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“  E m b e r  l e n n i  m i n d i g ,  m i n d e n  k ö r ü l m é n y b e n . ”  (Arany János)

Húsvét elõtt
„„AAzz éélleett iiggaazzii nnaaggyy vváállllaallkkoozzáássaaii lleeggttööbbbbsszzöörr nneemm
hhõõsstteetttteekk,, hhaanneemm ttüürreelleemmjjááttéékkookk..””

((MMáárraaii SSáánnddoorr))

Bár a Húsvét elõtt cím Babits Mihály óta foglalt a magyar
irodalomban, mégis úgy érzem, hogy ez a cím az, amely az
elmúlt bõ hónap történéseit összefoglalja.
Húsvét a keresztény gondolkodás szerint Jézus halálának
és feltámadásának az ünnepe. Egyszerre van jelen az
elmúlás megmásíthatatlansága és az újrakezdés
lehetõsége. A múlt történései és a jövõ reményei. 
Hasonlónak érzem az egy hónapos polgármesteri
tevékenységemet is. Újból és újból megtapasztalom, hogy
az elmúlt idõszakban milyen döntések születtek. Ezek a
döntések határozzák meg napi tevékenységünket. Hiszen
a korábban vállalt, a település számára hasznos felada-
tokat folytatni kell. Legyen az pl. HPV elleni oltás, vagy
körzeti megbízott telefonhasználata. Talán ennek a
folytonosságnak a kor dokumentuma az önkormányzat
2013. évi költségvetése. Hiszen benne vannak azok a vál-
lalások, amelyeket korábban a képviselõ-testület
fontosnak tartott, vagy azok az összegek, amelyek a jog-
szabályi változások miatt váltak szükségessé (pl. általános
iskola fenntartási költségeit már nem a település fedezi).
Az is kiderült ebben a hónapban, hogy hiába szeretnénk
nagyot álmodni (központosított háziorvosi rendelõ, utak
aszfaltozása, stb.), a bankok nem adnak rá hitelt. Hiába
jelent meg 200 mFt hitelrõl közbeszerzési felhívásunk, a
bankok közül egy sem érdeklõdött utána. Hitelbõl történõ
gyors fejlesztés lehetõsége elillant ebben az évben.
Azonban az is látszódik, hogy a korábban elindított
fejlesztések befejezõdhetnek. Aláírtam a 39 mFt-os támo-
gatási szerzõdést a játszótér kialakítására. Az állami
tûzoltószertár építésére a megyei katasztrófavédelem egy
megvalósításra vonatkozó ütemtervet tett le az asztalra.
Az ütemterv szerint ebben az évben állami tûzoltóautó
gurulhat ki a pusztaszabolcsi tûzoltó õrs szertárából.
Örömmel értesültem az országos sajtóból, hogy a Stadler
motorvonatok száma gyarapodni fog az országban.
Reménykedem abban is, hogy a karbantartási feladataikat
a pusztaszabolcsi „vonatdokik” fogják ellátni, hiszen az új
munkahelyeket jelenthet a településen.
Azonban sok nehéz, talán a következõ évtizedet is
meghatározó döntés tornyosul a képviselõ-testület elõtt.
2013 második félévétõl megszûnik a kötelezõ kistérségi

társulás. Nem tisztázott még, hogy az itt ellátott felada-
tokat hogyan oldjuk meg a jövõben. Az Öregek Napközi
Otthonát, a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatot
magasabb állami támogatás miatt kistérségi szervezeti
formába kényszerítettük korábban. 2014-tõl ismét önálló,
pusztaszabolcsi irányítás fog érvényesülni. Ellenben az
iváncsai tanuszodában való részvétel még nem kristá-
lyosodott ki. De hamarosan döntenünk kell.
Természetesen rossz hírek is érkeznek. Csökken ebben az
évben a közfoglalkoztatottak száma. Pedig a feladatok itt
maradtak. Többen panaszkodtak a februári esõben az
utakon található pocsolyákra. A közmunkások kisárkok
készítésével „csapolták” a tócsákat, bár volt olyan hely is,
hogy naponta kellett ezeket a levezetõ árkokat tisztítani,
mert az ott lakó néni minden nap hamuval eltömítette.
Rossz hírnek gondolom azt is, hogy egyre több a kóbor
kutya. Bár tavasz lévén, ez is természetes. De sok kutyus
hiába keresi gazdáját, mert csak kirakták õket az autóból. 
Nem sikerült a képviselõ-testület bizottsági rendszerét
sem átalakítani. Kezdeményeztem, hogy a négy bizottság-
ból alakítsunk ki hármat, hogy ne kelljen két képviselõnek
több bizottságban tevékenykednie. 4 fõ támogatta a
javaslatomat, 5 másik képviselõ nem. Marad minden a
régiben.
Március hónap a tavasz kezdete, a megújulás, az
újrakezdés lehetõsége. Ennek reményében zárom
soraimat.

CCssáánnyyii KKáállmmáánn 
ppoollggáárrmmeesstteerr

Ára: 120 Ft

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk
minden kedves olvasónknak!
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2012. december 31-ei 

(Ft) (Ft)
Bicske 1 410 268 334 65 916 674 417

34 047 598 50 17 023 799
16 682 294 880 65 10 843 491 672

Enying 269 263 942 65 175 021 562
Ercsi 51 794 671 40 20 717 868

1 623 384 458 70 1 136 369 120
870 309 766 65 565 701 348

2 493 349 857 70 1 900 250 056
824 024 048 60 494 414 429

Pusztaszabolcs 47 913 700 60 28 748 220
348 235 756 70 243 765 029

13 504 202 861 70 9 452 942 002
Velence 1 456 718 234 50 728 359 117

39 615 808 104 26 523 478 640

Adósság elengedés
Fejér megyében tizenhárom, ötezer lakosúnál nagyobb város adósságát vállalta át az állam, 26,5 milliárd forint értékben - közölte
Dorkota Lajos megyei kormánymegbízott a megállapodások csütörtöki aláírását követõ sajtótájékoztatóján, Székesfehérváron, a
megyei kormányhivatalban.
A kormánymegbízott hangsúlyozta: Fejér megye valamennyi települését kisegítette az adósságcsapdából a kormány. Az egyetlen
kivétel az 5000 fõ alatti Aba nagyközség, amelynek adósságállománya meghaladja az egymilliárd forintot. Esetükben a tárgyalá-
sok zajlanak, de megállapodás még nincs - tette hozzá. (MTI)

OKTATÁSÉRT FELELÕS ÁLLAMTITKÁRSÁG
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Nincs szükség "személyi igazolványra" a beiratkozáshoz

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma ezúton tájékoztatja szülõket, hogy a médiában
megjelent téves beszámolókkal szemben, az óvodai beiratkozáshoz a szülõknek nem kell
"személyi igazolványt" készíttetniük gyermekük számára.
Az óvodai felvétel szabályait rögzítõ miniszteri rendelet úgy fogalmaz: "Az óvodai
beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek
nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a
szülõ személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát".

A gyermek számára a születési anyakönyvi kivonat alapján kiállított lakcímkártya hátoldalán található a személyi azonosító. Az
óvodai beiratkozáshoz szükséges hatósági igazolvány tehát nem más, mint a gyermek lakcímkártyája. Bár a lakcímkártya
önmagában elegendõ a gyermek hiteles azonosítására, de akadnak olyan óvatos intézmények, ahol az anyakönyvi kivonat bemu-
tatását is kérik. Ez felesleges ugyan, de nem jogszerûtlen.
Ellenben, ha az óvodavezetõ a beiratkozás alkalmával a szülõtõl a gyermek részére kiállított "személyi igazolvány" bemutatását
kéri, ahogy az a sajtóban elhangzott, jogszerûtlenül jár el.

Oktatásért Felelõs Államtitkárság
H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Telefon: +36 (1) 795 46 80, E-mail: sajto@emmi.gov.hu,  Web:www.kormany.hu
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Pusztaszabolcs Város Polgármestere - csatlakozva „A
legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb 
konyhakertjei országos  programhoz - meghirdeti 

„A legszebb
konyhakertek”

címû programot/versenyt

A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját,
rokonai, vagy barátai udvarán alakítson ki és termesszen
maga és családja számára minél több konyhakerti zöld-
séget, gyümölcsöt.
A programban történõ részvétel feltételei: 
- az illetõ a programhoz önként kíván csatlakozni,
- rendelkezik saját tulajdonú vagy számára meg-
mûvelésre átengedett 
- balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol
- konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.
Nevezési kategóriák – megmûvelt földterület méretei
alapján:
- Balkon kategória: Erkélyen kialakított 
- Mini kategória: 10 – 50 m2 
- Normál kategória: 50 m2 felett
- Zártkert 1. kategória: Zöldség
- Zártkert 2. kategória: Gyümölcsös
Jelentkezési határidõ: 2013. április 15. 
Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap kitöltése és
leadása
Jelentkezési lap kérhetõ és leadható: 
A Polgármesteri Hivatal (2490 Pusztaszabolcs, Velencei
út 2.) Titkárságán, Sterné kenyér Mariannál
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulaj-
donosa, vagy annak megmûvelõje.
Jelentkezéskor, illetve a program idején szívesen veszünk
fotót a balkonról vagy a kertrõl, mely segíti a bírálók
munkáját.
Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edény-
ben elhelyezett, 3 különbözõ konyhakerti növény ter-
mesztése történjen

2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, min-
denki igényének megfelelõen
3. A megmûvelt terület legyen ötletesen kialakított, szép,
megfelelõen gondozott, gyommentes, és egyben
hasznos

4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minõsége
megfelelõ legyen
6. Permetezés esetén legyen naprakészen, szabályosan
vezetett Permetezési napló
7. Elõnyt élvez a komposztálás, a bio/öko módszerek
alkalmazása és öntözés esetén a csatorna/esõvíz
használata.
Díjazás: Kategóriánként az elsõ három helyezés és
indokolt esetben különdíjak odaítélése a település
szervezésében.
Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó
„Magyarország legszebb konyhakertje” díjra történõ
jelölésre, minden kategória elsõ helyezettje lesz jogosult
a zsûri által tett külön ajánlás alapján.
Országos díj: 
• Bronzplakett – Györffy Sándor, Munkácsy és Magyar
Örökségdíjas szobrászmûvész alkotása
• Miniszteri elismerõ oklevél, 
melyet az Országos Eredményhirdetésen ünnepélyes
keretek között Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési mi-
niszter úr ad át Kovács Szilvia ötletgazdával a
Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác termében.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal történik elõzetes
idõpont egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés: várhatólag 2013. szeptember végén

Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztõ kert-
mûvelõ jelentkezését!

Csányi Kálmán
polgármester

Csányi Kálmán
polgármester tájékoztatója:

2013. február 1-jén az új, 10 fõ köz-
foglalkoztatással megbízott személyt
tájékoztattam. Ezen a napon zajlott a
középiskola átadás-átvétele, mely alapján
a középiskola megbízott igazgatója Végh
Kornél gyakorlati oktatást végzõ pedagó-
gus lett. Délután Bartókné Piller
Magdolna óvodavezetõvel egyeztettem a
pályázatokkal kapcsolatosan.
2013. február 4-én bemutatkozó láto-
gatást tettem a Stadlernél, ahol megis-
merkedtem a cég fejlesztési lehetõségei-
vel. Délután Gõz Sebestyénnel egyeztet-

tem az asztalitenisz foglalkozások meg-
valósítási lehetõségérõl.
2013. február 5-én Édes Szilárd és Édes
Gergely mûszaki ellenõr, illetve tervezõ
kerestek meg és az együttmûködés
lehetõségérõl ejtettünk szót. Felkeresett
az óvodák fûtéskorszerûsítésével kapcso-
latban a KG-Invest, az ügyben a döntést a
képviselõ-testület a 2013. február 14-i
ülésén meghozta. A DRV Zrt. képviselõi
bemutatkozó látogatáson kerestek fel és
megerõsítették a napirendi pontként
szereplõ fejlesztési kérelmüket. A Zsiráf
Óvodában az óvodavezetõvel folytattuk a
pályázati problémák megbeszélését.

