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„A szeretet nem ad egyebet, mint önmagát, és nem vesz
el semmit, csupán önmagából. A szeretet nem birtokol,
és nem birtokolható, mert a szeretetnek elég a
szeretet.” (Kahlin Gibran gondolata, amelyet Endrei
Judit fedezett fel számomra)

Advent: a várakozás
idõszaka

Áldott, Karácsony elõtti utolsó 4 hét a készülõdés és a
várakozás idõszaka. Mindenki a Szent Estéhez kapc-
solódó családi szokások felelevenítését készíti elõ. A
vallásos, hívõ családoknál a gyerekek tanulják a betle-
hemezõ éneket, készülõdnek a pásztorjátékra, hogy az
ismerõs családokhoz bekopogjanak. Az idõsebbek a
Szent Család képét viszik el a jó barát családjához,
hogy az imádságok mellett kicsit elbeszélgessenek
egymással.
A gyerekek megírják a képeslapot Jézuskának, várják
az angyalkát, a feldíszített karácsonyfát, s az
ajándékokat. A nagyobbak számolják, hogy mikor
kezdõdik már az iskolai szünet, mikor lehet már lazí-
tani, s együtt lenni anyuval-apuval. 
A szülõk folyamatosan szerveznek valamit. Egyeztetik
a család feladatait, a családtagok találkozását készítik
elõ, hogy a nagymamák és nagypapák találkozhassanak
az unokákkal, a keresztszülõk a keresztgyerekeikkel.
Mindenki készülõdik arra, hogy közösen ünnepeljenek,
hogy minden úgy sikerüljön, ahogyan eltervezték, hogy
csillogó gyerekszemek bontogassák a szaloncukrot...
Várakozunk ebben a négy hétben arra, hogy ezek a ter-
vek valóra váljanak, hogy ebben az idõszakban életünk
középpontjában a szeretet és a család álljon.

Áldott, szeretetben gazdag ünnepeket
kívánok.

Tisztelettel:
Csányi Kálmán polgármester

A Szabolcs Híradó munkatársai áldott kará-
csonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendõt
kívánnak minden kedves olvasónknak.

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendõben:

Jobb idõt, mint tavaly volt,
Ez új esztendõben;

Jó tavaszt, õszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt

Ez új esztendõben;

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendõben:

Zsíros esõt, kövér hót,
Ez új esztendõben;
Bõ aratást, szüretet,
Egészséget, jó kedvet
Ez új esztendõben!

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendõben:

Drága jó bort, olcsó sót
Ez új esztendõben;

Jó kenyeret, szalonnát
Tizenkét hónapon át
Ez új esztendõben!

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendõben:

Vegye el mind a nem jót,
Ez új esztendõben;

Mitõl félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg,

Ez új esztendõben!

Adjon Isten minden jót(néköltés)
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Tájékoztató a két ülés közti
eseményekrõl

2014. október 30-án reggel arról egyeztettem a
mezõõrökkel, hogy mi történt október hónapban. Kérték,
hogy a helyszíni bírság lehetõségét a Hivatal biztosítsa
számukra, így hatékonyabbá lehetne tenni a szabálysértési
eljárást. A délelõtt folyamán interjút adtam Máté G.
Péternek, a Pusztaszabolcs Tévé fõszerkesztõjének. (A
riport már látható.)
2014. október 31-én reggel Udvardy Balázzsal, a FOG-
ÁSZ Bt. képviselõjével elõzetes beszélgetést folytattam
egy új fogorvosi részpraxis kialakításának lehetõségeirõl.
Abban állapodtunk meg, tájékozódunk, hogy még milyen
feltételeket kell teljesíteni, például milyen mértékû bérleti
díjat kérne a FOG-ÁSZ Bt. a jelenlegi fogorvosi rendelõ
meghatározott idõre történõ használatáért.
Késõ délelõtt Kolossa Józseffel a volt vasúti területek és a
MÁV Iskola mögötti területek fejlesztésének
lehetõségérõl tárgyaltam. Az elõzetes egyeztetést 2014.
november 14-én egy további megbeszélés követte, amely
során pontosan lehatároltuk a területet, elfogadtuk az üte-
mezést, továbbá kértem, hogy egy árajánlatot készítsen
számunkra.
2014. november 1-jén a temetõben a Halottak Napi öku-
menikus megemlékezésen Czöndör Mihály alpol-
gármester úr mondott beszédet az önkormányzat nevében.
2014. november 3-án délután tájékoztattam a hivatali
munkatársakat a képviselõ-testületi ülés döntéseirõl. Késõ
délután a Mezõföldi Híd Térségfejlesztõ Egyesület
tisztújító közgyûlést tartott. Az egyesület elnöke továbbra
is Márok Csaba, Mezõfalva polgármestere maradt. Az
egyesület felügyelõ bizottságának tagja lett Jónás
Ferencné, a Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. képviseletében,
illetve az elnökségbe engem is beválasztottak
Pusztaszabolcs Város polgármestereként.
2014. november 4-én délelõtt Adorjánné Bozsódi Irénnel,
a szociális intézmény vezetõjével munkamegbeszélést tar-
tottunk, amely során tájékoztatott a próbaidõ alatt elbocsá-
tott dolgozóról, illetve a szociális nap elõkészítésérõl.
2014. november 5-én Török Szabolccsal, a KLIK
Megyeközponti Tankerületének igazgatójával
megbeszélést tartottam a középiskola várható fenntartó
váltásáról, illetve az önkormányzati telefonflotta
bõvítésével kapcsolatosan.
2014. november 6-án Koszti András, Velence új pol-
gármestere keresett fel, hogy a jó szomszédság jegyében
megismerjük, illetve tájékoztassuk egymást. Egy lesele-
jtezett számítógépet az önkormányzat átadott a helyi
körzeti megbízotti iroda számára. A gépbõl a merevlemez
archiválás céljából kiszerelésre került. Este a katolikus
egyházközség képviselõ-testülete ülést tartott.
2014. november 7-én Bartókné Piller Magdolna óvodav-
ezetõvel egyeztettem az új, központilag elõírt humánerõ-
forrás szoftver (KIRA rendszer) óvodára vonatkozó fela-

datairól.
2014. november 8-án délelõtt a Négy Évszak Maraton õszi
fordulója zajlott, amelyen 62 fõ vett részt. Gratulálok a
Pusztaszabolcsi Szabadidõsport Egyesület elnökének,
illetve a futószakosztály vezetõjének és tagjainak a jól
lebonyolított rendezvényért. Kora este a katolikus tem-
plomban Szent Imre napi vesperást tartottak a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem egyház zenei tanszak
hallgatói.
2014. november 9-én délelõtt Spányi Antal püspök úr
látogatott el a katolikus templomba, ahol a bérmálás
szentségét adta át a bérmálásra felkészültek számára.
Majd utána az egyházközség tagjai kötetlen beszélgetés
mellett ebédet költöttek el a püspök úrral. Délután a búcsú
forgatagában szerencsére nem történt semmi komolyabb
probléma.
2014. november 10-én reggel Vezér Ákos jegyzõ úrral
egyeztettem a közös megegyezéssel történõ munkakör
megszüntetés feltételeirõl. Majd a jegyzõ úr munkaérteke-
zleten tájékoztatta a Hivatal dolgozóit a közös mege-
gyezés tényérõl. Késõ délelõtt Maár Zsuzsanna, szociális
szövetkezeti elnökkel egyeztettem a kisállattenyésztõ
(nyúltenyésztõ) tanfolyam lehetõségeirõl. Késõ délután
Czöndör Mihály alpolgármester úrral az aktuális felada-
tokat beszéltük meg.
2014. november 12-én délután a Türr István
Képzõközpont képviselõje volt Pusztaszabolcson, hogy a
munkanélküliek számára Pusztaszabolcson tartandó tan-
folyamok lehetõségérõl egyeztessünk. Kora délután a szo-
ciális intézmény által szervezett szociális napon vettem
részt.
2014. november 13-án Székesfehérváron a
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság által polgármesterek
részére szervezett katasztrófavédelmi tanfolyamon vettem
részt.
2014. november 14-én délelõtt zajlott a tûzoltó õrs mûsza-
ki átadása.
Az ÁNTSZ telefonon tájékoztatott arról, hogy a gyer-
mekorvosi rendelõ feladatellátási engedélyét adminisztrá-
ciós hiányosságok miatt nem tudja kiadni, ezért a tervezett
november 15-i indulás nem lehetséges, amelyrõl tájékoz-
tattam Valkó doktor urat is. Várhatóan december 1-jével
kezdõdhet az új rendelõkben a gyermekorvosi és a házior-
vosi rendelés. A költözéssel kapcsolatos egyeztetések a
következõ hét feladatai lesznek. Délben a Stadler Zrt.
Pusztaszabolcson tartott a Márton naphoz kapcsolódó
kötetlen beszélgetéssel egybe kötött ebédet. Beszélni
tudtam személyesen nemcsak a helyi ügyvezetõ igazgató-
val, hanem a Stadler magyarországi vezetõjével, Dunai
Zoltán úrral is.  Kora délután a Mûvelõdési Házban a
Pusztaszabolcs Városi Óvoda által szervezett Márton napi
felvonulás záró rendezvényén, a Zsiráf Óvoda óvónõi által
tartott színházi elõadáson vettem részt.

/folytatás a következõ oldalon/
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Tájékoztató a két ülés
közti eseményekrõl

Az öregfiúk kosárlabda csapatának
tagjait meghívta a kisiratosi öregfiúk
kosárlabda csapat, ezért 2014. novem-
ber 15-16-án egy kis küldöttséggel
ennek a meghívásnak tettünk eleget. A
csapatunk végre gyõzött a kisiratosiak
felett 3 ponttal.
2014. november 15-én a
Pusztaszabolcsi Hagyományõrzõ és
Hagyományteremtõ Alapítvány a
„Pusztaszabolcsi kincseink” címû
kiadvány bemutatóját tartotta a
Polgármesteri Hivatal dísztermében. A
rendezvényen Czöndör Mihály alpol-
gármester képviselte az önkormányza-
tot.
2014. november 17-én Szotyori-Nagy
Istvánné aljegyzõ asszonnyal megláto-
gattuk a Kormányhivatalt.
Személyesen megismerkedtünk dr.
Bércesi Tamás úrral, aki önkor-
mányzatunk törvényességi felü-
gyeletét látja el. Majd felkerestük
Takács Jánosnét, a gyámhivatal
vezetõjét a szociális intézmény
ellenõrzésével kapcsolatosan. Az
egyeztetés során olyan információkat
kaptunk, amely segítségével a hivatali
munkát meg tudjuk könnyíteni. Kora
délután Fejér megye Közgyûlésének
elnöke, Molnár Krisztián, valamint
Cser-Palkovics András polgármester
úr a polgármesterek számára kötetlen
fogadást rendezett a Seuso-kincsek
fehérvári kiállítása apropóján. Ezen
vettem részt.
2014. november 18-án dr. Mák
Attilával, az Adonyi Rendõrõrs
vezetõjével beszéltük meg az aktuális
ügyeket, valamint a katasztró-
favédelem részérõl a tûzoltó õrs
december 1-jei ünnepélyes átadásának
elõkészületérõl egyeztettem.
Tájékoztatómhoz mellékelem az önko-
rmányzati segélyekrõl készült beszá-
molót.
A késõbbi eseményekrõl a képviselõ-
testületi ülésen szóbeli kiegészítést tett
a polgármester. 

Csányi Kálmán
polgármester

Két ülés közti események  kiegészítés
2014. november 24-én Gémesiné Fejes Zsuzsannával, Besnyõ pol-
gármesterével folytatott egyeztetést a polgármester arról, hogy ha Besnyõ-
Beloiannisz polgármesteri hivatal közös mûködtetése megszûnik, akkor
Besnyõ Pusztaszabolcshoz csatlakozna. A törvény szerint ugyanis a 2000 fõ
alatti lakosság számú település csak társultan mûködtethet polgármesteri
hivatalt. Ugyanezen a napon a kiírt védõnõi álláshelyre pályázó jelöltnek
bemutatta a védõnõket, megmutatta a védõnõi szolgálatot, és a szolgálati
lakást. 

2014. november 25-én tájékoztatást kapott, hogy a KEOP2 szennyvíztelep
korszerûsítésére kiírt pályázatnál Pusztaszabolcs egyelõre nem ked-
vezményezett, de mégis beadhatjuk a pályázatunkat.
2014. november 26-án a Századvég Alapítvány tájékoztatást adott, hogy az
alanyi jogon járó szociális ellátások elbírálása a járáshoz kerül, a feltételhez
kötött ellátások elbírálása pedig helyben marad. 
2014. december 1-jétõl változott a kormányablak nyitvatartási ideje, melyet
külön közlünk.
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Több hozzászólás hangzott el a két ülés közötti
eseményekkel kapcsolatban. Czöndör Mihály alpolgármester
elmondta, hogy november 15-én megjelent a Pusztaszabolcsi
Kincseink kiadvány, amely módszertani útmutató az értéktár
készítésében. A hagyományõrzõ alapítvány a Hungarikum
2014 pályázaton nyert bizonyos összeget ennek a kiadvány-
nak a megjelentetésére. Javasolja, hogy a képviselõ-testület
mondjon köszönetet Ádám Lászlónak, Ádámné Farkas
Beátának és Czöndör Mihálynénak a munkájukért. 

