Z A B O L C S  H Í R A D Ó  2 0 1 3  J Ú N I U S

1 2

ÁDÁMOK ÉS
ÉVÁK ÜNNEPE

– a Szabolcs Vezér Gimnázium drámásai a
dunaújvárosi színház színpadán...

Pénteken, május 17-én nagy esemény várt ránk. Minket,
drámásokat meghívtak – elõzõ évi teljesítményünk és
tanárunk, Tánczos Krisztina ajánlása alapján –
Dunaújvárosba, a Bartók Kamaraszínházba, hogy Madách
Imre örökérvényû mûvébõl, Az ember tragédiájából

elõadjunk egy színt.  Hosszasan készülõdtünk, hogy szín-
padra vigyük azt a részt, amit mi kaptunk, ez pedig nem
más volt, mint a 4. egyiptomi szín. Péntek délután
kezdõdött az elõadás, ami nagyon izgalmas volt, a darab-
ban a 15 színt felosztották más-más iskolák között, így
mindegyik szín színpadra vitelét különbözõ szereplõkkel,
különbözõ szempontból láthatták a nézõk. Mi ha-
gyományos felfogással játszottuk el, korhû jelmezeket
készítettünk az elõadáshoz. Így például magunk festettük
és készítettük a fáraó és választottja, illetve a rabszolgák
ruháját. Az jelenetet egyébként 8-an adtuk elõ a mi cso-
portunkból.

A produkciónak igazi – nem várt – sikere lett, és ezért a
következõ héten újra kellett játszanunk. Reméljük, hogy
máskor is lesz ilyen lehetõségünk, mert nagyon jól éreztük
magunkat mind elõadás közben, mind a próbák során. A
szereposztás is nagyon egyszerû volt, mert mindenki azt a
szerepet kapta, amit saját magának szeretett volna tudni.
Az egész elõadás és annak elõkészületeibõl az volt a
legélvezetesebb, amikor a fellépés elõtti próbáink voltak,
hiszen mint kiderült, nagyon sok munkával jár akár egy
ilyen kisebb jelenetekbõl összetett nagy elõadást
elkészíteni egy ekkora színházban, mint a dunaújvárosi. A
színpad egyszerûen óriási volt és maga a tudat, hogy a
munkánk dicsõségéért a nézõk fizetnek, hogy
megtekinthessék az elõadást, elképesztõen nagy önbizal-
mat adott. Mint minden elõadásunk elõtt, most is egymást
segítettük a felkészülésben, mert még az utolsó percekben
is gyakoroltuk a nehéz szavak kiejtését, értelmezését, mert
nemcsak elmondani kell tudni szépen, de érteni is azt.
A szerepek:

• Debreceni Máté – Fáraó ( Ádám)
• Sebestyén Georgina Gina – Éva
• Lajos Zsófia, Szûcs Ella – Lucifer
• Páncsics Kornélia - Rabszolga
• Rabszolgák: Lóczi Virginia, Kovacsik Adrienn

Lajos Zsófia és Szûcs Ella

Milliók egy miatt

Halk a jajnak szava, s a trón magas.

Vigasztalódjál, óh, én kedvesem, Úgyis mit ér az a rideg dicsõség.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki azoknak, 

akik édesanyám,

Zoltán Irma 
temetésén megjelentek, jelenlétükkel

megtisztelték búcsúztatását.
Nagy Lídia és a gyászoló család
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Ez a nap is elérkezett. A Violin
Mûvészeti Iskola drámásai már nagyon
várták május 28-át, ugyanis vizsgáztak.
A Mûvelõdési Házba meghívták
szüleiket, rokonaikat, ismerõseiket és
elõttük mutathatták be jeleneteiket,
melyet Hujberné Király Beáta dráma
tanár tanított be. Az elõadást a kis
drámások kezdték . A „Fejbekólintós
bot” és az „Öt kis medvebocs” címû
darabokat adták elõ nagy sikerrel.
Ezután a középsõs drámások a „János
vitéz” újszerû feldolgozásával
szórakoztatták a közönséget. Végül a
nagy drámások a „Parisz ítélete” címû
jelenetben mutatták be, hogy mit is
tudnak.

Május 30-án nagy esemény jött el a
zeneiskolás növendékek számára. Ezen
a napon délután kétórai kezdettel ren-
deztük meg a Mûvelõdési Házban idei
vizsgával egybekötött Zenei Gálánkat.
Hatalmas öröm és büszkeség a
szülõknek, de gyermekeiknek is az idei
tanév alatt elsajátított darabok által
megcsillogtatni tehetségüket a
nézõközönség elõtt.
Kinyikné Boros Ildikó szolfézs tanárnõ
nyitotta meg és konferálta fel ezekkel a
szavakkal: „Immár 9. alkalommal
szervezzük meg a mai napra már ha-
gyománnyá vált Zenei Gálánkat. Egy
létszámában kis nép számára csak
akkor van megmaradás, ha minden
egyes tagjában benne él a teljes magyar
kultúra öröksége. Soha ne felejtsük el,
hogy minden kultúrának az alapja és
eszenciája a népzene. A mai disszonáns,
zûrzavaros világunkban vágyunk a
zenére, a konszonanciára, áhítozunk a
zene éltetõ forrásaira. A zene egyfajta

vágyakozás egy jobb és szebb világba,
amelybe ha átlépünk, teljesen
átlényegülünk”
A patinás alkalmon elõször az
elõképzõsök, majd zongorai tanul-
mányuk szerint növekvõ sorrendben
következtek a diákok. A gitáros
növendékek egy-egy zongorás produk-
ció közé lettek beékelve, zenéjükkel
szebbé téve az alkalmat. Felléptek zon-
gorán Halász Jázmin, Molnár Dániel,
Nikolics Rikárd, Molnár Eszter, Hanzi
Dorottya, akik elõképzõ elsõ évesek
lévén két-két rövid dalocskát adtak elõ.
Közülük Molnár Eszter Molnár Áron-
nal és Ágoston Anna Molnár Petra
Lilivel négykezes darabot is játszottak.

Az elõképzõ másodévesei Molnár Petra
Lili, Tüke Gréta, Czöndör Mihály már
komolyabb mûveket is elõadtak. Az
alapképzõ elsõ és második évesei
Katona Klaudia, Kaczur Virág, Sinka
Csenge, Hujber Fanni Boglárka, Harza
Márk Noé, Almási Rajmund, akik
Lambert, Beethoven, Wilton, Mozart,
Duncombe darabokat mutattak be. Az
alapképzõ felsõbb évfolyamosai Török
Enikõ, Nemes Gábor és Molnár Áron,
akik az évfolyamukhoz méltó
darabokkal, mint Mozart Altató,
Beethoven Für Elise, illetve Brams
Magyar táncával kápráztatták el a
közönséget. Közülük négykezest ját-
szott Tüke Gréta Czöndör Mihállyal,
Kaczur Virág Sinka Csengével, Hujber
Fanni Boglárka Harza Márk Noéval,
Török Enikõ Katona Klaudiával és
Hujber Fanni Boglárkával. A gitárosok
közül fellépett Agg Bán Csege, Szõke
Tamás, Csiki Csongor, Tunyogi Petra,
Horváth Ármin, Horváth Milán, Nagy

