
Örülni is lehetne
Apró sikertörténetek vesznek körül bennünket, mégis azok
a küzdelmek maradnak meg legbelül, amelyek az
elégedettséget megkeserítik. Pedig örülhetnénk is.
Elkészült a játszótér. Kisgyerekes szülõk, kisiskolások nagy
örömére. Használják is bõven. Iváncsáról, Besnyõrõl, de
Gárdonyból is érkeznek látogatók. Már a pályázati pénz is
megérkezett, mindenki nyugodt lehetne. Azonban egyrészt
a kamaszok nehezen értik meg, hogy ez nem nekik készült.
Ha nem lehet nappal, akkor használták éjszaka. Így zavarva
az ott élõk nyugalmát. Másrészt jó páran nem rövid ki-
ruccanásként, hanem egy félnapos elfoglaltságként tekin-
tenek a játszótérre. Máris hiányzik az ivóvíz, a mellékhely-
iség, az árnyék és még sorolhatnám.

Sajnos a civilizációs ártalmak egészségünkben is jelentkeznek
Hallottunk már róla, hogy vannak olyanok, akik nem ehetnek
bármit. Létezik a lisztérzékenység, a tej- és tojásallergia,
valamint a cukorbetegség is. Ezeknek a speciális
ételigényeknek megfelelni nem egyszerû. Áldozatokkal jár
a család, s elsõsorban az anyukák számára, hogy külön
fõzzenek egy-egy családtag számára. Szülõk kérték, hogy a
közétkeztetésben az önkormányzat vállalja fel ezt a felada-
tot. Bár megvolt a szándék, mégsem volt egyszerû találni
olyan „menzát”, aki el tudta látni ezt az igényt. Volt olyan
kisgyerekes anyuka, aki elmondta, hogy amióta a gyermeke
kap olyan ebédet, amely az õ speciális ételigényének
megfelel, napi 6 órája felszabadul más tevékenységre. Azaz
nem kell külön fõzni a gyerekének, valamint nem kell
délutánra hazahozni a gyerkõcöt. Nem lusta õ, szívesen
tette ezt, de másra fordíthatja az idejét, hasonlóan, mint az
„egészséges” gyerekek szülei. Elvileg mindenki örült.
Elégedettek voltak a szülõk, az önkormányzat képviselõi,
hogy megoldódik a probléma. Azonban türelmetlenség
miatt, félreérthetõ kifejezések miatt olyan indulatok
keletkeztek a bevezetés egy hetes csúszása alatt, amelyek
jól mûködõ, egymást segítõ kapcsolatokat is meg-
mérgeztek. Elmaradt a jól végzett munka utáni elégedettség
érzése.
Hasonlóan elmaradt a halottak napi áhítat teljes harmóniá-
ja. Hiszen disszonanciát okozott az önkormányzati
képviselõ beszédébe csempészet napi politikára utaló kife-
jezés vagy egyes családok temetõbeli hangos veszekedése. 
Örültem a belterületi utak aszfaltos útjainak kátyúzása
miatt. A polgármesteri fórumokon mindenhol kérték, hogy
aszfaltos útjainkat védjük meg, a kátyúkat szüntessük meg.
Amikor pedig megcsináltattuk, abban az idõben az országos
fõ utak útjait is javították. A fõ utakon végzett hanyag
munkát sokan összekapcsolták az önkormányzati
tevékenységgel. Nem a belterületi utak padka megerõsítése,
ill. az aszfaltos utak kátyúinak kijavítása maradt meg,
hanem a felgyülemlett indulat.

Csányi Kálmán
polgármester
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2013. szeptember 27-én Kulcson a
Mezõföldi Híd Térségfejlesztõ
Egyesület elnökségi ülésén Leader
pályázatokról döntött az elnökség.
Délután a „Magyarország, szeretlek!”
programsorozat keretében a helyi
középiskola labdarúgó mérkõzést
szervezett a jelenlegi és a régi tanárok,
diákok között. A régi tanárok csa-
patában vettem részt.
2013. szeptember 29-én vasárnap a
„Magyarország, szeretlek!” Mihály
napi rendezvénysorozat keretében a
Polgármesteri Hivatal elõtti záró ren-
dezvényen vettem részt. A záró ren-
dezvényen a Besnyõi Asszonykórus és
a Szironta Együttes szerepelt, valamint
a rendezvénysorozat kötelezõ program-
jaként meggyújtottuk a Mihály napi
máglyát.
2013. szeptember 30-án hétfõn a
speciális étkezési igényû gyermekek
szülei számára szülõi értekezletet tartot-
tunk a vállalkozóval közösen. Csiki
Szilárd képviselõ jelezte, hogy a
Polgárõrség nem tudja tovább folytatni
a gyalogátkelõhelyek reggeli felü-
gyeletét, így a kisiskolások számára ezt
a szolgáltatást nem biztosítja senki.
Ezért úgy döntöttem, hogy reggel fél 8
és háromnegyed 8 között két
gyalogátkelõhelyen egy-egy köz-
munkás segíti a biztonságos átkelést a
tanulók számára.
2013. október 1-jén az augusztusban és
szeptemberben dolgozó közmunkások
önmaguk számára záró rendezvényt
szerveztek, amelyre meghívtak és ahol
beszélgettünk a közmunka során
felmerült tapasztalatokról. Reggel 12 fõ
új közmunkás kezdte meg a munkát.
Délután rendkívüli képviselõ-testületi
ülést hívtam össze, amelynek témája az
egészségügyi centrum tervezési kon-
cepciója volt.
2013. október 2-án Adonyban kistérsé-
gi társulási ülés volt, amelyen elfogad-
tuk az iváncsai tanuszoda KLIK
számára történõ átadásának szerzõdés-
tervezetét, illetve egyeztetés történt a
szociális intézmények kistérségi
átadásáról és helyi átvételérõl, az

eszközök leltározásáról, mobiltelefon
flotta hálózat további mûködtetésérõl.
Késõ délelõtt Szabadegyházán ünnepé-
lyes keretek között átadták az adonyi
körforgó és Szabadegyháza között
felújított közutat, az ún. cikolai utat.
Délután az Agárdi Fürdõ képviselõje
tájékoztatott a nyugdíjasok számára
készített akciójukról és kérte segít-
ségemet, hogy a célközönséghez eljus-
sanak az információk.
2013. október 3-án Bartókné Piller
Magdolna óvodavezetõvel egyeztettem
a speciális étkezési igény lebo-
nyolításáról. Kora délután Sziebler
Péterné, a Pusztaszabolcsi Agrár Zrt.
elnök asszonyával egyeztettem a
szabolcspusztai ivóvíz ellátás
megoldásának szükségességérõl. Az
Agrár Zrt. az új tejház kialakítása után
nem tudja biztosítani a szabolcspusztai
lakosok számára a jelenlegi ivóvíz
ellátást. Délután a Dombrovszki Tamás
(Dota) által szervezett mozdony
felújítás ünnepélyes átadása történt
meg, amelyen részt vett Szabó Zoltán, a
Stadler igazgatója és Lepesi Zoltán, a
MÁV kelenföldi igazgatóságának
képviselõje. A beszélgetés során
felmerült a mozdony körüli terület
további parkosítása. Késõ délután pol-
gármesteri fórumot tartottam az Adonyi
út és a Dózsa György út környékén
lakók számára. A fórumon megjelentek
elmondták az õket foglalkoztató prob-
lémákat, például, hogy a kommunális
adó határozata áttekinthetetlen szá-
mukra, a fõutak mentén a nagy for-
galmú üzlethelyiségek és közin-
tézmények elé parkolókat kellene
kialakítani, továbbá a Dózsa György
úton megnövekedett az átmenõ
kamionforgalom a cikolai út elkészülte
után.
2013. október 4-én az aradi vértanúkra
emlékezõ általános iskolai megem-
lékezésen vettem részt, utána az
intézményvezetõvel folytattuk a
speciális étkezési igényû tanulókkal
kapcsolatos egyeztetést. Késõ délelõtt
Kocsis József igazgató úr keresett meg,
hogy szolgálati lakásra lenne szüksége

az általános iskolának, hogy az új
matematika-fizika szakos tanár számára
lakhatást tudjanak biztosítani. Délben
egyik hivatali dolgozó gyermekének
köszöntése történt. Délután a
Mûvelõdési Házban az Idõsek
Világnapja alkalmából rendezett
nótaesten vettem részt.
2013. október 6-án Seregélyes csapata
érkezett Pusztaszabolcsra és sajnos
legyõzték labdarúgóinkat.
2013. október 7-én délelõtt a Jobbik
Pusztaszabolcsi Szervezetének új
elnöke Sinkáné Fritz Anita bemu-
tatkozó látogatást tett, ahol bejelentette,
hogy õ a szervezet helyi vezetõje. Kora
délután Kovács Istvánné Ady E. utcai
lakos 90 éves születésnapi köszöntésén
vettem részt Szotyori-Nagy Istvánné
aljegyzõvel. Késõ délután a karácsonyi
díszkivilágítás lehetõségérõl tájékozta-
tott Ecsegi Endre úr. Rendkívül ülés
volt, amelynek témája lakásbérleti
kérelem volt.
2013. október 7-15. között 90 m2
kátyúzás és 630 méter padkajavítás
történt a belterületi utakon. Ebben az
idõszakban a Közútkezelõ is végzett
kátyúzást a kezelésében lévõ utakon. A
vasútállomás peronjai is aszfaltborítást
kaptak és biztonsági jelölést.
2013. október 8-án délelõtt Adorjánné
Bozsódi Irénnel, a szociális intézmény
vezetõjével az újonnan alakult
szervezet indulásakor felmerült prob-
lémákról, feladatokról és azok
megoldásáról egyeztettem.
Délután elõbb Mátyás Juliannával, a
középiskola igazgatójával, majd a
székesfehérvári KLIK Megyeközponti
Intézményfenntartó Központ megbízott
igazgatójával, Veszeliné Pénzes
Ildikóval egyeztettem a szolgálati lakás
bérbeadásának jogszerûségérõl.
Vitatták az önkormányzat bérlõki-
jelölési jogát. Elküldtük számukra
azokat a dokumentumokat – például az
1999. évi átadás átvételi jegyzõkönyvet,
2007. és 2009. évi önkormányzati
határozatokat, amelyek az önkor-
mányzat bérlõkijelölési jogát
bizonyítják. Egyelõre visszajelzés ez
ügyben nem érkezett. 

Tájékoztató a két ülés közti eseményekrõl
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Egyeztettem velük a szolgálati lakás fûtésszámla összegérõl
is.
2013. október 10-én Bartókné Piller Magdolna óvodavezetõ
bejelentette, hogy a Zsiráf Óvodában az óvodások 50 %-a
hiányzott. Délben a szabolcspusztai víz megoldása
érdekében a tervezõ asszonnyal bejárást végeztünk, amely
során több olyan probléma merült fel, amely a jelenlegi
szabályozás miatt nehezen megoldható. Ezekrõl a prob-
lémákról az Agrár Zrt. elnök asszonyát is tájékoztattuk.
Folyamatos egyeztetés várható ez ügyben. Délután az
általános iskolában megalakult az intézményi tanács. A
tanács elnökének Ádámné Farkas Beátát választottuk meg,
akit a tantestület delegált. Az intézményi tanács elfogadta
ügyrendjét is.
2013. október 11-én a Sport utcai társasház közös képviselõ-
je tájékoztatott a lakógyûlésen hozott határozatokról.
2013. október 12-én délelõtt az Idõsek Világnapja al-
kalmából az Idõskorúak Klubjában az intézmény dolgozói
ünnepi ebédet szerveztek. Este Kántor Zsolt orgonakoncertje
volt a római katolikus templomban.
2013. október 14-én Mézes József és dr. Mézes József
megtekintette a szabolcspusztai Springer kastélyt. Kora
délután a Polgármesteri Hivatal dolgozói és az új szociális
intézmény dolgozói munkaegészségügyi vizsgálaton vettek
részt.
2013. október 15-én a védõnõi pályázatra egy védõnõ
jelentkezett, akinek a meghallgatása ezen a napon történt.
A védõnõ jelen pillanatban nem rendelkezik diplomával, de
amennyiben diplomáját be tudja mutatni, abban az esetben
javaslom a képviselõ-testület számára alkalmazását.
Alkalmazása esetén szolgálati lakásra igényt tart. Délután a
Családsegítõ Szolgálat munkatársaival egyeztettem egy pol-
gármesterhez szóban intézett fellebbezés miatt. Késõ délután
Paál Huba képviselõvel, a Pénzügyi Bizottság elnökével
felkészültünk az október 16-i tárgyalásra.
2013. október 16-án Budapesten a MÁV székházában tár-
gyalást folytattunk a sportpálya ingyenes átadásának
feltételeirõl. Este Székesfehérváron részt vettem a Gárdonyi
Géza emlékév ünnepi színházi eseményén.
2013. október 17-én délelõtt Székesfehérváron a városházán
tájékoztató elõadást tartott a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zrt. fõigazgatója. A tájékoztató után lehetõség volt kérdezni,
ezért felvetettem a sportpálya átadással kapcsolatos gondo-
kat. Késõ délután a középiskola intézményi tanácsa is mega-
lakult, melynek elnökévé – a tantestület által delegált -
Horváthné Kaszás Zsuzsannát választottuk.
2013. október 19-én késõ délután a baptista egyház helyi
gyülekezete koncertet tartott a Mûvelõdési Házban, amelyen
részt vettem.
2013. október 21-én ülésezett a Pénzügyi és Igazgatási
Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Értéktár
Bizottság.

