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Gyermeknapra
Míg gyermek voltam én, nem volt boldogabb e földtekén
Szertelen voltam és bohó, nem tudtam még, mi a rossz, és mi a jó
Játszottam, és a lányok haját húztam, élveztem, hogy sikoltoznak
Bicajoztam, labdát rúgtam, és a tóban lubickoltam
Kergettem a malacot, meglovagoltam a kecskebakot
A kakast sem hagytuk békén, fa pálcával ingereltük

Míg gyermek voltam én, nem volt boldogabb e földtekén
Szamócát, gombát szedtünk az erdõben, szüleim nagy "örömére"
Az eperfa termésétõl maszatosak voltunk mindig
Kinn a réten a libákat kergettük óra számra.
Mire hazaértünk, az éhségtõl szinte szédelegtünk
Otthon várt a puha kenyér, mit cukorral meghintettünk

Míg gyermek voltam én, nem volt boldogabb e földtekén
Még emlékszem a friss tej zamatára és a lángos illatára
Hús csak ritkán jutott, de volt zsír és paszuly, borsó, éhségünket csillapító

Teli hassal be az ágyba, tollas dunyha és a párna mily kellemes volt éjszakára
Az esti mese sem maradt el, sõt a nagymama altatót énekelt
Ez a múlt, és mi maradt a mára, szép emlék és ok a nosztalgiára
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Bolond egy
április

„Nagyon kell vigyázni azokra az
emberekre, kiket a természet tehet-
séggel áldott meg, de nem adott nekik
a tehetséghez értelmet. (…) Rendkívül
gyanakvóak.”

(Márai Sándor)
Az idõjárás szeszélyei határozták meg
cselekedeteinket. Hiszen hiába ter-
veztük el, hogy a kertben mit milyen
sorrendben fogunk elvégezni. A két
hetes „tavasz” roham munkára
kényszerített. Egyszerre kellett met-
szeni és ásni, majd veteményezni. A
gondozottságot sugalló fûnyírás sem
maradhatott el. Újra kellett gondolni,
hogy mit ültessünk. Mi az, ami még
beérik. Érdemes-e kukacos borsót ter-
meszteni, meg fog-e fagyni a bab?
Felborult a megszokott termesztési
életszakasz. Az önkormányzat
munkája és döntései is ilyen életsza-
kaszokra bonthatóak. Vannak olyan
határozatok, amelyek igen rövid
idõszakra szólnak. Mintha a gyomot
távolítanánk el az ágyásokból.
Vannak olyanok, amelyek mint az
évelõ növények, egyszer-egyszer
jelentkeznek. Azonban itt is kell arra
figyelni, mint a tulipán hagymák
ültetésénél, hogy már nem akkor kell
vele foglalkozni, amikor virágozniuk

kellene. S van olyan döntés is, amely
több évre szól. Mint a gyümölcsfa
ültetése. Itt azonban gondos ter-
vezésre, elõkészítésre, s a megfelelõ
idõpont kiválasztására van szükség.
Hiszen hiába ültetjük el többségi dön-
tés alapján augusztusban a
facsemetét. A kertész ugyan elvégzi a
munkát, de a természet folyamatait
nem lehet megerõszakolni.
Ilyen facsemetének érzem a magán-
személyek kommunális adóját is.
Amely szép gyümölcsöket is hozhat-
na (pl. út és járdaépítés). Ha az
idõpont megválasztása megfelelõ lett
volna. De a képviselõ-testület tagjai
április végén alpolgármester asszony
kezdeményezésére ismételten
foglalkoztak a kommunális adó
kivetésével. A márciusi üléssel ellen-
tétben a képviselõk úgy határoztak (5
igen, 2 tartózkodás és 1 nem mellett),
hogy bevezetik ezt a helyi adófaját. 
Csak remélhetõ, hogy a csemete ilyen
késõi ültetés ellenére is termõre fog
fordulni. Csak remélhetõ, hogy a
felfokozott várakozásokat kielégíti az
adó befizetése, s az egyes utcákban a
késõi megvalósulás nem fog csalódást
okozni. Csak remélhetõ, hogy nem a
kertészre fogják ráfogni, hogy rosszul
gondozta a kisfát, s ezért elcsapják.
Bár lehet, hogy csak ez az utóbbi volt
a cél.

Csányi Kálmán
polgármester

Köszönjük a
segítséget!

Több olyan önkormányzati projekt
indult el, amelyet csak azért tudtunk
elindítani, mert partnereket találtunk.
Partnereket, akik segítettek.
Elindítottuk a járdajavításokat.
Elõször a középiskola elõtt, hiszen a
középiskola biztosította a cement
szükségletet, az önkormányzat a
sódert és a zsalut, közmunkások a
munkaerõt, s Vágó Béla a betonke-
verõt.
Az elektromos vezetékek miatti
gallyazást pusztaszabolcsi vállalkozó
végezte. Megegyeztünk vele, hogy
nem szállítja el a gallyakat, hanem a
Családsegítõ Szolgálat által kijelölt
rászorulók vihették el – többségében
– a fûteni valót. Kisebb döccenõkkel,
de sikerült az összehangolást meg-
valósítani.
Az egynyári növények kihelyezése is
megtörtént a település központjában.
Köszönöm Papacsek Györgynek,
hogy szakértelmével segítette ezt a
programot.

Csányi Kálmán
polgármester

Március 29-én részt vettem az Adonyi
Kistérség Társulási Tanácsának ülésén.
Késõbb a Középiskola két TÁMOP
pályázatának monitoring ellenõrzésén
voltam, mint korábbi projekt menedzser,
illetve pályázatot kitaláló személy.
Március 30-án a Polgárõrség tisztújító
közgyûlését tartotta, ahol Kovács Dénes
egyesületi elnök nem vállalta a további
idõszakra az egyesület vezetését.
Köszönjük az eddigi tevékenységét,
odaadó munkáját, mellyel a település
közbiztonságát növelte. A közgyûlés
Hambalgó Lászlót választotta az
egyesület elnökévé és a vezetõség is tel-
jes mértékben megújult.
Április 2-án a játszótér építési beruházás

közbeszerzési eljárásának hiánypótlásai
és annak értékelése valósult meg, délután
a Képviselõ-testület rendkívüli ülésén a
Noble Kft-t választotta ki a játszótér
kivitelezõjének. Tájékoztattam
Polgármesteri Hivatal dolgozóit a 2013.
március 28-i képviselõ-testületi ülés dön-
téseirõl. Ezen a napon kezdte meg 10 fõ
közfoglalkoztatott a munkáját. A várható
esõzések miatt a csapadékvíz elvezetõ
árkok tisztítása volt a feladatuk.
Április 3-án Székesfehérváron az adonyi
körforgó - szabadegyházi út felújításához
kapcsolódó területátadáson vettem részt.
Tájékoztattak a kivitelezés
körülményeirõl. Kértem, figyeljenek arra,
hogy a Pusztaszabolcs belterületén talál-

ható utakra túlsúlyos jármûveket ne
engedjenek, mert így is alacsony mûszaki
színvonalon vannak a belterületi utak.
Megkezdõdött a fák gallyazása, a
Családsegítõvel karöltve megszerveztük,
hogy a gallyakat a rászorulók elvihetik.
Április 4-én jelezték, hogy a Mátyás ki-
rály utcai önkormányzati ingatlan
kertjében a belvíz felgyûlik és keressünk
megoldást a belvíz elvezetésére, ezért
felkerestem Sohár Brigitta üzlettulaj-
donost megbeszélés miatt.
Április 5-én Ferenczi Péter, az adonyi
DÉSZOLG ügyvezetõ igazgatója tett
nálam bemutatkozó látogatást és
megbeszéltük a szemétszállítás aktuális
gondjait. Nagy Tibor pártfogó érdek-
lõdött a közérdekû munka beindításával
kapcsolatos feladatok megvalósításáról.

Csányi Kálmán polgármester tájékoztatója 
a két ülés közti eseményekrõl
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Április 6-án az Önkéntes Tûzoltó Egyesület
tartotta havi szokásos ülését, amelyen Szõke
Erzsébet alpolgármester asszonnyal vettem
részt. 
Április 7-én a Sport Club szokásos bajnoki
labdarúgó mérkõzésén vettem részt, amely
mini polgármesteri fórummá alakult át. A
felnõtt csapat 5:2-ra gyõzött.
Április 8-án reggel a Középiskolában a Fejér
Megyei Diáknapokon részt vevõ puszta-
szabolcsi diákok köszöntésén és az ered-
ményesen szereplõk jutalmazásán voltam.
Bartókné Piller Magdolna óvodavezetõvel
tárgyaltunk a megvalósítandó pályázat
mûszaki tartalmáról. Ádám László test-
nevelõ tanárral, a Szabadidõsport Egyesület
futó szakosztályának aktív tagjával egyeztet-
tünk a 2013. április 21-én, vasárnap
Pusztaszabolcson átfutó doni emlékfutás
pusztaszabolcsi rendezvényérõl.
Április 9-én délután a Polgárõrség
vezetõváltás miatti átadás-átvételi eljárásán
vettem részt Paál Huba és Szajkó János
képviselõkkel. A januárban beadott
„Fiatalok lendületben program” pályázatot
elutasították.
Április 10-én Csiki Szilárd képviselõvel, a
Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnökével és a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival
Polgárdiban felkerestük a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány által mûködtetett
Iskolaházat. Az iskolaház délutáni
foglalkozásokat biztosít olyan gyermekek
számára, akiknek a szülei a családi
funkciókat nem képesek ellátni. Vizsgáljuk,
hogy milyen feltételek szükségesek ahhoz,
hogy ezt a programot Pusztaszabolcson is be
lehessen vezetni. Délután részt vettem a
Mezõföldi Híd Egyesület elnökségi ülésén,
majd közgyûlésén, ahol elfogadtuk a leendõ
pályázatokat megalapozó helyi vidék-
fejlesztési stratégiát és intézkedési terveket.
Április 11-én Bartókné Piller Magdolna óvo-
davezetõvel véglegesítettük a pályázat
mûszaki tartalmát és egyeztettünk az önrész
forrásáról is. Délután Komáromy Lóránt
helyi gyógyszerésszel beszéltük meg az
aktuális kérdéseket.
Április 12-én szabadságon voltam: a
Középiskola tantestületével kiránduláson
vettem részt.
Április 15-én Nagy Zoltán, a Dunaújvárosi
Rendõrkapitányság vezetõje és dr. Mák
Attila, az Adonyi Rendõrõrs parancsnoka
keresett fel és megbeszélést folytattunk.
Elhozták az elõzõ testületi ülésen hiányolt
kimutatásokat, melyet a képviselõ-testület
számára megküldök. Megkaptam a térfi-
gyelõ kamera használatához kapcsolódó
jogszabályokat. A Polgárõrség új vezetõjé-
vel és egyik vezetõségi tagjával
megbeszéltük az átadás-átvétel utáni
teendõket, tisztáztuk, hogy milyen doku-
mentumokat kell benyújtani a cég-
bírósághoz, illetve az önkormányzathoz a
2013. évi önkormányzati támogatás biz-

