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Október 23. az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója. Erre a nemzetünk
számára kiemelkedõen fontos idõszakra, két
hétre emlékezünk a következõ verssel.

Szabó László Dezsõ: Október 23.
Egy bomba robbant a szívemben:
Tüntetés lesz, testvér, tüntetünk!
Forró szívvel, és mit se várva
Egy eszme indult el velünk.
Az idõ õsködébõl pattant,
És telt vele a csillogó este:
Ezrek és ezrek az utcákon,
Nem lehet ráismerni Pestre.
Az égen száz csillag hunyorgott,
Lenézett egy-két vörös fényre;
Csattant, kiáltott a jelszó:
A rabságnak már legyen vége!
Egy autó oldalán fityegtem,
És alig hittem a szememnek:
Rendõr sehol, s házak tövébõl
Asszonyok, lányok integetnek.
„Ruszkik haza!” – dörren az
orkán,
„Sztálint ledöntjük!” dübörögtek;
ömlött a nép, torok kiáltott,
a jelszavak meg mennydörögtek
Százfejû szörnyek mesévé váltak,
A provokátort meg kikacagták.
A szobor elõtt a nagy téren
Régi világuk megtagadták.
Kemény csapás volt mindazokra,
Akik elõtt tapsoltak egykor!
Álltak és néztek várakozva,
Ezer és ezer, százezer sor.
Diadal szállt végig a téren,
S mint tûzvész, orkán ült a tájra:
A magasságban zúgni kezdett

“ Ember lenni mindig, minden körülményben.”

Hegesztõpisztoly kékes lángja.
Motorok zúgtak, erõlködtek,
Megingott végre a Gyalázat:
„Ledöntöttük a Sztálin szobrot!”
Verték, döngették a vázat.
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A Rádióhoz, stúdióba!”
„Vesszen Gerõ, a gaz áruló!”
A forró éjszakában indult
Véres útjára száz golyó.
Én is rohantam, és jött Csepel,
Katonák, lányok, asszonyok,
Rendõrök, munkások, ezren,
ezren,
Igaz és bátor magyarok.
És sztrájk is indult. Árva népünk
Kezébe vette végre sorsát.
Másnap már vérben fürdött minden,
De feltámadott Magyarország!
Aranybetûkkel, vérrel írva,
Új, nagy fejezetet nyitottunk
Ország-világ történetében:
Szabadságunkat marokra fogtuk!
Új eszme ragyog fenn az égen,
Dátum született a világon,
Mely tûzbe hoz ma minden
szívet:
Szabad október 23!
(1956. október 27.)

(Arany János)
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Tájékoztató a két ülés közti eseményekrõl
2013. szeptember 2-án reggel volt az
óvodások ballagása és búcsúztatása a
Polgármesteri Hivatal elõtti téren.
Innen mentek az elsõsök az óvónõk
elbúcsúztatása után az általános iskola tanévnyitó ünnepségére a tanító
nénikkel és tanító bácsival.
Délután az „elkerülõ úttal” kapcsolatos tájékoztatást szerveztünk az
érintett földtulajdonosok számára. Az
igen hosszadalmas vita során kiderült,
hogy a korábbi tervek készítésekor a
tulajdonosokat nem keresték meg.
Most kaptak elõször hivatalos
tájékoztatást a készülõ tervekrõl.
Többen nehezményezték, hogy a parcellájukat átlósan keresztezi a tervezett út nyomvonala. Kérték, hogy a
megvalósulás esetén mind a
beruházó, mind az önkormányzat
segítséget adjon a kártalanításukra,
illetve a földcsere lehetõségére.
2013. szeptember 3-án délelõtt Ódor
Béla helyi lakos keresett fel és felvázolta egy befektetési ötletét. A befektetés arról szólna, hogy western
stílusú üzleti negyedet lehetne létrehozni Pusztaszabolcson outlet típusú
kiszolgálással.
Délután „A legszebb konyhakertek”
program zsûrije ülésezett Czöndör
Mihály
képviselõ
koordinátor
vezetésével és kiválasztották az elsõ
helyezettet és a külön díjasokat. A
díjátadó ünnepségre 2013. szeptember 21-én a Családi Nap és Lecsófõzõ
Verseny keretében került sor.
2013. szeptember 4-én délelõtt a
Stadler Magyarország Kft. vezetõjével, Szabó Zoltán úrral folytattam
egyeztetõ tárgyalást a napirendben
szereplõ marketing verseny szponzorálásának lehetõségérõl.
Utána Kiss Kornélia közmûvelõdésszervezõ és Bartókné Piller Magdolna
óvodavezetõvel, valamint az óvodavezetõ helyetteseivel egyeztettünk a
Mihály napi rendezvényrõl, melyet a
Belügyminisztérium támogatásával
rendezett meg a település 2013.
szeptember 28-29-én. A rendezvény
2013. szeptember 29-én vasárnap
21.30 órakor egy nagy máglya

elégetésével zárulna.
Délben Édes Gergely tervezõvel
egyeztettem az egészségügyi központ
tervezésérõl, annak ütemezésérõl és
az önkormányzat elképzeléseirõl.
Délután Szotyori-Nagy Istvánné aljegyzõ asszonnyal Sebõk Györgyöt
köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából.
2013. szeptember 6-án Csicskovics
Tiborral egyeztettem a Velencei úti
bérlakás felújításával kapcsolatos
teendõkrõl.
2013. szeptember 7-én reggel a
Magyar
Rákellenes
Liga
Pusztaszabolcsi
Szervezete
Csordásné dr. Juhász Judit vezetésével rákellenes sétát szervezett
Pusztaszabolcson a Polgármesteri
Hivataltól a Mûvelõdési Házhoz, ahol
a
mammográfiai
vizsgálatokat
végezték. Itt találkoztam a székesfehérvári ÁNTSZ vezetõjével is.
2013. szeptember 8-án a felnõtt labdarúgó csapat 2:0-ás vereséget
szenvedett Baracs csapatától.
2013. szeptember 9-én Papp
Annamária bejelentette, hogy mivel a
Jobbik helyi csoportjának nincs
vezetõje, ezért a csoport megszûnik.
Német József baptista lelkész keresett
fel, hogy a Családi Nap és Lecsófõzõ
Versenyen történõ részvételüket
megbeszéljük.
2013. szeptember 10-én Solymosi
Attila, a Liget Étterem vezetõjével
egyeztettünk az allergiás gyerekek
közétkeztetésének
megvalósítási
lehetõségeirõl.
Délután a Corvin Borház képviselõje
keresett fel különbözõ marketing célú
termékek bemutatás céljából.
2013. szeptember 11-én Adonyban
kistérségi társulási ülésen vettem
részt, amelyen elfogadtuk az adonyi
kistérségi szociális intézmény 2013.
szeptember 30-val történõ megszüntetését,
valamint
tisztázó
megbeszélést folytattunk a tanuszodával kapcsolatos aktuális
állapotokról. A társulási tanács elfogadta a kistérségi munkaszervezet I.
félévrõl szóló pénzügyi beszámolóját
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is. Délután rendkívüli képviselõtestületi ülés volt.
2013. szeptember 12-én Úrhidán a
helyi értékekkel kapcsolatos konferencia zajlott, ahol Horváth Zsolt
országgyûlési képviselõ – aki aktív
szerepet vállalt a hungarikum törvény
elkészítésében – értelmezte a törvény
gondolatait és elmondta, hogy az
önkormányzatoknak,
helyi
közösségeknek milyen feladataik,
jogosítványaik vannak. Ez alapján
kiderült, hogy akár önkormányzati
bizottságként mûködtethetjük az
értéktár bizottságot, akár az önkormányzat delegálja ezt a feladatot más
közösség számára. Azt javaslom,
hogy az önkormányzati bizottság
irányítsa ezt a feladatot, döntsön a
helyi értékekrõl, azok minõsítésérõl,
azonban felkereshet, megkérhet
személyeket, vagy szervezeteket, akik
a döntés elõkészítésében javaslattétellel élhetnek.
Délután a Szabolcs Vezér Gimnázium
jubileumi 50 éves évfordulója ünnepségén vettem részt.
2013. szeptember 13-án délelõtt a
középiskola évfordulós eseményei
folytatódtak a Diák Nappal, amelyen
szponzor vendégként részt vett az
OTP Bank. Az OTP sajtófõnökével
ebédeltem, akinek röviden bemutattam Pusztaszabolcs erõsségeit és
lehetõségeit.

Gubicza Tibor átveszi a Fejér Megye
Díszpolgára kitüntetõ címet
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Tájékoztató a két ülés közti eseményekrõl
2013.
szeptember
14-én
Rétimajorban volt a Fejér Megyei
Önkormányzat által szervezett
megyenap.
A
megyenapon
Gubicza Tibor Fejér Megye
Díszpolgára címet kapott, míg
Vincze Imréné munkáját Pápay
Ágoston-díjjal
ismerték
el.
Röviden egyeztettem a kormánymegbízott úrral az iváncsai
tanuszodával
kapcsolatos
megoldási lehetõségekrõl. Itt kaptam azt a szándéknyilatkozatot,
hogy a lengyelországi Walce
település partner települést keres
Magyarországról, Fejér megyébõl.
Délután a középiskola 50 éves
évfordulójával kapcsolatos osztálytalálkozók egyikén vettem
részt, majd késõ este, éjszaka az
ünnepségsorozat
záró
rendezvényeként megtartott bálon.
2013. szeptember 15-én délelõtt a
Kossuth Rádió és a Katolikus
Rádió a pusztaszabolcsi római
katolikus templomból közvetítette
a vasárnapi szent misét, amelyen
részt vettem.
2013. szeptember 16-án délelõtt a
Dunaújvárosi
Vízi
Társulat
vezetõjével,
Megulesz
Gabriellával, valamint az „elkerülõ
út” tervezõi csapatának vízfolyásokkal foglalkozó mérnökével,
Laki Gergellyel egyeztetõ tárgyalásokat folytattunk az „elkerülõ út”
tervezéséhez a csapadékvíz és a
jelenlegi vízfolyások elvezetésének
tervezésérõl. Megegyeztünk, hogy
a Velencei úti nagy áteresz
tisztítását a Vízi Társulat elvégzi.
2013. szeptember 18-án a KözépDunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség munkatársai a záró
beszámoló elõtt egész nap a játszótér pályázat megvalósítását és
annak
dokumentációját
ellenõrizték. A jegyzõkönyv
szerint apróbb hiánypótlásokat kell
teljesítenünk a 2013. szeptember
27-ig adott határidõig, amit teljesíthetõnek gondolok.

