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“  E m b e r  l e n n i  m i n d i g ,  m i n d e n  k ö r ü l m é n y b e n . ”  (Arany János)

Pusztaszabolcs a Föld Órája Fõvárosa 2014-ben

Ünnepélyes keretek között avattuk fel a Föld Órája Fõvárosa 2014 táblát Csányi Kálmán pol-
gármesterrel és Fáth Ákossal, a WWF igazgatójával.
A regisztrációt Dudásné Mester Judit és Báldy Katalin koordinálta a József Attila Általános
Iskolában, együttmûködtek velünk a Szabolcs Vezér Gimnázium és Szakközépiskola, a
Manóvár- és a Zsiráf Óvoda pedagógusai is. Az elõkészületi munkákban Denkó Éva segített, a
vasútállomás épületére pedig az engedélyeztetés után Felhõsi Krisztián és Neikl Ferenc helyezte
fel a táblát. A tervezést és a grafikai munkát Szõke Tamás végezte el, komoly és szigorú szabá-
lyoknak kellett megfelelnie. A táblák elkészíttetéséhez szükséges anyagi forrást az egyesület az
önkormányzathoz benyújtott pályázat útján nyerte, köszönöm a képviselõ-testület támogatását.

A regisztrálók között kisorsoltak
egy szigetszentmiklósi hosszú
hétvégét, a nyereményért je-
lentkezett a nyertes, Balog Gábor
12 éves tanuló. A nyeremény egy
fõre szól, a gyerkõc korából
adódóan pedig az anyukája megy
el a pihentetõ, felfrissítõ kirán-
dulásra. Gratulálunk a
nyereményhez!
Köszönöm a város lakosságának,
hogy ilyen összefogással
együttmûködéssel meg tudtuk
nyerni ezt a versenyt. Mert ezt
csak így lehetett, és jövõre újra
megpróbáljuk!

Neikl-Ladány Ágnes
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A 2014. április 24-ei
képviselõ-testületi

ülésrõl
Megtárgyalta és elfogadta a
képviselõ-testület Pusztaszabolcs
Város Önkormányzat 2013. évi
zárszámadását. Ugyancsak meg-
tárgyalták a képviselõk a 2013.
évi belsõ ellenõrzési jelentést.
Elfogadta a testület a köz-
mûvelõdés-szervezõ 2013. évi
munkájáról szóló beszámolóját,
valamint a Szabolcsi Nyári
Fesztivál elõkészületeirõl szóló
tájékoztatót. Döntöttek a kép-
viselõk a fogorvos támogatási
kérelmérõl, mely klímaberen-
dezés beszerelésére irányul,
kiemelve, hogy a rendelõ városi
színvonalú lett az elmúlt idõszak-
ban. Döntés született a mezõõri
szolgálat ellátására kiírt pályá-
zatról.
Döntött a képviselõ-testület arról,
hogy a nyári idõszakban 54
munkanapon keresztül a Gyer-
mekjóléti Szolgálat kiválasztása
alapján a 75 legrászorultabb gyer-
mek ingyenes étkeztetését vállalja
az önkormányzat, erre a mi-
nisztérium rendelete alapján
100 %-os támogatást igényel.
A város területén lévõ informá-
ciós táblák felújításra szorulnak, a
rajtuk lévõ információk egy része
frissítendõ. A polgármester meg-
kereste a vállalkozásokat, hogy
bérleti díj ellenében szeretnék-e
jelölni cégüket a térképen.
Együttmûködési megállapodás
megkötésének aláírására került
sor 2014.04.02-án Pusztaszabolcs
Város Önkormányzata és a Fejér
megyei Rendõr-fõkapitányság kö-
zött a mezei õrszolgálat létesí-
tésével kapcsolatban.

Kiss Kornélia
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„Ha hosszan vadászol, a
legszebb trófeát is rút
szavakkal fogadja az

asszony”
(dakota bölcsesség)

Ebben az évben több karban-
tartást, helyreállítást végez-
tünk már. Szükség volt rá,
hiszen a használat során,
vagy az idõ vasfoga ha-
tására, elromlik az, ami elro-
molhat. 
Ilyen eset volt az Anya- és
Csecsemõvédelmi Tanács-
adó tetõszerkezete is. Szinte
fel se tûnt, mert olyan gyor-
san cserélte ki Csontos
László csapata.
Ilyen karbantartási feladata
volt az is, amikor az elmúlt
idõszakban két önkormány-
zati lakást bérlõknek adtunk
át használatra. A felújításhoz
szükséges anyagköltséget a
bérbeadó biztosította, a
felújítást pedig az új bérlõ.
Mindenki elégedetté vált,
hiszen a bérbeadó a bérlõ az
önkéntes munkájával jelen-
tõsen csökkentette a kiadá-
sokat, a bérlõ pedig magá-
nak, a maga ízlésének
megfelelõen végezte a re-
noválást. Az üres ingatlanok
gazdát találtak. Talán még

idõben, talán sokak meg-
elégedésére. 
Az állam a téli közfoglalkoz-
tatás során közel 60 em-
bernek biztosított közfog-
lalkoztatást. Egy részük fo-
lyamatosan dolgozott (idén
nem kellett havat lapátolni),
másik csoport tanult, azon-
ban áprilisban mindenkinek
kellett elfoglaltságot találni.
A megszokott parkgondo-
zás, fûnyírás és virágültetés
mellett számos feladatot
elvégeztek. Segítségükkel
újult meg a középiskola
homlokzata, õk voltak azok,
akik kitisztították az állo-
mással szembeni volt MÁV-
területen lévõ dzsumbujt,
vagy a kutya pálya melletti
kiserdõt. Õk takarították ki a
Sport utcában a fedett
vízelvezetõ árkokat a fel-
gyülemlõ iszaptól, õk voltak
azok, akik letakarították a
MÁV-iskola padlásáról a
galamb ürüléket. A decem-
beri járda rekonstrukció után
már önállóan újították fel az
Adonyi úti járdát. Az elsõ
idõszakban meglepõdve, s jó

érzéssel fogadták õket az ott
lakók. Bár nem sikerült azt a
szakaszt befejezni, amely a
tervek között szerepelt, azért
most már magas sarkú
cipõben is meg lehet kísérel-
ni a Mûvelõdési Ház
megközelítését. 
Külön projekt volt a jár-
daépítés. A képviselõ-testü-
let az éves költségvetés
során úgy döntött, hogy a
Szent Imre utca elsõ sza-
kaszán, valamint a Bem utca
elsõ ingatlana elõtti sza-
kaszán készíttet járdát. Az
óvoda elõtt Daróczi Tibor
irányítása mellett a köz-
munkások dolgoztak. Nem
oly ütemesen, mint ahogy
terveztük. De menetközben
kiderült, hogy hiányoznak az
eszközök (pl. zsaluanyag),
külön feladat az építési
anyagok beszerzése, s sürgõs
óvodai karbantartói felada-
tok is felmerültek, amelyet
azonnal meg kellett oldani.
A Bem utcai járda bonyolult
vonalvezetése és elõkészítõ
földmunka miatt egy helyi
vállalkozóra bíztuk. Örül-

tem, hogy gyorsan elkészült.
Sajnos Deák János nem
tudta ezt megvárni. Pedig
vele beszélgettem arról,
hogy szükséges lenne itt egy
járda. Hiszen száraz lábbal
nem lehetett megközelíteni a
grófi csapás felõl a sorom-
pót. Talán biccent egyet a
túlvilágról, hogy ilyennek
képzelte el.
Ide kapcsolódik az is, hogy
többen megkerestek azzal,
hogy egy-egy járdaszakasz
használhatatlan, a kapube-
járó elõtt összetört a beton.
Már a közmeghallgatáson és
az általam tartott fórumokon
is felvetettem, hogy hivat-
alosan keressék meg az
önkormányzatot. Írják le,
hogy hol szeretnék kijavítani
a járdát, s ehhez milyen
segítséget kérnek. Fogal-
mazzák meg, hogy milyen
anyagra lenne szükségük.
Számos személy jó ötletnek
tartotta, de egyelõre nem
érkezett ilyen kérelem, még
nem kellett ilyenrõl dönte-
nem. Sajnos. 
Remélem elõbb-utóbb erre is
lesz lehetõségem

Csányi Kálmán
polgármester

Apró lépésekkel jutunk
elõbbre

2014. április 1-jén a
képviselõ-testület által meg-
választott, valamint a jelölõ
szervezetek által megbízott
szavazatszámláló bizottsági
tagok letették az esküt. 2014.
április 2-án a jegyzõ úrral
közösen aláírtuk a Fejér
Megyei Rendõr-fõkapitány-
sággal a mezõõri szolgálattal
és a közterület-felügyelettel
kapcsolatos rendõrségi együt-
tmûködési megállapodást.
Délután L. Simon László, a 4.
számú választási körzet
országgyûlési képviselõje
búcsú ebédet tartott a
körzetéhez tartozó polgár-

mesterek számára Agárdon.
2014. április 3-án a Puszta-
szabolcsi Polgári Egyesület
tisztújító közgyûlésén vettem
részt, amelyen az egyesület
elnökévé Csuti Gézát válasz-
tották meg. A középiskola
gondnoka csõtörést fedezett
fel, amely miatt közel 500 m3
víz elfolyásáról számolt be.
Kiderült, hogy a konyha felé
vezetõ ágban van a csõtörés,
ezért a konyha számára vizet
kellett biztosítani, majd a
nagy átmérõjû vascsövek

feltárása után két lyuk
megszüntetése volt a feladat.
2014. április 4-én délelõtt
Dunaújvárosban átadták az új
kormányablakot. Késõ dél-
elõtt az Agrár Zrt. ünnepélyes
keretek között avatta fel az új
fejõházat, melynek megnyitó
beszédét én tartottam. A
beruházásról a Hír TV Soroló
címû mûsora is beszámolt.
2014. április 6-án zajlott az
országgyûlési képviselõk vá-
lasztása, melyrõl önálló napi-
rendi pontként szerepel

tájékoztató. Délben dr. Ga-
lambos Dénes, akkor még
országgyûlési képviselõ-je-
löltként Pusztaszabolcson tar-
tózkodott. Tájékoztattam õt
Pusztaszabolcs fontos gond-
jairól. A vasútállomásról
megtekintettük a Stadler
üzemcsarnokát, ahol jó lenne,
ha az új Flirt vonatok karban-
tartását megvalósítanák, vala-
mint elsétáltunk az edzõpálya
széléig, ahol bemutattam a
vasúti víz, sportpálya, edzõ-
pálya, szociális épület tulaj-
donviszonyainak rendezési
lehetõségeit. 