tosításához, mely dokumentumok
elkészítése szükséges. Kranauer László, az
Egészségért Alapítvány kuratóriumának
elnöke és Kovács László, az alapítvány
alapítója keresett fel a pusztaszabolcsi 
mentõállomás felszerelésének, eszközeinek
bõvítését célzó támogatás ügyében. Kovács
László bemutatta Pusztaszabolcs címerének
átalakítási tervezetét. Kranauer László volt
tanácselnökként arra emlékszik, hogy
Szakmári-Juhos László és Kádár Béla találta
ki annak idején ezt a címert. Azóta eltelt
negyven év és lehetséges, hogy meg kellene
változtatni. Dunaújvárosban a járási mene-
trend egyeztetésén vettem részt, ahol fel-
vetettem, hogy az Intercity vonat legalább
vasárnap Pécs irányába egyszer és pénteken
Budapest irányába egyszer megálljon
Pusztaszabolcson, hogy a pécsi egyetemisták
számára iskolavárosuk megközelítését 
könnyebbé tegyük. Elzárkóztak ennek a
lehetõségétõl. Megköszöntem, hogy a
Pusztaszabolcs - Velence - Székesfehérvár
vonalon az autóbuszjárat mûködtetését
meghagyták. Kértem, hogy a dunaújvárosi
helyi járat és a vonat csatlakozás összehan-
golását teremtsék meg. Tájékoztattak arról,
hogy a székesfehérvári vonal helyreállítása
után Budapestrõl a vonatok öt perccel elõbb
indulnak és érkeznek Pusztaszabolcsra,
Pusztaszabolcsról Budapestre öt perccel
késõbb indulnak és érkeznek.
Április 16-án Budapesten a Magyar
Újságírók Országos Szövetségének
székházában tartott konferenciát a Magyar
Önkormányzatok Szövetsége az önkor-
mányzatok kommunikációs feladatairól.
Taglalták az önkormányzat kommunikációs
feladatait, azok lehetséges formáit, a pol-
gármesterek lehetõségeit, illetve felkészülési
módjait, például az interjúkra. Részt vettem
az Oktatási, Közmûvelõdési és Sport
Bizottság ülésén, amely után az
Országzászló mûemlék helyszínének
egyeztetését folytattuk le a bizottság tag-
jaival és Keisz Gellérttel.
Április 17-én a „Kulturális intézmény és
oktatási intézmények együttmûködése” címû
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0204 pályázat
monitoring ellenõrzése zajlott. A köz-
foglalkoztatottak a középiskola elõtt
elkezdték (azóta be is fejezték) a járda
építését, köszönet Vágó Bélának a betonke-
verõ gépért.
Április 18-án a Stadler Magyarország Kft.
szolnoki üzemének avató ünnepségén vet-
tem részt. Peter Spuhler, a Stadler Rail cso-
port tulajdonos-vezérigazgatója beszédében
pozitív szövegkörnyezetben említette
Pusztaszabolcs nevét. A sajtóközlemény
szerint az új szolnoki üzem „a cégcsoport
pusztaszabolcsi leányvállalatához tartozik”.
A beszélgetésekbõl sejthetõ, hogy a GYSEV
leendõ 8 motorvonatjának karbantartása
nagy valószínûséggel Pusztaszabolcsra
kerül, a MÁV új, 40 motorvonatjáról még
folynak a tárgyalások. A szolnoki üzembe a

Noble Kft. telepítette a darurendszert.
Délután a VIII. ker. Józsefváros Közterület-
felügyeletén tekintettem meg a VIII. kerületi
térfigyelõ kamerarendszert és mûködését.
Ígéretet kaptam arra, hogy az általuk
készített szabályzatokba beletekinthetünk.
A késõbbi eseményekrõl a képviselõ-
testületi ülésen szóbeli kiegészítést tett a pol-
gármester:
Április 19-én polgármesteri fórumot tartott a
Mûvelõdési Házban a kommunális adó
bevezetése és tervezett felhasználása
ügyében.
Április 20-án a Föld napja alkalmából a
Tiszta Utak, Élõ Táj Egyesület szemét-
szedési akciót szervezett, melyen 104 fõ vett
részt. Az adventista gyülekezet össze-
jövetelén és istentiszteletén is részt vett.
Április 21-én a PSzSE futó és kerékpáros
szakosztály, a Hagyományõrzõ és
Hagyományteremtõ Alapítvány, valamint a
Polgári Egyesület tagjaival fogadta a
világháborús emlékmûnél a Doni
Emlékfutás résztvevõit.
Április 22-én Egyeztetés történt a MÁV
terület átadás-átvétellel kapcsolatosan:
vízhálózat, térkép, a terület értéke, a
trafóház. Április 23-án a 39 fõ részvételével
rendezték a Kistérségi Népdaléneklési
Versenyt a közösségi házban, mely a rossz
idõ miatt március végén elmaradt.
Április 24-én Neikl-Ladány Ágnes tájékoz-
tatta a szemétszedés eredményérõl, valamint
arról, hogy az összegyûjtött hulladék közé
több dögöt is kihelyeztek. Kemény
Gusztávné nyugdíjba vonulása miatt
meghallgatták a lehetséges utódait. Dr.
Egyed Péter rövidesen leteszi a háziorvosi
szakvizsgát, ami új szerzõdéskötést tesz
szükségessé rövidesen. Fórumra hívta a pol-
gármester az 5 legnagyobb iparûzési adót
fizetõ vállalkozót, közülük hárman éltek a
lehetõséggel. Tájékozódott a kamerarend-
szer mûködésérõl is.
A tûzoltóõrs építésének elõkészületei a ter-
vek szerint haladnak.
Két szomorú hírt közölt a polgármester:
elhunyt Fodor Lajos volt képviselõ és
Csefkó Kornélia volt igazgatási osztá-
lyvezetõ.

A képviselõ -testületi ülések
jegyzõkönyvei és a 

határozatok megtalálhatók a
www.pusztaszabolcs.hu

weboldalon az Önkormányzat
menüpont/ Önk. ülések

jegyzõkönyvei alpontban,
illetve a Határozatok 
alpontban, valamint

elolvashatók a könyvtárban.
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A képviselõ-testület
április 25-ei ülésérõl

A két ülés közti tájékoztatót követõen kérdések hangzottak el.
Kátai György megkérdezte, hogy ha valaki közmunkásként
dolgozik, akkor nem is tud elmenni dolgozni, mert ha talál
munkát, nem engedik el jelentkezni.
Tüke László felhívta a figyelmet a temetõ-Csibevölgy útsza-
kasz felkátyúsodására; a világháborús emlékmû körüli kiskert
gondozására; a mûfüves pályánál közvilágítás megvalósításá-
nak szükségességére, illetve ivókút elhelyezésére.
Vezér Ákos jegyzõhöz az adott eset nem jutott el, egy hónap
munka után jár szabadság a közmunkásoknak. Csányi Kálmán
jelezte, hogy vettek ki többen is munkába állás intézésére
szabadságot. A körforgóról szóló tájékoztatókor volt szó a
kátyúzásról. Sajnos az emlékmû környéke korábban is ki
szokott maradni a gondozásból. A játszótér-pihenõpark meg-
valósításakor tervben szerepel ivókút, de közvilágításról nem
tud. Csiki Szilárd jelezte, hogy Adony felé az összes kátyút
kijavították.
Paál Huba rosszallását fejezte ki a gallyazás miatt, mert az
óvodánál két nyárfának csak a csonkja maradt, holott vezeték
nincs a közelben. Javasolta, hogy ültessenek helyettük új
fákat.
Szõke Erzsébet javaslatára elsõ napirendi pontként ismét tár-
gyalta a képviselõ-testület a kommunális adó bevezetését,
melynek során a képviselõk kifejtették mellette és ellene szóló
érveiket, egyetértve abban, hogy a város pénzügyi lehetõségei
szûkösek, de utakat, járdákat kellene építeni. Név szerinti
szavazással a kommunális adó lehetõleg július 1-jei
bevezetése mellett döntött a képviselõk többsége, mely 1000
Ft/hó/ingatlan lesz, és kizárólag út és járda felújításra, építésre
használható fel.
Elfogadta a képviselõ-testület Pusztaszabolcs Város Önkor-
mányzatának 2012. évi zárszámadását.
Parázs vitát követõen elfogadta a testület a közmûvelõdés-
szervezõ 2012. évi beszámolóját, melynek tárgyalása zárt
ülésen folytatódott.
Rendeletet alkotott a testület a tetõkrõl és a temetkezés rend-
jérõl.
Mellékelten közöljük a Mentõállomás támogatásáról szóló
együttmûködési megállapodást.
Elfogadta a testület a Hagyományõrzõ és Hagyományteremtõ
Alapítvány kuratóriumának azon döntését, miszerint fel-
bontják az önkormányzattal kötött együttmûködési megál-
lapodást. Nem kívánnak részt venni a Szabolcs Napok
szervezésében és annak adománygyûjtésében. Felajánlják
azonban egy helytörténeti kiadvány megjelentetésének a ren-
dezvénysorozathoz igazítását, illetve egy helytörténeti kiál-
lítás megszervezését.
Az adózásról és az adóhátralékokról Vezér Ákos jegyzõ
elmondta, hogy tavaly volt a befizetett iparûzési adó a legma-
gasabb, melynek 70 %-át 17 cég fizeti. A nagy hátralékot fel-
halmozók listája ki van függesztve, idõnként elviszik, akkor a
hivatal dolgozói pótolják a kifüggesztést. Meg kell becsülni a
vállalkozásokat, mert munkahelyeket teremtenek és tartanak
fenn.

Kiss Kornélia

„Tiszta Porta,
Rendes Ház”

FELHÍVÁS!
A Magyar Rákellenes Liga
Pusztaszabolcsi Szervezete 

2013-ban is meghirdeti pályázatát a
Tiszta Porta Rendes Ház 

cím elnyerésére.

A pályázat célja: a közterület óvása, védése, a szeme-
telés vissza szorítása, megakadályozása.
A pályázók köre: Pusztaszabolcs város régi és új építésû
lakóépületei.

Pályázati szempontok:
- rendben tartott utcafront (tiszta, füves, fásított, virágos)
- rendben tartott ház, porta
- egészséges környezet, mely a lakók érdekeit szolgálja
- környezetbarát állattartás, kertkultúra

Jelentkezési lehetõségek:

Személyesen: egy jelentkezési lap kitöltése után
személyesen a Polgármesteri Hivatalban, Postán, Városi
Könyvtárban.
Online: Csordásné dr. Juhász Judit és Kõkuti Lászlóné
elektronikus címén:

drjuhaszjudit20091@gmail.com és
kokuti.laszlone@gmail.com 

Jelentkezési határidõ:
2013. június 14.

