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Dsida Jenõ: Édesanyám keze
A legáldottabb kéz a földön,
a te kezed jó Anyám
Rettentõ semmi mélyén álltam
közelgõ létem hajnalán;
A te két kezed volt a mentõm
s a fényes földre helyezett
Add ide, - csak egy pillanatra
Hadd csókolom meg kezedet!

Hányszor ügyelt rám ágyam mellett,
Ha éjsötétbe dõlt a föld,
Hányszor csordult a bánat könnye,
Amit szememrõl letörölt,
Hányszor ölelt a szent kebelre,
Mely csupa, csupa szeretet!
Add ide, - csak egy pillanatra, Hadd csókolom meg kezedet!

Oh, hogy így drága két kezeddel
Soká vezess még, adja ég.
Ha csókot merek adni rája
Tudjam, hogy lelkem tiszta még.
Tudtam, hogy egy más, szebb hazában
A szent jövendõ nem veszett!
Add ide, - csak egy pillanatra
Hadd csókolom meg kezedet!

Ez a kéz áldja, szenteli meg
a napnak étkét, italát.
Ez a kéz vállalt életére
Gyilkos robotban rabigát,
Ez tette éltünk nappalokká
A nyugodalmi perceket.
Add ide, - csak egy pillanatra
Hadd csókolom meg kezedet!

Lábam alól, ha néha-néha
El is tévedt az igaz út,
Ujjaid rögtön megmutatták:
Látod, a vétek szörnyû rút!
Ne hidd Anyám, ne hidd, hogy egykor
Feledni bírnám ezeket!. . .
Add ide, - csak egy pillanatra
Hadd csókolom meg kezedet!

A legáldottabb kéz a földön,
A te két kezed, jó Anyám!
Mindenki áldja közeledben:
Hát én hogy is ne áldanám?!
Tudom, megáldja Istenünk is,
Az örök Jóság s Szeretet!
Némán, nagy, forró áhítattal,
Csókolom meg a kezedet!

Május elsõ vasárnapján ezzel a csokorral köszöntünk minden édesanyát, nagymamát, dédnagymamát.
Szabolcs Híradó szerkesztõsége

“ Ember lenni mindig, minden körülményben.”

(Arany János)

Ára: 120 Ft
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„Manitou szarvat adott a
bölénynek, lándzsát a férfinak,
nyelvet az asszonynak, hát
miért lenne béke?”
(dakota bölcsesség)
A fenti dakota bölcsesség
szerint mindenki rendelkezik
olyan képességekkel, amellyel
felülmúlhatja a környezetét.
Ezeket kihasználva elõnyökhöz juthat, ill. megvédheti
saját pozícióját. Ez óhatatlanul
konfliktusokkal jár. Ha az
együttmûködés elõnyöket hoz,
akkor megszületik a kompromisszum.
Legutóbb azt írtam, hogy „az
önkormányzatnak egyik feladata, hogy konszenzusos, vagy
legalábbis kompromisszumos
döntéseket hozzon.” Azóta
megtapasztaltam, hogy a konszenzusos döntésekhez idõ is
kell, hogy mindenki felfedezhesse a kompromisszumos
ajánlatban az elõnyöket. Mint
ahogy Somogyi Béla, az
Erõnlét Sportegyesület vezetõje is egy hónap alatt felmérte,
hogy az önkormányzati ajánlat
(a rezsi költségek 50 %-s
mértékû fizetése) milyen
lehetõségeket jelent. Az önkormányzatnak is vannak elõnyei, hiszen az épületet
használják, ezért az nem romlik tovább, s van biztosíték
arra is, hogy a rezsi költségeket észszerû keretek közé

SZABOLCS HÍRADÓ 2014 ÁPRILIS

Konfliktusok és
együttmûködési
kényszerek
szorítják az erõemelõk is.
Hasonlóan meg kellene találni
a kompromisszumot a szemétszállításban is. 2013-ig kb.
200 család rendelkezett egy
kedvezménnyel. A nyugdíjas
1-2 fõs családok csak 60 l-s
kuka után fizettek díjat. A
szolgáltató 2013-tól ezt a kedvezményt megszüntette, ezért
ennek a 200 családnak ahelyett, hogy csökkent volna a
szemétszállítás díja, nõtt a
fizetendõ összeg. Igazságtalannak érzik ezt a megoldást,
s haragszanak az önkormányzatra, mert nem tudta
megvédeni az õ érdekeiket.
Nem tudta, mert a másik 2000
családnál nem változott, vagy
csökkent ez a díj, s 166 önkormányzatnak és 628 ezer fõnek
az egyedi igényei közt ezt nem
tudtuk érvényesíteni.
A szemétszállítás tartalmának
egyik eleme is megváltozott
már tavaly. Csak az általános
rezsicsökkentésben (vagy a
200 család esetében a
díjnövekedésben) erre kevesen
figyeltek fel. Az idén pedig
egyre többen hiányolják a

korábban megszokott lomtalanítást. Mindenki „várná” azt
az idõpontot, amikor a
település utcáit ellepi a lom, a
szemét és ismeretlen személyek válogatnak az ócskaságok
közt. De nincs ilyen kijelölt
nap. Hiszen az ingyenes lomtalanítás nem szûnt meg, csak
a módja átalakult. Korábban
mindenki egy napon szabadulhatott meg az avítt dolgaitól.
Most
elõre
egyeztetett
idõpontban viszi el a kukás
autó a lomot. Csak egy-egy
lakás elõtt lesz a szemét, s nem
az egész utcában. Ehhez viszont egyeztetni kell a szolgáltatóval az adonyi telephelyen.
Kedves Jutka néni! Ezt
szerettem volna Önnek elmagyarázni, de én se vettem észre
a fodrász tükörbõl, hogy mit
szeretne valójában mondani, s
Önt is elragadták az érzelmei.
Hiszen Ön is annak a 200
családnak egyike, akiknél nem
csökkent a szemétszállítás
díja.
Jelentõs konfliktus keletkezik
akkor is, amikor a pozitív
eredmények miatt változtatni

tem arról, hogy az alapítvány az értéktár bizottság munkáját segítõ pályázatot adott be. A vasúti
fejlesztés miatti tervezés
utolsó szakaszába lépett,
ezért a Környezetvédelmi
Felügyelõség közmeghallgatást tartott a Polgármesteri Hivatalban
Délután az Öreg Diákok
Baráti Köre által szervezett
télbúcsúztató rendezvény
elsõ felén vettem részt.
Késõ délután a gazdák
számára szervezett agrár
fórumot tartottam, amelyen
tisztáztuk a mezõõri szolgálat bevezetését és annak

Tájékoztató a két ülés közti
eseményekrõl
2014. február 28-án délelõtt
a Strabag Kft. képviselõjével egyeztettem a
Gépállomás utca Sport utca
– József Attila utca közötti
szakasza építésének lehetõségeirõl és feltételeirõl.
2014. március 3-án reggel a
közcélú munkások újabb
csapatának indító megbeszélésén vettem részt.
2014. március 4-én elõbb
Perlaki-Horváth Beáta, késõbb Szabó Richárd vállalkozókkal egyeztettem a

Gépállomás utcai aszfaltozással kapcsolatban. A
tervek szerint - és a közúti
felügyelet
utasításának
megfelelõen – a Sorompó
Bisztró és a Ricsi Bolt elõtt
jelenleg található közúti
gépkocsi bejárót megszüntetik. Tájékoztattam errõl
az érintetteket és érdeklõdtem a hosszú távú megoldási
lehetõségekrõl.
Czöndör Mihálynéval, a
Hagyományõrzõ Alapítvány alapítójával egyeztet2

kényszerülünk
kialakult
szokásainkon. Mire ez a cikk
megjelenik, addigra remélhetõleg a Gépállomás utca
aszfaltozási munkálatai elkezdõdnek. Azonban kiderült,
hogy a Sport utcai csatlakozást
át kell alakítani, s a korábban
kialakított átjárót meg kell
szüntetni. Hogyan lehet megközelíteni majd a Sorompó
Bisztrót vagy Ricsi boltot?
Meg kell majd tanulnunk az új
útvonalat. Az eddig egymásra
utalt kereskedõk között új jogi
viszonyok alakulnak ki.
Remélhetõleg mind rövid
távon, mind hosszú távon
együttmûködés alakul ki
köztük.
Több utcában magánszemélyek a télen keletkezett
kátyúkat szüntetik meg. A
pocsolya eltûnik, a gödrök
helyét kövek lepik be. De a
bicikli kereke elsüllyedhet a
kavicsok közt, az autóknak
lassabban kell menniük a
kõfelverõdés veszélye miatt.
Miközben örülhetnénk, hogy
javul az utak állapota.
De mindenki csak a saját
igazát hajtogatja, „…hát miért
lenne béke?”

Csányi Kálmán
polgármester

feltételeit. 2014. március 5én Adorjánné Bozsódi Irén,
a Pusztaszabolcsi Szociális
és Gyermekjóléti Intézmény vezetõje keresett fel
és tájékoztatott a Velencei
úton lakást bérlõ „polgártársaink” által felhalmozott problémákról. Telefonos interjút adtam a Fejér
Megyei Hírlap számára,
majd a Szabolcs Tévé fõszerkesztõje riportot készített
velem az önkormányzat
2014. évi költségvetésével
kapcsolatosan.
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2014. március 6-án a
Polgármesteri Hivatalban felköszöntöttük az egyik dolgozónkat 60. születésnapja alkalmából. Késõ délelõtt részt
vettem a középiskolában szervezett Fridrich Margit Megyei
Szavalóversenyen.
2014. március 7-én Takácsné
Kovács Katalin, a Sport u. 2/2.
szám alatti társasház közös
képviselõje tájékoztatott a társasházzal kapcsolatban felmerülõ lehetséges problémákról.
2014. március 8-án a Pusztaszabolcsi Szabadidõsport
Egyesület Futószakosztálya
néhai dr. Kovácsai Sándor
halálának évfordulóján emlékfutást, majd a temetõben rövid
megemlékezést tartott. Délután
a Pusztaszabolcsi Önkéntes
Tûzoltó Egyesület tartotta éves
közgyûlését. Este a Pusztaszabolcsi Sport Club Öreg Fiúk
Szakosztálya tartott bált.
2014. március 9-én kora
délután Sárosdi Istvánné keresett meg azzal a problémával,
hogy a papír-írószer boltban
dugulás volt, ezért az emeletrõl
érkezõ szennyvíz az õ boltját
öntötte el. Kérte, hogy a
dugulás elhárítás megszervezésében mûködjek közre.
2014. március 10-én választási
kampánygyûlésen vettem részt,
amelyet dr. Galambos Dénes
országgyûlési képviselõ-jelölt
tartott. A fórumon a választópolgárok a településsel kapcsolatos kérdéseket tehettek fel
a kormánymegbízott úrnak. Itt
kaptunk tájékoztatást arról,
hogy az állami tûzoltóõrs
kialakítását ebben az évben tervezik. Édes Gergely tervezõ
megküldte az egészségügyi
centrumhoz a tervezõ költségbecslést.
2014. március 11-én Iváncsán
dr. Galambos Dénes kormánymegbízott úr sajtótájékoztatót tartott a tanuszoda újraindításával kapcsolatban.
Délután a József Attila Általános Iskola intézményi tanácsa
tartotta megbeszélését, ahol a
Dunaújvárosi Tankerület meg-