2013. október 22-én az általános iskola 1956. október 23-ára
emlékezõ ünnepségén vettem részt. Délután a Gyermekjóléti
Szolgálat tartott eset megbeszélést, valamint a megjelent
gyermek- és ifjúságvédelmi felelõsöknek bemutatták az új
intézményi struktúrát. Délután rendkívüli ülés volt.
2013. október 23-án ünnepséget tartott az önkormányzat,
amelynek ünnep szónoka Csiki Szilárd képviselõ, a Szociális
és Egészségügyi Bizottság elnöke volt. Utána meghallgattam
a Jobbik rendezvényén elhangzó ünnepi szónoklatokat is.
2013. október 24-én Ádám Lászlóval egyeztettem a jövõ
nyári duatlon verseny megrendezésérõl, amelyet a
kerékpáros megállóhelyek pályázat programja között szere-
peltetnénk. Késõ délelõtt a középiskolában egyeztettem a
TÁMOP 3.4.2. pályázat folytatásával kapcsolatban. Áraján-
lattal kapcsolatos megbeszéléseket folytattam a vidék-
fejlesztési pályázattal kapcsolatosan. Késõbb fórumot tartot-
tam a Polgármesteri Hivatalban a Szabolcs liget, Sport utca
és Vasút utcai lakosok számára. A felszólalók elmondták a
napi gondjaikat és vita alakult ki a kommunális adó
összegének felhasználási módjáról.

Csányi Kálmán
polgármester

A késõbbi eseményekrõl a képviselõ-testületi ülésen szóbeli
kiegészítést tett a polgármester: 
Október 25-én egyeztetés történt, hogy a közmûvelõdés,
könyvtár, római katolikus egyház milyen munkavégzésre
tudna foglalkoztatni érettségizett közcélú munkást. Tárgyalt
a polgármester Szabó Lajossal az általános iskola fûtésének
korszerûsítésérõl. Megbeszélést folytattak dr. Tóth Mariann
fogorvossal és Csiki Szilárd képviselõvel a fogorvosi ellátás-
ról. 
2013. október 28-án egyeztetést folytatott Csányi Kálmán dr.
Valkó Péter gyermekorvossal, valamint az ÁNTSZ
illetékesével a gyermekorvosi rendelõvel kapcsolatban. Az
ÁNTSZ ideiglenesen engedélyezte a gyermekorvosi rendelés
áthelyezését a Család és Nõvédelmi Tanácsadóba addig,
amíg elkészül az új rendelõ az egészségügyi centrumban.
Feltétele a betegrendelés és a tanácsadás között másfél órás
szünet, és ezalatt alapos szellõztetés, takarítás, fertõtlenítés
történjen. Tárgyalt a Közútkezelõvel a Sport utcai járdaépítés
lehetõségérõl. Megbeszélést folytatott a szennyvíztelep ter-
vének véleményezésérõl Börzsei Jánossal és feleségével,
Nemes Lászlóval és Tüke Lászlóval.
Csányi Kálmán kiemelte, hogy a „Magyarország legszebb
konyhakertje” versenyben Mester István és felesége kertje
képviselte Pusztaszabolcsot. Kertjüket különdíjjal jutal-
mazták. Czöndör Mihályt, a helyi verseny koordinátorát
oklevéllel jutalmazták a kiírók.
Október 29-én árajánlat érkezett a Manóvár Óvoda
gázvezetéke átépítésének tervezésére. Egyeztetés történt a
Fejér megyei rendõrkapitánnyal a Béke utcai lakás bérlõki-
jelölésérõl.

Kiss Kornélia

Tájékoztató a két ülés közti
eseményekrõl
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A kérdések, interpellációk között Szajkó János jelezte, hogy több
útkeresztezõdésnél bokrok, bozót akadályozza a kilátást a kihajtás-
nál, ami balesetveszélyes.
Paál Huba kifejtette, hogy a Közútkezelõ kritikán aluli munkát
végzett a kátyúzások során.
Kátai György javasolta, hogy a Kiss Ernõ utca Besnyõi útra való
csatlakozásánál tükröt lehetne elhelyezni a kilátás segítésére.
Csányi Kálmán polgármester jelezte, hogy 24 közmunkás
foglalkoztatására lesz lehetõség a tél folyamán, akik egy hónapot
dolgoznak, négy hónapig képzésen vesznek részt, majd ismét egy
hónapig dolgoznak.
A képviselõ-testület megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat
gazdálkodásának 2013. év háromnegyed éves helyzetérõl szóló
tájékoztatót.
Döntött a testület arról, hogy 2014. január 1-tõl dr. Valkó Péter gyer-
mekorvossal megköti a feladatellátási szerzõdést. A gyermekorvosi
rendelés helye január 1-tõl az Anya- és Csecsemõvédelmi

Tanácsadóban lesz.
A rendelési idõ 2014 január 1-tõl:
hétfõ 15.00 – 17.00
kedd 15.00 – 17.00
szerda 15.00 – 17.00
csütörtök08.00 – 10.00 egészséges tanácsadás

10.00 – 12.00 betegrendelés
péntek 09.00 – 11.00
A téli idõszakban az önkormányzat a rászoruló, hajléktalan emberek
éjszakai melegedését a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény Magyar utca 6. szám alatti telephelyén biztosítja.
Megtárgyalta a képviselõ-testület az önkormányzat 2014. évi költ-
ségvetési koncepcióját.
Megismerte a testület az Egészségügyi Centrum (Pusztaszabolcs,
Szabolcs liget 50.) módosított tervrajzait, és a változtatásokkal
egyetért.
Döntött a testület 664 fm útpadka javításáról 8-10 cm vastagságban
tömörítéssel és zúzalékkal.

Kiss Kornélia

Tisztelt pusztaszabolcsi Lakosok! Ezúton
szeretnék bemutatkozni és bemutatni a
2013. október elsejével létrejött régi-új
intézményünket.
Adorjánné Bozsódi Irén vagyok,
Pusztaszabolcson élek 1996 óta. A most
létrejött intézmény elõdjénél kezdtem
dolgozni 1999-ben adminisztrátorként.
Elvégeztem közben az ELTE-n az általános
szociális munkás szakot, adósságkezelõi
képesítést szereztem, szakvizsgáztam.
2004-tõl családgondozóként dolgozom. 
A régi intézmény (Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat néven) 1998-ban
alakult, 2006-ban mikrotársulás
(Adonnyal és Iváncsával) formájában
folytatta tevékenységét Pusztaszabolcs
központtal. 2009. január elsejétõl az
Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás
által (hét település) létrehozott intézmény
részeként mûködött Perkáta központtal. 
2013. október 1-jétõl Pusztaszabolcs saját
fenntartású intézményével látja el a szo-
ciális alapellátási és gyermekjóléti felada-
tokat, fenntartója Pusztaszabolcs Város
Önkormányzata. Az intézmény központja
Pusztaszabolcs, Adonyi út 42.
Örömmel fogadtam az intézményvezetõi
kinevezésemet, mert így lehetõséget kap-
tam arra, hogy a 2009 elõtt jól mûködõ
intézményt „újraélesszem”. Ami jól
mûködött, azt folytatom, ami kevésbé,
azon változtatok. Bízom magamban, kol-
légáimban, hogy a teendõket, a terveket
közös munkálkodással, egymást segítve
meg tudjuk valósítani a pusztaszabolcsi
lakosok legnagyobb megelégedésére.  
Az intézmény szociális alapellátási (szo-

ciális étkeztetés, házi segítségnyújtás,
idõskorúak nappali ellátása, család-
segítés) és a gyermekjóléti szolgáltatás
feladatait látja el. Célom, hogy az
intézmény mûködése maximálisan
megfeleljen a törvényi elõírásoknak, a
lehetõ legmagasabb szintû ellátást biz-
tosítsa Pusztaszabolcs lakosságának. Jó
és korrekt kapcsolat alakuljon ki a pol-
gármesteri hivatallal, a település más
intézményeivel, a társ szervekkel.
Szeretnék sorozatot indítani a helyi újság-
ban, és bemutatni az intézmény egyes
szakfeladatait.
Elõször az idõsek nappali ellátását biz-
tosító Idõskorúak Klubjával kezdem. Ez
az ellátási forma biztosan sokak elõtt
ismert, „Öregek Napközi Otthona”
néven, a Magyar utca 6. szám alatt
mûködik a kezdetek óta. A Klub reggel 7-
tõl délután 16 óráig tart nyitva.
Nappali ellátásra ad lehetõséget olyan
személyeknek, akik önmagukat ellátni
képesek, mozgásukban nem korlátozot-
tak, naponta be tudnak járni. Lehetõség
van a meleg étkezésre (ebédre) és
reggelire térítés ellenében (jövedelemtõl
függõen). 
Sokan vannak, akiknek a családja dolgo-
zik, egész nap egyedül vannak otthon, ez
az ellátási forma a nappali egyedüllétet
enyhíteni tudja, társaságot, segítséget
jelent a mindennapokban. Vannak,
akiknek az otthoni körülményei
szerények, itt lehetõségük van a személyi
higiénia megoldására (fürdés, hajmosás,
stb.), ruházat tisztántartására (mosás), TV
nézésre, napilapok olvasására, társas
játékokra. Én, mint intézményvezetõ, és

mint családgondozó, valamint a benn dol-
gozó szociális gondozónõk is segítenek a
felmerülõ ügyek intézésében, tájékoz-
tatásban, hogy miként oldható meg a
felmerült probléma. A jeles ünnepeket
mindig megünnepeljük, és igyekszünk a
mindennapokat is meghitté, barátságossá
tenni a klubba járóknak. Összességében,
ez egy lehetõség a közösségi együttlétre,
mely mindenkinek az életében egy fontos
elem.
Várunk és szívesen fogadunk olyan pusz-
taszabolcsi idõs embereket, akik egyedül
vannak az otthonukban és társaságra 
vágynak. Be lehet jönni akár egy
„próbanapra” is. A klubban két kedves,
segítõkész gondozónõ várja Önöket.
Akinek felkeltette az érdeklõdését az
intézményünk nappali ellátása, szívesen
állok rendelkezésére megbeszélésre,
további tájékoztatásra. Szívesen fogadok
minden javaslatot, ötletet a klubélet
jobbá, gazdagabbá tételére vonatkozóan.
2013 novemberétõl lehetõségünk van
arra, hogy a mozgásukban korlátozott, de
társaságra vágyó idõseket heti egy alka-
lommal az önkormányzat kisbuszával be-
és hazaszállítsuk. Ezt a lehetõséget
köszönöm a polgármester úrnak és a
településünk vezetõinek.
Az intézmény összes szolgáltatásaira a
jelentkezést nálam kell kezdeményezni.
Mód van elõre egyeztetett idõpontban
történõ találkozásra is.  
Elérhetõségem:
Pusztaszabolcs, Adonyi út 42. 
T.: 25/272-270; Mobil: 30/517-3605

Adorjánné Bozsódi Irén
intézményvezetõ

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény bemutatása (I.)
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Október 23.
Verõfényes, kellemes idõben emlékeztünk az 1956-os
forradalom és szabadságharc évfordulójára. Ünnepi
beszédet mondott Csiki Szilárd, a mûsorban
közremûködött Sztupa Boglárka, Winkler Edina,
Csomor Csaba, Simon István és a St. Hubertus duó –
Tomasek Eszter és Milvius Attila.
Alább olvashatják a képviselõ úr beszédét.