Csiki Szilárd képviselõ javasolta, hogy a képviselõ-testület
köszönje meg Vezér Ákos jegyzõnek a település érdekében
végzett közel 15 éves munkáját.
Paál Huba részletesebb tájékoztatást kért a KLIK vezetõjév-
el való tárgyalásról; a középiskola jövõjérõl. Érdeklõdött az
orvosi rendelõk átadása csúszásának okáról.
Simonné Zsuffa Erzsébet a jegyzõ menesztésének oka felõl
érdeklõdött.
Csányi Kálmán polgármester válaszolt a kérdésekre, fel-
vetésekre: Vezér Ákostól való megválás legfontosabb
indokait leírta a Szabolcs Híradóban. Stílusbeli különbségek
vannak a kettejük munkavégzésében. Elismerte ugyanakkor,
hogy Vezér Ákos szaktekintély a munkaterületén. A jegyzõi
munka viszont nem csak a szakmából, hanem az ügyfelekkel
való bánásmódból is áll.
Már a tavalyi évben sem indított új gimnáziumi osztályt a
középiskola. Szakközépiskolaként a Gazdasági
Minisztériumhoz kerül. Az orvosi rendelõk két hetes
csúszással, december 1-jén kezdték mûködésüket az új
helyen.

A képviselõk megszavazták, hogy köszönetet mond a
képviselõ-testület a kiadványszerkesztõknek, valamint Vezér
Ákos jegyzõnek a munkájáért. 
Kérdések, interpellációk
Czöndör Mihály elmondta, hogy november 21-én részt vet-
tek a Földmûvelésügyi Minisztériumban a Magyarország
legszebb konyhakertje verseny díjátadóján Kasztner
Lászlóval és nejével, valamint Fekete Ferenc és Feketéné
Bokor Katalinnal, akik országos elsõ helyezettek. 2015. évre
is meghirdették a versenyt. Az alpolgármester november 24-
én a hulladékgazdálkodási társulás alakuló ülésén vett részt,
melyhez 6 megye 186 települése tartozik. Székhelye
Polgárdi, a társulási tanácsba általában településenként a pol-
gármester a delegált.
Paál Huba jelezte, hogy 28 nap eltelt azóta, hogy a cikolai
víztorony tisztításáról és az ivóvíz szállításról feltett
kérdésére a polgármester írásbeli választ ígért, ami még nem
érkezett meg. Aztán az iránt érdeklõdött, hogy kifizették-e a
jegyzõnek a megállapodásban szereplõ járandóságát, mi volt
a fedezete és hogyan oldják meg a jegyzõi feladatok ellátását.
Csányi Kálmán 30 napot ígért a válaszadásra. A jegyzõi jut-
tatást kifizették. Az aljegyzõ asszony látja el a jegyzõi
feladatokat. A jegyzõi állásra a pályázat kiírásra került,
reményei szerint januárban döntés születik.
Csiki Szilárd a kommunális adó visszavonásának idõpon-
tjáról érdeklõdött, melyet a polgármester a decemberi
testületi ülésen terjeszt elõ.

Kiss Kornélia

„Kerékpáros-barát Munkahely”
címet kapott ismét a

Polgármesteri Hivatal
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Kerékpáros
Magyarország Szövetséggel együttmûködésben idén nyol-
cadszor hirdette meg a Kerékpáros-barát Munkahely
pályázatot. 2014-ben összesen 39 munkahely nyerte el és így
viselheti egy éven át a megtisztelõ "Kerékpáros-barát" címet.
Polgármesteri Hivatalunk elsõ ízben 2010. évben nyújtotta
be e címre pályázatát, azóta minden évben megkapta a cím
viseléséhez a jogosultságot. Az elismerések átadására 2014.
november 21-én Balatonkenesén került sor, ahol Hegmanné
Nemes Sára vagyonpolitikáért felelõs államtitkártól vehette
át a Hivatal képviseletében Darvas Tímea és Battyányi
Attiláné az elismerõ oklevelet. A díjátadó ünnepségen
elhangzott többek között, hogy az elismerésekkel ösztönözni
kívánják a településeket és a munkahelyeket, hogy a
megfelelõ infrastruktúra kialakításával és aktív szemléletfor-
málással tegyék vonzóbbá a biciklis közlekedést. Hegmanné
Nemes Sára arról is röviden beszámolt, hogy milyen kreatív
módszerekkel próbálják népszerûsíteni a kerékpáros
közlekedést (pl.: Bringázz a Munkába! vagy Autómentes
Nap programok). Önmagában nem elegendõ a szükséges
infrastruktúra-fejlesztés, hanem elsõsorban a közlekedési
szokások megváltoztatására kell törekedni."

Darvas Tímea
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A 2014. november 26-ai
képviselõ- testületi ülésrõl

Megtárgyalták a képviselõk a könyvtáros 2013. második
félévi és 2014. elsõ félévi munkájáról készített nagyon
részletes, alapos beszámolóját. Javaslatokat tettek a
képviselõk, hogy például miként lehetne az idõseket,
mozgásukban korlátozottakat bevonni a könyvkölcsönzés-
be. Ebben összefogásra van szükség a szociális ágazattal.
Simonné Zsuffa Erzsébet javasolta, hogy karácsony elõtt
rendezzenek könyvvásárt az állományból törölt könyvek-
bõl. Véleménye szerint rövid a könyvtár napi 3-3,5 órás
nyitvatartási ideje.
Utólagosan jóváhagyta a képviselõ-testület az egyik szen-
nyvízszivattyú javítását, azzal a kitétellel, hogy a DRV
minden esetben a munkavégzés elõtt jelezze a szükséges

tevékenységet, majd jelentse be a munka elvégzésének
befejezését is.
Engedélyezte a Complex Network Hungary Kft.
ügyvezetõje számára, hogy a Szent István utca 28. szám
alatti üzlethelyiséget bérbe vegye és azon a szükséges
javításokat elvégezhesse. 
Megtárgyalták és elfogadták a képviselõk az önkor-
mányzat 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót.
Döntött a képviselõ-testület az önkormányzati
intézmények bérmegtakarításának kifizetésérõl a dolgo-
zók számára.
Megtárgyalta és elfogadta a képviselõ-testület a
Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
hatósági ellenõrzésérõl szóló tájékoztatót.

Kiss Kornélia

Tûzoltóõrs avatása 
városunkban

A tûzoltó-laktanya négy hónapnyi aktív munka után áll és
2014. december 01-én (hétfõ) 10 órakor ünnepélyes
keretek között került átadásra. A pusztaszabolcsi õrs
együttes erõvel jött létre, mivel a telket az önkormányzat
adományozta, míg az építkezés maga egy zöldmezõs
beruházás keretében valósulhatott meg. 
Csányi Kálmán polgármester és Bakondi György orszá-

gos katasztrófavédelmi igazgató átvágja az új tûzoltóõrs
szalagját

Az átadó ünnepség keretében Bakondi György országos
katasztrófavédelmi igazgató, a katasztrófavédelem
munkatársai, valamint Csányi Kálmán polgármester
köszöntõ szavai hangzottak el. A rendezvényen ezt
követõen az egyház képviselõi megáldották a laktanyát,
majd a pusztaszabolcsi általános iskola diákjai adták elõ

kedves mûsorukat. Az átadáson sor került a sza-
lagátvágására is, majd a záró gondolatokat Magosi Lajos
megyei katasztrófavédelmi igazgató osztotta meg a jelen-
lévõkkel. Az átadást követõen az érdeklõdõk bejárhatták
az új épületet, amely ezentúl jó pár tûzoltó „otthonául” fog
szolgálni. Az õrsön egy terepjáró képességû tûzoltóautó
fog bevetésre várni, valamint huszonnégy órás váltásos
munkarendben négy tûzoltó lesz majd szolgálatban. A
beruházás megvalósításával immár biztonságban
érezhetik magukat a közeli településeken élõk, hiszen a
tûzoltókra mostantól max. 15 percet kell várni.

Darvas Tímea
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Varázslatos vasárnap este várt a
Szabolcs Vezér diákjaira, ugyanis
elindulhattunk egy teljes hétre Er-
délybe. Már mindenki nagyon várta,
pedig az út hosszú volt, de vidámság-
gal teli. Mindenki arról beszélt a bus-
zon, hogy milyen lesz az, mikor
bejárhatjuk Székelyföldet.
Hétfõn reggelre érkeztünk meg
Székelyudvarhelyre, ahol már vártak a
helyi középiskola tanulói. Meg-
nézhettük a várost, az iskolát, ebé-
deltünk, majd ezek után néhány szín-
darabbal leptük meg a székelyud-
varhelyi iskola tanulóit. Nagyon
élvezték az elõadásokat, de
persze õk is készültek egy kis
meglepetés elõadással: a fiúk
saját verseiket mondták el, a
lányok csodálatos dalokat
énekeltek nekünk, sõt még
szónoki beszédet is hallgath-
attunk. Igazán kitettek mag-
ukért. Ezután jött, amire
igazán vártunk: az udvarhelyi
diákok magukhoz szállásolták
el a mi diákjainkat. Ez min-
denkit izgalommal töltött el.
Elmondhatom, hogy minden
egyes diák nagyon szuper,
aranyos, és közvetlen család-
hoz került. Megismerhettünk
igazi székely szavakat, mint például a
vineta (padlizsánkrém) vagy a murok
(sárgarépa), és ehettünk székely
ételeket is. Persze mi már a másnapi
kirándulást vártuk igazán, ami hamar
el is jött. 
Reggel elindultunk, hogy megnézzük
a Gyilkos-tót, aminek hallhattuk a
helyi legendáját is. Minden várakozást
felülmúlt. Hangulata volt ennek a
helynek, hiszen nagyon egyedülálló,
ahogy fák állnak ki a tóból. Miután
kigyönyörködtük magunkat, elindul-
tunk az áll-leejtõen gyönyörû, és
mesebeli Békás-szoroshoz. Nekem ez
a hely tetszett a legjobban. Egy széke-
ly diák kalauzolt át minket a szoros
három részén: a pokol kapuján, a
pokol tornácán és a pokol torkán. Ha
létezik mesébe illõ táj, hát ez az. Ilyen
gyönyörût én még életemben nem lát-

tam, de szerintem még a társaim sem.
Végigsétáltunk rajta, majd ezek után
indulhattunk tovább. Parajdra vitt az
utunk, ahol a sóbányában vehettünk
mély tisztító levegõt, majd utána
Szovátán megnézhettük a Medve-
tavat, ami felülrõl úgy néz ki, mint egy
kiterített medvebõr. Eztán Korondon
ismerkedhettünk meg a kerámiákkal,
és készítõikkel, és sajnos itt véget ért
egy szuper nap, de mi már alig vártuk
a holnapot.
Hamar eljött. Elmehettünk Csík-
szeredába és Csíksomlyóra, ahol
végigjárhattuk a híres búcsújáróhe-

lyeket. Megnéztük a három keresztet,
és a Kegytemplomot is. Megtudhattuk,
hogy Csíkban van a leghidegebb egész
Székelyföldön, és ezt tapasztalhattuk
is. Majd elindultunk a mesés szépségû
Szent Anna-tóhoz. Csodálatos havas
tájat járhattunk be, és meghallgathat-
tuk a tó legendáját is. Mindezek után
valaki tudott egy rövidebb utat az
erdõn keresztül, ahol egy kicsit
eltévedtünk, de élmény volt a bokáig
érõ hóban gyalogolni, amire persze
nagyon frappánsan azt mondtuk, hogy
mi csak tanulmányoztuk Ábel életét a
rengetegben. 
És ha már Ábel, akkor Tamási Áron.
Szóval a következõ napon megláto-
gathattuk Tamási síremlékét Farkas-
lakán, és szólhattunk pár jó szót róla,
és gyújthattunk gyertyát is a tiszte-
letére. Ezután mentünk Orbán Balázs

emlékhelyére, ahol láthattuk a székely
kapukat, és egy lelkes diák ismertette,
hogy mi van rájuk írva, hogy kerültek
ide, mirõl nevezetesek. Ahogy áthal-
adtunk a székely kapuk alatt, minden-
ki meghatódott egy kicsit, hiszen ez
volt már az utolsó napunk Székely-
földön. Hazaérkezvén eltöltöttük az
utolsó éjszakát a befogadó csalá-
dunknál, még adtak kis útravalót,
emlékeket, és jó tanácsokat, kivétel
nélkül megígértették velünk, hogy
még visszatérünk hozzájuk. Reggel
elbúcsúztunk a családtól talán örökre,
de a befogadó diáktól nem, hiszen

áprilisban õk jönnek vissza. 
Nyolckor már úton voltunk
kis hazánk felé. Talán
ironikus ez a kifejezés,
hiszen, mikor Erdélybe
érkeztem, elfogott az érzés,
hogy itthon vagyok. Minden
és mindenki magyar. A
hazám egy részét nézhettem
meg ezen az úton. Tudom,
hogy Erdély a részünk, az
erdélyi emberek pedig bará-
taink lettek egy pillanat alatt.
Kifejezetten örültek, és
mosolyogtak, mikor meg-
tudták, hogy mi az
anyaországból érkeztünk.

