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SZERETJÜK A
FOCIT!

Talán meglepõ, hogy a címlapon szerepel a
Pusztaszabolcsi Sport Club. Az viszont magyarázza
mindezt, ha a sikerek fényében nézzük, melyeket a
képaláírásokban megtalálhatnak olvasóink.
A PSC minden csapatának gratulálunk a sikerhez, és
legalább ilyen eredményes szereplést a 2013/2014-es
szezonban is.

Kiss Kornélia

Molnár Árpád átveszi a Lepsényi Jánostól az ifi csat kupáját

Baka Béla lett az U16-os gólkirály

Az ifik másodikok lettek a bajnokságban

Az a kihagyott 11-es Aba ellen, ami miatt csak negyedik
lett a felnõtt csapat

Az U16-osok harmadikok lettek



V Á R O S H Á Z A                                               S Z A B O L C S  H Í R A D Ó  2 0 1 3  S Z E P T E M B E R

2

Csányi Kálmán írásban tájékoztatta a
képviselõket a két ülés közti
eseményekrõl az alábbiak szerint:
2013. június 28-án Kulcson a
Mezõföldi Híd Egyesület elnökségi
ülésén vettem részt, ahol döntöttünk a
formailag megfelelõ pályázatokról.
Kora délután a Polgármesteri Hivatal
két nyugdíjba vonuló dolgozójának,
Kemény Gusztávnénak és Somoráczné
Oros Anikónak jó hangulatú, beszél-
getõs búcsúztató találkozója volt.
2013. július 8-án a játszótér használata
miatti felháborodást kellett csillapítani.
Több lakó személyesen keresett fel,
hogy az esti-éjszakai tûrhetetlen állapo-
tokat ecsetelje. Ezért 8-9-én személye-
sen jelen voltam a játszótéren 20-23 óra
közti idõszakban. Kialakítottuk a ját-
szótér használati rendjét, amelyet ki is
függesztettünk, valamint egy játszótér
felügyelõt kellett keresnem.
Szerencsére találtam egy személyt, aki
ezt a feladatot 30 napi önkéntes
munkaként felvállalta. A visszajelzések
pozitívak voltak, az önkéntesnek
szeptember 30-ig megbízást adtam. 
Ezen a napon Adorjánné Bozsódi
Irénnel egyeztettem a szociális
intézmény mûködési engedélyével
kapcsolatosan.
2013. július 9-én a TÁMOP-3.2.13-
12/1-2012-0204 pályázat záróren-
dezvényét tartottuk meg a
Polgármesteri Hivatal dísztermében.
Délután a DRV képviselõivel tárgyal-
tam a „vasúti víz” kiváltásának mûsza-
ki lehetõségeirõl, továbbá a DRV
szerepét is tisztáztuk a szen-
nyvíztisztító-telep rekonstrukciójának
tervezési pályázatában.
2013. július 10-11-én az önkormányza-
ti Leader pályázatok (kamerarendszer
kialakítása, köztéri padok telepítése)
részleteirõl a kulcsi munkaszervezet
munkatársaival egyeztettem.
2013. július 12-én Kulcson a Mezõföldi
Híd Egyesület elnökségi ülésén vettem
részt, ahol döntöttünk a formailag
megfelelõ pályázatokról. 
Egyeztettem Koltai Zsuzsannával a

speciális ételigényû gyerekek
közétkeztetésének megoldása
érdekében. Több lehetõségrõl kiderült,
hogy a jelenlegi jogszabályi
környezetben nem megvalósíthatók. A
jelenlegi állapot: a Faunus Kft.
vezetõjével és az óvoda vezetõjével
megbeszéltem, hogy névre szóló,
mikrózható csomagolásban hûtõbe
tehetik ezeknek a gyerekeknek az
ételét, s vállalják, hogy azt felmelegítik
számukra.
2013. július 13-án Kolossa Jánosné
halálának 25. évfordulóján a
Pusztaszabolcsi Hagyományõrzõ és
Hagyományteremtõ Alapítvány
megemlékezést tartott, melynek ürü-
gyén az összes elhunyt pusztaszabolcsi
pedagógus emlékét is felidéztük.
2013. július 15-én visszaérkeztek a
szúnyogirtásra kért árajánlatok, ame-
lyek 1 millió Ft-os költséget tartalmaz-
tak, melyet a képviselõ-testület által
meghatározott 300 ezer Ft-os keret nem
fedezett volna, ezért a megrendeléstõl
elálltam.
Reggel a vasúti átjárót tervezõ cég
képviselõje tájékoztatott arról, hogy a
Sváb-völgyi árokban kb. 15 m-rel észa-
kabbra helyezkedne az út, így nem kell
hozzányúlni az árokhoz. Egyeztetést
kértek Mézes Józseffel, hogy az Adonyi
úti csatlakozást véglegesíteni lehessen,
valamint kérték, hogy a földtulaj-
donosokkal történõ egyeztetést az
önkormányzat folytassa le.
Megegyezés történt az „új” út és a
Diófa utca részleges csatlakoztatásának
megvalósulásáról is.
Avar Balázs pályázatíróval, projek-
tmenedzserrel folytattam megbeszélést
a szennyvíztisztító-telep rekonstruk-
ciójának tervezési pályázata soron
következõ feladatairól, valamint a ját-
szótéri pályázat kifizetési kérelmének
elõkészítésérõl. Czöndör Mihálynéval
egyeztettünk a július 28-i kulturális
délután feladatairól. Késõ délután rend-
kívüli-testületi ülés volt.
2013. július 16-án reggel lakossági
panasz érkezett a szemétszállítási díjak
követhetetlenségérõl.

Délelõtt a Keisz Gellért által tervezett
térplasztika zsûrizése történt. A zsûri
apróbb módosítással elfogadta a ter-
veket, bár helyszínként a körforgót
javasolta.
Délután Boka Erikával egyeztettem a
Kistérségi újságban megjelenõ önkor-
mányzati információkról.
Tájékoztattam a vasút képviselõit a
képviselõ-testület „vasúti víz”-rõl
kialakított álláspontjáról, s kértem a tár-
gyalások folytatását.
2013. július 17-én hazaérkeztek
Staufenbergbõl tanulóink.
2013. július 18-án Székesfehérváron
tartott I. világháborús 17. gyalogezre-
drõl való megemlékezõ mûsoron vet-
tem részt. Délután rendkívüli testületi
ülés volt.
2013. július 19-én Kulcson a Mezõföldi
Híd Egyesület elnökségi ülésén vettem
részt, ahol döntöttünk a formailag
megfelelõ pályázatokról.
2013. július 20-21-én Kisiratoson vet-
tem részt a partnertelepülés helyi
ünnepén 7 fõs pusztaszabolcsi delegá-
cióval. Ünnepélyes keretek között
adtam át a kisiratosi Korondi-Józsa
Henriettának a településünk által alapí-
tott Arany László-díjat.
2013. július 23-án Mézes Józseffel és
fiával egyeztettem az Adonyi út és az
„új” út csatlakoztatásáról.
Megérkezett a staufenbergi cserediák
csoport.
Délelõtt részt vettem a
Székesfehérvárott tartott tájékoztatón,
ahol a miniszteri biztos a védõnõi
hálózat átalakításának terveit ismertette,
valamint a védõnõi fizetésemelést
megalapozó jogszabály végrehajtását
kérte a fenntartóktól.
Kora délután Perkáta, Iváncsa, Adony
polgármesterével és az iváncsai tanus-
zodát üzemeltetõ cég képviselõivel
egyeztetõ megbeszélésen voltam.
Iváncsa tulajdonába került a tanuszoda,
s az üzemeltetõ nem kívánja tovább
finanszírozni az üzemeltetés költségeit:
vagy a bezárást javasolta, vagy az
üzemeltetési díjak kifizetését kérte.
Iváncsa és Perkáta egymással való meg
nem egyezése miatt egyik település sem
fizeti a ráesõ részt. Kifejtettem, 

Két ülés közti események
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hogy szeptember 1-tõl Pusztaszabolcs
sem fogja fizetni a régi feltételek
szerint a ráesõ üzemeltetési költ-
ségeket. 
Iváncsa levelet írt a Klebelsberg Kunó
Intézet központjának, hogy az általános
iskolás gyerekek úszásoktatási költ-
ségének fenntartási költségeit vállalják
magukra. Tájékoztattam a Klebelsberg
Kunó Intézet dunaújvárosi tankerületi
igazgatóját, majd az Intézet vezetõjét is
arról, hogy a régi feltételekkel nem
tudjuk fizetni az üzemeltetési költ-
ségeket. Augusztus 22-ei idõpontra
Galambos Dénes kormánymegbízott úr
kérte, hogy az összes érintettel egy
egyeztetés folyjon.
2013. július 24-én az országzászló
fizikai felállítása történt, majd a
staufenbergi gyerek fogadásán vettem
részt. A közmunkások a sorompóval
szemben felállítottak egy közpadot,
amely a Pusztaszabolcsi
Hagyományõrzõ és
Hagyományteremtõ tulajdona és Kalúz
Róbert újította fel.
2013. július 25-én ülést tartott a Közép-
Duna Vidéke Önkormányzati Társulás.
Mivel a Közép-Duna Vidéke Zrt. még
nem szerezte meg a január 1-jétõl
feltételül szabott akkreditációt, s a fel-
mondási idõ 6 hónap, az Önkormányza-
ti Társulás felmondta december 31-ei
hatállyal a Zrt.-vel kötött hulladékszál-
lítási szolgáltatási szerzõdést. Ha az
akkreditáció teljesül, akkor a Zrt. foly-
tathatja a jelenlegi tevékenységét.
Kilátásba helyezték, hogy a közös hul-
ladékrendszer kialakítására megnyert
EU pályázatot visszaadják, mert
határidõre nem lehet megvalósítani, s
az önkormányzati önrészek sem állnak
rendelkezésre. A Kormányhivatalnál
személyesen tájékozódtam a Szociális
Intézmény mûködési engedély kiadása
feltételeinek alakulásáról, hogy a
szeptember 1-jei indítás megvalósítható
legyen. Az Energia Hivataltól
jogértelmezést kértem, hogy „a vasúti
víz” átvétele valóban kötelezõ-e az
önkormányzat számára, valamint az
üzemeltetõ szabhat-e mûszaki
feltételeket. Délután a Dunaújváros
környéki polgármesterek
megbeszélésén megismerkedhettem

dr. Galambos Dénes kormánymegbízottal
és dr. Simon Lászlóval, a megyei kor-
mányhivatal fõigazgatójával.

2013. július 26-án elkezdõdött az
országzászló avatással a Szabolcsi Nyári
Fesztivál programsorozat. A megnyitóün-
nepségen a kitüntetõ címeket adtam át, s
köszönthettük Staufenberg küldöttségét
Volker Zimmermann polgármester
vezetésével.
2013. július 27-én Barátság Duatlon,
Motoros Nap (délelõtt-délután-este),
majd a kisiratosi küldöttség fogadása és
kosárlabda mérkõzés, ill. Szabolcs Kupa
labdarúgó mérkõzésbe tekintettem be,
orgonakoncert meghallgatása, kisiratosi-
ak tiszteletére tartott állófogadás, ill. a
tûzoltók által a staufenbergi küldöttség
számára szervezett könnyed vacsora volt
a program.
2013. július 28-án reggel a kisiratosi
küldöttség elbúcsúztatása. Délután a
Pusztaszabolcsi Hagyományõrzõ és
Hagyományteremtõ Alapítvány által
szervezett kulturális délutánon és
könyvbemutatón voltam. Majd a
Szabolcs Kupa díjátadó ünnepségén vet-
tem részt.
2013. július 29-én délután Velencén dr.
Valkó Péter gyermekorvossal pontosítot-
tuk a mûködési engedélyhez szükséges
adminisztrációt, amelyet a következõ
napon is folytattunk.
2013. július 30-án Avar Balázs projek-
tmenedzserrel, a Hidroconsulting tervezõ
iroda képviselõjével és a DRV részérõl a
szennyvíztisztító-telep üzemeltetõjével
tartottam megbeszélést a szen-

nyvíztisztító-telep rekonstrukciójának
tervezési pályázata soron következõ fela-
datairól, idõpontokról. A tervezõ megis-
merte a szennyvíztisztító-telep jelenlegi
állapotát, s ígérte, hogy a soron következõ
képviselõ-testületi ülésre a koncepcióról a
képviselõ-testület tárgyalhat. Késõ
délelõtt Varga Zoltánné vasútállomás-
fõnöknél bemutatkozó látogatást tettem.
2013. július 31-én a staufenbergi
gyerekek búcsúztatása történt.
2013. augusztus 1-4. idõszakban egy kis
küldöttségét vezettem Staufenbergbe.
Tanulságos megbeszéléseket folytattunk.
2013. augusztus 5-én a Kormányhivatal
képviselõi a Szociális Intézmény
mûködési engedélyének helyszíni
bejárását valósították meg. Mindent rend-
ben találtak, hiszen az IKK renoválását,
festését, stb. erre az idõre elvégeztettük.
Egy országos szervezet véleménye még
hiányzik. A kistérségtõl érkezett egy
aggály, nem biztos, hogy minden
település megkapja a mûködési engedé-
lyt, ezért a kistérségi önkéntes társulás
nem szûnhet meg. A kiválás csak 6 hónap
után valósulhat meg, ezért „B” verzióként
a kistérségi társulás meghosszabbításáról
is gondolkodni szükséges.
Tájékoztatást kaptunk arról, hogy a Keisz
Gellért által tervezett térplasztikát az
NKA nem támogatta, a döntésig nem
érkezett meg a zsûri véleménye, így
ennek hiányában döntöttek.
2013. augusztus 6-án az új gyermekor-
vost, Dr. Valkó Pétert kerestem fel, hogy
számba vegyem munka körülményeit (pl.
a festéssel való elégedettséget), s az
esetleges hiányosságokat felmérjem.
2013. augusztus 7. (szerda) 15.30. A
Megyei Egészségpénztár telefonon
jelezte, hogy dr. Valkó Péter gyermekor-
vosi tevékenységével az önkormányzati
szerzõdést nem köti meg, mert dr. Valkó
Péter átlépi azt a tevékenységi óraszámot
más munkahelyen, amely fölött már nem
köthetnek szerzõdést. Ha péntek délig
találunk egy másik gyerekorvost, akkor a
finanszírozási szerzõdést el fogják fogad-
ni. Errõl tájékoztattam dr. Valkó Pétert.
2013. augusztus 8-9-én új gyerekorvos
keresése és a szükséges adminisztráció
végigfuttatása volt, amelynek eredménye,
hogy dr. Szalai Lídia gyermekorvos az év
végéig fel tudja vállalni a helyettesítést.