Csiki Szilárd, a Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnöke mondott ünnepi beszédet

Tisztelt egybegyûlt Közösség!

„Olyan feledhetetlen összetartozás és együvé tartozás
érzése volt az embernek, hogy ez a mindig széthúzó ma-
gyarság végre egységes tudott lenni. Minden ember a
testvérének érezte a másikat. Amikor sorba álltunk akár
kenyérért, akár vízért, vagy valami élelmiszerért, egymást
elõre engedõ elõzékenységgel fordultak egymáshoz az
emberek. Valami csodálatos, katartikus érzés volt az
emberekben. Mintha valami ezeréves átoktól vagy bûntõl
szabadultunk volna meg. Dávid legyõzte Góliátot. Igazi,
belsõ felszabadultság érzése volt az a határtalan türelem és
szeretet, amely az embereknek egymáshoz való kapcso-
latában is kifejezésre jutott. Sajnálom az utánam jövõ ge-
nerációt, hogy ezt a érzést nem élték át. Mert ilyen nagyon
ritkán adódik egy nemzet életében. Világtörténelmi jelen-
tõségû esemény volt ez. Bele kell borzongani.  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves emlékezõk!

Jakab Zoltántól, egy 56-ban élõ egyszerû budapesti
mérnökembertõl idéztem, aki úgy beszélt az 56-os
eseményekrõl, ahogy a legfényesebb idõkrõl szokás. És
valóban: sokszor hallottuk az elmúlt idõben 1956-ról, hogy
valójában gyõztes forradalom volt a mi október 23-ánk és
gyõztes szabadságharc volt a mi küzdelmünk a kommunista
rémuralommal szemben. A társadalomtudósok szerint is
gyõztes volt, hiszen 1989-ben összeomlott morálisan és
gazdaságilag is a rendszer.
A történészek szerint is gyõztes volt 1956, hiszen 1991-re
elhagyták az oroszok hazánkat és az elsõ szöget a szovjet
világbirodalmi törekvések koporsójába mi, magyarok ütöt-
tük.
A katonai tudományok mûvelõi szerint is büszkék lehetünk
október 23-ra, az azt követõ napokra, de arra a hõsi ellenál-
lásra is, amelyet a november 4-i véres bevonulás után
mutattak a csepeli munkások hónapokon át, a Corvin köz
hõsei heteken át és még számos ellenálló,többek között Id.
Szajkó Jani bácsi, Perlaki Béla bácsi, vagy parkettás Tibi
bácsi. Hõsök voltak õk, hõsök voltunk mi magyarok, hiszen
a világ egyik legerõsebb hadseregét állítottuk meg október-
ben.
Október 23-a, az ’56-os forradalom és szabadságharc
emléknapja, mely nemcsak nekünk, hanem számos nép
közös ünnepe.
Ez a nap a terror és az elnyomás elleni hõsi küzdelemre, és
a szabadságharcra emlékeztet. 1956 nélkül ma Európa sem
lenne az a szellemi, gazdasági és politikai közösség, mely-
ben Magyarországnak is helye van! Ezt a küzdelmet idézik
fel a kortársnak híressé vált sorai: „A legázolt, bilincsbe
vert Magyarország többet tett a szabadságért és az
igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt esz-
tendõkben. Ahhoz, hogy ezt a leckét megértse a fülét
betömõ, a szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar
vérnek kellett elhullnia – s ez a vérfolyam most már alvad
az emlékezetben. A magára maradt Európában csak úgy
maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el
nem áruljuk, amiért a magyar harcosok az életüket adták, és
soha, sehol – még közvetve sem – igazoljuk a gyilkosokat.
Nehéz minékünk méltónak lenni ennyi áldozatra.”
Amikor megkezdtem felkészülésem erre a beszédre,
tudtam, hogy nagyon sok mindent szeretnék elmondani.
Mert ’56 nagyon sok mindenrõl szól.
Lássuk mi történt ’56-ban?
- földrengés Dunaharasztin
- Marokkó és Tunézia kikiáltja függetlenségét
Franciaországtól
- Pakisztán az elsõ iszlám köztársaság
- Lengyelországban közel ötvenezer munkás vonul utcára,
kenyeret és szabad választást követelve, a biztonsági erõk
fegyverrel verik szét a tüntetést
- Marilyn Monroe feleségül megy Arthur Millerhez
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- Törõcsik Mari fõszereplésével, Fábri Zoltán ren-
dezésében elkészül a Körhinta címû film
- A magyar vízilabda válogatott Melbournben, a szovjet
válogatottal szemben egy hónappal a forradalom le-
verése után 4:0-ás gyõzelmet aratott
- Elvis Presley elsõ filmje bemutatásra került

A St. Hubertus duó, Tomasek Eszter és Milvius Attila

A mi szívünkben ’56 azonban egyet jelent: az ’56-os ma-
gyar forradalmat. Azt a forradalmat, mely október 23-án
kezdõdött a budapesti diákok békés tüntetésével a szovjet
megszállás ellen. Kevésbé ismert tény, hogy a forradalom
azonban nem Budapesten, hanem Debrecenben kezdõdött.
Október 22-én, a Mûszaki Egyetemen tartott gyûlésen
fogalmazták meg a 16 pontot, amelyben követelték többek
között a szovjet csapatok kivonását és a többpártrendszer
újbóli megteremtését.
A forradalom végül több nappal késõbb, november 11-én
fejezõdött be Csepelen a fegyveres erõk felmorzsolásával.

Majdnem 3000 magyar vesztette életét és kb. 250 000-en
hagyták el az országot nyugatra menekülve. ’57 január-
jától a forradalom résztvevõit tömegesen börtönözték be,
majd sokukat kivégezték. A brutális megtorlást és a ma-
gyar nép elnyomását az ENSZ és a világ közvéleménye
egyaránt elítélte.

1989. október 23. óta ez a jeles nap kettõs nemzeti ünnep
Magyarországon: az ’56-os forradalom kitörésének napja,
és a ’89-es magyar köztársaság kikiáltásának napja.
1956 gyõzelmei között ott van még egy gyõzelem! Az
önmagunk feletti gyõzelem. Hadd olvassam fel újra Jakab
Zoltán visszaemlékezésének egy részletét:

„Olyan feledhetetlen összetartozás és együvé tartozás
érzése volt az embernek, hogy ez a mindig széthúzó ma-
gyarság végre egységes tudott lenni. Minden ember a
testvérének érezte a másikat. Amikor sorba álltunk akár
kenyérért, akár vízért, vagy valami élelmiszerért, egymást
elõre engedõ elõzékenységgel fordultak egymáshoz az
emberek. Valami csodálatos, katartikus érzés volt az
emberekben. Mintha valami ezeréves átoktól vagy bûntõl
szabadultunk volna meg. Dávid legyõzte Góliátot. Igazi,
belsõ felszabadultság érzése volt az a határtalan türelem és
szeretet, amely az embereknek egymáshoz való kapcso-
latában is kifejezésre jutott.”
Az idézet kulcsszavai: összetartozás, együvé tartozás,
egység, testvér, elõzékenység, csoda, katarzis, szabadulás,
gyõzelem, felszabadultság, türelem, szeretet. 

Ezek a szavak voltak 1956-ban a magyarság legnagyobb
gyõzelme és ez az, amit megtehetünk, megtehetnénk újra
és újra, a világon szétszórva, itt a Kárpát-medencében, de
legfõként itt Pusztaszabolcson.

MMMMEEEEGGGGHHHHÍÍÍÍVVVVÓÓÓÓ
2013. NOVEMBER 22-ÉN PÉNTEKEN

A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
15 ÓRAKOR A TÁLTOS JANKÓ CÍMÛ

MESÉT MUTATJA BE 
A SZEGEDI MINISZÍNHÁZ.

Belépõ: 300 Ft

SZINTÉN EZEN A NAPON 18 ÓRAKOR
REJTÕ JENÕ 

TÉVEDÉSEK ÖSSZJÁTÉKA CÍMÛ
KOMÉDIÁJÁT LÁTHATJÁK A FELNÕTT

NÉZÕK.

Belépõ: 800 Ft
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Október 25-én tartottuk a hagyományos kistérségi
nyugdíjas bált. Szeretnénk megköszönni Csányi
Kálmán polgármester úrnak, hogy lehetõvé tette,
hogy a Mûvelõdési Házban kerüljön sor a ren-
dezvényre. Mondhatjuk, hogy telt ház volt, hiszen
130 szépkorút láttunk vendégül a hazaiakon kívül
Perkáta, Iváncsa, Kulcs, Szabadegyháza,
Ráckeresztúr, Beloiannisz nyugdíjas klubjaiból. A
Harmónia énekesein kívül mûsort adott a perkátai és
a ráckeresztúri klub. 

Az Ottó étterem által elkészített finom vacsora után
Steiman György muzsikájára ropták a „lányok-fiúk”
– és most senkinek nem fájt semmije, csak ha leült.
Nagy örömünkre szolgált, hogy mint nyugdíjas részt
vett a bálon Czompó István volt polgármesterünk is
feleségével együtt. 

Ezen az estén köszöntöttük egyik klubtagunk nõvérét
és férjét 62 éves házassági évfordulójuk alkalmából.
Köszönjük Csányi Kálmán polgármester úrnak és a
megjelent képviselõknek, hogy megtisztelték ren-
dezvényünket jelenlétükkel. 
Köszönjük Csiki Ottónak és az Ottó étterem dolgo-
zóinak odaadó munkájukat és a finom vacsorát.
Köszönet a támogatóknak, valamint a Harmónia
Nyugdíjas Egyesület tagjainak a lelkes munkájukért.

Talló Ferencné
Harmónia Nyugdíjas Egyesület elnöke

Nyugdíjas bál

Kreatív Klub
Következõ foglalkozását 2013. november
30-án 14.30 és 17.00 óra között tartja a

Kreatív Klub a Mûvelõdési Házban. 
A foltvarrók kicsi mikulást fognak készíteni,

ehhez szükség lesz piros filcre, zöld
hímzõfonalra és  varrókészletre. 

A gyöngyfûzõk karácsonyi csillagokat
készítenek.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk,
kicsik és nagyok is jöhetnek.
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„Hétmérföldes csizma”
Perkátán jártak óvodánk telephelyeinek óvodásai 2013.
október 22-én, ahol vetélkedõn vettek részt egy pályázat
keretében. A Manóvár Óvodából a Napocska csoport, a
Zsiráf Óvodából pedig a Csillag csoport 15-15 gyer-
mekkel és a csoportvezetõ óvodapedagógusokkal. 
Már kora reggel, 8 órakor jött értünk a busz, nagy izga-
lommal és várakozással, énekelve utaztunk. A perkátai
óvodavezetõ nagy-nagy szeretettel, már az utcán várt ben-
nünket. 
Az óvoda vidám hangulatot árasztott, örömmel láttuk a
rajzainkat, melyeket elõzõleg küldtünk a rajzpályázatra.
A helyiek köszöntése után elkezdõdött a vetélkedõ, mely
a „versenyzõk” számára érdekes és színes gondolkodtató
feladatokat tartalmazott. A helyes megoldásokért cserébe
törpés matricákat kaptak a csapatok. A három mesébõl
összeállított kérdéssorozatra ügyesen válaszoltak az
óvodásaink. Pörgõs, jól megszervezett vetélkedõn vet-
tünk részt, a gyermekek figyeltek, izgultak, jó megoldás-
ra törekedtek. 
Egy másik feladatban a Kiskakas gyémánt fél krajcárja
címû mesét hallgatták meg és rajzolták le változatos tech-
nikával a Csillag és Virág csoportosok, majd az elkészült
remekmûvekbõl kiállítást rögtönöztek az óvó nénik. 