2013. február 6-án volt az Adonyi
Többcélú Kistérségi Társulás társulási
ülése, amelynek témája az egyik napiren-
di ponthoz kapcsolódik.
2013. február 7-én a Hír Tv riportokat
készített Pusztaszabolcson. A „Soroló”
címû 886., illetve 888. adásában Nagy
László méhészt, Mézes József integrátort
és az Agrár Zrt. tejüzemét mutatták be,
illetve én is nyilatkoztam. Az adások a
Hír Tv honlapján megtekinthetõk. A HPV
védõoltás ügyében Temesvári Tímea
keresett fel és felhívta a figyelmet, hogy
nemcsak a kislányok, hanem a fiúk is
megkaphatják ezt a védõoltást, amelyrõl a
közmeghallgatáson is említést tettem.
/folytatás a következõ oldalom/

Két ülés közti események
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Két ülés közötti események
/folytatás/
2013. február 8-án tanúként meghallgatá-
son vettem részt a Fejér Megyei Rendõr-
fõkapitányságon a választási kampány
miatt tett büntetõ feljelentés miatt. A
Stadler vezetõsége – köztük Dunai Zoltán
– tisztelgõ látogatást tettek a Polgármesteri
Hivatalban, amely során a hétfõn
megkezdett beszélgetést tovább folytattuk
és az együttmûködés lehetõségét vizsgál-
tuk meg.
2013. február 9-én a Pusztaszabolcsi
Szabadidõsport Egyesület közgyûlésén
vettem részt, ahol Kõkuti Lászlónét újabb
öt évre megválasztották az egyesület
elnökének. Német József baptista lelkész
invitálására a Baptista Gyülekezet isten-
tiszteletén vettem részt. Jelen voltam a
Pusztaszabolcsi Sport Club bálján.
2013. február 11-én a Sport Club
képviselõivel fejlesztési kérelmükrõl
beszélgettünk, amely a mai ülés napirendi
pontjai között is szerepel.
2013. február 12-én meglátogattam az
általános iskolában az intézményfenntartó
csoport vezetõjét Márki Évát, hogy
tájékozódjak az elmúlt másfél hónapban
felmerült problémákról. A megbeszélésen
Ádámné Farkas Beáta is részt vett. Jelen
voltam a TÁMOP 3.4.2. SNI-s pályázat
megbeszélésén Velencén.
2013. február 13-án Perkátán megalakult a
KDNP Pusztaszabolcs-Adony-Perkáta
(PAP) csoportja, amelynek elnökévé
megválasztottak.
2013. február 14-én Székesfehérváron a
Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központjának szervezésében a 2012. évi
közfoglalkozatási programok értékelésérõl
és a 2013. évi közfoglalkoztatási változá-
sokról és lehetõségekrõl szóló tájékoztató
fórumon Szotyori-Nagy Istvánné al-
jegyzõvel vettem részt.
2013. február 16-án részt vettem a
középiskola farsangi bálján.
2013. február 17-én délelõtt a Református
Gyülekezet istentiszteletén voltam, ahol
éppen négy felnõtt keresztelése és konfir-
málása zajlott.
2013. február 18-án Papp Annamáriával, a
Jobbik helyi csoportjának vezetõjével
beszélgettem, akinek a székely zászló
kihelyezésével kapcsolatban volt néhány
gondolata.
Kocsis Józseffel, a József Attila Általános
Iskola igazgatójával folytattuk a korábban
megkezdett beszélgetést az általános isko-
la mûködtetésével kapcsolatos napi ügyek
feloldása érdekében. Csordásné dr. Juhász
Judit háziorvossal folytattunk
megbeszélést arról, hogy a 200 millió

forintos hitel kiesése miatt milyen módon
orvosolhatjuk a problémákat az ÁNTSZ
által megszabott 2014. december 31-i
határidõ utáni idõszakban.
2013. február 19-én Rakmányi Lászlóval,
a Jehova Tanúi Gyülekezet helyi
vezetõjével beszélgettem az
együttmûködés további lehetõségeirõl. Dr.
Óvári Péter fogorvossal tárgyaltam és
jeleztem a közmeghallgatáson a
választópolgárok részérõl felvetett prob-
lémahalmazt, amely ügyében további
egyeztetéseket folytatunk.
2013. február 20-án volt az Adonyi
Többcélú Kistérségi Társulás társulási
ülése, amelyen nem fogadták el a költ-
ségvetést, mert a tagok nem tudtak mege-
gyezni a munkaszervezet kiadásainak
településenként fizetendõ összegének
befizetési elveirõl (egyforma befizetés
legyen, vagy a település méretéhez mért
befizetés). A dunaújvárosi OTP-nél a
hivatalos ügyintézésbõl ismerkedõ, bemu-
tatkozó látogatás lett, amely során megis-
merkedtem a fiókvezetõvel. Gulyás
Erzsébettel, a Klebelsberg Kuno
Intézményfenntartó Központ
Dunaújvárosi Tankerületének igazgatójá-
val folytattam beszélgetést a vagyon-
használati szerzõdés tárgyában a bizottsági
ülésen felmerült 4. és 22. pontok
vonatkozásában. A 4. pont esetében úgy
gondolja, hogy egy éves naptárt kellene
készíteni, melybõl látszik, hogy milyen
programokat szeretnénk szervezni az
általuk fenntartott területen, valamint a 22.
pontot teljes mértékben módosítottuk.
2013. február 21-én Németi László, a Fejér
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatóhelyettese látogatott el
Pusztaszabolcsra és a tûzoltóõrs
fejlesztésével kapcsolatos megbeszélést
folytattunk, mely a mai ülés napirendi
pontjai között és a megváltoztatott
határozati javaslat is szerepel. Részt vet-
tem a Dunaújvárosi Járáshoz tartozó
települések polgármestereinek
találkozóján. Jelen voltam a
Pusztaszabolcsi Hagyományõrzõ és
Hagyományteremtõ Alapítvány Civil Napi
rendezvényén és összefoglaló elõadást tar-
tottam a helytörténeti kiadványokról,
valamint átadtam a Civil Kurázsi Díjat
Bartókné Piller Magdolna asszonynak és
Fülöp Magdolna magyar szakos tanárnak,
illetve a Civil Életmû Díjat Gubicza
Tibornak. Bejelentettem, hogy 2013. már-
cius 1-jével lemondok kuratóriumi tagsá-
gomról.
Szóbeli kiegészítés: 
Jelen volt a polgármester a Négy évszak
maraton elsõ idei futamának indításánál,

ahol rekord számú versenyzõ indult. 
Szõke Imréné érdeklõdött, hogy milyen
segítséget kaphatnak a gázrobbanás
következtében elveszett otthonuk miatt.
Rendkívüli ülésen döntöttek az óvodák ún.
napkollektoros pályázatáról, majd másnap
este beadták a pályázatot. 
A Dunaújvárosi Iparkamara tájékoztatót
tartott a munkaadóknak a csökkent
munkaképességûek alkalmazásáról, az
elsõ munkahelyet betöltõk támogatásáról.
A polgármester láírta az adósságkon-
szolidációt.
Meghirdeti az önkormányzat  „A legszebb
Konyhakert” pályázatot, melynek
koordinátora Czöndör Mihály, a
Településfejlesztési Bizottság alelnöke.
Kérdések, interpellációk:
Paál Huba részt vett a Fejér Megyei
Tûzoltószövetség fennállásának 125.
évfordulóján rendezett ünnepi ülésen,
melyen elismerték a tûzoltók kiváló
munkáját, s több kitüntetett között
Koczkás József a Pusztaszabolcsi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület elnökét is
éremmel jutalmazták 20 éves munkájáért.
Gratulál az elismeréshez.
Tüke László javaslatára egy perces néma
felállással emlékeztek az ülésen jelen
lévõk a kommunizmus áldozatainak
emlékére. (Emléknap február 25.)
Czöndör Mihály érdeklõdött az iskola
elõtti sáros útpadka javításáról. Tüke
László felvetette, hogy ha elkészül az el-
kerülõ felüljáró, mégiscsak jó lenne egy
belsõ aluljáró, ami a gyalogosok,
kerékpárosok kényelmét szolgálná. A
focipálya körül a futópálya gyomos, ezért
a futók edzéseken a pálya szélén futnak,
ami nem ideális. Ha sikerül megszerezni a
futballpályát, akkor gondolni kell a
körülötte lévõ futópálya karbantartására,
vörös salakkal való borítására is.
Csányi Kálmán polgármester válaszolt:
pénzkidobás lenne most murvát teríteni a
sárba, a jó idõ beköszöntével hatékonyabb
megoldást alkalmazunk. Az aluljáróval a
felüljáró megépülése után foglalkozzunk.
A futópálya állagának javítása a következõ
3-4 év feladata lesz. A következõ bejárá-
son egy esetleges megosztásról lehet szó: a
futballpályát megkapjuk, az edzõpálya és a
kút marad MÁV tulajdonban.
Csiki Szilárd emlékeztetett, hogy nincs
hely az aluljáróra, egyébként nekünk kel-
lene majd üzemeltetni. Paál Huba
emlékeztetett, hogy a felüljáró – aluljáró
esetében vasútberuházásról van szó, nem
közútiról. A futósávra ráépült a lelátó. Ha
a miénk lesz a pálya, szabadtéri sport-
centrumot kellene kialakítani.

Kiss Kornélia
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A képviselõ-testület 28 napirendi pontról döntött az
ülésen, köztük a Pusztaszabolcsi Sport Club pályázati
önrész kérelmérõl, mely összeggel (400 ezer forint) meg-
növelték a 2013. évi mûködési támogatásukat, azzal,
hogy csak az adott pályázat önrészeként használható fel.
Elfogadta a testület a 2013. évi költségvetést, ami nagyon
feszes. Elfogadták a képviselõk a város civil
szervezeteinek 2012. évre adott mûködési támogatá-
sokról szóló elszámolását. Paál Huba, a Pénzügyi és
Igazgatási Bizottság kiemelte, hogy kezdik a civil
szervezetek betartani a szabályokat, ami dicséretes. Kátai
György emlékeztetett, hogy 5-6 év óta ugyanakkora
összeggel, összesen évi 4 millió forinttal tudja az önkor-
mányzat támogatni a civileket. Csányi Kálmán pol-
gármester minden civil szervezetnek megköszönte a
munkáját, amelyet a város és a rendezvények megsz-
ervezése, lebonyolítása érdekében végeznek évrõl-évre.

Elfogadta a képviselõ-testület a Pusztaszabolcsi Római
Katolikus Egyházközség elszámolását a Közösségi Ház
2012. évi mûködéséhez, valamint a 2012. évi orgona-
hangversenyek megrendezéséhez nyújtott önkormányza-
ti támogatásról.
Döntött a testület a „Játszótér és pihenõpark építése” tár-
gyában közbeszerzési szakértõ megbízásáról, valamint a
közbeszerzési eljárás kiírásáról.
A hivatásos tûzoltóõrs kialakítás érdekében elvégzendõ
telekmegosztás tárgyalása kapcsán kérdésekre válaszol-
va Németi László tü. alezredes, a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes vezetõje
tájékoztatta a képviselõket: a dunaújvárosi parancsnok-
sághoz tartozó hivatásos tûzoltóság lesz, 24-48 órás szol-
gálatban 4-4 fõ tûzoltó teljesít szolgálatot egy fecskendõs
kocsival. Lehetõség lesz az eddig más településeken
szolgálatot teljesítõknek arra, hogy a pusztaszabolcsi
õrsre jöjjenek, újoncok felvételét is tervezik, akik a gyako-
rlat megszerzése után kerülhetnek haza.
Könnyûszerkezetes épületet terveznek, minden egységet
a székesfehérvári központból riasztanak, irányítanak. A
környezõ települések tartoznak az õrs mûködési
területébe, de Velence már nem. A közmûvezetékekre
almérõvel fog csatlakozni az õrs és közvetlenül fizeti a
számlákat. Jelenleg 2013. december 1-jei átadást ter-
veznek. Továbbra is számítanak az Önkéntes Tûzoltó
Egyesület munkájára, a kemény munka össze fogja
kovácsolni a két csapatot.

Kiss Kornélia

A képviselõ-testület üléseinek 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.

SZERVEZET TÁMOGATÁS

Alba Caritas Hungarica 
Pusztaszabolcsi csop. 410 000 Ft
Erõnlét Sportegyesület * 250 000 Ft
Harmónia Nyugdíjas Egyesület * 60 000 Ft
Kotta Egyesület 20 000 Ft
Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub 20 000 Ft
Magyar Rákellenes Liga 
Pusztaszabolcsi Szervezete * 70 000 Ft
Önkéntes Tûzoltó Egyesület * 680 000 Ft
Pusztaszabolcsi Polgárõrség * 620 000 Ft
Pusztaszabolcsi Sport Club 1 850 000 Ft
Pusztaszabolcsi Szabadidõsport 
Egyesület * 230 000 Ft
Tiszta Utak, Élõ Táj Egyesület 90 000 Ft
Öreg Diákok Baráti Egyesülete 20 000 Ft
Pusztaszabolcs Szebb Jövõjéért 
Kulturális Alapítvány 20 000 Ft
Puszta Lovas Egyesület 60 000 Ft

összesen 4 400 000 Ft
*Az önkormányzat tulajdonában lévõ helyiséget térítés
nélkül használja.

A képviselõ-testület 
2013. február 28-i ülésérõl

Az alábbiak szerinti támogatási összegeket ítélte meg a
képviselõ-testület a civil szervezeteknek 2013. évre

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselõ Testület!

A Magyar Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi
Alapszervezete vezetõjeként köszönetet szeretnék
mondani a testületi döntésért. A kapott, ill.
megszavazott mûködési támogatásra szánt összeg
nagysága példátlan a hasonló tevékenységi körrel
rendelkezõ civilszervezetek (társalapszervezetek)
gyakorlatában.
Ezúton szeretném emlékeztetni az érintetteket, hogy
a Napraforgó klub a 2012-es évben ismét kihelyezte
a „HPV- urnákat”.
Ezúttal közel harmincezer forintot, pontosan 28. 350
forintot sikerült a lakosság körében összegyûjteni. A
legaktívabb a Sziebler üzlet volt, a gyerekek is bele-
dobták a visszajárót, amikor megtudták, milyen
célra lesz a pénz.
A fenti összeget, mint a „HPV- oltáshoz magán-

személyek támogatását” az Önkormányzat 2013.
02. 15-én bevételezte. Csepp a tengerben, mégis
két oltóanyag ára.