Martin, Vigyikán Gyöngyvér. 
Nem hiába mondják gyakran, hogy a
mai kor emberének vissza kell találnia
az õsi, tiszta forráshoz, hogy onnan
merítve elindulhasson önmaga és társai
életének jobbá tételéhez. Mindehhez a
zene nemcsak segédeszköz, hanem
maga az út és a cél egyben. A zene a
gyerekeket nemcsak átemelheti az élet

nehézségein, hanem felemelkedést
nyújthat, mint egy kapaszkodó, ami
szükséges a mindennapok jobb és szebb
megéléséhez.
A hangulat a zongora, illetve gitáros
fellépések sorozatával egyre fület
gyönyörködtetõbbé és fennköltebbé
vált. Gálánk végére mindenki lélekben
a zene felhõtlen hatalmával gazdagodva
térhetett haza. Mindnyájan, akik megje-
lentek eme színvonalas alkalmon
szívükbe fogadhatták, és megérthették
azt a nagy bölcsességet, hogy korunk a
mesterségesen felkorbácsolt érzelmek
kora, és következetesebben manipulál-
nak bennünket, mint a történelem során
bármikor. 

AA mmûûvvéésszzeettéé aa ffõõsszzeerreepp

A kis drámások a vizsga végén.

A tanár úr biztonságot ad

Tüke Gréta és ifj. Czöndör Mihály
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/a 13. oldal folytatása/
A régi civilizációk szentnek tartották a zenét: valamiféle
szépségideál volt, amelyet futólag megpillanthatunk, amelyre
áhítozhattunk. Korunkban a zene szinte teljesen elveszítette
ezt a szerepét, áldozatul esett a mindenütt jelenlévõ kizsák-
mányolásnak. Meggyõzõdésem, hogy semmi sem neveli egy
fiatal személyiségét olyan sokoldalúan, gazdagon, mint a
zenével való foglalkozás. 
A felkészítõ tanárok - köztük én is – heti alapos és sorozatos
munkájukkal hozzájárultak a gyerekek megérdemelt si-
keréhez. Név szerint Hujberné Király Beáta, Fenyves Márk
és jómagam. 
A legtehetségesebbeket meghívták a Violin Mûvészeti Iskola
dunaújvárosi vonzáskörzetébe tartozó települések Zenei
Gálájára, Rácalmásra június 1-én, szombaton (akinek ideje
engedte meg is jelent ott). A pusztaszabolcsiak közül fel-
lépett Tüke Gréta és Czöndör Mihály Láttál-e már valaha
címû négykezes gyerekdalával zongorán. Czöndör Mihály
még Farkas Ferenc: Magyar táncát is bemutatta eme jeles
alkalmon. Megcsillogtatta tudását még Tunyogi Petra és
Csikí Csongor gitáron, ismert népdalokat szólaltattak meg.
Hujber Fanni Boglárka Mozart: Bourreé-ját, és Harza Márk
Noéval Gárdonyi Zoltán feldolgozásában a Mit mos, mit mos
címû négykezes gyerekdalt játszották el. Nagy Martin a
Republik: 67-es úton címû közismert slágerét adta elõ
gitáron. Kaczur Virág és Sinka Csenge egy orosz négykezes
népdalt adott elõ zongorán, majd Harza Márk Noétól Clark:
Indulóját hallhatta a közönség. Végül, de nem utolsó sorban
Vigyikán Gyöngyvér is fellépett a Piramis együttes Szállj fel

magasra címû slágerével gitáron.  Mind a dráma, mind a
zenei gála végén a Zeneiskola igazgatónõje, Puskásné Radnó
Ágnes megköszönte a felejthetetlen élményt, aminek részese
lehetett. Nagyon megdicsérte a növendékeket. Elmondta,
hogy nagyon sokat fejlõdtek: drámából szebb lett a beszédük,
a testbeszédük és a hangszereseknek a színpadi elõadásmód-
juk. Végül sok sikert kívánt az elkövetkezendõ évekhez.
Zenei Gáláink során lelkiekben hatalmas ajándékkal térhet-
tünk haza. Zeneiskolánk az idei tanévben az oktatás végéhez
ért, de szeptembertõl ismét várjuk a lelkes, zenét tanulni
vágyó gyermekeket iskolánkba!

Törökné Király Kornélia

Józsefes hírek
Sok szó esett már az önkormányzat sikeres játszótéri pályáza-
táról, melynek megírásában a Józsefes Gyermekekért
Alapítvány is részt vett, a civil szervezet 15 éves évfor-
dulójához kapcsolódó programsorozat kidolgozásával.
A Józsefes héten rendezett akadályversenyrõl, melynek díjait
a nyertes pályázat biztosította, már írtam áprilisban. A május
8-án rendezett Ki mit tud?-ot is az alapítvány hirdette meg, de
ezt a rendezvényt az SZJA 1%-ából tavaly befolyt összegbõl
finanszírozta. Ezúton is köszönjük minden támogatónk eddi-
gi és idei felajánlását. 

KI MIT TUD?

Régóta ott motoszkált a gondolat a pedagógusok fejében,
hogy rendezni kellene egy olyan mûsort, ahol iskolánk ta-
nulói megmutathatják tehetségüket. Másutt   ennek már
hagyománya van. Miért ne próbálhatnánk meg mi is?
Felhívást tettünk közzé, melyben meghirdettük a
kategóriákat, amikben indulni lehet. A gyerekek felbolydul-
tak. Sok nevezés érkezett.
29 produkció szereplõi várták izgatottan, hogy a Mûvelõdési
Ház színpadára lépjenek. A terem zsúfolásig megtelt érdek-
lõdõkkel, és elfoglalta helyét az öttagú zsûri is: Mányi
Lajosné, az alapítvány kuratóriumának elsõ elnöke, Czompó
Istvánné, iskolánk volt igazgatóhelyettese, Puskásné Radnó
Ágnes a Violin Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igaz-
gatója, Kiss Kornélia közmûvelõdés-szervezõ és R. Kárpáti
Péter színmûvész, a zsûri elnöke.
Elsõként a versmondók léptek a világot jelentõ deszkákra:

Harza Márk, Madarász Bálint, Sinka Csenge 3.b és Rácz
Andrea 6.b osztályos tanulók, majd a mesemondók
következtek: Szõke Boglárka 2.b, Tüke Gréta 2.c és Borsos
Alexandra 3.b osztályos tanuló. Utánuk a szólóénekeseket: a
2.b-s Darvas Helgát és a 4.a-s Tunyogi Petrát, majd az
egyetlen kórust: a 7.a-s Szabolcsi libamájakat hallgattuk
meg.

Vigyikán Gyöngyvér a rácalmási gálán

Az engedetlen lángocska - Hujber Fanni
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Józsefes hírek  folytatás
Hangszeres zene kategóriában sajnos csak egy induló volt:
Nagy Bence a 8.a-ból. Az õ fellépése után szünet
következett, hogy fel tudjanak készülni a drámások. Hat
jelenetet adtak elõ a színészpalánták. Elõször a 3.a osz-
tály tanulói mutatták be Lázár Ervin Költõi verseny és
Fájós fogú oroszlán címû remekmûvét, majd a 2.b-sek
következtek négy jelenettel. Utánuk következtek az aero-
bikosok, elõször egyéniben Krasznai Fanni és Szõke
Noémi, majd a csapatok: a Szemcse, a Szikra és a
Gyémántok.