Tájékoztató a két ülés közti eseményekrõl
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2013. augusztus 9-én egyeztettem
Bartókné Piller Magdolna óvodav-
ezetõvel a nyáron megváltoztatott
Köznevelési törvényben szereplõ
kötelezõ személyi feltételekrõl.
2013. augusztus 10-én a Szabolcsi
Nyári Fesztivál egészségügyi
szûrõprogramjain vettem részt.
2013. augusztus 11-én délután a lab-
darúgó mérkõzést tekintettem meg,
ahol sajnos csapatunk kiesett a
Magyar Kupa sorozatból.
2013. augusztus 12-én reggel az
Erzsébet tábor 19 tanulója elindult
Fonyódligetre Adorjánné Irénke és
Szabó Bea vezetésével. A közmunká-
sok hozzákezdtek az egyik
csapadékvíz elvezetõ csatorna
átkötéséhez a Zsiráf Óvodában. Az
1993. évi építéskor az egyik leágazás
csapadékát az emésztõbe vezették be.
A csatornahálózat-rákötéskor ez nem
tûnt fel. Az illegális rákötések vizs-
gálatakor derült ki ez a szabálytalan-
ság. Dr. Mák Attila, az adonyi
rendõrõrs parancsnoka látogatott
meg. Kérte, hogy a leamortizálódott
számítógépek lecserélésében segít-
sek. Ezen a napon Czompó István
polgármester úrtól érdeklõdtem a
Zsiráf Óvodai rákötésrõl és a Bem
utcai csapadékvíz összegyûjtõ árok
hiányáról. Pázmándon részt vettem a
Vidékfejlesztési Program disszeminá-
ciós tevékenységén. Késõ délután dr.
Szalai Lídia, dr. Valkó Péter, dr.
Oszvald Éva és dr. Juhász Judit
orvosokkal egyeztettem a rendelési
idõkrõl, helyettesítésekrõl.
2013. augusztus 13-án Juhász Judit
doktornõvel egyeztettünk a feladatel-
látási szerzõdésének módosításáról,
következõ nap véglegesítettük a
szerzõdést.
2013. augusztus 15-én Molnár
Sándor, illetve tõle függetlenül Simon
István és Kiss Kornélia kerestek meg
a napirendi pontok között szereplõ
elõterjesztéssel kapcsolatban.
Késõ délután az otthonomban a
rendõrség helyi képviselõivel folytat-
tunk egyeztetõ megbeszéléseket az
informatikai igényekrõl, valamint az
aktuális közbiztonsági helyzetrõl.

2013. augusztus 17-én Felsõcikolán
az új tulajdonos a parkban fatönk-
mentesítést végzett, a földmunkák
közben elõbb egy kisebb csövet, majd
egy 130 mm átmérõjû csövet sértettek
meg, amelynek következtében 2x7
lakásnak megszûnt az ivóvíz ellátása.
Az elhárítást a távolból rendeltem
meg. A helyreállítási munkák este fél
11-kor fejezõdtek be, melyet a DRV
Zrt. végzett el.
2013. augusztus 18-án vasárnap késõ
délután a rendõrség helyi irodájában
internet bekötés történt, amelynek
lebonyolítása érdekében a lakásomon
rendõrségi autóval keresett fel a helyi
körzeti megbízott, a lakásomról
rendõrautóval hozott a körzeti megbí-
zotti irodába, majd a szükséges aláírá-
sok után vissza is vitt.
2013. augusztus 20-án részt vettem a
kenyérszentelésen és a Szent István
király ünnepén rendezett katolikus
misén, délután az önkormányzati
ünnepségen és az önkormányzati
ünnepséget lezáró utcabálon. A rossz
idõjárás miatt – a Katasztrófavédelem
javaslatára – a tûzijátékot elhalasztot-
tuk.
2013. augusztus 21-én volt a
Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a
Szociális és Egészségügyi Bizottság
együttes ülése.
2013. augusztus 22-én a Középiskola
új igazgatója, Mátyási Julianna bemu-
tatkozó látogatást tett.
Kora délután a dr. Galambos Dénes
kormánymegbízott által
kezdeményezett kistérségi társulási
ülésen vettem részt, amelynek témája
az iváncsai tanuszoda mûködtetése,
használata. A Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ vezetõje
ígéretet tett arra, hogy a
mûködtetésében lévõ intézményekre
vonatkozó uszodai költségeket vis-
szamenõlegesen meg fogja téríteni és
további tárgyalásokat
kezdeményezett a csak fenntartásban
lévõ oktatási intézmények térítésérõl
is. A társulási tanács felhatalmazta a
társulás elnökét és alelnökét, hogy
közösen folytassanak tárgyalást a
Klebelsberg Intézményfenntartó

Központtal, valamint az üzemeltetõv-
el. A lezáratlan és rendezetlen ügyek
miatt valószínûsíthetõ, hogy a
kistérségi társulás 2013. augusztus
31-i megszüntetése nem meg-
valósítható. A társulás felkérte az
elnököt, hogy dr. Szekerczés Anna
ügyvédnõnek adjon megbízást, hogy
a szükséges sokoldalú megállapodá-
sokat készítse elõ a tanuszoda 2013.
január 1-tõl történõ visszamenõleges
mûködtetésével kapcsolatosan. 
Lakossági fórum volt a Zsiráf
Óvodában, amelyre többségében a
kijelölt területrõl érkeztek lakók, akik
az aktuális, õket foglalkoztató prob-
lémákat vetették fel, például: közbiz-
tonság, utak és járdák állapota,
magánterületek rendben tartásának
problematikája, kommunális adóval
kapcsolatos félreértések tisztázása,
valamint a szemétszállítás problémái.
2013. augusztus 23-án Kardos
Lászlóval, a cikolai kastély új tulaj-
donosával folytattam beszélgetést.

A késõbbi eseményekrõl a pol-
gármester szóbeli kiegészítést tett:
Augusztus 24-25-én a PSC öregfiúk
csapata Kisiratosra látogatott, Kátai
György képviselõ úr is velük tartott.
A polgármester megtekintette a
Pusztaszabolcs-Adony mérkõzést.
Augusztus 27-én az Önkormányzati
Szövetség ülésén a közfoglalkoztatás
volt a téma.
Részt vett a polgármester az óvoda
évnyitó értekezletén. Folytatta a tár-
gyalást a MÁV-val az ingatlanátvétel-
rõl. Egyeztetett A legszebb kiskert
pályázat értékelésérõl Czöndör
Mihállyal, aki a bírálóbizottság
tevékenységét koordinálja.
A szociális intézmény elutasító
határozatott kapott a szakmai pro-
gram miatt, de a testületi ülésen a
képviselõk már az új, módosított,
átdolgozott szakmai programról tár-
gyalhattak.



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

5

A polgármester egyeztetést folytatott
az Élfurnér vezetõjével, majd a DRV
illetékesével a cikolai vízrõl; valamint
a szennyvíztisztító telep rekonstruk-
ciójáról.

Czöndör Mihály arról kérdezett,
lehet-e tudni, hogy Kardos Lászlónak,
a cikolai kastély új tulajdonosának mi
a szándéka az épülettel.
Tüke László tájékoztatta a képviselõ-
testületet, hogy a polgármester meg-
bízásából augusztus 3-án Gárdonyban
részt vett a Gárdonyi Géza Emlékév
aktuális rendezvényei: szobrot avat-
tak, könyvet jelentettek meg, az MNB
által kiadott emlékérmet mutatták be,
színvonalas mûsort adtak elõ.
Paál Huba részt vett
Székesfehérváron a Szent István napi
ünnepségeken. A kihelyezett kor-
mányülésen szó esett többek között a
dunaújvárosi Vasmû sorsáról is. Más:
Az iránt érdeklõdött, hogy a cikolai
kastély kapcsán a volt konyha-
kultúrház komplexumról is szó esett-
e.
Csányi Kálmán válaszában kifejtette:
az új tulajdonos lakóház céljára
kívánja használni családja számára a
cikolai kastélyt, nagyrészt eredeti
állapotában kívánja helyreállítani. A
tetõ és a kert rendbetételét
megkezdték, ezért történt a
vízvezeték meghibásodása.
A kérdések, interpellációk között
adott tájékoztatást Czöndör Mihály A
legszebb konyhakert pályázatról.
Tízen neveztek, a második kertbe-
járás is megtörtént, de fotók a közben-
sõ idõszakban is készültek a
kertekrõl. Érdekes kertmûvelési mód-
szereket láthattak a pályázóknál.
Szeptember 5-ig a helyi zsûri döntött,
hogy kit jelölt az országos megméret-
tetésre.
Csiki Szilárd jelezte, hogy a
Polgárõrség új vezetõségét meg nem
jegyezte be a cégbíróság, így nem
tudják felvenni szervezet számára
megítélt önkormányzati támogatást.
Többen jelezték és tapasztalta is,

hogy a temetõi szemétszállítással
gond van, ráadásul az éghetõ hul-
ladékot pár méterre a síroktól égetik
el.
Szajkó János jelezte, hogy még alig
kezdõdött el az esõs idõszak, az
árkokban több helyen már áll a víz.
Fel kell mérni a helyzetet, és szük-
séges, akkor bírságolni. 
Paál Huba is elmondta, hogy nemcsak
a szemétégetés okoz problémát a
temetõben, hanem a konténer csor-
dultig van, mellette ugyanakkora
szeméthalom, mint a konténer. A
szerzõdés szerint a temetõ
üzemeltetõjének kell a hulladékot
elszállíttatni. A játszótér és a futsal
pálya környéke rendezett és rend van
Szabó Jánosnak köszönhetõen.
Javasolta, hogy a többlet felügyeletért
emeljék meg a megbízási díját.
Tüke László tájékoztatást adott a
helyi értéktár bizottság mega-
lakulásáról. Külsõs munkatársakat
kértek fel, de mindenkit kérnek, hogy
jelezze, ha védelemre érdemes
értéknek gondol valamit.
Kátai György már akkor jelezte, hogy
monopol helyzetbe hozzák a temetõ
üzemeltetõjét, mikor az új
üzemeltetõi szerzõdést megkötötték.
Emlékeztetett arra is, hogy az
üzemeltetõ szinte az utolsó pillanat-
ban jelezte, hogy alig van már szabad
sírhely.
Csányi Kálmán polgármester javasol-
ta, hogy a polgárõrök elnöke
egyeztessen pénzügyekben a
jegyzõvel és a pénzügyi osztály
vezetõjével, mûködésük települési
érdek. A következõ testületi ülésen
tárgyalni fognak a pálya és a játszótér
felügyeletérõl. Meg kell nézni a
szerzõdésben foglaltakat a temetõvel
kapcsolatban. Javasolta, hogy az
Értéktár Bizottság írásban számoljon
be tevékenységérõl. Az önkor-
mányzat fennhatósága alatt
megkezdõdtek az ároktisztítások, ha
szükséges, akkor majd a bírságolások
is megkezdõdnek.

Kiss Kornélia

Az elsõ fél év

Csányi Kálmán polgármester a
Szabolcsi Nyári Fesztivál megny-
itóján

1. Éppen hét hónapja foglalta el a
település polgármesteri székét. A
korábbi életrendje átalakult. Hogyan
sikerült megfelelnie az új munkahely
által támasztott követelményeknek? 
Kicsit megváltozott az életritmusom.
A hétvégéim foglaltabbak, hiszen a
közösségi rendezvényeket szombat-
vasárnap szervezik, amelyeken illik
részt venni. Hétközben pedig a
hivatali feladatokat látom el. Számos
adminisztrációs feladatom van.
Sokszor kell tárgyalásokon részt ven-
nem, különbözõ tájékoztatókon. El
kell fogadnom újdonságként, hogy ha
vásárolok, vagy focimeccsen vagyok,
bárki megszólíthat, hogy az õt
foglalkoztató gondot elmondja. Ez a
befogadó hozzáállás szükséges, hogy
fel lehessen mérni, hogy mire kell
megoldásokat keresni. 
2. A település helyzetének áttekin-
tésekor érték váratlan fordulatok? 
Nagyon nagy meglepetés nem ért,
hiszen képviselõ voltam, s ismertem
az ügyek többségét. Inkább azt mond-
hatom, hogy vannak olyan korábban
már láthatóan problémás ügyek,
amely most jelentkeztek. Mindenki
tudta dr. Kádár Attiláról, hogy a mag-
yarországi lehetõségeket nem tartja
elegendõnek. De mindenki remélte,
hogy nem fog elmenni.



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

6

Nem ez történt, helyettesítését meg kellett oldani.
3. Észrevehetõ a városban egyfajta ébredés, számos
kezdeményezés lát napvilágot. Összefüggésben lehetnek
ezek a polgármesterváltással? 
Ezt magam nem érzékelem, s ilyen összefüggést nem
érzékelek. Bár magam azt vallom, hogy nemcsak azzal
kell foglalkozni, hogy miért nem lehet megcsinálni egy-
egy ötletet. Próbálkozzunk. S ha már elsõre is sikerült
megvalósítani, akkor jól terveztünk, a végrehajtás is
megfelelõ volt. Aztán törekedjünk arra, hogy a következõ
alkalommal még jobb legyen.
4. Számos új segítõje, támogatója akad nap, mint nap.
Hogyan jönnek létre ezek a kapcsolatok? Akinek van egy
olyan ötlete, amely a településre vonatkozik, felkeres.
Vagy bejön a hivatalba, vagy kilesi az alkalmas pillanatot,
vagy az interneten leírja, ami foglalkoztatja. Ugyanez
történik akkor is, ha valaki magánérdeket szeretne meg-
valósítani, de az önkormányzatnak van ehhez meg az
eszköze. Nagyon örültem, hogy az állattartó gazdák egy
része önkormányzati területet bérelt, hogy kaszálóként
használja. Korábban ezt a feladatot közmunkások látták
el. Az õ idejük is felszabadult, s a bérlõk is hozzájutottak
a szükséges szénamennyiséghez. Tehát gyakran az
érdekelt felek keresnek meg. Azonban én is
kezdeményeztem különbözõ fórumokat. Meghívtam a
kereskedõket, illetve a legnagyobb foglalkoztatókat egy-
egy kis beszélgetésre. Találkoztam az egyházak
képviselõivel, vagy egy olyan fórumot hirdettem meg,
amelyen csak a képviselõ-testület által kezdeményezett
helyi adóról beszéltünk. Augusztus végén egy település-
rész (Adonyi út Rózsadomb közti rész) lakói mondhatták
el gondolataikat. Nagyon hasznos ötletek kerültek fel-
színre.