Köszönettel:
Csordásné dr. juhász Judit

alapszervezeti vezetõ
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2013. február 1-jén este 5 órától egy 60 perces ingyenes
program várta a Mûvelõdési Házban az érdeklõdõket. A
Szabolcs Vezér Gimnázium két drámás csoportja
szórakoztatta a nagyérdemût három legújabb színdarab-
jával. 

A 9. évfolyam színészpalántái egy rövid karácsonyi darab-
bal indítottak, a Mit kérsz karácsonyra? címû színjátékkal.
A darab azért is különleges, mert az egyik végzõs tanuló
írta és rendezte. A történet nagyon aktuális és korszerû;
az érintõképernyõs, drága mobiltelefonra vágyó kisfiú és
a hátrányos anyagi helyzetû szülõk karácsony elõtti nap-
jait mutatja be. A fiának örömet szerezni akaró édesapa
titokban a dédapjától örökölt, nagyon értékes karóra
eladásához folyamodik. A munkanélküli édesanya fájó
szívvel közli fiával, hogy nem tudják kifizetni a mobilt, míg
a fiú igazságtalanságra hivatkozva gyötrõdik otthon.

A második „jelenet-csokrot” szintén a 9.-es tanulók mutat-
ták be. A Gálvölgyi-show-tól és a L'art pour L'art társulat-
tól már jól ismert humoros jeleneteket vittek színpadra a
diákok, ezzel mosolyt csalva a közönség arcára. Elsõként
egy szélhámos jósnõ munkálkodását láthatták, aki a pénz
kicsalása érdekében hihetetlen módszereket alkalmaz. Ez

a fajta manipuláció és megvezetés a mindennapjainknak
mutat görbe tükröt. A második rövid jelenet egy
húsáruházban játszódik, ahol két vásárló verseng az utol-
só sertéslábszárért. Az érvelni remekül tudó, akaratos
hölgy nyer, aki azzal veszi el a másik vásárló kedvét a
hústól, hogy a sertés levágásáról és a halála elõtti érzé-
seirõl tart hosszú prédikációt. Az ezt követõ jelenetben
egy angol turista próbált segítséget kérni egy idegen
nyelvtudással nem rendelkezõ magyar pártól. Az
értetlenkedõ, de minden módszert bevetõ budapesti
lakosok a legkülönfélébb módon próbálják elmagyarázni
a magyarul nem tudó látogatónak, hogy hová is kell men-
nie. Az utolsó jelenetben egy különleges osztályfõnöki
órára nyertünk betekintést, ahol a tanár úr alakja minden
nézõt megnevettetett. A tanagyag az osztályfõnök gyer-
mekkora, családtagjai, tanulmányai, magánélete, testi
adottságai, egészségügyi problémái, szerelmi csalódá-
sai, sõt, szexuális gondjai.

Az estét a 10. évfolyam produkciója zárta Goldoni

Chioggiai csetepaté címû komédiájával. Forrófejû olasz
szereplõk, pletykás, mindent elnagyoló asszonyok,
féltékenykedések, hatalmas viták, félreértések, szerelmi
csalódások, kibékülések. Húszpercnyi tömény
Olaszország a rá jellemzõ indulatos, robbanékony falusi-
akkal, kotnyeles, hangoskodó vénasszonyokkal, a
szerelemtõl vak fiatalokkal és rengeteg zenével, tánccal,
mulatozással.
Az este végét nagy taps zárta és az izgalomtól meg-
könnyebbült szereplõk sóhaja. A felkészítõjük, Tánczos
Krisztina tanárnõ elégedett dicsérettel engedte útjára a
diákokat, a közönségtõl pedig a szokásos búcsúmondat-
tal köszönt el: „Szeretettel várjuk Önöket a júniusi
Színházi estre is!” 

Biztos vagyok benne, hogy akkor is legalább ekkora
sikere lesz a helyi gimnázium drámásainak.

Kaluz Vivien

SzíNházi est a Mûvelõdési HázbaN

A szeretet többet ér a drága ajándéknál

Felelés a "tanár úr" életébõl

Minden jó, ha a vége jó – Éljenek a chioggiai emberek!



Farsangi Bál 2013
A Szabolcs Vezér Gimnázium Diákönkormányzata február 16-án
hagyományteremtõ céllal hirdette meg a város lakosságának a
Farsangi bált. 
A bált hosszú szervezõi idõszak elõzte meg, melyben Csóri
Barbara, a Diákönkormányzat elnöke segédkezett osztályával.
Nagy volt a készülõdés. A bál lebonyolításában Molnár Sándor
kollégámnak köszönöm a segítségét. Sándor köszöntötte a mulat-
ságra érkezõket, a megjelent vendégeket, a polgármester urat és
feleségét. 
Színes, táncos program várta a szórakozni, kikapcsolódni
vágyókat, amit hosszú, kitartó felkészülés elõzött meg. Fellépett
nálunk a Könnyû Léptek Tánccsoport, õket nevezték ezelõtt
Moonlight Tánccsoportnak. A névváltoztatás oka egyszerûen a
tánccsoport nevének könnyebb megjegyezhetõsége. Köszönöm
nekik is a színvonalas mûsort. Az iskolai tánccsoportunk is kitett
magáért, a lányok sokat dolgoztak. Amit én kértem tõlük, az egy
nyitótánc volt, de mire eljött a bál napja, öt táncot tudtak bemutat-
ni. Szerencsére nem a minõség rovására. ? Ügyesek voltatok
lányok! A bálban a jelmezesek is megmutathatták magukat, és a
nyereménytortát el is osztották maguk között. Remélem, jövõre
még ennél is többen öltöznek jelmezbe. A tombolasorsolás
éjfélkor vette kezdetét. Nyereménytárgyakat még a bálra érkezõk-
tõl is kaptunk. 

A mûsor után megkezdõdhetett a mulatozás, Kovács
Jenõ és kollégája mindent megtettek, hogy a hangulat
megmaradjon hajnali négyig. A bálozók nem maradtak
éhesen, hiszen a Faunus Kft-t kértem meg, hogy vará-
zsoljanak a bálra egy finom vacsorát. A marhagulyá-
suk nagyon remek volt, és köszönöm Milvius
Attilának, hogy a vacsora kiosztásában részt vett. A
bálon a büfét Perlaki Horváth Beáta biztosította,
köszönöm neki, és a lányoknak a munkájukat. A mula-
tozók kétféle karszalagot kaptak, megkülönböztettük a
18 éven aluliakat, akik szeszes itallal nem lettek kiszol-
gálva a büfében.
Tombolafelajánlóink: Csányi Kálmán, Szajkó János,
Forgó Árpádné, Írisz Gyógyszertár, Gyöngy Patika,
Czöndör Mihályné, Winkler Lászlóné, Franz Winter
Bt.,Marilyn Szépségszalon, Széchenyi pékség,
Královits Gáborné, Vörös István és felesége, Csóri
József és felesége, Neikl Ferenc és felesége, Erdélyi
Attila mamája, Szabolcs Vezér Gimnázium
Diákönkormányzata.
Winkler testvéreket támogatták: Lachera Mariánné,
Vargáné Pergel Krisztina, a Takarékszövetkezet dol-
gozói, az Írisz Patika dolgozói, a Szabolcs Vezér
Gimnázium dolgozói, Kovács Lászlóné, Láng
Lászlóné, Lieber Attila és felesége, Cséri-Benkõ Ivett,
Tóth János, Dudás Eszter. 
Akiket esetleg kifelejtettem a felsorolásból, azoktól
elnézést kérek!
Összegzésként elmondhatom, hogy minden kiadás
ellenére közel ötvenezer forintja van jelenleg a
diákönkormányzatnak, amit a március 8-án megren-
dezett diáknapokra, és a Fejér Megyei Diáknapok
résztvevõinek támogatására, emellett kirándulásokra
fogunk fordítani. A bál jó hangulatban telt, hiszen min-
denki azért jött el, hogy jól érezze magát. 

A FARSANGI BÁL BAKIJAI: 
1. Késõn vettük észre, hogy a bál a böjt idõszakába esik, amiért
kaptunk hideget-meleget egyaránt. Jövõre ezt mindenképpen szem
elõtt tartjuk. Mentségünkre szolgál, hogy mások sem vették
figyelembe.
2. Bál elõtt két nappal gyönyörködtem a Szabolcs Híradó hátsó
borítójában, amikor hidegzuhanyként ért, amit láttam: a helyszínen
vásárolható belépõjegy összegének jóval kevesebb volt feltün-
tetve, mint amit meghirdettünk. Utánanéztem: nem én hibáztam,
ekkor megkönnyebbültem…. Továbbmentem: nem a Nelli hibá-
zott… Ekkor összeültünk, és arra a következtetésre jutottunk, hogy
a nyomda hibázott az áttördelésnél!!! Így köszönöm a nem kicsit
stresszes bál elõtti napjaimhoz való hozzájárulást! :)
3. A táncosok rémálma a szõnyeg! Nem kis feladat volt leragasz-
tani, ezzel próbáltuk enyhíteni a problémát. Megtaláltuk már a
megoldást a táncfelület kialakítására, de anyagi okok miatt még
nem tudjuk megvalósítani. Remélem a következõ bálra – amikor
iskolánk fennállásának 50. évfordulóját ünnepeljük 2013 õszén –
megoldódik ez a probléma is. 

Köszönöm a diákönkormányzat nevében mindenkinek, aki részt
vett a Szabolcs Vezéres Diákönkormányzat programján, és azok-
nak a segítségét, akik valamilyen formában hozzájárultak a bál
megvalósításához, lebonyolításához és sikeréhez.

Neikl-Ladány Ágnes (DMSP)
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Télbúcsúztató Farsangi
Felvonulás

2013. február 12-én megtartottuk a hagyományos Télbúcsúztató
Farsangi Felvonulást. A gyerekek nagy érdeklõdéssel figyelték a
mûsort és a Domak György által felállított máglyát, majd a kiszebáb
meggyújtását. A rossz idõjárás ellenére is szép számmal voltak érdek-
lõdök. A forró teát és a fánkot is örömmel fogyasztották gyerekek és
felnõttek egyaránt.

Rögvest ég a kiszebáb, hogy elmeneküljön a tél

Nagyon szépen köszönjük a programban résztvevõknek, és mind-
azoknak, akik munkájukkal segítették a rendezvény színvonalas
lebonyolítását.

Öreg Diákok Baráti Egyesülete
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Péter Erika: Farsangi örömök
Vízkereszttõl

negyven napig
Mulatoznánk pirkadatig!
Farsang faggyal érkezett,
Tánccal temettük a telet.
Farsang fánkja illatozik,

Orrunk, gyomrunk vágyakozik.
Nagyböjt elõtt
"farsang farka",

Hacacáré három napra!
Kövércsütörtökre már
Véget ér a karnevál.

Nagyböjt után fogyókúra,
Jövõre meg kezdjük újra!

A farsang a vigasság és a bolondozás
ideje! Vízkereszttõl hamvazó szerdáig
tart a bálok és vidám összejövetelek
idõszaka. Az idei évben a farsang
január 6-tól február 13-ig tartott. A
farsang hossza évrõl-évre változik,
mivel zárónapja a húsvét idõpontjához
kötõdik. Vízkereszttõl (január 6.) a
húsvétot megelõzõ 40 napos nagyböjt
kezdetéig, azaz hamvazószerdáig tart.
Gyakorlatilag a zajos mulatozás, a tré-
facsinálás, bolondozás, eszem-iszom,
párkeresés és udvarlás idõszaka ez.
A hagyományainkhoz híven idén is
megrendeztük mindkét óvodai 
telephelyünkön a farsangi mulatsá-

gunkat. Beszélgettünk az ide kapc-
solódó népszokásokról, a télûzésrõl.
Álarcokat, bohócokat, szemüvegeket
készítettünk változatos technikákkal,
fánkot sütöttünk. Folyamatosan
díszítettük a csoportszobákat és
óvodáinkat lufikkal, szerpentinekkel,
lampionokkal.
Óvodáinkban ez egy nyitott program
volt, melyen a szülõk is részt vehettek,
nagyon örültünk azoknak, akik
jelmezbe öltöztek.
A farsangi bál reggelét egy jelmezes
bemutatkozással kezdtük. A délelõtt
folyamán változatos tevékenységeket
biztosítottunk gyermekeink és szüleik
számára. Minden csoport a saját
ízlése szerint alakította a napját. Volt:
pingponglabda-fújás, tyúkütés,
seprûtáncoltatás, lufi terelgetés
fakanállal, vízhordó játék kanállal,
szörpivó verseny, stb. frissítõként
gyümölcsöt ettünk.

Ezt a vidám hetet a kiszebáb égetés-
sel zártuk. Csörgõkkel, zörgõkkel
vonultunk, hangos rigmusokat mond-
va ûztük el a telet.
Igazán jól telt el ez a hét és a bál
napja, szülõk és gyermekek egyaránt
jól érezték magukat. Mi mindent
megtettünk, hogy jöjjön végre a várva-
várt tavasz.

Lepsényiné Szépi Gabriella
Jónásné Kovács Bernadett

KÖLTÉSZET NAPJA

Tisztelettel és szeretettel
meghívunk minden kedves

érdeklõdõt 
2013. április 12-én, 
pénteken 18 órára a 
Mûvelõdési Házba a 
VERSET MONDUNK 

címû mûsorra 

R. KÁRPÁTI PÉTER 
és MAJOR RÓBERT

elõadásában.

ITT A FARSANGI BÁL... 