Tájékoztató a két ülés közti
eseményekrõl
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2014. április 7-én hétfõn
délelõtt a Strabag Zrt. átvette
a Gépállomás utcai aszfalt
beruházás területét. A szak-
hatóságok részérõl jelen volt
a dunaújvárosi rendõr-
kapitány, a közútkezelõ és a
DRV Zrt. képviselõje.
Felmerült, hogy az ún. tanári
lakások elõtti vízvezeték
állapotát meg kell tekinteni
és ha szükséges, akkor az
aszfaltozás elõtt meg kell
oldani. Ezzel kapcsolatban a
testületi ülésig a DRV Zrt.
tájékoztat ezeknek a szük-
ségszerûségérõl. Elkezdõ-
dött a járdaépítés a Zsiráf
Óvoda elõtt. Délután So-

mogyi Béla, az Erõnlét
Sportegyesület vezetõje alá-
írta az Adonyi út 51. szám
alatti ingatlan bérleti szer-
zõdését. 2014. április 8-án
kedden a Nemzeti Közle-
kedési Hatóság egyeztetésén
vettem részt a fehérvári
vasút egyik átjárójának áthe-
lyezésével kapcsolatban.
2014. április 11-én délelõtt
az Árok utca 1. szám alatti
bérlõ utólagosan tájékozta-
tott arról, hogy a mel-
léképületük tönkrement, 
ezért azt lebontották és he-
lyette egy önálló szobát
szeretnének építeni. A ké-
relmüket szóban elutasítot-

tam. 2014. április 14-én a
középiskolai intézményi
tanács megbeszélésén vet-
tem részt.
2014. április 15-én Büki
Levente, a DRV Zrt. Ve-
lencei Kirendeltségének
üzemvezetõje bemutatkozó
látogatást tett Vörösné We-
iner Katalin önkormányzati
ügyfélreferenssel. Átbeszél-
tük az aktuálisan felmerülõ
gondokat. Délután a Puszta-
szabolcsi Kulturális Érték-
mentõ Egyesület és a József
Attila Általános Iskola által
szervezett népdaléneklési
versenyt tekintettem meg.
2014. április 16-án honosítás

volt. Az egészségügyi cen-
trummal kapcsolatos köz-
beszerzési eljárásban meg-
küldésre került a képviselõ-
testület határozatában meg-
határozott cégek részére az
ajánlattételi felhívás és
dokumentáció. Az ajánlatok
bontására 2014. április 29-én
kerül sor.
Megtörtént az árajánlatok
kérése a MÁV Iskola hom-
lokzatának felújítására.

A késõbbi eseményekrõl a
képviselõ-testületi ülésen
szóbeli kiegészítést tett. 

Csányi Kálmán
polgármester

Kiegészítés (Két ülés közti
események)

Közterületet érintõ ügyben folytatott vitát a polgármester
Szabó Richárddal. Örvendetes hír, hogy elkészült a Bem
utcai járda. A Közösségi videózás pályázat kapcsán a
Nemzeti Mûvelõdési Intézet megyei vezetõi látogattak
Pusztaszabolcsra. A videó felvételeket a pusztaszabolcsi
értéktárhoz kiválóan lehet használni.
Folyamatos ügyek: Biztosított az általános iskola
mûködtetése. A hátrányos helyzetû gyermekek
étkeztetésének támogatására több mint 2 millió forintot
kapott az önkormányzat. Megrendelte a polgármester a
kamerarendszer bõvítéséhez szükséges áramvételi
lehetõség kiépítését; a temetõhöz is kerül egy oszlop. A
mezõõri szolgálat finanszírozásához önkéntes adatszolgál-
tatásra kérték a gazdákat, akiktõl folyamatosan érkeznek a
szükséges információk.

Kiss Kornélia

Kérdések, interpellációk
Szajkó János határozottabb fellépést kér az út-
keresztezõdéseknél a biztonságos, szabad kilátást akadályozó
fák, bokrok metszése, eltávolítása ügyében, mert majdnem
ütközéses baleset történt az egyik helyen.
Paál Huba emlékeztetett, hogy többször szólt, a temetõben a
ravatalozónál nem ég a világítás. Környezetkárosítást jelzett,
mert a bisztró mögötti szennyvíztárolóban mûanyagokat éget-
nek. Dicséretes, hogy a városlakók lenyírják a füvet a
közterületen, de sajnálatos az, hogy a lenyírt fû az út gödreibe
kerül. Csányi Kálmán elmondta, hogy április elején újabb le-
velet küldött az önkormányzat a Közútkezelõnek és a Kis utca
– Sport utca keresztezõdésében lévõ ingatlan tulajdonosának
is. A ravatalozónál félreértés történhetett az üzemeltetõvel
(Paál Huba jelezte, hogy a közvilágításról van szó). A
fûnyírással kapcsolatos ügyek jegyzõi hatáskörben vannak. A
mûanyag hulladékot égetõt pedig fel kell jelenteni, mert helyi
rendelet van az égetésrõl.

Kiss Kornélia

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

A RENDELÉSI IDÕ A KÖVETKEZÕ:
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
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WWF Magyarország

Álmos vezér útja 69/a
Budapest
1141

Tel: (1) 214 5554
Fax: (1) 212 9353
panda@wwf.hu
www.wwf.hu
Adószám:18226814-2-42

Idén Pusztaszabolcs nyerte a Föld Órája F város címet

A Fejér megyei Pusztaszabolcs lett a Föld Órája F városa 2014-ben. A WWF
Magyarország ünnepélyesen adta át a címet a város önkormányzatának, a Föld
Órájáért kampányoló Tiszta Utak Él  Táj Egyesületnek, majd a résztvev k a 
város határában az elismerést jelz  táblákat is felavatták.

A WWF Föld Órája a világ legnagyobb civil önkéntes akciója, melynek keretein belül a WWF
Magyarország 2012 óta minden évben meghirdeti a hazai települések számára a Föld Órája 
F város versenyt. 
2012-ben Nyíregyháza kampányolt a legsikeresebben lakosai körében a Föld Órája F város
címért, így az alföldi nagyvárosból regisztráltak a legnagyobb arányban a www.foldoraja.hu
weboldalon. 2013-ban egy komoly összefogásnak köszönhet en Szigetszentmiklós nyerte el
egy évre az elismerést. Idén pedig a helyi Tiszta Utak Él  Táj Egyesület Föld Órája
akciójának köszönhet en Pusztaszabolcs bizonyult a környezetvédelem iránt 
legelkötelezettebb magyar településnek. 

„Nagy siker számunkra, hogy minden évben közel száz hazai települést sikerül
mozgósítanunk a Föld Órája F városa versennyel. Idén összesen 74 város és falu regisztrált 
a Föld Órája hivatalos honlapján. A települések nagyon lelkesek, az önkormányzatok
kampányolnak, csatlakozásra buzdítják lakosaikat, így országszerte ezreket tudunk
mozgósítani. A klímaváltozás hatását mindannyian saját b rünkön érezzük, és közös
felel sségünk, hogy tegyünk a bolygó megóvásáért. Éppen ezért külön köszönettel tartozunk 
Pusztaszabolcs önkormányzatának és a Tiszta Utak Él  Táj Egyesületnek, hogy ilyen 
sikeresen juttatták el a település lakosaihoz üzenetünket, továbbá ezúton gratulálok a Föld
Órája F város 2014 cím elnyeréséért!” – nyilatkozta Fáth Ákos, a WWF Magyarország
igazgatója.
A civil szervezet a Föld Órája F város címet Pusztaszabolcson adta át ünnepélyesen az 
Önkormányzatnak és a Tiszta Utak Él  Táj Egyesületnek. A város a címet egy évig
használhatja kommunikációjában, határába pedig az elismerést jelz , WWF logóval ellátott 
táblákat helyezhet ki, amelyeket a jelenlév k közösen avattak fel.

„Úgy gondolom, sajnos a környezetvédelem nem elég fontos ügy a mai kor emberének
életében. Éppen ezért vagyunk nagyon büszkék településünk sikerére, a lakosság
aktivitására. Kiemelt figyelmet szentelünk a környezeti nevelésnek, amit az is mutat, hogy
Pusztaszabolcs óvodája Fejér megyében el ször lett örökös zöld óvoda, általános iskolánk 
pedig ökoiskolaként m ködik. – mondta büszkén Csányi Kálmán, Pusztaszabolcs
polgármestere.

Neikl-Ladány Ágnes egyesületi elnök arról számolt be, hogyan kampányolt idén sikeresen a
helyi Tiszta Utak Él  Táj Egyesület a WWF Föld Órája akció idején. 
„Az els  Föld Órája kampányunkat 2013-ban indítottuk Pusztaszabolcson. Már akkor
regisztrációra buzdítottuk a lakosokat, de az igazi áttörést idén értük el. Az volt a taktikánk,
hogy iskolás gyerekeket és szüleiket, tehát teljes családokat igyekeztünk aktivizálni, és arra
kértük ket, gy zzék meg a csatlakozásról ismer seiket, barátaikat, szomszédaikat is. Így
házról házra, utcáról utcára terjedt a WWF Föld Órája híre. Köszönjük valamennyi lelkes
óvón nek, pedagógusnak, intézményvezet nek, hogy segédkeztek a gyerekek és szüleik
elérésében! És köszönjük minden gyermeknek és családnak a csatlakozást!”