Nehéz volt elszakadni. Nem volt kön-
nymentes a búcsúzkodás. Mindenki
sírt: mi is és a székelyudvarhelyiek is.
Még a hó is elkezdett esni. Hazafele
még megnéztük Segesvár történelmi
belvárosát, ami további élményekkel
gazdagított minket. Erre is azt mond-
hatjuk, hogy ilyet még sosem láthat-
tunk. Csodavilág ez. Eztán még meg-
néztük Csúcsán a Boncza kastélyt, ami
Ady Endrérõl híres, majd beálltunk a
célegyenesbe, és vitt a busz haza.
Pár óra múlva újra köszönthettük
Pusztaszabolcsot, a mi városunkat,
tele élményekkel és emlékekkel. Ez-
után elgondolkozhattunk azon, hogy
mekkora érték az, ha itthon lehetünk. 
Erdély, sosem feledünk el. Még vis-
szatérünk! 

Gévay-Szûcs Ella

Határtalanul az erdélyi tájakon
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JÓZSEFES HÍREK
Ebben a tanévben egy olyan új programsorozatot indítottunk
útjára iskolánkban, amely helyi sajátosságként, az ÖKO-
iskolai arculat színesítését célozza. A „Jeles napok”-ra való
odafigyelést eddig is fontosnak tartottuk, mostantól ezeket
ténylegesen „kiszínezzük”.
A „Természetbarát osztály” cím elnyerését szolgáló pont-
versenybe ez a programsorozat is beszámít majd.
A projekt neve: „Jeles napok színesben”
Öt jeles nap tartozik bele, az alábbi színekkel:
• november 28. Ne vásárolj semmit! Nap SÁRGA NAP
• december 5. Mikulás PIROS NAP
• március 22. Víz Világnapja KÉK NAP
• április 22. Föld Napja BARNA NAP
• május 20. Madarak és Fák Napja ZÖLD NAP

Ezeknek a napoknak a lebonyolítása hasonló módon történik
majd, de mindig más, meghatározott szín lesz a szimbóluma.
A jeles napról mindig rövid mûsor hangzik el a sulirádióban.
A tanulók aznap az éppen aktuális színt öltik magukra.
Diákoknak és pedagógusoknak egyaránt legalább egy olyan

színû ruhadarabot kell viselniük, ami a nap jelképe.
Az értékelésnél az számít, hogy az osztály hány %-ban felel
meg a kritériumnak.
A színesség fokozása érdekében egyéni versenyt is hirdetünk
a „LEGSÁRGÁBB, LEGPIROSABB…” cím elnyeréséért.
Ekkor már nem csak a felsõruházat számítható be, hanem a
nem látható ruhadarabok és a kiegészítõk is. A játék tisz-
taságáért az osztályfõnökök felelõsek. Minden osztály
„LEGSZÍNESEBB” tanulója alkot egy csoportot, akikrõl
közös fénykép készül, és közülük kerül ki az iskola LEG-je,
akinek jutalma egy aktuális színû papírba csomagolt
csokoládé.
Reméljük, hogy ez a játékos verseny hozzájárul ahhoz, hogy
a jeles napok mondanivalója is jobban eljusson a
gyerekekhez.

Ádámné Farkas Beáta

Sikerek!
Tehetségponttá vált iskolánk a több
évtizedes kimagasló tehetséggondozási
munka miatt!
1. KKuukkoovveecczz DDoorriinnaa a Radnóti nyomában
országos pályázaton tanulmányutat nyert.
2. EErrtteelltt TTíímmeeaa és FFaarrkkaass DDaallmmaa az orszá-
gos Édes anyanyelvünk verseny döntõjében
képviselte Fejér megyét.
3. LLaajjooss ZZssóóffiiaa különdíjas lett a Krúdy
prózamondó versenyen.
4. A szakközépiskolás ddrráámmááss ccssooppoorrtt nagy
sikerrel mutatta be Székelyudvarhelyen a
Toldi címû zenés sulikomédiát, a ggiimm--
nnaazziissttáákk pedig a Ludas Matyit, A tékozló
fiút és a János vitézt.

Felkészítõ tanár: Tánczos Krisztina

A legsárgább osztály

A legsárgább diák: Tóth Janó
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FFeehhéérr hhaavvaass uuttaakkoonn 
llaassssaann llééppeeggeett……

December 6-a Mikulás napja; Szent Miklós püspök napja.
Mikulás élményeinket Myra város püspökének a keleti
egyház máig legtisztesebb szentjének köszönhetjük. Ma
minden bizonnyal õ a legnépszerûbb, legismertebb szent a
világon. Miklós püspök különösen a gyerekeket szerette.
Viselkedésük alapján virgácsot, vagy ajándékot osztott szét
közöttük.
A Miklós napi ajándékozást az õ legendájával hozzák
összefûzésbe. Miklós püspöknek egyszer tudomására
jutott, hogy a városban él egy nagyon szegény család: apa
és három eladósorban lévõ lánya. A lányok hozomány
hiányában nem tudtak férjhez menni.
Miklós az éj leple alatt felmászott a leányok házánál álló
fára és titokban bedobott az ablakon 3 zacskó aranyat.
Innen ered ez a ma is élõ hagyomány, hogy Miklós az
ablakba teszi a gyerekek ajándékát. A gyerekeket
ajándékozó, szánon érkezõ figura eleinte a városi polgárság
ünnepe volt. Az ajándékok elsõsorban az õsz adományai
voltak: alma, dió, szárított szilva.
December 5-én már szépen sorakoznak az ablakokban a
gondosan kitisztított csizmák, cipõk. Kis gazdáik izgatottan
hallgatóznak, nem hallják-e a Mikulás bácsi szánjának
csilingelését.
A Mikulás nem csak az ablakokba kirakott csizmákat tömi
meg ajándékokkal, hanem ellátogat az óvodákba is.
December 5-én délelõtt megérkezett a várva várt jó öreg,
segítõjével, a krampusszal. Hagyományainkhoz híven
ismét lovas hintón. Bár az idõjárás most sem volt havas és
csípõs. A gyerekek izgatottan várták jöttét. Reggel már a
kapuban várta õket, 1-1 szem szaloncukor mindenkinek
jutott. A Manóvár óvodában csoportról csoportra járva
zsákjában hozta el ajándékát minden kisgyermeknek. A
gyerekek dallal, verssel köszöntötték jöttét.
A Zsiráf óvodában az a szokás, hogy a gyerekek fényesre
suvickolják kiscsizmáikat, este kapják a megérdemelt
ajándékot. A Mikulásnak az ablakból integetnek, és õk is
dallal, verssel köszönik meg kedvességét.
A kedves Mikulás ellátogatott az újonnan átadott és
üzemelõ tûzoltósághoz is. Az éppen szolgálatban lévõ
tûzoltóknak is jutott 1-1 szem szaloncukor, amit õk is dal-
lal köszöntek meg. Majd az iskola konyhájára indultak,
ahol még izgatottan várták a konyhás nénik jöttüket.
Hagyomány már az is, hogy a Polgármesteri Hivatalt is
felkeresi segítõjével a Mikulás, ahol szintén szívesen
fogadják õket. Majd utolsó útja az Öregek Napközi
Otthona, ahol szintén dallal köszönik meg jöttét.
Köszönet a gimnázium igazgatónõjének, Mátyás
Juliannának és Zsemle Istvánnak.
Köszönjük Mihalek Istvánnak és segítõjének Mezei
Istvánnak is a közremûködést.
Õk is aktívan és örömmel segítetek az ünnep zökkenõ-
mentes lebonyolításában.

Szekula Istvánné

Karácsonyi asztaldísz készítõ
versenyre várjuk a csapatok

jelentkezését!
2014. december 20-
án, szombaton 9-12
óráig a Mûvelõdési
Házban

A Tiszta utak, élõ táj
Egyesület versenyt
hirdet a város lakos-
ságának, családoknak.
A csapat állhat min-
denféle összetételben,
tetszõleges létszám-
ban.
Bármilyen karácsonyi
asztali díszt, koszorút
lehet készíteni, hiszen
a kreativitásnak ninc-
senek határai, lényeg,
hogy a helyszínen kell
elkészíteni.
A kész alkotásokat
mindenki hazaviheti, a legszebb munkákat természetesen egy-egy
szép ajándékkal díjazzuk!
A munkákhoz természetes alapanyagokat biztosítunk (fa alap,
toboz, fenyõág, drót, zsinór, száraz oázis alap), egyéb kelléket,
díszítõ elemeket, gyertyákat mindenki hozzon magával.
A versenyre való jelentkezéseket sms-ben a 0630/7050178-as szá-
mon, vagy e-mail-ben a tisztautak@freemail.hu címre várjuk.
Közösségi szolgálatra segítõ középiskolások jelentkezését várjuk, 3
órát tudunk igazolni.

Neikl-Ladány Ágnes

RUHA DOKTOR!
- Tönkre ment zipzár miatt áll a szekrényben kabátja, nadrágja,    
oszoknyája?
- Fel kell hajtani, vagy le kell engedni blúzát, nadrágját, szoknyáját?
- Bõ lett, esetleg szûk ruhája ,kabátja, nadrágja, szoknyája?
- Foltozásra vár valamely ruhadarabja?
- Függönyét, ágyterítõjét, plédjét kell beszegni?
- Függönyt szeretne varratni?
- Tönkre ment a táskája?

Mindezeket orvosolja Szabó Enikõ
A ruhajavítás orvosa. 06-25/271-171

A MUNKA VILÁGA KLUB SÚLYOS BALESET
MIATT BIZONYTALAN IDEIG SZÜNETEL.
AZ ÚJRAINDULÁSRÓL ÉRTESÍTJÜK AZ

OLVASÓKAT.
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Jézus születése
“Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztusz
császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet.
Ez az elsõ összeírás akkor történt, amikor Szíriában
Kviriniusz volt a helytartó. Elment tehát mindenki a
maga városába, hogy összeírják. Felment József is a
galileai Názáretbõl Júdeába, Dávid városába, amelyet
Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és
nemzetségébõl származott, hogy összeírják jegyesével,
Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt,
hogy amíg ott voltak, eljött Mária szülésének ideje, és
megszülte elsõszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fek-
tette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.
Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és
õrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala
megjelent nekik, körülragyogta õket az Úr dicsõsége, és
nagy félelem vett erõt rajtuk. Az angyal pedig ezt mond-
ta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek
nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítõ
született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid
városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy
kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. És
hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az
angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön
békesség, és az emberekhez jóakarat. Miután elmentek
tõlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak
egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt,
ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Elmentek
tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászol-
ban fekvõ kisgyermeket. Amikor meglátták õt,
elmondták mindazt, amit errõl a kisgyermekrõl az
angyalok hirdettek, és mindenki, aki hallotta, elc-
sodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik.
Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és
szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dic-
sõítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és
láttak, úgy, ahogyan õ megüzente nekik.” (Lukács 2:1-
20. – protestáns új fordítású Biblia)

A vallásos gondolatok azt mondják, hogy nem lehet-
séges, hogy Isten a pásztoroknak jelentette meg elõször,
hogy a fia, Jézus megszületett. De csodálatos, hogy
Isten mégiscsak nekik hirdette meg elõször, az egyszerû
pásztoroknak, Jézus születését.
A pásztorok lenézett emberek voltak a vallásosok
szemében azokban az idõkben, mert nem tudták betar-
tani a törvényeket, amit a vallásosok, a farizeusok
készítettek. Nem tudták mindig mosogatni a kezeiket,

mert vigyázták a bárányokat kint a mezõn és azért alac-
sonyabb rendûeknek tartották õket. Ezért Isten az
üzenetét az egyszerû Pásztoroknak osztotta meg elsõ-
sorban, mert Jézus nem a gazdagokért, hanem a szegény
és elesett, beteg, bûnös emberekért jött a földre.
Különös pásztorok voltak õk, a Szentírásból látjuk,
hogy a Templomban egész napon keresztül áldozatot
hoztak Istennek és az áldozatok BÁRÁNYOK voltak és
tökéletes kellett, hogy legyenek, semmi hiba nem volt
szabad, hogy legyen rajtuk… És azért tudjuk, hogy a
Pásztorok Betlehembõl voltak, mert õk adták a tem-
plomban áldozott bárányokat. A pásztorok voltak, akik
a papok bárányait õrizték azért, hogy ne keljen
messzirõl hozzák az emberek az áldozni valót, hanem
ott meg tudták vásárolni õket az áldozathoz. Csodálatos
gondolni, hogy a pásztorok, akik a templomba való
bárányt õrizték, õk látták meg Isten Bárányát, aki
elveszi a világ bûneit.
Amikor megszületett egy kisbaba, akkor a környékrõl
összejöttek az egyszerû zenészek, hogy üdvözöljék
egyszerû zenével.
Jézus egy istállóban született Betlehemben, azért az
ezzel kapcsolatos szokást, a zenei köszöntést nem tudták
megtartani…De mégis megtartották. Jó elgondolni,
hogy mennyei kórus jött helyesíteni a földi zenészeket.
Az angyalok olyan dalokat énekeltek Jézusnak, amit az
emberek nem tudtak volna énekelni semmilyen módon.
Mindez az üzenet el kell, hogy gondolkodtasson ben-
nünket, hogy milyen egyszerû formában született meg
az Isten fia. Mi talán egy királyi palotára gondoltunk
volna, de Isten úgy akarta, hogy fia, a világ Megváltója
kezdettõl fogva ismerje az emberi érzéseket és az
emberi életet.
Volt egy európai király, aki többször megijesztette az
õrséget, mert felöltözött egyszerû embernek és elment,
járt a népek között. Amikor kérték, hogy ne tegye többé,
azt mondta: nem tudom vezetni a népemet, ha nem
tudom, hogy hogyan él.
Nagyon jó érzés az, hogy tudjuk, hogy van egy
Istenünk, aki ismeri az életünket, mert õ is élte, és hogy
nem csak úgy ítélkezik az embereken, hogy nem ismeri
az õ életüket.
Jézus születésétõl fogva Isten azt kéri, békesség legyen
az Õ gyermekei között. A pásztorok azt mondták: men-
jünk, nézzük meg mind azt, amit az angyal mondott.
Elmentek!!!
Nekünk is azt mondja Isten: Békesség köztetek! Ez a
Karácsony legnagyobb üzenete mindnyájunk számára
2014-ben is. 
Isten áldása legyen rajtad, kedves Olvasó!