Jelmezesek sokasága a farsangi mulatságon

A telet el kell kergetni – égjen a kiszebáb!
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Hagyománnyá vált óvodáinkban az
„aprók tánca”, mely minden év január
hónapban kerül megrendezésre. Az
élõzenés, népi hangszeres, fergeteges
jókedvet teremtõ, játékos, zenés délelõtt.
Így volt ez most is. Székesfehérvárról
ismét eljött a Szedtevette zenekar, és
jókedvet varázsolt gyermek-felnõtt
számára a Manóvár óvodában. A

Szedtevette zenekarról szóljon itt kis
ismertetõnk: 2000-ben alakult az
együttes,13 éve muzsikálnak együtt. A
zenekar vezetõje Juhász Zsófia, aki
hegedûn játszik, mellette brácsás, nagy-
bõgõs és klarinétos tartozik a
zenekarhoz.
A legfõbb összetartó erõ közöttük a
barátság és a népzene iránti szeretet.

2007-ben megrendezett Országos
Népzenei minõsítõn Arany Páva
minõsítést kaptak. Szívesen jönnek
Pusztaszabolcsra, már számukra is ha-
gyomány, hogy minden évben egy
délelõttöt az óvodánkban töltenek. A
Zsiráf óvodában az „aprók tánca” pro-
gram keretében Ágoston Kolos citerá-
zott, a felesége Andrea énekelt és nép-
tánc-lépéseket tanított a gyermekeknek.
A házaspár odaadással, örömmel zenélt
és énekelt, a közös táncba a felnõtteket
is bevonták. Jól és kevésbé ismert népi
dalos játékokat, énekeket adtak elõ, igazi
táncházi hangulatot teremtettek. A gyer-
mekek lelkesedése határtalan volt,
maradandó élményben volt része min-
denkinek. Köszönjük ezúton is
Andreának és Kolosnak.
Mi a célunk az „aprók táncával” és a
népi hangszerek megismertetésével?
Valljuk, hogy a zene fontos szerepet ját-
szik mindenki életében, különösen az
erre fogékony óvodás korosztály
számára meghatározó. Az alapokat
tõlünk, óvónõktõl kapják, nagy
felelõsség hárul ránk, mert nem mindegy
milyen zenei ízlésvilágú gyermekeket
nevelünk. Emellett a gyerekek szemé-
lyiségének kibontakoztatásához is
nagymértékben hozzá járul a
muzsikaszó.
Megtapasztaltatjuk a gyermekekkel  a
néphagyományban gyökerezõ, vidám
éneklést, énekes játékokat.
Elsajátíthatják a néptánc alapjait képezõ
egyszerû lépések. A zenehallgatás és
éneklés-mozgás öröme fejleszti a gyer-
mekek érzelmi életét, egymás közti 
magatartásukat, társas kapcsolatuk for-
málódását. A legújabb pszichológiai és
zenepedagógiai kutatások fényében
bizonyítottnak tûnik, hogy a korai évek
komplex, játékos zenei-esztétikai
foglalkozásainak jelentõs szerepe van az
agy kapacitásának fejlesztésében, a gon-
dolkodás rugalmasságának alakításában.
Ezekkel a programokkal is hozzá
segítjük a gyermekeket ahhoz, hogy si-
keresen, kudarc nélkül vegyék az iskolai
életet.
"A zene gazdagítja a kedélyt, nemesíti
az ízlést, fogékonyabbá tesz más szép-
ségek iránt."/Bárdos Lajos/

Szekula Istvánné

SÍPPAL DOBBAL, NÁDI HEGEDÛVEL

Táncházi hangulat a Szedtevette zenekarral

Aprók tánca Ágoston Kolossal és Andreával
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A bécsi forradalom híre ösztönzõ
hatással volt a magyar radikális
ifjakra is. Március 15-én a Pilvax Kör
tagjai, élükön Petõfi Sándorral, Jókai
Mórral és Vasvári Pállal elhatározták,
hogy maguk szereznek érvényt a
sajtószabadságnak. Alig néhányan

indultak el Landerer Lajos és
Heckenast Gusztáv nyomdájához,
ahol cenzúra nélkül kinyomtatták az
Irinyi József által megfogalmazott 12

pontot, valamint Petõfi lelkesítõ köl-
teményét a Nemzeti dalt. Mire a
nyomdához értek, az induláskor
maroknyi fiatal 5000 fõs tömeggé
növekedett, zömében egyetemista
fiatalok csatlakoztak hozzájuk. 
Délutánra nagygyûlést hirdettek a
Nemzeti Múzeum elé. Itt felolvasták a
12 pontot és Petõfi is elszavalta köl-
teményét. A szakadó esõ ellenére
10-15 ezer ember gyûlt össze, hiszen
ekkor volt a három napos József
napi vásár Pesten, ahova sok vidéki
kisnemes és parasztember ment fel.
A városházához igyekvõ tömeghez
csatlakozik Klauzál Gábor és Nyáry
Pál, hogy lecsillapítsa a
radikalizálódó tömeget és átvegye a
mozgalom irányítását. A késõbb
"márciusi ifjaknak" nevezett fiatalok
átengedték a vezetést a mérsékelt
liberálisok vezéregyéniségeinek,
akik ismertebbek és elfogadhatób-
bak voltak a polgárok számára. A
városi tanács vagyonos polgárai
aláírták a 12 pontot és csatlakoztak a
követelésekhez, valamint a for-
radalom itt létrejött választmányának
vezetõ bizottságába is jelölték
képviselõiket.
Ezután a mintegy 15 000 fõs tömeg a
Várba vonult, hogy a
Helytartótanáccsal elfogadtassák
követeléseiket, mely teljes mérték-
ben sikerült, így vér nélkül gyõzött a
forradalom. Az összegyûlt tömeg

követelésére Táncsics Mihályt is
szabadon bocsátották.
Este kivilágították a várost, 19 órakor
a nép által már elõzetesen kívánt
Bánk bán elõadását szakította meg a
Nemzeti Színházba betóduló
sokaság. Elénekelték a Himnuszt, a
Szózatot, s számos egyéb dalt,
Egressy Gábor a Nemzeti dal
elszavalása után más verseket adott
elõ.

Juhász Gyula: Március idusára

Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idõk végéig megmaradnak,

Mint csillagok ragyognak boldogan
S fényt szórnak minden születõ tavasznak.

Valamikor szép tüzes napok voltak,
Most enyhe és derûs fénnyel ragyognak.

Ilyen nap volt az, melynek fordulója
Ibolyáit ma a szívünkbe szórja.

Ó, akkor, egykor, ifjú Jókai
És lángoló Petõfi szava zengett,

Kokárda lengett és zászló lobogott;
A költõ kérdett és felelt a nemzet.

Ma nem tördel bilincset s börtönajtót
Lelkes tömeg, de munka dala harsog,
Szépség, igazság lassan megy elõre,

Egy szebb, igazabb, boldogabb jövõbe.

De azért lelkünk búsan visszanéz,
És emlékezve mámoros lesz tõled,

Tûnt március nagy napja, szép tavasz,
Mely fölráztad a szunnyadó erõket,

Mely új tavaszok napját égre hoztad,
Mely új remények ibolyáját fontad.

Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott,
Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot!

Mi történt 1848. március 15-én?

A kokárda színei a néphagyomány
szerint a következõt jelentik:
PIROS - erõ, FEHÉR - hûség,

erkölcs, ZÖLD - remény!

MEGHÍVÓ
Tisztelettel várjuk Pusztaszabolcs minden lakóját 

2013. március 15-én, pénteken 8.30-kor a Városháza elé 
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 165. évfordulója 

alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre.
Ünnepi beszédet mond  Csiki Szilárd képviselõ, 

a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata



Ilyenkor tavasszal megújul a természet
és mi is megújult erõvel állunk neki a
kerti munkáknak, a tavaszi nagy-
takarításnak. Érdekes, hogy a keresztyén
ünnepkörben is ez az idõszak Krisztus
megújító munkájáról szól. Ahogy írja a
Biblia, az óembert felváltja az új ember. 
Ma is sokan szeretnénk megújulni, nem
csak külsõleg, hanem belsõleg is. Nem
csak testileg, hanem lelkileg is. Sokan
ezért ivókúrákba kezdenek, elutaznak
gyógyvizekhez vagy wellness fürdõbe.
Sokféle praktikát képesek vagyunk
kipróbálni e cél elérésére. Keressük az
igazi és maradandó megújulás receptjét.
Hogy minden nap felkelve jól érezzük
magunkat a bõrünkben, vidámak
legyünk és egészségesek. De az igazi
változások belülrõl indulnak el az
emberben. Legtöbbször a hozzáállás,
gondolkodásmód megváltozásával. A
húsvét ünnepe errõl az útváltásról szól. 
A húsvéti ünnepkörben a keresztyén
világ Jézus Krisztus halálát és feltá-
madását ünnepli. Jézus Krisztus
nagypénteki keresztre feszítésének
egyik érdekes szereplõje a kivégzést
vezetõ római százados. Mint római
katona bizonnyal hallott valamit
Jézusról, mint tanítóról. Azonban mint a
többi római katona, aki gúnyolta,
töviskoronát adott rá, és ütlegelte, nem
tulajdonított neki különösebb jelen-
tõséget. Különben is, egy felvilágosult
római katona számára furcsa és idegen
az a vallás, amelyik egy mindenható
Istenrõl szól, aki nem szobor, nem meg-
fogható, láthatatlan, de megszólítható
élõ Úr, aki szövetséget kötött az
emberekkel.
Mindemellett, mint kivégzõ tiszt, hozzá
volt szokva a keresztre feszítés
látványához. 

Mégis látva a történteket így szólt:
„Bizony Isten Fia volt ez.” Mit élt át ez
a kemény katona? Ki volt ez a Jézus,
akit keresztre feszítettek? Mit jelent,
hogy Isten Fia volt? 
Elõször is azt láthatta, hogy Jézus
némán tûrte a szidalmazást, gyalázást,
megkínzást és végül a keresztre
feszítést. Egy siránkozás, egy jajszó, egy
átkozódás sem hagyta el ajkait. Még
akkor sem, amikor a nézelõdõk, korabeli
vezetõk is gyalázták és gúnyolódtak a
nyomorúságán. Másodszor a százados

átélte azt, hogy Jézus halála nem egy-
szerûen egy átlagos kivégzés volt.
Földrengés, nappali sötétség és más
csodás jelek kísérték, mintha az egész
föld siratta volna õt. Olyasvalakit adtak
halálra, aki nem érdemelte mindezt. A
kivégzést vezetõ római százados
megértette, hogy az egész világ rendült
meg ennek a Jézusnak a halálán.
Jézus Krisztus megfeszítésének
története, ha ennyibõl állna, egy
szomorúan szép történet lenne. Azonban
Jézus nem csupán egy „meg nem értett
zseni” volt, akit a kortársai sokszor nem
értékeltek. A „Jézus” név héber nyelven
azt jelenti szabadító. Az Õ egész
életének célja az volt, hogy meg-
szabadítsa az embereket a bûnbõl.
Elégtételt adjon a rosszért, amit Õ nem
követett el. Volt, aki így gúnyolta a
keresztre feszítettet: „Mentsd meg ma-
gadat, ha Isten Fia vagy és szállj le a
keresztrõl!” A világ vágyik varázslókra,
csodatévõ mágusokra, akik meg-
szabadítják az embert a bajtól,
szenvedéstõl, minden rossztól. Miféle
„Isten Fia” ez a Jézus, aki saját magát
nem szabadította meg a keresztrõl?
Jézusnak, az Isten Fiának legfontosabb
küldetése az volt, hogy szabadulást hoz-
zon az emberi bûnbõl. Ezt a szabadulást
úgy hozta el, hogy saját magát engedte
keresztre feszíteni azért, hogy az Isten
ne az embert büntesse a vétkeiért. Jézus
egyszer azt mondta a tanítványainak:
„nincs nagyobb szeretet annál, ha valaki
életét adja barátaiért.” Õ azonban nem-
csak a barátaiért adta életét, hanem min-
den emberért. Jézus helyet cserélt a
bûnös emberrel. Jézus szabadítása
alázatos szabadítás: nem hõsködés,
hanem saját maga odaadása értünk. 

„Pedig a mi vétkeink miatt kapott
sebeket, bûneink miatt törték össze. Õ
bûnhõdött, hogy nekünk békességünk
legyen, az Õ sebei árán gyógyultunk
meg.” (Ézsaiás próféta könyve 53.
fejezet 5. vers)
A római századoshoz hasonlóan talán
sok mai ember számára szintén idegen-
nek tûnik a Biblián alapuló egyistenhívõ
vallás. Hiszen Isten lénye nem látható,
és kézzel nem megfogható. Nincsenek
Istennek szobrai, hanem azt mondják,
mindenütt jelenvaló, mindent lát, min-
dent tud. Isten azonban épp Jézus

Krisztus személyében mutatja meg
magát, lényének a titkát. 
„Isten azonban abban mutatta meg rajtunk
a szeretetét, hogy Krisztus már akkor
meghalt értünk, amikor bûnösök voltunk.”
(Pál apostol levele a rómaiakhoz 5. fejezet
8. vers.)