Tanácselnökök, polgármesterek: Kranauer László, 
Gubica Tibor, Czompó István, Csányi Kálmán 

(Györgyi FotóStúdió)

5. A testületi ülések köztudottan a késõ éjszakai órákba
nyúlnak, mi áll ennek a hátterében? 
Több oka van. Csak délután kezdjük, hogy a dolgozó
képviselõknek ne kelljen elkéredzkednie. Nagyon sok
napirend (25-35) szerepel. Van köztük olyan is, amely az

utolsó pillanatban érkezik, s itt kell áttárgyalni az
elõnyöket és hátrányokat. Bár limitálva van a hozzászólási
idõ (elõször 5 perc, majd 2 perc), de ha mindenki minden
napirendi ponthoz el szeretné mondani a véleményét,
akkor elhúzódik az ülés. Ha ellentétes gondolatok
ütköznek egymással, akkor érvek ütköznek egymással. Ez
idõbe telik.
6. Milyen mértékben támogatja a képviselõ-testület a
munkáját? 
A képviselõ-testület döntéshozó szerv. Míg a döntés-
elõkészítés, azaz a javaslat megfogalmazása, valamint a
döntés végrehajtása a polgármester és a jegyzõ által
vezetett polgármesteri hivatal feladata. 
7. A játszótér átadásával új közösségi tér jött létre a tem-
plomok környékén. Az újtelepi részen elképzelhetõ egy
ilyen, például a volt MÁV-iskola területén? 
Minden elképzelhetõ, de ennek nincs most realitása.
Nincs, mert nem kell minden közterületbõl játszóteret
csinálni. Lassan kezd kialakulni az igazgatási funkció
mellett egy kereskedelmi-szolgáltatói funkció is. Most egy
új utca születik meg elõttünk, minden átalakulóban, a
legkülönbözõbb ötletek röppennek fel erre a területre
vonatkozóan. S azt se feledjük, hogy a játszóteret vissza
nem térítendõ pályázati támogatásból valósítottuk meg.
Ilyen pályázatot nem minden nap írnak ki, s nem minden
esetben mi nyerjük meg.
8. A kapcsolati tõke hiánya hátrányos helyzetet teremt egy
polgármesternek? 
A kapcsolati tõkét fel kell építeni. Mindenki rendelkezik
egy ismeretségi körrel, amelyet folyamatosan bõvíteni
kell. Középiskolai igazgatóként a megyei szinten számos
döntéshozót ismertem. A pedagógus napi köszöntõn, ame-
lyet Székesfehérvárott tartottak, szinte mindenkit
ismertem, s mindenki nekem gratulált, hogy megválasz-
tottak polgármesternek. Ha azonban egy mûszaki jellegû
tanácskozásra megyek, például Szolnokon a Stadler üzem
átadására, akkor sok embert kell megismernem. Az egyes
ügyek, s azoknak megoldása közben is számos új szemé-
lyt ismerek meg, amely a következõ alkalommal már
segítség.
9. Irányította az emelt szintû történelem érettségi menetét
Székesfehérvárott. Hogyan viszonyul a régi munkájához? 
A tanév végéig tanítottam az estiseket. Az érettségi elõtt
az utolsó félévet egy másik tanárral befejezni, nem lett
volna etikus. Nagyon boldog voltam, amikor mindenkinek
sikerült az érettségi történelembõl. Kinek így, kinek úgy,
de sikeres volt. Megküzdöttek érte. Az iskolai irányításból
tudatosan kivontam magam, nem szerettem volna, hogy
árnyékigazgató legyek, aki tanácsokat ad, de a
felelõsséget nem vállalja. Ha a megbízott igazgató megk-
eresett egy-egy esettel, elmondtam az elõzményt, s
javaslatot is tettem. Nem kértem számon miért úgy dön-
tött. Ugyanezt a hozzáállást tapasztaltam Czompó István
polgármestertõl is.
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10. Melyek a mostanában indult projektek,
ezek mikor éreztetik hatásukat? 
A játszótér építése befejezõdött, a minden-
napi életbe való beillesztése most van
folyamatban. Ki használhatja, hogyan
használhatja, mikor, milyen hangerõvel –
olyan kérdések, amely most forrja ki
magát. Aki nem a játszótér közelében él,
az ezeken a kérdéseken nem gondolkodik.
Tervezett nagy projekt a tûzoltóõrs
kialakítása, amely várhatóan tavasszal
lesz. Sokat foglalkozunk a vasúti területek
ingyenes megszerzésével is. A vasút nagy
idõmilliomos, ezért itt minden
kiszámíthatatlan. A gyermekorvosi ren-
delõ hiánya lépéskényszerbe hozta az
önkormányzatot, ezért két rendelõintézetet
kell kialakítani, hiszen dr. Juhász Judit
rendelõjének is csak ideiglenes mûködési
engedélye van. Megváltozik a fogorvos
személye. Megszûnik a kistérségi szociális
társulás, ezért új mûködési engedélyre van
szükség, amelynek egyik feltétele volt a
Magyar utcai Idõskorúak Napközi Otthon
épületének felújítása. Az iváncsai tanuszo-
da sem csengett le, illetve az általános
iskolába, óvodába felújításokra lenne
szükség. Új helytörténeti gyûjteményt
szeretnének kialakítani. Az utak folyam-
atosan problémát jelentenek. Folytassam
még?

11. Nagy vitát kavar a településen a kom-
munálisadó bevezetése, eltérõek az
álláspontok. Mi errõl a véleménye? 
A döntést a képviselõ-testület meghozta.
Kemény viták voltak, aki akar, utána néz
ennek. Azt is megtudhatja, hogy ki
hogyan szavazott a képviselõk közül,
hogyan szavazott errõl a polgármester.
De most már a végrehajtás szakaszában
vagyunk, a döntést végre kell hajtani.
12. A mai Magyarország neuralgikus
pontja a foglalkoztatás kérdése. Hogyan
áll e viszonylatban a település? Ön a
közelmúltban munkahelyteremtõ
bizottságot hozott létre. Mi a feladatuk? 
A helyi foglalkoztatásnak két elõnye van.
Egyszer megélhetést biztosít, s nem kell
utazásra fordítani rengeteg idõt. Valamint
a vállalkozás helyben fizet adót, amelyet
különbözõ települési közügyre tudunk
felhasználni. Azért, hogy segítsük a helyi
vállalkozások alakítását egy konzultatív
testületet hívtam össze. Tanácsot adnak,
hogy milyen lépéseket tegyünk. Az elsõ
tipegéseknél vagyunk. Remélem, majd
felgyorsulunk.
13. Az eddigi tapasztalatok alapján, men-
nyire lehet sikeres ez a minden kétséget
kizáróan rövid idõszak a polgármester-
sége szempontjából? 
Attól függ, hogy a sikerességnek mi a

mértékegysége. Ha az, hogy például a
közmunkások azért dolgoznak, hogy
élhetõbb legyen ez a kisváros, akkor sik-
eresnek fogják tartani. Ha a megépített
autópályák hosszával szeretnénk mérni az
eredményességet, akkor már most
borítékolom, hogy az eredmény 0 értékû
lesz.
14. Milyen Pusztaszabolcsot szeretne
látni a polgármesteri ciklus lejártakor
2014 õszén? 
Ha a közszereplõk között nagyobb lesz a
bizalom, akkor elégedett leszek.
Szeretném, ha kialakulna egy befogadó
gondolkodás. Ha elfogadnánk, hogy egy
problémának több megoldása van. Az
egyik megoldás nem azért jó, mert „vala-
ki” javasolta, hanem azért, mert az a
legkisebb rossz. Ha pozitívan szeretném
megközelíteni, akkor a felvetett
megoldási javaslat a lehetõ legjobb.
Ennek az lesz az eredménye, hogy nagy-
obb bizalommal fordulnak az emberek
egymáshoz. Elmondják gondjaikat. Van
helyzet, amire megtaláljuk a megoldást,
de el kell fogadni, hogy ez nem minden
esetben sikerül. 
Köszönöm az interjút, sikereket és ered-
ményeket kívánok mindannyiunknak! 

Molnár Sándor

Nyolc fõs önkormányzati delegáció
látogatott el 2013. augusztus 1-4. között
Staufenbergbe, Pusztaszabolcs néme-
tországi partnertelepülésére.  A delegá-
ció tagja lehettem Csányi Kálmán pol-
gármester úr meghívásának köszön-
hetõen. A delegációnak tagja volt:
Darvas Tímea, Forgó Árpádné, Szajkó
János, Kátai György, Paál Huba,
Molnár Sándor. A hosszú és fárasztó
utazás után az elsõ este részt vettünk
Staufenberg egyik települése,
Escherode 1200 éves évfordulójának
ünnepségén. Az ünnepségen a helyiek
nagy szeretettel fogadtak minket.

Csányi Kálmán ünnepi beszédét s nagy
taps köszöntötte. Szállásunk
Nienhagenben a Zur Linde panzióban
volt. 
Második nap Volker Zimmermann
vezetésével a kasseli Wilhelmshöhe-i
parkba utaztunk, Európa egyik leg-
nagyobb hegyi parkjába. A park szám-
talan látnivalója közé tartozik például a
vízesés, a Wilhelmshöhe-kastély, a
Löwenburg romja, illetve a város védj-
egye, a Herkules-szobor is. A harmadik
nap délelõttje szabad programmal telt.
Kora délután a Fulda folyón kihajóz-
tunk a „Hét hegy” virágszigetre. A
virágsziget megtekintése után részt vet-
tünk a 4 napos Zissel fesztiválon. 
Este fenséges záró vacsora várt minket,
amelyen részt vett Volker Zimmermann
polgármester úr és felesége is. Itt
találkoztam a helyi sport club elnökév-
el, Stephan-nal, aki elmondta, hogy
jelenleg 120-130 fõs utánpótlás bázisuk
van. Minden évben egy-egy korosztályt
külföldre utaztatnak és szeretnék, ha

minden évben egyik korosztályt
tudnánk csere üdültetni. Informális
beszélgetés után elkezdtünk
foglalkozni a lehetõséggel, hogy meg-
találjuk a megfelelõ forrásokat.
Reménykedünk benne, hogy tao
pályázatból vagy más pályázati
lehetõségbõl elõ tudjuk teremteni az
anyagi forrást. Negyedik nap a hazau-
tazással telt, útlezárások miatt váratlan
bécsi városlátogatással. Összességében
a négy nap jó hangulatban telt, csodás
tájakat láthattunk. Elõször voltam
Staufenbergbe utazó delegáció tagja,
köszönöm a lehetõséget, polgármester
úr!

Zserdin Balázs

Pusztaszabolcsi delegáció Staufenbergben

A vízesésé és a Herkules szobor

A Wilhelmshöhe kastély
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A 2013. évben a szervezõk átalakították a csaknem másfél
évtizedig Szabolcs Napok – Életmód és Szenvedélyek
Napja néven megrendezett pusztaszabolcsi ren-
dezvényeket. Folyamatosan formálódott, érlelõdött a vál-
toztatás, újítás gondolata. Az évek során a civil
szervezetek egy része nagyon aktívvá vált és egyre több új
rendezvény épült be fõleg a Szabolcs Napok programjába.
Apropóként szolgált, hogy öt éve emelte városi rangra
Pusztaszabolcsot a köztársasági elnök.

Manóvár Óvoda Pöttyös labda csoport Kovács Attiláné és
Csicskovicsné Pável Anikó vezetésével 

(Györgyi FotóStúdió)

Immár hagyományosan a zsúfolásig megtelt Mûvelõdési
Házban – még mindig légkondicionáló nélküli hõségben –

került sor a Nyári Fesztivál megnyitójára, mely már a 15.
Szabolcs Napok lett volna. A mûsorban új színfoltként a
Manóvár Óvoda egyik csoportja is szerepelt, valamint
tehetséges helyi fiatalok (Sztupa Boglárka, Nagy Bence,
Nemes Gábor). A megnyitóra idén is megérkezett
Staufenberg küldöttsége Volker Zimmermann pol-
gármester úr vezetésével. 

A megnyitón került átadásra a Mentõállomás számára a motoros
nyákszívó berendezés: Pápai Imre vezetõ mentõtiszt, Kranauer László
a Egészségért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Královits Gábor, a

Mentõállomás vezetõje (Györgyi FotóStúdió)

Csányi Kálmán polgármester emléklapot adott át két civil
szervezet leköszönt vezetõjének: Koczkás József az
Önkéntes Tûzoltó Egyesület elnöke, Kovács Dénes a
Polgárõrség elnöke volt hosszú idõn keresztül. Húsz éves
polgárõr szolgálatért emléklapot kapott Kohl György,
Nagy Károly és Podmaniczky Sándor

Megnyitó

LOVASNAP
Augusztus 3-án rendezte a Puszta-
Lovas Egyesület a II. Pusztaszabolcsi
Lovas Napot. A „házi” fogathajtó
versenyre a meghívott bíró, aki az
egész versenynapot levezette, nagy-
on színvonalas, nehéz akadálypályát
állított össze. Rengeteg érdeklõdõ
elõtt zajlott a verseny, este nagyon jó
hangulatú utcabállal zártuk a napot, a
Leacipõvel tánczenekar húzta a tal-
palávalót.
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete a település fejlõdése,
gyarapodása, hírnevének öregbítése
érdekében végzett kiemelkedõ
tevékenysége elismeréseképpen Ádámné
Farkas Beáta részére „Pusztaszabolcsért”
elismerõ címet adományozott.