lítását rendeltem el, mert
állítólag a nagy szél döntötte
fel.
2014. március 17-én Milek
Ramónnal egyeztettem a játszótéri kamerarendszer E-onnal
kapcsolatos adminisztrációs
ügyeirõl. Egyeztettem Varga
Gergellyel, az általános iskola
tanárával, aki a korábbi idõszakban a staufenbergi cserediák üdültetés szervezõje volt,
mivel kérte, hogy ebben az
évben, amennyiben lehetséges,
ne õ végezze ezeket a feladatokat. Emiatt egyeztettem és
felkértem erre a feladatra
Molnár Sándort, akinek Simon
Dorottya és Horváth Zsófia lesz
a segítõje.
2014. március 18-án Illési
Istvánnal, az LMP országgyûlési képviselõ-jelöltjével
találkoztam.
2014. március 19-én Kápolnásnyéken a MÁV által szervezett ünnepélyes rendezvényen vettem részt, ahol az új
Stadler motorvonatokat adták
át a nagyközönség számára.
Gyenes Tibor, a MÁV ingatlankezelõje tájékoztatott arról,
hogy a sportpálya telekmegosztását elfogadják. Délután kereskedõi fórumot
szerveztem a pusztaszabolcsi
kereskedõk számára, ahol
bemutattam a kereskedelmi
ügyek intézésével foglalkozó
Karácsonyné Haiter Ilonát,
illetve rövid tájékoztatást adtam Pusztaszabolcs Város
2014. évi költségvetésérõl és
felvetettem az információs
térkép megújításának programját.
Ismételten meghirdették a
mûfüves pálya-építési programot, de az önkormányzat
addig nem pályázhat, amíg a
tulajdonviszonyok nem rendezõdnek.
A napkollektoros beruházás
pályázata kapcsán 4,6 millió
forint elõleget kapott az önkormányzat. A munkálatok még
nem fejezõdtek be. A Zsiráf
Óvoda esetében 5,2 millió
forintot, a Manóvár Óvodánál

bízottjával közösen értékeltük a
féléves értékelést. Késõ délután
az Oktávnet Kft. képviselõjével
megtekintettük a kamerarendszer helyszíneit és megbeszéltük annak megvalósítási
módjait. Ezért késõbb egyeztettem a Reál Bolt tulajdonosával,
valamint Nóniusz Gábornéval,
illetve a temetõ üzemeltetõjével.
2014. március 12-én reggel
pályázatíró és pályázat menedzseri feladatokkal foglalkozó
cég keresett meg a szennyvíztisztító telep rekonstrukciójának potenciális pályázati
lehetõségével. Kudomrák József pusztaszabolcsi lakos keresett fel, aki eddig a Köztársaság
utcai bérbeadásra kijelölt ingatlant használta. Jelezte, hogy
esetlegesen szeretné megvásárolni az ingatlant, de ettõl
idõközben elállt, mert magasnak találta az árat. Másik jelentkezõ is van, akivel tárgyalások
folynak Szabó János jelezte,
hogy a mûfüves pálya egyik
kapujának zsanérszerkezetét
meg kell javíttatni, ennek
megszervezésében mûködtem
közre. Harza Márk édesanyja
keresett fel, hogy gyermeke
jövõre felsõ tagozatos lesz, s a
mozgássérült gyermek számára
az iskola mûködtetõje biztosítsa a szintek közötti mozgás
lehetõségét. Délután a Római
Katolikus Egyházközség ülésén vettem részt. 2014. március
13-án megérkezett az egészségügyi centrum kialakítására
az építési engedély.
2014. március 14-én az
ÁNTSZ hiánypótlást kért dr.
Valkó Péter gyermekorvostól
az iskolai és ifjúsági adatokkal
kapcsolatban, amely ügyben
Dunaújvárosban közremûködtem.
2014. március 15-én részt vettem az 1848-49. évi forradalom
és szabadságharc évfordulója
alkalmából rendezett önkormányzati ünnepségen.
2014. március 16-án délelõtt a
Halász Büfével szemben található buszmegálló helyreál3

pedig 14,6 millió forintot
fizettünk ki a kivitelezõnek.
A közcélú munkások mindennapi tevékenységük mellett a
MÁV Iskola padlását takarították, az Adonyi úton a Magyar
utcától kezdõdõen járdát javítottak, kitakarították az állomás
elõtti elvadult területet, az
Arany János utca végén található kiserdõt, valamint a Szent
István 28. szám alatti ingatlan
udvarát és kimeszelték a lakást.
A Polgármesteri Hivatal felújítására, a Családsegítõ Szolgálat Adonyi út 51. szám alatti
létesítésére, valamint a Védõnõi Szolgálat Adonyi út 39.
szám alatti épületének akadálymentesítésére kapott építési
engedélyek lejártak, azokat a
jogszabályi változások miatt
nem lehet meghosszabbítani. A
tervek azonban felhasználhatóak, csak korszerûségi
felülvizsgálat szükséges.
Tájékoztatómhoz mellékelem
az önkormányzati segélyekrõl
készült beszámolót.
Csányi Kálmán
polgármester

Helyet kapott az
Erõnlét
Sportegyesület
Az Erõnlét Sportegyesület meg
szeretné köszönni Csányi Kálmán polgármester úrnak és a
képviselõ-testületnek,hogy
megfelelõ edzõtermet biztosított
számunkra, az Adonyi úton lévõ régi orvosi lakásban. A több
mint 100 m2 területû helyiség
végre elég teret biztosít az edzésekhez és az edzõgépek elhelyezésére is megfelelõ.
Szeretettel várunk edzéseinkre
minden 14 éven felüli sportolni,
erõsödni vágyót hétfõn, szerdán
és pénteken 16 és 20 óra között.
A helyiség átadása-átvétele április 23-án 17 órakor történt,
addigra elkészültek a kisebb
alakítások, javítások.
Somogyi Béla
Erõnlét Sportegyesület elnöke
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napján a koszorúzás ne csak
az I. világháborús szobornál
és a II. világháborús emléktáblánál történjen meg, hanem
a cikolai út mentén található
kopjafánál is. Mivel nem kell,
hogy rendeletben szabályozzák ezt a kérdést, erre egyszerû határozatot is hozhatnak, amelyrõl dönteni fognak.
Paál Huba elmondta, a polgármester említette, hogy
beadtak egy pályázatot az
NFÜ-höz az önerõ igénylésére. Értelmezése szerint, ez
a napkollektoros beruházás,
illetve a szennyvíztisztító
telep tervezés pályázat 10-20
%-át jelenti. Megkérdezte,
hogy a beadott pályázat csak
meghitelezi az önerõt, tehát
vissza kell fizetni, vagy vissza
nem térítendõ?
Csányi Kálmán tudomása
szerint, vissza nem térítendõ
összegrõl van szó. A szennyvíztisztító telep rekonstrukciójának tervezése esetében
szerdán (március 26-án) beadták ezt az igényt, március 27én pedig a végelszámolást.
Tehát mindent kifizettek és
várják, hogy visszajöjjenek
ezek az összegek és pluszban
azok is, amit önerõként
fizettek ki. Ez egy plusz
lehetõség, 3 % esélyt ad rá. Az
egyik 1,5 millió forint, a
másik pedig 6 millió forint.
Czöndör Mihály két témával
kapcsolatban kért bõvebb
tájékoztatást: Mit rejtenek a
Velencei úti lakást bérlõk által
felhalmozott problémák? Mit
takar a Sport utca 2/2. szám
alatti társasház közös képviselõje által jelzett lehetséges
probléma?
A polgármester elmondta, a
Velencei úti bérlõknél meghalt egy kislány és állami
támogatásoktól is elesnek
iskolalátogatás nem teljesítése
miatt. Ráadásul a temetés viszonylag horribilis összeget
takart és ennek következtében
nem figyeltek arra, hogy a lakbért kifizessék. Ezzel a problémaözönnel keresték fel õt és
a családsegítõ szolgálat munkatársait is. Még nincs
kilakoltatás-veszély, csak azt

Szóbeli kiegészítés
A késõbbi eseményekrõl a
képviselõ-testületi ülésen szóbeli kiegészítést tett a polgármester.
Elmondta, hogy kiküldésre
került a Kormányhivatal tájékoztatása a Hagyományõrzõ
Alapítvány esetében felmerült
összeférhetetlenséggel kapcsolatban; a Jehova Tanúi
Pusztaszabolcsi Gyülekezete
által írt levél, amelyben a bérleti szerzõdést felmondták,
illetve március 26-án érkezett
a DRV Zrt-tõl a tájékoztatás,
amely szerint a vegyes vízi
közmûvet le lehet szakaszolni,
tehát ennek megfelelõen a
korábban hozott határozatot
nem kell végrehajtani, mert
ezt az önkormányzat esetében
is meg tudják tenni.
2014. március 21-re a
Sárbogárdi Rendõrség tanúként idézte be a szilveszter
éjszakáján történt rendbontás
miatt, amely során a korábbi
képviselõ-testületi ülésen elhangzottakat ismételte meg.
Délután Budapesten L. Simon
László országgyûlési képviselõ könyvbemutatóján vett
részt. 2014. március 22-én
szombaton Székesfehérváron
a Fejér Megyei Önkormányzat
Megyenapot tartott és a
megyei elismeréseket adták át.
Pusztaszabolcsi polgár ebben
az évben nem kapott kitüntetést.
2014. március 25-én délután
Daruszentmiklóson részt vett
a Fejér Megyei Tervezéskoordinációs
Testület
Dunaújvárosi Járási Munkacsoport alakuló ülésén. Tájékoztatást kaptak a területi
operatív program tervezési
szakaszáról. A kb. 2,5 milliárd
forint támogatási összegre a
járási települések 21,7 milliárd forint értékû projekt
ötletet adtak be. Pusztaszabolcsnak 1,3 milliárd
forintnyi összegû ötlete volt.
A következõ testületi ülésen a
helyi projekt ötletek rangsorolását kell elvégezni, hogy
a települések közti rang-