Jézus keresztjénél egy római százados
képessé vált a maga öncélú útjáról
megtérni és eljutni arra a mindent
megváltoztató és megújító
következtetésre, hogy Krisztusról
elmondja, mint személyes hitvallását is
egyben: hogy Õ valóban Isten Fia volt.
Ez a felismerés meg tudja újítani az
ember életét igazán és áthatóan. A
százados felismerése bíztatás lehet szá-
munkra is: ha nyitott szívvel olvassuk és
hallgatjuk a húsvéti történetet, mi is
megérthetjük, hogy „bizony, Isten Fia
volt ez”, aki értünk halt meg a kereszten.
Krisztus kereszthalála választás elé állít
minden embert, aki csak hall róla. Mert
vagy elfogadja, hogy Krisztus érte is
meghalt, hogy a bûnei terhétõl megsz-
abadítsa, mert szeret, vagy nem fogadja
el. Ha elfogadja, ezzel megváltozik az
élete: új célt és értelmet kap, és ezután
másképp fogja élni az életét. Rátalál arra
a Szabadítóra, aki meg tudja újítani
napról napra. 

Ruzsa-Nagy Zoltán
református lelkipásztor

SZERETETTEL VÁRJUK A 
PUSZTASZABOLCSI 

REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
HÚSVÉTI ALKALMAIRA!

Istentiszteletek a református
templomban:
Március 29. 17. óra: Nagypénteki
Istentisztelet Passió olvasással
Március 31. 10. óra: Húsvéti
Istentisztelet úrvacsorával
Április 1. 10. óra: Zenés Istentisztelet

Március 30-án, szombaton 10-13
óráig húsvéti gyermekfoglalkozást

tartunk a Mûvelõdési Házban
(Adonyi út 12)
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“Bizony isten fia volt ez!”
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A Pusztaszabolcsi Civilek Napján, 2013. február 21-én
emlékülésen idéztük fel a hagyományõrzõ alapítvány
tizenöt éves múltját és a tizenöt éve megjelenõ
helytörténeti füzeteket. Ez az esemény egy szakmai ren-
dezvény volt, a kuratóriumnak a helytörténetet kutatókkal,
írókkal, segítõkkel, civil kurázsi díjazottakkal, a civil-
szervezeti vezetõkkel és a helyi képviselõkkel kibõvített
ülése.

Áttekintettük a 15 év eseményeit, fókuszban a 27
helytörténeti kiadvánnyal. Érintettük mûködésünk fõbb
történéseit, megoldásra váró dolgainkat és a személyi vál-

tozásokat. Átadásra kerültek a Civil
Kurázsi Kiválóság és az életmû díjak
is, amelyeket ebben az évben a puszta-
szabolcsi helytörténetet évtizedek óta
kiválóan mûvelõ személyiségek:
Bartókné Piller Magdolna, Fülöp
Magdolna és Gubicza Tibor kapták.
A megjelenteknek emlékkönyvet
adtunk át, amely a helytörténeti szak-
mai munkát mutatja be.
A médiát erre az eseményre nem hív-
tuk. Kovalcsik Katalin újságírót, mint
egyik, általunk nagyra becsült segítõn-
ket hívtuk, õ tizenöt éve mellettünk áll
a munkánkban. 
Csányi Kálmán polgármester össze-
férhetetlenség miatt lemondott a
Pusztaszabolcsi Hagyományõrzõ és
Hagyományteremtõ Alapítvány elnöki
tisztérõl, helyette Molnár Sándor, a

középiskola fiatal tanára a kuratórium elnöke március 
1-jétõl, a kuratórium új tagja pedig Ádám László.

Könyvbemutatóinkra ezután is várjuk településünk lakóit,
megtisztelnek bennünket személyes megjelenésükkel
(esetenként akár háromszázötvenen, négyszázan), hiszen a
könyvek róluk szólnak, számukra készülnek, a bemu-
tatókon velük együtt örülünk. A lakókat az üzletekben
elhelyezett 16 oldalas Civil Kurázsi Hírlevél (3)-ban
tájékoztattuk a változásokról és további terveinkrõl. A hír-
levél tartalmaz egy ha-gyományõrzõ naptárt is, gazdagon
illusztrálva régi pusztaszabolcsi fényképekkel.

Czöndör Mihályné
az egyik alapító, a rendezvény szervezõje

CIVIL KURÁZSI

Bartókné Piller Magdolna

Fülöp Magdolna

Gubicza Tibor életmû díjjal jutalmazott és Czöndör Mihályné, a díj egyik alapítója
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Tisztújító közgyûlést tartott a PSzSE 2013.
február 9-én, ahol a szakosztályvezetõ és az
egyesület elnöke is beszámolt a 2012. évi
tevékenységrõl.
2012. évi beszámolók:
Futó szakosztály: Dobrán Anikó
A 2012. év is eseményekkel teli volt.
- Február: Négy évszak maraton 1. for-
dulója
- Április: „Tóparti futóparti”. 15-en futot-
tuk körbe a Velencei-tavat.
- Május eleje: Szekszárd, Borvidék fél-
maraton. 6-an vettünk részt. Varga Ildikó
korcsoportjában 2. helyezést ért el.
- Május vége: Négy évszak maraton 2.
fordulója. Gyermeknapi futás
gyerekeknek.
- Nyáron nem maradhatott el a Balaton 
körbefutása, az Ultrabalaton nevû verseny.
12 tagú csapattal vettünk részt.
- Szeptember: Budapest, Nike félmara-
ton. 8-an neveztünk. Adancsekné Barics
Irén korcsoportjában 4. helyezést ért el.
- Október: Spar maraton. A 42,2 km-t 9-
en teljesítettük. Adancsekné Barics Irén
korcsoportjában 3. lett.
Említést érdemel három lelkes futó, akik
a 7 km-en indultak: Ádámné Farkas
Beáta, Nagy Violetta és Adancsek
Zsanett.
- November: Befejezõdött a Négy évszak
maraton futósorozatunk. Elismerõ vissza-
jelzéseket kaptunk a résztvevõktõl.
Szeretnénk a rendezvény színvonalát
emelni, de ehhez támogatásra lenne szük-
ségünk.
A hideg beálltával elkezdõdtek a tornater-
mi edzések. Köszönjük edzõnk, Ádám
László munkáját.
- December 8.: Elsõ Mikulás futás. A
résztvevõk száma meghaladta az 50-et.
- December 31.: Agárd, Pezsgõ futás. 6-
an neveztünk. Mihalekné Bartók Mária 5
km-en korcsoportjában elsõ, Varga Ildikó
15 km-en korcsoportjában szintén 1.
helyezést ért el.

Kézilabda szakosztály: Pfeffermann
Gyula
Egy éve alakult a szakosztály 17 fõvel.
Jelenleg a tagok száma 34. 
Sajnos a térségben nincs hasonló csapat,
akikkel játszani tudnánk. Egyetlen

mérkõzésünk volt Dunaújvárosban. 
Gondot okoz a terembérleti díj kifizetése. 
Sikerült egységes mezeket beszerezni, és
vaxot is vásároltunk.
Célunk hozzánk hasonló csapatok felku-
tatása, és a tagság bõvítése.

Kerékpáros szakosztály: Csordás
Viktor
A szakosztály jelenlegi létszáma 36 fõ.
- Gyermeknap
- Szabolcs Napok
- Életmód és Szenvedélyek Napja
- Nyári gemenci túra
- Havi egy túra (Egy maradt el a rossz
idõjárás miatt.)
- Segítség a futó szakosztály által
szervezett rendezvényeken (Négy évszak
maraton, Duatlon)
Idei tervek: Részvétel a városi ren-
dezvényeken. Fõ úti célunk ebben az
évben a Balaton-felvidék. Gyermekeknek
is szervezünk túrákat, ebben kérjük az
óvodákban, iskolákban dolgozó pedagó-
gusok segítségét.
Köszönet a támogatóknak.

Természetjáró szakosztály: Kovács
Lajos
- Egyetlen túránk volt: Kõhányáspuszta –
Várgesztes. 
- Túl sokat foglalkoztunk a várható
idõjárással, ezért nem mertünk elõre ter-
vezni. 
- Nehezen jutnak el a hírek a tagokhoz,
ezért a kommunikáció fejlesztése a cél.
- 2013. ápr. 13-án lesz az elsõ túra.

Az egyesület elnöke, Kõkuti Lászlóné
beszámolója:
- Az egyesület létszáma jelenleg 76 fõ.
Legtöbb tagja a kerékpáros szakosztály-
nak van.
- 2011 végén lemondott a futószakosztály
elnöke, 2012. július 13-án pedig az
egyesület elnökhelyettese. A változások
miatt át kellett nézni az alapszabályt,
mely kiegészítésre szorult.
Igazolást kapott az egyesület az Országos
Bírósági Hivataltól a Pusztaszabolcsi
Szabadidõsport Egyesület közhasznú
jogállásáról, valamint arról, hogy 2011.
évi papír alapú beszámolónkat megkap-

ták. 2012-ben pályáztunk a „Mozogj,
hogy 40 évesen is mozogni tudj!” eln-
evezésû pályázatra. Sajnos forráshiány
miatt nem kaptunk pénzt.
- 2012-tõl kettõs könyvelést vezetünk.
Könyvelõnk Jónás Ferencné.
Semmilyen adóköteles dolgot nem lehet
vásárolni (ásványvíz, élelmiszer stb.),
mert az utánuk fizetendõ adó többe kerül,
mint a vásárolt érték. A gazdasági
vezetõnek erre különösen figyelnie kell.
Az idei évben egyesületünk szeretné
megrendezni a városi gyermeknapi pro-
gramot.
A közgyûlés egyhangúlag megválasztja
Kõkuti Lászlónét az egyesület elnökének.
A gazdasági vezetõ tisztségére egyhangú
szavazással megválasztja Erdélyi
Istvánnét.
Csányi Kálmán polgármester örömét
fejezte ki, hogy az egyesület tagjai min-
den fontos városi eseményen ott vannak.
Kéri, hogy ez továbbra is így legyen!
Átalakulások várhatók:
- A civil törvény változása hogyan hat az
egyesületre?
- Hogy lehet megtartani a közhasznúsá-
got?
- Az SZJA 1%-ából befolyt összeg na-
gyon kevés. Meg kell célozni az immár
adóköteles minimálbéreseket.
- 2010-ben a civil szervezetek közösen
kidolgozták Pusztaszabolcs civil
stratégiáját. Az együttmûködés elindult
ugyan, de a megvalósulás elakadt. Ezt
újjá kellene éleszteni.
- Mezõföldi Önkéntes Pont (Besnyõ) Az
önkéntességgel foglalkozás nagyon
fontos!Hogyan tudna az egyesület önkén-
teseket fogadni?
A mostani 9.-eseknél már az érettségi
feltétele 50 óra önkéntes munka.
Közfoglalkoztatottak kiválthatják a 30
nap kötelezõ munkát önkéntességgel.
- Az önkormányzat költségvetése évi
4.000.000 Ft-nál többel nem tudja támo-
gatni a civileket.
- A civil szervezet és az önkormányzat
kössön együttmûködési megállapodást!
Közfeladat ellátásáért támogatást kaphat.
Milyen önkormányzati feladatot tudna az
egyesület ellátni?
- Önszervezõdések: asztalitenisz, kosár-
labda – Javasolt, keressék a PSZSE-t!

Dudásné Mester Judit

Pusztaszabolcsi Szabadidõsport
Egyesület
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ÖTE HÍREK
Február 9-én megtartottuk hagyományos farsangi
bálunkat idén is jó hangulatban.
Az egyesület meghívást kapott és részt vett 2013. 01.
26-án tartott BTSZ közgyûlésen. Az összejövetelen
megszavazták a 2013. évi tagdíjat. A 125 éves FMTSZ
ünnepi közgyûlésén is részt vettünk 2013. 02. 23-án. A
közgyûlésen Vida Pálra, a tûzoltó szövetség alapítójára
emlékeztünk. Ebbõl az alkalomból emléktábla
avatására, valamint Vida Pál terem átadására került sor.
Az ünnepélyen Koczkás Józsefnek a 20 éves munkája

elismeréseként
s z o l g á l a t i
érmet adtak át.
M i n d e n
m e g h í v o t t
e m l é k l a p o t
kapott. Az
ifjúsági csapat
a téli szünet
utáni elsõ
foglalkozását
2013. február
11-én tartotta,
ahol a

gyerekekkel közösen megbeszéltük a rájuk háruló
feladatok teljesítésének lehetõségeit. 
2013. 03. 02-án az éves rendes közgyûlésünket tartottuk
meg. Az elnöki és parancsnoki beszámolók elfogadása
után a meghívott vendégek közül Czompó István volt
polgármester úr, Orosz Csaba tü. õrnagy, a
Dunaújvárosi Hivatásos Tûzoltó Parancsnokság
Parancsnoka, a Fejér Megyei Tûzoltó Szövetség
részérõl Mihály János ny.tü. ezredes elismeréssel
beszélt az egyesület munkájáról. Az ezredes úr tagjaink
közül Mándoki Lajosnak 20 éves önkéntes tûzoltói
szolgálatért szolgálati érdem érmet adott át. Koczkás
József elnök úrnak a Tûzoltó szövetségnél és az
egyesületnél végzett eredményes munkájának elis-
meréseként emlék plakettet nyújtott át. 
A közgyûlés második felében a tisztújítás, az új
vezetõség megválasztására került a hangsúly. Az elnök
úr ismertette a választási szabályzatot. Ennek elfo-
gadása után kezdetét vette a szavazás. Titkos szavazás-
sal választottuk meg a jelölõ bizottság által bemutatott
jelöltek közül azokat, akiket a tisztségek betöltésére a
többség alkalmasnak talált.
Az új vezetõség tagjai: Elnök: Baloni László, Alelnök:
Hopka András, Tûzoltó Parancsnok: Kaszás János,
Titkár: Darvas Tímea
Nyilvános szavazással megválasztásra kerültek az ellenõrzõ
bizottság tagjai, az ifjúsági vezetõk és a pénztáros személye is.
A szavazás végeztével leköszönõ elnökünket néhány aprósággal,
és meleg szavakkal ajándékoztuk meg. Az új vezetõség és a tagok
felkérték Koczkás Józsefet Örökös Tiszteletbeli Elnöknek, aki biz-
tosított bennünket arról, hogy továbbra is nyomon követi és segíti
a munkánkat.
Czompó Istvánt, városunk volt polgármesterét az ÖTE tiszteletbe-
li tagként kívánja tagjai közé sorolni, ezzel is megköszönni a közös
munkát.