Tisztelettel a Napraforgó Klub, a rendezõ egyesület.
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Polgármesteri fórum
A márciusi képviselõ-testületi ülésen tárgyaltak a magán-
személyek kommunális adójának tervezett bevezetésérõl,
illetve annak kizárólag járda és útépítésre való felhasznál-
hatóságáról. A javaslat akkor nem kapta meg a szükséges
támogatást. Csányi Kálmán polgármester fórumra, eszme-
cserére hívta a város lakosait, hogy meghallgassa
véleményüket. 
A törvény ugyan nem rendelkezik a kommunális adó fel-
használásáról, helyileg lehet meghatározni, s a képviselõ-
testület ezt meg is tette. 
Szajkó János, a pénzügyi bizottság alelnöke elmondta, hogy
a város költségvetése feszített, a járdák 50 évesek, romlik az
állapotuk. A környezõ településeken már szedik ezt fajta
adót, azért tudnak fejleszteni. Annak idején a csatorna-
beruházás ellen is tiltakoztak sokan, mégis jó, hogy elkészült.
Praktikus kérdések vetõdtek fel: Akik társasházban laknak,
hogyan fizetnek, hiszen ingatlan alapú a kivetés. A nagy
teherautók túlterhelik a már elkészült utakat, letöredezik a
széle, a téli fagy sem használ neki. Elõkerült a szemétszál-
lítás is: miért kell fizetni
annak, akinél nincs
szemét? Mindenki az úton
közlekedik, nem lenne
egyszerûbb lakóövezeti
besorolást  adni, és akkor
nem kellene járda? Már
két éve be kellett volna
vezetni a kommunális
adót. Nehéz a segélybõl
élõknek, de fejlõdni kell.
Havi 1000 Ft-ot akármire
elkölt az ember, így pedig
lenne látszata. Az usz-
odaper miatt kifizetett
tízmilliók milyen jól jön-
nének most ide.
Csányi Kálmán válaszolt: ez év januártól nem az önkor-
mányzat határozza meg a szemétszállítási díjat. Ahol lakos
él, ott keletkezik hulladék, azt el kell szállítani. Ha elégeti,
akkor a levegõ szennyezése miatt kell a díjat fizetni.
Megoldást keresnek a teherautók kitiltására. Útépítéskor
padkarendezés is szükséges. Fontos, hogy a járda járdaként,
az út útként funkcionáljon. Amikor döntünk, a legjobbat
akarjuk, utólag derül ki, hogy sikerült-e – így történt ez az
uszoda esetében is. Tudnunk kell, hogy 1 km út megépítése
jelenleg kb. 10-11 millió forint, 18 km aszfaltozatlan útja van
a városnak. Évente egy-egy utcát tudnánk leaszfaltoztatni. A
bevezetésnek is vannak járulékos költségei, amik csökkentik
a befolyt összeget.
Kátai György emlékeztetett, hogy sokáig polgárbarát önkor-
mányzat mûködött a városban, de sajnos nem gazdag
település Pusztaszabolcs. A legdrasztikusabb bevétel elvonás
most történt, 2013-ra. Azt mondják évi 15 millió bevétel
várható. Ha csak 2015-ben vezetjük majd be, abból 2016-ban
lehet utat, járdát építeni, ami 3 év veszteség.
Paál Huba, a pénzügyi bizottság elnöke kifejtette, hogy 5-6

éve építettünk aszfaltos utat. Az ez évre tervezett 10 millió
forint céltartalékot elvitte az uszoda. Nincs pályázat utakra,
van, volt futsal pályára, játszótérre, mûvelõdési ház kor-
szerûsítésére. Azt mondják, a havi 1000 Ft kb. egy doboz
cigaretta ára. Senki nem szeret adót fizetni, de muszáj.
Jelenleg úgy tûnik, csak a kommunális adóból befolyt
összegbõl tudunk utat, járdát építeni. Az 50-60 évvel ezelõt-
ti összetartást, közösségi felelõsség vállalást kérjük újra.
Ismét javaslatok hangzottak el: Az aszfaltos utcákban az
árokból a földet ne rakják a padkára, mert a csapadékvíz nem
tud lefolyni. A nyugdíjasok, nagycsaládosok,
munkanélküliek kapjanak kedvezményt. A Velencei úti
orvosi rendelõ udvarán alakítsanak ki parkolót. Az aszfaltos
utcák állagát is meg kellene óvni. Hetente, kéthetente egy
nap legyen meghosszabbított ügyfélfogadás a polgármesteri
hivatalban, mondjuk fél hatig-hatig.
Tüke László, a településfejlesztési bizottság elnöke
megkérdezte a több ciklus óta képviselõket, hogy miért most
akarják bevezetni ezt az adót? Volt pályázat gyûjtõútra, csak
át kellett volna minõsíteni. A fórumon a lakosság töredéke
van jelen, nem reprezentatív a minta a döntés szempontjából.
A 200 millió forintos fejlesztési hitelt, ha sikerült volna föl-

venni, mibõl fizette volna
a város? Nem módosak az
itteni emberek, mibõl
fizetik az adót? A 18 km
utat kb. 18 év alatt tudnánk
leaszfaltoztatni. Paál Huba
kijelentette, hogy nem
akart politikai vitát, az
emberek véleménye a
fontos. Ha így állunk a
dolgokhoz, sohasem
lépünk elõre. Nem zsarolni
akarjuk az embereket,
hanem a segítségüket kér-
jük.
Német József baptista
lelkész javasolta a múlt

lezárását. Õk az alapítvánnyal évente 5-6 millió forintot osz-
tanak ki a rászorulóknak a településen. Az emberek egy része
nem tudja fizetni az adót, de mi, akik képesek vagyunk,
fizessünk, és használjuk fel jól. Bokor Katalin szerint elõször
a fejekben kell rendet tenni, hogy gondozzák a környezetüket
és tegyenek a település fejlõdése érdekében. Másik vélemény
egy nyugdíjastól: A csatornaépítéskor havi 900 Ft-ot
fizettünk, és tudtuk, hogy majd csatornadíjat is kell
fizetnünk. Ha ez az adó szükséges a fejlõdéshez, akkor ezt is
támogatjuk és fizetni fogjuk.
Csányi Kálmán a tavaszi kertmûvelésbõl vett analógiát:
Mikor kell babot vetni? Mit fõzünk belõle? Mibõl lesz a
levesbe pl. csülök? – Száz apró lépéssel hátha kiválthatjuk a
babvetést, mert lehet, hogy a borsó jobb. 
Megköszönve a megjelentek véleményét, jelezte a pol-
gármester, hogy szándéka szerint kisebb településrészeket
érintõ fórumokat fog tartani a jövõben.

Kiss Kornélia

Ez év januártól nem az önkormányzat 
határozza meg a szemétszállítási díjat.
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Péntek. Délután busszal indultunk el Székesfehérvárra az
idei diáknapok nulladik napjára. Ezen a napon csak a
diákszínpadoson adták elõ színdarabjaikat. Elsõnek a
Commenius Zenei Impro címû elõadást láthattuk, majd
õket követte egy abszurd dráma Beckettõl, a Godot-ra
várva címû darab, és mindezek után beleláthattunk a
Bogarak életébe, majd a Broadway Szökevényeitõl láthat-
tunk egy iskolajelenetet. Persze a mi csoportunk is
készült elõadással, Illyéstõl a Tûvé-tevõk címû darab. A
közönség soraiban ülõket a buta võlegény alakja nevet-
tette meg a legjobban, és a karakter megformálója,
Debreceni Máté elnyerte ezzel az alakítással a zsûri tet-
szését is, és Táskarádió különdíjjal jutalmazta meg, az
elõadásunk pedig bronz díjat nyert el. 
A hazafelé utunk a vonaton már jó hangulatban telt el így,
hogy már túl voltunk a szereplésen.
Szombat. Reggel 8 órakor indult a vonatunk
Székesfehérvárra. Elsõ programként elindultunk
könnyûzenét hallgatni a Petõfi kultúrtérbe, ahol sok tehet-
séges zenészt ismerhettünk meg, majd mindezek után
mentünk a Mûvészetek Házába, ahol már javában folyt a
szavalóverseny, ahol a mi diákjaink is szép számmal részt
vettek. 
Tanulóink közül elõször Botár Dániel lépett színpadra, aki
egy székely népmesével szerzett vidám, nevetéssel teli
perceket a közönségnek, a zsûri pedig ezért bronz díjjal
jutalmazta meg. A humoros percek után Kaluz Vivien
varázsolt nekünk Komfortos Mennyországot, egy igazán
elgondolkodtató, szép, és könnyfakasztó prózamondás-
sal, a zsûri pedig meg is jutalmazta ezért egy ezüst díjjal.
A szavalások után pedig elmentünk egy kis néptáncot
nézni, majd jött az aznapi igazi nagy durranás. 

Sótájm. Ebben a
kategóriában is
voltak szép számmal
nevezõ diákjaink. A
kilencedik, tízedik,
tizenegyedik és tizen-
kettedik osztályosok
mind-mind tánccal
készültek. Amikor
már a negyedik nagy
sikert arató tánc is
lement, a
mûsorvezetõ meg is
jegyezte, hogy

milyen vidám iskola lehet ez a pusztaszabolcsi, úgy lát-
szik ide minden reggel táncolva mennek be a diákok.
Nos, a négy produkcióból egy ért el eredményt, méghoz-
zá bronz díjat, ez pedig a tizenkettedikesek charleston-ja
volt. Egyébként minden tánc fantasztikusan sikerült.
Persze, aki egyszer is rész vesz egy ilyen diáknapon, min-
denképp meg kell néznie ennek a kategóriának az
elõadásait, mert nagyon szórakoztatóak. 
Sótájm után hazafelé indultunk. Itt értek az igazi
meglepetések minket. Társaink, akik megnézték a kiírá-
sokat, elmondták, hogy irodalmi kategóriában ketten is

értünk el eredményt. Szûcs Ella bronz díjat kapott egy
általa megírt meséért, és Kaluz Vivien arany díjat a novel-
lájáért. 
Nagyon örültünk a helyezéseiknek, de nem ez volt az
utolsó meglepetés. Tánczos Krisztina tanárnõ a vonatra
fellépve azonnal köszöntötte az irodalmi kategória fõdí-
jasát, Kaluz Vivient. Igen, Vivi a Tébolyban rekedve címû
mûvével megnyerte az irodalmi kategóriát, ez pedig igen
nagy büszkeséggel töltötte el a tanárnõt, sõt minden
diákot és persze az iskolát is. Így tehát Vivi sikerének
örülve zártuk a napot.

Vasárnap. Gála. Ezen a napon csak belépõvel lehetett
bemenni a Vörösmarty Színházba. Nekünk természete-
sen volt jegyünk. Azt kell, hogy mondjam, megérte meg-
néznünk ezt a mûsort. Sok színvonalas produkciót láthat-
tunk: kezdésnek a Széchenyisek kórusa énekelt egy dal-
csokrot, majd tovább folytatták komolyzenével, és hallhat-
tunk furulyázást, zongorázást és gitárra írt mûveket.
Mindezek után egy néptáncos produkciót tekinthettünk
meg, majd jöttek az izgalmasabb elõadások:
könnyûzenét és prózamondásokat hallhattunk, illetve tán-
cokat láthattunk. A számunkra legérdekesebb viszont az
volt, mikor Vivi átvehette a fõdíjat, illetve Máté a különdí-
jat. Ezek után jött a diáknapok igazi meglepetése: a Tûvé-
tevõk címû diákszínpadi elõadásunk elnyerte a nézõk tet-
szését, és megjutalmaztak minket egy közönségdíjjal,
ami egy nagy plüssmackó. 

Végül is
igazán izgal-
mas három
napot hagy-
tunk a
h á t u n k
mögött, és
már várjuk a
jövõ évi ren-
d e z v é n y t .
R e m é l j ü k ,
ugyani lyen

szép eredményekkel zárunk majd a következõ évben is. 
A vidéki középiskolák között 2. helyezettek lettünk a 11
mûvészeti kategóriában elért helyezéseinkkel!

Szûcs Ella 10.d

Diáknapok 2013

Táncosaink

Kaluz Vivien átveszi a
kategóriadíját

Tûvétevõk közönségdíjas
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Kedden délelõtt az osztályommal
egy kalligráfiai bemutatón volt al-
kalmam részt venni. Az elõadást
Zhang Wei kalligráfia mester tartotta,
aki a Nagy Fal Magyar-Kínai
Barátság Egyesületének tagja. Azért
jött el az iskolánkba, mert diákjaink
megnyerték Az 5000 éves Kína nevû
pályázatot, melyen gimnazistáink és
a 9.a szakközépiskolás tanulói vet-
tek részt, Tánczos Krisztina tanárnõ
vezetésével.