A legtöbb nevezés tánc kategóriában érkezett. Hét kisebb-
nagyobb tánccsoport fellépésében gyönyörködhettünk a
társas tánctól a 3.c egész osztályt megmozgató közös pro-
dukciójáig.
Amíg a zsûri tanácskozott, a Gyöngyszemek nevû ovis
aerobikcsapat szórakoztatta a közönséget.
A döntés nem volt könnyû, de végül R. Kárpáti Péter
ismertette az eredményeket. Senki sem távozott üres
kézzel. Az egyéni indulók könyvet, a csapatok fagyijegyet
kaptak, és néhány jó tanácsot egy olyan embertõl, akinek
kenyere a szereplés.
Ez volt az elsõ Ki mit tud?, amit rendeztünk.
Próbálkoztunk, és levontuk a tanulságokat. Voltak tech-
nikai hibák, amiket legközelebb nem követünk el. Abban

valamennyien egyetértettünk – rendezõk és közönség
egyaránt -, hogy rengeteg tehetséges gyermekünk van,
akiknek minden évben lehetõséget kell adni, hogy ezt a
kincset megmutathassák.

KARAOKE ÉS KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS

A második olyan program, melyet a nyertes pályázat
révén tudott megrendezni az alapítvány, május 24-én
zajlott három helyszínen: a Mûvelõdési Házban, a
Boldogasszony Közösségi Ház udvarán és az épülõ ját-
szótér helyén, a mûfüves pálya mellett.

12 órakor az alsósok a Mûvelõdési Házban gyülekeztek
tanítóik vezetésével, hogy egy karaoke szuper bulin ve-
gyenek részt. Ilyen még nem volt! Mindenki izgatottan
várta, hogy mi lesz. A gyerekek néhány nappal elõbb
megkapták a választható slágerek listáját, hogy fel tud-
janak készülni. A feladat mindenkinek új volt: rend-
szergazdánk, Albert Béla sem csinált még ilyet, és Boros
Ildikó és Turcsányi Ildikó tanárnõ sem vezetett még
karaokét. Felcsendült az elsõ szám, megjelent a kivetítõn
a szöveg, és a bátor vállalkozók már mikrofont is ragad-
tak. Voltak, akik egyedül énekeltek, mások párban, kisebb
csoportban. Néhányan komoly színpadi produkcióval
készültek. Ahogy múlt az idõ, úgy lettek a szereplõk egyre
felszabadultabbak. Sokszor az egész terem harsogta – a
szülõkkel együtt – a népszerû nótákat.

Horváth Petra és Gölöncsér Arnold, a tánc kategória nyertesei

Jó mulatság a karaoke

Készülnek a díszdobozok



JJóózzsseeffeess hhíírreekk folytatás

Ezzel egy idõben a másik két helyszínen kézmûves
foglalkozás folyt a felsõsök részvételével. A kínálat bõséges
volt. Lehetett papírt meríteni, origamizni, különbözõ dísz-
dobozokat készíteni, agyagozni, gyöngyöt fûzni, ékszert
készíteni rézdrótból vagy bõrbõl, nemezlabdát csinálni, raj-
zolni, kosarat fonni, festeni üvegmatrica-festékkel, és fonal-
ból alkotni csuda dolgokat. Kilenc „külsõs” szakembernek
tartozunk köszönettel, akik egy-egy különleges kézmûves
technikával ismertették meg diákjainkat. Gábor Ferenc a
papírmerítést mutatta meg, Batykó Szilvia agyagplakettet,
Adonyi Ildikó agyagrózsát készített a gyerekekkel. Szabó
Tiborné gyöngyöt fûzött, Csizmadia Nóra nemezelt,
Zsombók András kosarat font. Winkler Anikónál üveg-
matricák, Papp Annamáriánál bõr karkötõk, Varga Máriánál
díszített dobozok születtek.

14.30-kor a két tagozat helyet cserélt, és folyt a karaoke és a
kézmûves foglalkozás egészen 16 óráig. Az elkészített tár-
gyakat mindenki hazavihette. Több gyerektõl hallottam ha-
zafelé menet, hogy „Ez egy nagyon jó nap volt!” Ennél na-
gyobb dicséret nem is kell nekünk, pedagógusoknak, akik
mindannyian kivettük részünket az elõkészületekbõl és a
lebonyolításból.
Köszönjük, hogy a Mûvelõdési Ház és a Boldogasszony
Közösségi Ház otthona lehetett a rendezvényeknek.
Köszönjük a Hagyományõrzõ és Hagyományteremtõ
Alapítványnak az asztalokat és a padokat, Budai Lászlónak a
fuvart. Köszönjük a polgárõrségnek, hogy ügyeltek a
gyerekek biztonságára.

A programsorozat befejezõ rendezvénye a 15 órás foci lesz
június 8-án, melyrõl a következõ számban olvashatnak.

Dudásné Mester Judit

Családi sport és egészségnap
a Manóvár Óvodáért Alapítvány szervezésében

Pusztaszabolcson játszótér épül. Egy örömteli hír gyer-
meknek, szülõnek és nekünk, óvodapedagógusoknak
egyaránt.
Játszótéri kedvcsinálóként programot szerveztünk az önkor-
mányzat felkérésére, amikor is szülõ-gyermek együtt el-
tölthet egy kellemes pár órát. Meghívott vendégünk volt
Mikola Péter elõadómûvész, aki jó hangulatot varázsolt
nekünk a zenéjével. Vidám ügyességi és sportjátékokat
szerveztünk az óvónénik és a technikai dolgozók segítségév-

el, amikor is a játék és a részvétel volt a fontos, s nem a
gyõzelem. Egészséges ételekkel, almával, banánnal, kakaó-
val, karamellel, tejjel vendégeltük meg a gyerekeket, amit
támogatónk segítségével tudtunk biztosítani.
Támogatóink voltak: Szajkó János, Agrár Zrt.,Mézes József
vállalkozó, Írisz gyógyszertár, Perlaki Horváth Betti.
Az idõjárás is kedvünkre tett, esõmentes, jó hangulatú
délutánt tudhattunk magunk mögött. Köszönjük az önkor-
mányzatnak a lehetõséget és mindenkinek a segítségét, aki
munkájával hozzájárult ennek a napnak a sikeréhez. 