Ádámné Farkas Beáta Pusztaszabolcson
kezdte pedagógus pályafutását. Az
iskolában nagy tisztelet övezi, a diákok
szeretik. Tevékenységét az élvonalbeli
pedagógusok között emlegetik. Sokat
tett a helytörténeti kiadványok
elkészítéséért: az iskolatörténet, a
pedagógus elõdökrõl szóló kötetek társ-
szerzõje, az értéktár létrehozásában
való közremûködés fûzõdik nevéhez.
Szenvedélyesen küzdött az új József
Attila szoborért. Fontos számára az
iskolai rendezvények magas színvonalú
megrendezése. Jó kapcsolatot ápol a
társ-intézményekkel. Részt vett és részt
vesz az önkormányzati rendezvények
szervezésében, segíti azok meg-
valósítását. Kitartó, hosszú
pedagógus munkája és közéleti
tevékenysége elismeréseként kapta az
elismerõ címet.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete a település
fejlõdése, gyarapodása, hírnevének
öregbítése érdekében végzett
kiemelkedõ tevékenysége elis-
meréseképpen Horváth Károlyné
részére „Pusztaszabolcsért” elismerõ
címet adományozott.
Horváth Károlyné Judit 2012-ben ment

nyugdíjba 40 év óvoda-pedagógusi
munka után. Magas színvonalú pedagó-
giai tevékenysége mellett aktív közéleti
szerepet is vállalt: részt vett a Szabolcs
Híradó szerkesztésében, óvodai,
települési rendezvények szervezésében,
két hagyományõrzõ kiadvány társ-
szerzõje, az erõszakmentes kommu-
nikációs program egyik kidolgozója és
irányítója volt. Négy évig az oktatási
bizottság külsõs tagjaként
tevékenykedett. Jelentõs szerepet töltött
be az óvoda referencia intézménnyé
válásában.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete a közszolgálatban
végzett kiemelkedõ tevékenysége elis-
meréseképpen Horváth Éva részére
Pusztaszabolcs Kiváló Közszolgálati
Dolgozója elismerõ címet adomány-
ozott.

Horváth Éva 1999 óta dolgozik a
Polgármesteri Hivatalban, három évet
GYES-en töltött kislányával. Munkáját
magas színvonalon, kifogástalanul
végzi, pontosság, megbízhatóság

jellemzi. A határidõket betartva,
precízen dolgozik. Több ízben tanúbi-
zonyságot tett terhelhetõségérõl is, a
többletfeladatokat is maradéktalanul
elvégzi. Problémamegoldó képessége
kiváló. A képviselõkkel, kollégákkal jó
kapcsolatot ápol.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete a közszolgálatban
végzett kiemelkedõ tevékenysége elis-
meréseképpen Horváth Józsefné
részére Pusztaszabolcs Kiváló
Közszolgálati Dolgozója elismerõ
címet adományozott.
Horváth Józsefné Bakos Angéla 12 éve
dolgozik a Manóvár Óvodában.
Munkáját magas színvonalon végzi,
megbízható, pontos. Õszinte,

véleményét nyíltan vállalja. Esztétikai
érzéke nagyon fejlett, ötleteivel,
kreativitásával nagymértékben hoz-
zájárul az óvoda és környezetének
szépítéséhez. Önként vállal feladatokat.
A kollégák, szülõk, gyerekek elismerik,
szeretik. Nagy szerepe volt a labda-
játékok népszerûsítésében, hosszú idõn
keresztül külön díjazás nélkül végezte
ezeket a foglalkozásokat, majd a
Manóvár Alapítvány javára ajánlotta fel
óradíját. A városi rendezvényeken a
kézmûves foglalkozások vezetésével
képviseli az óvodát.

Elismerõ címek
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete a közszolgálatban
végzett kiemelkedõ tevékenysége

elismeréseképpen Horváth Lajosné
részére Pusztaszabolcs Kiváló
Közszolgálati Dolgozója elismerõ
címet adományozott.
Horváth Lajosné Margit 30 éve dol-
gozik a pusztaszabolcsi szépko-
rúakért az idõsek nappali ellátását
biztosító intézményben. Munkáját
odaadóan, magas szintû szakmai
tudással végzi, szeretettel bánik az
idõsekkel, akik szívesen járnak az
idõsek napközijébe.
Hosszú ideje külsõs tagja a Szociális
és Egészségügyi Bizottságnak,
tapasztalataival segítve a munkájukat.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete a közszolgálatban
végzett kiemelkedõ tevékenysége
elismeréseképpen Kocsis József
részére Pusztaszabolcs Kiváló
Közszolgálati Dolgozója elismerõ
címet adományozott.
Kocsis József öt évvel ezelõtt kapott

kinevezést az akkor létrehozott József
Attila Közös Igazgatású Általános
Iskola és Óvoda vezetésére. Fontos
feladata volt ezen intézmény megsz-
ervezése, irányítása, a gazdálkodás és
mûködés feltételeinek kialakítása és
biztosítása. Jelentõs szerepe volt
abban is, hogy a különbözõ elnyert
pályázatok és önkormányzati támo-
gatások révén több beruházás és
felújítás sikeresen valósulhatott meg.
Látványosan fejlõdött az oktatás és
nevelésszínvonala és az intézmény
minden egysége elnyerte a referencia-
intézményi rangot. Munkáját pedagó-
giai elhivatottság jellemzi. 
Az intézmény érdekeit mindig a
legmesszebb-menõkig szem elõtt tar-
totta és minden fórumon a leghatáro-
zottabban képviselte. Munkatársaival
mindig megtalálta a megfelelõ hangot
még a legnehezebb helyzetekben is.
Folyamatosan képezte magát, követte
a változó jogszabályokat azért, hogy
az intézményben folyó oktatás
megújuljon, megfeleljen a szülõi és
fenntartói igényeknek. Vezetése alatt
éveken keresztül az intézmény
gazdálkodására és pénzügyi
helyzetére a kiszámíthatóság és a sta-
bilitás volt a meghatározó.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete kiemelkedõ
sportolói tevékenysége elis-
meréseképpen az MTG Világbéke
Labdarúgó Kupán résztvevõ
általános iskolai futballcsapat
részére Pusztaszabolcs Sportjáért
elismerõ címet adományozott. 
A csapat tagjai:
Ádám László edzõ, Baka Gergely,
Drankovics Dániel, Galambos

Gergõ, Hamar Erik, Horváth Martin,
Kolosa Róbert, Kõkuti Ákos, Schrick
Bence, Smolkó Gergõ, Sztarek László
A Világbéke Kupa magyarországi
válogatóján 6 csapatból büntetõrúgá-
sokkal kerültek ki gyõztesen a fiúk.
2012. október 11-14. között Oslóban
rendezték a tornát, ahol 15 csapatból a
pusztaszabolcsiak 5. helyet értek el.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete kiemelkedõ
sportolói tevékenysége elis-
meréseképpen Ekker Balázs, Kovács
Vivien és Nemes Réka részére
Pusztaszabolcs Sportjáért elismerõ
címet adományozott.
Mindhárman tagjai voltak annak a
hazánkat képviselõ úszócsapatnak,
akik a Csehország, Szlovákia,

Magyarország
legjobb fiatal
úszói számára
megrendezett
háromfordulós
versenyen sik-
eresen szerepel-
t e k .
Mindegyikük
egyéniben is,
csapatban is a

dobogó különbözõ fokára állhatott,
több úszásnemben is az eredmény-
hirdetésekkor. Ne feledjük, 8-9-10
évesek.

Elismerõ címek
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A Szabolcsi Nyári Fesztivál harmadik napján, július 28-án
különös izgalommal indultam a Mûvelõdési Házba. Hogy
miért, arról majd késõbb…
Az elõtérben csöppnyi kiállítás fogadta az érkezõket, mely
a fiatalon elhunyt tanárnõnek, Kolosa Jánosné Pásztor
Erzsébetnek állított emléket Virágcsendélet címû fest-
ményével. A képen a hervadó virágok eszünkbe juttatják
Petõfi sorait: „Elhull a virág, eliramlik az élet…” A kiál-
lításnak ez volt a vezérgondolata. Az ott látható fotók
Pusztaszabolcsról, a partiumi Kisiratosról, a németországi
Staufenbergrõl, vagyis azokról a szövetségekrõl szólnak,
amelyek élõvé varázsolnak egy közösséget. 
A Községtörténeti füzetek 1. kiadványának borítójára is
ezt a csendéletet választották a szerkesztõk 1997-ben. „A
kép figyelmeztet életünk múlandóságára és a felelõsségre,
hogy szellemi örökségünk, tárgyi emlékeink megõrzése,
gazdagítása és továbbadása gyermekeinknek, a bennünket
követõ generációnak kötelességünk.”- írták akkor.
Erzsi 25 éve nincs már közöttünk. Halálának negyed-
százados évfordulója alkalmából a Pusztaszabolcsi
Hagyományõrzõ és Hagyományteremtõ Alapítvány 2013.
július 13-án 10 órai kezdettel megemlékezést tartott sír-
jánál. A temetõben emlékeztünk valamennyi elhunyt óvo-
dai, általános iskolai és középiskolai pedagógusra és nem
pedagógus dolgozóra, akik munkájukkal segítették
Pusztaszabolcs gyermekeit, fiataljait. A sírkertet végigjár-
va egy-egy szál virággal tisztelegtünk emlékük elõtt.

A Mûvelõdési Ház zsúfolásig megtelt érdeklõdõkkel. A
program a Zsiráf Óvoda csemetéinek mûsorával
kezdõdött, majd Czöndör Mihályné sorozatszerkesztõ
köszöntötte a megjelenteket.
Kolosa Jánosné emlékét - ahogy két héttel korábban a
temetõben is – Ádámné Farkas Beáta idézte fel. A
megemlékezés fõbb gondolatai:
„Erzsi 1946. július 13-án született Pusztaszabolcson. Az
általános iskolát is itt végezte. Székesfehérváron, a Teleki
Blanka Gimnáziumban érettségizett 1964-ben. Elõször
Iváncsán, majd Pusztaszabolcson tanított, közben levelezõ
tagozaton elvégezte a pécsi Tanárképzõ Fõiskola földrajz-
rajz szakát. Nagy hozzáértéssel, szeretettel tanította mind-
két szakját, bár igazán a mûvészetek álltak közel hozzá. A
rajz tanítványai életében nem csupán egy tantárgy volt,
személye által több lett, mûvészetté vált. Nemcsak
gyûjtötte mások értékes festményeit, hanem õ maga is
alkotott. Mûvészi vénája megmutatkozott az ének-zene
szeretetében is. Pályafutása alatt mindvégig tanított
éneket, nagy létszámú énekkart vezetett. Nem volt ugyan
ének szakos, „csak” kiváló hallása, gyönyörû énekhangja,
de ez elégnek bizonyult ahhoz, hogy másokat is dalra
fakasszon. Szívesen vándortáborozott Kádár Bélánéval és
Dr. Szabó Sándornéval. 

Fiatalon férjhez ment, három gyermekük született. A
legidõsebb Ervin, a vándortáborok állandó résztvevõje
volt. 1975 februárjában nagy tragédia érte a családot, mert
a másodszülött fiút, Norbertkát elveszítették. Késõbb,
némi vigasznyújtásként, 1980 nyarán megszületett
Esztella. A kislányt kedve szerint nevelhette a mûvészetek
szeretetére.
1987 decemberében úgy döntött, hogy munkahelyet vál-
toztat. Velencén a Mûvelõdési Ház igazgatója lett. 
Fél év telt el az új munkahelyén, amikor 1988 júliusában
szomorú hír futott végig a falun: meghalt Kolosa Jánosné
Pásztor Erzsi. Mindannyiunkat, akik ismertük, szerettük
és tiszteltük Õt, nagyon megrázott, és a hirtelen
bekövetkezõ haláleseteknél jellemzõ értetlenséggel áll-
tunk a hír hallatán. A családot ért nagy veszteség mellett
tanítványok, kollégák, iskolatársak, idõsek, fiatalok sirat-
ták. 
Õt is, sok volt kollégánkkal együtt, azon emberek között
tarthatjuk számon, akik életükkel hidat építettek, az
emlékezés hídját, azt a hidat, amely elõdeinkkel köt össze
minket. Emlékezete maradjon meg szívünkben!”
Molnár Sándor az elõtérben látható kiállítást ajánlotta a
vendégek figyelmébe, majd bekonferálta a mûsor
meglepetését:
„Az 1990-es évek második felében alakult a Szabolcs

Singers egy színjátszóköri próba szünetében. Kádár Tünde
játszott zongorán, miközben a többiek spontán énekelni
kezdtek. Annyira jónak tûnt, hogy rögtön megszerveztek
egy csapatot gimnazistákból és érdeklõdõ felnõttekbõl. A
létszám  rövidesen 30 fõre duzzadt. Lényeges szempon-
tjuk volt, hogy valódi örömzenét csináljanak. Az elsõ fel-
lépésük egy falukarácsonyon volt, majd ezt sok alkalom
követte. Aztán lassan szerteszéledt az énekkar és egy
hosszabb szünet következett, amely egészen a mai napig
tartott. Most viszont itt vannak újra, hogy felejthetetlenné
tegyék ezt a könyvbemutatót.”

„Elhull a virág, eliramlik az élet…”
Emlékkiállítás és könyvbemutató

Újra együtt a Szabolcs Singers (Györgyi FotóStúdió)
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Ezért izgultam különösen, mikor a Mûvelõdési Házba indul-
tam. Én is tagja vagyok a Szabolcs Singersnek. Magdi és
Klári élesztett újra minket, amikor megkeresték Tündét azzal
az ötletükkel, hogy szerepeljünk a könyvbemutatón. Pár nap
alatt készen állt a csapat: a régiek új tagokkal kiegészülve.
Összeállt a mûsor, elkezdõdtek Tündééknél a próbák, amik
olyan hangulatban teltek, hogy az elõadás már „csak” hab
volt a tortán. Ha lelkesedésünkbõl és örömünkbõl sikerült
átadni valamennyit a közönségnek, akkor megérte. Mi nagy-
on élveztük.
Mennyi mindenrõl írtam már, és a könyvrõl, ami megjelent,
még szó sem esett! 
A Pusztaszabolcs anno sorozat 13. kötete Fülöp Magdolna és
Vigyikán Klára „Egyszer volt…” címû munkája az
Emlékezetes pillanatok Pusztaszabolcs kulturális életébõl
alcímet viseli. 
Mesebeli könyv ez – írják a sorozatszerkesztõk. „Elrepít ben-
nünket a színjátszás, a zene, a tánc, a festészet világába,
aminek nagy részét a pusztaszabolcsiak hozták létre és élték
át. Több mint százan megmozdultak a téma érdekében, ezért
lett százszor szép ez a mese!”
Álljanak itt a szerzõk gondolatai! 