sorolást is el tudják majd kezdeni. Nagyobbak az igények,
mint a rendelkezésre álló
lehetõség, ezért ki kell alakítani valamilyen konszenzust.
2014. március 26-án a kompetenciaoktatást befejezõ és
munkába visszatérõ közmunkások beszoktatásával
kapcsolatos ügyeket kellett
intézni, például engedély
nélküli terület elhagyás, amelyet többé-kevésbé tisztáztak
és reméli, hogy ezzel nem lesz
több probléma. A Pusztaszabolcs Városi Óvoda Víz
világnapi kiállítását tekintette
meg. Klein Éva, a Pusztaszabolcs, Béke utca 72. szám
alatti önkormányzati lakás
bérlõje a 250 ezer forintos
anyagvásárlásról elszámolt.
2014. március 27-én délben
Cserna Gábor polgármesterrel
és dr. Galambos Dénes kormánymegbízott úrral közös
sajtótájékoztatót tartott az
adósságkonszolidációval
kapcsolatban Dunaújvárosban, amelyen - a Pénzügyi
Bizottság ülésén tapasztalt
konszenzus alapján - a pozitívumokat emelte ki. Ha
elfogadják a felterjesztést,
akkor lehetséges, hogy más
típusú információkat is fog
mondani. Az európai uniós
pályázatok esetén – szennyvíztisztító telep rekonstrukciójának tervezése, illetve a
két napkollektoros pályázat –
beadták a pályázatot, hogy az
önerõt megkapják az NFÜ-tõl.
Március hónap folyamán a
Gárdonyi utcai ingatlan
kivételével az összes meghirdetett ingatlant bérbe tudták
adni. A Köztársaság utcai
ingatlannal kapcsolatban még
nem döntöttek, de ha nem
akarják megvásárolni, akkor is
bérbe tudják adni azokat az
ingatlanokat, mert többen
jelentkeztek.
Elmondta még, a januári
képviselõ-testületi
ülésen
Czöndör Mihály képviselõ
javasolta, hogy a Világháborúk Áldozatainak Emlék-
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tudja, hogy az önkormányzattól várják a megoldást.
Elmondta nekik, hogy ezt a
problémát nem az önkormányzatnak kell megoldani,
mert sok mindenben tudtak
segíteni, de vannak határok.
Nekik is végig kell gondolni,
hogy úgy építsék fel a saját
életüket, hogy ne csak a
temetésig tartson, hanem utána is. Tudja, hogy vannak
speciális hagyományok ezeknél a családoknál - amit próbál
tiszteletben tartani -, de van,
amikor a hagyományokat át
kellene lépni, vagy át kellene
gondolni.
A Sport utca 2/2. társasház
esetében szó esett arról, hogy
melyek azok a szükséges
felújítások, amelyeket elõbbutóbb el kell végezni, például
a lépcsõházak üvegezése. Van
egy elég jelentõs közös megtakarítás, de azért jelezte a társasház képviselõje, hogy
ezekkel a dolgokkal kell majd
foglalkozni, mivel az önkormányzat társtulajdonos. Volt
olyan utalás is, hogy talán új
közös képviselõt kell majd
választani.
Szõke Erzsébet tájékoztatásul
elmondta, kedden Felsõcikolán volt, mert a lakosok reklamáltak, hogy amióta az új út
megépült, nagyon nagy lett a
forgalom, a buszmegálló
pedig a másik oldalon van,
ahova gyalogátkelõhelyet kérnek, vagy táblát, hogy lassítsanak az autósok. Fél órát
töltöttek ott, ami alatt hatalmas mennyiségû autó és
kamion közlekedett arra. A
sofõrök nem veszik figyelembe, hogy az lakott terület, 7080 km/óra sebességgel mennek. Meglátása szerint, a buszmegállót át lehetne tenni a
másik oldalra. Akkor is kellene forgalomlassító tábla,
azért mert ott gyerekek közlekednek, de egyszerûbb
lenne, ha áttennék a buszmegállót. A lakók azért is
reklamáltak, hogy a nagy forgalom miatt a házak repedeznek.
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is
mérnének
Cikolán
sebességet, így elõbb-utóbb
megszoknák a kamionosok,
hogy lassabban haladjanak.
Úgy hallotta, tömegforgalom
van hajnali 4 és 5 óra között,
amikor nagyon sok kamion
megy és iszonyatos mennyiségû árut szállítanak, illetve
gyorsan igyekeznek áthaladni
ezen a területen. Biztos abban,
hogy kicsit nyugodtabban
tudnának aludni az emberek,

Szóbeli kiegészítés
/az elõzõ oldal folytatása/
A közútkezelõtõl kint voltak
és megállapították, hogy nem
a forgalom van, hiszen az út
szélétõl mérve a legszélsõ ház
is 25 méterre van, szemben az
elõírt hat méterrel, ezért ezzel
nem foglalkozik a közútkezelõ. Az önkormányzatnak
viszont foglalkozni kell a

A képviselõ-testület megtárgyalta a rendõrség 2013-ban
végzett munkájáról szóló
beszámolót, melynek néhány
fontos pontja:
- Az elmúlt 5 év viszonylatában a 2013. évben volt az
Adonyi
Rendõrõrs
és
Pusztaszabolcs területén is a
legalacsonyabb a regisztrált
bûnesetek száma. Ezen belül
a testi sértések, valamint a
garázdaság száma nem változott. Mindegyik esetben
szerepet játszott a csökkenõ
tolerancia, az alkohol, a
családon belüli erõszak és a
szociális helyzet.
- A lopások száma viszont
Pusztaszabolcs területén
25 %-os emelkedést mutat
sajnos. Ebbe a kategóriába
tartozik a lakásbetörés, az
alkalmi- és besurranásos
lopások, kocsi feltörések és
lopások.
- Jelentõsen csökkent a rongálások száma.
- Rablás nem történt az
elmúlt évben Pusztaszabolcs
területén.
- Jellemzõ ugyanakkor, hogy
a vagyon elleni bûncselekmények a vasútállomás területén, illetve a vasúton
utazáshoz köthetõek.
- Jelentõsen csökkent a tulajdon elleni szabálysértések
száma. Ide tartozik a bolti
lopás, kerékpárlopás.
- Pusztaszabolcson kedvezõen alakult a közlekedési balesetek száma az elõzõ évihez
képest
Az Adonyi Rendõrõrs terü-

buszmegálló kérdésével, mert
veszélyes, hogy a gyermekeknek az úton át kell menni.
Csányi Kálmán megköszönte
az alpolgármesternek, hogy a
tájékoztatóját akkor mondta
el, amikor jelen vannak a
rendõrség képviselõi. Korábban javasolta, nem ártana, ha

A 2014. március 27-ei
képviselõ-testületi ülésrõl
tószer terjesztõket és igyekeznek megakadályozni az
eredményes tevékenységüket. Szükség esetén alkalmazzák a traffipaxos ellenõrzést az utakon.
Nagy Zoltán rendõrkapitány
elmondta, hogy a leggyorsabban akkor lesz rendõr a
helyszínen, ha a sértett a 112t vagy 107-et hívja, mert
onnan tudnak legközelebb
lévõ járõrt küldeni a helyszínre.
A képviselõ-testület megköszönte a rendõrség áldozatos
munkáját azzal, hogy szeretnék, ha plusz egy kmb-s
lenne a településen.
Megtárgyalta és elfogadta a
képviselõ-testület a polgármesteri hivatal munkájáról készült beszámolót,
elismerését fejezve ki a
munkatársak lelkiismeretes
munkájával kapcsolatban.
Megalkotta a képviselõtestület a mezõõri szolgálat
létrehozásáról szóló rendeletet.
Döntöttek a képviselõk a
„Pusztaszabolcs Város József Attila Tanulói Emlékdíj” elnevezésû díjról
alapításáról, mely odaítélésérõl a tantestület tesz
javaslatot és képviselõ-testület hagyja jóvá.
Javaslat elfogadásáról döntött a képviselõ-testület a
10/2014. (II- 19.) BM ren-

letén biztosított sajnálatosan
csökkenõ közterületi jelenthez képest a Pusztaszabolcsi
kmb-s jelenlét gyakorlatilag
nem változott. 2013. augusztustól fokozott ellenõrzéssorozat helyszíne volt városunk, amikor nem a helyi
rendõrök tartottak ellenõrzéseket.
Lényegesen emelkedett a
helyszíni bírságolások száma
és a kiszabott bírságok összege egyaránt. Több alkalommal történt rendõri intézkedés a vasúti átjáróban
szabálytalankodókkal szemben.
Rendszeresen biztosítják a
rendõrök a városi ünnepségek, rendezvények zavartalan lebonyolítását, melyek
során nagy segítséget jelentenek a polgárõrök, akikkel
jó a szolgálati kapcsolat.
Konstruktív kapcsolat jellemzi a rendõrség munkáját
az önkormányzattal, a polgárõrséggel, a családon belüli erõszak esetén pedig a
családsegítõ szolgálattal.
A beszámoló kiemelte, hogy
a polgárõrök áldozatos munkája nélkül nem lenne ilyen
kedvezõ a bûnügyi statisztika
Pusztaszabolcson.
Képviselõk felvetéséra dr.
Mák Attila õrsparancsnok
elmondta, hogy igyekeznek
emberibb idõben tartani a
fogadóórát, valamint a kábí5

ha idõnként egy-egy traffipax
segítségével lassításra tudnák
kényszeríteni a jármûveket. A
buszmegálló felállításához
betonozni is kell, tehát akkor
tudják áttenni ezt a buszmegállót, ha megtudják, hogy
a terület kinek a tulajdonában
van, kivel kell egyezkedni és
ki engedélyezi.
Kiss Kornélia

delet módosításával kapcsolatban. A rendelet olyan módosítását javasolja a testület,
miszerint a rendeletben meghatározott támogatások és az
adósságkonszolidációval
átvállalt adósság különbözetére jogosultak legyenek az
önkormányzatok, amennyiben az kevesebb, mint az
átvállalt adósság. Azzal indokolta a testület a javaslatot,
hogy az önkormányzat a felelõs gazdálkodásnak köszönhetõen nem adósodott
el, valamint nem volt információja arról, hogy az adósságkonszolidációban részt
nem vevõ önkormányzatok
jelentõs támogatáshoz juthatnak. Pusztaszabolcs adósságának átvállalása 36,7 millió
forint, a lakosságszám figyelembe vételével 181 millió
forint igényelhetõ támogatást
határoz meg az idézett rendelet. Ezen összegek különbözetét célozza meg a javasolt rendeletmódosítás.
Módosította a képviselõ-testület a civil szervezetek
támogatásáról szóló 32/2013.
(XII.20.) rendeletét az alábbiak szerint: „A támogatásról
szóló döntés után a döntés
évében önhibájukból szerzõdést nem kötõ civil szervezetek és egyházak a támogatásról szóló döntést számítva 2 évig kizárásra kerülnek e rendelet szerinti pályázatokból.”
Kiss Kornélia

RENDEZVÉNYEK

SZABOLCS HÍRADÓ 2014 ÁPRILIS

táblaavatás
Mindannyiunk nagy
lításra került az elsõ
rovásírással készült
tábla, mely nem a

örömére felálszékely-magyar
települést jelzõ
város határára

került, hanem a templom kertben
kapott helyet. A Nemzeti Összetartozás eme szimbólumát Baltási
Nándor Esperes Atya szentelte fel.