Elõször bemutatkoztak nekünk,
utána pedig kiosztották a díjazottak-
nak az okleveleket. A mester csak
egy kissé beszél magyarul, így vele
volt a lánya is, aki tolmácsolt nekünk.
Ezek után Zhang Wei a kínai írás
történetérõl beszélt egy keveset,
elmondta, hogy hogyan alakult ki az
írás, és hogy milyen messzeségekig
nyúlik vissza az írásuk megjelenése.
Példákat is mutatott arra, hogy az
évezredek során milyen változásokon
mentek keresztül az egyes írásjelek.
Ebbe minket is belevont, hiszen
amikor felmutatott egy ábrát, akkor
megkérdezte tõlünk, hogy felismer-
jük-e. Nagyon érdekes volt látni, hogy
egy-egy írásjel az idõk múlásával
mennyire meg tud változni, de még új
formájában is tökéletesen észreve-
hetõk az õsi vonások.

Késõbb megengedte, hogy
kérdéseket tegyünk fel neki, amire
szívesen válaszolt. Születtek vicces
kérdések, amelyekre õ is igyekezett
nem kevésbé szórakoztató vá-
laszokat adni. Miután már nem volt
több kérdésünk õ kérdezett tõlünk,
és azt mondta, hogy örömmel látja,
hogy magyar létünkre mennyire
érdeklõdünk a kínai írás után.
Hozzátette, hogy okos kérdéseket
tettünk fel, és az õ kérdéseire is ügye-
sen válaszoltunk. Azok, akik
kérdeztek vagy válaszoltak,
ajándékot kaptak a mestertõl. Ezek
az ajándékok kézzel festett kínai írást
tartalmaztak, és elmondta, hogy
ezeket az elõadás elõtti nap
készítette. Elárulta, hogy mindegyik
papíron valamilyen kínai közmondás
vagy jókívánság szerepelt.

Elõttünk is festett néhány írásjelet, és
azt is megmutatta, hogy többféle írás-
jel fajta létezik. Vannak az õsi,
kezdetleges formák, utánuk jönnek a
valamivel másabbak, és végül a két
utolsó az, amit manapság is használ-
nak. Elmondta, hogy egy-egy írásjel
általában egy szótagot jelöl.

Szó esett az egyes szavak
kimondásáról is, és elmagyarázták,
hogy négyféle hanglejtés van, amit a
kínai nyelvben használnak. Ezeket be
is mutatta nekünk, hogy jobban
érzékeljük azt, amirõl beszél, és hogy
megértsük a kínai nyelv szépségét is.
Értékelte a kíváncsiságunkat és a nyi-
tottságunkat, hiszen nem mindennap
lehet része az embernek egy ilyen
élményben, fõleg ha a kínai nyelvrõl
van szó. Hiszen ez a nyelv érdekes és
egyben bonyolult is, mivel nem
gyakran találkozik vele az ember. Az
írás megtanulásához körülbelül
három évre van szükség, addigra
mintegy háromezer írásjel megis-
merésére kerül sor. 

Zhang Wei készített két írást az
iskola számára is, amelyekben sok
szerencsét kíván a további céljaink
eléréséhez, hiszen ha tanulunk, és
teszünk a sikerért, akkor az be is fog
következni. Ezeket a szövegeket a
négy írásfajta közül két különbözõvel
írta le számunkra. 

Az elõadás végén mindenki
számára kész volt ajándékot
készíteni, hiszen azt mondta, hogy
leírja a neveinket kínaiul. Érdekes volt
látni, hogy a nekünk megszokott
betûk helyett, amelyekkel a neveinket
írjuk, kínai írásjelek voltak a papíron.
Elõször kíváncsian néztem a papírt,
amin a nevem szerepelt, hiszen a

rajta lévõ jelek nem mondtak nekem
túl sokat. Egyre többször megnézve
tetszettek az írásjelek formái, az apró

kis pontok és vonalak. Rájöttem,
hogy a lényeg az, hogy tudom, mi
van leírva a papíron, és magát az
egész mûvet kell néznem, nem
pedig megpróbálni részeire bon-
tani, vagy megfejteni, hogy az
egyes kis ecsetvonások magukban
mit jelenthetnek. Az a fontos, hogy
ez nekem készült, az én nevemet
tartalmazza a mester pecsétjével és
aláírásával együtt.

A mester és a lánya is nagyon
kedvesek voltak, igyekeztek izgal-
massá és érdekessé tenni szá-
munkra az együtt töltött idõt. Olyan

dolgokat mondtak el, amelyek szá-
momra új információk voltak, így
gyarapíthattam az ismereteimet.
Nagyon örülök, hogy részt vehettem
ezen az elõadáson, mert eddig nem
foglalkoztatott a kínai kultúra, fõleg
nem az írásjelek. Ez a bemutató kellõ
információval szolgált, nem volt túl
sok vagy unalmas. Jól éreztem

magam, és remélem, hogy máskor is
lesz rá lehetõségem, hogy ilyen
élményben legyen részem, hiszen az
ehhez hasonló események által
mindig egy kicsivel többet tudhatunk
meg másokról, ezáltal valamivel mi is
gazdagabbak lehetünk.

Ertelt Tímea 10.d

Kalligráfia, avagy ti mit tudtok 
a kínai írásról?

A nevem: Ertelt Tímea

Kalligráfia



Az április mindig nagyon mozgalmas
iskolánk életében, hiszen ekkor ünne-
peljük névadónk születésnapját, és
rendezzük a Józsefes hetet, amely
bõvelkedik programokban.
8-án és 9-én zajlott a leendõ elsõ
osztályosok beíratása.

9-én délután író-olvasó találkozóra
igyekeztek az alsó tagozatosok. A
Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Bosnyák Viktóriát látta vendégül, aki
érdekes elõadásával lenyûgözte a
gyerekeket. Elmesélte, hogy saját
lányainak kezdett írni, és ma már a
sokadik könyvnél tart. Mûvei a
kisiskolás, kiskamasz korosztályhoz
szólnak, annak reményében, hogy
megszeretteti velük az olvasást. A
találkozó végén dedikálta könyveit,
melyeket a helyszínen megvásárol-
hattak vagy megrendelhettek az
érdeklõdõk.
Ezen a napon rendezte atlétika házi-
versenyét a felsõ tagozat. Az alsósok
másnap mérték össze tudásukat 60 m-
es futásban, távolugrásban és kislab-
dadobásban.

Április 11-én reggel József Attila
szobránál Kocsis József igazgató
megnyitotta a Józsefes hetet. 10
órakor költészet napi mûsor hangzott
el az iskolarádióban. 

Délután az alsósokat filmvetítés
várta, a felsõ tagozatosok pedig a
G(Á)-JA irodalmi vetélkedõn vettek
részt. Idén ünnepeljük Gárdonyi Géza
születésének 150. évfordulóját. A
furcsa elnevezés rá és József Attilára
utal. Az õ életük, munkásságuk,
mûveik ismeretérõl adtak számot a
versenyzõ csapatok. 

Április 12-én diákönkormányzati
napot tartottunk. 9 órától akadály-
verseny zajlott a mûfüves pályán és
környékén. Elsõtõl nyolcadikig min-
denki ott volt, és kipróbálhatta magát

elméleti és ügyességi feladatok
megoldásában. A csapatok láthatóan
jól szórakoztak.
16 órától a Mûvelõdési Házban „Ki
emeli fel a fáklyát?” címmel irodalmi
mûsort adott elõ a felsõsöknek Bokor
Zsuzsa, R. Kárpáti Péter és Major
Róbert.

Április 15-én délután az alsó-
sok komplex tanulmányi versenyen, a
felsõ tagozatosok a TÖK(J)Ó-teszt-
versenyen vehettek részt.
(TÖK(J)Ó=Természettudományok és
ÖKO)
16-án a 3-4. évfolyam tanulói
kidobóbajnokságon mérték össze
ügyességüket. Az 1. és 2. osztá-
lyosoknak rajzverseny volt, ahol
Gárdonyi Géza egy-egy elbeszélését
hallgatták meg, és készítettek hozzá
illusztrációt. 
Aznap délután került sor a meghívá-
sos országismereti csapatversenyre,
melyet hagyományosan az idegen
nyelvi munkacsoport szervez. Az
idén Ausztrália és Ausztria volt a két

ország, melybõl fel kellett készülniük
a részvevõknek. Hat helyi és két
vendégcsapat vetélkedett, akik
Ráckeresztúrról és Velencérõl
érkeztek. Örömünkre a gyõzelmet a
mi 6.-os csapatunk szerezte meg.
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józsefes hírek

Folytatás a következõ oldalon

Bosnyák Viktória felolvas

A névadó portréja, körülötte
idézetek a költõtõl

Akadályverseny 
Gólya viszi a fiát

Országismereti vetélkedõ

Ki emeli fel a fáklyát - Major Róbert,
R. Kárpáti Péter, Bokor Zsuzsa
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Április 17-én az 1-2. évfolyam tanulói
kidobóztak, és a 3-4. osztályosok raj-
zoltak.
Ezen a délutánon volt a felsõsöknek a
nagy érdeklõdéssel várt ÖKO-csapat-
verseny. Az elõzetes feladat ezúttal az
volt, hogy készítsenek a részvevõk
mûanyag kupakokból használati vagy
dísztárgyat. Ötletes megoldások szület-
tek a kukásautótól a tányéralátétig. A

szervezõk változatos feladatokkal tet-
ték próbára a gyerekek ismereteit a
Duna – Ipoly Nemzeti Parkról, a
szelektív hulladékgyûjtésrõl, energia-
és víztakarékosságról, védett
növényekrõl és állatokról, tudatos
vásárlásról, és még sorolhatnám.
Április 19-én költészet napi vetélkedõ
volt a könyvtárban felsõsöknek.
Április 20-án kitûnõ idõben nagyon
sokan és nagy lelkesedéssel jelentek
meg a hagyományos szemétszedési
akción, amelyet a „Tiszta utak, élõ táj”
Egyesület szervezett a Föld napja al-
kalmából.
A 64 tanuló és néhány tanárkolléga sok
utcában szedte össze a hulladékot.
Örömmel tapasztaltuk, hogy városunk
lakói egyre igényesebbek
környezetükkel szemben, mert a
szemét mennyisége kevesebb volt a
szokásosnál. Még arra is volt

energiánk, hogy a Dobó István utca
végén egy kisebb illegális hulladék-
lerakót felszámoljunk. 
Köszönet gyermekeinknek, hogy
szabadidejükbõl áldoztak, és
lakókörnyezetüket szebbé, tisztábbá
varázsolták.

Április 22-én a nagyszünetben
tartottuk a Józsefes hét zárását. Minden
versenynek ekkor volt az eredmény-
hirdetése. Köszönettel tartozunk a
Hagyományõrzõ és
Hagyományteremtõ Alapítványnak,
akik a G(Á)-JA irodalmi vetélkedõ és a
rajzverseny szép okleveleit és értékes
díjait felajánlották. A hét több 
programját: a színházlátogatásokat,
irodalmi mûsorokat, meghívásos
versenyeket az önkormányzat által
nyert, szabadidõ hasznos eltöltését
segítõ pályázat révén tudtuk méltó
módon megrendezni. Az akadályverse-
ny díjait az önkormányzat sikeres ját-
szótéri pályázata biztosította, melynek
megírásában a Józsefes Gyermekekért
Alapítvány is részt vett, a civil
szervezet 15 éves évfordulójához kapc-
solódó programsorozat kidolgozásával.
Köszönjük.
A záróünnepség után Föld napi mûsor
hangzott el az iskolarádióban.