Nemet Eliza és József
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Kettõs kereszt
Kettõs-keresztet állítottunk, amely nemcsak egyházi-hit-
béli üzenetet hordoz, de összefonódott magyarságunkkal,
összetartozik a történelmünkkel, múltunkkal, jelenünkkel.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom minden évben
advent elsõ vasárnapján kettõs-kereszt állításával hívja fel
a figyelmet az advent, a Karácsony valódi értékére.
A kettõs-kereszt a magyarság legközpontibb, de mára már
nagy részben elfeledett jelentésû jelképe. Már a bizánci
kor elõtti szkíta, hun, avar leleteinken is megtalálható. Õsi
magyar kultúránk olyan gazdag, hogy apró fénymorzsáit
még csak manapság kezdjük újra felfedezni. Az apostoli
kettõs kereszt a székely—magyar õsi rovásírásunk egy
jele, jelentése és kiejtése: eGY. Minden egy. Egy az
Istenünk, aki Egyetlen, Egyedülvaló. A rovás GY, egyben
három jel, amik egymásból egymásra épülnek. Ha a felsõ
vízszintes vonalat elvesszük, akkor egy rovás I betût
kapunk, aminek fogalomértéke I — Isten. Ha még egyet
elveszünk, akkor egy függõleges vonás marad, ami az SZ
betû volt õseink ábécéjében. Fogalomértéke: SZ — SZer,
egy õsi szógyök, a SZer-elem, SZer-etet gyöke, a világ
alapritmusának meghatározója, amely együtt hordozza a
Földön fellelhetõ legnagyobb bölcsességet, a hármas világ
alaptörvényét, ami a következõ: a szeretet és Isten egy.
A karácsony pedig nem más, mint a legtisztább fény, a
SZER-etet ünnepe, ami belül, és nem rajtunk kívül

keletkezik. A ma embere sajnos kívül, ajándékok for-
májában próbálja kifejezni.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom minden évben
advent elsõ vasárnapján kettõs-kereszt állításával hívja fel
a figyelmet az advent, a Karácsony valódi értékére.
Mit jelent advent, a készülõdés, a Karácsony?
Mit jelent a szeretet ünnepe? Mit üzen számunkra a mai
nap, a kettõs-kereszt állítás?
Advent elsõ vasárnapja, nyitánya a legszebb, legteljesebb
ünnepnek, a Karácsonynak. Ilyenkor mindenki befelé for-
dul kissé, hangsúlyosabbá válnak kapcsolataink, csillogó
vágyakozó gyermekszemek kísérnek végig a Karácsonyig
vezetõ úton. A tekintetekben ott van az ölelkezés, az
egymáshoz tartozás, a közös öröm. Aki azonban
magányos, az Karácsonykor még magányosabbnak érzi
magát, aki távol ünnepel, annak Szenteste hiányoznak
legjobban a szerettei.
Minden Karácsony több mint az elõzõ, hiszen a fenyõ
mellett újra és újra felidézzük az egész évben történteket,
a korábbi ünnepeket, szeretettel, meghatottan emlékezünk
az idõközben eltávozottakra, vágyódva gondolunk távol-
lévõ szeretteinkre. Ahhoz, hogy a család minden tagja
valóban ünnepnek élje meg a Karácsonyt, figyelnünk kell
egymásra, segítenünk kell egymást, le kell lassítanunk az
egész éves rohanást. A harmóniához nyugalom szükséges,
s amennyiben a bevásárlási láz átveszi az uralmat felet-
tünk, akkor búcsút inthetünk a nyugalomnak, de a meghitt
ünnepnek is.
Ne arról szóljon a készülõdés, az elkövetkezõ hetek, hogy
egyik boltból rohanunk a másikba, ne legyen verseny az
ajándékozás, hogy ki vesz nagyobb, drágább ajándékot
gyermeknek, felnõttnek, mert nem ez a fontos.
Az ajándékozás jó, mert adni jó, mert szeretetünk indít rá,
de nem szabad megengednünk, hogy elfordítson a valódi
szándéktól, a valódi értékektõl.
Ne feledjük, az igazi ajándék az, ha szeretünk, s szeretve
vagyunk, ha magunk körül tudhatjuk családunkat, s ha
békés, meghitt együttléttel tölthetjük az ünnephez vezetõ
utat, majd magát a Szentestét.
Útravalóul Wass Albert szavait idézem:
„Csak haladsz csöndesen, gyönyörködve, céltalanul, s
egyszerre csak kilépsz az Angyalok Tisztására. Nem is
tudod, hogy ez az, mivel az angyalokat nem láthatja a
szemed. Csak annyit látsz, csak annyit érzel, hogy
csodálatosan szép. És megállsz. És abban a pillanatban
megnyílik a szíved, és az angyalok észrevétlenül melléd
lépnek, egyenként, lábujjhegyen, és belerakják kincseiket
a szívedbe. A legnagyobb kincseket, amiket ember
számára megteremtett az Isten. A jóságot, a szeretetet és a
békességet.”

JOBBIK Pusztaszabolcs
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KARÁCSONYI VEGETÁRIÁNUS ÉTEL-AJÁNLAT
Sokan felteszik nekem a kérdést, „mit tudtok készíteni az ünnepekre HÚS nélkül.
Egy-két receptet szeretnék itt közölni olyan városlakóinknak, akik már hajlamosak arra, hogy lépjenek az egészsége-
sebb táplálkozás felé. 
Karácsonyra sokan készítenek mákos, diós stb. beiglit, de úgy teszem és tanítom is, hogy sót tartalmazó fõétel után sós
legyen a sütemény is. Pl. sós pogácsa, rúd, gombapörkölttel töltött kiflik, stb. Most újabban a beiglit töltöm kiturmixolt
medvehagyma, kevés olaj és dióval. (Természetesen a tészta sem édes, hanem kissé sós, a medvehagymát ilyenkor

pedig az üvegembõl veszem elõ, amit ledarálva sóval eltettem.)
Nagyon finom beigli, mindenki szereti. 

HALÁSZLÉ - VEGAN MÓDRA - nagyon finom
Hozzávalók: I. 2 fej vöröshagyma, 30 dkg burgonya, 1 megpucolt
közepes padlizsán, 1 nagyobb paradicsom-paprika,(lehet kevés
erõs paprika is) 1 nagyobb paradicsom (vagy 1,5-2 deciliter
paradicsomlé) kevés só.
II.2-3 nagyobb padlizsán, 1 fej fokhagyma

Az I. alatt felsoroltakat együttesen megfõzzük, majd együtt jól
kiturmixoljuk. A II. – a padlizsánt jól megmosva – héjával együtt
négybe vágjuk, s a két oldalát megvágva bespékeljük a
fokhagymával, s átsütjük, de úgy hogy egybe maradjanak a
szeletek, majd a megfõtt lébe tesszük, s kevés olajjal még pár per-
cig fõzzük.

ZÖLDSÉGLEVES (hamis húsleves)
Hozzávalók: 12 dkg petrezselyemgyökér, 20 dkg sárgarépa, 1 kkanál só, 20 dkg karfiol, kis fej vöröshagyma, 1,3 liter
víz, 2 evõkanál só, petrezselyemzöldje, 10 dkg cérnametélt.
A hosszú csíkokba vágott zöldséget kevés vízzel és olajjal, sóval félig megpároljuk, majd hozzáadjuk a rózsáira szedett
karfiolt. Ha ételünk megfõtt, apróra vágott zöld petrezselyemmel meghintjük. A cérnametéltet forró vízbe téve kifõz-
zük. (Mikor feljön a víz tetejére már kész van.) Tálaláskor levesünk mellett tálaljuk. 

TÖLTÖTT KÁPOSZTA vegan módra.
Hozzávalók:
1 fej vöröshagyma, 1 deciliter étolaj, fél kávéskanál pirospa-
prika, negyed kg rizs, 3 gerezd fokhagyma, 10 dkg szójakoc-
ka, 15 dkg gomba, 1 kanál megtört lenmag, ízlés szerint majo-
ranna, kevés só, 1 evõkanál lenmagpehely, 1 fej savanyú
káposzta, fél kg apró savanyú káposzta, 2 kanál étolaj, ízlés
szerint piros paprika. (Édesanyám paradicsommal készítette,
azért választottam ezt a képet.) Növényi tejfölt tehetünk rá.
Elkészítése:
Az apróra vágott vöröshagymát és gombát az olajon megdin-
szteljük. Hozzáadjuk a fél kávéskanál pirospaprikát, kevés sót.
Felöntjük vízzel, beletesszük a rizst. Miközben fõ, hozzáadjuk
az összetört fokhagymát, majorannát, szóját. Ha már félig
megfõtt, levesszük a tûzrõl és belekeverjük a lenmagpelyhet, vagy megtört lenmagot. (körülbelül akkor, amikor lefõtt
a víz. )
A savanyú káposztafejet levelekre bontjuk, közepes nagyságú tölteléket teszünk a levelekbe. (Ha nincs fejes savanyú
káposztánk, édeskáposzta fejet fõzzünk néhány percig, hogy megpuhuljon, s ebbe tegyük a töltelékeket.)
A lábosunkba (vagy nagy tepsibe) elõször apró savanyú káposztából teszünk, majd rá a töltelékeket. Közé és a tetejükre
szórunk még apró savanyú káposztát. Az egészet felöntjük vízzel, teszünk még rá olajat és tetszés szerint piros paprikát,
lassú tûzön így fõzzük tovább. Tálaláskor tetejét meglocsoljuk növényi tejföllel. (A töltelékben  a szójakockát dara-
bosan is hagyhatjuk, de helyettesíthetjük több gombával is.)



K A R Á C S O N Y                                                 S Z A B O L C S  H Í R A D Ó  2 0 1 4  D E C E M B E R

1 2

KARÁCSONYI VEGETÁRIÁNUS ÉTEL-AJÁNLAT

PADLIZSÁNOS VENDÉGTÁL
Hozzávalók:
Rizskörethez: 20 dkg rizs, 1 fej fokhagyma, 1 kanál
növényi olaj, só Burgonyapüréhez: 20 dkg burgonya, 1
kanál olaj, 1 dl növényi tej, só Feltéthez: 2 nagyobb
padlizsán, 1 fej fokhagyma, 2 deci olaj, só Díszítéshez:
2 paradicsom, 2 paprika, petrezselyem zöldje.

Rizsköret készítése: A vöröshagymát apróra vágjuk,
kevés olajon és vízen megpároljuk. Hozzáadjuk a rizst és
szemcsésre (pergõsre) fõzzük. Ízlés szerint megsózzuk.
Burgonyapüré készítése: A burgonyát megtisztítva apró
kockára vágva megfõzzük, leszûrjük, összetörjük
pürének, tejjel, olajjal, sóval kikeverjük.
Feltét készítése: A padlizsánokat meghámozzuk, hossz-
irányban négyfelé vágjuk. Megtisztítjuk a fokhagymát és
hosszú szeletekre vágjuk. A padlizsánok két oldalát behasítjuk, megtûzdeljük a fokhagyma-szeletekkel. Mindegyik
padlizsánszeletet külön megsózzuk és tepsiben, a sütõben bõ olajjal megsütjük. (Ha nagyon kövér a padlizsánunk, 6-8
felé vágjuk.)
Pecsenyés tálunk egyik oldalára a rizst, másik oldalára a burgonyapürét púposra rakjuk. A megsült padlizsánszeleteket
szépen körbe ráhelyezzük. A zöldpaprikát és a paradicsomot karikákra vágjuk, ezzel díszítjük. Az egészet megszórjuk
petrezselyem zöldjével. 

FRISSEN FOGYASSZUK! JÓ ÉTVÁGYAT. 