Gulyás Judit

A jelképes batyu…
A május virágai borították az óvodát, miközben útra kelt egy kis
csapat, hogy õsszel majd az iskolapadokban ismerkedjen meg a
sok újat hozó világgal. Azzal a világgal, ahol már nem az önfeledt
játék, az óvónõk védõ szeretete veszi õket körül, hanem a számok
és betûk bûvkörében töltik majd mindennapjaikat. A Manóvár
óvoda kertjének árnyas fái alatt várta a gyerekeket a búcsúzásra

összegyûlt vendégsereg: szülõk, nagyszülõk, rokonok, barátok
fogadták a csoportszobákból dalolva érkezõ ballagókat.
Kicsi hátukon a jelképes batyu, benne minden jóval, amelyet az
oviból tovább visznek magukkal útravalóul. Dallal búcsúztak
attól a mesebeli gyermekvilágtól, amelyet az iskola kötöttségei
váltanak majd hamarosan fel. Kedves szavakkal köszöntötte az
ünneplõ közönséget Bartókné Piller Magdolna intézményvezetõ,
aki három-négy éven át volt biztos támasza az óvodától most
elköszönõ gyerekeknek és szüleiknek. Megható pillanatokat tar-
togatott az ünnepi forgatókönyv, énekszóval és tánccal csaltak
mosolyt, olykor könnyeket az óvodások vendégeik arcára. A
mûsort követõen színes léggömböket kaptak a kicsik – ezekbe
óvodai emlékeiket zárták jelképesen – amelyek aztán elszálltak a
felhõk közé oda, ahol örökké kék az ég. Vidám, meghitt pillana-
tok, néhány emlékezetes fénykép, egy csokor virág és õsztõl az
iskolapadok élménye várja a leendõ kisdiákokat. 

Molnár Sándor
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Családi játszónap a készülõ játszótéren

Szállnak a lufik
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Gyermeknapon
szervezett program

A Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat nyújtott pályáza-
ti lehetõséget a városi játszótér népszerûsítésére. A ren-
dezvényt 2013. május 25-én azért valósítottuk meg, mert
fontos számunkra az egészséges életmód közvetítése,
amire lehetõség adódik, ha a szabad levegõn töltjük idõnk
nagy részét és megfelelõen használjuk a játékokat.
Emellett fontos szerepet kapott környezetünk óvása, oly
módon, hogy erre az idõre
környezettudatos játékok
helyszíne lett a készülõ
játszótér és környéke. A
programot úgy
szerveztük, hogy együtt
szórakozhasson gyermek
(ideértve a még nem
óvodás, óvodás, iskolás
gyerekeket) és szülõ
egyaránt.
A rendezvény egy mese-
játékkal kezdõdött, amit a
Zsiráf óvoda óvónõi adtak
elõ. Azután olyan
k ö r n y e z e t t u d a t o s
játékokkal ismertettük meg az érdeklõdõket, melyek a
környezetvédelemre, szelektív hulladékgyûjtésre és az
újrahasznosításra hívják fel a figyelmet többféle módon
(totó, mozgásos feladat, kreatív feladat, stb.). A teljesített
„állomásokon” nyomdákat gyûjthettek, és ezek után
jutalom járt. 

A játékok a következõk voltak:
- Mire emlékszel: természetes dolgokat kellett megfigyel-
ni és emlékezetbõl felsorolni
- Takarékoskodj: úgy kell megkerülni a pohár vízzel az
akadályt, hogy ne folyjon ki
- Töltsd ki és rakd ki: egészség kvíz
- Gyûjts szelektíven: kitisztított háztartási hulladék kiválo-
gatása
- Találj el!: bekötött szemmel kötél mellett való haladás
- Gyûjtögetés: csipesz segítségével tárgyak csoportosítása

- Találd el!: célba dobás
A gyerekek arcából és a vissza-
jelzésekbõl azt tapasztaltuk,
hogy aki eljött, jól érezte magát
és közelebb került a
környezettudatos életmódhoz.
Nagy örömünkre szolgált, hogy
a szülõk, felnõttek aktívan részt
vettek a feladatok elvégzésében,
segítve gyermeküket. Külön
köszönjük az önkéntes
segítõknek a lebonyolításban
való részvételt, valamint a támo-
gatóknak:
Szajkó János és Csiki Szilárd
képviselõ uraknak az almát,

Sziebler Péternének, az Agrár Zrt. ügyvezetõ igazgatójá-
nak a tejet, Perlaki Horváth Beátának az áramot.
Bízunk benne, hogy az elkészült játszótéren sok kellemes
percet töltenek majd a gyerekek és sokáig élvezhetjük a
játékokat.

Köszönjük a részvételt! 
Zsiráf Alapítvány

Köszönet
A gyermeknap és búcsúzóhét programjai
az alábbi segítséggel valósulhattak meg:

Szülõk gyümölccsel támogatták az
egészségnapot. A gyermeknapi kirándulás
buszköltségét az óvodai költségvetésbõl

fedeztük, a hajózást az óvodai
alapítványok finanszírozták. A bábszín-

házi elõadás a Mûvelõdési Ház költ-
ségvetésébõl került kifizetésre.

Ezúton is köszönjük a támogatóknak.

PPuusszzttaasszzaabboollccss VVáárroossii ÓÓvvooddaa ddoollggoozzóóii

Ügyességi játékok

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: Beslényi Ildikó, Csányi Kálmán, Csiki Andrea, Czöndör Mihály, dr. Juhász Judit,

Dudásné Mester Judit, Écsi Debóra, Ertelt Tímea-Tóth Ramóna, Gulyás Judit, Kard Anita,
Kinyikné Boros Ildikó, Lajos Zsófia-Szûcs Ella, Molnár Sándor, Nagy Ákos, Nagy Tímea, Paál

Huba, Popovics Ilona, Szõke Erzsébet, Törökné Király Kornélia, Winkler Edina

Tervezés és nyomtatás: Rolling Nyomda Bt. Felelõs vezetõ: Rozsnyai Zoltán
Megjelenik 650 példányban Lapunkat rendszeresen szemlézi az OBSERVER médiafigyelõ!

Szülõi szemmel az óvodai ballagás…

Szülõi szemmel is az óvodai ballagás egy búcsú pillanata, amit
mind a gyerekek mind az óvónõk mûsora még szebbé vará-zsolt.
A gyerekek örömmel teli arccal búcsúztak, vidáman nézve a
jövõbe, az iskolakezdésbe. A szülõk ilyenkor szembesülnek
azzal, hogy gyermekük egy életszakasza lezárult, innen
kezdõdik a komolyabb élet. De az óvodai évek reméljük alapot
adtak a következõ életszakaszhoz és mindenki könnyen veszi
majd az iskolai akadályokat. Köszönet az óvónõknek és dajkák-
nak a sok tanításért, az óvó karokért, a jó szókért, amivel gyer-
mekeink életét szebbé tették.

Klein Mónika
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A tervek szerint júliusra készül el a
helytörténeti sorozat újabb darabja,
amely a kultúrával kapcsolatos
eseményekrõl ad közre egy válogatást
Fülöp Magdolna és Vigyikán Klára
pedagógusok tollából. Egy kora májusi

vasárnap délután a készülõ kiadványról
kérdeztem Magdit. 
- Hogyan született az ötlet, amely
szerint Pusztaszabolcs történetének
színjátszással, kultúrával kapcsolatos
fejezetét írjátok meg könyv alakban? 