Április 23-án került sor a 10.
jubileumi népdaléneklési versenyre,
melyet kezdettõl fogva a József Attila
Általános Iskola és a Kulturális Érték-
mentõ Egyesület közösen rendez.
Beloiannisz, Besnyõ, Perkáta,
Rácalmás és a házigazda
Pusztaszabolcs általános iskolásai
közül összesen 41-en vettek részt a ren-
dezvényen. Mindenkinek egy kötelezõ
és egy szabadon választott magyar nép-
dalt kellett elénekelnie. A verseny mot-
tójául a Tiszán innen, Dunán túl…
kezdetû népdal elsõ sorát választotta a
verseny szervezõje, Boros Ildikó ének-
tanár. A választott dalnak ezért a vízzel

kapcsolatosnak kellett
lennie. A produkciókat
háromtagú zsûri bírálta
el: Szuszán Jánosné, a
besnyõi népdalkör
vezetõje, Fazekasné
Domak Anikó népzene-
pedagógus és Csányiné
Pergel Andrea a
Kulturális Értékmentõ
Egyesület elnöke. A

versenynek most is a Boldogasszony
Közösségi Ház adott otthont. A 10.
évforduló alkalmából Boros Ildikó
meghívott három olyan énekest, akik
már középiskolások, de annakidején
állandó és sikeres résztvevõi voltak a
rendezvénynek. Elõször õket hallhat-
tuk: Szabó Annát Rácalmásról,
Battyányi Olivért és Terkovics Renátát
Pusztaszabolcsról. Utánuk következtek
a versenyzõk elsõstõl nyolcadikosig. A
következõ eredmények születtek:
I. korcsoport: 
1. Fülöp Kiara Beloiannisz
2. Ster Réka Pusztaszabolcs
3. Darvas Helga Pusztaszabolcs
II. korcsoport:
1. Tunyogi PetraPusztaszabolcs
2. Bartik Dominik Besnyõ
3. Varga Dorina Besnyõ
Daróczi Sára Lilla Pusztaszabolcs
III. korcsoport:
1. Farkas Alíz Besnyõ
2. Viczkó Szabolcs Perkáta
IV. korcsoport:
1. Farkas Luca Besnyõ
2. Balogh Petra Pusztaszabolcs
3. Mészáros Mercédesz Besnyõ
Idén az önkormányzat által nyert,
szabadidõ hasznos eltöltését segítõ
pályázat révén a mezõtúri fazekasság
gyönyörû tárgyait kapták jutalmul a
négy kategória helyezettjeit.

A Kulturális Értékmentõ Egyesület
jóvoltából szétoszthattunk egy óriási
születésnapi tortát, és készült egy
ünnepi fényképalbum az elmúlt tíz év
fotóiból.

Április 26-án rendezték
Dunaújvárosban a körzeti atlétika-
versenyt. Iskolánk sportolói remekül
szerepeltek. Eredményeiket tanév
végén a sportversenyekrõl szóló
táblázatban tesszük közzé.

Április 29-én és 30-án a
leendõ elsõ osztályos tanítók látogatást
tettek a nyílt napon a Manóvár és a
Zsiráf Óvodában.
Köszönöm kolléganõim tudósítását a
színházlátogatásról, és Kovács Lajos
kollégám segítségét és fényképeit.

Dudásné Mester Judit

ÖKO vetélkedõ

Hulladákgyûjtés a Föld Napján
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„Mentsük meg Huck-ot!”
(Tudósítás a Pesti Magyar Színházból)
Április 18-án a Magyar Színházban az érdeklõdõ felsõ tagozatos diákok meg-
nézhették a Huckleberry Finn és Tom Sawyer kalandjai címû musicalt. A
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0204 „A kulturális és az oktatási intézmények
partnersége”címû pályázatnak köszönhetõen a buszköltségeket a városi ön-
kormányzat állta, a gyerekeknek csak a színházjegyet kellett fizetni. 
Az elõadás 2 és fél órás volt, egy szünettel. A diákok jól érezték magukat, a
színdarab nyelvezete, a zenék és a táncok könnyen lekötötték a figyelmüket.
Sok volt a humoros rész, a váratlan fordulat, izgalmas és szélsõséges jellemek
bonyolították a cselekményt. A fõszereplõk mintha a mai korból léptek volna
elénk. A történet mindenki számára fontos témákat dolgozott fel. A nézõk
leckét kaphattak abból, milyen fontos a barátság, a kitartás és a hûség.
Komoly kérdéseket is feszegetett a színdarab: jogosak-e az elõítéletek, joga
van-e származás miatt szolgasorban tartani az egyik embernek a másikat?
A Mark Twain könyve alapján megírt musical olyan ikonikus jelenetet is tar-
talmazott, mint kerítésfestés, amely Polly néni büntetésének indult, ám a
falubeli gyerekek szórakozásaként végzõdött. A darab legsötétebb jelenete
egy gyilkosság volt, majd az ezt övezõ rejtélyek felgöngyölítését kellett
Tomnak felvállalnia. 
A színészek kiválóan játszottak, tisztán énekeltek. A boldog befejezés tette fel
a koronát a tökéletes alakításra. A számtalan kaland és veszedelem után Tom,
Huck és Jim elnyerte méltó jutalmát. A szûnni nem akaró taps jelezte, hogy a
darab poénjai, a szereplõk érzései utat találtak a közönség szívéhez. 
A színházba látogató diákjaink körében nagy siker övezte azt a
kezdeményezést, hogy a szünetben a színészekkel alá lehetett íratni a mûsor-
füzetet. Így sokkal életközelibbé tették a cybervilágban létezõ diákok számára
a színház világát. Voltak olyan érett gondolkodású tanulók is, akik a szünet-
ben áttanulmányozták a színház repertoárját, és jelezték, hogy szívesen járná-
nak rendszeresen színházba. A pályázatnak köszönhetõen bebizonyosodott,
hogy a mi diákjaink is szívesen járnak színházba, ha érdeklõdésüknek
megfelelõ színdarabot tudunk elérhetõ áron ajánlani nekik. Öröm volt másnap
hallgatni az élménybeszámolóikat! Remélem, lesz még ilyen lehetõségünk
máskor is!

Molnár Georgina

A Dzsungel könyve Székesfehérváron
A költészet napja az idén duplán különleges volt iskolánk néhány diákjának,
hiszen ezen a napon nemcsak a kedvelt, színes programokkal teli Józsefes-
hét kezdõdött, de négy osztály számára még egy különleges eseményt is
hozott; a székesfehérvári Vörösmarty Színházban a Dzsungel könyve címû
elõadást nézhettük meg egy sikeres pályázatnak köszönhetõen.
A 2.b, 2.c, 3.a, 4.a osztályok buszköltségét a TÁMOP – 3.2.13-12 / 1-2012-
0204 számú pályázatból finanszírozta Pusztaszabolcs Város Önkormányza-
ta.
A gyermekeknek és kísérõiknek egyaránt nagyon tetszett az ismert könyv és
mese színpadi változata; a csodás jelmezek, a színészek játéka. A két
felvonásos, csaknem 3 órás zenés darab mindannyiunk figyelmét teljesen
lekötötte, szinte nem is érzékeltük az idõ múlását. 
Hazafelé még sokan dúdolgatták a fülükben csengõ dallamokat, és meséltek
vidáman a szülõknek Baluról, Maugliról és Bagiráról.
Köszönettel tartozunk a pályázatok írójának, Darvas Tímeának az utazás és
Hujberné Király Beátának és Tánczos Krisztinának a jegyek szervezéséért.

Bagamériné Battyányi Mária

SZÍNHÁZBAN  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 min-
den 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

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Nemes József
temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak,

sírjára koszorút, virágot helyeztek.

Külön köszönetet mondunk
Csordásné dr. Juhász Judit doktornõnek,

Baltási Nándor plébános úrnak, 
és a Styx Kegyelet Kft-nek.

Gyászoló Család

SZABOLCS HÍRADÓ
Felelõs kiadó: Pusztaszabolcs Város  
Önkormányzat Képviselõ-testülete

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

Fõszerkesztõ: Kiss Kornélia
Munkatársak:Bagamériné Battyányi Mária, Czöndör Mihályné -
Molnár Sándor, Csányi Kálmán, Debreceniné Varga Annamária,

Dobrán Anikó, Dudásné Mester Judit, Ertelt Tímea, Feketéné Bokor
Katalin, Kard Anita, Lepsényiné Szépi Gabriella, Mészáros Józsefné,

Molnár Georgina, Neikl-Ladány Ágnes, Paragh Margit, Popovics
Ilona, Szekula Istvánné, Szõkéné Sági Erzsébet, Szûcs Ella Tervezés
és nyomtatás: Rolling Nyomda Bt. Felelõs vezetõ: Rozsnyai Zoltán

Megjelenik 650 példányban Lapunkat rendszeresen szemlézi
az OBSERVER médiafigyelõ!
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Sirályok,
tündérboszorkányok

és mantyusok
Április 9-én író-olvasó találkozót tartottunk a
Könyvtár és Mûvelõdési Ház nagytermében,
amelynek vendége Bosnyák Viktória írónõ, mûfordító
volt.  
A TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0204 segítségével meg-
valósuló rendezvényen az általános iskola alsósai vet-
tek részt nagy számban a tanító nénik és néhány szülõ,
nagyszülõ kíséretében.
Bosnyák Viktória írásai elsõsorban az óvodás,
kisiskolás és kiskamasz korosztályhoz szólnak.
Vannak köztük a gyerekek helyesírását játszva
fejlesztõ „gyakorlókönyvek” (A sirály a király?), a
hétköznapi iskolai élet kicsit „boszorkányos” csodáit

bemutató regények (Tündérboszorkány). Ez utóbbit
rövid amatõr filmen is elhozta az írónõ: Nem tetszik
egy kötelezõ olvasmány? Írd át! Mások is szívesebben
olvassák majd! És a könyvtáros néninek sem kell
„nyugdíjba mennie”!
Megismerhettük még az írónõ újabb könyveit is: a
Puszedli és Habcsók télen-nyáron tartó karácsonyáról
szólót, meg Mantyust, aki manóból változik kutyává
meg vissza, miközben bátorítja a házon kívül beszélni
nem merõ kis gazdáját.
Az írónõ vidám, beszélgetõs másfél órája után még
válaszolt a gyerekek kérdéseire, könyveit dedikálta, s
reméli, hogy mûvei segítségével még több iskolás
szereti meg az olvasást és a helyesírást!
(Bosnyák Viktória könyvei kikölcsönözhetõk a
könyvtárból, illetve tõle megrendelhetõk.