Délelõtt a védõnõi szolgálat szakmai ellenõrzése és a szakmai
ellenõrzés ellenõrzése folyt
Pusztaszabolcson. Apróbb karbantartási
tevékenység
szükségességére hívták fel a figyelmet.
2013. szeptember 19-én délelõtt
Tomasek
Sándornéval
és
Bognárné Tomasek Edinával, a
Styx Kft. képviselõivel folytattam
megbeszélést, mert a legutóbbi
képviselõ-testületi
ülésen
a
napirendek elõtt a „Kérdések,
interpellációk”
között
több
képviselõ is felvetette a temetõ
üzemeltetésével kapcsolatos gondolatait. Megegyeztünk, hogy a
szemetes konténereket egy helyen
tárolják és tájékoztattam õket, hogy
illegális szemételhelyezés esetében
– azaz amikor lakossági szemetet
helyeznek el a temetõben található
konténerekben – szabálysértési
eljárást kezdeményezhetnek a
Dunaújvárosi Járási Hivatal
Szabálysértési
Hatóságánál.
Jelezték, hogy igen magas a
szemétszállítási díj, de elfogadták,
hogy a temetõben ezen túl nem
égetéssel csökkentik a szemét térfogatát.
Délután Velencén találkoztam
Solymosi Attila úrral, a Liget
Étterem vezetõjével, aki átadta a
ajánlatát a napirenden szereplõ
speciális étkeztetésre vonatkozó
nyersanyag- és rezsi díjakra.
Késõ délután a Manóvár
Óvodában polgármesteri fórumot
tartottam. A megjelentek közül
többen az utak és járdák állapotát
kifogásolták, illetve javaslatokat
tettek
arra,
hogy
melyik
közterületen kellene beavatkozni
az önkormányzatnak.
A késõbbi eseményekrõl a
képviselõ-testületi ülésen szóbeli
kiegészítést kívánok tenni. Kérem,
hogy a tájékoztatót szíveskedjenek
tudomásul venni.
Csányi Kálmán
polgármester
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Tájékoztatás kommunális
adó bevezetésének
megszavazásáról
Mivel a 2013. augusztus 29-i képviselõtestületi ülésen vita alakult ki azzal kapcsolatban, hogy a magánszemély kommunális
adójáról szóló önkormányzati rendeletet ki
szavazta meg és ki nem, ezért az alábbiakban
közlöm a név szerinti szavazások eredményeit:
A Képviselõ-testület 2013. március 28-án az
alábbi javaslatról szavazott név szerinti
szavazással:
„Pusztaszabolcs
Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete a 2013. évi költségvetés
szûkös forrásaira tekintettel, a törvényi elõírásoknak megfelelõen bevezeti a magánszemélyek kommunális adóját, melynek mértéke
1.000,- Ft/hó/ingatlan. A magánszemélyek
kommunális adójából befolyt összeg kizárólag
a város járdáinak és útjainak felújítására lenne
fordítható.
Felelõs: Csányi Kálmán polgármester
Határidõ: azonnal”
Név
Czöndör Mihály
Csányi Kálmán
Csiki Szilárd
Forgó Árpádné
Kátai György
Paál Huba
Szajkó János
Tüke László

Szavazat
Nem
Nem
Tartózkodik
Igen
Igen
Igen
Igen
Tartózkodik

„A polgármester megállapította, hogy a
javaslat 4 igen, 2 nem szavazattal és 2
tartózkodással a többségi igen szavazatot nem
kapta meg, így a Képviselõ-testület a javaslatot elutasította.”
A Képviselõ-testület 2013. április 25-én az
alábbi javaslatról szavazott név szerinti
szavazással:
û„Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a törvényi
elõírások figyelembevételével Pusztaszabolcs
Városában bevezetésre kerül a magánszemély
kommunális adója, lehetõség szerint 2013.
július 1-jével, melynek mértéke 1.000,Ft/hó/ingatlan.
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A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt,
hogy a következõ testületi ülésre
kerüljön teljes mértékben kidolgozásra az ezzel kapcsolatos rendelet-tervezet azzal, hogy a magánszemély
kommunális adójából befolyó összeg
kizárólag a város járdáinak, útjainak
felújítására, építésére fordítható.
Felelõs: Vezér Ákos jegyzõ
Határidõ: azonnal”
Név
Csányi Kálmán
Csiki Szilárd
Forgó Árpádné
Kátai György
Paál Huba
Szajkó János
Szõke Erzsébet
Tüke László

Szavazat
Nem
Tartózkodik
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tartózkodik

„A polgármester megállapította, hogy
a javaslat 5 igen, 1 nem szavazattal és
2 tartózkodással a többségi igen
szavazatot
megkapta,
így
a
Képviselõ-testület a javaslatot elfogadta.”

A Képviselõ-testület 2013. május 30án az alábbi javaslatokról szavazott
név szerint szavazással:
„Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete
a
magánszemély kommunális adójáról
szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja.
Felelõs: Vezér Ákos jegyzõ
Határidõ: azonnal”
Név
Czöndör Mihály
Csányi Kálmán
Csiki Szilárd
Kátai György
Paál Huba
Szajkó János
Szõke Erzsébet
Tüke László

Szavazat
Nem
Nem
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem

„A polgármester megállapította, hogy
a javaslat 5 igen, 3 nem szavazattal és
0 tartózkodással a többségi igen
szavazatot
megkapta,
így
a
Képviselõ-testület a javaslatot elfo-

Kérdések, interpellációk

gadta.”
„Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete
a
magánszemély kommunális adójáról
szóló rendeletét megalkotja.”
Név
Czöndör Mihály
Csányi Kálmán
Csiki Szilárd
Kátai György
Paál Huba
Szajkó János
Szõke Erzsébet
Tüke László

Szavazat
Nem
Nem
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem

„A polgármester megállapította, hogy
a javaslat 5 igen, 3 nem szavazattal és
0 tartózkodással a többségi igen
szavazatot
megkapta,
így
a
Képviselõ-testület a javaslatot elfogadta.”
Pusztaszabolcs, 2013. szeptember 11
.
Csányi Kálmán
polgármeste

A szeptemberi képviselõ-testületi ülésrõl
A képviselõ testület hosszú és alapos tárgyalás, szakértõk
meghallgatása, a megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés megismerése után döntött a HIDRO CONSULTING Kft. által a városi szennyvíztelep fejlesztésére készített
tervrõl, mely hosszabb távú, nagyobb befogadóképességû megvalósítást jelent majd – pályázati tõke bevonásával.
Némi vita után döntött a testület arról, hogy a felállítandó
(oktatási – általános és közép iskola) intézményi tanácsokban az
Önkormányzatot a polgármester képviseli.
Kiegészítette a testület Szabó János megbízását a futsall pályán
kívül a játszótér felügyeletével is többletjuttatás mellett.
Elõzetes felmérés alapján Pusztaszabolcson 30 körüli azon
gyerekek száma, akik valamilyen speciális étkeztetést igényelnek. Ennek intézményi megoldása valósul meg a Sat-bolt Kft.,
illetve vezetõje, Solymosi Attila jóvoltából, aki vállalta valamennyi speciális étrendet kívánó gyermek ebéddel való
ellátását.
2014. január 1-tõl dr. Valkó Péterrel köt gyermek-háziorvosi
feladatellátási szerzõdést az Önkormányzat.
Megtárgyalta és elfogadta a képviselõ-testület a Szabolcsi Nyári
Fesztiválról szóló beszámolót.
Újabb partner települési kapcsolatfelvételre nyílt lehetõség a
lengyelországi Opolei Vajdaságban fekvõ Walce községgel,
amelynek a települési prezentációját megismerte a képviselõtestület.

Paál Huba érdeklõdött a játszótér elszámolásáról. Szõke
Erzsébet alpolgármester kérdezte, hogy ki végzi az
árokrendszer ellenõrzését, mert több helyen elhanyagolt az
árok; jelezte, hogy bizonyos ingatlanokon irdatlan gaz,
bozót van, a kapun se lehet bemenni – mit lehet ezzel kezdeni? A gyermekorvosi rendelõvel kapcsolatban
megoldást kell találni, mert még nincs is itt a rossz idõ, de
annyi a beteg, hogy az udvaron várnak. Szeptember 23-án
39 beteg gyerek volt.
Csányi Kálmán válaszolt: a játszótér helyszíni szemléje
megtörtént, a néhány hiány pótlását megtettük, várhatóan
30-35 nap elteltével utalják át a pénzt. Az árokrendszer
ellenõrzését folytatja a közterület-felügyelõ. A segélyezettek között egy ingatlan nincs rendben tartva. Az
állampolgár is bejelentheti a gondozatlan ingatlant a polgármesteri hivatalban vagy a járási hivatalban. A gyermekorvosi rendelõre nincs gyors megoldás, a tervezett
egészségügyi centrum megvalósítását át kell beszélni. A
védõnõi szolgálat épületébe való áthelyezés aggályos és
ÁNTSZ engedélyhez kötött.
Czöndör Mihály jelezte, hogy a Velencei út József Attila
utca sarkán félig betemetett munkagödör van gazzal
benõve. A polgármester szerint folyamatban van annak az
elhárítása, ami miatt még nyitott a munkagödör.

Kiss Kornélia

Kiss Kornélia
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JÖJJÖN KI, HOZZA EL CSALÁDJÁT ÉS FÕZZE
MEG KEDVENC LECSÓJÁT!
CSALÁDI NAP ÉS LECSÓFÕZÕ VERSENY
2013. szeptember 21-én, szombaton délután harminc
csapat szorgoskodott a templom melletti kiserdõben. A
kondérokban pirult a hagyma, rotyogott a piros paradicsomlében a finom paprika! A gyerekek élvezték az
ugráló várat, lovagoltak, íjjal foglalatoskodtak, zsûrizték a
süteményeket, a játszótéren manõvereztek a rollerral,
vagy hintáztak, esetleg átalakultak az arcfestés során. A
felnõttek beszélgettek, kóstolgatták a pálinkát, vagy a
tavalyi borocskát. Volt finom kenyér és pogácsa a
Széchenyi pékségbõl. Sokan kíváncsiak voltak az Agrár
Zrt. termékeire, milyenek az új ízek.
A mûsor is tetszett. Mosolyt varázsolt az arcokra a kutyák
produkciója. Vastapssal jutalmazták az energikus zumbás
lányokat. A Szent Hubertus duó is hozta megszokott formáját: Eszter szépen énekelt, Attila jól játszott. Kitûnõ
választás volt a Rockin Fever és az Üresjárat zenekar is, új
színt hoztak az eseményre zenéjükkel.
A polgármester és a zsûri elnöke, Sztupa Gergely kihirdették, hogy a Magyarország legszebb konyhakertje
versenyre Mester István és felesége jutottak tovább.
Elismeréssel szóltak mind a tíz versenyzõrõl, hogy vállalták a megmérettetést és kertmûvelésükkel példát adnak
minden lakónak.

Munkában a gyerekzsûri a süteményversenyben
Köszönet illeti a Pusztaszabolcsi Római Katolikus
Egyházközség és a Pusztaszabolcsi Református
Gyülekezet ökumenikus programját és fõ védnökét,
Csányi Kálmán polgármestert.

Zsûrizik a lecsókat
A rendezvény nem jöhetett volna létre a támogatók nélkül
sem, köszönet a segítségükért.
Támogatóink: Budai László árufuvarozó, Euromix, Feri
Bolt, Festõk Boltja - Pannon Piktor 98’ Bt., 1414. sz.
Gellért Püspök Cserkészcsapat, Greschner Eliza,
Hagyományõrzõ és Hagyományteremtõ Alapítvány,
Húsbolt (Dene József), Královits Gáborné, Otthon Cél
Kft. (Iváncsa), Perlaki-Horváth Beáta, Pusztaszabolcsi
Katolikus Egyházközség, Pusztaszabolcsi Református
Gyülekezet,
Pusztaszabolcsi
Kutyabarát
Klub,
Pusztaszabolcs Város Önkormányzata, Szajkó János, Styx
Temetkezési Kft., Széchenyi Pékség (Pusztaszabolcs),
Szibler Bt., Toma Trafik (Sport u. 6.), Új Városi
Gyógyszertár, Zöldség-Gyümölcs (Ster Ildikó)
Jövõre ismét várjuk Önöket még nagyobb számban, jó
kedvvel és jó étvággyal.