- Néhány hónappal ezelõtt régi
fényképek kerültek a kezembe. A
fekete-fehér fotók legtöbbje az ötvenes
évekbõl való. Arra gondoltunk a képek
összegyûjtésével megmenthetõ ennek a

korszaknak a kulturális élete az utókor
számára. Nagyon érdekesek lehettek
ezek az elõadások.
- Melyik idõszakra tehetõ a téma ge-
rince? 
- Vannak adataink és képeink már 1920

tájáról is, de az összegyûjtött írások ter-
mészetesen az ezredfordulóig terjed-
nek. Az eddig feldolgozott anyag legje-
lentõsebb része a múlt század
negyvenes-ötvenes-hatvanas éveit öleli
fel. Ekkoriban még egyáltalán nem,

vagy csak elvétve volt a háztartásokban
televízió, ezért az emberek szórakozási
lehetõségei a mozgással-tánccal össze-
függõ tevékenységekben jelentek meg.
Gyakoriak voltak a bálok, nem maradt

el a szüreti felvonulás, sok helyi
színielõadás született. 
- Mit jelent egy ilyen nagyvonalú téma
feldolgozása? 
- Ez nagyon érdekes kutató- és keresõ-
munkát igényelt. Számos informá-
cióhoz jutottunk, ami eddig elveszett a
múlt ködében. Megkönnyítette a
munkát egy népszerû közösségi oldal,
ahonnan fotók és történetek kerültek
hozzánk. Nagyon sokat segített a
Pusztaszabolcs képekben illetve a
Pusztaszabolcsi Hagyományõrzõ és
Hagyományteremtõ Alapítvány profil-
ja. 
- Hogyan álltak a megkérdezettek a
kezdeményezéshez?
- Az emberek nagyon nagy része rend-
kívül segítõkész volt az emlékek össze-
gyûjtésének területén, de az évtizedek
rohanása miatt sok eseményt már csak
megemlíteni tudunk a készülõ
könyvben. A fényképeket, történeteket
köszönjük! 
- Mikor vette kezdetét a gyûjtõmunka? 
- A kezdetnek jelképes idõpontja van.
Január 22-én történt az elsõ
munkamegbeszélésünk Klárival. 1823-
ban Kölcsey Ferenc éppen ekkor fejezte
be a Himnusz kéziratát, a rend-
szerváltás óta a magyar kultúrát ünne-
peljük e napon. 
- Benneteket ismerve, biztosan lesz
valami különlegesség a kiadványban.
Errõl esetleg tudhatunk valamit? 
- A könyvbe minden belekerül, ami
színjátszással, filmmel, beszéddel,
tánccal, mozgással kapcsolatos és a
falubeliek kulturális igényeit szolgálta
hosszú évtizedeken keresztül. Az
óvodásoktól a nyugdíjas korosztályig
mindenki szerepel az írásunkban. A
kiadvány szerkezete, felépítése és címe
is egyedi, újszerû lesz. Aki úgy érzi,
szeretne hozzájárulni a könyvhöz, vár-
juk tõle a visszaemlékezéseket, fotókat,
írásokat a szindarabok@freemail.hu e-
mail címre. 
- Film hogyan került a palettába? 
- Már kevesen emlékeznek rá, de a
Cikolai-tó környékén egy korszakos
jelentõségû filmet is forgattak. A
falubeliek közül sokan szerepeltek így a
mozgóképeken…
Jó munkát, köszönöm a beszélgetést! 

Molnár Sándor

„A FALUBELIEK KÖZÜL SOKAN SZEREPELTEK ÍGY A
MOZGÓKÉPEKEN…”
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Doni emlékfutás
1943-2013

Kaposvárról indult április 18-án a második világháború
keleti hadszínterén elesett, hazájukat védõ katoná

tiszteletére szervezett emlékfutás. A nemes célra vállalkozó
két sportoló Szita János és Kovalik Zoltán az országhatárig
19 nap alatt összesen 620 kilométer futottak. A napi táv több
volt, mint egy maraton, átlagosan 45-55 kilométer. Útjuk
során megálltak a világháborús emlékmûveknél, s ez
Pusztaszabolcson sem volt másképp. 

Április 21-én, vasárnap délelõtt lelkes lokálpatrióták és
sportbarátok várták már a település Velence felõli határában
a két futót és kísérõiket. A városközpontban – a Pásztor
János szobrászmûvész által 1924-ben készített emlékmûnél –
Csányi Kálmán polgármester ünnepi beszédet mondott a
nemes kezdeményezés résztvevõinek tiszteletére.
Mondataiban hangsúlyozta a nemzeti gondolat szük-
ségességét, amelyet tükröz a Mártírok és Hõsök
Közalapítvány által szervezett futás. Ezt követõen az emlék-
mû talapzatán mind a futók, mind a polgármester úr elhe-
lyezte a kegyelet és emlékezés koszorúit. A Hagyományõrzõ
és Hagyományteremtõ Alapítvány által kiadott, a staufenber-
gi váltófutás történetérõl szóló könyvet dedikálták a pusz-
taszabolcsi futók Kovalik Zoltánnak és Szita Jánosnak.
Frissítõ és néhány fénykép készítése után újabb kilo-
métereket kezdett a csapat immár szabolcsiakkal
kiegészülve. Adony központjáig Debreceniné Babi,
Györökné Ildi, Dobrán Anikó, Varga Ildi és Ádám László
együtt futott a kaposváriakkal, többen kerékpárral kísérték
õket. Az eseményrõl Czöndör Mihályné Joó Katalin fotó-
sorozatot készített. Útjukat végig kísérte a nemzeti lobogó,
országszerte minden faluban és városban érdeklõdõk
fogadták õket. A tervek szerint május elején érkeztek a futók
Voronyezsbe, felkeresték a rudkinoi magyar temetõt, ahol a
második világháború keleti hadszínterén elesett mintegy
húszezer katona nyugszik. 

Molnár Sándor

„ Ússz az egészségedért”
Május 30-án a Magyar Rákellenes Liga javaslatára úszóversenyt
szervezett a Napraforgó klub az iváncsai uszodában. Az esemény
megszervezésében segítséget kaptunk Kard Anita edzõtõl és
Müller Márton uszodamestertõl. Támogatták a rendezvényt a

pedagógusok és a
kísérõ szülõk. 
Ezen a napon
Pusztaszabolcsról 2
óvodai (33 fõ) és 5
általános iskolai cso-
port (85 fõ) látogatta
meg az uszodát dupla
tornaóra keretében. A
pedagógusok az
emeleti társalgóba
vezették fel a

gyerekeket, ahol kis beszélgetésre nyílt alkalom. A bemutatkozás
és a rendezvény apropójának hangsúlyozása után közösen meg-
néztük a „8 figyelmeztetõ jel” c. rajzfilmet, majd TOTÓ segít-
ségével adtak számot tudásukról, illetve igyekeztünk elmélyíteni a
hallottakat. Ennek megerõsítéseképpen a csoport pedagógusának
átadtuk a rajzfilm plakátját és a létszámnak megfelelõ emléklapot.
Ezután átöltöztek és vízbeszálltak a gyerekek, akiket a medencénél
Anita várt. 
KÖSZÖNJÜK AZ IVÁNCSAI USZODA DOLGOZÓINAK A KEDVES
VENDÉGLÁTÁST ÉS AZ ÖNZETLEN SEGÍTSÉGET, amit a ren-
dezvény szervezéséhez és lebonyolításához adtak

ÉÉLLMMÉÉNNYY BBEESSZZÁÁMMOOLLÓÓ 
az „Ússz az egészségedért” iskolai úszóversenyrõl