Paragh Margit könyvtáros

Nagy volt a vetélkedési kedv a
könyvtárban a költészet napja al-
kalmából (április 19-én) rendezett
programon: az immár ha-
gyományosnak nevezhetõ alkalomra
az általános iskola 5-6. osztályosai
10, a 7-8. osztályosai 8 csapattal
neveztek be.
József Attila Mama címû versének
közös elmondása után virágokat
helyeztek el a csapatok a kis kiállítás
asztalára. Most azonban József
Attila kötetei mellett ott sorakoztak
Kányádi Sándor „bácsi” könyvei is:
Költögetõ (gyermekversek), Valaki
jár a fák hegyén (válogatás),
Virágon vett vitéz (mesék) stb.
A vetélkedõ célja az is volt, hogy a
gyerekek megismerjék a május 10-
én 84. életévét betöltõ romániai
magyar költõ és író szép verseit.
Rövid életrajzi TOTÓ után
Nyergestetõ címû alkotását hallgat-
tuk meg a költõ hangján felvételrõl.
Az ehhez kapcsolódó feladat után az
Április hónapja címû vers rímeit
kellett kitalálni, s ellenõrzésképpen
meghallgathattuk Rácz Andrea (6.b)
elõadásában.

Megpróbálták a gyerekek kitalál-
ni, hová tûnt el a török követ a
többi török tiszttel s végül a
szultánnal együtt Enyed táján
Konstantinápolyból Kolozsvárra
tartva Az elveszett követ címû
versben. A Víg volt verset
nyelvtörõként kellett minél gyor-
sabban és persze hiba nélkül elmon-
dani. (Nem könnyû, de igen víg fela-
dat volt! Tessék kipróbálni!

Víg volt,
míg volt

néki kedve,
mostan
el van

keseredve,
se meggy,
sem egy

szem cseresznye,
mibe
bele-

csipegetne,
Majd fölvidul a rigó,

ha megérik a dió.

Végül következett az elmaradhatat-
lan illusztrációk készítése egy-egy
vershez (Kelekótya lapótya, Mi
lennék?, Ne félj!, Róka-mondóka),
és megzenésítésük után az elõadá-
suk gitárral, furulyával, dobbal,
alkalmi hangszerekkel. Ez utóbbi-
akról sajnos nem készült hangfelvé-
tel, pedig érdekes lenne némelyiket
összehasonlítani Gryllus Vilmosék
változatával. A rajzok viszont
megtekinthetõk a könyvtárban.
Mivel két részletben zajlott a
vetélkedõ, az eredményhirdetésre a
következõ héten került csak sor az
iskolában. Íme:  

I.  Rigó (6.c)                 50 pont

II.  Feketerigó (5.b)       49
III.  Madáretetõ (6.b)     47
IV.  Lapótya (7.b)       46
V.  Küküllõ (7.a)           45
VI.  Pántlika (6.b)         44

Az ajándékokat a TÁMOP-3.2.13-
12/1-2012-0204 „A kulturális és az
oktatási intézmények
partnersége”címû pályázatból finan-
szíroztuk.
Gratulálok a vetélkedõ
résztvevõinek!

Paragh Margit
könyvtáros

Vetélkedõ Kányádi versekre

Bosnyák Viktória néhány könyve

Vetélkedõ Kányádi Sándor versei alapján
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„…Mert együtt lenni jó!"
Március végén az óvoda dolgozói érdekes kiránduláson
vettek részt. Igaz az idõ nem a tavaszt, hanem még
jócskán a telet idézte, de a hideg nem riasztott vissza
senkit egy kis kikapcsolódástól.
Utunk elsõ állomása a nagytétényi Kastély Múzeumba
vezetett. A kastély a XVIII. században épült, mára
szépen felújított, gyönyörû parkkal körülvett pom-
pájában várja az ideérkezõket.
Az épületben bútormûvészeti kiállítást tekintettünk meg,
amely az Iparmûvészeti Múzeum gyûjteményének
legszebb darabjait mutatja be. A 27 teremben 3oo bútor
együttest láthattunk. Megtalálható volt bölcsõs asztal,
amely az 1500-as években készült, valamint
kelengyeládát ugyanebbõl az idõszakból. Lenyûgözõ
látványt nyújtott a kiállítás mindenkinek, egymás között
megvitattuk a látottakat.
Majd utunkat Pest felé vettük, hogy megérkezzünk
Óbudára, a Közmédia gyártóbázisára, ahol az M1, M2,

Duna és Duna World mûsorai készülnek. Felkészült cso-
portvezetõ várt ránk, aki olyan világgal ismertetett meg
bennünket, ahol egyszerre volt jelen a múlt és a jövõ. A
televízió munkatársai számtalan kedves élmény
felelevenítésében segítettek nekünk.
Hosszú túránkon találkozhattunk Süsüvel, a sárkánnyal,
a TV Macival, Mazsolával és Tádéval. Láthattuk néhány
híres magyar sorozat fõszereplõinek hiteles jelmezét,
mint pl. az Abigél sorozatból Vitai Georgina ruháját,
vagy a Tenkes kapitányét.
Jártunk azokban a stúdiókban, amelyekben az adások
készülnek. Kipróbálhattuk mi is a mûsorkészítés
rejtelmeit. Anikó, Gabi, és Betti kolleganõnk a Híreket
rögtönözték nekünk, óriási sikerrel. Adrienn pedig
idõjárást jelentett. Igazán nagy élményt nyújtott szá-
munkra ez a látogatás, hiszen személyesen, élõben
láthattuk, hogy mi van a kamerák túlsó oldalán.
Úgy gondolom, hasznosan és tartalmasan telt napunk. A
vidámság és a jókedv végigkísérte az utunkat. mert
bizony, együtt lenni mindig jó.

Szekula Istvánné

Majális az óvodákban

Régi szép hagyományaink egyike a májusfa állítása és díszítése
az óvodáink udvarán.
Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeinkkel megismertessük az
ünnephez kapcsolódó népszokásokat, a helyi hagyományokat, s
kicsit kitekintünk a tágabb környezet felé más tájegységek
meglévõ hagyományairól is szót ejtve.
Az ünnepet megelõzõen szalagokat kötözgettünk, dalokat
énekelgettünk minden csoportban.
Beszélgettünk a gyermekekkel arról, hogy kik állítják a fákat
„udvarlási szándékkal”, s közben szép, rég elfeledett kife-
jezéseket halhattak tõlünk.
Már az óvodában is „szövõdnek szerelmek”, ezért nagy érdek-
lõdéssel követték a májusfa állításának történetét, amit titok is
övez, hiszen a legények éjszaka teszik ezt, s május elsejére vir-
radóra lepik meg a leányokat vele.
Mivel „Zöld Óvoda” címmel rendelkezünk, a környezet
szeretetére, védelmére, megóvására nevelünk, így idén is élõ fát
díszítettünk fel. Kiemelten fontosnak tartjuk a népzene
szeretetére nevelést, a mozgáskultúrájuk fejlesztését tánccal és
körjátékokkal. A várakozás-gyülekezés ideje alatt népzene szólt
az udvaron közös tánchoz csalogatva, hívogatva a táncos lábú
gyermekeket.
A csoportok köszöntése és a népszokás rövid összefoglalója után
az óvónénik vezetésével a csoportok feldíszítették a fát, ezalatt a
többi gyermekkel énekeltük a „Tavaszi szél vizet áraszt” nép-
dalunkat. Az ünnephez kapcsolódó tavaszi dalos játékainkat ját-
szottuk el, majd a megújult fa körül és az udvaron énekelve sétál-
tunk, tekeregtünk, kanyarogtunk, bújtunk a feltartott kapuk alatt.
Szívmelengetõ látvány, mikor az összes gyermek kézen fogva
együtt énekel és játszik.
Az ilyen alkalmak erõsítik igazán a közösségi érzésüket, az
összetartozás élményét. Néptánccal kezdtük, a babaházban nép-
tánccal zártuk a mulatságot.
Ezen a gyönyörû szép, tavaszi napon a jókedvû, vidám együttját-
szás és éneklés egy újabb élménnyel gazdagította a gyermekein-
ket, ahol mi felnõttek is igazán jól éreztük magunkat.

Mészáros Józsefné

A nagytétényi Kastély Múzeumban

Tánc a májusfa körül
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SZERETETNAP
Új hagyomány az óvodában

Régóta érlelõdött már bennünk a gondolat, hogy
elindíthatnánk egy új kezdeményezést,és talán ha-
gyományt is teremthetnénk vele. Így született meg a dön-
tés és május 3-án az óvoda dolgozói és kisóvódásai
részvételével elkezdõdött az ELSÕ SZERETETNAP.

Szerettük volna egy apró gesztus értékû ajándékkal
meglepni a városban élõ embereket, az óvodákat segítõ
intézményeket, szervezeteket és a hivatalokat. A célunk,
hogy egy mosollyal, jókívánsággal felhívjuk a figyelmet
a SZERETET és az egymásra figyelés fontosságára.
Mindkét óvodai telephelyen már napokkal elõbb
elkezdtük a készülõdést: ablakdíszeket és különféle kis
virágokat készítettünk. 
A nagy nap reggelén a szülõket is megleptük azzal, hogy
ma van az elsõ SZERETETNAP, mellyel egy új ha-
gyományt kívánunk teremteni. A délelõtt folyamán mind-
két óvodából elindultunk a gyerekekkel, kezünkben kis
virágokkal, és minden szembejövõ embert mega-
jándékoztunk. Az elsõ pillanatban meglepõdtek, de úgy
láttuk, hogy szívesen fogadták ezt a kezdeményezést.
Nekünk már az is nagy öröm volt, hogy ezen a napon egy

kis mosolyt csalhattunk az emberek arcára. Mindenhol
szívesen fogadtak bennünket és örömmel tették ki az ajta-
jukra az ajándékunkat, a virág szívet. Voltak olyanok is,
akik viszonozták a mi kedveskedésünket és megkínálták
a gyerekeket. Ezúton is nagyon köszönjük.
Bízunk benne, hogy jó visszhangja lesz a
kezdeményezésünknek, többet fogunk mosolyogni
egymásra és nem csak a Szeretetnapon!

Lepsényiné Szépi Gabriella

Anyák napja az óvodában
Minden évben van egy kedves nap, amirõl sohasem feled-
kezhetünk meg. Május elsõ vasárnapja, az Anyák napja, az
év talán egyik legszebb ünnepe. Ha valaki megérdemli
szeretetünket, tiszteletünket, megbecsülésünket és köszön-
tésünket, az az édesanyánk. 
Anya! Mama! – ezek a csodálatos szavak, amiket
életünkben elõször kimondunk. Az Anya az, akinek mindig

mi, gyermekei vagyunk a legfontosabbak. Õ az, akivel
örömünket, bánatunkat mindig megoszthatjuk, akiben
mindig bízhatunk, aki aggódik miattunk, és aki õszintén örül
sikereinknek. Õ az, aki szinte mindig minden körülmények
között képes összetartani a családot, akinek jelenléte, gon-

doskodása életünk egy nagyon fontos része.
Az anya gyermek kapcsolat a legfontosabb egy óvodás gyer-
mek életében. Ezért érezzük kiemelkedõ fontosságúnak
óvodáinkban az ünnepre való készülõdét. A gyermekek
számára nagy öröm és izgalom volt az anyukának, nagy-
mamának szánt ajándék elkészítése. Az egész hetet átszõtte
az ünnepi készülõdés izgalma, a titok, a meglepetés. Minden
csoportban rövid kis mûsorral készültünk. A szép versek,
mesék, dalos játékok segítették és még jobban erõsítették ezt
a kapcsolatot.
Sajnos a mai elanyagiasodott világban megbomlanak a
klasszikus családi szerepek. Fontos, hogy mi az óvodai élet
során is erõsítsük ezt a kapcsolatot mind a gyerek, mind a
felnõtt számára.

Szõkéné Sági Erzsébet

Deme Mónika:
Eljött Anyák napja!