Molnár-Baji Éva
WWF
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Útra kelt egy sereg diák…. 

A hagyományoknak megfelelõen április végén a
középiskolában a búcsúra készülés zaja verte fel a
mindennapokat. Elérkezett az idõ, ismét útra
készülõdött egy sereg diák. Fotózást szerveztek,
tablót készíttettek, megörökítették a felnõtté válás
elõtti színes és tarka pillanatokat az utókornak.
Évtizedes tradíciók alapján az iskolában búcsúdé-
lutánt szerveztek, este pedig – régi, kedves szokás
szerint – szerenádot adtak tanáraiknak. A kellemes,
késõ tavaszi estében felcsendültek az elválást
felidézõ dallamok, miközben megígértük egymás-
nak, hogy húsz év múlva találkozunk. Másnap aztán
bolondballagókként bejárták a várost, meglátogatták
Csányi Kálmán polgármestert, aki még igazgatóként
köszöntötte õket négy éve a szeptemberi be-
csöngetéskor. A vidám órák után elérkezett az elválás
nehéz pillanata. Virágba öltöztetett folyosók és tan-
termek várták az ötvenéves iskolába érkezõ
vendégeket, szülõket, barátokat és ismerõsöket. Az
esõt hozó, komorrá váló idõjárás is jelezte a vál-
tozást, fordulóponthoz érkezett az érettségizõk élete.
A fiatal arcok mosolyait és kitörõ ragyogását a hirte-
len jött vihar sem tette csüggedtté, õk reményteljesen
jelezték: felkészültek a nagy útra. Arra az útra, ame-
lyet az élet országútjának hívnak, s mindenki
számára más-más élményt és tanulságot tartogat. Az
ünnepség után eloszlottak a felhõk, kiderült az ég és
a ballagóink az iskola elõtt, virágcsokorral a kézben
elénekeltek búcsúzóul közösen egy dalt, majd égnek
engedték azokat a léggömböket, melyekre levelek
formájában felkötötték kívánságaikat, vágyaikat.
Remélem, hogy a megfogalmazott álmok az évek
múltával valósággá válnak, s amikor újra találkozunk
egy-egy kiegyensúlyozott, boldog arc köszön majd 
vissza.

Molnár Sándor

12. a. Osztályfõnök Nagy Tímea (Fotó: Vágó Norbert)

12. b. Osztályfõnök Miklós Andrea (Fotó: Vágó Norbert)

Repülnek a kívánságléggömbök (Fotó: Vágó Norbert)
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Diákjaink a legjobbak Fejér megyében!
A megyei Édes anyanyelvünk verseny mindkét kategóriáját iskolánk

diákjai nyerték meg, s õk vesznek részt a sátoraljaújhelyi döntõben is
októberben.

gimnázium kategória: Ertelt Tímea 11.d
szakközépiskola kategória: Farkas Dalma 10.a

Felkészítõ tanár: Tánczos Krisztina

Újabb sikerek
Május 15. Dunaújváros, Bartók Színház

Ádámok és Évák ünnepe - 15 iskola elõadásában
Biblia - A tékozló fiú
apa: Kerekes Ádám
fiú: Kukovecz Dávid

anya: Gévay-Szûcs Ella
báty: Lajos Zsófia

lánytestvérek: Lóczi Virginia, Kovacsik Adrienn
szolgáló: Kukovecz Dorina
rendezõ: Tánczos Krisztina

Május 16. Budapest, DUE Sajtófesztivál
35 pályázó diákkal vettünk részt a rendezvényen.

Gévay-Szûcs Ella a Helyi kincs országos pályázat legjobb 6
helyezettjeként kiállíthatott a rendezvényen.

Május 17. Budapest, Tanári módszertani konferencia
Tánczos Krisztina tanárnõ az országos pályázaton 1. díjat nyert, s 

bemutatta pályamunkáját

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, szélje-
gyes tulajdoni lapot telefonon, nála
rendeljék meg. Szombati és vasárnapi
szerzõdéskötésnél a tulajdoni lap, stb.
igényüket legkésõbb pénteken 10
óráig jelentsék be a fenti telefonszá-
mon.
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 jelen-
tõs biztonságot jelent.

Dr. Nagy István ügyvéd
06-30/639-2893

Köszönetnyilvánítás

Néhai Varga János családja részérõl
köszönetünket fejezzük ki a Puszta-
szabolcsi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
tagjainak, elnökségének, az önkor-
mányzat vezetõségének, valamennyi
érintettnek, mert nemes, õszinte
tiszteletük tanúbizonyságát adták dön-
tésükkel, hogy a tûzoltószertárat róla
elnevezve tartja fenn Varga János
emlékét a város.

Mély és õszinte köszönet a család
nevében: Csanádi Ferencné
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JÓZSEFES HÉT
(Ami az elõzõ számból kimaradt)

Hagyományos programja iskolánknak a Józsefes Hét,
melynek idejét mindig névadónk születésnapjához
igazítjuk. Idén április 7-11. között került megrendezésre.
Hétfõn diákönkormányzati napot tartottunk. A megnyitó
után 9 órától az alsósok akadályversenyen, a felsõsök Ti
és Mi Vetélkedõn vettek részt. 
Az 1-2. évfolyam a focipályán, a 3-4. évfolyam az iskola
környékén versenyzett osztályonként 2-2 csapattal. A
gyerekek nagyon készültek erre a napra: megalakultak a
csapatok, elkészültek a menetlevelek, megszülettek a csa-
takiáltások. Minden állomáson elméleti és ügyességi
feladatok várták õket. 
A következõ eredmények születtek:
1-2. évfolyam:
I. Delfinek 2.a
II. Mókusok 2.c
III. Füles 1.a

Sárkányok 1.b
3-4. évfolyam
I. Mókusok 3.c
II. Szellemcsivavák 4.b
III. Kobrák 4.a
Nyerõnyuszik 4.c

A felsõs lányok alig várták, hogy a Ti és Mi Vetélkedõn
végre forduljon a kocka, és megszakadjon a fiúk
gyõzelemsorozata. Sajnos most sem sikerült nyerniük.
Az alsósokat délután visszavártuk a Kidobó Bajnokságra.
Ez a program olyan népszerû, hogy semmiképpen sem
maradhat el. Az osztályok versengésén igazgató úr
bíráskodott, a tanítók pedig lelkesen buzdították csa-
pataikat.
Az eredmények:
1. évfolyam: 2. évfolyam:
I. 1.a I. 2.b
II. 1.b II. 2.a
III. 1.c III. 2.c
3. évfolyam:
A 3.b és c osztály nem bírt egymással. Döntetlen eredmén-
nyel megosztott I. helyen végeztek.
4. évfolyam:
I. 4.c
II. 4.b
III. 4.a

Kedden az alsósoknak Komplex Tanulmányi Verseny
volt, melyen osztályonként három diák vett részt.
Matematikából, magyar nyelv és irodalomból és
környezetismeretbõl mérték össze tudásukat a legjobbak. 
Íme az eredmények:

1. évfolyam:
I. Abrodos Nemet Abril 1.b
II. Szilágyi Alexandra 1.c
III. Szilvási Bianka 1.a
2. évfolyam:
I. Vinkler Szabina 2.a
II. Pintér Botond 2.c
III. Szûcs Vanessza 2.a
3. évfolyam:
I. Okos Fanni 3.c
II. Ster Réka 3.c
III. Szõke Boglárka 3.b

I. Mitterer Evelin 4.c
II. Kenyér Péter 4.a

III. Kaczur Virág 4.c

Aznap délután rendezték felsõsöknek a Tankerületi
Országismereti Csapatversenyt hét csapat részvételével.
Örömünkre, érkeztek vendégek Ráckeresztúrról, a
dunaújvárosi Szilágyi Erzsébet Általános Iskolából és a
velencei Zöldliget Általános Iskolából. Az idén a téma két
folyó volt: a Duna és a Mississippi. A németesek a Duna
menti országokból, az angolosok a Mississippi által érin-
tett amerikai államokból készültek. A sokszínû, érdekes
feladatok próbára tették a diákok tudását. A jó hangulatú,
kicsit hosszúra nyúlt verseny végén helyi sikernek örül-
hettünk.
I. Bíró Anna 8.b
Hajzer Dóra 8.b
Imre Fruzsina 8.b
Millei Cintia 8.b
II. Botár Dalma 7.c
Balázs Gellért 7.c
Kaczur Lilla  7.c
Sári Éva 7.c
III. A dunaújvárosi Szilágyi Erzsébet Általános Iskola
csapata



I F J Ú S Á G                                                        S Z A B O L C S  H Í R A D Ó  2 0 1 4  M Á J U S

8

JÓZSEFES HÉT
Szerdán az alsósoknak Öko-csapatverseny volt.  A fel-
sõsöknek rendezett hasonló verseny sikerén felbuzdulva
idén a kisebbeknek is megrendeztük. Elõzetes feladatként
minden négytagú csapatnak készítenie kellett egy képet
mûanyag kupakokból. Nagyon ötletes megoldások születtek
a halat ábrázoló képtõl a szélerõmûig. A gyerekeknek szá-
mot kellett adniuk környezetismerettel, környezetvédelem-
mel kapcsolatos ismereteikrõl. Az 1-2. és a 3-4. évfolyam
csapatai külön versenyeztek, hiszen tudásukat nem lehetett
volna másképp összehasonlítani. A vetélkedõ végén két
helyen is holtverseny alakult ki, melyet találós kérdésekkel
döntöttek el.
1-2. évfolyam: 3-4. évfolyam:
I. 2.a I. 3.c
II. 2.b II. 4.b
III. 2.c III. 4.a

A felsõsök ezen a napon tesztversenyeken indulhattak. Egy
helyszínen egy idõpontban négyféle tesztet lehetett kitölteni:
- TÖK(J)Ó - Tesztverseny: Természettudományok és ÖKO
- ÍR-JA - Tesztverseny: Írásban József Attiláról
- Történelem - TITOK Tesztverseny
- Angol - TITOK Tesztverseny
Az eredmények:
TÖK(J)Ó:
5. évfolyam:
I. Kovács Kitti 5.c