Vigyikán Klára:
Egy olyan könyv létrehozására, szerkesztésére vállalkoztunk,
mely Pusztaszabolcs kulturális életének minden szegmen-
sébõl egy-egy szeletet mutat be a teljesség igénye nélkül. Egy
nagy utazásra hívjuk Önöket. A legrégebbi emlékekkel
kezdtük. Olyan embereket mutattunk be, akiknek még
igényük volt a közös ténykedésre, az együtt kigondolt
nagyszerû dolgok megvalósítására, egymás örömének
megélésére és még sorolhatnám. Iskolák, óvodák, zene-,
tánccsoportok bemutatását is fontosnak tartottuk. A nyiladozó
értelmû gyermekektõl olyanokig jutottunk el, akiknek halán-
tékát már ugyancsak hamvassá tette az idõ. A zenés – táncos
hagyományaink is megelevenednek, bíztatva a folytatásra és
a folytonosságra.  A téma az úton hevert. Valóban: kavicsok
formájában várta, hogy lehajoljunk és felvegyük. Ezért is bíz-
tatunk mindenkit arra, hogy járjon nyitott szemmel, s ha vala-
mi érdekeset lát a földön, emelje fel, csiszolgassa, mert lehet,

egyszer majd pont erre lesz szüksége egy szerzõnek.
Fülöp Magdolna:
Sokan kérdezték már tõlem, hogy jó érzés-e szabolcsinak
lenni. Soha nem vágyódtam el innen? Ezen mélyebben soha
nem gondolkodtam el, ugyanis ideköt minden, a gyermekkor,
a szülõk, a nagyszülõk. Sokféle történetet hallottam tõlük a
faluról, s ezek alkalmanként elõtörnek. Sokat meséltek pl. a
régmúlt színházi elõadásairól. Egy- két bemutatóról, melyen
már én is ott voltam, most is bevillan egy-egy arc, kép.
Nemrég édesapám fehér szarvasbõr tiszti kesztyûje került a
kezembe. Ha ez a kesztyû mesélni tudna, sok érdekeset
mondhatna el a 40-es évek végének, 50-es évek elsõ felének
elõadásairól, mert ezekhez a darabokhoz mindig elkérték, ha
jelmezként szükség volt rá. Emlékszem, apukám nagyon fél-
tette, de a siker érdekében mindig szívesen adta a számára oly
becses ereklyét.
Talán ez a tárgyi bizonyíték indította el ennek a könyvnek a
megírását. Ismertem is az akkori színjátszók közül néhányat.
Maros Piri néni családi jó barát volt. Jelenleg 93 éves,
Dunaújvárosban él, és teljes szellemi frissességnek örvend.
Egy vele való találkozáskor kezdett mesélni a szabolcsi szín-
házi életrõl. Elõkerültek a fényképek is. Akkor már biztosak
voltunk abban, hogy ezt az idõszakot meg kell örökíteni az
utókor számára. Az õ történetei szolgáltatták az alapot, mely
késõbb egy másik ismert szereplõ, Sági Ica néni visszaem-
lékezésével bõvült ki. Õk megõrizték a fényképeket, csak azt
sajnálták, hogy nem készült az összes elõadásról fotó.
Szabolcson akkoriban nem volt fényképész, egy- egy
elõadáshoz Pestrõl hívtak fotóst.
A gyûjtõmunkát Klárival januárban kezdtük. Mindenki nagy-
on készségesen segített, akit csak kérdeztünk errõl az idõrõl.
Hálás köszönetünket fejezzük ki szám szerint 98 emberek, aki
valamilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy ezt a könyvet ma
a kezünkben tarthatjuk.
Írásos anyag ebbõl az idõbõl nem maradt fenn, ezért lehet,
hogy valaki egy-két részletre másként emlékszik, nem így
ismer. Ezért adtuk ezt a mesebeli címet. Mindenki tehet
hozzá, vehet el belõle, ahogy neki tetszik.
Kívánjuk, hogy a könyv szerezzen Önöknek sok kellemes
percet ebben a hõségben. Mártózzanak meg benne. Fogadják
olyan szeretettel, ahogy mi gyûjtögettük, melengettük, formá-
ba öntöttük, hogy ez a szép idõszak ne merüljön teljesen a
feledés homályába.
A szerzõk szavai után a néptáncé volt a fõszerep. Elsõként
kalotaszegi táncokat láthattunk Döbröczönyi Szintia Dóra és
Varsányi Dániel elõadásában. Másodikként Szatmár ízes
vidékérõl való magyar verbunkot, lassú és friss csárdást tán-
colt Simon Dorottya és Döbröczönyi Zsolt. Záró számként
Simon István egyedi szóló mûsorában gyönyörködhettünk. 
A rendezvény zárásaként Csányi Kálmán polgármester,
sorozatszerkesztõ mondta el gondolatait, majd a
Hagyományõrzõ és Hagyományteremtõ Alapítvány nevében
Czöndör Mihályné és Molnár Sándor mondott köszönetet a
szerzõknek, szereplõknek és a megjelent vendégeknek.

Dudásné Mester Judit

Vigyikán Klára és Fülöp Magdolna, a könyv szerzõi Ádámné Farkas Beátával
(Györgyi FotóStúdió)
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Július 27-28-án 21. alkalommal került megrendezésre a
Szabolcs Kupa Adony, Ercsi, Iváncsa és Pusztaszabolcs
csapatainak részvételével. Sajnos a Vándorkupát ismét
Iváncsa vihette haza, Pusztaszabolcs lett a második, míg
Ercsi végzett a harmadik helyen Adony elõtt.

Az augusztus 3-án meg rendezett
kispályás férfi labdarúgótorna 

eredményei:

1. Naprakész
2. 20-as csapat
3. Pusztaszabolcsi öregfiúk
4. Geronimo

A nõk sem akartak lemaradni a férfiak mögött, és
négy csapat részvételével a következõ eredmény
született:

1. Baracs
2. Gárdony
3. Pálhalma
4. Pusztaszabolcsi lányok

FFuuttbbaallll

Csányi Kálmán polgármester átadja Vörös Tibornak (Iváncsa) a vándorkupát 

Csányi Kálmán polgármester átadja Vörös Tibornak (Iváncsa) a vándorkupát Motor és benzingõz, estére meg rock and roll a VII. Motoros Napon

Vágó Roland a legjobb kapus díját veszi át 

Nagy Attila (Iváncsa) lett a legjobb mezõnyjátékos
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Egészségnap
Augusztus 10-én rendeztük a Szabolcsi Nyári Fesztivál
keretében az Egészségnapot, melyen a véradáson kívül
ingyenes szûrõvizsgálatokon vehettek részt az
egészségükkel törõdni kívánók.
A rendezvényen összesen 130 fõ vett részt.
1. Véradás. 90 behívott személybõl 86 fõ jelent meg, 84 fõ
adott vért. (szerk.: Két héttel korábban a Motoros napon 19
véradó volt, miután a meg nem érkezett véradókamion
helyett a Mûvelõdési Házban biztosítottunk helyet.)
Felajánlás történt a Karolina úti Ortopédiai klinika javára.
(Több pusztaszabolcsi lakosnak is lesz portézis mûtéte és a
vér elengedhetetlen hozzá.) A klubtagok ösztönzésére újabb
elsõ véradó vehette át a cseppecskét és a Napraforgó klub
ajándékát, az egyik tombolatárgyat.
2. PSA- szûrés. 3 férfinek lett pozitív az eredménye a
szûrésre jelentkezett 40 fõbõl (ennyire volt kapacitás)
3. Méhnyakrák szûrésen a fõorvos úr által vállalt 40 fõ
helyett 52 asszony, lány jelent meg.
4. Alap szûrõvizsgálatok. Az Írisz patika felajánlásaként
ingyen vércukor, vérnyomás, testmagasság, testsúly és
testzsír-százalékmérés történt. Mintegy 100 fõ vette
igénybe a lehetõséget, közülük sokan döbbentek rá
„fölöslegeikre”.
5. Fogászati szûrés. Egyre többen veszik igénybe, ezúttal 25
fõ.
6. Reformálás. Koltai Zsuzsi értékes tanácsai és termékei
találtak gazdára. A reform-kávéja fenomenális és üdítõ volt.
7. Gyöngyfûzõk és Marczinkáné Marcsi foltvarró patch-
work-csodái és Batykó Szilvi keramikus korongozása szí-
nesítették a programot.
8. Kiállítás. A Rákvilágnapra készült rajzok és az „Ússz az
egészségedért” napon készült fényképek büszkélkedtek a
színpadra rögtönzött kiállító teremben.
9. Napraforgó –tombola. 110 tombolajegy talált gazdára.
KÖSZÖNET A RECEPCIÓN DOLGOZÓKNAK!!
Szebbnél szebb elõre becsomagolt ajándéktárgyak gyûltek
össze adományként. Igazi tombola-hangulat alakult ki.
A hagyományosan meghirdetett „Tiszta porta” verseny
díjazottjainak kihirdetése is ekkor történt. Kõkutiné Irénke
váratlan távolléte okán Czompóné Erzsike, a zsûri elnöke
értékelte az ingatlanokat és azok tulajdonosainak
erõfeszítését, szorgalmát.

A díjazott ingatlanok:
1.Bajcsy Zs. 45/3, 2. Magyar u. 44., 3. Velencei út 1/3
4. Bajcsy Zs. 20.

Fájdalommal tudatjuk, hogy a Napraforgó klubot ismét
nagy veszteség érte, 2013. augusztus 13-én kísértük el
utolsó útjára Kerekesné Jucikát rövid életû, agresszív
betegsége után.

Csordásné dr. Juhász Judit klubvezetõ

Formabontó beszéd
A rendezvénysorozat az augusztus 20-i rendezvényekkel
zárult. Az ünnepi mûsort követõen Kátai György képviselõ,
a Szociális és Egészségügyi Bizottság alelnöke mondott
formabontó beszédet, hiszen a rendszerváltás után jobb- és
baloldali politikusoktól elhangzott beszédekbõl idézett.

Heves, idõnként viharos erejû szélben kezdte a koncertjét a
Retróleum zenekar. Közben vártuk  a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság állásfoglalását a tûzijátékkal kapcsolatban. Az
erõs szél és várható esõ-jégesõ miatt nem engedélyezték a
tûzijáték megtartását. 
Itt szeretném megköszönni a Szabolcsi Nyári Fesztivál pro-
gramjainak megszervezésében, lebonyolításában nyújtott
segítséget:
Polgárõrség és Hambalgó László elnök; az Adonyi
Rendõrõrs munkatársai; Önkéntes Tûzoltó Egyesület és
Kaszás János parancsnok, Baloni László elnök; a pol-
gármesteri hivatal pénzügyi osztályának dolgozói;
Mentõállomás dolgozói és Královits Gábor, az állomás
vezetõje; Motor Ördögei Baráti Egyesület és Hambalgó
László elnök, Csiki Szilárd képviselõ; Pusztaszabolcsi
Szabadidõ Sport Egyesület és Kõkuti Lászlóné elnök, Ádám
László; Hagyományõrzõ és Hagyományteremtõ Alapítvány
és Molnár Sándor elnök, Czöndör Mihályné alapító;
Pusztaszabolcsi Sport Club és Zserdin Balázs elnök,
Lepsényi János; Puszta-Lovas Egyesület és Kovács Jenõ
elnök, Csanádi Józsefné titkár; Napraforgó Klub és dr.
Juhász Judit elnök; Erõemelõ Egyesület és Somogyi Béla
elnök; a Pusztaszabolcsi Városi Óvoda óvónõi Bartókné
Piller Magdolna vezetésével; a Római Katolikus
Egyházközség; Harmónia Nyugdíjas Egyesület.
Akik egyénileg segítették a rendezvénysorozat sikerét:
Csányi Kálmán polgármester, Szõke Erzsébet alpol-
gármester asszony, a képviselõ-testület tagjai, Kovács
Györgyi, Domak Zsanett, Kovács Imre és Kovács Péter,
Hujberné Király Beáta, Törökné Király Kornélia, Vörös
István, id. Neikl Ferenc, Agócs Gábor, Winkler Lászlóné,
Winkler Edina, Ekker László, Mészáros István.
Köszönjük a támogatóknak a hozzájárulást: Mézes József;
Noble Kft.; Ercsi Takarékszövetkezet; Perlaki-Horváth
Beáta.