Mester István és felesége kertje vesz részt az országos
megmérettetésen
Ismét volt az Én kiskertemben termett bemutató, kivételesen nem osztott helyezést a zsûri, mivel minden résztvevõ
három éve mutatja be termékeit, ezért mindenki egyformán ajándékot kapott. Az Agrár Zrt. tejtermékeire
meghirdetett recept versenyt a gyermek zsûri döntése
alapján Tóth Csilla és Molnár Kata nyerték túrós
golyóikkal. A felnõtt zsûri Jónás Ferencnét, Nyersné
Vajda Mártát és Dendõk Klaudia Diána és Váradi Zsolt
kettõsét jutalmazta.

A szervezõk: Tüke László és Czöndör Mihály
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Magyar Népmese Napja
Szeptember 30. Benedek Elek, a magyar népmesék
gyûjtõjének születésnapja, ekkor ünnepeljük a Magyar
Népmese Napját. A Mûvelõdési Házban az óvodás és
kisiskolás gyerekek szüleikkel együtt A kiskakas gyémánt
félkrajcárja címû jól ismert mesét nézhették meg a
Pusztaszabolcson már többször szerepelt Esztrád Színház
elõadásában. A mese keretein belül több dalt is meghallgathattak, sõt együtt is énekelhettek a szereplõkkel a kis nézõk.
Az elõadás végén a török császárt alakító színész néhány
vonallal készült állatrajzokkal ajándékozta meg a gyerekeket.
Elmondhatjuk, hogy gyerek és szülõ egyaránt jól érezte
magát ezen a délutánon és nehezen akartak hazamenni az
apróságok.

Együtténeklés alatt készülnek a rajzok

Kiss Kornélia

Szólt a muzsakaszó

De kicsoda is õ? Látó Imre Izsákon született, zenész
családból származik. Tíz éves korában Budapestre került,
ott folytatta zenei tanulmányait. Tizenhét évesen már a
Magyar Állami Operaházban Ferencsik János vezetése
alatt dolgozhatott. Késõbb a Belügyminisztérium
zenekarának lett az oszlopos tagja. Az Országos
Filharmónia szólistájaként Debrecenben, Gyõrben
muzsikált. Minden évben külföldi turnékon vesz részt.
Repertoárjában a magyar nóta, operett, könnyû zene mellett klasszikusok is megtalálhatók. Gazdag életpályája
során felléphetett a három tenorral is (Pavarotti, Domingo,
Carreras), amire méltán nagyon büszke.
Munkásságáért megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjét. Saját zenekarával 17-18 éve lép fel
országszerte nagy sikerrel. Az 1956-os Nemzetõrség
zenekarának vezetõje ezredesi rangban. Hivatalos ünnepségeken, megemlékezéseken lépnek fel.
Mindig nagyon szívesen jön zenekarával és énekes barátaival Pusztaszabolcsra.

Az október 4-i Nótaesten Molnár László kivételével ismert
fellépõket üdvözölhettek a Mûvelõdési Házba látogatók.
Juhász Margaréta és Galamszegi Márta tavaly õsszel is
énekelt már Pusztaszabolcson, de az igazi visszatérõ Látó
Imre és zenekara, akik ötödik alkalommal léptek fel kis
városunkban.

Kiss Kornélia

Látó Imre és zenekara, Molnár László énekel

Családsegítés és gyermekvédelem egy
kicsit másképpen
/Erzsébet tábor immár másodszor – õszi gondolatok a nyárról/
Tavaly még izgatottan, nagy várakozással, csendesen pályáztunk. A média
szinte tálcán kínálta a lehetõséget. Gyermekeket lehet vinni a Balatonra
nyáron, 10 fõs csoportokban várják a jelentkezéseket. Tetszett az ötlet
nekünk, családgondozóknak. Miért ne. Próbáljuk meg. Annyi gyermek él
Pusztaszabolcson, akinek nincs lehetõsége nyaralni. Nagy lendülettel, húsz
gyermek nyaraltatására adtunk be pályázatot. Izgalmas idõszak volt a
várakozás. Végre megérkezett a jó hír. Hurrá! Nyertünk! Húsz gyermeket
vihetünk Fonyódligetre táborozni. Hogy milyen volt? Olyan, amilyenre nem
számítottunk. Szuper, jól szervezett, vidám, rengeteg programmal, és napos
idõvel. Minden gyerkõc mosolyogva jött haza, várva a 2013-as év nyarát.
Tavasszal már megállítottak az utcán. Idén újra megyünk a Balatonra?
/folytatás a következõ oldalon/
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Családsegítés és gyermekvédelem egy kicsit másképpen

Tanulva táborozni jó!

Újra próbálkoztunk, és sikerült. Idén is mentünk, szintén húsz gyermekkel. Már januárban pályáztunk. Kétségeink voltak, vajon a tavalyi
élményt meg lehet újra ismételni? Nem csalódtunk. Rengeteg program
várt bennünket. A bátorságpróbán fiú csapatunk második helyezést ért
el, közel ezer induló közül. A helyismereti vetélkedõt Pusztaszabolcs
gyerekcsapata nyerte,(megsúgom, volt egy pici segítségük, de ez nem
változtat az érdemeiken). A vízi vetélkedõn a fiúk elsõk, a lányok harmadik helyezést értek el. A tábori olimpián Pingor Réka futásban
ezüstérmet nyert, Rácz Melinda, Balogh Gábor, Fehér Balázs pedig szintén arany, ezüst és bronzéremmel gazdagította Pusztaszabolcs csapatát.

OTP partneriskola lettünk!
Az OTP Fáy András Alapítvány pályázatot hirdetett
–
a
TÁMOP-3.2.1.B-11/1-2012-0001
azonosítószámú projekt keretében – magyarországi
középiskolák számára a Középiskolások Országos
Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja (O.K.
Központ) partneriskolai címének elnyerésére, amelyet 5 iskola nyert el az országban, közte a mi városunk középiskolája, a Szabolcs Vezér Gimnázium és
Szakközépiskola.
A partnerség sok elõnyt jelent majd tanulóink és
intézményünk számára. Már a nyár folyamán
megkezdõdött az együttmûködés, hiszen 10 diákunk
mehetett el az Alapítvány által szervezett pénzügyigazdasági táborba Balatonfenyvesre, melynek költségeit az Alapítvány fedezte.
Az O.K. Központ által szervezett táborban olyan
pénzügyi és gazdasági tréningeket tartottak a
résztvevõk számára, melyeken korszerû, a tanórákon,
illetve késõbb majd a munkaerõ piacon hasznos
szakmai tudást sajátíthattak el diákjaink. Az
élményközpontú pedagógia módszereit alkalmazva
Vidám percek
jó hangulatban, vidáman teltek a képzések. A délelõtA nyereményözön után együtt ünnepeltük meg csapatunk gyõzelmét. ti tréninggyakorlatok mellett a program részét
Pizzáztunk és fagyiztunk annak örömére, hogy szinte minden verseny- képezték a diákjainknak sok élményt nyújtó délutáni
ben jól szerepeltünk. Mindeközben az idõ rohant, szinte minden idõnket fürdõzések és esti mini versenyek is.
lefoglalta a programokon való részvétel. Természetesen a Balatonban is
fürödtünk, hiszen minden gyermek számára a víz jelenti a felhõtlen
kikapcsolódást. A Balaton szépséges környezetében, jókedvûen élveztük
a nyár adta örömöket. Az utolsó napon szomorkás gyerekarcok néztek
ránk, szinte senki nem szeretett volna még hazajönni. Kollégámmal mi
is sajnáltuk, hogy ilyen hamar elrepültek a napok, ugyanakkor örültünk,
hiszen a bánatos gyerekarcok arról beszéltek, hogy jól sikerült ebben az
évben is a nyaralás. Jövõre ismét pályázunk, reméljük sikerrel.
Szeretnénk egyre több gyermeknek lehetõséget adni arra, hogy megismerjék hazánk egyik legszebb táját, és magukénak érezhessék a balatoni
nyár felhõtlen örömét.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Csányi Kálmán polgármester
úrnak, aki indulásunk reggelén elköszönt a gyermekektõl jó nyaralást
kívánva, és támogatott bennünket abban, hogy a hosszú utazás során ne
kelljen csomagjainkat oda-vissza szállítani. A polgármesteri hivatal
autóját rendelkezésre bocsátotta a csomagok szállítására. Szõke Erzsébet
alpolgármester asszony föláldozta szabad szombatját, hogy hajnalban
elinduljon a Balatonra, és hazahozza a csomagokat. Nekünk táborozóknak ez igazán nagy segítség volt. Végül, de nem utolsó sorban, köszönjük nektek, gyerekek, hogy együtt tölthettünk veletek egy izgalmas nyári
hetet a Balatonnál.

Balatoni nyár

Amikor
elindultunk
Pusztaszabolcsról
Balatonfenyvesre, bizony voltak félelmeink, hiszen
nem tudtuk, hogy milyen is lehet egy gazdaságipénzügyi tábor. Amikor odaértünk, a trénerek igen
készségesek voltak, segítettek nekünk berenSzabó Beáta Anasztázia
dezkedni.
/folytatás a következõ oldalon/
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Tanulva táborozni jó!
Legnagyobb meglepetésünkre már a
bemutatkozás is egy játék volt, hisz
kaptunk egy lapot, amin tulajdonságok voltak felsorolva, és mindenkit
meg kellett keresni ezek alapján, s ki
kellett találni, hogy melyik tulajdonság kihez tartozik.
Ezek után két csoportot alkottunk
azért, hogy a délelõtti képzéseken kis
csoportban, hatékonyan dolgozhassunk. Elõször félénkek voltunk,
hiszen a számunkra ismeretlen soproniakkal és a fehérvári vácis fiúkkal
kerültünk egy csoportba. De hamar
kiderült, hogy nagyon jó csapatot
alkotunk. Miután két csoportra bontottak minket, elmondták, hogyan fog
telni a hét. Nagyon sok programot
szerveztek nekünk, olyannyira, hogy
igen kevés szabadidõs elfoglaltságra
jutott idõ. De nem is éreztük hiányát,
hiszen a csoportfoglalkozások is sok

játékkal, vidáman teltek. A közös
munka, tanulás és programok során
összebarátkoztunk a többi iskolából
érkezõkkel, s a hétvégére sok mindent
megtudtunk egymásról.
A képzéseken pénzügyi és gazdasági
ismereteinket bõvítettük. A trénerek
kedvesek és segítõkészek voltak,
nagyon megszerettük õket. Balázs
megtanította, hogyan mûködik a tõzsde, Szandra, Reni és Tamás is remek
foglalkozásokat tartott nekünk,
András mindig jött velünk fürdõzni és
vigyázott ránk, Feri a vicceivel
mindig megnevetett minket, és
mosolyával csak fokozta a jó kedvünket. Kriszti – a programfelelõs – gondoskodott arról, hogy ne unatkozzunk
egy percig sem.
Mindemellett megismerkedtünk az
Alapítvány történetével, célkitûzéseivel is. Szerepeltünk a Tv2 Tények
címû
mûsorában.
Mindennap
ajándékokat kaptunk, illetve elvittek
minket fagyizni is. A csapatversenyek

A vásár
Településünk is csatlakozott az „Itthon
vagy - Magyarország szeretlek” program rendezvényeihez.
Nagy örömünkre szolgált, hogy
Mihály napi vásárunkkal óvodánk is
részese lehetett az országos programnak.
Hagyományainkhoz
híven lelkes készülõdésbe
kezdtünk. Felelevenítettük
vásári élményeinket, beszélgettünk a jeles naphoz kapcsolódó
népszokásokról.
Szólásokat,
népi
bölcsességeket,
idõjóslásokat
ismertettünk
meg
a
gyerekekkel.
Vásárfiákat
készítettünk, melyhez nagyon
sok ügyes kezû anyuka volt
segítségünkre.
Szeptember 28-án elérkezett a
nagy nap. Hangulatos dekoráció, portékák sokasága várta a
Mûvelõdési
Házhoz
érkezõ
vendégeket. A nézõtér zsúfolásig
megtelt.