Az ünnepségen megjelent és
beszédet mondott Pintér Tamás
Jobbik Magyarországért Mozgalom
országgyûlési képviselõ jelöltje. Beszédében hangsúlyozta, hogy a
gáncsvetések ellenére is felállított
faragott tábla azt jelzi, hogy az itt
élõknek van igénye a magyar kultúra
és õsi hagyományok ilyen formájú
tiszteletére. Felszólalt még Murányi
Levente 56’-os hõs, jobbikos országgyûlési képviselõ, aki a rovásírás
7500 éves múltját emelte ki, a tatárlakai korongon található elsõ ilyen
emlék megemlítésével. Az ünnepség
végén minden résztvevõ egy szál
fehér szegfût kötött nemzeti színû
szalaggal a táblát tartó oszlopokra.
Ezt követõen került sor 17 órai
kezdettel a Mûvelõdési Házban a
Jobbik lakossági fórumára, ahol
Pintér Tamás bemutatkozása és a
párt programjának ismertetése után
Murányi Levente, a Jobbik országgyûlési képviselõjének 4 éves
számvetésére került sor. A rendezvény 19 órakor, jó hangulatban
ért véget.
Hertelendy Gábor
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Költészet Napja

JÓZSEF ATTILA: ARS POETICA
Németh Andornak
Költõ vagyok - mit érdekelne
engem a költészet maga?
Nem volna szép, ha égre kelne
az éji folyó csillaga.
Az idõ lassan elszivárog,
nem lógok a mesék tején,
hörpintek valódi világot,
habzó éggel a tetején.
Szép a forrás - fürödni abban!
A nyugalom, a remegés
egymást öleli s kél a habban
kecsesen okos csevegés.

A magyar költészet napját
Magyarországon 1964 óta
József Attila születésnapján,
április 11-én ünnepeljük.
Ebbõl az alkalomból minden
évben irodalmi elõadóestekkel, könyvbemutatókkal, költõtalálkozókkal és versenyekkel tisztelegnek a magyar líra
elõtt. A rendezvényeken
klasszikus és kortárs költõk
versei egyaránt szerepelnek.
Gyakran diákok, vagy éppen
a ma is élõ szerzõk tolmácsolják a költeményeket.
Noha a költészet napját
József Attila születéséhez
kötjük, április 11-én született
Márai Sándor is, 1900-ban.

Pusztaszabolcson is hagyományosan megünnepeljük ezt a jeles napot. Idén
április 10-én, csütörtökön került rá sor. Major Róbert és két
tanítványa A vers a szívnek
hárfaéneke címmel tartott irodalmi estjén meglepetéssel is
szolgált, hiszen egy kortárs
költõ verse is elhangzott
mûsorukban. Magában ez
nem nagyon különleges, de
az, hogy a vers írója, Deme
Mónika itt él közöttünk,
Pusztaszabolcson, az különleges.
Kiss Kornélia

Más költõk - mi gondom ezekkel?
Mocskolván magukat szegyig,
koholt képekkel és szeszekkel
mímeljen mámort mindegyik.
Én túllépek e mai kocsmán,
az értelemig és tovább!
Szabad ésszel nem adom ocsmány
módon a szolga ostobát.
Ehess, ihass, ölelhess, alhass!
A mindenséggel mérd magad!
Sziszegve se szolgálok aljas,
nyomorító hatalmakat.
Nincs alku - én hadd legyek boldog!
Másként akárki meggyaláz
s megjelölnek pirosló foltok,
elissza nedveim a láz.
Én nem fogom be pörös számat.
A tudásnak teszek panaszt.
Rám tekint, pártfogón, e század:
rám gondol, szántván, a paraszt;

Felhívás!
Dr. Nagy István ügyvéd tájékoztatja Ügyfeleit, hogy az ügyfélfogadási óráit a pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatalban tartja
szerdán 15 órától 17.30 óráig. Szerzõdéseket a hét minden napján
köt – szombaton és vasárnap is – Pusztaszabolcson, a megrendelõ lakásán elõzetes egyeztetés alapján: 06-30/639-2893.
Dr. Nagy István ügyvéd kéri Ügyfeleit, hogy a szerzõdéskötéshez
szükséges tulajdoni lapokat, térképeket, széljegyes tulajdoni lapot
telefonon, nála rendeljék meg. Szombati és vasárnapi
szerzõdéskötésnél a tulajdoni lap, stb. igényüket legkésõbb pénteken 10 óráig jelentsék be a fenti telefonszámon.
Kérem egyben Ügyfeleimet, hogy a lakótelkek mûszaki
megosztását, telekalakítást szintén nálam rendeljék meg, mivel a
mûszaki megosztás elõtt a Dunaújvárosi Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalánál az elõzetes engedélyt helyes megkérni,
s ez jelentõs biztonságot jelent.
Dr. Nagy István ügyvéd
06-30/639-2893
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Engem sejdít a munkás teste
két merev mozdulat között;
rám vár a mozi elõtt este
suhanc, a rosszul öltözött.
S hol táborokba gyûlt bitangok
verseim rendjét üldözik,
fölindulnak testvéri tankok
szertedübögni rímeit.
Én mondom: Még nem nagy az ember.
De képzeli, hát szertelen.
Kísérje két szülõje szemmel:

a szellem és a szerelem!
1937. febr. - márc.
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VETÉLKEDTÜNK A
KÖNYVTÁRBAN
Az immár hagyományosnak nevezhetõ költészet napi
vetélkedõt sikerült éppen József Attila 109. születésnapján megtartanunk a könyvtárban. A résztvevõ 12 csapat között most a ráckeresztúri Petõfi Sándor Általános
Iskola négy tanulója is vetélkedett.
A Mama címû vers közös elmondása és a virágok elhelyezése után következtek a feladatok. Legelõször is ki
kellett találni, hogy kihez kapcsolódik a vetélkedõ:
Weöres Sándor tavaly le(hete)tt volna 100 éves, idén
pedig halálának van a 25. évfordulója.
Gyermekkori arcképének kirakása, meghallgatott verse
rímeinek összegyûjtése, a kitalált nyelven írt Barbár dal
címû versének felolvasása... Végül az elmaradhatatlan
illusztrációkészítés egy-egy vershez, ezúttal gyurmából, s
a csapat által "megzenésített" vers elõadása gitár, furulya
és alkalmi hangszerek kíséretével. A remek hangzásokat
itt sajnos nem lehet visszaadni, "kárpótlásul" viszont itt
egy megoldásra váró feladat:
Mûvek keresik szerzõjüket. Weöres Sándor írta? Vagy
valaki más?
Buba éneke, Családi kör, Falu végén kurta kocsma, Ha a
világ rigó lenne, Holdbéli csónakos, Kertész leszek,
Kocsi és vonat, Pletykázó asszonyok, Tollászkodik a
tavasz, Túl a Maszat-hegyen
(Az elsõ 10 megfejtõ kis ajándékot kap a könyvtárban!)

I. Dickens (7. c) 51 pont

II. Tiszta Szívek (8. b) 50

Könyvtárunkban folytatódik az
állományból törölt könyvek
kiárusítása 50-200 Ft-os
egységáron. A vásárolt könyveket
helyben lehet kifizetni.

III. Poros Könyvek (5. c) 47

IV. Toldik (6. b)
Tiszta Szívek (8. a)
V.Ráckeresztúr (5-8.)
VI.Irodalmárok 8 (5. a)

46
46
45
43

Gratulálok mindenkinek!
Paragh Margit
könyvtáros
8
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Óvodai kirándulás
Martonvásárra

A ZSIRÁF ÓVODA TAVASZI
KIRÁNDULÁSA
Sokat gondolkodtunk az óvó nénikkel, hogy hova tervezzük a tavaszi kirándulásunkat. Végül az adonyi szigetre
esett a választásunk. A busszal való utazás mindig nagy
izgalommal tölti el a gyerekeket, most sem történt ez
másként. Szerencsénk volt, hogy ilyen szép tavaszi idõben
mehettünk.
Vittünk magunkkal palackpostát, melyet a Dunába
engedtünk, és várjuk, hol köt ki, honnan kapunk visszajelzést. A kirándulást még érdekesebbé tettük, mivel
használtunk távcsövet, bogárnézõkét, nagyítót is, és így
még alaposabban megvizsgáltuk a természet szépségeit,
érdekességeit.

Az adonyi sziget kizöldült, és csodálatos látvány tárult
elénk, amikor a busszal bekanyarodtunk a gátra. A zöldülõ,
éledõ természet, a madarak csicsergése elvarázsolt felnõttet
és gyereket egyaránt. Sok-sok érdekes fával, növénnyel
találkoztunk. Elõtte megbeszéltük a természet védelmének
szabályait, hogyan kell tisztelnünk ez erdõt. Elsétáltunk a
szigeten keresztül a nagy Dunáig, ahol kagylót, szép kavicsokat gyûjtöttünk, és felelevenítettük a vízzel kapcsolatos
ismereteinket. Utána elsétáltunk a sziget csücskébe, ahol
közelrõl láthattuk a kompot, amint az egyik partról a
másikra szállítja a jármûveket, és mivel a gyerekek ritkán
vagy egyáltalán nem láttak ilyet, nagy-nagy élményt jelentett nekik. Szerették volna kipróbálni is, de erre sajnos nem
volt lehetõségünk.
Kellemesen elfáradva, de sok-sok élménnyel, kinccsel,
tapasztalattal tértünk haza.

Április elején egy gyönyörû tavaszi napon kirándulást tettünk a
Manóvár óvoda gyermekeivel Martonvásárra, ahol megcsodálhattuk hazánk egyik legszebb kastélyparkját.

Egy míves kovácsoltvas kapun belépve megérkeztünk a kastélyparkba, melynek ápolója a MTA Kutatóintézete. A bejáratnál idõs
ezüstfenyõk csoportját tekinthettük meg.
Az úton továbbhaladva malonyai tujákat láthattunk, majd Baross
László szobrát tekinthettük meg, körülötte karcsú ezüstfenyõk és
koros cukorsüvegfenyõk díszlettek.
Továbbhaladva egy tisztáshoz értünk, ahol az 1 méter 60 cm mély
tó mellett haladtunk el. A tóban gyakori õszi vendégek a tõkés
récék, szürke gémek. Mókusok, sündisznók, teknõsök, nyestek is
lakják a parkot és nagy ritkán télidõben még egy-egy vidra is
elvetõdik a tóba átmeneti vendégként.
Hídon átkelve egy szigethez értünk, ahol a gyermekek egy nagyon
érdekes õsfát tekinthettek meg, melynek különlegessége, hogy
gyökerei a föld felett pihennek.
Minden nyáron Beethoven emlékkoncertet rendeznek a terület
kialakított részén. Ezt a színpadot a gyermekek is kipróbálhatták,
pihenésképpen pedig elfogyasztották elemózsiájukat.
A parkban sétálva megfigyelhettük annak élõvilágát is, tavasztól
õszig az énekes madaraktól hangos a kert. Több tucat vándorló és
áttelelõ madár számára nyújt fészkelõ helyet, menedéket, élelmet a
68 hektáros terület.
Útunk befejezõ részeként a Brunszvik Teréz Óvodamúzeumot
tekinthettük meg. Az 1860-as évektõl kezdõdõen összegyûjtötték a
kisdedóvó régi tárgyait, melyeket megnézhettük a gyermekekkel.
Érdekes volt megtekinteni azokat a tárgyakat, eszközöket, amelyek
az abban a korban élõ gyermekek nevelését, oktatását, fejlõdését
szolgálták. Többek között láthattunk korabeli játékokat, könyveket,
valamint a kisdedóvók naplóját is megtekinthettük.
Kellemes kikapcsolódást nyújtott ez a délelõtt mindenki számára,
mindnyájan élményekben gazdagon tértünk vissza az óvodába.