Kiss Kornélia
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JJóózzsseeffeess hhíírreekk
Mikor ezeket a sorokat írom, még tart
a vakáció. Kint 40 fokos hõség van,
ezért szívesen ülök a hûvös lakásban a
számítógép elõtt. 
A júniusi számban azt ígértem, hogy
írok a 15 órás fociról, amely a
„Józsefes Gyermekekért” Alapítvány
megalakulásának 15. évfordulója alka-
lmából rendezett programsorozat befe-
jezõ eseménye volt. 
Június 8-án 6 és 21 óra között rúgták a
labdát a mûfüves pályán az iskola alsó
és felsõ tagozatos tanulói mellett azok
a volt diákok is, akik 1998-ban vagy
késõbb ballagtak.
Minden osztály állított ki csapatot,
akik 2x10 perces körmérkõzéseket ját-
szottak évfolyamonként. Az
öregdiákok is beleadtak mindent,
lelkesedésben nem volt hiány.
Iskolánk tanulói rengeteg tanulmányi
és sportversenyen vettek részt a tanév
során. Az eredményeket év végén
szoktuk közzétenni a Szabolcs
Híradóban. Tavaly a táblázatok annyi

helyet foglaltak a lapban, hogy
nehezen lehetett õket áttekinteni. Ezért
az I. félév tanulmányi versenyeken
elért eredményeit annakidején már
közöltük. Most csak a II. félévi sik-
erekrõl számolunk be. A sport-
versenyekkel más a helyzet. Ezek
általában több fordulóból álló bajnok-
ságok, melyek félévkor még nem
érnek véget. Két sportággal, az aero-
bikkal és az úszással bajban voltam.
Mivel az edzõk nem iskolánk dolgo-
zói, az eredmények nem kerültek be a
suli számítógépébe. Erre év közben
oda kellett volna figyelnem, mert a
nyári szünetben összegyûjteni azokat
nagyon nehéz. Az aerobik esetében
sikerült, de az úszóversenyek közül
csak a nemzetközi eredmények kerül-
tek bele a táblázatba. Elnézést kérek
minden úszónktól, akik a kistérségi
Mikulás és Nyuszi Kupán értek el
remek eredményeket Iváncsán, vagy
más területi vagy város környéki
versenyen szerepeltek sikerrel. Ígérem,
jövõre róluk sem feledkezünk meg. Itt
szeretnék köszönetet mondani azoknak
a szülõknek, akik segítettek a gyerekek

utaztatásában, saját autójukkal szállít-
va õket. 
Hagyomány, hogy a Szabolcs Napok
megnyitóján adják át ünnepélyes
keretek között a városi kitüntetéseket.
Idén iskolánk többszörösen érintett
volt ebben. Felsõs igazgatóhe-
lyettesünk, Ádámné Farkas Beáta
Pusztaszabolcsért Emlékplakettet
vehetett át, igazgatónk, Kocsis József
pedig Pusztaszabolcs Kiváló
Közszolgálati Dolgozója lett.
Pusztaszabolcs Kiváló Sportolója cím-
ben részesültek az osloi nemzetközi
futballtornán ötödik helyezést elért
csapat tagjai: Baka Gergely,
Drankovics Dániel, Galambos Gergõ,
Hamar Erik, Horváth Martin, Kolosa
Róbert, Kõkuti Ákos, Schrick Bence,
Smolkó Gergõ, Sztarek László és
edzõjük Ádám László, valamint a
három ország részvételével rendezett
nemzetközi úszóversenyen sikerrel
szerepelt tanulóink: Ekker Balázs,
Kovács Vivien és Nemes Réka. 
Minden kitüntetettnek szívbõl grat-
ulálunk!

Dudásné Mester Judit



Tavasszal önkormányzati együttmûködéssel helytörténeti
versenyt indított a helyi középiskola angol-történelem sza-
kos tanárnõje, Patonai Erika. A tíz fordulóból álló teszt-
sorozat a település történetének egy-egy idõszakából
merített kérdéseket kilenc írásbeli résszel, míg a döntõ élõ
verseny volt a Mûvelõdési Házban. A vetélkedõ utolsó
állomásán kvízkérdések, idegenvezetés Pusztaszabolcson
és futurológia 50 év távlatában kategóriák döntötték el azt,
hogy ki is az a 40 szerencsés résztvevõ, aki részt vehet a
jutalomúton. A döntõ felért egy ötletbörzével, amely a
településirányítás fontos eszköze lehet a jövõben. A
Csányi Kálmán polgármester vezette zsûri cseppet sem
volt könnyû helyzetben, hiszen a résztvevõk eredetibbnél
eredetibb megoldásokat vázoltak fel. A várostörténeti
versenyre 120 fõnél többen jelentkeztek, ez több mint 30
csapatot jelentett. A nyertesek a sok ismeret és tapasztalat
mellett egy jutalomút élményével gazdagodtak, amely a
Balaton térségébe vezetett. Veszprém történelmi
belvárosa volt az elsõ megállója a népes általános- és
középiskolásokból álló csapatnak a hûvös júniusi
hétvégén. A barokk várnegyed megtekintése után az 1908-
ban megnyílt, szecessziós stílusú színházhoz sétált a cso-
port. A méltán híres színház nagy alakja volt többek
között Latinovits Zoltán és Bujtor István. Kora délután
foglaltuk el a szállást Balatonarácson, abban a kollégium-
ban, amelynek kertjében áll az a ház, melyet Jókai Az
arany ember írásakor mintaként használt regényéhez. A
délután balatonfüredi városnézéssel telt, rövid sétát tet-
tünk a szemerkélõ esõben a Tagore-sétány évszázados
platánfái alatt a Szívkórház és az Anna-bálok
helyszíneként szolgáló klasszicista épület környékén.

1825. július 26-án tartották az elsõ Anna-bált a füredi
Horváth-házban. A reformkor kedvelt kulturális eseménye
volt a táncos összejövetel, a kor neves szereplõivel, mint
Blaha Lujza vagy Vörösmarty Mihály. A finom vacsora
után vidám kvízparti zajlott le a kollégiumban, ahol addi-
gra összebarátkozott az általános és középiskolás
korosztály. Vasárnap délelõtt hajóra szálltunk Füred
rózsalugasokkal tarkított kikötõjében, hogy aztán mere-
deken felkapaszkodjunk Tihanyba, ahol I. András kirá-
lyunk nyugszik a bencés apátság altemplomában. A
monostor alapítólevele 1055-bõl az elsõ olyan nyelvem-
lékünk, amely tartalmaz a latinon túl magyar szavakat,
mondattöredékeket. A Balaton fölé magasodó fehér apát-
sági épületek Wittwer Márton karmelita szerzetes tervei
alapján készültek barokk stílusban a 18. század elsõ
felében. Csodálatos kilátás nyílt a legnagyobb tavunk
keleti medencéjére, a tiszta idõben egész messze látszottak
Somogy dombjai Siófok mögött. Az apátsági múzeum
gazdag kiállítási anyagának megtekintése után – ahol szó
volt történelemrõl, népmûvészetrõl, magyarságról, az
Árpád-házi uralkodókról, halászatról, képzõmûvészetrõl,
a régi élet tárgyairól, a Balaton nagyjairól, a katolikus egy-
házról – Tihany hangulatos utcáin és terein sétáltunk
fehérre meszelt paprikaházak és nyíló levendulák között.
Az ebédünket egy muskátlis, régi idõket idézõ csárdában
költöttük el. Délután autóbuszra szállva hagytuk magunk
mögött a félszigetet, a két eseménydús napot, a tihanyi
levendulamezõket és a vadvirággal borított réteket, hogy
emlékeinkbe megõrizzük ezt a kirándulást és egyszer újra
bejárjuk e tájakat. 

Molnár Sándor
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SZABOLCS VEZÉR
A honismereti verseny és a jutalomút

Csoportkép a jutalomúton részt vett nyertesekrõl
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„Ez az év a lehetõségek, a
fejlõdés és a tudás éve volt…”

Pusztaszabolcson a Szabolcs Vezér Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium szervezésében a
2012/2013-as tanévben logisztikai ügyintézõ képzés
indult. A felnõttképzés rejtelmeirõl és eredményeirõl a 13.
évfolyam lelkes tanulója, Zsapka Zsanett így vall: 
- Hogy milyen tapasztalatokat és tudást szereztünk?
Elsõsorban ki kell emelnem azt, hogy minden tudást,
melyet megszereztünk, lelkes és segítõkész tanárainknak
köszönhetjük. A képzés minden kedden és csütörtökön
tartották, s mivel nappali képzésben is részt vettem, így
ezek a napok számomra elég zsúfoltak, de mindemellett
tudásban gazdagok voltak. Így visszatekintve mégis
örülök, hogy belevágtam, hiszen egy emelt szintû sza-
kképesítést kaptam kézhez mindössze egy év alatt, de a
viszonylag rövid idõtartam nem jelenti azt, hogy tudásunk
is kevesebb lenne. Sõt, tanáraink mindent elkövettek,
hogy a legtöbb tudást a fejünkbe véssék. Kár, hogy a
késõbbiekben ez a képzés ilyen formában már nem
ismétlõdhet meg, de igen nagy büszkeséggel tölt el, hogy
rátermett tanárainknak köszönhetõen részt vehettünk az
elsõ és egyben egyetlen logisztikai ügyintézõ képzésben
itt, Pusztaszabolcson. Szerencsénkre – bár az osztály igen
ritkán találkozott, és voltak közöttünk külsõsök is – úgy
érzem, hogy a végére igen jó barátságok születtek, a
légkör mindig felszabadult, vidám volt. Azt nem mon-
danám, hogy nem voltak nehézségeink. Természetesen
mindenkor adódhatnak, mivel emberek vagyunk. Voltak
kisebb összezördülések, de voltaképpen egy csapat
voltunk. A képzésben 22 fõ vett részt, abból 19 fõ megsz-
erezte a teljes vizsgát, a másik 3 fõ pedig a 4 modulból
csak 1-gyet nem tudott teljesíteni, viszont úgy gondolom,
hogy mindannyian büszkék lehetünk, hiszen ez a 3 szemé-
ly e képzés mellett ugyancsak részt vett nappali képzés-
ben, és ott is sikeres vizsgát tettek.  Ha össze kellene
foglalnom ezt az egy rövidke, de annál tartalmasabb évet,
akkor azt mondanám, hogy ez az év a lehetõségek, a
fejlõdés és a tudás éve volt. S ezt a nagyszerû évet, és azt,
hogy sikeresen eljutottunk a vizsgáig, olyan tudással,
amely méltán bizonyította azt, hogy tanáraink mennyire
segítõkészek: igen, mindezt nekik köszönhetjük. Azt
hiszem, ezt nyugodtan kijelenthetem a többiek nevében is!
Köszönjük szépen Török Máriának, Neikl-Ladány Ágnes-
nek és Borbély Gyula bácsinak, hogy tudásuk legjavával
támogattak minket és megadták a lehetõséget, hogy min-
dezt felhasználva sikeres felnõttekké válhassunk!

Zsapka Zsanett – Molnár Sándor

OTP partneriskola lett a
Szabolcs Vezér!

Az OTP Fáy András Alapítvány pályázatot hirdetett mag-
yarországi középiskolák számára - a TÁMOP-3.2.1.B-
11/1-2012-0001 azonosító számú projektjének keretében -
a Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági
Oktatóközpontja (O.K. Központ) partneriskolai címének
elnyerésére. A szakmai vezetõkbõl álló bíráló bizottság
javaslatára a pusztaszabolcsi Szabolcs Vezér Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium színvonalas és korszerû
pályázati anyagával megszerezte a partneriskolai címet.
Országszerte csupán öt iskola élhet e lehetõséggel, így a
kiskunhalasi Bibó István Gimnázium, a székesfehérvári
Váci Mihály Ipari Szakképzõ Iskola és Kollégium, a szek-
szárdi Garay János Gimnázium, a nyíregyházi Kölcsey
Ferenc Gimnázium és Pusztaszabolcs középiskolája! Az
OTP Fáy András Alapítvány munkatársai a közelmúltban
felkeresték a nyertes oktatási intézményeket az
együttmûködési megállapodás megkötése és a közös
munka megkezdése érdekében. Az együttmûködés elsõ
eredményeként tíz szabolcsvezéres diák vehetett részt a
nyáron a balatonfenyvesi közgazdasági táborban. Az
oktatási központban kifejlesztett tananyagot a
középiskolában tanuló gyerekek próbálják ki elõször,
mielõtt még a széles körben alkalmazzák az ott bejelen-
tkezõ diákcsoportokra.  A pusztaszabolcsi középiskola
szakmai munkaközössége a 2013/2014-es tanév során egy
banksarok kialakítását tervezi a tanirodába, ezzel is
emelve a helyi oktatás színvonalát. 

Molnár Sándor 

Kedves Érdeklõdõk! 
Szeretnétek versenyképes szakmát szerezni
rövid idõ alatt tavalyi áron?! Akkor nálunk a
helyetek! Jelentkezzetek a pusztaszabolcsi
Szabolcs Vezér Gimnázium és
Szakközépiskolába! 

Képzéseink:
iskolarendszeren kívüli felnõttképzés: 
- bolti eladó 
- kereskedõ-boltvezetõ
vagy iskolarendszerben érettségire épülõ 
- kereskedõ szakképesítés
Érdeklõdni honlapunkon, a 06 25 271 743
telefonszámon vagy az
iskola@szabolcsvezer.hu e-mail címen
lehet! Várunk szeretettel!
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Felkészítõ tanár: Tánczos Krisztina
A 3 legnevesebb megyei magyarverseny gyõztesei gim-
náziumunk diákjai:  a Kazinczy szépkiejtési, az Édes
anyanyelvünk és a FMDN irodalom kategóriájának 1.
helyezettjei  a Szabolcs Vezér Gimnázium tanulói! 
Gratulálunk!

1. Országos Középiskolai Tanulmányi verseny - iro-
dalom
Sztupa Boglárka 17. az országos döntõben /2000
versenyzõ/

2. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny – dráma
Török Lilla a középdöntõbe jutott.

3. Móra Ferenc országos novellaelemzõ és novellaíró
verseny
3 diák az országos döntõben: Major Nikoletta, Török
Lilla, Sztupa Boglárka
- Török Lilla a döntõben 3. helyezett lett

4. Fejér Megyei Diáknapok
- a vidéki középiskolák között a 2. hely
- irodalom vers- és novellaírás: Kaluz Vivien kategória-
díjas!!!
- színjátszók – közönségdíjas /Tûvé-tevõk c. elõadással/
- vers-és prózamondás: ezüst és bronz minõsítés – Kaluz
Vivien, Botár Dániel
- irodalmi kategória: arany és bronz – Kaluz Vivien, Szûcs
Ella

4. Ádámok és Évák – a dunaújvárosi Bartók Színház
megyei színjátszó találkozója
Színparódiák csoport /10.d/ az Egyiptomi színt adta elõ.
Május 17-én, 24-én két elõadással a színházban:
Debreceni Máté, Szûcs Ella, Lajos Zsófia, Sebestyén
Gina, Páncsics Kornélia fõszereplésével.