Óvodásaink – Manóvár Óvoda Cica
csoport, Zsiráf Óvoda Csillag csoport
– kedves, hangulatos mûsorral,
dalokkal, tánccal, vásári kikiáltóval
szórakoztatták az egybegyûlteket. Az
óvodák mûsora után következtek a

Olcsó az alma, itt van halomba,
aki veszi, meg is eszi, olcsó az alma!

néptáncosok Simon István irányításával: Simon Dorottya, Döbröczönyi
Cintia, Varsányi Dániel.
Fellépésükkel nagy sikert arattak.
Büszkék vagyunk rájuk, hiszen
8

gyõzteseinek a nyereménye egy-egy
OTP Fáy András Alapítvány feliratú
torta volt. Az utolsó este a trénerek
egy kis videóval búcsúztak tõlünk,
amit nagy öröm volt visszanézni,
hiszen azon a héten sok dolgot megtanultunk, és sok barátot szereztünk.
Az elsajátított ismeretek a következõ
tanévben, az érettségi után pedig a
munkaerõpiacon igen hasznosak
lesznek. Szerencsésnek érezzük
magunkat, hiszen Horváthné Kaszás
Zsuzsanna
tanárnõ,
Lászlóné
Garaguly Anikó tanárnõ és az
Alapítvány nélkül mi 10-en nem
lehettünk volna részesei mindennek!
A balatonfenyvesi tábor mindannyiunknak örökre szóló, hatalmas
élmény volt!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani nekik a fáradozásaikért, a
munkájukért!
Varga Tímea 12.a
Csóri Barbara 12.b

Dorottya és Cintia óvodásaink voltak.
Jó érzés vol, õket felnõttként,
gyönyörû népviseletben látni. Táncuk
csodálatos élmény volt minden jelenlévõ számára.
Nagyon jó hangulatú Táncház is
kerekedett, mely az õ vezetésükkel
zajlott. Ezúton is köszönjük nekik.
Az udvaron igazi nyüzsgõ vásári forgatag kerekedett. A portékák is
hamar gazdára találtak. A
fizetség most is gyümölcs volt.
Úgy érzem közös rendezvényünk
ismét bizonyíték arra, hogy a
hagyomány örök érték, erõsíti,
igazi közösségé formálja az
együtt élõket.
Köszönjük
a
segítõ
együttmûködést Kiss Kornélia
mûvelõdés szervezõnek, Bakos
Gábornak és minden kedves
szülõnek, akik részvételükkel,
felajánlásaikkal hozzájárultak
rendezvényünk sikeréhez.
„A vásárnak vége lett, a sok
vendég hazament.”
Lejegyezte: Marika óvónéni
(Lepsényi Jánosné)
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„Boci-boci tarka…”
Óvodáinkban a hagyományos ünnepek mellett jelentõs szerepet kapnak az úgynevezett Zöld ünnepek: mint a Víz Világnapja, a Föld
Napja, Madarak és Fák Napja vagy az Állatok Világnapja.
Minden év október 4-én ünnepeljük az Állatok Világnapját. Az állatok
szeretetét nem lehet csak úgy megtanulni, tanítani. Az élménynyújtás,
tapasztalatszerzés a legjobb módszer arra, hogy gyermekeink az állatokhoz közel kerüljenek, ezáltal kialakuljon bennük a szeretet, gondoskodás, védelem érzése. A gyerekekkel ez alkalomból ellátogattunk
az Agrár Zrt. tehenészeti telepére. Az élmények fokozása mellett lovas
kocsival érkeztünk a portához, ahol Sziebler Péterné – a megbeszéltek
szerint – várt bennünket és csatlakozott hozzánk. A telepen kérdéseket
tett fel a gyerekeknek. Arról faggatta a kicsiket, hogy mit esznek az
állatok, kik gondoskodnak róluk, a telet, forró nyarat hogy vészelik át
az állatok. A megbeszéltek után közvetlenül is megtapasztalhatták,
hogy mit esznek az állatok. Kezükbe vehették a friss szénát, morzsolgathatták, szagolgathatták. A hatalmas területen tartott silót szintén

Figyelem, figyelem!
Közhírré tétetik!...
Immár sokadik alkalommal csendültek fel e szavak a
„kisbíró” szájából óvodánkban, vidám szüreti mulatozásra invitálva a gyermekeket és a szülõket. Egész
héten nagy izgalommal és lelkesen készültünk erre a
szép ünnepre, vártuk ezt a napot.

Készül a finom, édes must

A tehenészeti telepen és a tejüzemben jártunk

megnézhettük. Margitka a gyerekek korosztályának megfelelõ
elõadást tartott, megmutatta a boci „bölcsõdét, óvodát”, valamint a
várandós teheneket. A tejüzem felé sétáltunk ott, Barta Kázmér
telepvezetõ beszélgetett velünk. Majd minden gyerek karamellás tejet
kapott ajándékba, nagy volt az örömük. Köszönjük Sziebler
Péternének a szívélyes fogadtatást, valamint az ajándék karamellt.
Indultunk vissza az óvodába. Addig türelmesen várt ránk Váti Péter és
Kovács Jenõ. Nagyon köszönjük Péternek és Jenõnek is a fuvarozást.
Az idõ is kegyes volt hozzánk, kellemes hõmérséklet, szikrázó napsütés volt. Köszönjük, hogy a gyerekek ilyen hatalmas élményben
részesülhettek. A látottakat és élményeiket lerajzolták, azokat
szeretnénk eljuttatni a Zrt. vezetõjének.
Szekula Istvánné

Az õsz beköszöntével mindkét óvodai telephelyen
séták alkalmával figyeltük meg a természet változásait. Terméseket gyûjtöttük, õszi képeket nézegettünk, beszélgettünk az állatokról, a betakarítási
munkálatokról. Tanultunk verseket, dalokat.
Mindkét telephelyen rövid kis szüreti mûsorral kedveskedtünk a gyermekeknek és a vendégeknek.
Szüreti dalokat énekelve jártunk körbe, majd a felnõttek segítségével ledaráltuk a szõlõt, kipréseltük a
levét, így kóstolhattak finom mustot a gyerekek.
Nagy örömmel segédkeztek a munkálatokban, és
élték át a szüreti hangulatot. Az udvaron a felakasztott szõlõfürtök, az „igazi” prés és daráló, mind-mind
a régi hangulatot idézte. Az elfáradt kis szüretelõk –
mind az óvodások és az elsõ osztályosok – népi
játékokkal, versengésekkel pihenhették ki a fáradalmakat. Volt dióütés, célba dobás és táncház is.
Együtt készülõdve, izgalmakkal tele, feledhetetlen
vidám, szép napot töltöttünk el óvodásokkal, iskolásokkal és szülõkkel közösen.
Budai Ilona
Szõkéné Sági Erzsébet

Köszönjük
Szeretnénk megköszönni Mézes Józsefnek a
gyümöl-csöt, melyet az óvodásainknak küldött az év
folyamán több alkalommal is – meglepetésként –
mindkét telephelyre. A gyermekek több napon át, jó
ízûen, nagy örömmel fogyasztották az ízletes
gyümölcsöket.
További jó egészséget és kedvezõ idõjárást kívánunk!
Bartókné Piller Magdolna óvodavezetõ
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Józsefes hírek
9-én és 10-én papírgyûjtést tartottunk. Az idén a Vertikál
Zrt. volt a partnerünk ebben, õk vették át az összegyûjtött
hulladékpapírt. Köszönjük állandó segítõnknek, a
Pusztaszabolcsi Agrár Zrt-nek, hogy ismét helyet adtak
nekünk, hogy használhattuk a terményraktár mérlegét, és
hogy a nagyobb szállítmányokat a mázsaházhoz
irányíthattuk, ahol Frics Péter elvégezte a mérést.
Köszönjük a szülõk együttmûködését, és diákjaink
igyekezetét. Lapzártakor még nincs hivatalos mérési
eredmény. A novemberi számban természetesen közzétesszük majd, és az iskola honlapján is olvasható lesz.
11-én a szomszédos középiskola drámásai a Lúdas Matyi
címû interakív elõadást mutatják be nálunk.
Október 12-ére az ÖKO-munkacsoport, a tavalyi program
sikerén felbuzdulva, ismét termésgyûjtõ kirándulást
szervez a Velencei-hegységbe. Reméljük, szép idõben
túrázhatunk, és sok érdekes, színes alapanyagot találunk a
hagyományos terméskép készítésre.
Október 22-én
iskolai ünnepély keretében emlékezünk 1956. október 23ára.
24-én az óvónõk meglátogatják volt ovisaikat az 1. osztályokban.
25-én Hallowe’en-partit rendeznek az idegen nyelvet
tanító szaktanárok.
A hónap az õszi szünettel zárul.

Október 4-én az aradi vértanúkra emlékeztünk. Az ünnepi
mûsort a 4. évfolyam tanulói adták elõ az énekkar
közremûködésével.

Dudásné Mester Judit

Így is lehet!
Október 8-án küldöttgyûlést tartott a diákönkormányzat.
A munkájukat segítõ pedagógus ismertette a 2013/2014-es
munkaterv aktuális részeit és a DÖK anyagi helyzetét,
majd a küldöttek tolmácsolhatták diáktársaik kérdéseit az
iskolavezetés, ill. a tantestület többi tagja felé.