Borbély Máté 5.b
6. évfolyam:
I. Török Enikõ 6.b
7. évfolyam:
I. Kubicza Titusz 7.c
II. Kaczur Lilla 7.c

Szabó Zoltán 7.a
III. Deák Zoltán 7.b

Molnár Máté 7.b
Számadó Rózsa 7.c

8. évfolyam:
I. Darvas Balázs 8.b

Millei Cintia 8.b
II. Pék Bernadett 8.a

Ásztai Vivien 8.a
Rácz Annamária8.a

III. Bíró Anna 8.b
ÍR-JA:
5. évfolyam:
I. Tunyogi Petra 5.c
II. Major Vanda 5.a
III. Liber Aliz 5.c

Bozsoki Andrea 5.a
6. évfolyam:
I. Török Enikõ 6.b
II. Liber Sára 6.a

7. évfolyam:
I. Rácz Andrea 7.b
II. Kaczur Lilla 7.c
III. Sári Éva 7.c
8. évfolyam:
I. Urbán Zsanett 8.a

Darvas Balázs 8.b
Kármán Virág 8.a
Pék Bernadett 8.a

Történelem:
5. évfolyam:
I. Codor Anna-Marie 5.c
II. Kubicza Dáriusz5.a
III. Pergel Bence 5.c
6. évfolyam:
I. Sipos Márton 6.b
II. Török Enikõ 6.b
III. Sebõk Máté 6.b
7. évfolyam:
I. Balázs Gellért 7.c
II. Botár Dalma 7.c
III. Sári Éva 7.c
8. évfolyam:
I. Darvas Balázs 8.b
II. Hajzer Dóra 8.b
III. Horváth Martin 8.b

Angol:
5. évfolyam:
I. Dombrovszki Kamilla 5.a

Nagy Bálint 5.b
Somogyvári Martin 5.b

II. Szajkó Gábor 5.a
III. Ács Máté 5.b
6. évfolyam:
I. Bozsoki Dániel 6.a

Sebõk Máté 6.b
II. Varga Márton 6.a
III. Horváth Bogáta 6.a

Mihályi Réka 6.a
Szõke Tamás 6.a

7. évfolyam:
I. Szabó Zoltán 7.a
II. Balázs Gellért 7.c

Pintér Gábor 7.c
III. Sári Éva 7.c
8. évfolyam:
I. Pék Bernadett 8.a

Hamar Erik 8.a
II. Kármán Virág 8.a
III. Rácz Annamária8.a
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JÓZSEFES HÉT
Csütörtökön az alsósokat húsvétváró játszóházba invitáltuk,
sokféle kézmûves foglalkozást kínálva.

A felsõsöknek ekkor volt az Öko-csapatverseny. A nép-
szerû vetélkedõt már harmadszor rendezte meg az Öko-
munkacsoport. Itt is volt elõzetes feladat: PET palackból
kellett használati tárgyat készíteni. A gyerekek élvezték a
változatos feladványokat, a verseny idén is sikert aratott.

5-6. évfolyam:
I. Verébek 6.b
II. V.F.E.H 5.a
III. Öko-makik 5.b

7-8. évfolyam:
I. Greenpeace 8.b
II. Csirkemellek 7.b
III. WWF 7.c

Április 11-én, pénteken került sor a Józsefes Hét zárására.
Mindenki nagyon várta az eredményhirdetést, ahol végre
kiderült, hogy a sok verseny kinek hogyan sikerült. Az
oklevelek elkészítésén rengeteget munkálkodott
Dombrovszkiné Csombók Nikolett és Albert Béla. Ezúton
is köszönjük munkájukat. A tárgyjutalmakat a Józsefes
Gyermekekért Alapítvány és a József Attila Általános
Iskola biztosította. Köszönjük a szülõk segítségét, hiszen a
nagyobb versenyek már elképzelhetetlenek finom
süteményeik nélkül.
Az eredményhirdetés után költészet napi megemlékezés
következett, melyet Molnár Georgina és Kinyikné Boros
Ildikó állított össze. Végül a diákönkormányzat képviselõi
megkoszorúzták József Attila szobrát és emléktábláját.

Dudásné Mester Judit

ÓVODÁS HÍREK

Hagyományõrzõ ünnepeink sorozata a Májusfa állításhoz
kap-csolódó népszokások felelevenítésével folytatódott.
Szorgos felkészülés elõzte meg a szép napot. Óvodásaink
életkoruknak, érdeklõdésüknek megfelelõen ismereteket
szereztek a tavaszi ünnepkör jeles napjáról. A nagyokkal
felelevenítettük korábbi élményeiket, a kicsik ismerkedtek
a népszokással. A csoportok színes szalagokat készítettek
a májusfára. Elkészült az ünnepet jelképezõ májusfa is. 

Ünnepeinket még hangulatosabbá, szebbé teszik a 
„külön-énekes”gyerekek, akik lelkes óvó nénik –
Mészáros Józsefné Éva néni, Tabacsik Melinda –
irányításával mutatják be a régmúlt idõk dalos játékait, és
néptáncolnak. Így volt ez a Májusfa állítás napján is. Óvo-
davezetõnk köszöntõje után következett gyönyörû elõadá-
suk. Nagy sikerrel szerepeltek. Büszkék vagyunk rájuk.
Vidám felvonulással folytatódott az ünnep. A szalagok
felkötözése után kicsik-nagyok dalait énekelve vonultunk,
kanyarogtunk. Nagyon jó volt látni a sok vidám, jókedvû
gyermeket, felnõttet.
Emlékezetes, szép élményekben gazdag délelõttünk volt.

Lepsényi Jánosné 
óvó néni
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A Pusztaszabolcsi József
Attila Általános Iskola 2011-
ben sikeresen pályázott a
T Á M O P - 3 . 1 . 7 - 1 1 / 2
Referenciaintézmények orszá-
gos hálózatának kialakítása és
felkészítése” címû program
megvalósítására.
Az elõminõsítési szakaszban
többféle továbbképzésen vet-
tek részt a pedagógusok.
Elsajátították a referenciain-
tézményi dokumentáció elké-
szítésének formáit. Kiválasz-
tásra került a referenciaterület
és a jógyakorlat.
2011. augusztus 31-ével elõ-
minõsített referenciaintéz-
ménnyé vált az iskola. Ezután
úgy éreztük, kissé feledésbe
merült a referenciaintézményi
hálózat kialakítása. 2013
õszén megyei tájékoztató
keretében értesültünk arról,
hogy folytatódik a pályázat a
második szakasszal, mely
lehetõvé teszi a minõsített re-
ferenciaintézmény cím el-
nyerését. Átnéztük a pályázati
dokumentációnkat, kiegészí-
tettük. 2014 tavaszán az
Educatio iskolatáska felületé-
re került feltöltésre a pályázati
anyag. 
2014. május 06-án az Edu-
catio Társadalmi Szolgáltató
Nonprofit Kft. munkatársai a

TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-
0001 pályázat a „XXI. századi
közoktatás (fejlesztés, koordi-
náció) II. szakasza” keretében,
referenciaminõsítõ eljárást
tartottak intézményünkben. 
Az eljárás keretében megte-

kintették az intézményt, el-
lenõrizték az elõminõsítés
során feltöltött és kidolgozott
jógyakorlatot, a minõsítéshez
szükséges dokumentumokat.
Megnézték a helyszíni szem-
lére készült prezentációt. 

A 2014. május 7-én kelt
Referenciaintézményi minõ-
sítõ határozat alapján a
Pusztaszabolcsi József Attila
Általános Iskola „Minõsített
referenciaintézmény” címet
kapott és referenciaintéz-
ményként mûködhet az alábbi
területen:
„Ökoiskolai, egyéb környezet-
pedagógiai program alapján
dolgozó intézmény, feladatel-
látási hely”
A minõsített jógyakorlatot –
minden tanévben – az elsõ c,
negyedik c, ötödik a, hatodik
b, hetedik a és egy mûvészeti
– drámás – osztály valósítja
meg április végétõl május
közepéig. A kezdést a Föld
Napján, vagy ahhoz legkö-
zelebb esõ hétfõhöz igazítjuk. 
A jógyakorlatot megvalósító
pedagógusok: Kádár Csilla,
Felker Sándor, Hujberné
Király Beáta, Turcsányi
Ildikó, Varga Gergely, Báldy
Katalin, Mezõné Kelemen
Ilona, Molnár Georgina, vala-
mint az elõzõ tanévben Ko-
vács Dénesné, Ságiné Mihalek
Judit. Az elkészült produk-
tumok az osztályokban, folyo-
sókon találhatók. Az órákon,
foglalkozásokon készült fotók
az iskola honlapján megte-
kinthetõk. 
Az intézmény vezetõsége és
nevelõtestülete minden pályá-
zati lehetõséget megragad,
mellyel élményszerûbbé, vál-
tozatosabbá teheti a tanórákat
a tanulók számára.

Molnár Árpádné

A Pusztaszabolcsi József
Attila Általános Iskola

minõsített 
referenciaintézmény

GGrraattuulláálluunnkk!!
Áprilisban azokat a gyerekeket, akik egész évben jól teljesítették a levelezõs tanulmányi versenyeket, behívják egy utolsó meg-
mérettetésre, ahol már sem a tanító, sem pedig a szülõ nem segíthet. Ez történt Hujber Fanni Boglárka 3. osztályos tanulóval
is, akit idén három országos versenyre is behívtak. Elõször a Mozaik Országos Tanulmányi Versenyt rendezték meg általános
mûveltség tantárgyból 3-4.osztályosoknak. Ezen a versenyen 80 induló közül Fanni 5. helyezést ért el. Ezután április 24-én az
Apáczai Kiadó által rendezett természetismeret országos tanulmányi versenyre került sor, melyen 70 induló volt. Ezen a
versenyen a 8. helyezést sikerült elérni. 
Április 30-án szintén az Apáczai Kiadó rendezte meg a kis nyelvész országos tanulmányi versenyt, melyen 75 induló vett részt
az egész ország területérõl. Itt az ELSÕ HELYEZÉST sikerült elérnie Fanninak hibátlan feladatlap kitöltésével. Jutalma egy egy-
hetes balatoni tábor. A sok munka, gyakorlás meghozta gyümölcsét. Az idén ez a második országos verseny, ahol elsõ lett.
Gratulálunk! 