Eljött Anyák napja,
minden gyerek a virágot átadja

s a versét elmondja,
ami a szülei szívét meghatja,

hogy milyen ügyes a gyermeke,
aki a szíve csücske

hálát is ad érte,
hogy õ Isten ajándéka!

Szeretetnap - meglátogattuk 
a polgármester bácsit is

Anyák napi köszöntés
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BBoollddoogg ggyyeerrmmeekkkkoorr??!!!!
Könnyû dolgom van, mivel az elmúlt héten Hévízen a
Mûvelõdési Házban 
Gyerekeink élete címmel kértek fel egy elõadás meg-
tartására. Hol is kezdõdik – kezdõdne a boldog gyer-
mekkor? Ha mindkét szülõ szívbõl ezt mondja születendõ
gyermekének: Gyermekem! Ha pompával nem is tudlak
várni, de szeretetben bõven lesz részed!
MIT TESZ AZ ÉDESANYA LEGELÕSZÖR
GYERMEKÉVEL? 
Magához öleli, szeretgeti, tehát érzelmileg, lelkileg
foglalkozik vele. Mikor hamarosan hazakerül a kórházból
az édesapa is ezt teszi legelõször. Mennyire fontos, hogy
ez a szoros együttlét tovább is ilyen szoros maradjon!!!
Hova helyezzük gyermekünket kicsi korában? Ágya
legyen az édesanyja ágya mellett. Meddig? 6 éves
koráig!!!
Isten a gyermeknek két kis kezet adott. Egyikkel édesany-
ja, a másikkal az édesapja kezét fogja. Ezt a láncot nem
lehet büntetlenül szétszakítani.!!

Fontos mindkét szülõ részérõl gyermekeivel a közös
együttlét, kikapcsolódás, beszélgetés, játék, éneklés, imád-
kozás.
Idõnk legértékesebb része a gyermekeinké legyen! Mindig
kell legyen a szülõnek ideje gyermekeit meghallgatni.
„Hadd susogják füledbe bajaikat.” – tanácsolja az Úr
Jézus. Mikor egy beteg hölgy édesanyját megkérdeztem:
szakított-e idõt beszélgetni, játszani lányaival? Szinte
magából kikelve válaszolt: Hogy lett volna ideje, mikor
mind a kettõnek házat vett. (S nem vette észre, hogy mind-
két gyermeke ebben ment már fiatalon tönkre. Megérte?)
Az édesapa kell legyen a példakép! Miben? Mindenben! A
szülõk csak úgy tudnak majd barátaik lenni gyer-
mekeiknek, ha ÕK maguk is egymás barátai. Ahogyan az
édesapa viselkedik feleségével, tiszteli és becsüli, mint
gyermekei anyját, úgy fogják a gyermekek is megbecsülni
anyjukat, s az apjukat is. A szeretetben, ahogy viselkedik
az édesanyjukkal, a tisztaságban, a rendszeretetben, az
igazmondásban, a becsületességben, FELESÉGÉNEK

való segítésben, egyszóval MINDENBEN! Kedves apuka!
Mutasd ki a szeretetedet az édesanya felé, hogy neked õ a
jó Isten után az elsõ, és a gyermekeid, - minden ki más
csak ezután jöhet szóba.
Az otthon legyen a világ legvonzóbb helye!! Érezzük jól
magunkat otthon! Legyen a vidámság helye!! Döbbenten
látom, hallom a terveket, melyeknek lényege: hova fogunk
menni? Vajon miért nem jó otthon lenni?? Pusztaszabolcsi
fiatalember mondta: „Engem soha nem szeretgetett,
simogatott meg sem az anyukám, sem az apukám.” Másik:
„Nekem soha nem mondta az édesapám: Ezt jól csináltad
kisfiam!” Ilyenkor csak döbbenten hallgatni tudok.
Családba születik a legtöbb gyermek. Mit is jelent a
család? „Személyek szoros kapcsolatban élnek egymással,
egy helyen, igazi lelki közösségben. Egymáshoz tartozó-
nak érzik, vallják magukat. Egymásért élnek!!”
Kedves Szülõk! Bizonyára vannak olyan napok, mikor úgy
érzik, nem tudnak mit kezdeni rosszalkodó, engedetlen
gyermekükkel. Kérem, gondoljanak akkor arra: az
„átöröklés szabálya nem csak külsõnkön mutatkozik,
hanem jellemileg is, ahogy a gyermek viselkedik, az a
szülõket tükrözi vissza.”
Kívánom, hogy ne csak Gyermeknapon, hanem az év min-
den napján törekedjenek a szülõk, a felnõttek arra, hogy
majd késõbb gyermekeik egy boldog gyermekkorra
emlékezhessenek vissza. 

Szeretettel: Feketéné Bokor Katalin



Szemétgyûjtés a tiszta
Pusztaszabolcsért

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kilencedik alkalommal
tartotta meg hagyományos országos szemétgyûjtõ
akcióját a Föld Napjához kapcsolódva. A településen
április 20-án a Tiszta utak, élõ táj Egyesület fogta össze a
programot.
A program céljával azt szeretnénk elérni, hogy a fiatalabb
generációnak is természetessé váljon a környezet
megóvása. 
A programon részt vettek a Mezõföldi Önkéntes Pont
besnyõi szervezetének vezetõi is. 
Önkéntesek jöttek a lakosságból és más egyesületekbõl,

szervezetekbõl. Idén az általános iskolások mellett a
középiskola tanulói is megjelentek, hiszen õk az
érettségihez kötött 50 órás közösségi szolgálathoz gyûjtik
a pontot. Idén is minden résztvevõ kapott egy-egy mel-
lényt, zsákot, kesztyût.
Tapasztalatunk, hogy akadnak olyan emberek, akik a ház-
tartási, vagy egyéb hulladékot a falu határába teszik ki.
Annak ellenére, hogy van minden évben kétszer lomta-
lanítás a településen. Ez azt jelenti, hogy ez alkalomból
megszabadulhatunk az otthonunkban feleslegessé vált
kacatoktól, hulladékoktól, amit egyébként keddenként
nem visz el a szemétszállító cég. Ezeken az elõre meg-
jelölt napokon kell kitenni a házunk elé a lim-lomokat…
Esetleg zavar valakit, hogy jönnek-mennek emberek, és
elvisznek belõle számukra még használható dolgokat?
Biztosan van ilyen. Erre egyesek szerint az a megoldás,
hogy kiviszik a település határába, és ott helyezik örök
nyugalomba. Ezzel úgy gondolják, õk elvégezték a dol-
gukat. Csakhogy! Nincs szerencséje annak, aki pl. lejárt
bankkártyát, hitelkártyát dob el, hiszen azon van név. A
csekkeken is van név, sõt lakcím is. Elõfordul, hogy

olyan tárgyat dob el valaki, amit egyszer régen vastagon
filctollal a gyerek nevével megjelölt, hogy biztosan lássa
mindenki, hogy az a valami, az õ gyereke tulajdona.
Ezeknek az embereknek nincs szerencséjük, amikor a
szemétszedés alkalmával rátalálunk „elvesztett” tár-
gyaikra…
Köszönöm az egyesületek tagjainak, a kísérõ szülõknek,
pedagógusoknak, hogy a gyerekek környezettudatosságá-
nak alakításáért, ha úgy jobban tetszik, érzékenyítéséért
feláldozták a szombat délelõttjüket. 
A gyerekek jutalma a szokásos gyereknapi fagyi, amihez
a fagyi-jegyeket az általános iskolában fogják kiosztani a
kísérõ tanárok.

Neikl-Ladány Ágnes
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„Környezettudatos szemlélet kialakítása
iskolás korban”

TISZTA UTAK, ÉLÕ TÁJ
EGYESÜLET

KÖRNYEZETVÉDELMI
TÁBORA

6-14 évesek számára

2013. augusztus 5 - augusztus 11. között hétfõtõl vasárnapig
bentlakásos formában, igény szerint választhatják a napközis
formát is, naponta reggel 8-16 óráig.
A tábor helyszíne a pusztaszabolcsi Kastély.
Célunk a gyerekekben egy olyan gondolkodásmódot, szem-
léletet kialakítani, amely hatására a gyerekek igénye is na-
gyobb lesz egy tisztább, egy igényesebb környezet
kialakítására, és a bennünket körülvevõ környezet megbe-
csülésére.
A tábor ideje alatt lesz a táborlakók számára környezetünk
védelmével kapcsolatos elõadás, filmvetítés, kézmûves
foglalkozás természetes anyagok felhasználásával, kirán-
dulás, virágültetés és még sok érdekesség.
A tábor díja: 15.000Ft (testvérkedvezmény 10%)
A tábor díja tartalmazza: 5x étkezést, a kirándulások utazási
költségét és a póló árát.
Szülõi értekezlet a tábor megkezdése elõtti pénteken.
Jelentkezési határidõ: 2013. június 7.
Befizetési határidõ: 2013. július 15.

Táborral kapcsolatban érdeklõdni lehet:
0630/7050-178
Neikl-Ladány Ágnes

Szemét jól elrejtve a bokorban
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Május elsõ napján tûzoltóautók hangszórója ébresztette a
város lakóit, s vitte hírül: Nyílt nap a szertárban!!!!! A forró
májusi nap délutánján Baloni László elnök úr köszöntötte a
vendégeket. Majd Kaszás János tûzoltó parancsnok úr
beszélt a tûzoltók védõszentjérõl: Szent Flóriánról. Winkler
László, ifjúsági csapatunk egyik tagja Ima a tûzoltó gyer-
mekekért címû verset szavalta el. Ezt követõen az ifi csapat
tagjai kis mûsorral, elõadással szórakoztatták az egybegyûl-
teket. Végül Csiszár Georgina verssel köszöntötte az
édesanyákat. A vendégek filmfelvételek segítségével bete-
kintést nyerhettek az önkéntesek életébe. Megismerhették a
szertár épületét, autóinkat, felszereléseinket. Tesztlap
kitöltése, rajzok készítése, darts és akadálypályás vetélkedés
adott lehetõséget a megmérettetésre. Nagy sikere volt az un.
„retrós” játékoknak. Kétfõs csapatok indulhattak a
vetélkedõkön. Az egészen aprók, az ovisok, kis és nagy
iskolások, fiatal felnõttek, szülõk, nagyszülõk mosollyal az
arcukon „küzdöttek”. Természetesen a jutalom sem marad-
hat el. Minden résztvevõ emlék oklevelet és egy szelet
csokoládét kapott. Minden versenyszám elsõ öt helyezettje
vehetett át jutalmat. Mindeközben kínálásra került az uzson-
na is: zsíros kenyér, lila hagyma, palacsinta, ásványvíz. Az
erõgyûjtéshez szükséges csoki és cukorka sem maradhatott
el. Vezetõségünk elismerõ oklevéllel köszönte meg néhány
tagunk odaadó munkáját: Papacsek Árpádné (Mi Katink),
Dancs Istvánné, Forgó Árpádné, Veress Ferenc, Mándoki
Lajos, Fogas János. Sudár Gábor segítségével un. alpin tech-
nikával ismerkedhettek meg, illetve mérhették fel tudásukat
a bátrabbak. A délután hangulatát Varga Ádám és Dobri
Zsolt (mûvésznevén R-stone) elõadása növelte. Köszönet
mindazoknak, akik anyagi, tárgyi felajánlásukkal, illetve áll-
hatatos munkájukkal támogatták a rendezvényt.