Klein Éva, Csiki Andrea
Tabacsik Melinda

Manóvár óvoda
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IFJÚSÁG
Nem sokat vártunk a tavaszra,
hamar megérkezett. Talán az
enyhe rövid télnek köszönhetõ? Ha tavasz, akkor a
nevelési év vége felé közeledve a naptár az ünnepek,
tennivalók sokaságát jelzi,
jelenti. Programjaink teljes
egészében a néphagyományokra, azok ápolására épülnek. Óvodáinkban a Húsvétváró hetekben sokat beszélgetünk a gyerekekkel a Húsvét
szimbólumairól – tojás, barka,
bárány, nyúl – az ünnephez
tartozó népszokásokról. Sokféle tevékenységen keresztül
ismertetjük meg a gyerekekkel ennek a szép tavaszi
ünnepnek a tartalmát, õrizzük
õsi hagyományainkat. Népi
mondókákat mondunk, locsolóverseket tanulunk, tavaszköszöntõ dalokat éneklünk, körjátékozunk. Hagyományos tojásfestési technikákkal ismertetjük meg a
gyerekeket, mint például:
berzselés, hagymahéjjal festés, eredeti népi motívumokat
pingálunk kifújt tojásokra.
A húsvét összekapcsolódik a
már hagyománnyá vált vásárral és meseelõadással. Az idén
is így történt. A vásárra a
szülõk is aktívan kivették
részüket a munkából; ünnepi
dekorációkat, ajándéktárgyakat, játékokat készítettek, süteményeket sütöttek. Köszönet
a szülõknek a segítõ munkáért! Külön köszönet a Feribolt tulajdonosának, Váraljai
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Húsvétváró,
mesedélután és sok más
– az óvodában

Ferencnek és feleségének
Anitának, hogy a szendvicshez valókat nem csak most,
de már 3 éven át minden
évben biztosították! A be-

vételbõl az óvodai csoportok
játékokat, eszközöket vásárolnak a gyermekek számára. A
Manóvár óvoda óvónõi a
vásár hangulatát egy mese

elõadásával fokozták. A helyszín: Mûvelõdési Ház. A mese
címe: A kíváncsi királykisasszony. Arról szólt a mese: A
kicsi királykisasszony kíváncsiságával és kérdezõsködésével elriaszt mindenkit a
palotából. Egyedül a péklegénynek sikerült gyógyírt
találni e bajra, ami az iskolába
járás. Ezért jutalmul megkapja
a királykisasszony kezét. A
gyerekek számára igazán
izgalmas volt felfedezni az
ismert óvó nénit valamilyen
más szerepben. Az elõadást
nagy figyelemmel kísérték. A
tapsból következtetve tetszett
az elõadás a megjelent szülõknek is. Az óvoda dolgozói
lelkesen és vidáman készültek
e délutánra. Kötetlen beszélgetésre került sor, kicsit
kizökkent mindenki a mindennapokból. A húsvéti ünnepek
végével „sok minden más”
következik az óvódások számára május végéig. Színes
programok várják õket:
• Föld napja
• Majális
• Pünkösd
• Szeretet nap
• Kirándulások
• Egészség-, sportnap, bábszínház
• Nagyok búcsúztatója a ballagás
Elmondhatjuk, hogy tartalmas, színvonalas nevelési évet
zárhatunk le ismét.
Szekula Istvánné

Kedves Olvasók!
Szeretném Önöket arra kérni, hogy gyermekekkel kapcsolatos kérdéseiket levélben vagy személyesen, esetleg e-mailben jutassák el a
Mûvelõdési Házba, a Szabolcs Híradó szerkesztõségébe. A közérdeklõdésre számot tartó kérdésekre minél elõbb válaszolok az újság
hasábjain.
Megköszönve bizalmukat: Dr. Valkó Péter csecsemõ- és gyermekgyógyász fõorvos

GYERMEKORVOSI RENDELÉS
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2014. január 2-ától (csütörtöktõl) dr. Valkó Péter csecsemõ- és gyermekgyógyász fõorvos az
Anya-és Csecsemõvédelmi Tanácsadóban (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 39.) rendel. telefon:

06-25/273-034

hétfõ: 15,00-17,00; kedd: 15,00-17,00; szerda: 15,00-17,00;
csütörtök: 10,00-12,00; péntek: 9,00-11,00. Tanácsadás csütörtökönként 8,00-10,00-óráig

A RENDELÉSI IDÕ A KÖVETKEZÕ:
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V. „Kismatematikusok”
csapatverseny
Idén a Dunaújvárosi Tankerület alsó tagozatos munkaközössége
is az éves programjába vette a versenyt. A „kismatematikusok”
4. osztályos tanulók.
A versenyen 14 csapat vett részt: Besnyõ, Iváncsa, Adony,
Mezõfalva, Dunaújváros – Arany János Általános Iskola,
Dózsa György Általános Iskola – és a rendezõ iskola tanulói
versenyeztek. Voltak olyan települések, ahonnan több csapat is
érkezett.
Érdekes, változatos feladatok megoldásában mérték össze a
tudásukat. Minden csapat legnagyobb ellenfele az idõ volt,
mivel gyorsan, hibátlanul kellett számolniuk. Amikor megoldották az utolsó feladatot és mindenki megkönnyebbült, hogy túl
van a versenyen, akkor szólt a zsûri, hogy szétlövés lesz néhány
csapat között, mert azonos a pontszámuk. A villámkérdésekre
adott válaszok eldöntötték a végsõ sorrendet.
Amíg az oklevelek megírása tartott, enni- és innivalóval láttuk
vendégül a megfáradt versenyzõket és kísérõiket.
A zsûri elnöke Czompó Istvánné nyugdíjas tanító volt.
A zsûri tagjai: Debreceni Szilvia, Orosziné Mészáros Anikó,
Bebesi Csaba, Mezõné Kelemen Ilona, Kocsis József. A pontozótáblázatot Ádámné Farkas Beáta vezette. A verseny feladatait tartalmazó borítékokat Nagy Violetta kérésére tették a
csapatok elé a segítõ pedagógusok.
A verseny szponzorai: „Józsefes Gyermekekért” Alapítvány,
a Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola Szülõi
Szervezete.
Remélem, jövõre is számíthatunk a matematikát szeretõ tanulókra és felkészítõ nevelõikre.
Minden résztvevõnek, segítõnek, támogatónak köszönöm a
munkáját!

III.Mini Zsenik csapat:
Derecskei Dóra, Kenyér Péter Balázs, Szabó Bence
Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola
Felkészítõ pedagógus: Bagamériné Battyányi Mária

***
IV. Matek Manók csapat:
Gál Ármin, Klics Márton, Kovács Balázs
Petõfi Sándor Ált. Isk. Ek. és AMI, Mezõfalva
Felkészítõ pedagógusok: Szabóné Kovács Erika, Balláné Spitz
Marianna

***

Molnár Árpádné

Az V. „Kismatematikusok” csapatverseny eredménye:
I. Bölcs Bagoly csapat:
Boldizsár Angelika, György Fruzsina, Tóth Boróka
Dózsa György Általános Iskola, Dunaújváros
Felkészítõ pedagógus: Bebesi Csaba

***
V. Számkirályok csapat:
Borsos Alexandra, Ekker Balázs, Sinka Csenge
Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola
Felkészítõ pedagógus: Dudásné Mester Judit

***
VI. Mûveleti sárkányok csapat:
Györki Mike, Majer Ádám, Virág Gréta
Szent István Ált. Isk. és Alapfokú Mûv. Int. Adony
Felkészítõ pedagógus: Virág Tiborné

II. Agyas Banda csapat:
Kaczur Virág, Mitterer Evelin, Rituper Péter
Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola
Felkészítõ pedagógus: Molnár Árpádné
11
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Tavalyi évben a Hagyományõrzõ és Hagyományteremtõ Alapítvány sikeres
pályázattal elindíthatta a
közösségi videózást Pusztaszabolcson. Ebben a programban 9. és 10. osztályos tanulók
vettek részt, ahol megtanulták
a videózás rejtelmeit. A
videózás során mi (Méder
Szilvia és Uszkay Réka) is
segítettünk az ifjúságnak. A
videózás
témája:
Pusztaszabolcs kamasz-szemmel címet kapta. Célja, hogy a
fiatalok
hogyan
látják
településüket, milyen értékek
fontosak számukra. Riportokat, videókat készítettek a
diákok és tanulmányi utat is
szerveztek számukra Taliándörögdön, illetve Kapolcson
2014. március 26-án, amire öt
elszánt, tettre kész fiatalt
választottunk ki.
Ezen a konferencián betekintést nyertünk, hogyan mûködMárcius 22. a Víz világnapja.
Iskolánk Öko-munkacsoportja
ebbõl az alkalomból kirándulást szervezett a Velenceitóhoz. 24-én egy busznyi érdeklõdõ diákkal indultunk
Dinnyésre hûvös, borús, szeles idõben. A Dinnyési Fertõ
Természetvédelmi Terület a
Duna-Ipoly Nemzeti Park
része. 2010-ben alakították ki
a három részbõl álló 15 km
hosszú Madárdal tanösvényt.
Mi ennek csak az egyik részét
- egy három km-es szakaszt –
jártuk végig Fenyvesi László
és önkéntes segítõje vezetésével.
Szakvezetõnk egy óriási távcsõvel, Márta pedig vödörrel
és szûrõkanállal felszerelve
várt minket. Az útvonal elején, egy körülkerített területen
õshonos háziállatokat tartanak. Magyar szürke marhák,
rackajuhok, kecskék legelésznek ott. A gyerekek
azonnal a kerítéshez szaladtak, ahol gyönyörû rackabárányok bégettek, és kedves
kisgidák nézegettek kívánc-
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Taliándörögdön és Kapolcson
jártunk – Megalakult a P.É.K.
nek más ifjúsági szervezetek
és hogyan õrzik helyi
értékeiket. Rengeteg tapasztalatot és ötletet szereztünk ezen
a napon, és megalapítottuk a
Hagyományõrzõ és Hagyo-

mányteremtõ Alapítványon
belül mûködõ Pusztaszabolcsi
Értékõr Klubot (P.É.K.),
melynek
alapító
tagjai:
Czöndör Mihályné Kati néni,
Méder Szilvia, Uszkay Réka,

Sándor,
Szalai
Molnár
Mónika, Láng Leila, Boros
Tímea, Bakonyi Ingrid,
Bedõcs Attila és Horváth
Milán.
Célunk, hogy Pusztaszabolcs
értékeit megõrizzük, és minél
többet felleljünk és archiváljunk.
A fiataloknak a klub a
következõket adja:
- aktív társadalmi részvétel
- kreatív csapatmunka
- helyi, térségi értékek megismerése
- önkéntesség megtapasztalása
- személyes kompetenciák
fejlõdése
- programok szervezése
A Pusztaszabolcsi Értékõr
Klub szervezeti megismerése
után bárki számára nyitott,
bárkit szívesen vár.
Méder Szilvia
Uszkay Réka