2013. október 19-én az Ottó étterem ismét egy osztálytalálkozó helyszíne volt. Az 1962-ben végzett száz nyolcadikosból jött össze egy maroknyi vidám nyugdíjas.
Igaz, hogy 50 éves találkozónkat már egy éve megtartottuk, de tavaly megfogadtuk, ezután évente összejövünk.
Sok kedves emlék jön ilyenkor elõ az élet megrakott
kosarából. Olyanok is, amirõl eddig nem is hittük, hogy
léteznek. Ebben segít a közös emlékezés.
Egy gyertya lángjánál megemlékeztünk az eltávozottakról
is.
Kádár Ilonka néni megtisztelõ jelenléte még szebbé varázsolta a délutánt. Az elsõ tanítványai közé tartoztunk, s az elsõk
nem felejthetõk.
Azzal az ígérettel búcsúztunk, hogy: EGY ÉV MÚLVA
ÚJRA TALÁLKOZUNK!
Így legyen!
Czifrikné Pesei Erzsébet - Százhalombatta
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dĂŶƵůŵĄŶǇŝǀĞƌƐĞŶǇĞŬϮϬϭϮ-ϮϬϭϯ͘//͘ĨĠůĠǀ
Verseny
DĂŐǇĂƌ<ƵůƚƷƌĂEĂƉũĂ
ĂůŬĂůŵĄďſůƌĞŶĚĞǌĞƚƚ
ƚĞƌƺůĞƚŝŵĞƐĞŵŽŶĚſǀ͘
Η^ǌĞŶƚ/ƐƚǀĄŶĠƐŬŽƌĂΗ
ƚƂƌƚĠŶĞůĞŵŬŝƐƚĠƌƐĠŐŝ
verseny
KƌƐǌĄŐŽƐƚƂƌƚĠŶĞůĞŵ
ůĞǀĞůĞǌƅƐǀĞƌƐĞŶǇϱĨŽƌĚƵůſ

dĞůĞƉƺůĠƐƚƂƌƚĠŶĞƚŝ
ǀĞƚĠůŬĞĚƅϵĨŽƌĚƵůſƐ

,ĞůǇƐǌşŶ

,ĂƌǌĂDĄƌŬϯ͘ď

1. hely

Adony

^ĄƌŝǀĂ͕<ĂĐǌƵƌ>ŝůůĂ͕'ƅǌ
DĞƌĐĠĚĞƐǌϲ͘Đ

4. hely

Budapest

Pusztaszabolcs

Budapest

DĞŐǇĞŝŶĠŵĞƚŶǇĞůǀŝ
verseny

^ǌĠŬĞƐĨĞŚĠƌǀĄƌ

<ŝƐƚĠƌƐĠŐŝŶĠƉĚĂůĠŶĞŬůĠƐŝ
verseny

ΗMƉĞƌĞŶĐŝĄƐΗŵĞŐǇĞŝ
ŵĞƐĞŵŽŶĚſǀĞƌƐĞŶǇ
ƉĄĐǌĂŝŽƌƐǌĄŐŽƐΗ<ŝƐ
ŶǇĞůǀĠƐǌΗƚĂŶƵůŵĄŶǇŝ
verseny

ĄůŝŶƚŐŶĞƐŬŝƐƚĠƌƐĠŐŝ
ƐǌƂǀĞŐĠƌƚĠƐŝĐƐĂƉĂƚǀĞƌƐĞŶǇ

DK/<EǇĞůǀĠƐǌŽƌƐǌĄŐŽƐ
ƚĂŶƵůŵĄŶǇŝǀĞƌƐĞŶǇ
<ĄƌƉĄƚ-medencei
ƚĞŚĞƚƐĠŐŬƵƚĂƚſǀĞƌƐĞŶǇ
DĞŐǇĞŝŶǇĞůǀĠƐǌ
ƚĂŶƵůŵĄŶǇŝǀĞƌƐĞŶǇ
sĄƌŽƐŝĠƐǀĄƌŽƐŬƂƌŶǇĠŬŝ
informatika verseny
ƉĄĐǌĂŝŽƌƐǌĄŐŽƐ
ΗdĞƌŵĠƐǌĞƚŝƐŵĞƌĞƚΗ
ƚĂŶƵůŵĄŶǇŝǀĞƌƐĞŶǇ
ĞŶĚĞŐƷǌŽƌƐǌĄŐŽƐ

ƌĞĚŵĠŶǇ

ƵŶĂƷũǀĄƌŽƐ

^ƉŝĞůƵŶĚ'ĞǁŝŶŶŽƌƐǌĄŐŽƐ
ϱĨŽƌĚƵůſƐůĞǀĞůĞǌƅƐ
verseny

<ƂůƚĠƐǌĞƚŶĂƉŝƚĞƌƺůĞƚŝ
ƐǌĂǀĂůſǀĞƌƐĞŶǇ

sĞƌƐĞŶǇǌƅ;ŬͿ

DĞǌƅĨĂůǀĂ

Pusztaszabolcs

^ĄƌŝǀĂ͕<ĂĐǌƵƌ>ŝůůĂϲ͘Đ
şƌſŶŶĂ͕,ĂũǌĞƌſƌĂ͕
<ĄƌŵĄŶsŝƌĄŐϳ͘Ž͘
ϵyϰĨƅƐĐƐĂƉĂƚϲ-ϴ͘ĠǀĨ͘
şƌſŶŶĂ͕,ĂũǌĞƌſƌĂ
/ŵƌĞ&ƌƵǌƐŝŶĂ͕^ǌƅŬĞEŽĠŵŝ
Millei Cintia
Kaczur Lilla
sƂƌƂƐsŝƌĄŐ
ŽƚĄƌĂůŵĂ͕<ĂĐǌƵƌ>ŝůůĂ͕
'ƅǌDĞƌĐĠĚĞƐǌ͕sƂƌƂƐsŝƌĄŐ
şƌſŶŶĂ͕,ĂũǌĞƌſƌĂ͕
Millei Cintia
DĂĚĂƌĄƐǌĄůŝŶƚϯ͘ď
,ĂƌǌĂDĄƌŬϯ͘ď
^ƚĞƌZĠŬĂϮ͘Đ
Darvas Helga 2.b
Tunyogi Petra 4.a

13. hely

Legjobb,
ŽŬůĞǀĠů
ŵŝŶƅƐşƚĠƐ

2. hely
4. hely
1. hely
2. hely
2. hely
3. hely
1. hely
3. hely
2. hely

^ǌĠŬĞƐĨĞŚĠƌǀĄƌ

Hujber Fanni 2.b

2. hely

Budapest

Hujber Fanni 2.b
^ǌƅŬĞŽŐůĄƌŬĂϮ͘ď
Hujber Fanni 2.b
WĄũDĄƌƚŽŶϮ͘ď
<ŽƌďƵůǇŬŽƐϮ͘ď
,ŽƌǀĄƚŚWĞƚƌĂϰ͘ď
ĂƌƚſŬŶŶĂŵĄƌŝĂϰ͘ď
ŽƌďĠůǇDĄƚĠϰ͘ď
^ĂŶƚĂǀĞĐǌ:ĄŶŽƐϰ͘ď

6. hely

Szeged

Hujber Fanni 2.b

6. hely

Miskolc

Hujber Fanni 2.b
Hujber Fanni 2.b
^ǌƅŬĞŽŐůĄƌŬĂϮ͘ď
Varga Bence 8.a
Millei Cintia 7.b

3. hely
1. hely
3. hely
2. hely
9. hely

Hujber Fanni 2.b
Hujber Fanni 2.b

3. hely
1. hely

sĂƌŐĂDĄƌƚŽŶϱ͘Ă

183/32. hely.

^ǌĠŬĞƐĨĞŚĠƌǀĄƌ
ƵŶĂƷũǀĄƌŽƐ

Budapest
^ǌĠŬĞƐĨĞŚĠƌǀĄƌ

ƵĚĄƐŶĠDĞƐƚĞƌ:ƵĚŝƚ

ĚĄŵ>ĄƐǌůſ

10. hely

ĂƌſĐǌŝ^ĄƌĂ>ŝůůĂϯ͘Ă
Balogh Petra 8.b

Adony

&ĞůŬĠƐǌşƚƅ
ƉĞĚĂŐſŐƵƐ;ŽŬͿ

dƵƌĐƐĄŶǇŝ/ůĚŝŬſ

dƵƌĐƐĄŶǇŝ/ůĚŝŬſ

ƵĚĄƐŶĠDĞƐƚĞƌ:ƵĚŝƚ
<ŝŶǇŝŬŶĠŽƌŽƐ/ůĚŝŬſ
,ƵũďĞƌŶĠ<ŝƌĄůǇĞĄƚĂ
,ĄǌŝƌƉĄĚŶĠ
ĂŐĂŵĠƌŝŶĠĂƚƚǇĄŶǇŝ
DĄƌŝĂ
<ŝŶǇŝŬŶĠŽƌŽƐ/ůĚŝŬſ

,ƵũďĞƌŶĠ<ŝƌĄůǇĞĄƚĂ

1. hely

3. hely

<ŝŶǇŝŬŶĠŽƌŽƐ/ůĚŝŬſ

,ƵũďĞƌŶĠ<ŝƌĄůǇĞĄƚĂ

ĄůĚǇ<ĂƚĂůŝŶ
<ſƐĄŶĠ<ƵƚƚŽƌŐŶĞƐ
,ƵũďĞƌŶĠ<ŝƌĄůǇĞĄƚĂ

ƐǌƂǀĞŐĠƌƚĠƐƚĂŶƵůŵĄŶǇŝ
verseny
ƐĂƚĂŶŐŽůſŬŽƌƐǌĄŐŽƐ
ůĞǀĞůĞǌƅƐĂŶŐŽůnyelvi
verseny

Szada
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ƐǌƂǀĞŐĠƌƚĠƐƚĂŶƵůŵĄŶǇŝ
verseny
ƐĂƚĂŶŐŽůſŬŽƌƐǌĄŐŽƐ
ůĞǀĞůĞǌƅƐĂŶŐŽůnyelvi
verseny
ĞŶĚĞŐƷǌŽƌƐǌĄŐŽƐ
ƚĂŶƵůŵĄŶǇŝǀĞƌƐĞŶǇ
ĚƂŶƚƅũĞ͗

Szada

183/32. hely.

Frics Fanni 6.c
^ĄƌŝǀĂsŝŬƚſƌŝĂϲ͘Đ
^ǌƅƚƐƐǌƚĞƌϲ͘Đ
WĄũŐŶĞƐsŝŬƚſƌŝĂϱ͘Ă

33. hely
31. hely
22. hely
16. hely

Hujber Fanni 2.b
ĞĚƅĐƐZŽůĂŶĚDĄƌŬϮ͘Đ
^ǌĞŶƚŵŝŚĄůǇŝĞŶĐĞϱ͘ď
dƂƌƂŬŶŝŬƅϱ͘ď
Frics Fanni 6.c
^ĄƌŝǀĂsŝŬƚſƌŝĂϲ͘Đ
DĄƚƌĂŝůĞǆĂŶĚƌĂϳ͘Ă
ƌĞŶĂůĞƚƚĂDĞƌĐĠĚĞƐǌϳ͘Ă
ZĄĐǌŶŶĂŵĄƌŝĂ:ƵĚŝƚϳ͘Ă
sŝŐǇŝŬĄŶ'ǇƂŶŐǇǀĠƌϴ͘ď
Hujber Fanni 2.b
ŽƚĄƌĂůŵĂϲ͘Đ
^ǌƅƚƐƐǌƚĞƌϲ͘Đ
<ƵůĐƐĄƌsŝǀŝĞŶϳ͘Ă
Toman Archibald 7.b
ĞĚƅĐƐ&ĞƌĞŶĐ:ſǌƐĞĨϭ͘ď
Hujber Fanni 2.b
ĞĚƅĐƐZŽůĂŶĚDĄƌŬϮ͘Đ
ZŝƚƵƉĞƌWĠƚĞƌϯ͘Đ
WĄũŐŶĞƐsŝŬƚſƌŝĂϱ͘Ă
^ǌĞŶƚŵŝŚĄůǇŝĞŶĐĞϱ͘ď
dƂƌƂŬŶŝŬƅϱ͘ď
Kaczur Lilla 6.c

arany fokozat
ĞǌƺƐƚĨŽŬŽǌĂƚ
arany fokozat
arany fokozat
arany fokozat
arany fokozat
bronz fokozat
ĞǌƺƐƚĨŽŬŽǌĂƚ
ĞǌƺƐƚĨŽŬŽǌĂƚ
arany fokozat
arany fokozat
arany fokozat
arany fokozat
bronz fokozat
ĞǌƺƐƚĨŽŬŽǌĂƚ
ĞǌƺƐƚĨŽŬŽǌĂƚ
arany fokozat
ĞǌƺƐƚĨŽŬŽǌĂƚ
arany fokozat
arany fokozat
arany fokozat
arany fokozat
arany fokozat

40. hely
66. hely.
137. hely.
102/55. hely.