NAGYON FINOM ALMÁS-MÁKOS SÜTI
Hozzávalók: 40 dkg köles, 8 deci víz, 20 dkg liszt,
15 dkg olaj, 3 evõkanál zabpehely, 170 dkg alma,
1 kkanál fahéj, 8 kanál méz, 25 dkg. mák, 2 ekanál
karobpor, pici só, 1 ekanál kukorica keményítõ,
víz
A kölest a 8 deci vízzel, pici sóval teljes puhára
megfõzzük. Kihûlés után a liszttel, s az olajjal s 1
kanál mézzel jól összedolgozzuk, és a sütõbe
tesszük. (Lehet több mézzel is édesíteni mindent.)
Míg a köles fõ, az almát lereszeljük, megpároljuk,
hozzáadunk 2 kanál mézet, 1 kkanál fahéjat.
Ledaráljuk a mákot, s azt is 2 kanál mézzel, kevés
vízzel összekeverve édesítjük. A kölest 20 percnyi
sütés után kivesszük a sütõbõl, a 3 evõkanál
zabpelyhet rászórjuk, majd a levétõl leszûrt
almánkkal megterítjük, az almára rátesszük az

édesített mákot, s visszatesszük a sütõbe. Sütõnket az alsó égésre állítjuk, s még 10-15 percig sütjük, míg az alja egy
kicsit megsül. 
MÁZ készítése a sütemény tetejére: 3 deci vizet teszünk fel fõzni, belekavarunk 2 kanál karobport, 3 kanál mézet. Majd
az odakészített egy kanál kukoricakeményítõt 1 deci hidegvízben elkeverjük, s a fõvõ karobba állandó keverés mellett
beleöntjük. Rögtön sûrûsödni kezd, addig kavarjuk, míg puding sûrûségû lesz. Köleses sütinket az asztalra tesszük, s a
karobpudinggal a tetejét teljesen bekenjük. Hideg éléskamránkba téve megvárjuk míg kihûl. Nagyon finom, mutatós,
egészséges sütemény. 
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KARÁCSONYI
VEGETÁRIÁNUS
ÉTEL-AJÁNLAT

EGÉSZSÉGES SÓSRÚD
Hozzávalók: 4 dkg darált
teljesõrlésû búzaliszt, 40
dkg durumliszt, 30 dkg
zabpehely, 5 kanál
napraforgó, tökmag,
szezám, lenmag vegyesen,
25 dkg olaj, víz
Elkészítése: A felsorolt
anyagokat keményebb
állagúra jól megdagasztjuk,
ujjnyi vastagságúra
kinyújtjuk, 1,5 cm szélesen
csíkokra vágjuk, majd 8 cm
hosszúságúra vágva a
tepsibe téve forró sütõben
megsütjük. Egyszerûen
elkészíthetõ, s nagyon
egészséges ropogtatni való.

MANDULA VAGY
DIÓTEJ
Hozzávalók: 10 dkg tisztí-
tott mandula vagy dió, egy
liter víz, két evõkanál méz
A diót, vagy a héjától
megtisztított mandulát 2
evõkanál mézzel és az egy
liter vízzel kiturmixoljuk. A
nagy teaszûrõn átszûrés
után még tejsûrûségûre fel-
hígítjuk, mézzel kellõen
édesítve tálalhatjuk.
Egészséges, és jó gyógyszer
a csontritkulás ellen, mivel
nagyon jó benne a kalcium-
foszfor-fehérje arány. 
Jó étvágyat kívánok az
ünnep minden napjára.
Több mint 200 receptet
találhat az Életreceptek,
ételreceptek c. könyvem-
ben.

Szeretettel: Feketéné
Bokor Katalin

Tisztelt Pusztaszabolcsiak! 
A hagyományõrzõ alapítvány tradícióihoz híven a 2015-ös év februárjában is Civil
Kurázsi Kiválóság Díjjal, illetve Civil Kurázsi Életmû Díjjal ismeri el azon pusztasz-
abolcsi polgárok hosszú éveken át folytatott tevékenységét, amelyet önzetlenül, érdek
nélküli elkötelezõdésként végeztek valamilyen pusztaszabolcsi közösség számára
fontos, hasznos, fejlõdést szolgáló ügy mellett. Az életmû díj elismerés olyan idõs, helyi
polgárok számára, akik egész életük során a település érdekében végzett munkájukkal,
emberi magatartásukkal példát szolgáltattak a jelen nemzedék számára. A díjak
lehetõséget adnak a civileknek, hogy kiválasszák saját maguk közül a legjobbakat és ily
módon ismerjék el eddigi tevékenységüket.  A civilszervezetek, illetve a település pol-
gárai közül bárki írásbeli javaslatot tehet a díjak odaítélésére, megfelelõen taglalva a
jelölt azon tevékenységét, civil munkáját, amely méltóvá teszi az elismerésre. A díjak
posztumusz is odaítélhetõk. Az ajánlásokat 2015. január 15-ig várjuk postai
/Hagyományok Háza Pusztaszabolcs, Velencei út 1./ vagy elektronikus /pusztaszabolc-
si.hagyomany@gmail.com/ úton. Az ünnepélyes átadás 2015. február 21-én, a pusztasz-
abolcsi civil kurázsi napján történik. 

Molnár Sándora kuratórium elnöke

ÖTE hírek 
Vándor kupa

A Pusztaszabolcsi Önkéntes Tûzoltó
Egyesület az idei évben is részt vett azon a
két versenyen, melyen minden évben is
teszi. A 2014-es Fejér Megyei Tûzoltó
Egyesületek V. Önálló Rendezésû
Gyermek és Ifjúsági Versenynek június
hónapban otthont is adott. Õsszel pedig
gyermek és felnõtt tagjaink Csákváron áll-
tak helyt a Körzeti Tûzoltó Versenyen.
Nõi, férfi és gyermek csapataink dobogós
helyezéseket értek el, valamint teljesült az
a vágyunk, miszerint a Kupák nem ván-
dorolnak tovább.
2006-ban a Fejér Megyei Tûzoltó
Szövetség Elnöksége az I. fokozatú
kistérségi önkéntes, létesítményi tûzoltó-
versenyek népszerûsítése érdekében
Dunaújváros kistérség tûzoltói részére
vándordíjat alapított. A vándordíjat a
legtöbb eredményesen résztvevõ
versenyrajt indító szervezet nyeri el.
Amennyiben két, vagy több tûzoltó
szervezet is azonos verseny rajjal szerepel,
akkor közülük a legjobb összetett idõered-
ményt elérõ rajok tûzoltó szervezete nyeri
el a vándordíjat. A vándordíj annak a
tûzoltó szervezetnek kerül véglegesen a
tulajdonába, amely azt öt alkalommal
elnyeri.
Egyesületünk elsõ alkalommal 2009.
május 16-án Sárosdon nyerte el a kupát.

Majd 2011. május 11-én Székesfehér-
váron, 2012. június 26-án Dunaújvá-
rosban, 2013. szeptember 28-án Móron,
2014 szeptember 27-én Csákváron. Így az
idei évtõl véglegesen az egyesület tulaj-
dona lett a vándorserleg.
A gyermek és ifjúsági versenyek vándor
serlege azt az Önkéntes Tûzoltóságot illeti,
aki kettõ egymást követõ évben rajgyõzel-
met arat.
Gyermek csapatainknak 2013-ban és
2014-ben is sikerült rajgyõzelmet aratnia.
Az idén ez a vándorserleg is az egyesület
végleges tulajdona lett.
Vagyis SIKERÜLT!
2014. július 12. és 2014. szeptember 27.

Olyan dátum az ÖTE életében, mely min-
denki által követendõ például szolgálhat.
Egyesületünk 2014. október 25-én rend-
kívüli közgyûlést tartott. A közgyûlés
napirendjén a vezetõség egyes tagjainak
megválasztása szerepelt. Titkos szavazás-
sal a tagok elnököt és parancsnokot válasz-
tottak. A szavazás után a vezetõség ebben
a felállásban dolgozik együtt az
elkövetkezõ idõben.
Elnök: Kaszás János Nyugalmazott Õr-
nagy
Megbízott Parancsnok: Polákovics Ta-
más Fõtörzsõrmester
Alelnök: Hopka András Nyugalmazott
Fõtörzsõrmester
Titkár: Darvas Tímea

Popovics Ilona
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Novemberben a Tiszta utak, élõ táj
Egyesület tagjaival szegfûket ültet-
tünk a szoborhoz, a Máv iskolához, a
mozdonyhoz, a pad mögötti három

körbe, és a Mûvelõdési Ház elé. Szép,
hogy ez a virág télen is nyílik, egy kis
színt visz a szürke télbe. Tervünk,
hogy tavasszal még több helyre

szétültetjük. Remélem lesz rá
lehetõségünk, mert azt már észrevet-
tük, hogy kezdenek eltûnni.
Bármilyen lelkesen csináljuk, kicsit
lehangoló, amikor ilyet észreveszünk.
Vigyázzunk arra, amit a település már
elért, és akkor egyre több mindenünk
lehet Pusztaszabolcson. Ha van rá
igény, akkor megkeressük a módját
annak, hogy csináljunk egy virágosító
akciót, hasonlóan, mint amilyen a
fásítás is volt, az is mûködött évekig.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik részt vettek a pro-
gramjainkban, vagy bármilyen for-
mában hozzájárultak sikereinkhez!
Kellemes ünnepeket kívánok min-
denkinek!

Neikl-Ladány Ágnes

Családfakészítõ foglalkozások

Szokásainkhoz hûen, ebben az évben ismét voltak
Családfa készítõ foglalkozások az ötödikeseknek. A
diákok érdeklõdéssel fogadták Czöndör Mihályné család-
fához kapcsolódó dokumentumait, fényképeit és az infor-
mációkat.

Advent a Hagyományok Házában

A karácsonyi népszokásokat idézte fel és angyalkákat
készítettek az ötödikes diákok Börzseiné Gyõri Évával.
Köszönjük Évának a foglalkozást, a sok szép kézmûves
munkát, amit bemutatott és az igazi karácsonyi hangula-
tot, amit a házba varázsolt.
Karácsonyi képeslapok kiállításunkkal és kézmûves ter-
mékek bemutatásával várjuk nyitva tartási idõben az
érdeklõdõket.

AA ttiisszzttaa uuttaakk eeggyyeessüülleett hhíírreeii

Hagyományok háza
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Az elsõ adventi gyertya
lángja lassításra, elmé-
lyülésre, befelé fordulásra
int bennünket. Ez azzal is
jár, hogy átgondoljuk milyen
utakon jártunk az elmúlt
idõszakban: melyeken me-
gyünk tovább, melyekre
térünk vissza késõbb, illetve
melyek azok, amelyeket, ha
nem muszáj, akkor soha
többé nem választunk.
Amikor két éve az amúgy
eredményesen mûködõ, jó
programokkal és érdekes
helytörténeti kiadványokkal
szolgáló hagyományõrzõ
alapítvány megújításán tör-
tük a fejünket, arra gondo-
ltunk, hogy egy önálló,
független, ugyanakkor a
civilszervezetekkel és a
civilekkel együttmûködõbb,
a lakosság szélesebb körét
kiszolgáló mûködést alakí-
tunk ki. Globálisan láttuk

ugyan az utat (utakat), ame-
lyen e célból végig kell
menni, de a részletek, a
göröngyök idõnként megle-
ptek bennünket. A közös
munka legszebb, de legtöbb
energiát felemésztõ tevé-
kenysége a Hagyományok
Háza létrehozása, a tele-
pülési értéktár elkészítése és
az értékõr mozgalom helyi
kialakítása volt. Mellette
jutott még energia könyvek
és képeslapok kiadására,
kiállítások, programok szer-
vezésére, a ház mûköd-
tetésére, más szervezetek
programjaiba bekapcsolód-
ni... 
A fiatal értékõrökkel szeren-
csésnek mondhatjuk magun-
kat, hogy a mindennapok
közepette "látó utakon" ve-
hettünk részt, kitekinthet-
tünk hogyan élnek mások,
mit és hogyan munkálkod-

nak, hogy jobban érezzék
magukat. Voltunk Kishun-
félegyházán, Lakitelken, Se-
regélyesen, Rácalmáson,
Taliándörögdön, Kapolcson,
Zánkán, Herenden, Balaton-
csicsón. Az utak során egyre
nagyobb lett a "batyunk".
Sok-sok ötlettel, ismeret-
ségekkel, barátságokkal let-
tünk gazdagabbak. Amikor
Lakitelken Lezsák Sándor
mesélt az ötvenezer forint
alaptõkével létrehozott ala-
pítványának göröngyös út-
járól, fejlõdésérõl, szinte
éreztem az energiát, amivel
töltõdtem minden egyes
mondata után... Mert
ahogyan a fényképezõgép
aksija lemerül bizonyos
idõnként, úgy egy-egy
idõszakra az ember energiái
is"lenullázódnak" (ezt a
folyamatot gyorsíthatja némi
gáncsoskodás is). A látó
utakon viszont találkozunk
új ötletekkel, jó megoldá-
sokkal, magunkhoz hasonló
"õrültekkel" és ez helyre bil-
lenti, ugrásszerûen meg-
emeli az energia készletet.
Persze nem kell mindig elu-
tazni, vannak helyi "látó
utak" is. Például amit az a
több száz helyi ember
képvisel, akik évek óta, de az
idén különösen sokan be-
kapcsolódtak a közösség-
építõ munkába. Ki-ki elhiva-
tottsága, energiája, személy-

isége, kedve szerint a közös-
be tette önzetlen munkáját,
ötleteit, kreativitását, szelle-
mi energiáit, tárgyait, esz-
közeit, pénzét, jó kedvét és
kitartását. Számomra ezek
jelentették, jelentik a helyi,
"belsõ" látó utakat. Egy
falvédõ, egy fogó, citera, egy
technikai eszköz, fényképek,
vázlatfüzetek, szellemi ha-
gyatékok, amikor az üres
dobozba belekerül az 1942-
es esküvõi párta, a paravánra
a régi karácsonyi képes-
lapok, a falra, a polcra a
kézmûves alkotások, az
ablakra a horgolt angyal-
kák... Megszületnek kiad-
ványaink... Kopjafák avatá-
sával emlékezhetünk. A pro-
gramokra sütemény, ko-
csonya, forralt bor van. 
Egész évben azt éreztem,
hogy a sok-sok pusztasz-
abolcsi ember kiapadhatat-
lanul ad és ad! 
Köszönet érte mindenkinek!
Legyen áldott, bõséges kará-
csonya és sikerekben gaz-
dag, örömben és egészség-
ben eltöltött 2015-ös éve
minden kedves pusztasz-
abolcsi lakónak és ahogyan
Arany János írta: Szeresd a
magyart, de ne faragd le...
Talán ez a fejlõdés és siker
útja?!