Minden résztvevõ a jó munkáért csokoládét és kifestõ
füzetet kapott ajándékba. A nagy izgalomban és
munkában megéheztek és megszomjaztak a gyermekek,
ezt elõre sejtve a vendéglátóink tízóraival kínáltak ben-
nünket. 
Egy rövid idõre a Perkátai Szivárvány Óvoda udvarát is
birtokba vettük, kipróbáltuk az udvari játékokat.
Élményekkel gazdagodva, felszabadultan érkeztünk vi-
ssza Pusztaszabolcsra egy olyan vetélkedõrõl, ahol min-
denki gyõzött. 
Köszönjük Perkáta Szivárvány Óvoda!

Klein Éva
óvodapedagógus

A tûzoltó sose fél?
Október végén a TÛZ témakörön belül tartottuk meg a Tûzoltó
hetet, mely már több éve hagyománynak számít óvodáinkban. A
gyerekek nagy izgalommal várják ezeket a napokat, mert
ilyenkor kicsit mindegyikõjük igazi "hõsnek" érezheti magát.
Igyekszünk számukra mindig változatos és izgalmas
tevékenységet kitalálni. A hét folyamán barkácsoltunk tûzoltó
autót, tûzoltó laktanyát, sisakot, a kicsik festettek, ragasztottak,
színeztek élményeik és fantáziájuk szerint. "Tüzes" énekeket,
dalos játékokat játszottunk, zenére tûztáncot jártunk. Verseket,
mondókákat mondogattunk a tûzrõl, a tûzoltókról. Sokat beszél-
gettünk a gyerekekkel a tûz keletkezésérõl, miért fontos szá-
munkra és mikor válik veszélyessé. Eljátszottuk, mit kell csinál-
ni, ha tûz ütni ki valahol. Ezek után a mindenki által nagyon várt
találkozásra került sor. Ellátogattunk a helyi önkéntes tûzoltó
állomásra, ahol Popovics Icu és Kaszás János parancsnok,
valamint a két "piros autó" várt minket. A gyerekek boldogan
ültek be az autókba és nyomták a szirénát, felöltöztek kis
tûzoltónak, megnézték a tûzoltáshoz használatos régi és mai
eszközöket. A tûzoltók telefonszámát pedig kórusban mondták
Jani bácsinak.

Ezzel azonban még nem
ért véget az élmények
sora, még egy
meglepetés várt ránk.
Egyik kis óvodásunk
édesapja, Maár István és
nagypapája, Klement
András a százhalombat-
tai FER Tûzoltóság
aktív, illetve nyugál-
lományú tûzoltója,
elõzetes egyeztetés után
érkezett meg hozzánk
egy nagyobb "piros
autóval". Ekkor varázs-
latos dolgoknak lettünk
szemtanúi, ugyanis egy
habgenerátort hoztak
magukkal, amit tágra
nyílt szemekkel és nagy
ovációval fogadtak a
gyerekek és felnõttek
egyaránt. Nem csak
csodáltuk, hanem bele is
mentünk a majd méteres
habokba. A habok után még a habvíz ágyú is mûködésbe lépett.
Nagyszerû és maradandó élményt kaptak a gyerekek és többen
is kijelentették, hogyha nagyok lesznek, õk is tûzoltók
szeretnének lenni.
Egy tartalmas és élményekkel teli, emlékezetes hetet kap-
tak a gyermekek. Sokat tanultak játékosan, cselekedve és
minden érzékszervükkel megtapasztalva.
Köszönjük szépen a segítséget a helyi Önkéntes
Tûzoltóság tagjainak, valamint a Százhalombattai FER
Tûzoltóságnak!!!

Hegedüs Éva
Manóvár Óvoda

Mintha tél lenne, olyan volt a hab
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Tûzoltó hét az óvodában
Már hagyomány óvodánkban a „Tûzoltó hét”
megszervezése. Ennek a projektnek a célja, hogy
a gyermekek megismerjék a tûz tulajdonságait, a
hasznát és a veszélyeit és elsõsorban a tûzoltók
felelõsségteljes munkáját.
A helyi önkéntes tûzoltókra minden évben
számíthatunk, készségesen állnak az óvodásaink
rendelkezésére.
Az idei nevelési évben is ellátogattak a Zsiráf
Óvodába, a Manóvár óvodásai viszont a
Tûzoltószertárba tettek látogatást.
A tûzoltó autó nagy sikert aratott, a gyermekek
kipróbálhatták az eszközöket és érdekes infor-
mációkkal lettek gazdagabbak, természetesen –
az óvodások nagy örömére - megszólalt a sziré-
na is.

Ez úton is köszönjük és további jó munkát
kívánunk!

Bartókné Piller Magdolna
óvodavezetõ

SSZZAAKKDDOOLLGGOOZZAATT KKÖÖTTÉÉSSEE,, NNYYOOMMTTAATTÁÁSSAA AAKKÁÁRR 22 ÓÓRRAA AALLAATTTT!!
Rolling Nyomda Bt. Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 5. Tel.: 25/504-020; 70/398-4433
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Józsefes hírek
Az elõzõ számban minden októberi programunkról
írtam, néhányról akkor még csak elõzetest.

A termésgyûjtõ kirándulás nagyon jól sikerült. Gyönyörû
õszi idõben túráztunk a Velencei-hegységben. Megnéztük a
gránitsziklából keletkezett ingó köveket is, amelyek alól a
szél kifújta, s az esõ kimosta a törmeléket. Az egyik
pihenõhelyen némán hallgattuk a természet hangjait. A lom-
bok susogásába tücsökzene, madárdal, egy egerész-ölyv
vijjogása mellett közeli harang zúgása és kutyaugatás veg-
yült. Milyen beszédes tud lenni a csend… Utunkat a Bella-
tónál kezdtük, és a nadapi alappontnál fejeztük be.

A gyerekek az idén is élvezték a terméskép készítést. Az
erdõben gyûjtött sok színes bogyón kívül rengeteg érdekes
alapanyagot használtak fel. 

Október 22-én iskolai ünnepély keretében emlékeztünk
1956. október 23-ára. Az ünnepi mûsort a felsõs drámások és
a 8. évfolyam tanulói mutatták be. Felkészítõjük Hujberné
Király Beáta. Közremûködött az énekkar Kinyikné Boros
Ildikó vezetésével. A technikusi feladatokat Albert Béla látta
el.
Október 25-én a Hallowe’en-parti is jól sikerült. Köszönjük

Bárkányi Júlia kolléganõnk szüleinek kenyérfelajánlását,
aminek köszönhetõen a diákönkormányzat kiadásai jelen-
tõsen csökkentek. A szülõi szervezet tagjai most is kitettek
magukért. Köszönjük munkájukat. A zenét most elõször
Albert Béla szolgáltatta. A buli végére tartogatott egy kis
meglepetést: zárásként együtt karaokéztak a gyerekek a dalos
kedvû pedagógusokkal.
Az õszi szünetben megtudtuk a papírgyûjtés hivatalos mérési
eredményét is. Iskolánk összesen 22.950 kg papírt gyûjtött. A
félmillió forintos bevételt szétosztjuk az osztályok között.
November 4-én nekirugaszkodunk a 2. negyedévnek. Az
elsõsök 15-éig megkapják negyedéves szöveges
értékelésüket.
November 12-én rendezzük iskolai mesemondó versenyün-
ket, ahonnan a legjobbak jutnak tovább a nagyvenyimi és
perkátai versenyre.

Dudásné Mester Judit

A következõ oldalakon köljük az elõzõ év
sporteredményeit, melyek eddig többször

kimaradtak. 
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Intézményi Tanács az
általános iskolában

A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. tv. 2013.
augusztus 30-i módosításakor minden iskola számára
kötelezõ feladatként jelent meg az Intézményi Tanács
megalakításának kötelezettsége. 
A jogszabály szerint az Intézményi Tanács
- jogi személy, amely az Oktatási Hivatal általi nyilván-
tartásba vétellel jön létre és az Intézményi Tanácsról
közhiteles hatósági nyilvántartást vezet,
- székhelye azonos az érintett iskola székhelyével,
- kialakítja saját ügyrendjét, mely alapján mûködik,
- ügyrendjét jóváhagyásra be kell nyújtani az Oktatási
Hivatalba.

Az Intézményi Tanács alakuló ülését 2013. október 10-én
1600órára hívta össze Kocsis József, az általános iskola
igazgatója. Ezen szervezet a szülõk, a nevelõtestület, a
fenntartó és az intézmény székhelye szerinti települési
önkormányzat 1-1 delegáltjából áll. Tagjait az
intézményvezetõ bízza meg a delegálásra jogosultak
véleménye alapján a feladat ellátására. 
Az általános iskola Intézményi Tanácsának tagjai:
• a szülõk részérõl: Hufnágel Tiborné, a Szülõi Szervezet
Választmányának elnöke
• a nevelõtestület részérõl: Ádámné Farkas Beáta, tanár-
igazgatóhelyettes,
• a fenntartó részérõl: dr. Nagy Viktor, a Dunaújvárosi
Tankerület jogi referense,
• a települési önkormányzat részérõl: Csányi Kálmán pol-
gármester.
A tagok megállapodtak arról, hogy az üléseken állandó
meghívottként az általános iskola igazgatója is részt vesz.

Az elsõ ülésen a tagok kitöltötték, aláírták a tisztségelfo-
gadó nyilatkozatot, a jelenlévõk Ádámné Farkas Beátát
megválasztották az Intézményi Tanács elnökének és elfo-
gadták az Intézményi Tanács ügyrendjét. 
Az ügyrend tartalmazza az Intézményi Tanács célját, fela-
datát, mûködésének elveit, az összetételére, összehívására
és az ülések határozatképességére vonatkozó szabályokat,
továbbá a határozathozatal rendjét és az ülésekkel kapcso-
latos egyéb rendelkezéseket.
Az Intézményi Tanács dönt: mûködési rendjérõl,
munkaprogramjainak elfogadásáról, tisztségviselõinek
megválasztásáról, továbbá azokban az ügyekben, ame-
lyekben a nevelõtestület a döntési jogot az Intézményi
Tanácsra ruházza át.
Az Intézményi Tanács véleményt nyilváníthat: az
oktatási-nevelési intézmény mûködésével kapcsolatos
valamennyi kérdésben. Kötelezõ az IT véleményének
kikérése: a pedagógiai program, az SzMSz, a házirend, a
munkaterv elfogadása, továbbá a köznevelési szerzõdés
megkötése elõtt. Be kell szerezni az Intézményi Tanács
véleményét a fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és
helyének meghatározásához.
Beszámolási kötelezettség: Az intézmény vezetõje
félévenként egy alkalommal beszámol az intézmény
mûködésérõl az Intézményi Tanácsnak, amely az
intézmény mûködésével kapcsolatos álláspontját megfo-
galmazza és eljuttatja a fenntartó, azaz a Dunaújvárosi
Tankerület számára.
Fontos kihangsúlyozni, hogy az Intézményi Tanácsot nem
az Iskolaszék vagy a Szülõi Szervezet helyett kellett létre-
hozni, mert a Köznevelési Törvény mindkét szervezet
mûködési lehetõségeit továbbra is tartalmazza.
Reményeim szerint az intézményi tanácsok létrehozása és
mûködése segítséget nyújt majd a közoktatás helyzetének
javításában.