KKiissss KKoorrnnéélliiaa
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Megünnepeltük az Önkén-
tes Tûzoltó Egyesület év-
fordulóját. Hogy is kezdõ-
dött? Még 2013-ban el-

határoztuk, hogy ünnepséget
szervezünk, ötleteket gyûj-
töttünk a tagságtól. Hopka
András felvetette a szertár
elnevezését Varga János
egykori parancsnokról, a
tagok jóváhagyták és elin-
dult a folyamatos szervezés.
Valaki felvetette, hogy ne
egyedül csináljuk, hanem
kérjük fel a civil szer-
vezeteket, hogy segítsenek,
amiben tudnak. Összejöt-
tünk és megbeszéltük a for-
gatókönyvet. Elindult a
szervezés, az oroszlánrészt
három hölgytagunk vitte,
Forgó Árpádné Mártika,
Popovics Icu és Papacsek
Árpádné Kati. De a többi
tagunk sem tétlenkedett,
kivették a részüket a
szervezésbõl és a munkából
is rendesen. A fiúk az utolsó
fázisban az építést végezték.
Elkészült a végsõ forgató-

könyv és 2014. május 11-én
megkezdõdött a rendezvény.
De még 10-én, szombaton a
sátorok felépítése és egyéb
munkák után vendégül lát-
tuk a szertárban a polgár-
mester urat, a képviselõ-
testület tagjait és a német
testvérváros küldöttségét.

Vasárnap reggel a kezdeti
esõzés ellenére szép szám-
mal gyülekeztek az ünne-
pélyre. A Józsefes Gyer-
mekekért Alapítvány szer-
vezésében volt az ünnepi
elõadás, majd az Általános
Iskola énekkara zárta a
mûsort. Baloni László elnök
úr köszöntötte a megjelen-
teket, majd Varga János
életútjáról beszélt. Kaszás
János parancsnok leplezte le
az emléktáblát, majd ko-
szorút helyeztek el a Varga
János Tûzoltószertár emlék-
táblánál a Pusztaszabolcsi
ÖTE nevében Hopka And-
rás alelnök, Végh Ferenc
alezredes a Dunaújvárosi
Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség vezetõje, Orosz Csa-
ba a Dunaújvárosi Hivatásos
Tûzoltóság Parancsnoka,
valamint Vabrik Zoltán a

Váli Önkormányzati Tûzol-
tóság Parancsnoka.  Elkez-
dõdött a felvonulás, elõl a
Puszta Lovas Egyesület lo-
vasai vontatták a régi lovas
fecskendõt, majd gyalo-
gosan követték õket az ÖTE
tagok, valamint a civil szer-
vezetek résztvevõi és kép-
viselõi, a tûzoltóko-csik sor-
rendiségével a fejlõdést is
bemutattuk a ko-csik sor-
rendjében. Vidáman énekel-
ve és hangos csatakiáltással
érkeztünk meg a Sport-
pályára. Itt még nem várt
feladatot kellett megoldani,
a színpad feletti sátor
helyreállítását, de már finom
illatok lengtek a sátraknál,
ahol sült a pala-csinta, a lán-
gos, és a fiúk már sür-
gölõdtek az üstök mellett,

ahol a finom ebéd készült.
De 10 órakor a mûsorvezetõ,
Sinka Bernadett felkérte
Baloni László elnök urat az
ünnepi megnyitó beszédére,
majd Csányi Kálmán pol-
gármester úr mondott beszé-
det. Oklevelek átadásával
folytatódott az ünnepség, az
50 éve végzett önkéntes tûz-
oltói munkájukért elismerõ

oklevelet vehetett át Polá-
kovics János, Bozsoki István
és Somogyvári István. Az
ÖTE részérõl Baloni László
elnök, valamint a képviselõ
testülettõl, melyet Csányi
Kálmán polgármester adott
át. Az Ifjúsági csapat tagjai
közül Fogas Cecília, Tóth
Bence, Hopka Viktor, Polá-
kovics Tamás és Bognár
József kapott oklevelet. A
Pusztaszabolcsi ÖTE min-
dennapjaiban végzett közös-
ségi munkájának elismeré-
seként oklevélben részesült:
Darvas Tímea, Forgó Ár-
pádné, Papacsek Árpádné,
Popovics Ilona, Hopka And-
rás, Hopka Ádám, Mándoki
Lajos és Veres Ferenc.
Ezután Hopka Andrást egy
különleges oklevél átadására

kérték fel, melyet Grigóliát
Emõkének kellett átadnia,
de közben 3 tûzoltó egyen-
ruhába beöltözött fiatalem-
ber jelent meg. Mint ki-
derült, egyesületünk tagja,
Hopka János itt kérte meg
Emõke kezét (aki szintén
egyesületi tag) a nagy nyil-
vánosság elõtt. 

Kilencven éves a Pusztaszabolcsi Önkéntes
Tûzoltó Egyesület

Volker Zimmermann jelképesen átadta Staufenberg ajándékait
a 90 éves Pusztaszabolcsi ÖTE elnökének

Baloni László ÖTE elnök és Csányi Kálmán polgármester
megnyitotta a jubileumi rendezvényt



Eljegyzésüket tapssal és
éljenzéssel ünnepelte a kö-
zönség. Ezúton is kívánunk
nekik sok boldogságot és
legyenek továbbra is aktív
tagjai a szervezetnek! A ter-

vezet szerint elkezdõdött a
mûsor, melyet az ÖTE lelkes
ifjúsági csapata nagy sikerrel
adott elõ. Az évfordulóra a
Pusztaszabolcsi Hagyo-
mányõrzõ és Hagyomány-
teremtõ Alapítvány megje-
lentette a „Kilencven éves a
Pusztaszabolcsi Önkéntes
Tûzoltó Egyesület” címû
kiadványt, errõl Czöndör
Mihályné és Molnár Sándor

mondott ajánlót. Csányi
Kálmán, Kaszás János és
Popovics Ilona beszélt a
kiadványról. A dedikált
példányokat név szerint
kiosztották az ÖTE tagok-

nak, majd a könyvsátorba
invitálták a közönséget, ahol
egész napos kiállítás volt. Itt
az érdeklõdõk fotókat,
ruházatot, oklevelet, néhány
kupát és az ÖTE élete
képekben összeállítást láthat-
ták. Nagy sikert arattak a fel-
lépõ latin táncosok, aero-
bikosok, a Manóvár Óvo-
dáért Alapítvány fellépõi,
sok nézõ a Nyugdíjas Klub

tagjaival együtt nótázott. A
nap folyamán nagyon sok
támogatói jegyet és tombolát
vásároltak a látogatók. Több
száz palacsinta és lángos
(ami nagyon finom volt)
fogyott a nap folyamán.
Nagyon ízletes volt a babgu-
lyás, melynek nagy sikere
volt. Egész nap volt lovas
kocsikázás, lovaglás, ügyes-
ségi játékok kicsiknek és
nagyoknak, arcfestés, vér-
nyomásmérés, a foltvarrók
kiállítása. Az Erõnlét Sport
Egyesület versenyt hirdetett,
majd oklevelet és érmeket
adott át a gyõzteseknek.
Egész nap felügyeltek a tisz-
taságra a Tiszta Utak Élõ Táj
Egyesület tagjai. Nagyon
várták a tombola húzását,
ahol nagyon sok felajánlás
került kisorsolásra. A ren-
dezvény szépen lezajlott,
csak a fénypontnak tervezett
Kaczor Feri fellépését zavar-
ta meg az idõjárás, amit ezért
csak 2/3 részig tudott meg-
tartani. Szerintem csak így
összefogva tudnak a civil
szervezetek rendezvényt
szervezni! Szeretnék köszö-
netet mondani a ren-
dezvényen résztvevõknek és
a maximálisan teljesítõ civil
szervezeteknek, az ÖTE
tagok odaadó munkáját és
nem utolsósorban itt kö-
szönöm meg azoknak a civil
személyeknek a munkáját,
akik a vihar után az el-
pakolásban vettek részt ön-
zetlenül. Ez is jelzi, a leg-
nemesebb a másokon való
segítség. Mi most ezt láttuk
és ezt tapasztaltuk. Meg-
köszönöm a képviselõk és a
polgármester úr támogatását.
Nagyon sokan eljöttek a
programokra.
Szerintem összefogva, egy-
mást támogatva tudjuk a
város hírnevét népszerû-
síteni, legyen az valamilyen

civil szervezetben résztvevõ,
képviselõ, vagy csak Puszta-
szabolcsi lakos.
Utóirat: Külön köszönet pa-
rancsnokunknak, Kaszás Já-
nosnak, aki mindazok el-
lenére, hogy egészségügyi
okok miatt személyesen nem
tudott velünk lenni a szer-
vezésben, de telefonon na-
gyon sok segítséget kaptunk
tõle. Köszönjük segítõ mun-
káját, és további nagyon jó
egészséget kívánunk neki és
Marikának is!