Czöndör Mihályné

Látó utakon

Az értékõreink már kirakókockán is vándorolnak

Konyha a Hagyományok Házában

"Szeresd a magyart, de ne faragd le - szóla-
Erejét, formáját, durva kérgét róla:
Mert mi haszna símább, ha jól megfaragják?
Nehezebb eltörni a faragatlan fát."

(Arany János: Toldi estéje)



Pusztaszabolcsi
kincseink

2014. november 15-én megyei érték-
nap keretében mutattuk be a
Pusztaszabolcsi kincseink település
értéktár módszertani kiadványunkat.
A kiadvány azoknak a szakem-
bereknek készült, akik lakóhelyükön
a települési értéktárat készítik. A
HUNG 2014 pályázat keretében a
Földmûvelésügyi Minisztérium és a
Hungarikum Bizottság támogatásával
készült kiadvány A/5-ös méretû,
színes, Ádám László, Ádámné Farkas
Beáta és Czöndör Mihályné írták és
szerkesztették. Több mint százötven
színes, Pusztaszabolcs értékeit bemu-
tató fényképpel illusztrálták.
A kiadvány nagy segítséget jelent
azoknak a településeknek, ahol
megalakult már az értéktár bizottság,
de nem tudják miképpen fogjanak
hozzá a munkához.
A kiadványnak szinte országszerte jó
a visszhangja. Tájékoztatónk után
mellékeltünk egy levelet, amit Csányi
Kálmán polgármester kapott Major
Gábortól, Gönyû polgármesterétõl.

A Hagyományõrzõ Alapítvány
kuratóriuma

Tisztelt Polgármester Úr!
Szívbõl köszönöm a „Pusztaszabolcsi
kincseink " kiadványuk hozzám eljut-
tatott példányát, melyet Advent elsõ
vasárnapján jó barátom Steingart
Gábor és családja adott kezembe.
Belelapozva a könyvbe azt gondo-
lom, büszke lehet arra, hogy Önt
ilyen sok és értékes ember, épített és
természeti környezet veszi körül.
Munkájához sok sikert és jó
egészséget kívánok! Ismeretlenül is
üdvözlöm Pusztaszabolcs minden
lakóját, kívánok az ott lakóknak
kellemes karácsonyi ünnepeket és
vidám új esztendõt!
Üdvözlettel:

Major Gábor
polgármester Gönyû

Kedves Betegeim !
Az Adonyi úti rendelõt az ÁNTSZ bezárta. Nem kaptunk több haladékot,
kényszerpályán voltunk. Az új rendelési helye és menete mellékelve.
Tisztelettel kérek mindenkit, szigorúan tartsa be a rendelési idõt, mivel a gyer-
mek orvossal váltott mûszakban végezzük a munkánkat és a két rendelés között
a fertõtlenítõ takarítás után 2 órát kell várni. Kérem, hogy lehetõség szerint a
gondozott betegek a rendelés elsõ órájában, az új betegek pedig az elsõ két
órában érkezzenek. Elõjegyzést csak ez után tudok elfogadni. A szûkös ren-
delési idõre tekintettel korábban kezdünk – általában reggel 7.00-kor.
Figyeljenek a pénteki rendelésre!! Ha valakinek a távolság problémát jelent,
telefonáljon és megoldjuk!! A telefonszámok változatlanok:
Rendelési idõben: 
– asszisztensnõ (Magdi) 06-25-507-770, 06-30-630-2491
– orvosi vizsgálatra elõjegyzés: 06-25-507-771

Megértésüket köszönve:
Csordásné dr. Juhász Judit

háziorvos

December 1-jén átadták az új
háziorvosi és gyermekorvosi
rendelõket a 
Szabolcs liget 50-ben
(a Mentõállomás mellett)
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Fûts okosan!
A Földmûvelésügyi Minisztérium ezzel a címmel indított országos tájékoztató
kampányt a levegõ tisztaságának megõrzése és egészségünk megóvása
érdekében.
A légszennyezettség az egyik legnagyobb egészségügyi kockázati tényezõ.
Mindannyiunk érdeke a levegõminõség javítása, a szennyezõ anyagok kibo-
csátásának csökkentése. Nem mindegy, hogy mivel fûtünk, mert a szilárd
tüzelõanyagok elégetésekor nagy mennyiségû káros anyag kerülhet a levegõbe.
Ha helyesen használjuk azonban a szilárd tüzelõanyagokat otthonunk fûtésére,
akkor kevésbé szennyezzük a levegõt, nem veszélyeztetjük egészségünket és
környezetünket, ezen kívül pénztárcánkra is vigyázunk, hiszen helyes tüzelési
módszerrel csökkenthetõ a szükséges tüzelõanyag mennyisége.
Létfontosságú a hatékony füstelvezetés, a kémény átjárhatóságának biztosítása,
rendszeres karbantartása. Korszerû, megfelelõen karbantartott készülékek
alkalmazásával biztosítható a legnagyobb hatásfok és biztonság.
A témáról bõvebben olvashat a www.futsokosan.kormany.hu oldalon.

Polgármesteri Hivatal
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Õszi tini betegségek és
megelõzésük 

gyermekkorban
Mint köztudott, az õszi-téli idõszakban a megfázásos,
hurutos megbetegedések száma ugrásszerûen megnõ
mind a felnõtteknél, különösképpen a gyerekeknél. Ez
részben a nyári vitamintartalékok kiürülésével, részben a
nem megfelelõ öltözködéssel, részben a közösségbe
járóknál egymás fertõzésével kapcsolatos. De nem ritka,
hogy a nagyobb óvodába vagy iskolába járó gyerek, sõt
a szülõk is a munkahelyükrõl vagy máshonnan néha
szinte tünetmentesen megfertõzik a jóval kisebb immu-
nitással rendelkezõ kisgyermekeket a családban. 
Hogy mit tegyünk a fertõzések, betegségek
megelõzésére? Mert, hogy tudjuk, a legjobb gyógyítás a
megelõzés! (Mellesleg a legolcsóbb is.)
A fentiekbõl adódik, amennyiben lehetõség van, különít-
sük el a náthás, orrfújós nagyobbacska gyerekeket, és a
szülõk viseljenek szájmaszkot, ne puszilgassák gyer-
mekeiket – amit tudom nagyon könnyû mondani, nehéz
betartani. Ahol a szülõ beteg, ott a kisgyermekek elõbb
utóbb beteggé válnak, a levegõben szétszórt vírusok,
baktériumok miatt. Karácsony környékén a rokonláto-
gatások természetesen igen gyakoriak, de sajnos sok
rokon a saját érzelmeit, jóindulatát, szeretetét családláto-
gatási kedvét elõbbre helyezi a meglátogatandó család
egészségénél. Ezért azt kérem és javaslom, hogy aki
tudja magáról, hogy köhécsel, folyik az orra, náthás,
halassza el a látogatását arra az idõszakra, amikor tel-
jességében meggyógyult. Ilyen, akár a kissé náthás
rokonokat az újszülöttek, kiscsecsemõk közelébe
engedn,i õket puszilgatni kifejezetten tilos, mert ami egy
felnõttnél csak átmeneti nátha, újszülöttnél, csecsemõnél
akár végzetes kimenetelû tüdõgyulladáshoz is vezethet!
Tisztelettel kérem a szülõket, hogy a kis csecsemõk
köhögését ne fogják arra, hogy csak a nyál ment le a
torkán, mert ez nagyon sok esetben – bár igaz lehet
ugyan – komolyabb betegség jele is lehet!
Továbbá kérem a szülõket, hogy az orvos utasításait a
legszigorúbban tartsák be, az elõírt gyógyszereket annyi
ideig és olyan adagban adagolják, ahogy azt a szakember
hosszú évtizedes tapasztalatai alapján írja elõ. Nem
egyszer halljuk, hogy elfogyott a gyógyszer két-három
napja, és jobban volt a gyerek, nem jöttünk újabb gyó-
gyszer adagért, de ha nem fogyott is el a gyógyszer,
gyakran idõ elõtt – miután a gyerek két-három napos
kúra után lényegesen jobban van – némely szülõ a gyó-
gyszerek adagolását önkényesen abbahagyja, ezzel a
gyermek életét is veszélyeztetheti.

TÁJÉKOZTATÁS
A GYERMEK HÁZIORVOSI

KÖRZET SZÁMÁRA
2014.december 01-tõl /véglegesen/

ÚJ RENDELÉSI DÕ:

HÉTFÕ: 14.00 - 18.00
KEDD: 15.00 - 18.00
SZERDA: 10.30 - 12.30
CSÜTÖRTÖK: 14.00 - 18.00
PÉNTEK: PÁROS HÉTEN 14.00 - 17.00
PÁRATLAN HÉTEN 08.00 - 11.00

FONTOS:
A RENDELÉS AZ I. FELNÕTT HÁZIORVOSI

RENDELÉSSEL FELVÁLTVA TÖRTÉNIK
KÉREM A RENDELÉSI IDÕ PONTOS

BETARTÁSÁT
DR. VALKÓ PÉTER

GYERMEKGYÓGYÁSZ SZAKORVOS ÉS FÕORVOS

TÁJÉKOZTATÁS
AZ I. FELNÕTT HÁZIORVOSI

KÖRZET SZÁMÁRA
2014.december 01-tõl /véglegesen/

ÚJ RENDELÉSI DÕ:
HÉTFÕ: 7.00 - 11.00
KEDD: 7.00 - 12.00
SZERDA: 15.00 - 18.00
CSÜTÖRTÖK: 7.00 - 12.00
PÉNTEK: PÁROS HÉTEN 8.00 - 11.00
PÁRATLAN HÉTEN 13.00 - 15.00

FONTOS:
A RENDELÉS A GYERMEKORVOSI

RENDELÉSSEL
FELVÁLTVA TÖRTÉNIK

KÉREM A RENDELÉSI IDÕ PONTOS
BETARTÁSÁT

CSORDÁSNÉ DR. JUHÁSZ JUDIT
HÁZIORVOS
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Õszi tini betegségek és
megelõzésük gyermekkorban
Bár nagyon jól tudom, hogy a gyógyszerek nem olcsók, de

ne válogassunk a gyógyszertárban, hogy ami olcsó az kell,
azt kiváltjuk, ami drága, azt köszönjük, nem kérjük
Sokszor halljuk, hogy otthon ilyen-olyan gyógyszer már van,
ne tessék felírni, de sajnos sokan nem nézik meg a gyógy-
szerek lejárati idejét, és bizony elõfordulhat, hogy néhány
hónappal, akár évekkel ezelõtt lejárt gyógyszert ad a gyer-
mekének – felnõtteknek sem tanácsot lejárt gyógyszert
bevenni!