Á. Farkas Beáta

A középiskola drámásainak jutalomkirándulása /cso-
portvezetõ: Tánczos Krisztina/

2013. szeptember 6-án, pénteken reggel izgatottan men-
tünk iskolába, hiszen számunkra nem egy átlagos
iskolanap kezdõdött, hanem mondhatjuk úgy, hogy egy
háromnapos kirándulással indult a hétvégénk. Ugyanis
még a tavalyi tanévben megnyertünk egy országos
pályázatot, amely a Tedd jobbá a környezeted! címet
viselte. Ennek keretében a drámások rendbe tették a
ruhatárat, melyet gondosan dokumentáltak, a pályázati
anyagot színesítették elõadások emlékeivel, fellépések
élményeivel és ennek eredménye lett a három napos kirán-
dulás. Azt hiszem, lehet mondani, hogy mindannyian
nagyon vártuk, hiszen tudtuk, hogy szuper programok vár-
nak ránk.  Izgatottan ültünk buszra, és indultunk el. Az út
nagyon hangulatosan telt el. Sok vicces sztori jött elõ, meg

persze sokat beszéltünk arról is, hogy vajon miként fog
majd eltelni a három nap, amit együtt töltünk el, így
harmincan.  Sohasem gondoltuk volna, hogy ennyire jó
lesz ez a kirándulás. Elsõ utunk Gemencre vezetett, ahol
kisvasútra ültünk, és bementünk az erdõbe, hogy megte-
kintsük az ott lévõ élõvilágot. Sok állatot láttunk, például
szarvast, õzet, vaddisznót. Miután mindezt megtekintettük
visszaindultunk. Ekkor láttunk a sínek mellett egy õzet a
kicsinyével. Már akkor elhatároztuk, hogy vissza-
megyünk, és megnézzük õket. Természetesen elsétáltunk
oda, és az út mellett találtunk egy almafát, aminek a
gyümölcsei leestek a földre, mi pedig felszedtük, hogy
meg tudjuk etetni a bambikat. Ez egy sikeres projekt volt,
az õzek szívesen fogadták az ízletes almákat.

/folytatás a következõ oldalakon/

Hogy csöppenj három nap alatt egy másik világba?
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HOGY CSÖPPENJ HÁROM NAP ALATT EGY

MÁSIK VILÁGBA?

Ezek után indultunk tovább a szállásunkra, ami Lengyelben
volt. Ez még egy pár órás utat jelentett. Mikor a városkába
értünk, láttunk egy csodálatos kastélyt, ami mindenkit
elbûvölt. Akkor egy emberként mondtuk, hogy az biztos nem
a mi szálláshelyünk lesz. Tovább is haladtunk, majd egyszer
csak visszafordultunk, és akkor jöttünk rá, hogy de,
valószínûleg ott fogunk lakni. Át is mentünk a kastély
nagykapuján, és megálltunk egy másfajta épület elõtt. Ekkor
kezdtük el mondogatni, hogy mégse biztos, hogy abban a
csodás épületben fognak elszállásolni minket. Tanárnõék
leszálltak, és elmentek valakivel beszélni, mi addig találgat-
tunk, hogy hol fogunk aludni. Tanárnõink kisvártatva vissza-
tértek, és mindenkit felvezényeltek a buszra, hogy tovább
megyünk, oda, ahol az elkövetkezendõ három éjszakát
töltjük. Persze végül is az impozáns kastély lett éjszakáink
helyszíne, aminek mindenki nagyon örült.
Miután bepakoltunk, és elfoglaltuk a szobáinkat, sétára indul-
tunk a kastély kertjében, ami nagyon nagy, valamint tökélete-
sen rendben tartott volt. Ezután pedig visszaindultunk a
szobáinkba. 
Az elsõ napunk így ért véget. 
Szombat reggel egészen frissen ébredt a társaságunk a pénte-
ki napot követõen. A reggeli után ellátogatott a csoport
Annafürdõre, ahol egy nyugodt, csendes séta mellett friss for-
rásvizet kóstolhattunk meg, megleshettük a vaddisznó csalá-
dot és az õzeket, illetve a kilátóból az egész erdõ gyönyörû
panorámáját figyelhettük meg, mely elterült a dombos
területen. Mindenkinek jót tett ez a kis reggeli séta, ráadásul
megadta a további jó hangulatot a naphoz. 
A helyi látványosság megnézése után továbbindultunk
Bikalra, a Puchner Birtokra, a híres reneszánsz élménybir-
tokra, ahol a Szûz Napja alkalmából tartottak izgalmas
programokat. A vársáncok már messzirõl kiemelkedtek a
dombok közül, így mindenki hamar rájött, hogy
megérkeztünk. A kapunál igyekeztünk pár gyors cso-
portképet készíteni, miközben megkaptuk a programlapokat,
amiket mindenki nagy lelkesedéssel olvasott. Amint bemen-
tünk a birtokra, úgy éreztem magam mintha egy teljesen más
korba csöppentem volna, ami nagyon tetszett. Nagyon
élethûen rekonstruálták az akkori épületeket, udvart, az egész
légkört, sõt még a társadalmat is, minden ember, aki „hely-
béli” volt, korabeli ruhát viselt és ahhoz illõen beszélt. 
Mivel dél körül értünk oda, ezért rögtön betértünk egy
fogadóba ebédelni. Mondanom sem kell, hogy itt is ugyanaz
a hangulat tükrözõdött, ráadásul a felszolgálók szintén korhû
ruhákban vártak bennünket. Az ebéd elfogyasztása után min-
denki külön-külön fedezhette fel a több hektár látnivalót az
elsõ fõbb program elõtt. Ezt ki is használtuk, és megtekintet-
tük többet között a bõrmûvest, a vársáncokat és a kínzókam-
rát is. A reneszánsz stílusban felhúzott épületek és különféle
emelvények teljesen abba a hitbe hozták az embert, hogy
bizony visszament a múltba. Ezt az ott lévõk öltözéke, a szer-

számok, a különféle játékok és programok csak még jobban
megerõsítették, hogy mi itt csak látogatók vagyunk a huszon-
egyedik századból.
Nézelõdés közben hallhattuk, hogy dobbal jelezték a közelgõ
elõadást, a solymászbemutatót, így egyre több ember töltötte
meg a lelátókat, és türelmesen várták a mûsor kezdetét. Az
egész elõadás egy kerettörténetbe volt foglalva, így élvezete-
sebb volt nézni. A színészek kitettek magukért, ugyanis az
egyik sólyom nem könnyítette meg a dolgukat, és egyszerûen
felrepült a vártorony tetejére, onnan szemlélve minket. Olyan
volt, mint akinek volna jobb dolga is annál, minthogy meg-
bámulják az emberek, így hátat fordítva elüldögélt a kilátó
tetején, nem törõdve azzal, hogy mindenki rá vár. Õket azon-
ban ez sem lepte meg, hiszen továbbhaladtak az elõadással,
melynek végén hatalmas elismerõ tapsot kaptak a közön-
ségtõl. 
Ezután folytatódott a nap, többen egy üdítõre ültek be az
étterembe, sokan az árusok portékáit figyelgették, de voltak
olyanok is, mint például a tanárok, akik hátrahagyva a mo-
dern ruházatot, levetették ruháikat, hogy az akkori idõknek
megfelelõ öltözéket ölthessék magukra, és aztán középkori
hercegnõként járhassák az utcákat.
Sokak kedvenc délutáni programja a kurtizánképzés volt
Zinával, a helyi kurtizánnal. Alapos elméleti képzésen estünk
át, ami egyáltalán nem volt unalmas. Zina remekül adta át
magát a tanításnak, a beszéde és viselkedése is az akkori kort
tükrözte. Egyáltalán nem jött zavarba, ha valaki mondjuk
váratlanul felállt a helyérõl, és ki szándékozott menni az
elõadásról, vagy éppen fordítva, mert késve érkezett.
Készségesen közölte vele a tudnivalókat és a szabályait. Az
elõadás végén minden hölgy diplomát kapott, és egy szemé-
lyes pecsétet a papírra, egy ajak lenyomatot. 
A nap további részében még részt vettünk egy lovagi tornán
is, ami nagyon izgalmas volt. Négy lovag harcolt a válasz-
tottjáért, akiket a közönség soraiból választottak, kettõt a mi
csoportunkból. Meglepetést okozott azonban az, hogy a négy
lovag közül az egyik egy hölgy volt, aki végül megnyerte a
tornát, és maga mögé szorította az urakat. 
Miután a bemutató véget ért, már a huszonegyedik századba
igyekeztünk, hogy buszra szállva visszatérjünk Lengyelbe,
ahol finom vacsora várt minket.
Mivelhogy mindenkit annyira elvarázsolt az egész hangulat
és a birtok, így visszatértünk az esti elõadásra, a buja estre. A
történet alapján egy kurtizán emlékirataiba nyerhettünk
betekintést, miként õrlõdött két fiatalember között. Az
elõadás interaktív volt, tehát minket is bevontak. A fõsze-
replõ Zina volt, aki már ismert minket délutánról. Kérdéseket
tett fel õ és két társa számunkra, majd kiválasztottak egy, a
számukra szimpatikus egyént a társaságból, és egy
szõlõszemmel jutalmazták meg a helyes válaszért cserébe.
Az elõadás igazán érzéki volt, a végén többször is visszatap-
soltuk õket, de ebben a tapsban nem csak azt az egy
elõadást, hanem az egész napot köszöntük meg.



HOGY CSÖPPENJ...
Mindenki remekül érezte magát ezen a napon, a hangulat
nagyon jó volt egész délután és még este is. A szálláson
még sokáig beszélgettünk a történtekrõl, játszottunk és
csevegtünk, szép befejezést adva ezzel a napnak.
Az utolsó napunk következett. Reggel hétre kellett regge-
lizni mennünk. Mindenki álmosan és szomorúan kelt.
Vége. Gondoltuk mi. Na, persze. Csakhogy itt még nem
ért véget a kirándulásunk. A reggeli igazán korán kelés
után, ami természetesen senkinek sem tetszett,
összepakoltuk a dolgainkat, feltettük a buszra, majd
reggeliztünk és indultunk. De nem haza! Ugyanis elõtte
még meglátogattuk hazánk egyik legszebb városát, Pécset.
Elsõként az állatkertbe mentünk el, ahol rengeteg állattal
ismerkedhettünk meg. Csoportunk nagy részének kedven-
cei a majmok lettek, akik vissza is integettek nekünk
köszönésképpen, mikor megálltunk elõttük. Itt sok idõt
töltöttünk el, majd továbbindultunk a Zsolnay negyedbe,
ahol egy Alföldi Róberttel való beszélgetésen vehettünk

részt, illetve aki nem ezt a programot választotta, az
megtekinthette az egész Zsolnay negyedet, amit a
világörökség részévé nyilvánítottak, csodálatos látványt
nyújtva az érdeklõdök számára. 
Ezek után Pécs fõterére látogathattunk el, ami szintén a
világörökség része. Valóban nagyon gyönyörû a fõtér,
mindenki számára nagyon érdekes, valamint mesés képet
nyújt, és persze elég sokat bolyongtunk is, hogy mindent
megnézhessünk. Erre talán egy egész nap kellett volna,
hogy az egészet megnézhessük, de az idõ szorított.
Innen folytattuk utunkat haza. Elég hosszú és fárasztó
utazás volt, mindenkit örömmel töltött el, hogy végre ha-
zatértünk, de egy kicsit szomorúak is voltunk, mert nem
tölthettünk el több idõt együtt.
Így zártuk le ezt a három napot, ami élményteli és izgal-
mas volt. Biztos, hogy minden résztvevõ szívesen emlék-
szik erre vissza, és természetesen mindannyian vissza-
mennénk. 