Popovics Ilona

„Gyökereimmel
megkapaszkodom…”

A Pusztaszabolcsi Hagyományõrzõ és
Hagyományteremtõ Alapítvány helytörténeti-honismereti
pályázatot hirdet Fejér megyéhez kötõdõ diákok számára.
A feldolgozás lehet történelmi, egyházi, néprajzi,
helytörténeti, irodalmi, mûvészettörténeti vagy természeti
témájú alkotás. Lényeges szempont, hogy a dolgozat tar-
talmazzon egyéni kutatómunkát, önálló gondolatokat,
értelmezéseket. A feladatra vállalkozó diákok
foglalkozhatnak közösségi vagy egyéni sorssal, település
vagy tájegység bemutatásával. A legjobb alkotások
szerzõit könyvjutalomban részesítjük, helytörténeti kiad-
ványban jelentetjük meg mûveiket. 
Néhány ajánlott ötlet, téma:
- Fejér megye jeles irodalmi alakjai (Gárdonyi,
Vörösmarty, Vajda…)
- madárritkaságok
- szellemi örökség, egyházi és családi szokások
- népi kismesterségek bemutatása
- Szent István és Székesfehérvár (Szent István Emlékév)
- védett növények, állatok a térségben
- helyi hagyományok, szokások összegyûjtése egy-egy
településen
- kézmûves mesterségek, néprajzi értékek
- településtörténet, régi puszták (Cikola, Györgymajor…)
- épített örökség egy-egy településen (kastélyok,
templomok, várak)

- katonasors a XX. században
- népi építészet 
- fák vallomása a múltról
- öltözködési szokások
A formai követelményeket tekintve a beadandó munkák
terjedelme három-tíz gépelt oldal lehet, Times New
Roman betûtípussal, 12-es betûmérettel, másfeles sortáv-
val, sorkizárással. A mellékletek, a szakirodalom listája
nem növeli a terjedelmet. Az elkészített dolgozatokat
elektronikus formában (is) el kell juttatni a pusztaszabol-
csi.hagyomany@gmail.com e-mail címre. A pályamunkák
a helytörténeti gyûjtemény anyagát képezik, a késõbbiek-
ben helytörténeti kiadványok alapjául szolgálhatnak. 
A mûvek beérkezési határideje 2013. október 15. 

Czöndör Mihályné Joó Katalin
Molnár Sándor

Tûzoltó nyílt nap

A gyerekek játszották
a tûzoltóautót
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2013. március 1 – 2 –án az iváncsai kistérségi gyerekekkel
Pozsonyba utaztunk, hogy részt vegyünk a három körbõl álló
versenysorozaton. Ez volt a második helyszín. Az elõzõ
versenyen még nem tudtuk mire is számítsunk, így
felkészületlenül ért minket sok minden. Most azonban már
nagyobb elvárásokkal és keményebb edzésekkel készültünk. 
A gyerekek Iváncsáról, Pusztaszabolcsról, Adonyból és
Beloianniszból jöttek. Vitányi Martina, Ekker Balázs, Nemes
Anna, Nemes Réka, Kovács Vivien, Kiss Bernadett, Kiatipisz
Daphni és Szelényi Vanessza képviselték Magyarországot
tõlünk. A csapat tagja volt még Rédli Eszter is, aki sajnos
betegség miatt nem tudott velünk tartani.
Pozsonyba 10 órakor indultunk az uszoda elõl. Most kisebb lét-
számmal képviseltük hazánkat, mivel azon a hétvégén tartották
az úszás diákolimpiát. Az utazás gyorsan eltelt.
A verseny nagyon jól sikerült. Elsõ nap a gyors – és mellúszás,
valamint a gyorsváltó számokat rendezték meg. A gyerekek az
elõzõ legjobb eredményeiket sorra megjavították. A versenynek
este 7–kor lett vége, utána vacsora. Szombaton délelõtt a reggeli

után kirándulni vittek minket egy múzeumba, mindenféle kiál-
lítás volt: régi tárgyak, képeslapok, motorok, zenei hangszerek,
kitömött állatok, mamutok és dinoszauruszok, az 1950 –es évek
használati tárgyai, kõzetek… és még sorolhatnám. Nagyon
érdekes volt. Ebéd után kezdõdött a bemelegítés. Hát– és pil-
langóúszás, valamint vegyes váltó számokban indultak a
gyerekek. Ezen a napon is szépen szerepeltek. Elmondhatjuk,
hogy megszereztük az elsõ és rögtön a második egyéni érmün-
ket is, méghozzá pillangóúszásban. Ekker Balázs és Nemes
Réka lettek a tulajdonosaik. Ettõl függetlenül mindenki érem-
mel tért haza, hiszen a váltókban fényesebbnél fényesebbeket
nyertek. A szervezõk azonban az érem rendelést elrontották, így
a váltóban szereplõk nem hozhattak haza érmet. De ettõl mi még
érmesekként tekintünk rájuk. 

Összességében a rendezésnek voltak hiányosságai, de
mindenki javított az idején, volt, aki csak pár másodpercet, de
volt, aki 10 másodpercet is. Mindenkire nagyon büszkék
vagyunk. Sok sikert kívánunk nekik, az elõttük álló 3. for-
dulóhoz és a további versenyzéshez. 

Kard Anita
edzõ

Áprilisban 28 km a
Velencei- tó körül

Végre elérkezett a tavasz. Április elsõ vasárnapja Agárdon
Tóparti Futóparti. Ott a helyünk! Öten képviseltük
Pusztaszabolcsot. Már az elsõk között neveztünk, mert szeretjük
ezt a versenyt. Nagyon jó hangulatú, jó szervezésû, kedvesek,
barátságosak a házigazdák. Szinte végig bicikli úton futunk, hol
nyaralók mellett, hol erdõvel övezett, hol emelkedõs szaka-
szokon. Szerencsére jó idõnk volt. Az ország minden részérõl
érkeztek futók, közel 1000-en álltunk a rajtnál, hogy körbe
futhassuk a Velencei tavat. Akik kisebb távot vállaltak, váltóban
teljesítettek.

A végén egy érem minden beérkezõ nyakában csillogott.
„Lehet, hogy hosszú az út a végsõ célig,
De minden apró lépéssel közelebb kerülsz hozzá.
És minden lépés, amit megteszel,
Attól Te magad is több leszel.”

Dobrán Anikó

Etyek-New York Vesszõfutás
Egy kedves ismerõsöm hívta fel a figyelmem erre a futóversenyre.
Néhányunknak felcsigázta az érdeklõdését, hiszen még senki sem
járt Etyeken közülünk, valamint három táv közül lehetett válasz-
tani, ami szintén nagy elõny, hiszen így az is tudott jönni, aki még
nincs felkészülve egy hosszabb szakaszra. A távok a következõ
képpen alakultak: rövid táv 3,53km, amit Varga Ivett, Vargáné
Pergel Krisztina, Nagy Violetta, Budainé Gelencsér Gizella és
Gulyás Judit vállalt be. A középtávon (6,15 km) nem volt futónk. A
leghosszabb szakasz pedig, 11,7 km, amit Györökné Ildi, Varga
Zoltán és jómagam Dné Varga Annamária teljesítettünk. Az
emelkedõkbõl mindhárom csapatnak kijutott. Az út hol aszfaltos,
murvás-köves, hol pedig homokos-löszös volt, de a látvány kárpó-

tolt minket az esetleges nehézségekért. Nagyon szép kastélyszerû
pincék mellett, szõlõdombok közt lavíroztunk és elfutottunk a
Korda Stúdió New Yorki díszletei között is. Célba érkezéskor
befutócsomaggal és fõtt virslivel vártak bennünket. A rajtszámunk
belépõként szolgált a Korda Stúdióba, amit mindannyian kihasznál-
tunk. Körbevezettek minket a hatalmas területen, ahol rengeteg
érdekes dolgot tudtunk meg a filmforgatásról, trükkökrõl.
Mindent egybevetve, szerintem ez a verseny egy nagyon profi
szervezés, csupa jó programmal, kedves, közvetlen emberekkel,
szép környezetben. Mindenkinek ajánlani tudom, akár egy családi
kirándulás keretében is!

Debreceniné Varga Annamária

Pozsonyi úszóverseny

A tókörön szereplõ
futóink

Futás után, Korda
Stúdió elõtt
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NÉGY ÉVSZAK  MARATON 
TAVASZ

Elérkezett az újabb forduló.
Május 25-én 10.00-kor rajt a focipályától.
Táv a megszokott 10,6 km, amely egy kis
felkészüléssel mindenki által teljesíthetõ.
Nincs limitidõ. Nevezési díj 700 Ft, 18 év alatt ingyenes.
Utána gyermek futóverseny a focipályán belül.
Sok szeretettel várunk minden korosztályt!

PSZSE Futószakosztály
Dobrán Anikó

VÁROSI GYERMEKNAP
MÁJUS 25-ÉN 14.30 ÓRÁTÓL A

KASTÉLYKERTBEN
Lesznek ügyességi játékok, arcfestés, 

aszfaltrajzverseny, kézmûves foglalkozás,ugrálóvár,
vattacukor, lángos

15.30 latin táncbemutató, táncház
16 órától ZENÉS MÛSOR ROSTA GÉZÁVAL

és sok érdekes meglepetés.
Szeretettel várnak a szervezõk kicsit és nagyot!

BESZÉLJÜNK RÓLA
A mellékelt fényképet egy helyi lakostól kaptam:
Jó lenne, ha a sebkötözõ gézt nem a WC-be, hanem a kukába
dobnánk. A géz a szennyvízcsatorna szivattyúit tönkre teszi.
Ebben az évben már 4.92 mFt-ot fizettünk ki szivattyúk
javítására vagy cseréjére. Egy kis odafigyeléssel csökkenthet-
nénk a karbantartási költségeket. Beszéljünk róla, ossza meg
errõl gondolatait a szomszédaival.
Köszönöm annak a lakótársnak, aki mindezt észrevette.

Csányi Kálmán
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0 Ft
3, 2 vagy 1 
hónapig!

Ez a szám szól a legszebben
Tévé, internet, telefon – 0 Ft havi díjjal

Az ajánlat 2013. május 2-ától visszavonásig érvényes, meghatározott területeken az FTTH (optikai) és VDSL technológiával lefedett szolgáltatási területünkön
belül, új (akik az elmúlt 90 napban nem rendelkeztek előfizetői szerződéssel az Invitelnél) lakossági előfizetők számára. A 15M internetcsomag kínált le- és
feltöltési sebessége FTTH technológián 15,00/5,00 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 7,50/2,50 Mbit/s, VDSL technológián 15,00/0,90 Mbit/s, garantált
le- és feltöltési sebessége 5,00/0,512 Mbit/s. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési
kötelezettség terheli. A feltételekről ügyfélszolgálatunkon adunk bővebb felvilágosítást. A díjak az áfát tartalmazzák.

Válaszd új Invilág S csomagunkat bevezető akcióban, mert most 2 éves határozott idejű
szerződés esetén ahány szolgáltatást rendelsz, annyi hónapon át élvezheted havidíj-
mentesen:

Ráadásul az új csomagodhoz 90 napon keresztül díjmentesen kipróbálható extrákat
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Személyes ügyintézési nap:
Helyszín: Pusztaszabolcs, Velencei út 2. 
Időpont: 05.10., 05.24., 06.07., 06.21., 8.00–12.00 óra között  
Kapcsolattartónk: Magda István (Tel.: +36 20 211 2360)
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