A lázzal kapcsolatban: Sajnos ma már nem igaz az a régi
nézet, tapasztalat, ha lázas a gyerek beteg, ha nem lázas a
gyerek nem beteg. Sokan a láz meglétét fogzási idõszakra
fogják, amely akár másfél, két hónapos kortól akár két és fél
– három éves korig terjedhet, a fogzással magyarázzák
ugyanígy a csecsemõ hasmenését is. Az igazság az, hogy a
lázas gyerek természetesen ma is betegnek tekintendõ, de
sajnos a mai vírusok korszakában súlyos tüdõgyulladás is áll-
hat az apró köhécselések hátterében, tehát nem kell
feltétlenül lázasnak, vagy hõemelkedésesnek lenni a
gyereknek ahhoz, hogy akár súlyos tüdõgyulladása is legyen!
Nagyon tanácsos, hogy minden családnál legyen lázmérõ,
mert minden esetben megkérdezzük, hogy mennyi volt a
láza. A válasz sok esetben az: „Nem tudom, de meleg volt a
gyerek”. Sokat segít a gyógyításban a szülõ, ha végbélben
vagy hónaljban, vagy a legmodernebb fülhõmérõvel mérve a
hõmérsékletet, pontos tájékoztatást tud adni a gyermekorvos-
nak!
Mire figyeljünk? Elsõsorban lázcsillapító mindig legyen
otthon és tanuljunk meg hatásosan lázat csillapítani (errõl a
következõ cikkben lesz szó). Ha a gyermek nyûgös, étvágy-
talan, magatartása megváltozik, kicsit aluszékonyabb, étvá-
gytalanabbá válik, netán az orra folyik (bár ez nem mindig),
„nem olyan, mint szokott lenni”, akkor feltétlenül fel kell
keresni a szakember gyermekgyógyászt! Sok esetben ez egy
bevezetõ betegség lappangási idõszakának tünete lehet, ame-
lyet még idõben észrevéve különbözõ vitaminokkal és egyéb
gyógyszerekkel nagyobb bajt meg lehet elõzni. Téves az a
nézet, hogy bõven adok citromot, narancsot, grapefruitot,
zöldséget, fõzeléket a gyereknek, ezáltal megkapja a szük-
séges C-vitamin mennyiséget. Ezek az anyagok ma már jóval
kisebb mennyiségben tartalmaznak C-vitamint az Országos
Élelmezéstudományi Intézet alapos kutatásai szerint, mint
évtizedekkel korábban! Természetesen jót tesz a
szervezetnek a gyümölcsfõzelék, kisebb mennyiségben is
tartalmaznak C-vitamint, de a betegségek megelõzésére,
gyógyítására még nagyobb mennyiségben sem alkalmasak
teljes mértékben. 
Sokszor elõfordul sajnos, hogy a szülõ nagyon határozottan
kéri, szinte követeli a szakember orvostól, hogy a gyereke
minél elõbb kerüljön vissza a közösségbe, óvodába, iskolába,
mondván hogy szeret a gyerek óvodába-iskolába járni, illetve
a szülõ fél a munkahelye elvesztésétõl. 
Nagyon örülök, hogy a gyerek szereti a közösséget. De kife-
jezetten a gyerek kárára van az, ha csak félig gyógyult meg

és úgy engedjük közösségbe, hiszen nem csak õ fertõzi a töb-
bieket, hanem a sajnos sok esetben nem igazán egészséges
gyermekektõl a közösségben újabb és újabb vírusokat, bak-
tériumokat „szed össze” és ezáltal már nem csak a meglévõ
kórokozói, hanem a felülfertõzés is veszélyezteti a gyermek
egészségét, akár az életét is!
A réteges öltözködésrõl sokat beszéltünk, nem lehet eléggé
hangsúlyozni, hogy az idõjárásnak megfelelõen öltöztessük a
gyermeket, és bizony a széltõl is óvni kell, mert míg mi fel-
nõttek a szelet viszonylag jól tûrjük, a kisebbek a széltõl is
óvandók, mert ellenálló képességüket a hirtelen gyors lehûlés
rongálja és ezáltal sajnos nagyon hamar betegek lesznek. 
Talán még annyit, hogy a gyermekorvosi rendelõbe a kisgy-
erekeket egyedül ne küldje el a szülõ, részben az úton történ-
hetõ balesetek miatt, részben azért, mert egy gyermek nem
tud korrekt felvilágosítást adni saját állapotáról,
betegségérõl. Ha nagymamával küldik el a gyermeket a
szülõk, annak örülünk, de kérjük, a nagymamákat részletesen
tájékoztassák a gyerek betegségérõl, tüneteirõl, lázáról, stb. 
Ha a szakember úgy látja, hogy a gyermek ápolása, gondo-
zása otthon nem megoldható, az eset súlyossága, életet
veszélyeztetõ állapota miatt, kérem, ne bírálják felül az orvos
döntését, hanem azonnal az illetékes kórház gyerekosztályát
kell felkeresni, mert az idõhúzás a gyerek gyors egészsé-
gromlásához, esetleg végzetes kimenetelhez is vezethet. 
„Szemünk fénye a gyermek, aki egyben a legdrágább kinc-
sünk is!”
Kérdéseikrõl, ide vonatkozó problémáikról keressék fel az
impresszumban feltûntetett szerkesztõt és kérdéseikre
szívesen válaszolok a következõ számban. 
Boldog, békés karácsonyi ünnepeket és újévet kívánok
magam és munkatársaim nevében!

Tisztelettel és köszönettel: 
dr. Valkó Péter gyermekgyógyász fõorvos

Olvasói levél

Szeretném megköszönni dr. Egyed Péternek a novem-
ber 13-án, délelõtt nyújtott „emberséges” betegel-
látását. Ezen a napon 11 óra tájban erõs fulladás okoz-
ta rosszulléttel vitt a fõnököm a doktor úr rendelésére,
ahol a várakozó betegek látva állapotomat soron kívül
beengedtek a doktor úrhoz, aki meg sem vizsgált, azt
mondta, nem az õ betege vagyok, menjek a saját orvo-
som rendelésére (aki csak délutántól rendelt aznap).
Ezután a mentõállomásra mentem, ami elég hosszú idõt
vett igénybe. A mentõsök bevittek a dunaújvárosi
kórházba, ahol két hétig feküdtem a kardiológián. A
gyógyulásom érdekében rövidesen szívmûtétre kerül
sor.
Csak azt kérdezem, hogy kire és mire vonatkozik az
orvosi eskü?
Köszönettel: Mészáros István
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2014. november 22-én délelõtt a József
Attila Általános Iskola 5. évfolyamos
tanulói néhány szülõ kíséretében és az
osztályfõnökök vezetésével
megérkeztek a Mûvelõdési Házba, ahol
egy rövid összefoglaló elõadást hallhat-
tak prof. dr. Simon Tamás elnök úrtól, a

Magyar Rákellenes Liga vezetõjétõl a
gége és a vastagbél daganat kialakulását
elõsegítõ tényezõkrõl. Megtudhatták,
hogy a napi rendszerességgel fogyasz-
tott tömény szeszesital, fõleg az üres
gyomorba kerülõ pálinka, fokozza a
betegség kialakulásának veszélyét.
Szintén kedvezõtlen a rendszeres erõs
dohányzás, pipázás. Hallhattak a HPV
fertõzés és a kialakuló daganatok között
tudományosan igazolt összefüggésrõl,
miért is javasolt elfogadni a felkínált
ingyenes védõoltást a 7. évfolyamos
lányoknak, ha majd dönteni kell.
A vetélkedõ ekkor vette kezdetét: 6
csapat alakult a megjelent 35 tanuló
közül.

Körforgásban teljesített 6 különbözõ
feladatot minden csapat, közülük az
egyetlen tiszta fiú csapat nyert.
Jutalmuk: oklevél, oktatócsomag, alma
és toll. Emléklapot minden résztvevõ,
szurkoló és versenyzõ kapott. A téma
fontosságát a gyerekeken lehetett igazán

lemérni.

Az értékelés alatt Elnök úr
agymozgató kérdés-
feleletet tartott, amit a
gyerekek nagyon élveztek.
Büszkék lehettek diákjaikra
a kísérõ pedagógusok.
Elnök úrnak egyikük-
másikuk arcára mosolyt is
sikerült csalnia.
Végül Elnök úr
megelégedését fejezte ki és
tolmácsolta a hallgatóság-
nak.
Köszönet:
Az önkénteseknek a pon-
tosságukért, lelkesedésükért
és helyzetfelismerésükért.
Vezetõjük: Bognár
Melinda. Lányok: Lakatos
Angéla, Ferenci Klaudia,
Juhász Kinga, Kazsoki
Bettina, Fekete Melinda. A
technikát Várkonyi Richárd
kezelte.
Az állomásvezetõ klub-
tagoknak és segítõjüknek az
alázatért és gondosságért,
amivel a vállalt feladatukat
végezték: Beslényi Ildikó,

Erdélyiné Margit, Juhászné
Terike, Jónásné Erzsi, Kõkutiné Irén,
Lencsés Anna, Majorné Lengré Andi,
Szõkéné Ica, Újváriné Judit.
A házigazdának a rendezvény szuper
elõkészítéséért és türelméért: Kiss
Kornélia.
Az osztályfõnököknek az elõzetes segít-
ségért, hogy minél több tanuló legyen
részese az élménynek, amit a vetélkedõ
adhat diákjaiknak.

Beslényi Ildikó,
Csordásné dr. Juhász Judit,

Kõkuti Lászlóné Irén

Balesetmegelõzõ
Bizottság 

létrehozása
Tisztelettel szeretném megkérni a
leginkább illetékeseket (rendõrség,
polgárõrség, mentõk, tûzoltóság,
polgármesteri hivatal), hogy közösen
hozzunk létre egy Balesetmegelõzõ
Bizottságot, melynek értelme – mi a
címbõl is adódik – a balesetek foko-
zott megelõzése, gyakorlatilag
megszûntetése. 
Tisztelettel kérem, hogy az érdek-
lõdõ lakosság is támogassa a fölállí-
tandó bizottság munkáját,
észrevételeikkel, javaslataikkal ker-
essenek meg az e-mail címemen:
doktorvalko@t-online.hu, hogy a
bizottság a munkáját minél elõbb
megkezdhesse. Kérem a fent említett
társszervezetek részérõl is a bejelen-
tkezést. Máris két ötlettel rukkolnék
elõ. 
Szeretném, hogy Pusztaszabolcs
város mindkét táblájára kikerülne
(bejövõ és kimenõ forgalom részére)
a maximum 40km-es korlátozást
jelzõ tábla, ami alá vagy fölé az
elõzni tilos tábla kerüljön. Két
kötelezõ KRESZ szabályra
szeretném felhívni a kerékpározók
figyelmét: legelsõsorban saját
érdekükben viseljék a láthatósági
mellényt és a kötelezõ KRESZ
leírásnak megfelelõen, elõl-hátul
fényjelzéssel, sõt a küllõkre erõsített
fényvisszaverõ prizmával tegyék
láthatóvá magukat, illetve a
kerékpárt. Különösen télen korán
sötétedik, ködös párás idõben pedig
kifejezetten is tanácsos a használata,
illetve: ÉLETMENTÕ!

Szíves együttmûködésüket
megköszönve:

dr. Valkó Péter, 
gyermekgyógyász, fõorvos

A Napraforgó klub szervezésében
rendhagyó egészségtan óra volt

Prof. dr. Simon Tamás elõadás közben

Verseny közben
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A két nyertes házaspár Kovács Szilvia országos programko-
ordinátorral és Fazekas Sándor miniszterrel

2014. november 21-én a Földmûvelésügyi Minisztérium
Darányi termében adták át Fekete Ferenc és Feketéné Bokor
Katalin, valamint Kasztner László és Kasztnerné Dukai Mária
pusztaszabolcsi házaspároknak a Magyarország legszebb
konyhakertje országos díjakat. Fazekas Sándor földmûvelésü-
gyi miniszter és Kovács Szilvia országos programkoordinátor
adta át a megtisztelõ és megérdemelt elismeréseket. A helyi
zsûri az alábbi értékelésekkel ajánlotta az országos zsûri
figyelmébe a két versenykertet. 
Fekete Ferenc és Feketéné Bokor Katalin konyhakerti
tevékenysége
A vegetáriánus házaspár hiszi és éli, hogy a táplálkozás
minõségében és mennyiségében rejlik az ember egészsége.
Példaértékûen tükrözi ezt konyhakertjük kialakítása is.
A normál kategóriában induló konyhakertben a szokásos
konyhakerti növények, a borsó, a bab, a paprika, a paradicsom,
a káposzta, a karalábé, a tök, a burgonya... mellett különleges
például a padlizsán kerti ágyásuk. Nagy területen, csepegtetés-
es módszerrel jó minõségû padlizsán terem. A padlizsánt
szabad tûzön megsütik, belõle krémet, lecsót és más finomsá-
gokat, például padlizsán tekercset készítenek. Rebarbara is vis-
zonylag sok terem, hiszen napi folyadékbevitelük egy részét a
frissítõ, ízletes rebarbara ital jelenti. Az elsõ bejárás alkalmá-
val a kertben termett búzából éppen búzalevet készítettek, a
második bejárás alkalmával szilvát, körtét aszaltak. Fûszer és
gyógynövények is gazdagon vannak a kertben: nagybojtorján,
orbáncfû, levendula, rozmaring, kakukkfû, tárkony, szurokfû,
citromfû, borsmenta, körömvirág, aloe vera, csalán... Az
éléskamra polcain ezek szárított formában megtalálhatók,
használatuk szükség szerint folyamatos. Permetezéshez bevált
módszerük a csalánból, nadálytõbõl, fahamuból, illetve a
csalánból, nadálytõbõl, fokhagymából, tormalevélbõl készült
forrázat. A biotermesztésben megengedett "réz" permetezõsz-
ert kismennyiségben, szükség szerint használják. Alkalmazzák
a növények tövéhez a mulcsozást. Az esõvizet hordóban, kon-
ténerben gyûjtik. Komposztálnak. A környék madarai is
szeretik az igényesen, praktikusan kialakított kertet. A
Magyarország legszebb konyhakertjei országos versenynél
figyelmükbe ajánljuk Fekete Ferenc és Feketéné Bokor
Katalin egészséges táplálkozást szolgáló pusztaszabolcsi

konyhakertjét. Egészséges, különleges, sokszínû és egyben
praktikus. Példát ad a helyieknek és az ország minden részérõl
Bokor Katalinhoz tanácsért érkezõknek.
Kasztner László és Kasztner Lászlóné Dukai Mária konyhak-
ertje
A zártkert (zöldséges) kategóriában nevezõ 82 éves Kasztner
László már 2013-ban is kimagasló eredményeket ért el 2500
négyzetméteres konyhakertjében. Télen megtervezi feleségév-
el, hogy melyik ágyást hová helyezze, figyelembe veszi az
elõzõ évek vetés területeit. Az eredeti makói hagymamagot
évek óta gyûjti és termeszti. A palántákat vásárolt vetõmagból
neveli. Ötven féle növényt termeszt, de egy növényen belül is
többfajtát, például paprikából az idén hatfélét. A hagymafélék
termesztésének is nagy mestere. Póréhagymájának és
fokhagymájának csodájára járnak. A hatalmas területû ágyá-
sokban kiváló minõségû és bõséges termés van: saláta, borsó,
bab, paradicsom, paprika, burgonya, hagymafélék, tökfélék...
Esõvíz rendszere egyedülálló, kiterjed az egész kertre. Egyedi
kerti szerszámai mezõgazdasági iskolákban is bemutathatók
lehetnének. A sok-sok jó minõségû zöldségfélét saját és
családjuk fogyasztása mellett a tágabb rokonságnak és bará-
taiknak adják. Sokszor juttatnak a rászoruló családoknak is.
Télire élnek a tartósítás lehetõségeivel is. Lakóházuk utcafron-
tja példa a település lakónak. Telkét egyedül mûveli, besegít
felesége rokonának és fiának a kert mûvelésébe is, emellett a
település polgárõrségének tagja, éjszakai járõrözésével vigyáz
mások kertjeire is.