Tóth Ramóna, Kukovecz Dorina, 
Gévay-Szûcs Ella, Ertelt Tímea
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2012-ben a magyar országgyûlés
törvényt hozott a nemzeti értékek
számbavételérõl és rendszerezésérõl.
Minden magyarországi település

összegyûjtheti azokat a szellemi és
tárgyi hagyatékokat, amelyrõl azt
gondolja, hogy részét képezik az
országos kulturális örökségnek. A
kategóriákba tartozhatnak épített
környezeti elemek, ipari-mûszaki
megoldások, népmûvészeti alkotások,
régészeti lelõhelyek, népi gyógymódok,
sport-tevékenység, illetve sportolói élet-
mûvek bemutatása, természeti tájak,
étel- és italkészítési eljárások, erdészet,
vadászat, halászat, borászat, természetes
gyógymódok. 
2010 nyarán a hagyományõrzõ

alapítvány hungarikum konferenciát
szervezett a településen, amely során
megyei értékként "továbbjutott" a
katolikus templom barokk orgonája, a

helytörténeti kiadványsorozat, a
Nyolc figyelmeztetõ jel címû animá-
ciós film, a vasúttörténeti
gyûjtemény, az Agrár Zrt. tejter-
mékei, Újhelyi István magyar óriás és
budapesti magasröptû galambfajtái,
illetve a gombosi parasztruhák. Még
ebben az évben jutatta el az önkor-
mányzat minden portára a
Pusztaszabolcsi Értéktár 2010 címû
kiadványt, amely kiindulópontja a
jelenlegi munkának. A könyvben
található az akkor helyi értéknek nyil-
vánított lista. Ez megalapozza a 2013

második felében induló munkát. A
Településfejlesztési és Értéktár
Bizottság megbízta a hagyományõrzõ
alapítványt, hogy a Hungarikum
törvény és annak végrehajtási ren-
delete szellemében készítse elõ a

helyi kulturális örökség össze-
gyûjtését. Az alapítvány hatfõs mun-
kabizottsága végzi az értékek listájá-
nak összeállítását, csoportosítását és
bemutatását, amit úgynevezett kap-
csos könyvbe rendeznek. A kapcsos
könyv praktikuma abban rejlik, hogy
az értéklista kiegészíthetõ, illetve
módosítható. 

Molnár Sándor
A Hagyományõrzõ Alapítvány

kuratóriumi elnöke

Értéktár-munkabizottság alakult Pusztaszabolcson
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A hagyományoknak megfelelõen a
Halottak Napi ökumenikus megem-
lékezésen egy önkormányzati
képviselõ is beszédet mond. Idén
Forgó Árpádné képviselõ asszony
emlékezett az elhunytakra.

Õsz van, az elmúlás ideje. A természet
ennek megfelelõen ölt ruhát.
Elhervadnak a virágok, megsárgulnak
és lehullanak a falevelek, hidegszik az
idõ. A természet álomra hajtja fejét.
Tisztelt Jelenlévõk! Emlékezõ
Gyülekezet!
A képviselõ-testület tagjaként köszön-
töm Önöket az ez évi városi közös
megemlékezésen. Az emlékezés hozott
ide bennünket. Halottak napja van, a
család és a társadalom egyik legben-
sõségesebb ünnepe. Mindannyiunké,
hiszen valamennyiünknek vannak
halottai. Életünk csak velük lehet tel-
jes. Rájuk emlékezünk ma, a kegyelet
napján, valós vagy jelképes fejfájuk
mellett csendben megállva lehajtott
fõvel. Értük lobog a gyertya lángja,
mindazért, hogy fényénél is felidézzük
azokat a pillanatokat, érzéseket,
arcokat, amik bennünk örökre meg-
maradnak. Õk ma már csak a lélek
csendes fészkében megbúvó tiszta

szeretetet hagyták örökségül. Ez pedig
minden szónál, minden elmulasztott
tettnél fontosabb. A világító gyertyák
fénye és a virágruhába öltözött sírok is
ezekrõl tanúskodnak.
Naponta találkozunk szörnyû
tragédiákkal. Rohanó életünkben sok-
szor nem gondolunk végzetes lépésünk
visszavonhatatlan következményére.
Szinte napi gyakorisággal halnak meg
közutakon ártatlan emberek mások
felelõtlensége miatt, mert nincs, vagy
kevés bennük a tolerancia mások iránt.
Balesetek, erõszak, háborúk, ter-
mészeti katasztrófák tizedelik földünk
lakosságát. Különösen megráz ben-
nünket a hozzánk közel állók
elvesztése. Néha csak a történtek után
döbbenünk rá, mit is jelentettek õk szá-
munkra.
Hajtsunk fejet és emlékezzünk azokra
a halottainkra is, akik jeltelen sírokban
nyugszanak, akik a múlt század két
nagy világégésében, a náci koncentrá-
ciós táborok gázkamráiban vesztették
életüket, haltak hõsi halált. Ezért soha
ne feledjük az alábbi intelmet: „A
hõsök virágait ne bántsd, mieink is
nyugszanak idegenben.” 
Tisztelt Emlékezõk!
Akik itt éltek közöttünk, valamikor

útra keltek. Elindultak, hogy bejárják
azt a titokzatos országot, ahonnan
nincs visszatérés és ahova egyszer
majd mi is eljutunk. Ne siessünk!
Maradjunk még, hiszen van még elég
dolgunk itt ezen a földön. Minden élõ
ember élete egy-egy tégla abban a
hatalmas építményben, ami szilárd
alapot ad hétköznapjainknak. Éljünk és
tegyünk szeretetben egymás javára,
mert ez az a nagy ajándék, ami
mélységes nyomot hagy mindennap-
jainkban.

Tisztelt Megjelentek!
Befejezésül nem kívánok mást
magunknak, csak azt, vigasztaljon
bennünket mindaz, amiben hiszünk.
Adjon erõt, kitartást, bátorságot az a
szilárd alap, amelyre az életünket
építjük. Heine szavaival köszönöm
meg megtisztelõ figyelmüket és egy-
ben emlékezem férjemre. Egyszer
találkozom veled az Égi Hazában, csak
várj türelmesen.

„Elõbb nagyon fájt a lelkem,
sírtam, minden odavan.
Aztán mégis elviseltem,
csak ne kérdezd, hogy hogyan?”

Halottaink nyugodjanak békében!

HALOTTAK NAPJA

A Rózsaszín sétáról
Meghívást kapott a Napraforgó Klub október 05-re a Séta
A Mellrák Ellen közös sétájára, melyen hatan vettünk
részt. A Klubot Csordás Viktor, Juhászné Terike, Majorné
Vali, Lévainé Marcsi, Beslényi Ildikó és jó magam
képviseltük. Fehérvárra érve Ildikó és Terike néni
elfoglalták helyüket a részükre kijelölt faházban, ahol
hasznos tanácsokkal látták el az érdeklõdõket. Mi négyen
pedig elmentünk az Országalmához, ahol Dr. Pásztor
László Fõorvos úr fogadott bennünket 1-1 szál rózsaszínû
szegfûvel. Ezután kezdetét vette a megnyitó, ahol két érin-
tett osztotta meg tapasztalatait a résztvevõkkel. Nagy
meglepetés ért bennünket, amikor a hangosbemondóból a
nevünket hallottuk. Ez igen nagy megtiszteltetés volt szá-
munkra, mivel olyan nagy nevekkel együtt említettek ben-
nünket, mint az Alba Pláza. Ezután elindultunk a sétára,
amely a Plázánál ért véget, ahol az igazgató köszöntötte a
szépszámú résztvevõt.

Ezután három rózsaszínû zászlót lehetett aláírni, amiket a
Pláza elõtt felvont három jéghokis sportoló. Ezt követõen
még volt egy kis testmozgás a résztvevõkkel és ezzel
fejezõdött be a mi kis sétánk.
Itt meg kell említenem, hogy nem csak a Napraforgó
Klubot képviseltük, hanem a Magyar Rákellenes Ligát is.
Ez köszönhetõ Dr. Juhász Judit klubvezetõnknek, aki
nagyon sokat tesz ezért az ügyért, sok munkát fektet a
beteg emberek megsegítésébe, köszönet érte, hogy ilyen
jó kis csapatot tudhat maga mögött. Az egész ren-
dezvényen Csordás Viktor kamerával örökítette meg
azokat a csodálatos pillanatokat, amelyeket ott mi
megéltünk, így azoknak is elhozhattuk, akik most nem
lehettek ott velünk. Köszönjük, Viktor!
Ilyen nagy létszámú résztvevõ még nem volt, mint most.
Nekik is köszönjük a részvételüket. Reméljük ezzel a fel-
hívással még több emberben tudatosul a szûrõvizsgálatok
fontossága!
Köszönet, hogy ott lehettünk.

Szõke Józsefné
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Mezõ Károly  64 év
Mester József  78 év
Rácz János  78 év

Jánosa Györgyné  91 év
Hegedüs Lajos  84 év
Tánczos Béláné  66 év

Sági Gézáné  74 év
Horváth Ferencné  91 év

Kis János  72 év
Vígh Kálmán  86 év
Gálos Károly 60 év

Kocsis Ferenc  61 év
Pergel Mária  70 év
Kiss József  95 év

Nagy Sándor  79 év
Berei Mózes Józsefné  81 év

Szikra Ferenc  65 év
Balonyi Lajos  84 év
Borsos János  80 év
Korai János  68 év
Varga József  65 év

Páncsics Károlyné  50 év
Szalai Ferencné 72 év

Baki László  64 év
Léstár Mihály  65 év
Nagy László  62 év
Borsos János  71 év

Buzási Ferencné  77 év
Bõsze Lajosné  91 év

Szép János  74 év
Kiss Józsefné  57 év

Kranauer Imréné 75 év
Füleki Béláné  45 év

Horváth Lajosné  86 év
Szekula Sándor  86 év

Szalontai Károly  92 éve
Hóber Antalné  78 év

Vágó Béla  73 év
Pintér József 84 év

Bognár Gyula  39 év
Dudás Gyula  63 év

Horváth Tiborné  72 év
Fekecs Antalné  70 év
Hetesi Józsefné  84 év
Gáspár Gyuláné  91 év
Hámori László  68 év

Szathmáry Károly  72 év
Sebán Tibor István  56 év

Kiss Béla 76 év
Árva Miklós  63 év

Csordás György  58 év
Paizs György  76 év
Pallos László 45 év

Csikós Károly  82 év
Almási István  62 év
Dávid Lászlóné 81 év
Szabó István  84 év

Molnár István  82 év
Zoltán Irma  83 év
Busa Mihály  76 év
Hosszú János  51 év

Bártfai Józsefné  79 év
Fodor Lajos 85 év

Székely Lászlóné  57 év
Újhelyi Eszter  75 év
Csombók Pál  83 év

Gombócz Lajos  86 év
Vinkler Istvánné  45 év

Molnár László 80 év
Pervai János  91 év

Mészáros Mihályné 66 év
Czverencz Antal  56 év

Kroó Zsolt  44 év
Bognár Mihály  49 év

Schauli József Jánosné  89 év
Paulusz Károlyné  54 év
Gölöncsér István  69 év

Szabó Károly  73 év
Kujbusz Csaba  45 év
Schrekk György  85 év

Okos Károly  87 év
Fehér Tibor  80 év
Heiter János  78 év

Kasos Ferencné  79 év
Nemes József  75 év
Wasser István  45 év

Szilágyi Lászlóné 82 év
Darázs Sándor 73 év

Koronkai Istvánné  66 év
Oláh Györgyné  89 év
Nagy Tivadarné 77 év

Deák János  71 év
Koller János  76 év
Fehér Mihály  69 év
Véró Józsefné  80 év
Oláh Gusztáv  79 év

Ertelt Irén  79 év
Hegedûs János  55 év
Somogyvári  Istvánné 

Halottaink az elmúlt egy évben (2012. október – 2013. október vége)
„Csak az hal meg, akit elfelejtenek.”

Az idei évben szép idõ volt halottak napján,

valószínûleg ezért is jöttek oly sokan a kora

délutáni órában a temetõnkbe. Évek óta ilyen sokan

még nem gyûltünk össze az ökumenikus

emlékezésre. Jó volt egymást lelkileg támogatva,

együtt emlékezni szeretteinkre. Külön köszönöm a

polgárõröknek, hogy vigyáztak honfitársaink

értékeire úgy a parkolóban, mint a temetõn belül.