>ĂĚĄŶǇŝǀĂ

^ǌĠŬĞƐĨĞŚĠƌǀĄƌ

Anyanyelv
dƂƌƚĠŶĞůĞŵ
Matematika
ĞŶĚĞŐƷǌ'ǇĞƌŵĞŬ-ĠƐ
/ĨũƷƐĄŐŝŬĂĚĠŵŝĂŽƌƐǌĄŐŽƐ
ƚĂŶƵůŵĄŶǇŝǀĞƌƐĞŶǇ͗
Szeged

Anyanyelv

KůǀĂƐĄƐ͕ƐǌƂǀĞŐĠƌƚĠƐ
dƂƌƚĠŶĞůĞŵ
Angol nyelv

Matematika

<ŝƐƚĠƌƐĠŐŝ angol-ŶĠŵĞƚ
ŵƾǀĞůƚƐĠŐŝǀĞƚĠůŬĞĚƅ

sĂƌŐĂDĄƌƚŽŶϱ͘Ă
,ŽƌǀĄƚŚŽŐĄƚĂĠƐDŽůŶĄƌ
Kata 5.a
^ǌƅŬĞdĂŵĄƐϱ͘Ă
dſƚŚDĄƚĠϱ͘Ă
WĠŬĞƌŶĂĚĞƚƚϳ͘Ă

Pusztaszabolcs

ǌŝŶŬſĐǌŝEĂſŵŝϳ͘Ă
Kaczur Lilla
^ĄƌŝǀĂsŝŬƚſƌŝĂ
ŽƚĄƌĂůŵĂ
ĂůĄǌƐ'ĞůůĠƌƚ
şƌſŶŶĂ
,ĂũǌĞƌſƌĂ
Millei Cintia
<ĄƌŵĄŶsŝƌĄŐ
Ekker Karina
^ǌĄŶƚſ ZĞŶĄƚĂ
EĂŐǇZĞŶĄƚĂ
sĄƌŬŽŶǇŝZŝĐŚĄƌĚ
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sŝŐǇŝŬĄŶ<ůĄƌĂ
ĚĄŵ>ĄƐǌſ
ĄůĚǇ<ĂƚĂůŝŶ

,ƵũďĞƌŶĠ<ŝƌĄůǇĞĄƚĂ
ĂůŽŐŚ>ĂũŽƐŶĠ
sŝŐǇŝŬĄŶ<ůĄƌĂ

DŽůŶĄƌ'ĞŽƌŐŝŶĂ
sŝŐǇŝŬĄŶ<ůĄƌĂ
,ƵũďĞƌŶĠ<ŝƌĄůǇĞĄƚĂ
ĚĄŵ>ĄƐǌſ
dƺŬĞ>ĄƐǌůſ
>ĂĚĄŶǇŝǀĂ
<ŽǀĄĐƐŶĠdƂƌƂŬĚĠů
,ƵũďĞƌŶĠ<ŝƌĄůǇĞĄƚĂ
Nagy Violetta
DŽůŶĄƌƌƉĄĚŶĠ
ĄůĚǇ<ĂƚĂůŝŶ

DĞǌƅŶĠ<ĞůĞŵĞŶ
bronz fokozat Ilona
1. hely

2. hely

3. hely

dƵƌĐƐĄŶǇŝ/ůĚŝŬſĠƐ
Varga Gergely
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Reformáció – vissza
a gyökerekhez
Minden év október 31-én a protestáns egyházak (református, evangélikus) a reformáció emléknapját ünneplik.
Majd 500 évvel ezelõtt, 1517. október 31-én tette közzé
Luther Márton 95 vitapontját, mely a keresztyénség
megújulását hozó reformáció kiindulópontja volt. A reformáció szó vissza alakítást jelent, s célja az volt, hogy a
keresztyén vallás visszatérjen gyökereihez, a Bibliához.

Luther Márton

megpróbáltatások, de nem mindegy, hogy mibe kapaszkodunk. Olyan talajban gyökerezünk, ami megtart, vagy
amibõl a viharok könnyen kitéphetnek. A Magas-Tátrában
is elsõsorban nem azzal volt a baj, hogy eltérõ
gyökérzetûek a fák, hanem azzal, hogy a talaj minõsége
csak bizonyos fafajoknak volt túlélhetõ, de egy jó termõtalajban egyik fajnak sem lett volna kérdésessé a túlélés.
A mi hitünk is talán megingathatatlanul biztosnak tûnik,
de elég egy pillanat, egy tragikus esemény, hogy eluralkodjon rajtunk a teljes kétségbeesés. Ilyenkor nem mindegy, hogy hova fordulunk segítségért. Elõvesszük-e a
Bibliánkat, az egyetlen Isten ma is élõ és ható szavát és
ebbe kapaszkodunk; vagy magában meditálva, mások tárgyakban, jósnõnél, vagy gépiesen gyakorolt vallásban, és
nem találjuk, mert rossz helyen keressük.
Az Isten szava mindenki számára elérhetõen áll elõttünk a
Biblia verseiben. A Biblia tanulmányozása által újította meg
Isten a reformátorok életét, és tette Luther Mártont, Kálvin
Jánost és sok társukat történelemformáló személlyé. A Biblia
lapjain olvashatunk arról, hogy a keresztyén ember
testestõl-lelkestõl Jézus Krisztus tulajdona. Egyedül a
Biblia beszél arról, hogy „Isten úgy szerette a világot,
hogy egyszülött fiát, Jézus Krisztust adta érte, hogy aki
hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”
(János 3:16). A Biblia nem hallgatja el a bûn valóságát és
szörnyûségét, ami mindannyiunk nyomorúsága,
ugyanakkor egyedül a Biblia lapjairól lehet megismerni
Jézus Krisztust, aki a bûntõl megszabadíthat. Nem
véletlen, hogy a reformáció egyik nagy vívmánya volt,
hogy a Bibliát elérhetõvé tette minden ember számára a
saját maga anyanyelvén. Így született meg az elsõ máig
fennmaradt és használt magyar bibliafordítás is Károli
Gáspár és munkatársai jóvoltából 1590-ben Vizsolyban.

Kálvin János

A Kárpátok vonulatának legkedveltebb és egyik legszebb
tagja a Magas-Tátra, mely méltán híres gleccservölgyeirõl, vízeséseirõl és véget nem érõ fenyveseirõl. Kilenc
évvel ezelõtt õsszel a hegységben óriási vihar pusztított, s
a viharos erejû szél egész hegyoldalakon döntötte ki a
fenyõerdõket. Még egy év múlva is sok út járhatatlan volt
a kidõlt fák miatt, s a gyönyörû örökzöld erdõk helyét a
pusztulás, szinte holdbéli kopárság foglalta el. A
fatelepítés idején nem vették figyelembe a talaj
szerkezetét. Az alacsonyabban fekvõ területekre sekély,
szétterülõ gyökerû fákat telepítettek, melyek nem tudtak
megkapaszkodni a laza talajban, ezért a vihar szinte az
összes ilyen hegyoldalt letarolta. A magasabb régiókban,
ahol õshonos, mélyebb gyökérzetû fák voltak, a vihar
csupán kisebb károkat okozott.
Sokan mondják, hogy hisznek. De nem mindegy, miben
gyökerezik a hitünk. Ez a mi döntésünkön áll.
Választhatunk a jó termõföldet jelentõ Isteni szó és a laza,
elõször kellemesebbnek tûnõ, de valójában életfeltételeinknek kevésbé megfelelõ talaj között. Utóbbi
esetben az ember minden vallásból és hiedelembõl mazsolázgat egy kicsit a saját tetszése szerint. Ezek a hozott
dolgok azonban hasonlóak a természetben a hegyoldalak
törmeléklejtõin található talajhoz. Az életünk egyik esetben sem lesz viharoktól, fagyoktól mentes, jönnek külsõ

A Vizsolyi Biblia

Bizonyára sok család könyvespolcán található Biblia. Ne
hagyjuk a polcon porosodni, kezdjük olvasni, s engedjük,
hogy Isten a mi életünket is megreformálja általa!
Ruzsa-Nagy Zoltán
református lelkipásztor
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Mi is az a kókuszolaj?
Más néven kókuszzsír vagy kókuszvaj. Állaga hõmérséklettõl függõen
változik: kb. 24 C fokon olvad, átlátszó olaj lesz belõle. Ha ennél
hidegebb helyen tartjuk, akkor zsírszerû, krémes. Hûtést nem igényel,
1 évig megõrzi a szavatosságát.

érelmeszesedést okozó transzzsírokat
sem tartalmaz, immunerõsítõ hatása
van, tápláló, könnyen alakul
energiává, ugyanakkor nem hízlal,
kímélõ, nem terheli meg a
szervezetet. Ajánlott diétázóknak,
cukorbetegeknek, ketogén diétához,
fogyókúrához, és minden olyan esetben, amikor kímélõ étrendet kell alkalmazni. Szendvicskrémet is lehet
belõle készíteni. Illetve használhatjuk
bõrápolásra is. Sok natúr kozmetikum
és szappan alapanyaga.

bõrkeményedésekre is ajánlom.
Babaápoláshoz: Fürdetõ olajként
vagy akár popsi krém helyett is lehet
használni.
Hajra: Hajpakolásként száraz, töredezett hajra vagy korpás fejbõr ellen.
Két samponozás után lejön.
Végül egy játék! A megfejtéseket a
reformalj@gmail.com –ra kérem
november 25-ig.
A helyes megfejtõk között 2000 forint
értékû kupont sorsolok ki, amit a
ReFormálj termékek vásárlásakor
lehet beváltani.
1. Kinek ajánlott a nyírfacukor?
a, fogyókúrázóknak
b, cukorbetegeknek
c, mindenkinek

Szépségápolás kókuszolajjal:

A szûretlen / szûz kókuszolaj: kókusz
illatú, napi 2-3 evõkanállal ajánlott
belõle fogyasztani immunerõsítés
céljából
(baktérium-,
gomba-,
vírusölõ hatású). Szépség ápolásban
jolly joker: használhatjuk a hajunkra,
bõrünkre, sminklemosóként.
A szûrt kókuszolaj: nincs kókusz illata, sem kókusz íze: íztelen, szagtalan.
Fõzésre, sütésre alkalmas. Nem képez
sejtkárosító szabadgyököket a sütésfõzés során, mint a többi fõzõolaj,

Testápoló, bõrtápláló, baktérium-,
gomba-, vírusölõ, lassítja az
öregedést, véd a káros UV sugaraktól, tartósan hidratál, és gyorsan felszívódik.
Arcra: Ránctalanító szérum helyett,
sminklemosóként,
pattanásra,
sérülésekre, vágásokra
vagy
borotválkozás után. Ajakápolóként,
mert nyugtatja az irritált, érzékeny
bõrt.
Testre: Testápolóként, fürdõvízbe
hidratáló, tápláló fürdõolajként (1-2
kanálnyi), szõrtelenítés után és