Baloni László
elnök

A rendezvény támo-
gató voltak: 

Pánczél Erika, Úri Szilvia,
Szajkó János, Nagy László,
Csóri Istvánné, Balogh Éva,
Greschner Bolt, Reál Élel-
miszer bolt, Feri bolt, Hor-
váth Krisztián, Kristó Mar-
git, Zörényi László, Ster Ildi-
kó, Královits Gáborné, Gö-
löncsér Gáspárné, Picur
Büfé, dr. Varga Ildikó, Lach-
eráné Zsuzsa, Mézes József,
Láng László, Fábián Ferenc,
Liget fagyizó, Györgyi fotó,
Sábatündér Kft, Nagy Jó-
zsefné, Kranauer László,
Czompó István, Napraforgó
Klub, Szabadidõ Sport Egye-
sület, Bogár Istvánné, Sztupa
Ildikó, Sohár Mária, Zserdin
Balázs, Telekné Renáta,
NOEL állateledel, Betti Vi-
rágüzlet, Bognárné Tomasek
Edina, Foltvarrók, Koltai
Zsuzsa, Forgóné Márti, Je-
nei Györgyné, Dobai Alajos,
Nemes László, Sziebler Pé-
terné, Szabolcs Vezér Gim-
názium, Szabóné Ibolya,
Szabó Juszkó Szilvia, Pol-
gárõrség, Mentõállomás,
Önkormányzat
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A lánykérés

Kaszás János parancsnok beszél a könyvrõl
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Kaszás János és neje, Marika szeretné megköszönni min-
denkinek, aki szorított, aggódott és érdeklõdött állapotuk,
egészségük felõl. 2014. március 24-én estek át egy vese-
transzplantációs mûtéten. János adta oda beteg
feleségének a bal veséjét. Túl vannak a mûtéten, János jól
van, Marika még gyógyul, sajnos egy kis komplikáció
merült fel, de alapvetõen sikeres volt a mûtét. Nagyon
szépen köszönik azt a sok jót és szeretetet, amit a pusz-
taszabolcsiaktól kaptak!
A család pedig üzeni a Papának és a Mamának: Papa te
egy hõs vagy! Nagyon büszkék vagyunk rátok, a Papa
áldozatára és a Mama kitartására! 

Horváthné Kaszás Zsuzsanna

Majális
A május elejei hosszú hétvége szombatjára majálist
szerveztünk a Motor Ördögeivel karöltve. Rengeteg
vidám, játékos versenyszámot ötöltünk ki a Méder Szilvi
– Dallos Margit – Uszkay Réka trióval, amit aztán a
gyerkõcök nagyon élveztek is. A rajzverseny és mókás
ügyességi játékok között pihenés képpen a Palacsinta
zenekar szórakoztatta az ifjúságot interaktív mûsorával.
Közben kitartóan kellett figyelnünk az eget és az idõjárást,
mert nagy esõt jeleztek az idõjósok. Sajnos most nem
tévedtek és az esõ elõl jónéhány gyereket a Kastélyba
menekítettünk, teremben folytatva a játékokat. Ebbõl
következett, hogy az esti Hollywood Rose koncert
elmaradt, de augusztus 20-án pótolják a fiúk.

Szeretném megköszönni mindazoknak, akik támogatták a
rendezvényt adományaikkal, hogy minden gyerek kaphas-
son ajándékot, cukorkát, csokit: Szajkó János – Gazda
bolt; Sziebler Péter – Sziebler Bt.; Lachera Zsuzsa – Liget
boltja; Nóniusz Gáborné – Ambrózia Bt.; Balogh Éva –
Coop bolt; Královits Gáborné – 100 Ft-os bolt.

Kiss Kornélia

Köszönjük
Pusztaszabolcs!

Elkezdõdött a rajzverseny

Színpadon a Palacsinta zenekar
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A pusztaszabolcsi lakosok számára sürgõsségi orvosi
ellátás elérhetõ a nap huszonnégy órájában a

06-20/933-6767 telefonszámon, munkaidõn kívül
hívható még a kulcsi központi ügyelet száma:

06-25/251-063.

I.felnõtt háziorvosi körzet: 
dr. Juhász Judit 06-25/507-770
II. felnõtt háziorvosi körzet:
dr. Ander Klára 06-25/273-020
III. felnõtt háziorvosi körzet:
dr. Egyed Péter 06-25/273-020
Gyermekorvosi körzet:
dr. Valkó Péter 06-25/273-034
gyermekgyógyász fõorvos
Fogorvos: dr. Tóth Marianna 06-20/287-0379

06-25/271-398
Védõnõi szolgálat: 06-25/273-034

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

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

Körzeti megbízott: 06-20/967-6247
Polgárõrség: 06-20/310-6014
Önkéntes tûzoltók: 06-70/379-8156

Takarékszövetkezet
Adonyi út 41. 06-25/273-028; 06-30/436-5453

Pusztaszabolcs Tévé új mûsora 2 hetente szerdától
tekinthetõ meg interneten a www.pusztaszabolcs.hu
honlapon, baloldalon a Pusztaszabolcs Tévé fülre kat-
tintva, folyamatosan. Fõszerkesztõ: Máté G. Péter

Datatrans Internet Kft. Telefon: 22/505-750 
Fax: 22/505-753 Kék szám: 40/200-677
Invitel Távközlési Rt. 
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443

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

E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.
Hibabejelentés: 06-80-20-50-20 
Ügyfélszolgálat: 06-40-545-545
Mérõóraállás-bejelntés: 06-80-210-211
Helyi regisztrált szerelõ (0-24 óráig)
Tóth János 06-20/9862-094

E.ON Dél-Dunántúli Gázszolgáltató Zrt.
Mûszakihiba-bejelentés: 06 80-42-42-42 
Ügyfélszolgálat: 06 40-22-00-22 
Mérõóraállás-bejentés: 06 40-22-00-22

DRV Zrt. Velencei Információs 
Pont – víz- és csatornaszolgáltató
Telefon: 06 40-24-02-40 Fax: 06/84/501-299
Styx Temetkezési Kft. 
Telefon: 25/271-080, 25/507-720, 25/507-721, 25/272-
520, 30/9621-764, 30/607-1310, 30/351-9112

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

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.

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

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

id. Hujber Károly
temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak,

sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Külön köszönetet mondunk

dr. Juhász Judit doktornõnek, Erdélyi Anikó ápolónak
és a Styx Kegyelet Kft-nek.

Gyászoló család
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Asztalitenisz hírek
2014 április 26-án sikeresen megrendezésre került az I.
Amatõr Pusztaszabolcsi Asztalitenisz Verseny. Szép
számban voltak versenyzõk a hazaiakon kívül a környék
településeirõl is, 14 fiatal és 20 felnõtt versenyzõ mérte
össze a tudását. Pusztaszabolcs, Adony, Iváncsa, Besnyõ
és Beloianiszról érkeztek játékosok.
Az Iváncsaiak kiettek magukért, ez látszik a fiatal

versenyzõk eredményein is. A pusztaszabolcsi
reménységeinknek van még mit fejlõdniük, viszont
bronzéremmel dicsekedhet Darvas Tamás versenyzõnk,
aki nagy küzdelemben maradt alul a döntõbe jutásért. A
felnõtteknél kemény meccsek zajlottak a csoport-
mérkõzések utáni egyenes kiesési ágon. Szinte mondhatni,
hogy nem is igen volt olyan játszma, amely nem 3:2-vel
ért volna véget. Itt viszont dicsekedhetünk 3 puszta-
szabolcsi éremmel. A nap végén páros meccsek zajlottak. 

Az eredmények:
Fiatalok (14 résztvevõ) : 1. Zvara Ákos - Iváncsa 2. Varga
Tamás - Iváncsa 3. Darvas Tamás - Pusztaszabolcs 4.
Varga Kristóf - Iváncsa 5. Vizi Olivér - Iváncsa 6. Molnár
Dominik - Iváncsa 6. Darvas Balázs - Pusztaszabolcs 7.
Kosztopulosz Vangelisz - Beloiannisz 
Felnõttek (20 résztvevõ) : 1. Zámbó Attila -
Pusztaszabolcs 2. Keisz Gellért - Pusztaszabolcs 3. Gõz
Sebestyén - Pusztaszabolcs 4. László János -
Pusztaszabolcs 5. Vas László - Pusztaszabolcs 6.
Santavecz János - Pusztaszabolcs 6. Molnár Tamás -
Iváncsa 7. Pásztor Viktor - Pusztaszabolcs 
Felnõttek PÁROS : 1.Vas László - Zámbó Attila
2.Horváth Péter - László János 3.Pásztor Viktor - Gõz
Sebestyén

Minden résztvevõnek gratulálunk!
Gõz Sebestyén

A verseny felnõtt résztvevõi

Dobogóért küzd a
Pusztaszabolcsi
Öregfiú csapat!

Meglepõen hosszú szünet után március végén kezdõdött a
tavaszi szezon az öregfiú bajnokságban. PSC öregfiú
csapata 5. helyrõl, de reményt keltve várta a folytatást.
Miért is? A holtszezonban erõsödött a csapat: korábban a
PSC felnõtt csapatában focizó Kovács József, Gábor
Attila, Molnár Csaba is játékra jelentkezett. Sajnálatos,
hogy Sári Sándor térdsérülés miatt csak késõbb tudja
segíteni a csapatot. A tavasz elsõ meccsét Soponyán ját-
szotta a csapat. Küzdelmes mérkõzésen 2:1 arányú
gyõzelmet aratottunk. A góljainkat Neickl János szerezte.
A következõ meccsen a 3. helyen álló Lajoskomárom
érkezett vendégségbe. Korán megszerzett magabiztos
elõnyt megtartva 2:1 arányú gyõzelmet ért el a PSC. A
gólokat Szabó Norbert és Kovács József szerezték. Ezzel
a szép gyõzelemmel dobogó közelbe értünk. Jónak mond-
ható szezonkezdés után nehéz feladat várt ránk
Sárszentmiklóson. A 2:0-s vereség csalóka, hiszen akár 20

perc alatt eldõlhetett volna a mérkõzés, ha a helyzeteinket
kihasználjuk. A bosszantó vereség után Sárosd csapatát
fogadtuk. Sári Sándor sérülés után visszatérhetett. A
vendégek a kezdéskor csak 10 emberrel álltak ki ez talán
mintha minket zavart volna meg. Nagy meglepetésre a
vendégek vonulhattak elõnnyel a félidõre. Azonban a
második félidõben Cséza Gábor és Molnár Csaba gól-
jaival megfordítottuk a mérkõzést és 2:1-re gyõztünk. A
fordulót követõen 4. helyen maradtunk 1 pontra a
dobogótól. A 18. fordulóban az elsõ helyezett Baracshoz
utaztunk. Elõre talán mindenki elfogadta volna a végered-
ményt (0:0), viszont utólag bosszankodhatunk. Nyerhetõ
meccs volt, de a legnagyobb helyzetek is kimaradtak. A
bravúr után nem várt könnyû feladat a PSC-re. Seregélyes
érkezett. Nem jó elõjelekkel vártuk a mérkõzést, hiszen a
standard kezdõ Farkas Tibor bokasérülést szenvedett . A
vendégek közül 5-6-n megye II-ben is fociznak.
Ítéletidõben, irreális talajon Sári Sándor góljával sokáig
vezettünk azonban a hajrában vendégek egyenlítettek. Az
egy ponttal továbbra is versenyben vagyunk a dobogóval.
Még hat forduló van a bajnokságból. A sorsolás alapján
bízunk benne, hogy sikerül felérni a dobogóra. Hajrá
Öregfiú csapat!