Bognárné Tomasek Edina
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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

Fogorvos: dr. Tóth Marianna 06-20/287-0379
06-25/271398

Védõnõi szolgálat: 06-25/273-034

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

Írisz Gyógyszertár Sport utca 6.  06-25/273-019 
(nyitva: H-P: 8.00 - 18.00 Szo: 8.00 - 12.00)

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

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

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

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

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

KÖ Z É R D E K Û T E L E F O N S Z Á M O K

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: Adorjánné Bozsódi Irén, Á. Farkas Beáta, 
Bartókné Piller Magdolna, Csányi Kálmán, Csiki Szilárd,

Dudásné Mester Judit, Forgó Árpádné, Hegedûs Éva, Klein Éva,
Koltai Zsuzsanna,  Molnár Sándor, Nagy Ákos, Talló Ferencné, 

Tóth Ramóna - Kukovecz Dorina - Gévay-Szûcs Ella - Ertelt Tímea,
Zserdin Balázs

Tervezés és nyomtatás: Rolling Nyomda Bt. Felelõs vezetõ: Rozsnyai Zoltán
Megjelenik 650 példányban Lapunkat rendszeresen szemlézi az OBSERVER médiafigyelõ!
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„A cukor, és a 
cukorpótlók”

Mindennapi termékeink alkotóeleme
az cukor és néha még követi a fruktóz
is, plusz egyéb adalékanyagok. Még a
diétásnak, fogyókúrásnak kikiáltott
termékekben is hemzsegnek a cukrok
és édesítõszerek.
De akkor mit lehet enni?
Olyat, aminek alacsony a szénhidrát-
tartalma és lassan, vagy alig szívódik
fel, hogy az inzulinháztartásunkat ne
terheljük vele. Így könnyû és gyors
fogyást tudunk elérni.

Kristálycukor, barna cukor, nád-
cukor, melasz. Erõsen savasítják a
szervezet kémhatását, így a csontok-
ból kivont kalciummal és ásványi
sókkal kénytelen kompenzálni a
testünk. Inzulinháztartásunk teljesen
felborul tõle. Függõséget okoz.
Szénhidrát tartalma 100%, ráadá-
sul gyorsan felszívódó.

Tényleg jobb a barna cukor?
Sajnos nem. A barna cukor gyártása
csupán a legutolsó fázisban tér el a
fehér cukorétól. Szénhidrát tartalma
100%, ráadásul gyorsan felszívódó.

Fruktóz Más néven gyümölcscukor.
Az ebbõl készült szirup minden
késztermék alapja. Szénhidrát tar-
talma 100%, viszonylag lassabban
szívódik fel.

Szõlõcukor Leginkább sportolóknak
szokták ajánlani fogyasztását, mivel
már a nyálban lebomlik, és gyorsan
felpörgeti a szervezetet. Pillanatok
alatt emeli meg a vércukorszintet, ami
nagy teher az inzulinháztartás
számára. Szénhidrát tartalma
100%, nagyon gyorsan felszívódó.

Méz Technikailag ez is
cukor, ám teljesen ter-
mészetes. Bár édesebb a
cukornál, lassabban szívódik
fel, glikémiás indexe fajtától
függõen fele a cukorénak.
(Errõl a következõ számban
lesz szó részletesen.) A natúr
méz rengeteg tápanyagot tar-
talmaz, enzimjei egyedülálló
táplálékká teszik. Nyersen
hasznos igazán. Szénhidrát
tartalma 100%, viszonylag
lassabban szívódik fel.

Nyírfacukor, xilit, eritrit. Más
néven xilit vagy xylitol.
Cukoralkoholnak minõsül, így csak
kis része szívódik fel, ezért nem ter-
heli az inzulinháztartást. Glikémiás
indexe mindössze 7. A cukorhoz
hasonlóan használható, nem táplálja a
gombákat, élesztõs tészták
elkészítéséhez nem alkalmas. Az
egyetlen hátránya, hogy cukoralkohol
lévén hasmenést okozhat, ha túl sokat
használunk belõle.
Szénhidrát tartalma 30%, csak
részben szívódik fel.

Az eritritol gyorsan képes felszívódni a
vékonybélben, így csak kis mennyisége
jut át a vastagbél falán, nem lesznek
mellékhatásai, mint más cukoralko-
holoknak.  A felszívódott mennyiségnek
több mint 90%-a változatlan formában
távozik a szervezetbõl a vizelettel 24
órán belül. Egyáltalán nem befolyásolja
a vércukorszintet, mivel glikémiás
indexe 0. Nincs hatással az inzulinter-

melésre, így cukorbetegek nyugodt
lelkiismerettel fogyaszthatják.
Édesítõereje 60-80%-a a közönséges
cukorénak. Íze hûs és édes. Erõs a
gombaszaporodást gátló hatása, így
candida diétások is fogyaszthatják.
Növeli az élelmiszerek
eltarthatóságát. A cukorral ellentét-
ben jót tesz a fogaknak.

Szénhidrát tartalma 0%, csak mi-
nimálisan szívódik fel.

Stevia, vagy sztívia. Bár egyáltalán
nem cukor, mégis a legjobb ter-
mészetes édesítõszer por, csepp vagy
tabletta formában. A stevia nevû
növénybõl vonják ki, különbözõ ve-
gyületei 12-szer, vagy akár 300-szor
édesebbek, mint a cukor.
Gyógynövénynek minõsül.
Egyáltalán nem emeli meg a vércu-
korszintet, nincs kalóriatartalma, és
számos kedvezõ hatása van a
szervezetre.
Szénhidrát tartalma 0%, csak mi-
nimálisan szívódik fel.
Mindenkinek sikeres reformálást
kíván:

Koltai Zsuzsanna 
reformalj@gmail.com
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Tudom, hogy cikkem olvasói elfogultnak tar-
tanak majd, de vállalom. Büszke vagyok a
szüleimre, de nem csak rájuk, hanem minden
pusztaszabolcsira, aki részt vett a
„Magyarország legszebb konyhakertje” pro-
gramban.
Amikor tavasszal Czöndör Mihályné Kati
megkereste a szüleimet azzal, hogy városunk
önkormányzata is benevezett az országos
versenybe, és szeretné, ha az õ kertjük is részt
venne a megmérettetésben, elzárkóztak az
ötlettõl. Az anyukám hallani sem akart róla, de
az apukám a szíve mélyén belement volna.
Kati végül hozzám fordult, hogy gyõzzem
meg õket. Aput nem volt nehéz, végül
anyukám is beadta a derekát. A fõ érvem az
volt, hogy az õ kertjük verseny nélkül is
ugyanolyan lesz, mintha beneveznének.
Ugyanannyit fognak dolgozni így is, úgy is.
Semmilyen pluszfeladattal nem jár a dolog.
Egyedül a zsûrizéstõl tartottak, de végül je-
lentkeztek.

Ha valaki, akkor én tudom, hogy mennyit
jelent nekik a kert. Alig tavaszodik, már kint
„kapirgálnak”, és amíg õsszel fel nincs ásva az
egész, minden szabad idejüket ott töltik. Meg
is terem minden, amire a konyhában szükség
van. Én sajnos keveset tanultam tõlük, és a
nyári betakarításon kívül nem sokat segítek
nekik. A fagyasztó feltöltésébõl, befõzésbõl,
lekvárkészítésbõl kiveszem a részem, de ez
nem sok. Szégyenszemre néhány éve
befüvesítettük a kertünket, mert beláttuk,
hogy nincs idõnk a megmûvelésére. Õk vi-
szont a szomszédban töretlen lelkesedéssel
dolgoznak. Az erõ persze fogytán van, hiszen
egyikük hetven, másikuk nyolcvan éves is
elmúlt már. Fogyatkoznak a gyümölcsfák,
mert nehéz már a metszés, kevesebb a zöld-
ségféle, mert a sok kártevõ ellen is védekezni

kell. A virágok azonban egyre sokasodnak.
Már ott virítanak az utcán, az árokparton is.
Irigylem õket ezért. Tudom, hogy az állandó
munkálkodás az életük, ez tartja õket karban.
Nem lehet betegeskedni, dolog van a kertben. 
A többi résztvevõ közül sokakat jól ismerek,
különösen az idõsebb korosztály tagjait.
Tudom, hogy õk is így vannak ezzel. Nekik is
életforma a kertmûvelés. Tisztelem õket ezért.
A fiatalokat pedig azért becsülöm, mert
tudom, hogy a mai felgyorsult világban, a
munkahelyi kihívások mellett milyen kevés
idõ marad – ha marad egyáltalán – másra.
Katit is csodálom határtalan lelkesedése miatt.
Finom eszközökkel végül elérte a célját. Azt
hiszem, minden résztvevõnek emlékezetes
marad ez a nemes verseny, ami nem az össze-
hasonlításról szólt, hanem arról, hogy mutas-
suk meg helyi értékeinket. Bizony ezek a
gyönyörû kertek méltán kerülhetnek be a
Pusztaszabolcsi Értéktárba. 
Elolvastam a Hungarikum törvényt, melyet

2012. április 2-án fogadott el az Országgyûlés.
(Csányi Kálmán is utalt erre az elõzõ szám-
ban.) Ebbõl idézek:

3. § (1) A települési önkormányzat települési
értéktárat hozhat létre.
(2) A települési önkormányzat Települési
Értéktár Bizottságot hozhat létre, amely – az e
törvény végrehajtására kiadott jogszabályban
meghatározottak szerint – szervezi a
településen fellelhetõ nemzeti értékek
azonosítását, létrehozza a településen fellel-
hetõ nemzeti értékek adatait tartalmazó
gyûjteményt és megküldi azt a megyei érték-
tárba.
(3) A települési önkormányzat a települési
értékek azonosításával, a települési értéktár
létrehozatalával és annak gondozásával,
valamint adatainak a megyei értéktárba

történõ megküldésével megbízhat a település
területén mûködõ, már korábban is nemzeti
értékek azonosítását, gondozását végzõ álla-
mi, települési önkormányzati, egyházi vagy
társadalmi szervezet által fenntartott
intézményt, szervezetet vagy azok szervezeti
egységeit, vagy a településfejlesztésben
tevékenykedõ külsõ területfejlesztési, vidék-
fejlesztési szervezetet.

Végezetül álljon itt egy sajtóhír, amely a pro-
gram záróeseményérõl jelent meg, melyen a
szüleim is részt vettek a polgármester úr és a
Czöndör házaspár társaságában.

Sikeresnek tartja a “Magyarország legszebb
konyhakertje” programot az ötletgazda,
Kovács Szilvia, Karcag alpolgármestere.
„Tavaly elültettünk egy magot, amibõl mára
egy szép életerõs program szökkent szárba” –
összegzett Kovács Szilvia a program
évértékelõjén a szaktárcánál. Véleménye
szerint a program sikerét mutatja, hogy a
kezdeményezés a települési méretbõl két éve
országossá terebélyesedett. 
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter
köszöntõjében kiemelte, nagyszerû eredmény,
hogy az ország érdeklõdését rá lehetett irányí-
tani a kertmûvelõ mozgalomra. “Így jó úton
haladunk afelé, hogy a ház körüli kerteket
megmûveljék, és ne legyenek hasznosítatlan,
elhanyagolt porták”. A “Magyarország
legszebb konyhakertje” program 2013-ban a
Vidékfejlesztési Minisztérium kiemelt
mintaprojektje lett, 66 település írt alá
szándéknyilatkozatot az együttmûködésre,
amibõl 60 település 939 kertje vett részt a pro-
gramban. Az országos versenyre 35 település
nevezett 69 kerttel. A programot balkon (erké-
lyen kialakított), mini kert (50 négyzetmé-
terig), normál kert (50 négyzetméter felett),
zártkert 1. (zöldséges), valamint zártkert 2.
(gyümölcsös) kategóriában hirdették meg. A
legtöbb versenyzõ a normál és a zártkert 1.
zöldséges kategóriában indult.
A programban a részt vevõ települések száma
szerint Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Fejér és
Bács-Kiskun megye volt a legaktívabb. ( MTI
- SZEGEDma )

Fejér megyébõl öt település vett részt a
versenyen (Bicske, Gyuró, Martonvásár,
Pusztaszabolcs és Zámoly).
Köszönet minden pusztaszabolcsi
versenyzõnek: Ambrus Emilnek és
feleségének, Ármai Józsefnek és feleségének,
Bökény Margitnak, Kaluz Mihálynak,
Kasztner Lászlónak és feleségének, Mester
Istvánnak és feleségének, Neikl-Ladány
Ágnesnek és Neikl Ferencnek, Nagy
Eszternek és Nagy Sándornak, Dobozi
Jánosnénak és Fergel Jánosnak, Talló
Ferencnek és feleségének.