2. Mi az eritrit (eritritol)?
a, szénhidrátmentes, természetes
édesítõszer
b, tartósítószer
3. Milyen szénhidrátokat kell kerülnie
egy diétázónak?
a, fehérliszt, cukor, krumpli, fehérrizs
b, köles, barnarizs, tönkölyliszt, teljes
kiõrlésû liszt
Mindenkinek sikeres reformálást
kíván:
Koltai Zsuzsanna

Megyei Igazgatóság U14-es bajnokságot is kiírt.
Természetesen nevezett az egyesület. Mindkét korosztálynak
Megyeri Roland az edzõje. Roland nagyon jó edzéseket tart,
jó kis közösség alakult ki. Az eddigi eredményeik a bajnokságban: PSC-Aba 4:0 G: Drankovics (2), Szentmihályi B.
(2), PSC-Enying 2:8 G: Drankovics (2), Sárszentmiklós-PSC
4:1 G: Drankovics. Az U16-os csapat új edzõvel (Bokréta
László) és átalakuló kerettel vágott neki a szezonnak.
Kiemelendõ, hogy Kõkuti Ákos és Schrick Bence visszaigazolásával sokat erõsödött a csapat. Eredmények:
Szabadegyháza-PSC 0:17 G: Baka Gergely (7), Farkas R.
(3), Schrick B. (2), Smolkó G. (2), Drankovics, Horváth D.,
Toldi O. PSC-Cece 1:1 G: Farkas R., Sárszentmiklós-PSC
2:0, PSC-Mezõfalva 3:1 G: Baka G., Smolkó G., Galambos
G. Az U19 korosztályt U20-ra emelték. Gyakorlatban azt
jelenti, hogy 1992-93-as játékosok a túlkorosok, azonban a
tavalyi 7 túlkoros helyett csak 5 nevezhetõ. Mint látható, zajlik az élet a különbözõ korosztályokban. Ezekre a
mérkõzésekre is szeretettel várjuk a szurkolókat.

Átalakuló utánpótlás, új
Bozsik torna
A Pusztaszabolcsi Sport Club továbbra is kiemelten
fontosnak tartja, hogy minél nagyobb utánpótlás bázissal dolgozzon, és nagy számban kerüljenek be a felnõtt keretbe a
saját nevelésû játékosaink. 2013 nyarától állandóan 4-5, még
utánpótláskorú játékos szerepel a felnõtt keretben. De ennyire
ne szaladjunk elõre s nézzük sorba a változásokat: U7- U9U11 korosztályoknál a legnagyobb változás, hogy Adonytól
átkerült Iváncsára az alközpont. Horváth Zoltánt nevezték
vezetõnek. A korosztályok edzéseit továbbra is Ádám László
vezeti. Õsszel 3 tornán szerepelnek a gyerekek. 2012/13-as
szezonban Fejér Megyei Igazgatóság U13-as bajnokságot írt
ki, azonban ettõl az évtõl az U13-nak külön Bozsik torna
rendszert készítettek. Õsszel hat tornára kell utazni a
gyerekeknek. A rendszer folyamatosan változik és még
alakul. Jellemzõ, hogy az elsõ fordulóban még a
Martonvásári Alközponthoz tartoztunk, azonban a második
körben már a Gárdonyi Alközpontban játszottunk. Fejér

Zserdin Balázs
PSC elnöke
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A következõ idõszak programja
U14
2013.10.27. 10:00 PSC-Szabadegyháza
2013.11.03. 10:00 PSC-Mezõfalva
U16
2013.10.26. 10:00 PSC-Káloz SE
2013.11.09. 10:00 PSC-Sárosd
Az U20 és felnõtt csapat programja:
2013.10.26.
12:30 és 14:30 Kulcs SE-Pusztaszabolcs
2013.11.03.
11:30 és 13:30 Pusztaszabolcs-Sárbogárd
2013.11.10.
11:30 és 13:30 Dég SE-Pusztaszabolcs

Újabb sikeres pályázat!
A Pusztaszabolcsi Sport Club az elmúlt években a sportpályára csak a jóindulatnak köszönhetõen kapott hitelesítést. Mint ismert, 2010 óta a nézõteret elválasztó korlátok egy része eltûnt. Legnagyobb része arról a részrõl
tûnt el, ahol a mérkõzésekre kilátogató szurkolóink többsége helyezkedik el. A Magyar Labdarúgó Szövetség
(késõbbiekben MLSZ) 2011-ben szigorú biztonsági
szabályokat hozott, amelyben fontos szerepet játszik a
nézõteret elválasztó korlát. A törvény kimondja, hogy
amely szurkoló átlépi és pályára lép, az büntethetõ. A
vezetõségnek nem sikerült támogatókat találni, akik megfinanszírozták volna a korlátok újjáépítését. Legtöbb esetben korlátok hiánya miatt szalagot húztunk ki. Az MLSZ
2013 márciusában Sporttelep Felújítási Programot hirdetett meg. Ezzel a programmal a kisebb csapatokon
segítenek, akik nehezen találnak támogatókat, hiszen az
MLSZ segít a pályázat 70 %-át biztosító céget megtalálni.
Az MLSZ a Megyei Igazgatóságokat bízta meg, hogy
határozzák meg, milyen fejlesztési projekteket támogassanak saját megyéjükben. A Fejér Megyei Igazgatóság a
biztonságtechnikai beruházásokat részesítette elõnyben.
Az egyesület elkészítette az árajánlatot majd elkészítette a
pályázatát és benyújtotta elbírálásra. A beadás pillanatában bíztunk, hogy sikeres lehet, ezért elkezdtük
keresni a beruházás költségének az önrészét, amely
900.000 Ft. Pusztaszabolcs Város Testülete 400.000 Ft-tal
megemelte a civil szervezetek támogatását, amelyet a
Sport Club kap meg, csak akkor, ha a nyertes pályázatot
bemutatja. 2013. április végén kaptuk a jó hírt, hogy
nyertes a pályázatunk. Az MLSZ nyár elejére ígérte, hogy
utalni fogja a pályázat 70%-át (2,3 M Ft). Versenyt kellett
futnunk az idõvel, hiszen ezen a nyáron már csak
1 hónapra kaptunk hitelesítést a pályára. Félõ volt, hogy
minden egyes mérkõzésünket idegenben kell játszani.
2013. szeptember 13-án megérkezett a pénz és
megkezdõdhetett a fejlesztési program megvalósítása. A
felújítás 3 ütemben valósul meg.

Az elsõ ütemben már elkészült a korlát tribün elõtti része

Az elsõ ütem (a tribün elõtti korlátok újraépítése) a napokban fejezõdött be. Ennek köszönhetõen a sporttelep 2014.
június 30-ig megkapta a hitelesítést. Második ütemben a
„kispadok oldalán” lesznek kicserélve a régi korlátok,
majd a harmadik ütemben a játékos kijáró kerül felújításra. Reménykedünk benne, hogy az idõjárás megengedi,
hogy ebben az évben befejezõdjenek a munkák. Az
egyesületnek 2014. július 30-ig kell benyújtani a pénzügyi
és szakmai beszámolót. Az egyesület szeretné
megköszönni azoknak a támogatóknak, akik segítettek
abban, hogy az önerõ rendelkezésre álljon a pályázathoz:
PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA,
PUSZTASZABOLCS AGRÁR ZRT, NEMES LÁSZLÓ
(NOBLE KFT.), MOLNÁR ISTVÁN, PSC BARÁTI
KÖR.
Zserdin Balázs
PSC elnöke
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Seregélyest fogadtuk. A találkozó elõtt sejteni lehetett,
hogy a Seregélyes eddig elért eredményei csalókák, hiszen
jóformán a hátsó régióba tartozó csapatokkal találkoztak
csak. Mindenesetre óvatosságra intette mindez a csapatot.
A mérkõzésen úgy tûnt, ismét hadilábon állunk a góllövéssel, hiszen csak az elsõ félidõben lehetett feljegyezni
4-5 hatalmas, ám sajnos elpuskázott lehetõséget. Ez alatt a
vendégek találtak két gólt, és kezdték elhinni, hogy ugyan
õk ezt a meccset már megnyerték! Szerencsére ezt MI nem
így gondoltuk. A második félidõben is egyértelmûen látszott, hogy melyik a jobb csapat – és talán ezt kimondva
nem is vagyunk nagyon elfogultak! Elõbb Székely Péter,
majd Tóth Norbert góljaival sikerült kiegyenlítenünk, és
ahogy mondani szokás, hogyha még 5 percig tart a
mérkõzés, a gyõzelem is meglehetett volna. Így azonban
2:2 lett a vége. Küzdésbõl mindenképpen 5-ösre vizsgázott a csapat! A fiatalok fájó, 2:1-es vereséget szenvedtek
úgy, hogy több mint egy órát emberhátrányban futballoztak, és büntetõt is hibáztak.

Futballhírek
A PSC 3 gyõzelemmel készülhetett a roppant kemény
Baracs és Sárszentmiklós elleni rangadókra. Idõrendben
haladva csapatunk elõbb a Baracsot látta vendégül.
A megyei I. osztály tavalyi utolsó helyezettje ellen ugyan
2:0-ás vereséget szenvedtünk, ám hogyha lehet egy
vereségre azt mondani, hogy „nem megérdemelt”, akkor
ez az volt! A vendégek ugyanis két helyzetbõl, két teljesen
váratlan gólt szereztek; csapatunk pedig számtalan ziccert
hibázott el. Fájó az ilyen eredmény, ám egyértelmûen látszott, hogy egyenrangú ellenfelei voltunk a Baracsnak;
sõt… A fiatalok 1:1-es döntetlent játszottak.
Egy héttel késõbb a még nehezebbnek ígérkezõ sárszentmiklósi idegenbeli meccs várt a csapatra. Sok minden
rossz történt ez alatt az idõ alatt a csapattal. Többen is
kiestek sérülés, illetve munkahelyi elfoglaltság miatt.
Mindössze 12 játékosra számíthatott Fülöp János
vezetõedzõ a bajnokaspiráns otthonában. A felforgatott
összeállítás ellenére is látszott, hogy a Sárszentmiklós
elõrébb tart, és a 3:0-ás vereségünkre most igazából egy
rossz szót sem szólhattunk. Mennyivel másabb volt ez a
meccs, mint az egy héttel korábbi Baracs elleni! Sajnos az
ifi csapatunk is vereséget szenvedett, 4:1 arányban.

8 forduló után csapatunk rosszabb gólkülönbségének
köszönhetõen 6. helyen áll a tabellán. Ám míg a riválisok
jószerint meccselnek majd egymással, a PSC-re a Nagylók
kivételével csupa papíron könnyû ellenfél vár. Habár sokszor az ilyen meccsek a legnehezebbek, azért az õsz
hátralévõ részére nézve egyáltalán nem rosszak a kilátásaink. Akár még a 3. hely is meglehet a télre, persze hogyha a többi eredmény is kedvünk szerint alakul majd.
Nagy Ákos

A két nagy rangadó után Kõszárhegy együttese látogatott
Pusztaszabolcsra. Az újonc csapat meglepetésszerûen
kezdte a bajnokságot, ráadásul egy sokszoros NB-1-es
játékost is felvonultatott Zimmermann Tamás személyében. A végig kiegyenlített és roppant küzdelmes
mérkõzésbõl szerencsére csapatunk jött ki jobban. A PSC
Kovács Zsolt, Székely Péter és Balogh Zoltán góljaival
3:1-re nyert. A fiatalok 15:0-s, imponáló gyõzelmet arattak!