Csütörtökön a megszokott rendben érkeztek a gyerekek az
uszodába az úszás órára, de rendhagyó módon zajlott az óra. A
Manóvár Óvoda és a Zsiráf Óvoda egyik csoportja, valamint a
József Attila általános iskola 1/c, 3/a, 3/b, 3/c és 4/c osztályosai
egy rövid bevezetésként egészségnevelõ rajzfilmet láttak 8
figyelmeztetõ jel címmel. Azután gyorsan átöltöztek az
úszáshoz. Bemelegítésként játékos vetélkedõ feladatot kaptak 3-
4 csapatra osztva az osztályt. Több ügyességi feladat várt a
vízben mindenkire. Lovagolni kellett a szivacskukacon, majd
ping-pong labdát kanálban vinni át a medencén, utána kislabdát
terelgetni az orrukkal a vízen hátratett kezekkel és még néhány
mókás vízi játék.
Kellõen megjött a versenyszellem és kezdetét vette az úszó-
verseny. A tanmedence hosszabb oldala mentén kettesével
indultak a futamokon a tanulók. A nap végén a menetközben
rögzített idõeredményeket összevetve hirdettünk másnap végsõ
gyõzteseket. Külön értékelve az elsõsöket és a 3. és 4. osztá-
lyosokat, ahol fiúk és lányok is kaptak oklevelet a dobogós
helyezésért.

Beslényi Ildikó
Összeállította: Csordásné dr. Juhász Judit

klubvezetõ

Doni emlékfutás 2013. - a futók fogadása a világháborús emlékmûnél

Ügyességi verseny



C I V I L E K                                                        S Z A B O L C S  H Í R A D Ó  2 0 1 3  J Ú N I U S   

2 0

Büszkeségeink!
A Pusztaszabolcsi Önkéntes Tûzoltó Egyesület legifjabb-
jai a Fejér Megyei Önkéntes Tûzoltó Egyesületek Önálló
rendezésû Gyermek és Ifjúsági versenyén vettek részt,
2013. június 01-jén Polgárdi városában.
Ifjaink két csapattal neveztek, és derekasan helyt álltak az
eseményen. 

A verseny három részbõl tevõdött össze: Staféta, Szerelési
gyakorlat, 13+1 Tûzoltó totó. Fiú csapatunk büszkén vette
át az elsõ helyezettnek járó díjat. 
Vegyes csapatunk (a mezõny legfiatalabbjai) a dobogó
harmadik fokát foglalhatta el. 
Aztán ha még nem ragyogtak eléggé a boldog szempárok,
mellkasunk is duzzadhatott a hír hallatán: 2013. június 01-
jén "gyermekeink" történelmet írtak!
Elsõ alkalommal nyerték el jó eredményeikért a gyermek
csapatok vándor kupáját.

Gratulálunk!
Fiú csapat: Tóth Bence, Winkler László, Bognár József,
Polákovics Tamás, Tóth Marcell, Hopka Viktor, Bozsoki
Zsolt
Vegyes csapat: Fogas Cecília, Telek Fanni, Csiszár
Georgina, Telek Betti, Santavecz János, Szabó Gergely,
Németh Noémi

Popovics Ilona

Gratulálunk a nagyszerû eredményhez, és a
felkészítõknek, Popovics Ilonának és Hopka
Andrásnak a derekas munkáért fejezzük ki

köszönetünket, hogy ismét öregbítették
Pusztaszabolcs hírnevét. (szerk.)
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A PSC remek tavaszi idényt pro-
dukált, igaz a legfontosabb, a har-
madik helyrõl döntõ Aba elleni
mérkõzés még elõttünk áll. Az
erõsítéseknek és a jó formának
köszönhetõen csapatunk az eddig
lejátszott 13 mérkõzésen 11-szer
nyert; egy döntetlen és egy vereség
csúfítja a mérleget. (Aba és Káloz
ellen játszunk még)
A már korábban megírt PSC –
Lajoskomárom mérkõzéstõl kezdve
feltétlen érdemes végigmennünk a
tavaszi mérkõzéseken!
A 20. fordulót a márciusi rossz
idõjárási körülmények miatt május
elsejére halasztotta a szövetség.
Csapatunk Sárszentmihályra utazott.
Nehéz mérkõzés várt a felnõtt csapa-
tra, hiszen egyrészt a ’mihályiaktól’
az õsszel fájó vereséget szenvedtünk
itthon (0:1), másrészt a rutinos
játékosokkal teli hazaiak saját
pályájukon mindig kitesznek
magukért. A várakozásoknak
megfelelõen, egy izgalmas és
kiélezett találkozón 2:1-es PSC
gyõzelem született. Gólszerzõink:
Kovács Zsolt és Farkas József. Az
ifik gól nélküli döntetlent játszottak.
A következõ hétvégén zsinórban 5.
gyõzelmét szerezte csapatunk (a
sárszentmihályi diadalt a sorsolásnak
megfelelõen most számoljuk ide). A
tabella hátsó felében szerénykedõ
Baracska ellen 5:2-es magabiztos
gyõzelmet arattunk úgy, hogy szá-
mos hiányzó és viszonylag gyengébb
játékos is nehezítette Fülöp János

edzõ csapatának helyzetét. Góllövõk:
Mondovics Dávid, Farkas József (2),
Megyeri Roland, Joó Bálint. Az ifink
3:0-ra nyert, könnyedén.
Egy héttel késõbb Vajtára utazott a
csapat. A vajtai idegenbeli kirándulás
a körülmények, fõleg a pálya
katasztrofális állapota miatt minden
idelátogató csapatnak nagy kihívás.
Már az ifi csapatunk is
megszenvedett a szívós és a gödrös-
göröngyös pályához jobban hozzá-
szokott vajtai fiatalokkal. Nehezen
nyertek 3:1-re a fiatalok. A felnõttek
összecsapásán aztán az történt, amire
kevesen számítottak. Kovács Zoltán
két; Kovács Zsolt, Mondovics Dávid
és Farkas József egy-egy góljával
5:0-ra kiütöttük a hazaiakat.
Imponáló gyõzelemnek mondható
tehát ez, hiszen a bajnokságot felte-
hetõleg veretlenül megnyerõ
Pálhalma II. is csak egy apró gól-
ocskával tudott Vajtán nyerni….
A 22. fordulóban csapatunk
menetelése Ercsi ellen folytatódott.
Tamon János két góljával magabiz-
tosan és megérdemelten gyõztük le a
vendégeket, méltóképpen visszavág-
va az õszi fájó vereségért. A fiatalok
a felnõttek elõtt kikövezték már a
gyõzelemhez vezetõ utat, hiszen 5:1-
re intézték el a vendégeket.
Kulcson már 8-ra bûvölt a megnyert
mérkõzéseink száma. A rossz talajú
pályán, egy szívós hazai csapat ellen
3:0-ra nyertünk. Gólszerzõk:
Mondovics Dávid (2) és Farkas
József. Az ifi is nyert, szintén gólt
nem kapva, viszont négyet rúgva.
A Pálhalma ellen aztán a következõ
hétvégén megszakadt egy szép
sorozat. A fiatalok ugyan 6:2-re
elverték, (fölényesen) a
dunaújvárosiakat. A felnõtt csapatok
meccsén azonban senki nem várt
ilyesfajta eredményt. Végig egyen-
rangú partnerei voltunk a bajnok-
csapatnak, és ha a szerencse – és a
bírósporttárs – egy-két esetben a mi
részünkre is kedvezett volna, akkor
egészen másként alakult volna a