Dudásné Mester Judit

„MAGYARORSZÁG LEGSZEBB
KONYHAKERTJE” MOZGALOM

Czöndör Mihály, Kovács, Szilvia, Mester István, Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter, Mester Istvánné, Csányi Kálmán
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Folytatódtak az utánpótlás bajnokság
küzdelmei. Az U16-os csapatunk a 6.
fordulóban Baracson lépett pályára. A
mérkõzést végig uralva, magabiz-
tosnak mondható gyõzelmet csak a
hajrában sikerült bebiztosítani. A 3:0-
ás gyõzelem gólszerzõi: Horváth
Martin, Kõkuti Ákos, Drankovics
voltak. A 7. fordulóban
Lajoskomárom csapatát fogadták a
fiatalok. Félidei szoros vezetés után
lehengerlõ második félidõvel kiütéses
gyõzelmet arattunk. A 8:1-es (1:0)
gyõzelem gólszerzõi: Baka Gergely
(3), Horváth D (2), Bokréta, Farkas,
Drankovics. A 8. fordulóban
Seregélyes csapatát fogadtuk. Bár az
eredeti kiírás értelmében Seregélyes
lett volna a pályaválasztó, azonban
felcseréltük a pályaválasztó jogot.

Ezen a mérkõzésen a szezon talán
legjobb játékát nyújtottuk, azonban
sok helyzet kimaradt, és ahogy
ilyenkor szokott lenni, az ellenfél
megszerezte a vezetést, de még
idõben kapcsolt a csapat és jó hajrával
megfordítottuk az állást. A 3:1-es
gyõzelem gólszerzõi: Galambos,

Kõkuti, Baka. A 9. fordulóban Káloz
csapata érkezett vendégségbe. A mi
fiaink vezették a tabellát a forduló
elõtt, s úgy tûnt, ez egy kicsit
kényelmessé tette a társaságot. Nem
lehetett ráismerni a játékosokra ezen a
fontos meccsen. Ha ezen a
mérkõzésen nyert volna a csapat,
közel került volna az õszi bajnoki
címhez. Kapkodó, körülményes
játékkal csak vereség lehetett a vége.
Az 1:2-es (0:1) mérkõzésen a
gólunkat Galambos szerezte bün-
tetõbõl. A 10. fordulóban szabadna-
pos a csapat, hiszen Aba serdülõ csa-
pata visszalépett a bajnoki
küzdelmektõl. Reméljük, hogy ebben
a két hétben magára talál a csapat és a
korábbi meccsek szép, kreatív játéka
köszön vissza. 

Az U14-es csapatunk az 5. for-
dulóban Adony csapatát fogadta. A
szomszédvár elleni rangadó elmaradt,
a legkevésbé errõl mi tehetünk. Bár
igaz, a vendégcsapat sérülés miatt
igencsak tartalékos egységgel
érkezett a mérkõzésre. Mi nem
foglalkoztunk a vendégcsapat gond-

jaival, ötletes, szellemes játékkal
20:1-es gyõzelmet arattunk. A gól-
szerzõink: Drankovics (8), Rostás (4),
Bognár B (2), Szentmihályi B. (2),
Kiss (2), Juhász, Fridrich voltak. Rá
egy hétre Lepsénybe utazott a csapat.
Itt kell megjegyezni, hogy ezen a
mérkõzésen két új játékosunk
debütált (Almási Rajmund, Csontos
Krisztián). A helyenként durva stílus-
ban játszó hazaiak 2:1 arányban
nyertek. A gólszerzõnk: Kiss Fecó. A
8. fordulóban Szabadegyháza csapata
érkezett. Az eredeti kiírás szerint
nekünk kellett volna vendégségbe
utazni, azonban pályafelújítás miatt
Pusztaszabolcson került megren-
dezésre a mérkõzés. A tabellán elõt-
tünk elhelyezkedõ vendégek ellen
remek játékot mutattunk, s
megérdemelt gyõzelmet arattunk. A
6:2-es gyõzelem gólszerzõi:
Drankovics (3), Kiss (2), Juhász
voltak. Az õszi szünetben került leját-
szásra az 1. fordulóban elhalasztott
Titánok elleni találkozóra. Nem sok
élményben volt részünk, hiszen a
Mezõfalván megrendezett
mérkõzésen 6:2 arányú vereséget
szenvedtünk. Góljainkat Drankovics
és Bognár B. szerezték. Bár a pályán
veszítettünk, azonban a zöldasztalnál
megnyertük a mérkõzést, mert a hazai
csapat olyan játékost is szerepeltetett,
aki a mérkõzés eredeti idõpontjában
még nem volt a csapat igazolt
játékosa. Egyesületünk benyújtotta az
óvást és szinte biztosan megkapjuk a
3 pontot. A 9. fordulóban az U14-es
csapat az eddig nyeretlen Mezõfalva
csapatát fogadta. Kissé õszies
idõjárásban jó játékkal 3:1 arányú
gyõzelmet arattunk. Gólszerzõink
Szentmihályi Bence, Drankovics
Dániel és Juhász voltak. Ezzel a
mérkõzéssel befejezõdött a korosz-
tálynak az õszi program. A tabella 4.
helyén telelnek a fiatalok. 

Zserdin Balázs
Pusztaszabolcsi Sport Club

elnök

Pusztaszabolcsi Sport Club
utánpótlás hírei

Az U14-es csapat



2 3

S Z A B O L C S  H Í R A D Ó  2 0 1 3  N O V E M B E R                                                                S P O R T  K Ö Z É R D E K Û

Futballhírek
Nyolc forduló után csapatunk a 6. helyen állt a Megyei II. osztály
Agárdi Termál csoportjában. A Seregélyes elleni 2:2 után a hátralévõ
fordulókban a Nagylók kivételéve csupa könnyûnek ígérkezõ meccs
várt a PSC-re. Lássuk hogyan vágott neki csapatunk ennek a sorozat-
nak!
A 9. játéknapon a távoli Mezõszilasra utaztunk. A hazaiak a
tabella végé felé szerénykednek, azonban nem lebecsülve õket
készültünk a mérkõzésre. Aztán rögtön a kezdõ sípszó után
kiderült, hogy miért is áll ott a Mezõszilas, ahol… Csapatunk
könnyed futballal, olykor nagyon szép gólokat lõve 9:0-ra nyert
idegenben; ami egy imponáló eredmény, tekintve, hogy még a
megyei futballban sem mindennaposak a hatalmas arányú
gyõzelmek. Góljainkat: Kovács Zsolt (4); Megyeri Roland (2);
Kulcsár Balázs (2) és Nagy Ernõ szerezték. Az ifik jóval szoro-
sabb meccset játszottak, és csupán minimális különbséggel
múlták felül, 1:0-ra a hazaiakat. 
A „mezõszilasi-diadal” további lökést adott a PSC-nek egy hét-
tel késõbb a Lajoskomárom elleni hazai meccsen. A „lajosi-
akkal” többnyire kiélezett találkozókat játszottunk az évek
folyamán; így volt ez most is. Fõleg az elsõ félidõ tartogatott szá-
mos helyzetet mindkét kapu elõtt; ám míg a vendégek nem
tudtak élni kínálkozó lehetõségeikkel, addig csapatunk Kovács
Zsolt és Megyeri Roland révén megnyugtató elõnyt szerzett a
félidõre. A szünetben 2:0-ra vezetett a PSC. A második
játékrészben egy szerencsés vendég gólnak köszönhetõen még
izgulhatott a lelkes publikum, végül azonban a gyõzelmet
Székely Péter biztosította be. PSC – Lajoskomárom 3:1. Az ifi
8:0-ra nyert, könnyedén.
A 11. fordulóban egy szombati napon Kulcsra utazott a csapat. A
kulcsi pálya és az ellenfél kellemetlen stílusa nagyon megne-
hezítette a közel sem 100%-on pörgõ PSC dolgát. Akkor vált
még nehezebbé a dolog, amikor a Kulcs megszerezte a vezetést!
Kovács Zsolt duplájával még sikerült megfordítanunk a meccset;
azonban mikor már mindenki kezdte elhinni, hogy ha szenvedve
is, de megnyerhetjük a találkozót, egy szöglet utáni kavarodás
végén egyenlített a hazai csapat. Több gól már nem született a
találkozón, a 2:2-es végeredmény nagy blamának számít, még
akkor is, hogyha egy-egy rossz meccs a futballban bármikor
benne van! A fiatalok 7:3-ra nyertek.
Egy héttel késõbb a Sárbogárd ellen lehetett javítani. A vendégek
tökéletes ellenfélnek bizonyultak ahhoz, hogy újra visszatérjen a
csapat a gyõzelmek útjára. Csapatunk összeállítása (ilyen-olyan
okokból) több helyen is változott az elmúlt hétvégéhez képest,
azonban a pályán lévõk igazán kitettek magukért. Az eléggé
szervezetlen csapat benyomását keltõ Sárbogárd ellen 5:1-re
nyertünk. Gólszerzõink: Varga Zoltán (3) és Megyeri Roland
(2). Az ifi meccsen 9:1-es imponáló gyõzelmet arattak fiatal-
jaink.
A bajnokságból még további 3 forduló hátra van. Sorrendben
Dég és Nagylók lesz az ellenfél idegenben, majd az õszi szezon
egy hazai mérkõzéssel zárul a Szabadegyháza II. ellen. A felnõtt
csapat jelenleg a 4. helyen áll a tabellán; az Ifi egy hellyel
hátrébb, az 5. pozícióban. Jó lenne legalább ezeket a
helyezéseket megtartani az õsz végén!

Nagy Ákos

Tisztelt Olvasók!
Úgy érezzük, hogy Önöknek is értesülniük kell

arról, ami velünk történt.
Létezik nálunk egy „Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat”, amit a polgármesteri hivatal mûködtet. Nevéhez
nem méltóan azzal foglalkozik, hogy normális és kiegyensú-
lyozottan élõ család mindennapjaiba belerondítson. Röviden
megosztjuk Önökkel a problémánkat.

Három kiskorú gyermeket nevelünk. Lakossági
bejelentés alapján – miszerint a gyermekeinket rendszeresen
tettlegesen bántalmazzuk – a szolgálattól megkerestek min-
ket. A vád alaptalan, csak a bejelentõ rosszindulatának és
irigységének köszönhetõ. Õ az ügyben eljáró személyeket is
a családunk ellen fordította, akik hisznek neki anélkül, hogy
a vádak valódiságáról megbizonyosodtak volna. Az ügyet
nem az elõírtak szerint vizsgálják, a magunk védelmét elu-
tasítva, a szomszédokat és a nevelõket meg sem kérdezve
vádaskodnak.
A polgármester urat is felkeresve próbáltunk segítséget
kérni, hogy az elõírtaknak megfelelõen, erre valóban al-
kalmas, illetve pártatlan személy vizsgálja ügyünket.
Amennyiben továbbra sem megfelelõ módon történik a
kivizsgálás, feljelentést teszünk a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálattal szemben. A bejelentõ ellen
ügyvédi javaslatra RÁGALMAZÁS címén feljelentést tet-
tünk.

Szolgáljon ez intõ példaként minden családnak!
Elég egy rosszakaró, valamint a feladatára alkalmatlan
hivatalos személy, és felborulhat egy család élete.
Köszönjük a minket támogató jószándékú emberek segít-
ségét.

Egy pusztaszabolcsi család

Adventi 
Kézmûves és termelõi VÁSÁR

a Mûvelõdési Házban
december 14-én, szombaton

9 órától 14 óráig

Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.
Ha szeretne kézmûvesként,
vagy termelõként részt venni

a vásáron,

november 30-ig jelezze a 

(06 25)-272-549 telefonszámon.



„Magyarország„Magyarország
legszebblegszebb

konyhakertje”konyhakertje”
verseny verseny 

pusztaszabolcsipusztaszabolcsi
résztvevõirésztvevõi

Mester István és Marika
Talló Ferenc és Ica

Bökény Margit
Neikl-Ladány Ágnes

Kasztner László és Marika

Kaluz Mihály
Ármai József és Rózsika

Ambrus Magdolna Mária és Ambrus Emil

Nagy Eszter és Nagy Sándor

Dobozi Jánosné, Szajkó János (zsûri), Czöndör
Mihály (zsûri), Fergel János, Papacsek György(zsûri), 

Sztupa Gergely (zsûri)