Öko-túra a Dinnyési
Fertõnél
sian bennünket. Ahogy elindultunk, kísértek minket, amíg
tudtak. Fenyvesi László a természetvédelmi terület környezeti nevelõje, ezért sétánk
során sok-sok ismerettel
gazdagodtunk általa. Megálltunk az elsõ pocsolyánál –
hiszen az a legkisebb vízi
élõhely – és a szûrõkanál
segítségével megfigyeltük a
benne levõ apró élõlényeket.
A nagyobb tocsogókban már
unkákat is láttunk. A parányi
békákat a bátrabbak ki is
halászták, és tenyerükben tartva megcsodálták a hasukon
levõ szép sárga foltokat. Séta
közben hallgattuk a nádi
énekesmadarak hangját, és
távcsõvel megfigyeltük a
távolban sétáló nagykócsagokat és nyári ludakat. Másfélkét km-es séta után egy
kilátóhoz érkeztünk, amire

még az eleinte bizonytalankodók is felmentek. Tetejérõl
szép kilátás nyílik a tóra. A
parton felállított távcsövön
keresztül több récefélét is
megfigyelhettünk. Tõkésrécék, cigányrécék úszkáltak,
némelyik csõrét a szárnya alá
dugva aludt. Feltûnt egy búbos vöcsök pár is. A hosszas
nézelõdés után visszaindultunk. A szikes legelõn haladva
vezetõnk mesélte, hogy vannak madarak, melyek a földre
rakják tojásaikat, és a legelészõ állatok csodálatos
módon soha nem lépnek rájuk.
Ahogy haladtunk, sok-sok
lyukat vettünk észre a fûben.
Elõször azt gondoltuk: tücsöklyuk. Valóban, láttunk is néhány tücsköt. Fenyvesi László
azonban elmondta, hogy élnek
ott óriási pókok is, melyek a
föld alatt tanyáznak. Ezzel
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kisebb riadalmat keltett, fõleg
a lányok körében. A fiúk mindent elkövettek, hogy néhány
pókot elõcsalogassanak, de
nem jártak sikerrel. A víz
közelében tavi kagylókat, csigákat – vagy csak a házukat –
is találtak néhányan. Nem
csak a földön és a vízben
voltak érdekes dolgok. A madarak repülését is megfigyeltük, és szó volt a madárvonulásról. A fák között különös fészkek bújnak meg.
Egy szarkafészket vizsgálva
sok érdekességet tudtunk meg
a „tolvaj” madárról.
Mikor visszaértünk a túráról, a
bárányok, gidák örömmel szaladtak elénk. Vezetõnk kiengedte a legszebb fekete rackabárányt, és a gyerekek végre
kedvükre simogathatták.
Kísérõink kedves és szakszerû
túravezetése, az élmények feledtették velünk a rossz idõt.
Úgy köszöntünk el, hogy
jövõre a tavaszi madárgyûrûzésre visszatérünk.
Dudásné Mester Judit

KÖZÉRDEKÛ
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KÖZÉRDEKÛ

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
Gyermekorvosi körzet:
dr. Valkó Péter
gyermekgyógyász fõorvos
Fogorvos: dr. Tóth Marianna

06-25/507-770

06-25/273-020
DRV Zrt. Velencei Információs
Pont – víz- és csatornaszolgáltató
Telefon: 06 40-24-02-40 Fax: 06/84/501-299

06-25/273-034

Védõnõi szolgálat:
Írisz Gyógyszertár
Sport utca 6.

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

(nyitva: H-P: 8.00-18.00; Szo: 8.00-12.00)

Vertikál Építõipari és Kommunális Szolgáltató Rt.
kommunális hulladékszállító
Telefon:
06-22-576-070, 36-22-366-029
Fax:
06-22-576-071
Konténerrendelés:
DÉSZOLG Kft, Adony, Dózsa György u. 64.
Tel:
25-50-45-20

06-25/271-588

(nyitva: H-P: 8.00-19.00; 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

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma Szociális és
Családügyért Felelõs Államtitkárság Ügyfélszolgálati
Iroda Budapest, V. ker. Szalay u. 10-14.
Személyes ügyfélfogadás:
H-K-Cs-P: 9 – 12 óráig Sze: 9 – 12 és 13 – 18 óráig
Idõs- és családügyben információ a
www.nyugdij.kormany.hu és a
www.csaladitudakozo.kormany.hu oldalakon.
Kérdésüket feltehetik az ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
és a nyugdij@emmi.gov.hu e-mailcímeken, illetve a
795-3168 telefonszámokon.

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

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

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

06-20/287-0379
06-25/271-398
06-25/273-034

Új Városi Gyógyszertár
Kossuth L. u. )

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

22/505-750
40/200-677

SZABOLCS HÍRADÓ
Felelõs kiadó: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Telefon: 06-25/272-549; 06-70/7798-243
E-mail: szabolcshirado@gmail.com Fõszerkesztõ: Kiss Kornélia
Munkatársak: Csányi Kálmán, Csordásné dr. Juhász Judit, Dudásné Mester Judit, Feketéné Bokor Katalin,
Hertelendy Gábor, Klein Éva - Csiki Andrea, Méder Szilvia - Uszkay Réka, Molnár Árpádné, Paragh Margit,
Szekula Istvánné, Tabacsik Melinda, Zserdin Balázs
Tervezés és nyomtatás: Rolling Nyomda Bt. Dunaújváros Felelõs vezetõ: Rozsnyai Zoltán Megjelenik 650 példányban
Jelenjen meg, hogy az OBSERVER rendszeresen szemlézi a lapot!

1443

Magyar Posta Zrt. Pusztaszabolcsi Fiókja
06/25/273-025, 06/25/273-024
Telefon:
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Rendelkezés a befizetett
adó egy százalékáról

Pusztaszabolcsi Hagyományõrzõ és
Hagyományteremtõ Alapítvány
18488254-1-07
Egészségért Alapítvány
18482076-1-07
Manóvár Óvodáért Alapítvány
18499292-1-07
Zsiráf Alapítvány
18499670-1-07
Józsefes Gyermekekért Alapítvány
18488041-1-07
A Magyar Rákellenes Liga pusztaszabolcsi alapszervezete
19653417-2-43
Sebes Folyó Alapítvány
18500196-1-07
Pusztaszabolcs Szebb Jövõjéért Kulturális Alapítvány
18140864-1-07

Pusztaszabolcson az alábbi civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) jogosultak az adófelajánlásra. A
felajánlásokat köszönettel veszik.
Pusztaszabolcsi Sport Club
19820600-1-07
Pusztaszabolcsi Szabadidõsport Egyesület
18497915-1-07
Pusztaszabolcsi Kulturális Értékmentõ Egyesület
18492116-1-07
Golden Lions Rögbi Sport Egyesület
18500804-1-07
Erõnlét Sport Egyesület
18497290-1-07
Pusztaszabolcsi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
18495731-1-07

„Tavaszköszöntõ” népdaléneklési verseny
Április 15-én a Boldogasszony Közösségi Házban került
megrendezésre immár 11. alkalommal a Kistérségi –
Tankerületi Népdaléneklési Verseny.
A házigazda Pusztaszabolcson kívül nyolc település
általános iskolájából érkeztek diákok elsõstõl 8. osztályosig
összesen 45-en. Jöttek vendégek Baracsról, Besnyõrõl,
Daruszentmiklósról, Dunaújvárosból, Elõszállásról,
Iváncsáról, Mezõfalváról és Rácalmásról.
A versenyt kezdettõl fogva a József Attila Általános Iskola és
a Kulturális Értékmentõ Egyesület közösen rendezi.
Mindenkinek egy kötelezõ és egy szabadon választott magyar népdalt kell elénekelnie. Mivel az idei verseny a
„Tavaszköszöntõ” jelzõt kapta, a szabadon választott dal-

nak virággal kapcsolatosnak kellett lennie. A produkciókat
háromtagú zsûri bírálta el: Szuszán Jánosné, a besnyõi népdalkör vezetõje, Fazekasné Domak Anikó népzene-pedagó-

gus és Csányiné Pergel Andrea a Kulturális Értékmentõ
Egyesület elnöke.
A szervezõ Kinyikné Boros Ildikó énektanár bevezetõ gondolatai után Csányi Kálmán polgármester köszöntötte a
versenyzõket, felkészítõiket és az érdeklõdõ vendégeket. Az
elsõ fellépõk a legkisebbek voltak. A nyolc 1-2. osztályos
kislány után a II. korcsoport következett. A 12 énekes között
már volt négy fiú is. A legnépesebb a III. korcsoport volt, 14
indulóval. Itt is akadt három fiú. A legidõsebbek szoktak a
legkevesebben lenni. Ez az idén nem így volt. A IV. korcsoportban 11-en indultak, köztük három fiatalember. Miért
emeltem ki a fiúkat? Mert ritkán indulnak énekversenyen.
Gyermekkori vékony hangjuk a kamaszkor kezdetén
megváltozik. Egy nyolcadikos fiúnak
már komoly férfihangja van. Öröm volt
hallgatni a IV. korcsoportban fellépõ
három fiatalembert. Sok szép virágos
dalt hallottunk, néhány közülük már a
pünkösdöt idézte.
Amíg a zsûri tanácskozott besnyõi
vendégek szórakoztatták a várakozókat: Varga Evelin, a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem népzene szakos hallgatója népdalokat énekelt harmonika kísérettel. Végül a közönség is
bekapcsolódott: daltanulással, közös
énekléssel múlatták az idõt.
Végül megjelent a zsûri, és elkezdõdhetett az eredményhirdetés. Csányiné
Pergel Andrea értékelte a versenyt,
majd átadta az emléklapokat és az okleveleket. A
helyezettek az idén Batykó Szilvia pusztaszabolcsi
keramikus alkotásait vihették haza.
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A következõ eredmények születtek:
I. korcsoport:
Abrodos Nemet Abril Elizabeth Pusztaszabolcs
I.
II.
Varga Júlia
Pusztaszabolcs
III.
Gerics Anna
Baracs
II.
I.
II.
III.
Különdíj:

korcsoport:
Major Jácint
Karcsai Luca
Rumann Alexandra
Darvas Helga

Pusztaszabolcs
Dunaújváros
Baracs
Pusztaszabolcs

III. korcsoport:
I.
Kiss Péter
II.
Tunyogi Petra
III.
Farkas Alíz
Különdíj: Megyesi Gréta

Baracs
Pusztaszabolcs
Besnyõ
Elõszállás

IV. korcsoport:
I.
Farkas Luca
II.
Tarr Petra
III.
Kanderka Alexandra
Különdíj: Cserkuti Evelin
Különdíj: Galambos Gergõ

Besnyõ
Mezõfalva
Daruszentmiklós
Rácalmás
Pusztaszabolcs

Az eredményhirdetés után Kinyikné Boros Ildikó
megköszönte a felkészítõ pedagógusok munkáját,
köszönetet mondott a vendéglátó szülõknek, és mindenkinek, aki a rendezvény létrejöttében segítséget nyújtott.
Dudásné Mester Judit