A közgyûlés ízletes vacsorával, hosszan tartó, tartalmas beszél-
getéssel zárult.
Az eddigi vezetõségnek tisztelettel köszönjük a kemény és
kitartó munkát. Az új vezetõségnek pedig kitartást kívánunk a
kemény munkához.

Popovics Ilona
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Kedves Olvasó!
Biztosan kevés újjal fogok szolgálni, talán mégis érdemes feleleveníteni az
egészség megõrzésérõl és a vitaminokról szerzett ismereteinket, hiszen idén
is elérkezett a tavasz.
Szervezetünk kis vegykonyháiban, a sejtekben elengedhetetlenek azok a
„hozzávalók”, melyek gyorsítják az anyagcserét, illetve segítik a betegítõ
hatás elleni küzdelmet, javítják az ellenálló képességet, amitõl életkedvünk
lesz. Ezek a vitaminok. Vannak zsíroldékony (zsírban oldódó) (A,D,E,K) és
vízoldékony (vízben oldódó) (B,C,Q10) formái. A tankönyvi adatok helyett
néhány gyakorlati tanács.
1. Ahhoz, hogy elég A- és D-vitamin képzõdhessen, minimum napi 20

percet természetes fényben kell tartózkodni. Aki sokat ül sötét szobában a
számítógép elõtt, annak fontos többször kimenni a szabad levegõre, nap-
sütésre. Ellenkezõ esetben a szemfenéken lévõ látóhártya kifárad és nem tud
A-vitamint képezni. Az éleslátás romlik, a bõr sejtjeinek nincs D-vitamin
forrása, így az fényérzékeny, száraz lesz, csontjaink pedig törékennyé vál-
nak. 
2. Aki dohányzik, annak érdemes tudni: 1 szál cigaretta a bevitt C-vitamin
mennyiségébõl 60 milligrammot hatástalanít, pedig ennyi a napi szükséglet

normális esetben. Maximum tíz-
szerese ajánlott betegség idején és
ötszöröse betegségmegelõzés
céljából. A mai valós táp-
anyagértékek mellett kb. 5 kg alma
fedezné ezeket az igényeket.
3. Két alma és egy sárgarépa biz-
tosítani tudja az emésztéshez szük-
séges rostmennyiséget. Ennyi már
elegendõ lehet a vastagbél helyes
mûködéséhez, elkerülhetõ a pangó
bél tünet együttes, mely
székrekedéshez, ill. indokolatlan
hasmenéshez vezethet.
4. A vitaminok felszívódásához

megfelelõ vízmennyiség kell. A szervezet napi vízigénye ahhoz, hogy a
sejtek megfelelõen mûködhessenek (hiszen 90%-ban vizet tartalmaznak), tíz
kilónként 2,5 dl, vagyis egy 60 kg-os embernek legkevesebb 1,5 liter vizet
kell meginni naponta.
5. A B-vitaminokat csak „komplex” formában szabad bevinni, egymást
hatástalanítják, ha nem megfelelõ az arányuk.
6. Aki orvosi utasítás nélkül, vagy rendszertelenül szed savlekötõt, a vita-
minok felszívódását nagy mértékben megnehezítheti.
7. A tápanyagok csak megfelelõ vérellátással tudnak eljutni a sejtekig. A jó
vérellátás egyik fontos feltétele a jó vasellátottság. Hiányában
fáradékonyság, ingerültség, fejfájás, szédülés, esetleg a nyelv égõ érzése,
étvágytalanság léphet fel. Ha ezek a tünetek 1 hónapnál tovább fennállnak,
kifejezetten tanácsos orvoshoz fordulni.
Jobb fizikai állapotban vannak azok a gyerekek, akik eleget játszanak és
sportolnak együtt a környéken lakó legjobb barátjukkal – mondja egy új brit
kutatás. Érdemes ezen elgondolkozni…
Szóval, 20 perc séta, esetleg kocogás, kerékpározás a szabad levegõn 2-3
naponta, már sokat jelent szervezetünk, vagyis saját magunk számára, de
jobb ezt naponta megtenni.
Azt kívánom minden olvasónak, legalább ennyi ideje mindig legyen saját-
magára.
Jó felkészülést a természet és a szervezet zökkenõmentes feltöltõdésére,
újjászületésére!

Dr. Juhász Judit klubvezetõ-háziorvos

Oszlassuk el a 
tévhiteket a rákról!

A Nemzetközi Rákellenes Unió (UICC) 2013. évi
Rák Világnapra kiadott irányelvei a címben meg-
jelölt célt tûzik ki.
A megváltoztatandó tévhitek a Nemzetközi
Rákellenes Unió szerint a következõk:
Elsõ tévhit: A rák kizárólag egészségügyi probléma
Nem igaz, mert a rákbetegség elterjedtsége és
veszélyes volta miatt az egész társadalom prob-
lémája is. Társadalmi odafigyelés, oktatási,
közösségi egészségügyi ellátás és közigazgatási
kérdések felismerése, megoldása nélkül nehéz
visszaszorítani azokat a rákformákat, amelyek
felelõsek az idõ elõtti rokkantságért és halálozásért.
Második tévhit: A rák az idõsek, a gazdagok és
fejlett országokban élõk betegsége
Nem igaz, mert bár a rákbetegségek 75%-a 60 éven
felülieket érint, de 25%-a fiatalabb – és fiatal rák-
betegek esetleges elveszítése komoly társadalmi
gondként is jelentkezhet, pl. idõ elõtti rokkantság,
kevesebb gyermek, stb. A rák nem ismer ország- és
gazdasági korlátokat és határokat, egyaránt elõfor-
dul a fejlõdõ (szegény) és a fejlett országok lakossá-
ga között, tehát világprobléma, ezért minden
országban meg kell tenni mindent vissza-
szorításáért.
Harmadik tévhit: A rák diagnózis egyértelmû halá-
los ítélet
Nem igaz, mert három lehetséges rákbeteg közül
egynek a betegsége elkerülhetõ, megelõzhetõ, a
maradék kettõ közül az egyiket meg lehet gyógyí-
tani és csak a harmadik fog meghalni rákban – de
hála az orvostudomány eredményeinek, tovább
köztünk tartható, viszonylag elfogadható élet-
minõségben.
Negyedik tévhit: A rák egy sorscsapás, a rossz
szerencse következménye
Nem igaz, mert tudatosan, ismeretek és akaraterõ
birtokában sokat tehetünk azért, hogy a rákbetegség
elkerüljön bennünket, hogy idõben felfedezésre
kerüljön és így gyógyítható legyen.

/folytatás a következõ oldalon/

Beköszöntött a tavasz! Felkészült?

Egy tál vitamin a kapszulák 
és tabletták helyett
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Oszlassuk el a  tévhiteket a rákról!

A tudatos elkerülés alapja a rákmegelõzõ
életmód szabályainak ismerése:
- a nemdohányzás, 
- a helyes táplálkozás, 
- a több mozgás, 
- a stressztûrés, stresszkezelés, 
- a kiegyensúlyozott szexualitás, 
- a környezet tisztelete, 
- az óvatos napozás.
Ezekkel a szabályokkal elkerülhetjük,
megelõzhetjük a tüdõrák, a gyomorrák, a
vastagbélrák, a bõrrák jelentõs többségét.

- Ha odafigyelünk testünk változásaira.
- Ha önvizsgálattal ellenõrizzük mellünk,
herénk, szájüregünk állapotát.
- Ha szûrõvizsgálatra hívnak, elmegyünk,
és ha visszahívnak, oda is elmegyünk.
Ekkor idõben felismerhetik az illetékesek
a rákbetegséget még korai állapotában –
és ekkor a gyógyítási lehetõségek még
sokkal jobbak.

Nem elég a fentieket ismerni – be is kell
tartani õket. 
A rákbetegség helyzetének javítása min-
denkitõl elvárja, hogy a tudatlanság – az

ismerethiány, illetve a felelõtlenség, a
szabályok be nem tartása ne rontsa azokat
a lehetõségeket, hogy minden lehetséges
rákbetegség kerüljön megelõzésre, és ha a
rákos folyamat elindul, kerüljön idõben
felismerésre és gyógyításra.
Egyszerû dolgok ezek, csak ismerni és
követni kell õket – és nem elfogadni
passzívan a pesszimista tévhiteket,
hanem tudatosan mindent megtenni a jó
irányú változások érdekében.

Prof. dr. Simon Tamás
a Magyar Rákellenes Liga elnöke

HÁZUNK TÁJA
Kertbarátok klubja

Február 16-án tartotta
elsõ összejövetelét a
Mûvelõdési Házban a
Kertbarátok klubja,
melynek szakmai vezetõje,
Szajkó János. A klub jel-
szava: „Termelj magad-
nak!” Ezzel mintegy segít-
séget szeretne nyújtani
azoknak, akik a „A
legszebb Konyhakert”
versenybe szeretnének
benevezni, de minden
kertészkedõt is szívesen
lát.
Aktuálisan a tavaszi
teendõkrõl volt szó. 
Fontos eszközeink, szer-
számaink kifogástalan
állapota, ezért ellenõriz-
zük mûködésüket:
Metszés: a koronaigazítás
– keresztezõ és száraz
részek eltávolítása, a
vágások, sérülések
kezelése fagéllel.
Permetezés: lemosás
pirosbimbós állapotig a
rügypikkelyek nyílnak, a
lapuló kártevõk elérhetõk.
(Nevikén, Vegasol,
Agrolplus, réztartalmú
szerek) A jó idõzítésû
lemosás évközben sok
munkától és anyagi
kiadástól megment ben-
nünket!
Talaj elõkészítés: vetõágy
készítése (porhanyós, rögmentes). Frissen rotált földbe nem
szabad vetni, várjunk a visszaülepedésre, vagy hengerrel
tömörítsük a földet.
Tápanyagpótlás: ha õsszel elmaradt, akkor tavasszal vízben old-

ható mûtrágyával pótolhatjuk.
Nagyon fontos a talajfertõtlenítés, sok bosszúságtól óvhatjuk
meg magunkat, ha nem spóroljuk el.
Vetés: elsõ lépés megtervezni az ágyások helyét, nem elfeled-

kezve a vetésforgóról. Az
ülepedett talajba jelölõvel
kihúzzuk a sorokat. Az
aprómagnak ez a mélység
megfelel. A vetõmag
tasakján jelzik a vetési
idõt, hõigényt, vetés-
mélységet. Fontos a vetés
tömörítése, kelésig az
ágyások nedvesen tartása.
Vegyszeres gyomirtás:
vannak totális szerek,
amik után két héttel
vethetõ a terület. A
szelektív gyomirtók a
megadott növényekhez
használhatók. Minden
esetben nagyon fontos az
adagolás betartása.
Növények ápolása: sekély
kapálás, csillagkapa,
horolók, gereblyézés.
Fagyveszély: fátyolfóliá-
val védhetjük a fiatal,
kikelõ növényeket a haj-
nali 2-3°C-os hidegtõl.
Könnyû, nem gátolja a
növény növekedését, és
az esõt átereszti. 

A fiatal fák metszése, a
korona kialakítása az
elsõ, második és har-
madik évben.

Következõ össze-
jövetelünk 2013. már-
cius 22-én, pénteken 17

órakor lesz a Mûvelõdési Házban. Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

Szajkó János
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Ünnepnapokon összejön a család egy jó
ebédre, beszélgetésre. Így van ez
húsvétkor is a legtöbb helyen. A húsvét a
tavasz, a megújulás, újjászületés ünnepe.
Fejezzük ezt ki az ünnepi asztalon elhe-
lyezett dekorációval: néhány szál jácint,
korai nárcisz, aranyvesszõág üde szín-
foltjával. 

RECEPTÖTLETEK
Szokásunkhoz híven néhány recepttel
szeretnénk segíteni a háziasszonyok
munkáját.
A húsvéti reggelik elmaradhatatlan
összetevõje a tojás és a sonka. Ezek fel-
használásával közlünk két receptet.

Snidlinges töltött tojás (4 személyre)
Hozzávalók: 6-8 fõtt tojás, 1 csokor
snidling, 10 dkg túró, 2 evõkanál tejföl,
2 teáskanál mustár, só, bors, a tálaláshoz
majonéz
Elkészítés: A tojásokat megtisztítjuk,
kettévágjuk, sárgájukat kiszedjük,
összekeverjük az apróra vágott
snidlinggel és a többi hozzávalóval. A
krémet visszatöltjük a fél tojásokba, a
tálra simított majonézre ültetjük õket.