5. Kazinczy-verseny: Sztupa Boglárka megnyerte a
megyei versenyt, a gyõri országos döntõben 22. helyezett
lett. 

6. Criminon országos alkotópályázat /140 iskola, 6000
diák/ 
- 72 pályamunkával -  felkészítõ tanári díj
- 12.d országos 3. hely, Tóth Tamás videófilmje

7. Kína - országos alkotópályázat – gimnazisták és sza-
kközépiskolások ALKOSS! diákköre 17 pályamunkával -
csoportos fõdíj: kalligráfia bemutató

8. Megyei Édes anyanyelvünk verseny
Ertelt Tímea 1. helyezett, õ képviseli a megyét a 2013.
októberi sátoraljaújhelyi döntõben

9. Országos Édes anyanyelvünk verseny
2012. október  -  Major Nikoletta 21. helyezés

10. Fridrich Margit megyei szavalóverseny
Botár Dániel: fõdíj, Kovács Dóra: fõdíj
Debreceni Máté 2., Kukovecz Dorina 3. helyezett

11. Tehetségnap – megyei színjátszó verseny
10-12. drámások 1. díj 9. drámások 3. díj

12. CRIMINON – Óvd és védd környezeted! országos
verseny
drámások: fõdíj /nyári tábor/
Lajos Zsófia, Sebestyén Gina, Kerekes Ádám által összeál-
lított pályázat

Programok
Bérletes színház:
székesfehérvári Vörösmarty Színház  - 46 diák
szeptember 26. Család ellen nincs orvosság
október 12. Pantalone házassága
február 13. A dzsungel könyve
március 18. Toldi

Budapest, Operettszínház - december 14.  
Abigél c. musical

Fejér Megyei Diáknapok: április 5-7.
38 diák, 8 kategóriában vett részt

április 9. Kalligráfia bemutató – Kína pályázat gyõzte-
seinek

Kirándulások 
1. Ausztria, kalandpark  -  október 13. és  június 8.
2. Svájc – augusztus 3-7.

Mozi, Seregélyes
November 27. Tüskevár

Versenyeredmények 2012-13.

Kép az 1966-ban bemutatott sorozatból
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-20.
Tel.: 06-25-271-743 Fax.: 06-25-271-743
E-mail: iskola@szabolcsvezer.hu

030201
-0130-05

AA SSZZAABBOOLLCCSS VVEEZZÉÉRR GGIIMMNNÁÁZZIIUUMM ÉÉSS
SSZZAAKKKKÖÖZZÉÉPPIISSKKOOLLAA aa 22001133--22001144 ttaannéévvbbeenn aa kköövveettkkeezz

kkééppzzéésseekkeett iinnddííttjjaa::

¾ GGiimmnnáázziiuummii kkééppzzééss nappali és esti tagozaton

¾ SSzzaakkkköözzééppiisskkoollaa::
kereskedelmi tagozat
közgazdasági tagozat

¾ IIsskkoollaa rreennddsszzeerrbbeenn éérreettttssééggiirree ééppüüll KKEERREESSKKEEDD sszzaakkkkééppeessííttééss

¾ IIsskkoollaarreennddsszzeerreenn kkíívvüüllii ffeellnn ttttkkééppzzééss::

Bolti eladó
Keresked boltvezet

AAmmiitt nnyyúújjttuunnkk::

- OOTTPP bbaannkk mmiinnttaaiisskkoolláájjaakkéénntt magas szint közgazdasági és kereskedelmi képzés
- OOKK ookkttaattáássii kköözzppoonntt által támogatott tréningeken való részvétel
- gazdasági projektnapok
- emelt szint idegen nyelvi képzés, nyelvvizsgára felkészítés
- informatikai tudás, ECDL vizsgalehet ség
- mmaaggaass sszziinntt tteehheettssééggggoonnddoozzááss:: diákjaink országos versenyek gy ztesei 
- emelt szint érettségire felkészítés
- m vészeti oktatás: színjátszás-dráma, festészet
- tömeg-és versenysportok
- sszzíínnhháázz--mmúúzzeeuummllááttooggaattááss,, bbeell--ééss kküüllffööllddii kkiirráánndduulláássookk
- családias hangulat, biztonságos környezet
- menza, büfé
- ttaannííttááss kkeezzddeettee:: 88::2200 //ttöömmeeggkköözzlleekkeeddéésshheezz iiggaazzooddóó//

MMiinnddeenn kkeeddvveess éérrddeekkll dd tt sszzeerreetteetttteell vváárruunnkk!!!!!!
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Telefon: +36 (00) 000-0000, +36 (1) 000-0000
E-mail: info@intezmeny.hu
Honlap: www.intezmeny.hu

js ch rv g

-

nak
-3.1.1/C-12-2012-

39.371.645,-Ft, mely 100 %-

A KDOP-3.1.1/C-12-2012-
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„Gyökereimmel 
megkapaszkodom…”

A Pusztaszabolcsi Hagyományõrzõ
és Hagyományteremtõ Alapítvány
helytörténeti-honismereti pályázatot
hirdet Fejér megyéhez kötõdõ
diákok számára. A feldolgozás lehet

történelmi, egyházi, néprajzi, helytörténeti, irodalmi,
mûvészettörténeti vagy természeti témájú alkotás.
Lényeges szempont, hogy a dolgozat tartalmazzon egyéni
kutatómunkát, önálló gondolatokat, értelmezéseket. A
feladatra vállalkozó diákok foglalkozhatnak közösségi
vagy egyéni sorssal, település vagy tájegység bemu-
tatásával. A legjobb alkotások szerzõit könyvjutalomban
részesítjük, helytörténeti kiadványban jelentetjük meg
mûveiket. 

Néhány ajánlott ötlet, téma:
- Fejér megye jeles irodalmi alakjai (Gárdonyi, 

Vörösmarty, Vajda…)
- madárritkaságok
- szellemi örökség, egyházi és családi szokások
- népi kismesterségek bemutatása
- Szent István és Székesfehérvár

(Szent István Emlékév)
- védett növények, állatok a térségben
- helyi hagyományok, szokások összegyûjtése 

egy-egy településen
- kézmûves mesterségek, néprajzi értékek
- településtörténet, régi puszták (Cikola,Györgymajor…)

- épített örökség egy-egy településen (kastélyok,
templomok, várak)

- katonasors a XX. században
- népi építészet 
- fák vallomása a múltról
- öltözködési szokások

A formai követelményeket tekintve a beadandó munkák
terjedelme három-tíz gépelt oldal lehet, Times New
Roman betûtípussal, 12-es betûmérettel, másfeles
sortávval, sorkizárással. A mellékletek, a szakirodalom
listája nem növeli a terjedelmet. Az elkészített dolgoza-
tokat elektronikus formában (is) el kell juttatni a
pusztaszabolcsi.hagyomany@gmail.com e-mail címre. A
pályamunkák a helytörténeti gyûjtemény anyagát
képezik, a késõbbiekben helytörténeti kiadványok
alapjául szolgálhatnak. A mûvek beérkezési határideje
2013. október 15. 

Czöndör Mihályné Joó Katalin
Molnár Sándor 

Rózsaszín séta
Szeptember 7-én 9 órakor indult a Városháza elõl a Mûvelõdési
Ház udvarára a mammográfiás szûrõkamionhoz a Napraforgó
klub szervezésében a mellrák megelõzésére való figyelemfel-
hívás okán szervezett séta, melyen mintegy harmincan vettek
részt. Jelenlétével támogatta a rendezvényt Csányi Kálmán pol-
gármester, dr. Pásztor László fõorvos, egészségfejlesztési
osztályvezetõ, dr. Varga István, a Fejér megyei Szent György
Kórház mellkas-sebész fõorvosa, Németh Ferencné szûrési
koordinátor.
Csányi Kálmán polgármester üdvözölte a lehetõséget, hogy egy
hétig helyben vehetik igénybe a szûrést a hölgyek, nem kell
külön idõt és pénzt áldozniuk egészségük védelmében. Dr.
Pásztor László elmondta, hogy vannak skandináv országok,
ahol kiemelkedõen magas a szûrést igénybevevõ hölgyek
aránya, míg sok helyütt nagyon alacsony, pedig az idejében
felfedezett eseteknél nagyon magas a gyógyulási arány és kb.
20 év a túlélési idõ. Magyarországon Fejér megye az átlagnál
valamivel jobb részvétellel áll, míg érdekes, hogy a keleti,
hátrányos helyzetû megyék asszonyai sokkal magasabb arány-
ban vesznek részt a szûréseken, a nyugati megyékben pedig
lényegesen alacsonyabb a megjelenés. Major Zoltánné érintet-
tként szólt: minden asszony figyelmét felhívta a szûrés rendsz-
erességére és fontosságára. Kiemelte, hogy elõször vett részt
ilyen sétán, de azért vállalja a bátor kiállást, hogy másoknál is
idõben észrevegyék, ha baj van. Mindenkit bátorított a szûrés
lehetõségének igénybevételére.

A kellemes napsütésben kötetlen beszélgetéssel zárult a ren-
dezvény

Sajnos a szûrés sikerébe beleszólt az esõs idõjárás, mert nagy-
on jó indulás után csökkent az érdeklõdés. A 720 meghívottból
csupán 320 hölgy élt a lehetõséggel. Mindenkinek felhívják a
figyelmét a szûrést szervezõk, hogy a meghívólevelet ne dob-
ják el, mert ha most nem tudtak eljutni a kamionhoz, akkor a
következõ idõszakban más településen is igénybe vehetik a
szûrést díjmentesen a levél felmutatásával. A helyszínekrõl
felvilágosítást adnak a 06-20/456-4256-os telefonszámon.

Kiss Kornélia
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FOCI
A Pusztaszabolcsi Sport Club a tavaly megszerzett 4. hely
után hasonló célok elérését tûzte ki a megyei másodosztá-
lyú bajnokságban, az új szezonban is. A nyári holt idény
természetesen nem múlt el eseménytelenül a klub életében
- már ami kimondottan a dolgok szakmai részét illeti.
A tavaszi sikeres keretbõl többen is távoztak. A rutinos
Kovács Zoltán eligazolt Nagylókra; Mondovics Dávid az
Iváncsa csapatát választotta; Tamon János pedig min-
denkit meglepve Ercsibe ment. Fülöp János
vezetõedzõnek szembesülnie kellett azon problémával,
hogy alig maradt támadója a keretben. A számtalan nyári
próbajátékos után csupán Varga Zoltán tért vissza
Adonyból, ami a csatárposztot illeti. Vargán kívül
komolyabb érkezõ nem jött a PSC-hez.
A klub utánpótlás életében történt még személyi változás.
Az ifjúsági csapat edzõ posztját Varga Józseftõl Lengyel
Zsolt örökölte meg; az U16-osokat Bokréta László vette át
Hamar Zsolttól; az U13-as csapat élére pedig a felnõtt
csapat játékosát, Megyeri Rolandot „nevezték ki” Szõke
Imre helyett. Sok sikert kívánunk az új edzõk
munkájához!
Az alapozás tehát szinte a tavalyi kerettel kezdõdhetett.
Július elején kezdetét vette a szakmai munka, edzésekkel
és számtalan edzõmérkõzéssel. A felkészülési program-
ban szerepelt természetesen a szokásosnak mondható
nyári Szabolcs Kupa felkészülési torna is. Az Iváncsa,
Adony, Ercsi és Pusztaszabolcs csapatai között megren-
dezett tornát ismét az Iváncsa nyerte. A megyei I. osztály
bajnokesélyes csapata magabiztos teljesítménnyel gyõzte
le csapatunkat a döntõben. A harmadik helyért Ercsi
„kiütötte” az Adony csapatát. 
A Szabolcs Kupa után augusztus elején már a magyar
kupa megyei selejtezõiben szerepelt a PSC; az elsõ körben
könnyedén jutottunk túl Baracskán. A következõ hétvégén
a Baracs csapata már megoldhatatlan feladat elé állította
eléggé indiszponáltnak tûnõ csapatunkat. Ahogy mondani
szokás, sebaj, a bajnokságban lesz lehetõség visszavágni a
Baracsnak!
Augusztus 18-án kezdõdtek a megyei bajnokságok
küzdelmei. Csapatunk a másodosztályú Agárdi Termál
csoportba kapott besorolást. Az elõzetes sorsolás alapján
igazán nehéz rajtra számíthattunk!
Az elsõ fordulóban ugyanis az Aba vendégei voltunk;
annak a csapatnak, amelyik az utóbbi egy-két évben igazi
mumusnak számított! Azonban minden sorozat, még a
rosszak is azért vannak, hogy egyszer megszakadjanak!
Joó Bálint, Megyeri Roland és Tóth Norbert góljával nem
várt 3:1-es gyõzelmet aratott a PSC Abán. Az eredmény
kissé meglepõ; ám a felkészülési idõszak vége felé elég
rossz formát mutató csapatunk nagyon összekapta magát a
szezon elsõ mérkõzésére, és fegyelmezetten és határozot-
tan játszva elhozta a 3 pontot a bajnoki rivális abaiaktól.
Az ifjúságiak 2:2-es döntetlent játszottak; és optimistán

tekinthetnek a jövõbe, ugyanis tavaly a fiataljainkat
csupán az Aba tudta megelõzni a táblázaton. Reméljük
idén másképpen alakul a tabella!
Egy héttel késõbb újabb rangadó következett; mégpedig
az Adonnyal! A szomszédvár elleni meccsek bárhol
játsszák is, mindig elég pikánsra sikerednek. Igazából
ezeken a találkozókon nem számít ki az esélyesebb. Hiába
számított favoritnak a PSC, az Adony kis híján megtréfál-
ta csapatunkat. A szoros és kiélezett küzdelembõl azonban
a PSC került ki gyõztesen, újabb fontos – ám most
kötelezõ – három pontot szerezve. Góllövõink: Kovács
Zsolt és Megyeri Roland. A fiatalok nagyon simán nyerték
a „mini derbit”, 8:0-ra.
A harmadik fordulóban egy nehéznek ígérkezõ túra
következett Kálozra. A kemény (inkább durva) és hajtós
csapat hírében álló hazaiak ellen nagyon könnyedén
alakult minden! Csapatunk 3:0-ra nyert; magabiztosan és
végig kezében tartva a mérkõzést. A játék ugyan nem volt
a legszebb, azonban a mérkõzés képe alapján jogos a
pusztaszabolcsi gyõzelem. Góljainkat: Joó Bálint, Kovács
Zsolt és Megyeri Roland szerezték. A ifinek sajnos nem
sikerült az, ami a felnõtteknek! Fiataljaink egy már meg-
nyert meccset engedtek ki a kezükbõl; 3:1-es vezetésrõl
engedték felállni a már padlón lévõ Kálozt.
Összességében, remekül sikerült a bajnoki rajt a PSC-nek,
azonban az igazi erõfelmérõk csak most következnek. A
megyei 1. osztályból kiesõ Baracs és Sárszentmiklós ellen
lemérhetõ lesz, hogy hol is tartunk idén, mennyire reális
célkitûzés a dobogó elérése. Bízzunk a legjobbakban!