SZI-TI BT. AUTÓSISKOLA
Autóvezetõi tanfolyamot indít.
A képzés helye: Szabolcs Vezér Gimnázium
(Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 16-20.)
Irányár: 111 000 Ft helyett 99 000 Ft.
Kezdés: 2013. október 25. péntek 15.30
Vezeti Szabó István

A következõ hétvégén ismét egy újonc csapat volt az
ellenfél. A Lepsény elleni mérkõzés papíron könnyûnek
ígérkezett, habár az LMSK eredményeit elnézve megváltozhatott sokak véleménye. Hát még akkor, amikor
megérkezett a csapat Lepsénybe! A borzalmas állapotú
pálya(?) ráadásul egy olyan csapat otthona volt, amely
finoman szólva sem játszotta a futballt. A 90 perc
kõkemény küzdelmet, és sok hazai durvaságot hozott;
ellenben helyzetet keveset. Csapatunk a hajrára kezdett
némi szemmel is jól látható fölényt kialakítani, melynek
meg is lett az eredménye. Megyeri Roland szerencsés,
megpattanó lövésével fontos 3 pontot szereztünk. LMSK
– PSC 0:1! Az ifik meccse hasonló forgatókönyv szerint
alakult, több góllal. 3:2-re gyõztek a fiatalok!

Tel: 06-20/427-5980

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: Czöndör Mihály - Tüke László, Dudásné Mester Judit, Koltai Zsuzsanna,
Lepsényi Jánosné, Nagy Ákos, Ruzsa-Nagy Zoltán, Somogyi Béla, Szabó Beáta Anasztázia,
Szekula Istvánné, Varga Tímea - Csóri Barbara, Zserdin Balázs

A következõ hétvégén újabb rangadó várt a PSC-re. A
bajnokságot 7 forduló után hibátlan teljesítménnyel vezetõ

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

Felnõtt
Csóriné Barzsó Barbara
Kenyér Péterné

Ifjúsági
Csontos Krisztián
Varga Sándor
Hosszú Márk
Královits Gábor
Felnõtt
Bors Róbert
Ábrahám László
Pallós László
Nagy Tihamér
Csiszár András
Deutsch Zoltán
Masters I.
Kászi András
Masters II.
Tóth Imre
Somogyi Béla
Mozgáskorlátozott
Csóri József

Szeptember 21-én rendezte meg az Erõnlét Sportegyesület az
idei hagyományos fekvenyomó kupát a József Attila
Általános Iskola tornatermében, melyen 19 település
(Dunaújváros, Oroszlány, Budapest, Kajdacs, Ajka,
Kiskunfélegyháza, Nagytétény, Miskolc, Budafok,
Veszprém, Szolnok, Biatorbágy, Érd, Sárbogárd, Cegléd,
Velence, Bicske, Rábcakapi, Pusztaszabolcs) 76 versenyzõje
mérte össze erejét.

Az Erõnlét Sportegyesület versenyzõinek eredményei a
különbözõ kategóriákban és súlycsoportokban:
NÕK

Ifjúsági
Rácz Katalin
Fehér Szabina

1. helyezés
2. helyezés

30 kg
30 kg

60 kg
80 kg
65 kg
65 kg

1. helyezés
6. helyezés
7. helyezés
8. helyezés

200 kg
92,5 kg
100 kg
97,5 kg
142,5 kg
105 kg

1. helyezés
3. helyezés
3. helyezés
4. helyezés
4. helyezés
5. helyezés

135 kg

1. helyezés

87,5 kg
120 kg

1. helyezés
2. helyezés

102,5 kg

1. helyezés

Felemelõ érzés volt, hogy nagyon sok fiatal versenyzõ indult,
ez biztosítja, hogy fennmarad ez a szép sport továbbra is
városunkban.
A rendezvényt anyagilag is támogatta Pusztaszabolcs Város
Önkormányzata; Szõke Erzsébet alpolgármester asszony, aki a
verseny is megnyitotta; Szajkó János, az Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság elnöke; Czompó István, városunk Díszpolgára;
Varga Ildikó, az Új Városi Gyógyszertár vezetõje, Winkler
Ildikó és Kovács Adrienn, az Új Városi Gyógyszertár dolgozói,
akik ingyenes vérnyomás, testzsír, és vércukorszint mérést
végeztek a versenyzõknek és a nézõknek; Pup József vállalkozó,
tetõfedõ, ács.
A rendezvényt munkájukkal támogatta: Rónaszéki András (és a
bírók), a Magyar Erõemelõ Szövetség elnöke; Pomázi Attila
fuvarozó; Kovács János gépkocsivezetõ; Domak Ilona, a József
Attila Általános Iskola dolgozója; Róka Mónika és táncos
lányai, akik mûsorukkal színesítették a rendezvényt; Královits
Gábor, a Mentõállomás vezetõje; Csontos Ferenc, Csontos
Renáta, Csontosné Kenesei Beatrix, Kenesei Lajos, Kenesei
Lajosné, Erdélyi Martina és Bors Róbertné Anikó, akik finom
szendvicseket és pörköltet fõztek az egyesület versenyzõinek,
tagjainak és a vendégeknek.
Csányi Kálmán polgármester úr megjelenésével erkölcsileg
támogatta a rendezvényünket. Egy jó ötletnek köszönhetõen
pedig egyesületünk plusz bevételhez jutott. Köszönjük!
Mindenkinek köszönjük a támogatását és a munkáját.
Az Erõnlét Sportegyesület harmadik nagy jubileumát fogja
ünnepelni jövõre, 30 éve lesz, hogy az erõemelõ sportágat az
egyesület jelenlegi elnöke meghonosította Pusztaszabolcson.

Az Erõnlét Sportegyesület versenyzõi

1. helyezés

1.helyezés
1.helyezés

FÉRFIAK

Szõke Erzsébet alpolgármester asszony köszönti a versenyzõket
és megnyitja a versenyt

Junior
Csóri Barbara 80 kg

75 kg
50 kg

Somogyi Béla
Erõnlét Sportegyesület elnöke
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tak. Nyár közepén kezdték a munkát és október
elsõ napjaira elkészültek. Dombrovszki Tamás
fogta össze a csapatot. Tõle tudom a
közremûködõk nevét: Orovecz József, aki annak
idején, 1982-ben elhozta a mozdonyt
Debrecenbõl; Pálinkás József, a Dombrovszki
család (Zsuzsi, Tamás és Tamara), Gombos
György, Pavlicsek Ferenc fizikai munkájukkal
járultak hozzá a megújuláshoz. Berczi Ferenc
segített az anyagok megszerzésében. Borbély
Dániel és Horváth Zalán pedig, arra járva látták a
munkálkodást és felajánlották a segítségüket és
lelkesen dolgoztak a nyári melegben.

Megújúlt a mozdony

Természetesen szükséges volt szponzorokra, akik
a festéket, anyagot, eszközt, illetve az anyagokra
valót biztosították: a Stadler, a Hagyományõrzõ
és Hagyományteremtõ Alapítvány, a Piktor Bt.,
az Önkormányzat, a Noble Kft – Nemes László,
a Tiszta Utak – Neikl-Ladány Ágnes, a
A támogatók és a munkálkodók egy része a felújított gép mellett
Pusztaszabolcsi PFT – Soós József fõpályamester,
Pusztaszabolcs jelképe a kéttornyú templom mellett kétség
aki
létrát,
áramot és hosszabbítót biztosított a munkához,
kívül a vasút mellett díszelgõ gõzmozdony. Akik rendszeresen arra járnak, érzékelték, hogy egyre kopik, fakul, rozsdá- valamint a Bonyhádi Zománcáru Kft, ahol ingyenesen
sodik, egy szóval pusztul. Néhány lelkes fiatal és kicsit elkészítették a zománcozott táblát a megújult mozdonyra.
idõsebb ember, akiket megcsapott a mozdony füstje, összefogott és nekilátott a felújításnak, amihez támogatókra is talál-

Kiss Kornélia
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TELEFONSZÁMOK

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:

E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató
Hibabejelentés:
Ügyfélszolgálat:
Mérõóraállás-bejelntés:
Helyi regisztrált szerelõ (0-24 óráig)
Tóth János

06-25/251-063.
I.felnõtt háziorvosi körzet:
dr. Juhász Judit
II. felnõtt háziorvosi körzet:
dr. Ander Klára
III. felnõtt háziorvosi körzet:
dr. Egyed Péter

06-25/507-770

Zrt.
06-80-20-50-20
06-40-545-545
06-80-210-211
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

06-25/273-020
06-25/273-020

Fogorvos: dr. Tóth Marianna

06-20/287-0379
06-25/271398

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

Védõnõi szolgálat:

06-25/273-034

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

Írisz Gyógyszertár

06-25/273-019

Styx Temetkezési Kft.
Telefon: 25/271-080, 25/507-720, 25/507-721, 25/272520, 30/9621-764, 30/607-1310, 30/351-9112

06-25/271-588

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

(nyitva: H-P: 8.00-16.00; Szo: 8.00-12.00)

Új Városi Gyógyszertár
Kossuth L. u. )
(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:
Polgárõrség:
Önkéntes tûzoltók:
Takarékszövetkezet
Adonyi út 41.

06-20/967-6247
06-20/310-6014
06-70/379-8156

06-25/273-028; 06-30/436-5453

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

Pusztaszabolcs Tévé új mûsora 2 hetente szerdától
tekinthetõ meg interneten a www.pusztaszabolcs.hu
honlapon, baloldalon a Pusztaszabolcs Tévé fülre kattintva, folyamatosan. Fõszerkesztõ: Máté G. Péter
Datatrans Internet Kft. Telefon:
Fax: 22/505-753 Kék szám:

22/505-750
40/200-677

Invitel Távközlési Rt.
Telefonos ügyfélszolgálat:

1443

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szerették, tisztelték
Fehér Mihályt,
elhunyta alkalmából utolsó útjára elkísérték,
részvétüket bármilyen formában kifejezték.
Gyászoló család
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Köszöntõ
Tisztelettel köszöntjük a 90 éves Sebõk
Györgyöt, aki elévülhetetlen érdemeket
szerzett a vasút életében. Ugyancsak
szerepe volt abban, hogy a középiskola
itt maradhatott Pusztaszabolcson, mert
Kádár Bélával együtt közbenjárt ez ügyben a megyénél.
További jó egészséget kívánunk a
szerkesztõség nevében, és hosszú életet
szeretõ családja körében.

Csányi Kálmán polgármester és
Szotyori-Nagy Istvánné aljegyzõ köszöntötte hivatalosan az ünnepeltet
Gyerekek, unokák, dédunokák köszöntötték Sebõk Györgyöt szeptember 2-án, a
90. születésnapján: „Örülünk, hogy
Édesapánk szép korát családi körben
megünnepelhettük. Kívánunk Neki
további jó egészséget, és boldogságot!”

Itthon vagy –
Magyarország szeretlek!
Városunk is csatlakozott az
országos rendezvénysorozathoz
szeptember 28-29-én, melynek
elsõ napi, az óvodásokat érintõ
eseményeirõl az Ifjúság rovatban
tudósítottunk. Fotók a vasárnapi
eseményrõl.
A Besnyõi Népdalkör a Szironta
együttes kíséretével énekelte a
gyönyörû népdalokat

Vásári „forgatag” – kézmûvesek,
termelõk kínálták portékáikat a
hûvös, esõt ígérõ idõben