Sonkás tojássaláta (4 személyre)
Hozzávalók: 6-8 fõtt tojás, 2 dl joghurt,
2 dl tejföl, 1 csokor petrezselyemzöld,
20 dkg fõtt sonka, 1 csokor retek, vagy
1 kígyóuborka, só, bors

Elkészítés: A joghurtot és a tejfölt
összekeverjük, beletesszük az apróra
vágott petrezselyemzöldet és sóval,
borssal ízesítjük. A sonkát apróra vágjuk,
beleforgatjuk a joghurtos öntetbe. A
tojást és a retket, vagy az uborkát felka-
rikázzuk, majd a sonkás joghurttal
rétegezzük. Friss házi kenyérrel kínáljuk.
Ínycsiklandó menüsor az ünnepre

Sonkás fokhagymaleves (4 személyre)
Hozzávalók: 20 dkg sonka, 5-6 cikk
fokhagyma (aki szereti a fokhagymát, töb-
bet is tehet), 2 dl tejföl, 1,5 evõkanál liszt,
só, bors, olaj, a tálaláshoz pirított
kenyérkocka
Elkészítés: Az olajon éppen csak megfut-
tatjuk a lisztet, belezúzzuk a fokhagymát,
együtt pirítjuk kicsit, majd rátesszük az
apróra vágott sonkát, átkeverjük és
felengedjük vízzel. Rövid ideig (10-15
perc) fõzzük, sóval, borssal ízesítjük
Kevés vízzel hígítjuk a tejfölt, belekever-
jük a levesbe és éppen felforraljuk.
Pirított kenyérkockával tálaljuk.

Zöld fûszeres csirkemell tavaszi salátá-
val (4 személyre)
Hozzávalók: kb. 80 dkg csirkemell,
1-1 teáskanál majoránna, oregánó,
2 teáskanál pirospaprika, ½ teáskanál
rozmaring, olaj; a salátához: 5 dkg sós
túró, 4 tojás, 1 közepes kígyóuborka,
2 paradicsom, 1 csokor hónapos retek,
1 fej saláta, 1 cikk fokhagyma, kakukkfû,
salátafûszer, 1 dl olaj

Elkészítés: A csirkemelleket ket-
tévágjuk, megmossuk, lecsepegtetjük.
Bedörzsöljük sóval, egyenként alufólia
darabokra fektetjük. A fûszereket
összekeverjük az olajjal és megkenjük
vele a húsokat. Egyenként szorosan be-
csomagoljuk õket, egy éjszakára a hûtõbe
tesszük, másnap kb. 50 perc alatt közepes
hõmérsékletû sütõben megsütjük. Miután
kissé hûlt, kibontjuk és felszeleteljük. A
salátához a zöldségeket kis kockára
vágjuk, megszórjuk a salátafûszerrel és a
kakukkfûvel, a zúzott fokhagymával,
meglocsoljuk az olajjal, hozzákeverjük az
apróra vágott túrót, összekeverjük és érni
hagyjuk. A keményre fõtt tojásokat
cikkekre vágjuk és a tálra rendezett hús és
saláta köré rakjuk.

Gõzölt kétszínû puding
Hozzávalók: 5 dl tej, 4 egész tojás,
2 tojássárgája, 5-6 evõkanál liszt, 10 dkg
vaj, 2 evõkanál kakaó, 16 dkg cukor,
2 csomag vaníliás cukor

Elkészítés: A vajat felolvasztjuk, hoz-
záadjuk a lisztet meg a tejet, majd lassú
tûzön sûrûre fõzzük, hagyjuk kihûlni. A
tojásokat felverjük a cukorral és hoz-
zákeverjük a fõzött péphez, jól összedol-
gozzuk. A masszát kétfelé vesszük, az
egyik felébe belekeverjük a vaníliás
cukrot, a másik felébe a kakaóport.
Kivajazott kalácsformába rétegezzük, a
formát lefedjük alufóliával és egy vízzel
félig töltött tepsibe állítjuk, 180 fokra
elõmelegített sütõben addig gõzöljük,
míg el nem készül. (A közepébe vékony
pálcikát szúrunk, ha nem ragad rá a
massza, akkor kész.) Sütés/gõzölés
közben a puding megnõ, de miután
kivesszük a sütõbõl, visszaereszkedik.
Tálra borítjuk, szeletelve, tejszínhabbal
kínáljuk.
Sikeres elkészítést és jó étvágyat kívá-
nunk!

/FORRÁS: ERDÉLYI KONYHA/

A húsvét hangulata

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: Csányi Kálmán, Czöndör Mihályné,
Domak Zsanett, Dudásné Mester Judit, dr. Juhász

Judit, Kaluz Vivien, Kõkuti Lászlóné, 
Lepsényiné Szépi Gabriella Jónásné Kovács
Bernadett, Nagy Ákos, Neikl-Ladány Ágnes,

Popovics Ilona, Ruzsa-Nagy Zoltán,
prof. dr. Simon Tamás, Szajkó János

Szekula Istvánné
Tervezés és nyomtatás: Rolling Nyomda Bt.

Felelõs vezetõ: Rozsnyai Zoltán
Megjelenik 650 példányban

Lapunkat rendszeresen szemlézi
az OBSERVER médiafigyelõ!
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A Pusztaszabolcsi Szabadidõsport
Egyesület a 6. évben rendezi meg a „Négy
évszak maraton„ amatõr futó versenyét.
2013. február 23-án szakadó esõben, a téli
idõszakhoz képest magas létszám: 68 fõ vál-
lalkozó szellemû sportoló állt a rajthoz. Sok
régi és nagyon sok új versenyzõnk volt,
mely nagy meglepetést és örömet okozott.
A PSZSE elnök asszonya köszöntötte az
indulókat, majd startpisztollyal Csányi
Kálmán polgármester úr indította a rajtot.
Eredményhirdetéskor az okleveleket szintén
õ adta át a helyezetteknek. 

Az elért eredmények korcsoportonként.

NÕK 1958, és elõtte születettek
1.Adancsekné Barics Irén 
Pusztaszabolcs       52:24

2 .Baranyai Lászlóné  
Pétfürdõ                 1:09:31
3. id Pók Jánosné 
Agárd                     1:33:27
NÕK 1959-1973.
1. Varga Ildikó
Pusztaszabolcs            49:50
2. Debreceniné Varga A. 
Pusztaszabolcs           58:33
3. Kõkuti Lászlóné
Pusztaszabolcs          58:46
NÕK 1974-1994.
1. Baksainé Novák Andrea
Dunaújváros          49:50
2. Rácz Katalin
Székesfehérvár          50:43
3. Hájas Anikó
Kápolnásnyék            55:28
NÕK 1995-2001.
1. Horváth Zsófia 

Pusztaszabolcs           57:08
2. Ludányi Boglárka   
Pusztaszabolcs           58:46
3. Barics Alexandra 
Pusztaszabolcs       1:12:36

FÉRFIAK 1958, és elõtte született
1. Schneider Gábor 
Budapest                   42:57
2. Dudás György 
Dunaújváros             50:30
3. Krausz István
Dunaújváros             52:21
FÉRFIAK 1959-1973.
1. Makár László

Budapest                 35:32
2. Tarr Péter
Gárdony                   41:11
3. Markovich Péter
Székesfehérvár          41:15
FÉRFIAK 1974-1994.
1. Ribárszki Dániel      ? 37:07
2. Ott Gábor 
Pusztaszabolcs                40:09
3. Bagaméri András
Pusztaszabolcs               40:31
FÉRFIAK 1995-2001.
1. Miksa Zádor 
Etyek                       42:02
Legidõsebb versenyzõnk az agárdi id. Pók
Jánosné (1939) és legfiatalabb versenyzõnk
a pusztaszabolcsi Ludányi Boglárka (2001)
volt. Mindketten helyezést értek el a korcso-
portjukban. 
Minden résztvevõ versenyzõnek gra-
tulálunk és további jó felkészülést kívánunk
a következõ megmérettetéshez, mely 2013.
május 25-én lesz.

Kõkuti Lászlóné

Futballhírek
Csapatunk téli felkészülése jó hangulatban,
és ami fontos, eredményesen telt. A hétközi
tornatermi edzéseket a hétvégi
edzõmérkõzések követték. Elõször egy
Ercsiben rendezett felvezetõ-teremtornán
szerepeltünk, majd megmérkõztünk két-
szer is a Százhalombatta U-19 együttesév-
el, a Pákozddal és a székesfehérvári III.
Mezõvári Emléktorna keretein belül a
házigazda Dunafém-Maroshegy, a
Balatonkenese és a Kajászó csapataival is.
Csupán a házigazda Maroshegy ellen
maradtunk alul minimális különbséggel
(1:0). A hat csapatos Mezõvári
Emléktornát a harmadik helyen zárta a
PSC a legtöbb gól rúgva.
A már korábban említett Megyeri
Rolandon kívül még két érkezõrõl számol-
hatunk be. Szintén egy helyi fiatal, a kapus
Nagy Ernõ igazolt vissza Ercsibõl, illetve
érkezett még a szintén ifjú Mondovics
Dávid, aki évekig Pakson nevelkedett és
NB 3-as szinten is játszott. A távozók listá-
ja is kibõvült. Eligazolt Szilukács
Krisztián, Mátyás Zoltán és Varga Zoltán
is. Fülöp János vezetõedzõnek természete-
sen meg kell találnia az „újak” helyét a
csapaton belül. Összességében azonban
elmondhatjuk, hogy keretünk tovább
erõsödött az érkezõ játékosokkal.
Március 3-án, vasárnap csapatunk számára
elkezdõdik a mindenki által nagyon várt
tavaszi szezon. A PSC az elsõ fordulóban
Dégen vendégszerepel, és nem titkolt
célunk a három pont megszerzése, mely
mindenképpen alapul szolgálna egy jó
bajnoki rajthoz. 

Nagy Ákos

ASZTALITENISZ
Keressük és várjuk a pingpongozni
szeretõket, vagy tanulni vágyókat már-
cius 18-tól a MÁV iskolában hasznos
idõtöltésre.
Hétfõn 17 és 20 óra között a középiskolá-
sokat és felnõtteket
Szerdán 15.30 és 17.30 között az
általános iskolásokat
Szombaton 15 és 18 között a
középiskolásokat és felnõtteket
A foglalkozásokat vezeti: Gõz Sebestyén
és Pásztor Viktor

Négy Évszak Maraton

A rajt elõtti percek
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Csányi Kálmán polgármester tájékoz-
tatta az érdeklõdõket Pusztaszabolcs
Város 2013. évi költségvetésének
alakulásáról. A tervezett bevétel
589.574 ezer forint, mely tartalmazza
az elõzõ évrõl maradt 70 millió forintot,
amit nem költött el a település. A kiadá-
sok összege 626.215 ezer forint. Úgy
döntött a képviselõ-testület, hogy 5 mil-
lió forintos általános tartalékot és 15
millió forintos céltartalékot képeznek.
Ez így mintegy 50 millió forintos
hiányt jelentett. A törvény szerint költ-
ségvetést hiánnyal nem lehet tervezni,
sõt a hiány fedezetére hitelt sem lehet
felvenni, tehát ki kell küszöbölni. Ez a
korábbi években is sikerült, mint azóta
az elfogadott költségvetés mutatja, ez
ebben az évben is sikerült.
A bankok érdeklõdésének hiányában
nem tudott Pusztaszabolcs 200 millió
forintos fejlesztési hitelt felvenni,
vagyis az egészségügyi centrum és az
utak, járdák építése ismét elmarad. 
A következõ idõszak feladatai: a
tûzoltóõrs felépítése; a sportpálya
megszerzése, mellyel kapcsolatban a
MÁV-nak még sok tennivalója van. A
49 milliós önkormányzati hitel 60%-os
mértékének adósságkonszolidációját
azóta már aláírták. Benyújtották az
óvodák megújuló energiával való
melegvíz-ellátásáról szóló pályázatot; a
polgármesteri hivatal régi szárnyának
felújítására és fûtéskorszerûsítésére is
pályázat került beadásra. Minden
pályázatnak van önrésze, ráadásul ezek
utófinanszírozásúak, a bekerülési költ-
séget meg kell elõlegezni.
Nagyon fontos az elkerülõ felüljáró
várható építése a vasútfejlesztéshez
kapcsolódóan.
Kérdések, javaslatok:
A védõnõi szolgálat akadály-
mentesítése, HPV oltás (Beslényi
Ildikó) – Az akadálymentesítés
állásáról írásban válaszol a pol-
gármester, a HPV oltásra az ez évi költ-