mérkõzés. Összességében azonban a
Pálhalma elõtt fejet kellett hajtanunk,
hiába lett volna, mondjuk egy dön-
tetlen igazságosabb – sokak szerint
legalábbis – a vendégek 3:1-re
nyertek. A gólunkat Megyeri Roland
szerezte. 
A pálhalmai vereség úgy tûnt,
megtörte a csapat lendületét, hiszen a
következõ fordulóban, Nagylókon
egy 3:3-as döntetlenért kellett óriásit
hajráznunk, hiszen már 20 perc sem
volt hátra, amikor a hazaiak még két
góllal vezettek. Csapatunk azonban
tartásáról és küzdeni tudásáról adott
tanúbizonyságot ezen a napon, és
visszajött a mérkõzésbe, döntetlenre
mentve azt. Megyeri Roland duplá-
zott, a szezon közben bemutatkozó
százhalombattai Kulcsár Balázs
pedig jókor volt jó helyen, és pontot
mentett. Az ifi gondoskodott róla,
hogy kellemes emlékeink is legyenek
Nagylókról, a fiatalok bebiztosították
második helyüket a tabellán egy 5:2-
es gyõzelemmel.
Egy héttel késõbb, Adony ellen, az
’El Clásicón’ aztán nagyon összekap-
ta magát a csapat. A felnõttek nem
akartak lemaradni az ifi 6:0-s
gyõzelme mögött, és az adonyiak
legnagyobb megrökönyödésére 6:1-
re kiütöttük a szomszédvár csapatát.
Remek helyzetkihasználással, és szép
játékkal vertük meg riválisunkat.
Az adonyi siker láthatóan új
lendületet adott a csapatnak. Elõször
a Sárbogárdot intéztük el hazai
pályán 6:0-ra (az ifi 16:0-ra), Kovács
Zsolt és Joó Bálint duplájával, illetve
Mondovics Dávid és Tamon János
1-1 góljával. A gólparádé pedig
Mezõszilason folytatódott.
Csapatunk 8:0-ra nyert idegenben (az
ifi 14:0-ra…)! Gólszerzõink: Kovács
Zsolt (2), Tóth János (2), Mondovics
Dávid (2), Joó Bálint és Kovács
Zoltán.
A hétvégén következik majd az Aba
elleni hazai derbi, amibõl, hogyha
gyõztesen jövünk ki, akkor szinte
biztos, hogy a PSC harmadikként
végez majd a tabellán. Egy szép
tavaszi szezon méltó megkoronázása
lenne mindez. 

Nagy Ákos

Futballhírek
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Úszóverseny
Május 17–18–án Iváncsán rendeztük meg a Hármas úszó-
verseny (Brno, Pozsony, Dunaújváros) utolsó fordulóját.
Nagyon sok gyerek vett részt a rendezvényen, Brnóból 45
fõ, Pozsonyból 45 fõ, Dunaújváros – Iváncsa 60 fõ. Az
iváncsai csapatot Rédli Eszter, Vitányi Martina, Kovács

Vivien, Nemes Anna, Nemes Réka, Ekker Balázs,
Szelényi Vanessza és Kiatipi Daphni képviselte.
A gyerekek türelmetlenül várták a verseny napját.
Pénteken délután érkeztek meg a külföldi versenyzõk és a
kísérõk, majd az iskola tornatermébe pakoltak le (ott volt
a szállásuk). A verseny aznap 16:00 órakor kezdõdött.
Hátúszás, mellúszás és vegyes váltó számokban indultak a
gyerekek. Nemes Réka hátúszásban 2. helyezést ért el,
míg vegyes váltóban 3. helyezést. A verseny zökkenõ-
mentesen haladt elõre, a Dunaújvárosból érkezõ

segítõknek köszönhetõen (ezúton is köszönjük nekik). A
verseny végeztével a gyerekek a hátsó udvaron
gyülekeztek. Az iskola ebédlõjében folyamatos váltások-
ban zajlott a vacsora, melyet a gyerekek és a szülõk hoz-
tak, valamint a kemencében frissen sült kaláccsal is vártuk
õket, amit köszönünk Szokoli Attilának, hogy elintézett,
és persze a péknek és a segítõknek. A vacsora alatt az
ifisek szolgáltatták a zenét, mely mindenkinek nagyon tet-
szett. A gyerekek ez alatt a kivilágított pályán fociztak,
szaladgáltak, játszottak, míg a vihar be nem kényszerítette
õket az iskolába és alvásra nem bírt mindenkit. 
Szombaton a reggeli után 9:00 órakor folytatódott a ver-
seny; pillangóúszás, vegyes úszás, gyorsúszás és
gyorsváltó számokban. A rendezés hibátlan volt. Nemes
Réka ismételten szerzett egy bronzérmet pillangóúszás-
ban, valamint Szelényi Vanessza és Ekker Balázs a
gyorsváltóban 3. helyezett lett. A verseny végén a
gyõztesnek járó kupát, valamint a vándorkupát is a
Dunaújváros – Iváncsa csapat hozta el, melyet Rédli
Eszter és Nemes Anna vettek át. A versenyt követõen
gulyáslevessel, kenyérrel és a maradék sütikkel vártuk a
gyerekeket. Köszönet a fõzésért Kard Csabának, Bunford
Tibornénak és a dunaújvárosi szülõknek. Ebéd után várta
a gyerekeket a focipálya, a játszótér, kreatív foglalkozás,
arcfestés és csillámtetoválás. 
Szeretnénk külön köszönetet mondani az Iváncsai Önkor-
mányzatnak a segítségért, hogy ezt a szép és eredményes
napot meg tudtuk valósítani. 

A nap végén mindenki fáradtan, de nagyon boldo-
gan távozott Iváncsáról, és abban maradtunk, hogy
„jövõre ugyanitt, ugyanekkor!”