Zserdin Balázs



A PSC a 22. fordulóban a tabel-
lán a középmezõnyben elhe-
lyezkedõ Lepsény csapatát
fogadta. Hazai pályán, dobogós
álmokat dédelgetõ csapatnak
hozni kell az ilyen meccseket.
Jól kezdtünk, már az elsõ per-
cben óriási ziccert hibáztunk.
Nem gondoltuk volna, hogy
mindjárt ez lesz a fordulópont.
Bágyadtan, lassan, körülménye-
sen szenvedtünk a pályán.
Ebben az osztályban sem
megengedett hibákat követtünk
el. Az ellenfél könyörtelen volt,
a kínálkozó lehetõségeket
kihasználva 4:0 arányú gyõzel-
met aratott. Nekünk maradt a
vereség okozta letargia. Talán
az elmúlt évek legnagyobb
hazai vereségét szenvedtük el.
Az ifi csaptunk 4:1-re hozta a
mérkõzést. Góljainkat Páhi (2)
és Budavári (2) szerezték. A
következõ mérkõzést
Seregélyesen játszottunk. Hazai
pályán mindenkire veszélyes
csapat ellen kellett megméret-
tetnünk. Kovács Zsolt hosszú
eltiltásából visszatérhetett. Szép

számú drukkerhad bíztatta a
kedvenceket. Nagyon jó játék-
kal, s 5:0 arányú gyõzelemmel
térhettünk haza. Góljainkat
Tóth János, Kovács Zsolt, Nagy
Ákos, Joó Bálint és Varga
Zoltán szerezték. Az ifi csap-
atunk sok helyzetet kihagyva
fájdalmas 1:0-s vereséget
szenvedett. A seregélyesi kirán-
dulás után a tabella utolsó
helyezettjét, a Mezõszilas csap-
atát fogadtuk. Megfelelõen kon-
centrálva 5:0-ra gyõztünk.
Azonban a gyõzelem vezérál-
dozattal járt. Kapusunkat, Nagy
Ernõt szándékosan letarolta a
vendégek csatára. Legalább 1
hónapra kidõlt. Az U20-as
csapatunk 8:2-re verte a
vendégeket. Gólszerzõink:
Virág (2), Balogh László (2),
Szakmány, Baka Béla, Farkas,

Kopácsi (öngól). A felnõtt csa-
pat Baracs Káloz elleni
vereségével felléphetett a
dobogóra. A 25. fordulóban
Lajoskomáromba utaztunk. A
lajosiak már a téli felkészülési
kupán is megtréfáltak minket. A
meccsnek nagy volt a tétje.
Nem hibázhattunk, ha a
dobogón akarunk végezni.
Néhány játékos azonban nem
érezte át ennek a súlyát.
Kritikán aluli elsõ félidõ után
kezdtünk magunkhoz térni. Ez
azonban már késõ volt. Az utol-
só 20 percben helyzetek sora
maradt ki. Fájó 1-0-s vereséggel
utaztunk haza. A tabellán az
Aba utolért minket. Az ifi csa-
pat Balogh László góljával 1:0
nyert. A 26. fordulóban Kulcs
csapatát fogadtuk. Idegenben
kevésbé veszélyes Kulcs ellen

csak a gyõzelem lehetett elfo-
gadható. Nagy kedvvel játszot-
tunk, már korán megszereztük a
vezetést. A félidei felhõsza-
kadás miatt irreális talajon foly-
tatódott a mérkõzés. Ez sem
zavart meg minket és 5:0-ra
hoztuk a kötelezõt. Az ifi csa-
pat 14:0 arányban gyõzött. A
góljainkat Tóth Norbert (6),
Kovács Andor (2), Baka Béla,
Baka Gergely, Farkas Roland,
Virág, Sári, Láng (ez volt a
csapat 100.! gólja a bajnokság-
ban). Az ifi csapatunk az ötödik
helyrõl folytatja a bajnokságot.
Felnõtt csapatunk negyedik
helyrõl kezdi meg a bajnoki
hajrát. A dobogóért folytatott
harcban sajnos nem saját
kezünkben van sorsunk.
Reménykedünk, hogy mi meg-
nyerjük minden meccsünket,
köztük a várva várt Nagylók
elleni rangadót. Várjuk a
szurkolóinkat a mérkõzé-
seinkre. Hajrá PSC!

Zserdin Balázs

Meglepõ vereségek
csúsztak be
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Tájékoztató orvosi ügyeletrõl

Pusztaszabolcson munkanapokon a település háziorvosai
érhetõk el 12-16 óráig telefonon a 06-20/933-6767-es tele-
fonszámon. Az orvos saját autóján szükség szerint házhoz
is megy.
16 óra után másnap reggel 7 óráig (a saját háziorvosa
munkaidejének kezdetéig) központi orvosi ügyeleti ellátás
biztosított, kulcsi telephellyel. A sürgõsségi orvosi ellátás
igénybe vehetõ személyesen is. A kulcsi ügyelet elérhetõ
a következõ telefonszámokon: 06-20/933-6767 (mobil) és
06-25/251-063/101mellék (vezetékes).
Ünnep és munkaszüneti napokon a központi sürgõsségi
orvosi ügyelet 24 órában érhetõ el a fenti módon.
Tisztelettel kérünk minden beteget, hogy 16 óra elõtt ne
próbálják igénybe venni a kulcsi ügyeletet, ne zavarják
felesleges telefonjaikkal a szakrendelések munkáját. A 06-
20/933-6767-es mobil telefonszám segítségkérésre bár-
mikor alkalmas. Azt a telefonhívási lehetõséget a puszta-
szabolcsi háziorvosok biztosítják kilencedik éve.

Tehát javaslom, a kollégáim nevében is, a mobiltelefon-
jukba elmenteni, a lakásba jól látható helyre kiírni a

06-20/933-6767-es telefonszámot.
Együttmûködésüket köszönik a település háziorvosai.



Ez az évszak a virágzás, a természet
újraéledésének idõszaka. A futás is
sokkal élvezetesebb zöldellõ fák,
csicsergõ madarak társaságában.
Márciusban egy gyönyörû helyen, a
Vértes hegységben, Vérteskozmán
kezdtük bemelegítõ versenyünket. A
táv 15 km volt, öten vettünk részt.

Április 6-án kilencen futottuk körbe a
28km-t jelentõ Velencei tavat. Szinte
minden hétvégére jutott egy futó
verseny. Április 13-án a budapesti
Városvédõ Viviccita 21 km-es távján
hárman képviselték Pusztaszabolcsot.
Ezután következett az éremgyûjtések
sorozata. Az Etyeki Vesszõfutáson
(21 km) Varga Ildikó abszolút elsõ
helyet ért el a kategóriájában, Barics
Irén elsõ helyen végzett a
kategóriájában. A Móri Ezerjó fél-
maratont hárman futották le,
Somorácz Kata abszolút nõi második
helyezést ért el. A legnagyobb meg-
mérettetés május 3-án következett, a
szekszárdi félmaratonon, ami 23,3
km-re kerekedett, 360 m szintkülönb-
ség, durva meredek emelkedõk
nehezítették a célba érkezést. Erre a
futásra nyolcan vállalkoztak. Varga

Ildikó a nõi mezõnyben 11.-ként ért
célba, ezzel kategóriájában elsõ
helyezést ért el. Horváth Zsófia a 14-
18 évesek kategóriájában ezüst érmes
lett. Ezzel még nincs vége a nyerõ
sorozatnak, Budaõrsön a Dechatlon
futáson 10 km távon Somorácz Kata
abszolút elsõ helyet ért el, és május
11-én Tárnokon Barics Irén is öreg-
bítette Pusztaszabolcs hírnevét,
kategóriájában második helyezést ért
el.

Sok szeretettel gratulálok minden
résztvevõnek!
További sikeres versenyzést, jó
felkészülést kívánok! HAJRÁ!
"A futás, ez a sportág, a kitartás egyik
szimbóluma"

Dobrán Anikó
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Borvidék félmaraton Szekszárd
Horváth Zsófi kategória II.hely

Borvidék félmaraton Szekszárd 
Varga Ildikó kategória I. hely

Mór Ezerjó félmaraton, Somorácz Kata
abszolut II. hely

Tárnoki Tó futás, 26 km
Barics Irén abszolut II. hely

Vérteskozmán

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: Baloni László, Csányi Kálmán, Dobrán

Anikó, Dudásné Mester Judit, Gõz Sebestyén,
Lepsényi Jánosné,Molnár Árpádné, Molnár Orsolya,
Molnár Sándor, Neikl-Ladány Ágnes, 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!

Tavaszi versenyfutások!