EGÉSZSÉG
A Magyar Rákellenes Liga
Pusztaszabolcsi Alapszervezete komplett férfi szûrést
szervezett a településen 2014.
március 22-én, szombaton.
Háziorvosi körzetenként 10
irányított – beutalóval ellátott
– 20 éven felüli fiatalember
számára vált lehetõvé a finanszírozott teljes körû vizsgálat.
Volt olyan kolléga, aki a sikeresség érdekében 15 fõt
gyõzött meg és látott el beutalóval. Álljon itt mindazon
személyek és jogi személyek
neve, akik nélkül ez a nap nem
jöhetett volna létre. IGAZÁN
KÖSZÖNJÜK NEKIK!
Szponzorok:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzata – rendelkezésre
bocsájtotta a Mûvelõdési Házat, Magyar Rákellenes Liga –
anyagi és erkölcsi támogatást
nyújtott, a dunaújvárosi St.
Pantaleon Kórház SBO alapítványa – mobil ultrahang,
Tabi László kárpitos – szivacsok, Kiss Béla – magán
személy – takarók.
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Fókuszban a
domináns nem
Önkéntes közösségi munka
biztosítása: A gimnázium egyik tanulójának 10 munkaórát
igazolhatott a Liga – elõkészítette a háttérzenét és az
ismeretterjesztést – a kérdéses
napon végig lehetõvé tette a
szorongásoldást segítõ háttérzenét és vetítette tancélosan
a rendelkezésre álló oktatófilmeket.
Hozzátartozók: elkísérték a
család „legbátrabb” tagját erre
a „félelmetes” vizsgálatra.
(Mindenki beadta a derekát,
senki sem futamodott meg.)
Napraforgósok: a felhívásra
jöttek és segítettek a gördülékeny lebonyolításban – érkezési sorrendben – Kiss
Kornélia (Nelli), Újvári
Istvánné (Judit), Beslényi
Ildikó, Kõkuti Lászlóné
(Irén),Domokos
Istvánné
(Rózsika).
Az OTTÓ étterem személyzete: szervezetten, várakozás nélkül tették lehetõvé,
hogy az egészségügyi személyzet ebédeljen és legyen
kedve ezt a csöppet sem kön-

Vizsgáló orvosok:
dr. Tischner Magdolna – radiológus fõorvos végezte az uh
vizsgálatot, lobbizott a mobil
uh-ért, hozta a saját asszisztensét, aki értékelhetõ uh-leletet készített.
dr. Mészáros Péter – urológus
fõorvos – végezte a férfi
szûrést, biztosította a tbfinanszírozott PSA, szabad
PSA vizsgálatot. 37 fõ számára vált lehetségessé a vérvétel!
A körzetek háziorvosai: megértették, felismerték a szûrés
fontosságát, engedélyezték és
segítették a páciensek szervezését. A körzetek asszisztensei: gyûjtötték, irányították a
férfiakat, a türelmi idõ után elvégezték a vérvételt (A prosztata vizsgálatot követõen 1
héttel érdemes a vérvételt elvégezni, akkor objektív a PSA
eredmény).
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nyû napot végig vinni.
Nem utolsó sorban a domináns nem tagjai, akik nélkül
ez a nap nem jöhetett volna
létre és nem lehetne most
ismét büszke ránk és a
Dunaújvárosi Kórház orvosaira a Liga.
Az utólagos visszajelzések
szóban, írásban azt sugallták,
hogy mindenki hasznosnak
tartotta ezt a napot és a vizsgáló személyzet is bármikor
szívesen visszatér Pusztaszabolcsra.
Végleges eredményeket csak
a vérvételek értékelése után
lehet mondani, hiszen a szûrés
csak akkor objektív, ha mindhárom vizsgálati forma megvalósulhat.
Minden, elõzetes beutalóval
rendelkezõ férfinek – akár
eljött végül, akár nem – a TB
finanszírozott vérvételi vizsgálat biztosított. KERESSÉK
FEL HÁZIORVOSAIKAT,
NÁLUK VANNAK A BEUTALÓK A VÉRVÉTELRE!!
Az összefoglalót készítette a
rendezvény szervezõje:
Csordásné dr. Juhász Judit
háziorvos.

EGÉSZSÉG
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A GYERMEKI BOLDOGSÁG ALAPJAI
A szülõk legnagyobb öröme, ha boldog,
megelégedett gyermekek veszik õket
körül. Talán úgy is érzik, hogy ezért õk
mindent meg is tesznek, s mikor évek,
vagy évtizedek eltelnek, visszatekintve
szomorúan látják – amit sokszor csak
önmaguknak ismernek be – sok mindent
másképp csinálnának.

Munkára, jóságra, kedvességre, megbocsájtásra, tisztességre, becsületességre
nevelj.
Lábamat az igazság útjára vezesd.
Formáld, irányítsd éltemet akkor is, ha
szenvedést, szívfájdalmat okoz nékem.
Kérlek, nevelj engem úgy ma, hogy holnap miattam ne kelljen sírnod.

Ha minden probléma nélkül viselte az
áldott állapotban lévõ anyuka ezt az
állapotát, izgalmakkal, fájdalmakkal
lezajlott szülés után örömmel, kimondhatatlan szeretettel veszi karjába, ölelgeti
magához a kisbabát. Végtelen boldogsággal érzi át anyaságát, s az apuka is örömében szinte világgá kiáltaná: Apa lettem.
Mindkettõjüket egy belsõ lelki boldogság
járja át, amit éreztetnek a picivel is. S
mikor majd a mellére teszi,
a kicsi arcocskájában, s minden mozdulatában gyönyörködik, inkább, mint a
szép kis ruhácskákban.

(Portugálból fordította: Bokor
Katalin)

Majd telnek a napok, hónapok, s milyen
jó lenne, ha ez az életvitel, ez a szülõ –
gyermek közötti közelség, s a nevelési
„sorrend” így is maradna. Sokszor eszembe jut egy vers, ha beteg gyermeket hoznak hozzám vizsgálatra, amit 1992-ben,
mikor visszamentem tanulni a brazíliai
Hospital Naturista kórházba, egy kis
faliképen kaptam. Így hangzik:

GYERMEKI ÜZENET
Mondod, hogy én vagyok a jövõ, ne hagyj
a jelenben magamra,
Mondod, hogy én vagyok a remény, a
béke, ne okoz békétlenséget nékem.
Ne kívánságod szerint, ünnepnapokon
szeress, állandó szeretettel nevelj.
Nem arra vágyom, hogy játékszered
legyek, példás szavakat, életet kérek
tõled.

Hiszem, hogy ennek a versnek minden
sorát jól ki kellene „tárgyalni”. De csak
egy példát hozok itt fel: A nyáron
megkérdeztem egy anyukát, hogy mikor
ölelte magához gyermekét? Hát, hát….
kezdõdött a válasz – mikor odabújt hozzám – megöleltem. Nem azt kérdeztem –
mondtam neki, hanem azt, hogy magadtól
mikor ölelted meg? – Erre nem kaptam
választ.
A Hospital vezetõje minden héten tartott
elõadást a Szalonban, s többször kihangsúlyozta: Mikor egy anya a gyermekét készíti az óvodába, vagy iskolába,
nézi milyen az idõjárás, hogy milyen
ruhát, cipõt kell adjon rá,
lehet, hogy még uzsonnát is csomagol, de
igen kevés az az anyuka, aki még egy pár
szóval erõsítgeti, beszélget vele, megsimogatja, puszilgatja – lelkileg foglalkozik vele.
Az elmúlt év budapesti vegán Fesztiválján, ahol több száz hallgatónak feltettem a kérdést: milyen táplálékra van az
embereknek nap mint nap szükségük?
Valaki felszólt, gyümölcsre, a másik
zöldségre, egy férfi mondta: birkapörköltre…. Ezután vetítettem egy írást:
ÉRTELMI, LELKI ÉS FIZIKAI
TÁPLÁLÉKOKRA. A vérünk abból
képzõdik, amit elfogyasztunk. Ma nagyon sok „vegyszerekkel” telített ételkínálat van, de hogy a konyhánkban az
egészséges ételek készítésére kerülhessen
sor, elõször az értelmünket kellene
„egészségesen” táplálni, hogy ez a reform
a gyakorlatban elkezdõdhessen. S ha még
ráadásul a lelki életünket sem hanyagoljuk el, s helyesen tápláljuk – akkor
a lelkiismeretünk is meg fog szólalni, ha
egészségromboló étellel kínáljuk családunkat.
Az az anyuka, aki pici korában magához
ölelte gyermekét, hogy tud majd pár hét?
vagy hónap múlva úgy aludni, hogy gyermeke több méterre a másik szobában
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van? Picike õ még, de nagyon érzékeny
„mûszer”, s õ ezt a magárahagyatottságot
nagyon megérzi. Az IRISZDIAGNOSZTIKA egy nagyon csodálatos
dolog. Az ilyen gyerekeknek már 3-4
éves korukban úgy „kiabálnak” az idegcsíkok az íriszükben, hogy a szívem belefájdul, ha látom. S mikor rákérdezek a
szülõkre, hol alszik a gyermekük, már
biztosra veszem a választ, hogy „természetesen a gyerek szobában külön”. S
ha értelmesebb szülõvel állok szemben,
elõveszem dr. Vander Íriszdiagnosztika
címû könyvét, megmutatom a képet, átadom a lámpát a kezébe, s megkérem,
nézze meg a gyermeke szemét, lát ilyet?
Videóra kellene venni a szülõ ezutáni
viselkedését. Majd lehajtott fejjel az
apuka azt mondja: sokszor felébredek
éjjel, hogy a kislányom ott áll az ágyam
mellett. Ekkor megkérdezem. Nem dobbant meg a szíve, s nem gondolta át, hogy
ez a nagyon álmos lányka min ment
keresztül, míg lekecmergett az ágyról, és
átment? Hiszem, hogy igaz, amit tanultam: 6 éves koráig az édesanya ágya mellett lenne a helye minden gyermeknek.
E. G. White tollából így olvassuk: „Hadd
susogják füledbe bajaidat.” Ha az anyuka
erre idõt fog szánni már a karonülõ
kortól, akkor nem kell majd gyermeke
tini korában azért sírnia, mert lánykája
másokkal osztja meg gondjait. Megszokta, hogy bármikor, bármilyen problémával mehet az anyjához, vagy
apjához. Sajnos ez már nagyon kevés
családnál van meg. DE VAN. S az még
szomorúbb, hogy a szüleikkel jó kapcsolatot tartó gyerekeket sokszor társaik
macerálják. Ha belegondolunk, ennek a
belsõ lelki fájdalom az indítója, hogy reá
szüleinek nincs annyi idejük, s vele nem
törõdnek annyit.