Kard Anita

Patika tabuk nélkül
Szeretnék tájékoztatást adni a 2013. május végén megjelent
Írisz gyógyszertár által kiküldött szórólapra.
A tulajdonos közlése szerint, városunk elsõ tradicionális
gyógyszertára, mely Írisz gyógyszertár néven mûködik,
bezár. Székhelyét áthelyezi a most felújított MÁV laktanyá-
ba.
A probléma, amellyel nagyon sokan megkeresnek, hogy az
Óváros részén megszûnik az a gyógyszertár, ami a várossal
együtt öregedett és az Ó részen lakók számára elérhetõ távol-
ságra van. A gyógyszertár dolgozói tájékoztatása szerint,
azért döntöttek az átköltözés mellett, hogy a jövõben épülõ
egészségcentrumot a közelségükkel támogassák.
A számos megkeresés végett fontosnak érzem, hogy Önöket
a tényekrõl tájékoztassam, és a terjengõ híreket eloszlassam.
Az egészségcentrum fejlesztésének ötlete nyolc-tíz éve
született meg, mely azóta is fel–felmerül, különösen a
választások elõtt. A cél az lenne, hogy a volt Vízmû
épületében kapnának otthont a városunkban dolgozó
orvosok. Szembe kell néznünk a tényekkel, hogy ehhez a jól 

hangzó projekthez a városnak nincs meg a megfelelõ anyagi
háttere. Az utóbbi években egészségügyi fejlesztésre
pályázat nem került kiírásra, ami anyagi alap lehetett volna a
tervünk megvalósításához. Elõre láthatólag az egészségügyi
centrum jó sokáig csak álom marad.
A kérdés jogos Önökben, hisz bennem is felmerül, hogy mi
is a valóság alapja a gyógyszertár költözésének?
De ehhez a tulajdonos gyógyszerész urat kéne megkérdezni,
hogy mi vezette arra, hogy áthelyezze a legõsibb gyógy-
szertárunk helyét. Talán nem is érzi, hogy a város
történelmében ez mennyire drasztikus lépés.
Már csak egy kérdés merül fel bennem, hogy visszafordítható-e
a tulajdonos döntése a városlakók hangjával, kérésével, a régi
gyógyszertárhoz való ragaszkodásával?
Remélem, ezen tájékoztatómmal sikerül sok félreértést és téves
információt eloszlatni.

Szõke Erzsébet
alpolgármester



H Á Z U N K T Á J A ,  K Ö Z É R D E K Û                                         H Í R A D Ó  2 0 1 3  J Ú N I U S  

2 3

Pusztaszabolcsi pedagógusok
elleni hadjárat!

Két héttel a tanév befejezése elõtt a szülõk átviszik
másik iskolába a gyereküket. Ezzel nem is volna
semmi baj, de még annyira sem méltatják a pedagó-
gusokat, hogy szemtõl-szembe közöljék, elviszik
gyermeküket másik iskolába. Ilyen módon szeretnék
lejáratni a tanárokat. De ezzel a szülõk saját magukat
minõsítik. Olyan igazgatóhoz viszik a gyereküket, aki
pusztaszabolcsi lakos. Korábban õ is megpályázta az
igazgatói állást Pusztaszabolcson, de nem nyerte
meg. Most ilyen módon áll bosszút!? Az iskola vége
elõtt elszedi a gyerekeket. Ez felháborító és gyomor-
forgató. Mert eddig kínlódott a tanár, hogy a gyerekek
megtanuljanak írni, olvasni, számolni .És ez a
köszönet a sok munkáért? Nesze neked, pedagógus-
nap!

Szné
(név a szerkesztõségben)

"A legszebb konyhakertek"
Bekapcsolódtunk a Magyarország legszebb 

konyhakertjei programba

Az önkormányzat felhívása nyomán 2013 tavaszán
településünk bekapcsolódott Karcag város által indított
"Magyarország legszebb konyhakertjei" programba.
Miért? Szeretnénk, ha városunkban is elõtérbe kerülnének
a kiskerteket példásan mûvelõ lakók. Átadnák azokat a
tapasztalatokat, amelyeket szüleiktõl, nagyszüleiktõl ta-
nultak, illetve amelyek kialakultak a több évtizedes kert-
mûvelés során.
Tízen jelentkeztek a megmérettetésre. Közöttük többen
aktív nyugdíjas kort élnek, de a fiatalabbakkal együtt
vallják, hogy a kertmûvelés a szabadidõ hasznos eltöltését
jelenti számukra. Fontosnak tartják azt is, ahogyan az
egyik kertbarát megfogalmazta: " Hétvégén mi nem a
zöldségesbe megyünk vásárolni, hanem a kertben szedjük
össze az ebédhez valókat. Finomabb és valljuk meg ol-
csóbb is az a zöldség és gyümölcs, amit mi magunk ter-
mesztünk."
Pusztaszabolcson ennek a programnak elõzménye is van.
A tíz versenyzõ közül heten a Lecsófõzõ versenyen már
két alkalommal (2011-ben és 2012-ben) is meghirdetett és
lebonyolított "Az én kiskertemben termett" bemutatón
részt vettek. Ennek kapcsán a kiskertek produktumait
értékeltük, a 2013-as országos program esetén viszont a
zsûrinek az egész kerti folyamatot figyelembe kell vennie.
Értékeljük két alkalommal a kerteket és fényképeket
készítünk a kertmûvelés folyamatairól. A helyi
versenyzõket rangsoroljuk, illetve közülük nevezzük be az
országos versenyre a kertmûvelõt Magyarország legszebb
konyhakertje címre. Természetesen folytatjuk a
Lecsófõzõ versenyen meghirdetett, "Az én kiskertemben
termett " versenyt is, ahová be lehet kapcsolódni továbbra
is. A Pusztaszabolcs, illetve a Magyarország legszebb
kiskertje programhoz az idén már nem lehet csatlakozni,
mert az elsõ bejárás a kertekben lezajlott május végéig. A
jelentkezõ tíz versenyzõ a normál (50 négyzetméter felett)
kert kategóriájában indult.
A zsûri elnöke Sztupa Gergely, az Agrár Zrt. növényter-
mesztési ágazatának vezetõje. Zsûri tagok: Szajkó János,
a gazdabolt vezetõje és Papacsek György nyugdíjas virág-
boltos.
Az elsõ bejárás tapasztalatai: gondozott, szép és külön-
leges kerteket láttunk. Minden versenyzõ megfelelt a be-
nevezõkkel szembeni elvárásoknak: nem öt, hanem húsz
feletti növényféleség van a kertjükben, sokféle gyümölcs-
fával. Rendezett környezetben, gyommentesek a kertek.
Permetezés esetén permetezési naplót vezetnek a kert 
tulajdonosai. Egy fõ használ permetezéskor csalánlevet.
Gyûjtik az esõvizet, amelyet öntözéskor felhasználnak.
Minõségi növények termesztése a jellemzõ. Több helyen
fûszer és gyógynövények is vannak a kertben. Egyik

helyen több mint tíz fûszer és gyógynövény található.
Ismerik a növényfajtákat. Többségükben hagyományos
termesztési módszereket alkalmaznak. Minden kerttulaj-
donos komposztál.
Jelen pillanatban a másod- és harmadvetés kihasználását
még nem lehet értékelni. A növényvédelem növénytársítá-
sokkal egy-két helyen fellelhetõ.
Június vége, július elején készítünk még egy fénykép-
sorozatot. Július végén és augusztus elején pedig meg-
szervezzük a második bejárást.
Reméljük az elkövetkezendõ években többen is bekap-
csolódnak ebbe a versenybe, hiszen Pusztaszabolcs utcáit
járva nem tíz, hanem ennek többszöröse a szakértelemmel
mûvelt, gondozott, igényes kiskertek száma.

Czöndör Mihály
képviselõ,

a program koordinátora

“Az én kiskertemben termett”   
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Gyermeknap és
búcsúzó hét
az óvodában

Beszállás elõtt a hajó mellett

Séta a Pákozd-Sukorói arborétumban

Bújj, bújj, zöld ág

Kreatívnap a Manóvár óvodábanEgészségnap

Nefelejcs Bábszínház - H
ét pettyes katicabogár