ségvetésben is szerepel az elkülönített
összeg.
Az Alba Volán Pusztaszabolcs-
Velence-Székesfehérvár buszjárat (dr.
Korbulyné Ettvel Mónika) – 2012.
végén az Alba Volán meg akarta szün-
tetni a járatot, akkor az önkormányzat
határozottan kiállt a szükségessége
mellett. A vállalat azóta semmi módon
nem kereste az önkormányzatot és nem
adott tájékoztatást a szándékairól, az
újabb utas számlálásról. 
Fogorvosi rendelés, ellátás (Szabó
Tiborné) – A fogorvossal még nem
beszélt a polgármester, de felveszi vele
a kapcsolatot, hiszen szükséges a folya-
matos, megfelelõ színvonalú fogászati
ellátás Pusztaszabolcson is.
A Rózsadomb utcáinak katasztrofális
helyzete; csatornafedelek eltulaj-
donítása (Erben Irén) – Valóban na-
gyon rosszak az utak, a vasúti rostált
követ az önkormányzat nem használ-
hatja fel az utak töltésére, mert olajjal
szennyezett, a magánembert nem köti
ez a szabály. A sáros idõszakban nem
célszerû a kõszórás, mert elnyeli a sár.
Remélhetõleg a következõ téli idõszakra
lesz megoldás erre a problémára.
Korábban a középiskola környékén is
eltûntek a csatornafedelek, az akkori pol-
gármester javaslatára betonfedelekkel
pótolták, így nem éri meg elvinni –
ebben az esetben is ez lehet a megoldás.
A Rózsadomb útjai 10 éve voltak
gréderezve, nem tölteni kell az utcákat,
mert már 50 cm-rel magasabbak a
járdáknál (Kovács Lázsló) – A
gréderezésrõl megkérdezi a hivatal
mûszaki szakemberét.
Szelektív hulladékgyûjtés esetén men-
nyi kedvezményt kap a lakosság; hol
van még szelektív hulladékgyûjtõ
sziget, mert a középiskolánál lévõ
telített és rendetlen (Forgóné Nagy
Éva) – Hetente ürítik a szelektív
gyûjtõket, a Jókai utca – Szent István
utca találkozásánál van a második

gyûjtõsziget. Nagyon nehéz a
Vertikállal dûlõre jutni.
Kutyák chippel történõ ellátása
(Kaposvári Béla) – Jelentõs probléma a
kóbor kutyák szaporodó száma, a
begyûjtés, elszállítás sok pénzbe kerül.
Paál Huba kiegészítette a polgármester
válaszát: január 1-jétõl kötelezõ a
kutyákban a chip, mely lényegében eb
személyi igazolvány. A helyi állatorvos
3700 Ft összegért beülteti a törvénynek
megfelelõen a chipet.
Nyugdíjas klub elhelyezése a bútorház
fûtésének lekapcsolása miatt (Talló
Ferencné) – A közmûvelõdés-
szervezõvel egyeztet a lehetõségekrõl a
polgármester. – Írásos választ kaptak: a
MÁV iskolában nem tudják elhelyezni
az asztalokat, szekrényeket, mert pró-
baterem és árusításra használják. A
Mûvelõdési Ház átadásakor a nyugdíjas
klub is megkapta a lehetõséget az
átköltözésre, most is ezt tudjuk felaján-
lani, sokkal jobb, mint a volt bútorház
emeleti szobája.
Csányi Kálmán polgármester köszönte
az érdeklõdést, az ötleteket, és
kérte/kéri a lakosságot, hogy továbbra
is támogassák az önkormányzat
munkáját javaslataikkal.

A 2013. február 8-i 
közmeghallgatásról

Ez a MI Lapunk!
hírdessen a megújult

SZABOLCS
HÍRADÓBAN!

kedvezõ hírdetési árak,
színes hírdetési lehetõség!

Keressen minket! Ne feledje,

ez a Mi Lapunk!
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A pusztaszabolcsi lakosok számára sürgõsségi orvosi
ellátás elérhetõ a nap huszonnégy órájában a

06-20/933-6767 telefonszámon, munkaidõn kívül
hívható még a kulcsi központi ügyelet száma:

06-25/251-063.

I.felnõtt háziorvosi körzet: 
dr. Juhász Judit 06-25/507-770
II. felnõtt háziorvosi körzet:
dr. Ander Klára 06-25/273-020
III. felnõtt háziorvosi körzet:
dr. Egyed Péter 06-25/273-020

Dr. Kádár Attila gyermekorvos: 06-20/986-6060
és 06-25/272-467
Fogorvos: dr. Óvári Péter 06-20/287-0379
Védõnõi szolgálat: 06-25/273034

Írisz Gyógyszertár (Adonyi u. 43.) 06-25/273-019
(nyitva: H-P: 8.00-16.00; Szo: 8.00-12.00)

Új Városi Gyógyszertár
Kossuth L. u. ) 06-25/271-588
(nyitva: H-P: 8.00-19.00; Szo:8.00-13.00)

Gyöngypatika (Velencei u. 68.) 06-25/271-625
(nyitva: H-P: 7.00-18.00; Szo: 8.00-13.00)

Körzeti megbízott: 06-20/967-6247
Polgárõrség: 06-20/310-6014
Önkéntes tûzoltók: 06-70/379-8156

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

Pusztaszabolcs Tévé új mûsora 2 hetente szerdától
tekinthetõ meg interneten a www.pusztaszabolcs.hu
honlapon, baloldalon a Pusztaszabolcs Tévé fülre kat-
tintva, folyamatosan. Fõszerkesztõ: Máté G. Péter

Datatrans Internet Kft. Telefon: 22/505-750 
Fax: 22/505-753 Kék szám: 40/200-677

Invitel Távközlési Rt. 
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443

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

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

Dunaújvárosi Járási Hivatal 06-25-412-211

Dunaújvárosi Okmányiroda 06-25-410-418

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

DRV Zrt. Velencei Információs 
Pont – víz- és csatornaszolgáltató
Telefon: 06 40-24-02-40 Fax: 06/84/501-299

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

Styx Temetkezési Kft. 
Telefon: 25/271-080, 25/507-720, 25/507-721, 25/272-
520, 30/9621-764, 30/607-1310, 30/351-9112

Vertikál Építõipari és Kommunális Szolgáltató Rt.
kommunális hulladékszállító
Telefon: 06-22-576-070, 36-22-366-029 
Fax: 06-22-576-071
Ügyfélszolgálat: 
Hidrakom Kft, Pusztaszabolcs, Adonyi u. 42. 
Tel: 30-68-81-181
Konténerrendelés: 
DÉSZOLG Kft, Adony, Dózsa György u. 64.
Tel: 25-50-45-20

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

Közérdekû telefonszámok

BALLAGÁSI MEGHÍVÓK,
SZAKDOLGOZATOK 

KÖTÉSE, NYOMTATÁSA

ROLLING NYOMDA
TELEFON:  25/504-020  70/398-4433
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Szabolcs Híradó hirdetési díjai

TERJEDELEM NETTÓ ÁFA BRUTTÓ

1/1 oldal (18x26cm) 16.000 4.320 20.320
½ oldal   (13x18cm) 8.000 2.160 10.160
¼ oldal     (9x13cm) 4.000 1.080 5.080
1/8 oldal   (6,5x9cm) 2.000 540 2.540
1/16 oldal (4,5x6cm) 1.000 270 1.270
köszönetnyilvánítás 600 162 762

Amennyiben hirdetést szeretne feladni a Szabolcs Híradóban, kérjük juttassa el
a szabolcshirado@gmail.com; vagy a 273-036, 06-70/7798-243 telefonra a
hirdetõ adataival és a hirdetés szövegével együtt. Köszönjük bizalmukat!

Felhívás!
Dr. Nagy István ügyvéd tájékoztatja Ügyfeleit, hogy az
ügyfélfogadási óráit a pusztaszabolcsi Polgármesteri
Hivatalban tartja szerdán 15 órától 17.30 óráig.
Szerzõdéseket a hét minden napján köt – szombaton
és vasárnap is – Pusztaszabolcson, a megrendelõ
lakásán elõzetes egyeztetés alapján: 06-30/639-2893.
Dr. Nagy István ügyvéd kéri Ügyfeleit, hogy a
szerzõdéskötéshez szükséges tulajdoni lapokat,
térképeket, széljegyes tulajdoni lapot telefonon, nála
rendeljék meg. Szombati és vasárnapi
szerzõdéskötésnél a tulajdoni lap, stb. igényüket
legkésõbb pénteken 10 óráig jelentsék be a fenti tele-
fonszámon.
Kérem egyben Ügyfeleimet, hogy a lakótelkek mûsza-
ki 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

Marika Turkáló
(a sorompónál)

Jó minõségû használt gyermek és felnõtt
ruhák, kabátok, cipõk, játékok kedvezõ áron.

Új könyvek, valamint fonalak. 

Nyitva tartás: 
H-P: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 17.00

Szo-V: 8.00 – 12.00

MINDEN HÉTFÕN BÁLABONTÁS.
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és

kedves Családját
a 2013. március 23-án (szombaton) 

17 órakor kezdõdõ
JÓTÉKONYSÁGI FESTMÉNY

KIÁLLÍTÁSRA.

A kiállítás helyszíne: 
PUSZTASZABOLCSI
MÛVELÕDÉSI HÁZ.

NÓGRÁDI KATALIN Adonyban élõ
festõ- és grafikusmûvész, valamint a

PUSZTASZABOLCSI FESTÕKÖR által 
felajánlott alkotásokat bocsátunk

árverésre.
A bevételt egy nemrég árván maradt

pusztaszabolcsi család javára ajánljuk fel.
A rendezvény fõvédnöke: 

CSÁNYI KÁLMÁN polgármester.

Megjelenésükre számítunk.
Nógrádi Katalin, 

valamint a 
Pusztaszabolcsi Festõkör tagjai

Közlemény
2013. szeptember 1-tõl bevezetésre kerül a kötelezõ erkölcstan, illetve a helyette választható egyházi

hit- és erkölcstan az általános iskolák 1. és 5. osztályában.
A jelenleg nagycsoportos, jövõre iskolai tanulmányaikat megkezdõ gyermekek szülei az iskolába

történõ beiratkozáskor írásban kell nyilatkozzanak arról, hogy gyermeküket a kötelezõ erkölcstanra,
vagy ehelyett valamely egyház hit- és erkölcstan oktatására kívánják járatni. 

A jelen tanévben 4. osztályos gyermekek szülei az iskola által kiadott nyilatkozat kitöltésével
választhatnak.

A pusztaszabolcsi református egyházközség és a római katolikus egyházközség ezúton tájékoztatja a
szülõket, hogy szeretettel várja a szeptembertõl 1. és 5. osztályt kezdõ gyermekeket a megfelelõ refor-

mátus, illetve katolikus hittancsoportokba.



S Z A B O L C S  H Í R A D Ó  2 0 1 3  M Á R C I U S                                                                              K Ö Z É R D E K Û

2 3

SZABOLCSI OPTIKA
PUSZTASZABOLCS,  SPORT U. 2/2.

TELEFON:
06 20 94 95 660
06 25 272 810

NYITVA TARTÁS:
KEDD:
9-12, 13-17

SZERDA:
9-12,13-17

CSÜTÖRTÖK:
9-12, 13-17
PÉNTEK:
9-12, 13-17;
SZOMBAT: 9-12;

COMPUTERES SZEMVIZSGÁLAT NYITVATARTÁSI
IDÕBEN FOLYAMATOSAN!

ÁPRILIS 6-ÁN SZEMÉSZ SZAKORVOSI VIZSGÁLAT
(DR. BA KATALIN)!

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel gondolunk 

Dr. Juhász Judit háziorvosra, aki sok idõt szánt
Apukánkra. Személyes jelenlétével, beszél-

getésekkel, kedves szavaival, tanácsaival segítette
betegségének végsõ idõszakát, szakmailag segített

elviselhetõvé tenni szenvedéseit, fájdalmait.
Osztozott a mi lelki megpróbáltatásunkban.

Köszönjük odaadó munkáját.
Fehér család

Köszönetünket fejezzük ki a falu lakóinak,
ismerõsöknek, kedves szomszédoknak, 

jó barátoknak, azok hozzátartozóinak, munkatársak-
nak, távolabbi és közeli rokonoknak, közvetlen
családtagjainknak, hogy rajongással szeretett

Apukánk,
Fehér Tibor 

temetésén részt vettek, osztoztak
fájdalmunkban, részvétet kívántak és sírjára virágot,

koszorút hoztak. 

Tünde és Margit

Rendelkezés a befizetett  adó 1%-áról

Pusztaszabolcson az alábbi civil szervezetek (egyesületek,
alapítványok) jogosultak az adófelajánlásra.
A felajánlásokat köszönettel veszik.

Pusztaszabolcsi Szabadidõsport Egyesület
18497915-1-07
Pusztaszabolcsi Kulturális Értékmentõ Egyesület
18492116-1-07
Golden Lions Rögbi Sport Egyesület
18500804-1-07
Erõnlét Sport Egyesület
18497290-1-07
Pusztaszabolcsi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
18495731-1-07
Pusztaszabolcsi Hagyományõrzõ és 
Hagyományteremtõ Alapítvány 
18488254-1-07
Egészségért Alapítvány
18482076-1-07
Manóvár Óvodáért Alapítvány 

18499292-1-07
Zsiráf Alapítvány
18499670-1-07
Józsefes Gyermekekért Alapítvány
18488041-1-07
A Magyar Rákellenes Liga pusztaszabolcsi alap-szervezete
19653417-2-43

Tájékoztató orvosi

ügyeletrõl
Pusztaszabolcson munkanapokon a település háziorvo-
sai 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 háziorvosa
munkaidejének kezdetéig) központi orvosi ügyeleti
ellátás biztosított, kulcsi telephellyel. A sürgõsségi orvosi
ellátás igénybe vehetõ személyesen 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
pusztaszabolcsi háziorvosok biztosítják kilencedik éve.
Tehát javaslom, a kollégáim nevében is, a mobiltelefon-
jukba elmenteni, a lakásba jól látható helyre kiírni a
06-20/933-6767-es telefonszámot.
Együttmûködésüket köszönik a település háziorvosai.