Nagy Ákos

Meghívó
Az 1962-ben végzett általános iskolások

ismételten találkozóra hívják egymást 2013.
október 19-én 13 órára az OTTÓ Étterembe.

Bõvebb információ Szajkó Jánosnál a
Gazdaboltban. Telefon: 25/272-245

Meghívó
Október 4-én 16 órai kezdettel Nótaestet 

rendezünk a Mûvelõdési Házban, 
melyre minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

A mûsorban fellépnek: Juhász Margó,
Galamszegi Márta, Molnár László,
kísér Látó Imre és népi zenekara.

Belépõ: 500 Ft
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Négy Évszak
Maraton 

nyári fordulója

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
Tel: 06-20/427-5980

Meghívó
A Népmese Napja alkalmából szeptember 27-
én 15 órakor a Mûvelõdési Házban a Kiskakas
gyémánt félkrajcárja címû mesét nézhetik meg
a kisiskolások és az óvodások. Belépõ: 300 Ft
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Olvasói levél

Polgármester Úr!
Nem szokásom így reagálni, de most Ön
késztetett rá, mert ezt nem tudom a fülem
mellett elengedni. „ A nyári szünet elõtt
„címû cikkében nagyon furcsán fogalma-
zott. A város elsõ embere hogy merészel
ilyet mondani, hogy a gyerekorvos távozása
olyan katasztrófa, mint a 2013. január 23-i
gázrobbanás. Ön személyesen részt vett a
gázrobbanás helyszínén és láthatta a
romokat. Ott egy élet munkája semmisült
meg egy pillanat alatt. De Dr. Kádár Attila
egy jobb lehetõség reményében hagyja el a
várost, nem olyan tragikus ez, korábban 40
évig nem volt gyerekorvos. Az én idõmben
két gyermeket felneveltünk, ha nem voltam
megelégedve a körzeti orvos által felállított
diagnózissal, akkor elvittem
Székesfehérvárra gyerekorvoshoz. Ma is ezt
teszik a tehetõsebb emberek. A fogorvos is
elhagyott bennünket. Ezen elgondolkodom,
hogy valami nem stimmel a város
vezetésében, ha orvosaink így távoznak. Ön
azt üzente, azért nem jár viszmajor segítség,
mert ezt a gázrobbanást meg lehetett volna
elõzni. Én azt mondom, hogy Dr. Kádár
Attila és a fogorvos távozását a város
vezetõsége meg tudta volna akadályozni! A
gázrobbanás sérültjei ma, és örökké fogják
viselni a sérüléseiket és az átélt borzal-
makat. De legfõbb fájdalmuk a szép, ren-
dezett házuk, amit saját erõbõl, kétkezi
munkával építettek fel. 50 év verejtékes
munkája romba dõlt. Megkérem,
legközelebb, ha ír az újságba, arról
szeretnék olvasni, mit segít, nemcsak a
Szõke családnak, hanem a rászoruló
szegény családoknak. Remélem, az idei
télen nem csak kampány céljából osztogat
meleg teát a Széchényi pékség elõtt a
szavazóinak, hanem a ténylegesen rás-
zoruló embereknek is jut valami. De azt is le
kell írnom, hogy mennyire hálásak vagyunk
azért a sok segítségért, amit a nõvéremék
kaptak az emberektõl, hogy még a hátra
levõ öreg napjaikat a tragédia után amen-
nyire lehet, boldogan élhessék. 

Sztarek Jánosné

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük  ki  mindazoknak, 
akik szerették, tisztelték  öcsémet, 

DUDÁS  GYULÁT,
gyászunkban osztoztak, sírjára koszorút, virá-

got hoztak, s tiszteletüket fejezték  ki.
Gyászoló  család

Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik

SZEKULA SÁNDOR
temetésén részt vettek,

fájdalmunkban osztoztak,
sírjára koszorút, virágot helyeztek.

Külön köszönetet mondunk 
Baltási Nándor plébános úrnak 

és a Styx Kegyelet Kft.-nek

Gyászoló Család
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60. Házassági évfordulóját ünne-
pelte Nagymamám és Nagypapám
májusban.
Rendkívüli dolog megérni egy
gyémántlakodalmat.  A mai rohanó
világban ez jó alkalmat teremt egy
kis ünneplésre, megállásra, amikor a
házaspárok köszönetet mondhatnak
egymásnak az együtt töltött 60 évért,
a szép napokért. 
Hûség, kitartás, szeretet! Igen, ezek
azok a bûvös szavak, melyek egy
ilyen csodálatos házassági évforduló
alkalmával megragadják szívünket.

Mi, akik boldog szemtanúi lehettünk
ennek az ünnepnek, és osztozhat-
tunk örömükben, csodálattal
tekinthettünk vissza arra az életre,
melyet így érdemes élni, ahogy a
nagymamám és nagypapám tették.
A mama, Berkesi Terézia 1934. július
6-án született egy ötgyermekes
család elsõ gyermekeként. A 7.
általános iskolai osztály elvégzése
után édesanyja betegsége miatt
testvéreit nevelte. Nagyon nehéz
idõszak volt ez számára, hiszen õ
maga is szinte még gyerek volt. 17
évesen kezdett dolgozni
Pusztaszabolcson a vasúton, vízvizs-
gálóként.
A nagypapám, Sági Ferenc 1931.
április 11- én született
Ceglédbercelen, egy hétgyermekes

család utolsó gyermekeként. A 8
általános iskolai osztály elvégzése
után kitanulta a lakatos szakmát, és
a Nyugati- pályaudvaron fék-
lakatosként dolgozott. Késõbb
elküldték Debrecenbe kocsivizsgáló
tanfolyamra, és ide helyezték
Pusztaszabolcsra a vasútra. Itt
ismerkedtek meg 1952 októberében.
Papának szállás kellett, és a mama
nagyszüleihez irányították, ahol volt
kiadó szoba. Már a vasútállomáson
szemet vetettek egymásra, majd ez
az érzelem fokozódott, hogy minden

nap otthon is találkoztak.
Fél év múlva 1953. május 23-án
összeházasodtak. 1954. június 18-
án megszületett apukám Sági
Ferenc, aki sajnos már nem lehet
közöttünk, majd 1957.augusztus 27-
én nagybátyám Sági Imre.
1959-ben felépítették házukat,
amiben a mai napig élnek. 
Mama mesélte, hogy akkoriban
nekik volt elsõként televíziójuk, és
volt olyan, hogy abban az egy
szobában 32-en nézték a Tenkes
kapitányát, és a focimeccseket.
1963-ban nagyobbítottak a házon,
mert útban volt a harmadik baba,
kislány reményében, de újra fiú
született 1963. május 2-án másik
nagybátyám Sági László.
A mama a fiúk születése után újra

dolgozni kezdett. Elõször a Déli-
utasellátónál konyhalányként, majd
itthon 9évig szemfelszedõként, végül
pedig 1979-tõl a Szakszervezetek
Országos Tanácsánál dolgozott
nyugdíjazásáig. 
1989-ben papával együtt kezdhették
meg megérdemelt nyugdíjas
éveiket. Született 8 unokájuk, és 6
dédunokájuk.
Aktív életet éltek. Sokat utaztak,
kirándultak, bejárták szinte az egész
országot. Sok ismerõst, barátot
szereztek, van, akivel még ma is
tartják a kapcsolatot.

Mama igazi tyúkanyóként
védelmezi, és tartja össze az egész
családot. Azt szeretik papával, ha a
gyermekeik, unokáik és dédunokáik
családjaikkal együtt ott vannak
körülöttük.
Nemcsak az ünnepeken, hanem
akár egy bográcsolás, szalon-
nasütés alkalmával is nagyszerû
hangulat uralkodik. Van az udvaron
egy húsz személyes asztal
padokkal, és mama szavaival élve az
akkor jó, ha még széket is kell mellé
rakni.
Mama, a mai napig tortát süt unokái-
nak és dédunokáinak a születés-
napokra. Mindenkinek külön kíván-
sága van, de ez nem akadály.
Diótorta, csokitorta, citromos,
narancsos- túró, volt már minden
ízû, de a formatortákkal sem lehetett
megijeszteni. Készített már emelete-
set, szív alakút, mozdony formájút,
sõt focilabdásat is.
Imádják az unokákat, a dédunokákat
és az egész családot. A 60.
Házassági évfordulón azon
mosolyogtak, hogy most háromszor
többen voltunk, mint akkor. 1953-
ban csak a szûk család körében kel-
tek egybe, most pedig így 47-en
többedmagukkal ünnepelhettek.
Így a gyémántlakodalom után csak
annyit kívánhatok az egész család
nevében, hogy még sokáig
legyenek közöttünk, és hozzanak
mosolyt a mindennapjainkba.

„ A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni.
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet
És sok – sok önzetlen tiszta szeretetet.”
/ Goethe/

Szõkéné Sági Erzsébet

GGGGyyyyéééémmmmáááánnnntttt   llllaaaakkkkooooddddaaaalllloooommmm
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Köszöntõ
A József Attila Általános Iskola két tanítója érkezett az
idén kerek évfordulóhoz pedagógus pályáján. Kádár
Csilla 30. és Balogh Lajosné Aczélos Éva 25. jubileumát
ünnepli.
Mindkettõjüket sok szeretettel köszöntjük az iskola tan-
ulói és dolgozói nevében. További munkájukhoz sok sik-
ert és jó egészséget kívánunk!

A 2013/2014. tanév rendje
(47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet)

Elsõ tanítási nap:
2013. szeptember 2. (hétfõ)

Utolsó tanítási nap:
2014. június 13. (péntek) lenne, de iskolánkban
igazgatói szünet miatt 2014. június 12. (csütörtök)
lesz!

Tanítási napok száma:
180 nap Elsõ félév vége: 2014. január 17. (péntek)

Félévi értesítõ kiosztásának határideje:
2014. január 24. (péntek)

Félévi értékelõ értekezlet:
2014. január 17. és 2014. február 1. között  
2014. január 27. (hétfõ) 

Tanítás nélküli munkanapok száma:
5 nap, ebbõl 1 napról a DÖK dönt a nevelõtestület
véleményének kikérésével 
(2014. április 7. DÖK-nap=Témanap=Igazgatói szünet)
Diagnosztikus felmérés (1. évfolyamban): 2013.
október 11-ig
Diagnosztikus felmérés során kiszûrt tanulók lét-
számának jelentése az OH regionális igazgatóságá-
nak: 2013.  október 25-ig

A kiválasztott tanulók vizsgálatának elvégzése az
iskolákban: 2013. december 6.

Õszi szünet:
2013. október 28-tól   október 31-ig
Szünet elõtti utolsó tanítási nap: 2013. október 25.
(péntek) Szünet utáni elsõ tanítási nap: 2013.
november 4. (hétfõ)

Komp.-méréshez szükséges adatok megküldése az
OH részére: 2013. november 22-ig

Jelentkezés az egységes írásbeli felvételi vizsgára:
2013. december 10.
Pályázat benyújtása az Arany J. Tehetséggondozó
programba: 2013. december 12. 

Téli szünet:
2013. december 23-tõl 2014. január 3-ig 
Szünet elõtti utolsó tanítási nap: 2013. december 21.
(szombat) Szünet utáni elsõ tanítási nap: 2014.
január 6. (hétfõ)

Egységes írásbeli felvételi vizsga:
2014. január 18. (szombat) 10.00
Pótló írásbeli felvételi vizsga: 2014. január 23.
(csütörtök) 14.00
Tanulói jelentkezési lapok továbbítása a középiskolák-
nak: 2014. február 14.
Tanulói adatlapok módosításának lehetõsége az ált.
iskolában: 2014. március 17-18.
Hatósági ellenõrzés(tanügyi dok.-okra alap. mgtlóvá
nyilv.elj.): 2014. január 2- április 1.

Leendõ elsõ osztályosok beíratása:
Tankerület által kijelölt napokon!

Tavaszi szünet:
2014. április 17-tõl április 22-ig
Szünet elõtti utolsó tanítási nap: 2014. április 16.
(szerda) 
Szünet utáni elsõ tanítási nap: 2014. április 23. (szer-
da) lenne, de iskolánkban 1 nap igazgatói szünet
miatt 2014. április 24. (csütörtök) lesz!

Tanulók fizikai állapotának és edzettségének
mérése: 2014. április 2 - május 27.
A felvételrõl vagy elutasításról szóló értesítés
megérkezése: 2014. április 25.

2013/2014. tanév országos mérés-értékelés
(anyanyelvi és a mat.-i alapkészs.) a 6., 8.
évfolyamok valamennyi tanulójára: 2014. május 28.
(szerda).  A mérés tanítási napnak minõsül!
Komp.m. eredm.-einek nyilvánosságra hozatala az
OKM részérõl: 2015. április 30-ig

Illetékes kormányhiv. értesítése a fel nem vett
tanköteles tanulókról: 2014. június 20.

Beiratkozás a középiskolákba:
2014. június 25-27.
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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: Csordásné dr. Juhász Judit, Czöndör Mihályné Joó Katalin, Dudásné Mester Judit, Molnár

Sándor, Nagy Ákos, Szõkéné Sági Erzsébet, Tánczos Krisztina, Zsapka Zsanett, Zserdin Balázs,
Tervezés és nyomtatás: Rolling Nyomda Bt. Felelõs vezetõ: Rozsnyai Zoltán

Megjelenik 650 példányban Lapunkat rendszeresen szemlézi az OBSERVER médiafigyelõ!