E G É S Z S É G                                                      S Z A B O L C S  H Í R A D Ó  2 0 1 4  M Á J U S  

1 8  

Interjúalanyom Úri Zoltán, puszta-
szabolcsi lakos, masszõr. Az egészségü-
gyben eltöltött évek jelentõsen hoz-
zájárultak ahhoz, hogy elkötelezze
magát ezzel a hivatással. 
- Hogyan kerültél kapcsolatba a gyó-
gyítással és a nyirokmasszázzsal?
- A nagymamám gyógyított engem kis-
gyerekként és én a gyógymódokat már
ellestem pici koromtól. Ezek olyan
gyógymódok, amelyeket most is használ-
nak a szeretet- és energia gyógyászatban.
A nagymamámtól tanultam, aki beteg
volt, betegsége alatt masszíroztatta velem
a lábát. A többi érzésbõl, ösztönösen jött. 
Az egészségügyben sok nyirok-
betegséggel küszködõ beteggel kerültem
kapcsolatba. A kollégáim vettek rá, hogy
gyógyítással foglalkozzak, van a kezem-
ben valami. Kérték, hogy masszírozzam
meg õket. Egyre jobban csináltam.  1992-
ben kezdtem el masszírozni családi kör-
ben, rokonokat. Aztán betegeket
masszíroztam a kórházban, hogy enyhít-
sem a fájdalmukat. Gyorsabban gyógyul-
tak azok a betegek, akiket masszíroztam.
2004-ben végeztem el a nyirokmasszõr
tanfolyamot, de ekkor már nem dolgoz-
tam a kórházban. 
- Miért éppen nyirokmasszázzsal kezdtél
el foglalkozni?
- Minden a mozgáson, rezgésen alapszik.
Nyirok ödéma lehet vele született,
genetikai. Ilyenkor a nyirokérhálózat nem
mûködik jól. Ezt már gyerekkorban fel
lehet fedezni.
- Milyen tünetek utalnak a problémára?
- Ezeknél a gyerekeknél kialakul a cukor-
betegség, az elhízás, a vizesedés. Õk
kevesebb nyirokkal születnek.
- Milyen szerepe van az emberi szervezet
mûködésében a nyirokrendszernek?
- 700 nyirokcsomót ismer az orvostu-
domány. A nyirokrendszer a szövetekben
termelõdõ nyiroknak a szállítására,
részben pedig a fehérvérsejtek ter-
melésére szolgál. A nyirok a szervezet
méreganyag elvezetõ csatornája, ami az
érhálózatba kötõdik. Ezekben nyirokbil-
lentyûk vannak, amelyek, ha nyitottak,
minden rendben van. A nyirokfolyadék
ilyenkor szabadon áramlik. Ha mûködési
zavar lép fel, vagy túlzott méreganyag
halmozódik fel a szervezetben, vagy nem
elég a folyadékbevitel, vagy külsõ sérülés
következik be, a nyirokrendszer
védekezik. Kevesebbet fog mûködni, zár
a billentyû, kialakul a csomósodás, ami

kézzel tapintható. Ha az nincs kezelve,
mûködési zavarhoz vezet, amibõl szervi
elváltozás lesz. A köldökön felüli
nyiroködémák a szív, tüdõ problémákból
is származhatnak. Az alsó végtagi vese,
húgyúti problémák esetén jelentkezik.
Mindenkinek van bioenergiai kisu-
gárzása, aurának is nevezik. A
nyirokmasszázs kiegyenlíti a sérült aurát
is. A baj az, ha egy nyiroködémás beteg-
nek energiaelakadása is van. Van a hár-
mas melegítõ: lélek, szív és a gyomor
közötti energiafeltorlódás. Ha ez nem jó,
megbetegít. Elõfordulhatnak szívritmus
zavarok, gyomorproblémák, alsó vég-
tagok megbetegedései, fattyúmirigy
eltömõdések. 
- Az orvostudomány elismeri a nyirok-
masszázst?
- Igen, alkalmazzák is. Alkalmaznak
vákuumos kezelést, kézi masszázst. A
probléma ott van, hogy a szakorvosok
nem egész embert kezelnek, csak
részeket. A test gyógyítása csak úgy
lehet, ha az emberrel fizikai kontaktusban
vagy és közös szimpátia alakul ki.
- Összefüggésbe hozható-e a szervi meg-
betegedés a nyirokrendszer nem megfe-
lelõ mûködésével?
- Igen, a nyirokrendszert mindenképpen
kezelni kell. Az egészség fenntartásának
az alapja, mivel méregtelenítésrõl
beszélünk. Minden, amit beviszünk a
szervezetbe, feldolgozásra kerül, legyen
az víz, üdítõ, étel, környezeti ártalom,
szén-dioxid, káros anyagok. A mé-
reganyagoktól mindenképpen meg kell
szabadulni.
- Egy egészséges szervezet meg tud önál-
lóan szabadulni ezektõl a káros anyagok-
tól?
- Igen, de akkor fizikai aktivitásra van
szükség. Aki sokat mozog a levegõn,
nehezebben betegszik meg, mint egy
passzív munkát végzõ személy. A
mozgás létfontosságú. A nyirokrendszer
csak akkor tud méregteleníteni, ha aktív.
Minden szervezetnek nyugalomra,
pihenésre és aktivitásra van szüksége, ez
a bioritmus. Ha felborul a fizikai – lelki
egyensúly, akkor általában az agyalapi
mirigy sérül. Akinek az agyalapi mirigye
nem mûködik jól, hajlamos arra, hogy
hiperaktív legyen. Ilyenkor az idegrend-
szer állandó feszültségben van. Ez gyó-
gynövényekkel kezelhetõ. Kisgye-
rekeknél három éves kortól elég használ-
ni a citromfüvet. Csecsemõknél alka-

lmazhatjuk a talpmasszázst. A lelki nyu-
galmat vissza lehet állítani mesével,
beszélgetéssel, simogatással, szeretettel,
nem feltétlenül kell külsõ beavatkozás.
Mindig megfelelõ étkezést kell biztosí-
tani. Ezekkel át tudjuk állítani a biorit-
must. Felnõtteknél alkalmazhatjuk a cit-
romfüvet, õk kaphatnak kivonatos
cseppeket is. Tudni kell, hogy mi az az
illat, amit elvisel, mert arra van szüksége. 
- Mindenkinél alkalmazható nyirok-
masszázs? 
- Igen, mindenkinél, csak figyelembe kell
venni a betegségeket. Rosszindulatú
daganat esetén is lehet. Segíteni lehet a
szervezetnek a méreganyagok feldolgo-
zását. Trombózis esetén is lehet a beteget
kezelni, csak a beteg felületet nem
szabad. Máshol kezeljük, minden alsó
testrésznek megfelel egy felsõ rész,
például könyök-térd, ugyanazok a reflex-
pontok megtalálhatóak. Minden alkalom-
mal érintkezünk a bõrrel, ahol elhe-
lyezkedik az összes idegvégzõdés. Arra
kell törekedni, hogy kellemes legyen, ne
fájjon nagyon a masszázs, ugyanis min-
den egyes betegség fájdalmat vált ki. 
- Milyen változás várható masszázs után?
- Megváltozik a közérzet, jobb idegál-
lapotba kerülünk, görcseinktõl, fájdal-
mainktól szabadulunk meg, növekszik
szervezetünk ellenálló képessége a fer-
tõzésekkel szemben. Nyugtatóan hat az
idegekre. 
- Milyen területeken alkalmazzák még a
nyirokmasszázst?
- Kozmetikában is alkalmazzák nyirok-
drenázsként. Ez nemcsak fájdalomcsil-
lapító hatást vált ki, hanem el is lazít. A
nyirokdrenázs olyan speciális masszázs-
fajta, amely javítja a nyirokelfolyást;
rendszeres alkalmazása megszünteti a
szöveti nyirokpangást, aktiválja az
immunrendszert, serkenti a salakanyagok
elszállítását, így hozzájárul a sejtek és a
szövetek regenerálódásához, csökkenti a
gyulladáskészséget, elõsegíti meglevõ
gyulladások, sebek gyógyulását. A
nyirokmasszázs az egyik legjobb mód-
szer a cellulitisz eltûntetésére is.
- Köszönöm szépen a riportot, jó
egészséget és jó munkát kívánok. 

Molnár Orsolya 

A nyirokmasszázsról
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Tisztelt Lakótársak!
Örömünkre szolgált az elõzõ lapszámban megje-
lent néhány mondat a temetõben lévõ kon-
ténerekkel és hulladékkal kapcsolatban.
Örömünkre, mert látjuk, hogy mást is szomorúság-
gal tölt el, amikor a temetõben oda nem illõ dolgok
vannak és kegyeletsértõ viselkedést tapasztalunk
(pl. virág, gyertyalopások). Sajnálatos módon a
konténerek még mindig tele vannak háztartási hul-
ladékkal, állati tetemekkel, sittel és egyéb
építõanyaggal. A jelenlegi törvények és a helyi
rendelet alapján a sírkertben nem temetõi hul-
ladékot elhelyezõ személy ellen rendõrségi eljárás
indul. Ugyanez a helyzet azokkal, kik virágot,
gyertyát, netán vázát tulajdonítanak el a sírokról. 
Kérjük, a sírokról leszedett elszáradt virágokat és
koszorúkat ne a sorok végébe és a szeméttároló
mellé dobják, hanem a konténerbe. Szükség
szerint, általában egy-két hetes idõközönként min-
den konténert kiürítünk. 

A temetõi regisztráció végéhez értünk. Az
elkövetkezõ idõszakban mindenki kap egy sír-
helynyugtát, melyben fel lesz tüntetve minden adat
a sírban lévõ elhunytról / elhunytakról. Ezzel a
dokumentummal nincs további teendõjük, egy
esetleges temetés alkalmával, illetve a sírhely
hosszabbításakor lesz rá szükség. Ezúton
szeretném megköszönni mindenkinek a
közremûködést az adatok egyeztetésével kapcso-
latban.
Bármilyen kérdésük, kérésük van a temetõvel,
sírokkal kapcsolatban, keressenek személyesen
vagy telefonon.

Tisztelettel:

STYX-Temetkezési Kft.
Bognárné Tomasek Edina
06-25/271-080
06-30/607-1310
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