KÖZÉRDEKÛ
Nagyon tetszik nekem dr.Vander
könyvében ez a kép. Az édesanya, s az
apa közelségében van a gyermek, nemcsak újszülött korában, hanem késõbb is
ölelgetik. Jó barátai vannak, értelmes
olvasmányokat olvas, célszerûen tölti az
idejét, sportol, boldogan étkezik. A
szülõk képe alatt oda van írva, hogy
közöttük egészséges, boldog az intim
kapcsolat is.
Természetesen van kép ennek ellenkezõjérõl is, ahol a kép lényege, hogy
semmi szeretetet nem kap, magára van
hagyva, bár mindennel el van látva.
Rossz társaságok, állandó félemlítés, stb.
lelkileg magára hagyott gyermek.
Szinte nap, mint nap hallom betegeimtõl,
fiataltól- idõstõl egyaránt, még akkor is,
ha teljesen különbözõek a problémáik:
autoimmun betegségem van. Kérem, gondolkozzanak el a következõ „meghatározáson”.
Az a testi vagy lelki táplálék, amelynek
testi vagy lelki feldolgozásával nem
foglalkozunk, amit csak elfogyasztunk,
de nem dolgozunk fel, az megbénítja az
ember alkotóerejét, csökkenti az ellenálló
képességét, gyengíti immunrendszerünket.
Sajnos minél korábban ilyen állapot áll
fenn már kicsi gyermekkorban, annál
inkább gyenge lesz az immunrendszer.
Dr. Bucsány Gyula, a Gyermek természetes életmódja címû könyvében azt
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írja: Mielõtt egy férfi gyermeket szeretne
nemzeni, s mielõtt egy nõ gyermekének
hajlékot akar adni az õ testében, tisztítsa
ki az õ szervezetét.
A gazdálkodó ember is, felszántja a
földet, kirostálja a magot, tehát tiszta
földbe veti el a tiszta magot, s így várja a
jó termést.
Nagyon oda kellene figyelni a kedves
szülõknek, hogy gyermekeik értelmileg
mivel „táplálkoznak”? Mit olvasnak,
néznek a neten, vagy a tv-ben. Többet
kellene foglalkozni belsõ kis gondjaikkal,
lelki világukkal, s a lelki táplálékot is
meg kellene „válogatniuk.” S utoljára a
fizikai test táplálására is oda kellene
figyelni, még akkor is, ha ebben a rohanó
világban élünk. De elmondhatjuk, hogy
nem kell messzire menni a vízért, minden
gépesítve van, így az anyuka – ha szereti
családját, s a konyhát is – minden plusz
adalék és vegyszer nélkül készíti el a
finom étkeket.
Erre a tisztításra nemcsak a fizikai testnek
van szüksége, hanem elõször is értelmi,
lelki világunknak.
E. G. White azt írja: „Az édesanya legyen
a napfény a családban, aki az õ
szeretetével haza vonz mindenkit.
S ha el tudja érni azt, hogy a család minden tagja jól érezze magát a kapun belül,
akkor hiszem, hogy a gyermekek és a
szülõk is boldogok.
Ezt kívánom minden kedves szülõnek,

hogy boldog és kiegyensúlyozott gyermekek vegyék õket körül, s akkor sokkal
kevesebb lesz a boldogtalan, vagy beteg
gyermek.
A NÕ LEGNAGYOBB ÖRÖME KELLENE LEGYEN, HOGY SAJÁT EGÉSZSÉGES ÉTELÉVEL BOLDOGAN
TERÍTHETI MEG AZ ÉTKEZÕ ASZTALT, S MINDENKI JÓ ÍZÛEN
ÉTKEZIK.
Sok-sok szeretettel:
Feketéné Bokor Katalin

KÖZÉRDEKÛ

Kedves Lakótársak!

Téli közfoglalkoztatottak alapkompetencia programja
Ez a program arra volt jó, hogy jobban megismerjük
egymást, s ezáltal jobban tudjunk kommunikálni. Régi
tudásunkat elevenítettük fel, új barátságok köttettek. Bár
munkahelyet ezzel nem fogunk találni, de a modulzáró
vizsgákat mindenki sikeresen elvégezte. Engem ez a tanfolyam arra inspirál, hogy ha legközelebb indít a munkaügyi központ ingyenes tanfolyamokat, szeretnék továbbtanulni, fejleszteni a tudásomat. Megkaptuk a tanúsítványokat. Az egész osztály nevében szeretném megköszönni a tanárok munkáját. Többek között a Szabolcs
Vezér Gimnázium igazgatónõjének, Mátyás Juliannának,
és a többi tanárnak: Horváthné Kaszás Zsuzsának, Pálházi
Zsuzsának, Patonai Erikának és Lászlóné Garaguy
Anikónak, azt a rengeteg türelmet és kedvességet, amit
felénk sugároztak. A tanításban is nagyon készségesen álltak hozzánk.

Mindig szomorúság fog el, amikor kimegyek a temetõbe,
és azt látom, hogy szeretteink sírjáról virág, váza tûnik el.
Az pedig felháborító, hogy a konténerek tele vannak háztartási szeméttel.
Kérem, jobban tiszteljék halottaink kertjét!
Más:
Az Adonyi út tele van szeméttárolóval, ifjúságunk mégis
végig szórja szeméttel.
Vajon õk mire nevelik majd gyermekeiket?!
Tisztelettel: egy lakó

ROLLING NYOMDA
25/504-020

70/398-4433

www.rollingnyomda.hu
rollingnyomda@invitel.hu
2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 5.

Kovács Viktória
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A nagy küzdelemben megnyert adonyi klasszikus
mérkõzés után a tabellán
hatodik helyet elfoglaló
Káloz csapatát fogadtuk. A
viharos szélhez mi alkalmazkodtunk jobban, okosan földön tartottuk a labdát.
Helyenként jó játékkal
magabiztos 4:0 arányú
gyõzelmet arattunk. A góljainkat Joó (2), Kovács
Balázs és Györök Attila
szerezték. Az ifi csapatunk
szintén gyõztesen hagyhatta el a pályát, a gólt Csányi
András szerezte. A Káloz
elleni gyõzelem után nehezebb feladat várt a csapatra. A tabellán három ponttal elõttünk elhelyezkedõ
Baracsra utaztunk. Õsszel
sok helyzetet elpuskázva
bosszantó vereséget szenvedtünk. Jól kezdtük a
mérkõzést, már az elsõ percben megszereztük a vezetést, ettõl a pillanattól

Négyesbe kapcsolt a
PSC
kezdve taktikusan a kontrákra építve, formás akciókat befejezve 4:0 arányú
gyõzelemmel távozhattunk.
Góljainkat Györök Attila
(3) és Joó szerezték. Az
U20 korosztály helyzetek
sorát kihagyva az utolsó
percben Kovács Andor
révén szerzett gólnak köszönhetõen egy ponttal tért
haza. Következõ ellenfél a
bajnokságot
toronymagasan vezetõ Sárszentmiklós volt. A fiúk 14 meccses
veretlenség-széria tudatában mehettek fel a pályára.
A szép számú közönség
csendben szemlélte, hogy
nagyon korán megszerezte
a vezetést a vendégcsapat.
Az elmúlt hetek jó játéka

elmaradt. Brusztolós, küzdelmes mérkõzésen a
vendégek mindhárom pontot elvitték. Az 1:2-es eredményt hozó meccsen a
gólunkat Varga Zoltán
lõtte. A fordulót követõen
lecsúsztunk a dobogóról.
Az ifi csapatunk sem járt
jobban. 3:1 arányú vereséget szenvedtünk, a gólunkat
Balogh László szerezte. A
hosszú
veretlenség
elvesztése után az otthon
mindenkire
veszélyes
Kõszárhegyre látogattunk.
A hazai csapat újoncként a
középmezõnyben tanyázik.
Talán ebben a szezonban
most játszhattunk legjobb
minõségû pályán. Az elsõ
félidõben helyzetecskék

alakultak ki, azonban a
félidõ hajrájában Budai
révén elõnnyel vonulhattunk pihenõre. Bár a hazai
csapat védelmét a volt
NB1-es
Zimmerman
Tamás sokáig jól szervezte,
azonban a kevés cserejátékos miatt elfáradt a
Kõszárhegy.
Formás
támadásokat vezetve magabiztos 4:0-as gyõzelmet
arattunk. A további gólszerzõk: Kovács Balázs (2) és
Györök voltak. Az ifi csapatunk is szép gyõzelmet
aratott. A 6:1-es gyõzelem
gólszerzõi: Páhi (3), Láng,
Deutsch, Sári. A felnõtt
csapat 4. helyen várja a
folytatást. A második
helyezett Nagylók csapata
is látótávolságra került. Jó
formában és bizakodva várjuk a bajnokság folytatását.
Hajrá PSC!
Zserdin Balázs

D:h^/&K/WZK'ZD
Májusi fociprogram
DZ<S^
BARACS-PUSZTASZABOLCS
^'z,-PSC
PUSZTASZABOLCS-^ZK'Z
>:K^<KDZKD-PSC
^Z'>z^-PUSZTASZABOLCS
<>K-PUSZTASZABOLCS
PUSZTASZABOLCS-^ZK^
>:K^<KDZKD-PSC
PUSZTASZABOLCS-KULCS
^ZK'Z-PUSZTASZABOLCS
PUSZTASZABOLCS-'^
PUSZTASZABOLCS-^Z'>z^
PUSZTASZABOLCS-DS^1>^
</^>E'-PUSZTASZABOLCS
PUSZTASZABOLCS-<>K

<KZK^d>z
U14
U14
U14
U16
U16
U16
U16
hϮϬ͕&>ESdd
hϮϬ͕&>ESdd
hϮϬ͕&>ESdd
hϮϬ͕&>ESdd
PZ'&/j
PZ'&/j
PZ'&/j
PZ'&/j

<^//SWKEd
2014.05.04. 10:00
2014.05.11. 10:00
2014.05.18. 10:00
2014.05.01. 10:00
2014.05.03. 10:00
2014.05.17. 10:00
2014.05.31. 10:00
2014.05.04. 15.00, 17:00
2014.05.11. 15:00, 17:00
2014.05.18. 15:00, 17:00
2014.05.25. 15:00, 17:00
2014.05.03. 17:00
2014.05.17. 17:00
2014.05.24. 17:00
2014.05.31. 17:00

A felnõtt és U20 csapat idegenbeli mérkõzéseire az egyesület nagy busszal utazik. Várjuk szurkolóinkat.
ĨĞůŶƅƚƚĠƐhϮϬĐƐĂƉĂƚŝĚĞŐĞŶďĞůŝŵĠƌŬƅǌĠƐĞŝƌĞĂǌĞŐǇĞƐƺůĞƚŶĂŐǇďƵƐƐǌĂůƵƚĂǌŝŬ͘sĄ
Lajoskomáromba 12:45-kor, míg Sárbogárdra 13:00-kor indul mindkét esetben a foci pályáról!
ƐǌƵƌŬŽůſŝŶŬĂƚ͘>ĂũŽƐŬŽŵĄƌŽŵďĂϭϮ͗ϰϱ-ŬŽƌ͕ŵşŐ^ĄƌďŽŐĄƌĚƌĂϭϯ͗ϬϬ-ŬŽƌŝŶĚƵůŵŝŶĚŬĠ
ƉĄůǇĄƌſů!
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