Fekete Ferenc – Feketéné Bokor Katalin és Kasztner Lászlóné
Dukai Mária – Kasztner László

Büszkeséggel töltenek el bennünket az országos díjas pusz-
taszabolcsi konyhakertek. Gratulálunk a nagy szakértelemmel
és lelkesedéssel végzett kertmûveléshez a díjazott háza-
spároknak és mind a huszonkét versenykonyhakert
mûvelõinek. Minden pusztaszabolcsi versenykonyhakert
megtekintése jó érzéssel töltött el bennünket, mert láttuk a
kert, a föld iránt érzett szeretetet, az odaadó munkát és annak
"gyümölcsét", a jó minõségû, ízletes termékeket. A díjátadá-
son meghirdették a 2015-ös Magyarország legszebb konyhak-
ertje versenyt is. Reméljük, a 2014-es évhez hasonlóan ismét
megduplázódik a jelentkezõk száma.

Czöndör Mihály
programkoordinátor

Országos elismerésû konyhakertek Pusztaszabolcson
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A bajnokság 14. fordulójában a PSC
Nagykarácsonyra utazott. A hazai csapat most jutott
fel a második osztályba, azonban ezt nem a pályán
elért eredmények alapján érdemelték ki. Sárbogárd
csapatát adminisztrációs hiba miatt kizárták, és
Nagykarácsony az utolsó pillanatban vállalta az
indulást. Az eredményei kiszámíthatatlanok voltak:
gyõzelem Nagylókon és Szabadegyházán és kön-
nyûnek tûnõ meccseken pedig vereségek. Felázott,
sáros talaj fogadta a csapatokat. Szellemes szép
akciókat vezettünk, azonban az elsõ félórában még
kimaradtak a helyzetek, majd rövid idõ alatt Györök
és Tóth János betalált. Félidei 2:0-s vezetés meg-
nyugtatta a csapatot, ráadásul a szokásos védelmi
megingásunkat gólra váltotta a Nagykarácsony.
Hajrá azonban a mienk volt és Tóth Norbert,
valamint Bakos góljaival 4:1-re gyõztünk. U21-es
csapatunk 4:1-re gyõzött. Gólszerzõk: Baka Gergely
(2), Sári Levente, Láng Máté. Az õszi szezonzáró
mérkõzésre Nagylókon került sor. Nagylók ellen
mindig kemény presztízs meccset szoktunk játszani.
Sajnálatos, hogy az elsõ félidõben megint nem volt
sok momentumunk, csak a hazaiakon múlt, hogy
még volt esélyünk a második félidõben a pontsz-
erzésre. 1:0-as hazai vezetés után a második félidõ
elején Tóth János piros lapot kapott, s egy
szabadrúgásból a hazaiak megduplázták az
elõnyüket. Ennek hatására felébredtünk és szép
támadásokat vezettünk. Egyik ilyenbõl Székely
megszerezte a szépítõ találatot. A hajrában nagyon
kitámadtunk és egy kontrából a Nagylók eldöntötte a
meccset (1:3). Az U21-es csapatunk magabiztos 6:1
arányú gyõzelmet aratott. Gólszerzõk: Schrick Benõ,
Szakmány, Sári, Szõke, Baka Gergely, Sztarek
László (elsõ gólja volt ebben a korosztályban). Az
U21 csapat 41 ponttal õszi bajnok lett. Gratulálunk! 
Idõközben lejátszották az 5. fordulóban rossz
idõjárás miatt elhalasztott mérkõzéseket is. Felnõtt
csapatunk a hatodik helyen telel. Nem várt
vereségek (Adony, Soponya) miatt kicsit csalódás
ez. Sérülések és munkahelyi elfoglaltságok is nagy-
on megnehezítették a csapat felkészülését. Nagyon
megterhelõ volt zsinórban 10 meccset idegenben ját-
szani pályafelújítás miatt. Jobb tavaszban
reménykedünk, talán egy jó hajrával még a dobogó
sem tûnik álomnak. A felkészülés január 13-án
kezdõdik. Az egyesület nevez a téli mûfüves
nagypályás bajnokságra. Ebben az évben már
dunaújvárosi helyszínt is lehet választani. A
vezetõség köszöni minden korosztály játékosainak
és edzõinek a munkát. Nem utolsó sorban a
szurkolóinknak, akik minden meccsre elkísérték
nagy létszámban a csapatot. 

Zserdin Balázs

SIKER
A PSzSE Versenytánc Szakosztályának a versenyzõi nagyon szép
eredményt értek el a 2014. december 7-ei VI. Tánckoktél Kupán. A
csapat egy arany érmet, egy kupát, három ezüst érmet és egy
bronzérmet szerzett gyerek, junior és felnõtt kategóriákban a latin
amerikai versenytáncokban.

További sok sikert kívánunk a csapatnak!

A versenyekrõl készült videók és képek megtekinthetõk a csapat face-
book oldalán: PSZSE Könnyûléptek Versenytánc Szakosztály

Szabó Gábor és Szabóné Dudás Csilla

Félidõben…..

12 órás úszóverseny
Három év után, 2014. november 29-én ismét megrendezésre került az
Iváncsa Tanuszodában a 12 órás úszóverseny. Jó volt látni, tapasztalni
Iváncsán az uszoda elõtt zsúfolásig megtelt parkolót, ahogy a csapatok
gyülekeztek, hogy birtokba vehessék a medencét, nem kevesebb, mint
12 órára. Jöttek kicsik és nagyok, lányok és fiúk, versenyzõk és
amatõrök, egyszóval teljesen vegyes felállásban erõsítették, hajtották
egymást a minél jobb eredmény elérése érdekében. 

A verseny 10.00 órakor kezdõdött, amit Tatár Szilvia pol-
gármester asszony, és az egyik fõszervezõ, Kard Anita nyitott meg
hivatalosan. Nyolc csapat, összesen 121 versenyzõ nevezett.
Igazán jól szervezett esemény volt, hisz a fõszervezõk, Kard Anita,
Huszár Kata, Bíró Ivett szinte mindenkire és mindenre gondoltak. Volt
lehetõség használni az uszoda wellness részét a fáradt izmok
lelazítására, mesefilm vetítésre, kézmûves foglalkozásokra a
gyerekeknek, illetve pihenõhelyiségre, ahol nyugodtan le lehetett feküd-
ni, regenerálódni. A csapatoknak ezért a kiváló teljesítményért járt
egyenpóló, alma, müzli szelet, paprikás krumpli, zsíros kenyér, szalámis
szendvics, üdítõ. De kellett is, hiszen óriási energiákat kellett mozgósí-
taniuk a fél nap alatt.

/folytatás a következõ oldalon/
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12 órás úszóverseny /folytatás/

Kettõ óránként pedig, egész napon keresztül, tombolasorsolások
voltak. A tomboláknak egy becsületkasszája volt, s mindenki annyit
tett bele, amennyit gondolt. De nem fukarkodtak a szerencsére „éhe-
sek”, ugyanis több mint 50.000 Ft folyt így be. Ezt az összeget teljes
egészébe, a gyerekek úszásoktatásához szükséges eszközök megvásár-
lására fordítják a szervezõk. 
Nagyon sokan voltak látogatók is, akik „csak” derekasan szurkoltak, s
élvezték az uszodában uralkodó jó hangulatot. Az uszoda kisebbik
medencéjét pedig családok lepték el.
A 12 óra alatt végig mindenki becsületesen tette a dolgát, a fáradtság
senkin sem látszódott, sõt a verseny végéhez közeledve emelkedtek a
csapásszámok. Elérkezett az utolsó fél óra, amikor már a métereket
számlálók felálltak a helyükrõl és leadták a jegyzõkönyvüket a végsõ
összesítéshez. Ez alatt a medencébe egyre többen ugrottak bele külön-
bözõ maskarákban, búvárszemüvegekben, sapkákban, sálakban,
egyszóval eljött az önfeledt úszás, a jól megérdemelt szórakozás ideje. 

A II. helyezett pusztaszabolcsi csapat

Az eredményhirdetéskor is szinte teljes létszámmal voltak jelen a csap-
atok, ami szintén azt mutatta, hogy mindenki nagyon jól érezte magát.
Oklevelet mindenki kapott, de kupát és érmeket csak a dobogósok. 
Verseny végeredménye:
1. Vuk-Triatlon, 2. Atomcsibék (pusztaszabolcsi csapat), 3. Vízi
Hullák, 4. Kajabáló Uszadékok
5. Vízfacsarók
6. Lapos Kövek
7. Vízhajlítók
8. Turbó Csigák

Természetesen rengetek szponzor volt, akik nélkül ez a nagyszerû ren-
dezvény nem jöhetett volna létre. Méltán lehetünk büszkék rájuk és az
összes szervezõre, mert egy csodálatos napot varázsoltak nekünk az
uszodába, ezzel is öregbítve a falu jó hírnevét. Zárásként Kard Anita
fõszervezõ és Kende Péter uszodavezetõ gratulált a nagyszerû sporttel-
jesítményhez és jelezték, hogy „Jövõre ugyanitt, ugyanekkor”!

Kende Péter
uszodavezetõ

VIKTOR MÁR SZEMTÕL
SZEMBE DICSÉRI AZ

ISTENT!

Kedves testvéreim és barátok! Nem egy-
szerû, de úgy érzem, hogy a gyülekezet
életében és a mienkben egy idõszak zá-
ródik le és egy új kezdõdik Viktor nélkül…
Tegnap délután (november 19-én) a
temetõben egy érthetetlen belsõ békességet
éreztem, mert tudtam, hogy Viktor nem
volt azon a helyen. Postagalambokat
engedtünk el, amelyek felrepültek a kékes
ég felé, apró fehér felhõkkel, fényes nap-
sugárral..., és szemeim is felnéztek és azt
mondtam: „Nem vagy itt! Egészséges
vagy! És szabad, mint ezek a galambok!….
Most már Istent szemtõl szembe dicséred
és imádod! Köszönöm Istenem, nagyon
szépen köszönöm!!”
Nagyon sokan voltak velünk: ismerõsök,
szomszédok, testvérek, sokfelõl, még
messzirõl is eljöttek, köszönetet mondunk
mindenkinek.
Három drága lelkipásztor: Révész Lajos,
Szenczy Sándor és Vadon Sándor, akiket
megismertünk még annak az idejében,
amikor ide jöttünk ebbe az országba, akiket
nagyon szeretünk, és akik mindig mellet-
tünk vannak, õk tartották az istentiszteletet
és búcsúztatták el Viktort.
A gyülekezeti testvéreink is nagyon ked-
vesek voltak abban, hogy vendéglátással
fogadták azokat, akik utána itt maradtak.
És nagyon szépen megköszönjük minden-
kinek, akik csak imádkoztatok Viktorért és
a családért. Az Isten gazdag áldását kíván-
juk mindnyájatok életére.

Nemet Erzsébet és József
„Jézusban van az Élet”

Gyülekezet lelkipásztorai
Velencei út.67.
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Elõszilveszteri
Teadélután

Sikeres volt az eddig megrendezett két teadélután a
Mûvelõdési Házban. Jó hangulat uralkodott, Horváth
László harmonika kísérete mellett nótáztak a
vendégek és a szintetizátor hangjaira ropták a táncos
lábúak. Jó alkalom volt a beszélgetésre is a két össze-
jövetel, melynek egyik kitalálója Horváthné Marika.
December 29-én, hétfõn 15 órától elõszilveszteri
hangulatban várjuk a dalolni, táncolni, beszélgetni
vágyó társasági embereket korhatár nélkül. Maradunk,
amíg jó lesz a hangulat.
Mindenkit szeretettel vár a Horváth házaspár és 

Kiss Kornélia!

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: Beslényi Ildikó, Csányi Kálmán, Csiki Andrea, Czöndör Mihály, dr. Juhász

Judit, Dudásné Mester Judit, Écsi Debóra, Ertelt Tímea-Tóth Ramóna, Gulyás Judit,
Kard Anita, Kinyikné Boros Ildikó, Lajos Zsófia-Szûcs Ella, Molnár Sándor, Nagy Ákos,

Nagy Tímea, Paál Huba, Popovics Ilona, Szõke Erzsébet, Törökné Király Kornélia,
Winkler Edina

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



Pusztaszabolcson járt a Mikulás


