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Tompa Mihály: A MADÁR, FIAIHOZ

Száraz ágon, hallgató ajakkal
Meddig ültök, csüggedt madarak?
Nincs talán még elfeledve a dal,
Melyre egykor tanítottalak?!
Vagy ha elmúlt s többé vissza nem jõ
A víg ének s régi kedvetek:
Legyen a dal fájdalmas, merengõ,
Fiaim, csak énekeljetek!

Nagy vihar volt. Feldúlt berkeinken
Enyhe, árnyas rejtek nem fogad:
S ti hallgattok? Elkészültök innen?
Itt hagynátok bús anyátokat?!
Más berekben másképp szól az ének,
Ott nem értik a ti nyelvetek...
Puszta bár, az otthonos vidéknek,
Fiaim, csak énekeljetek!

Hozzatok dalt emlékül, a hajdan
Lomb- s virággal gazdag tájirúl;
Zengjétek meg a jövõt, ha majdan
E kopár föld újra felvirúl.
Dalotokra könnyebben derül fény,
Hamarabb kihajt a holt berek;
A jelennek búját édesítvén:
Fiaim, csak énekeljetek!

A bokorban itt az õsi fészek,
Mely növelte könnyû szárnyatok;
Megpihenni most is abba tértek,
Bár a fellegek közt járjatok!
S most, hogy a szél összevissza tépte:
Úgy tennétek, mint az emberek?
Itt hagynátok, idegent cserélve...?
- Fiaim, csak énekeljetek!

Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc 166. 

évfordulójára emlékeztünk



„Amíg tart a tüzes vízbõl,
senki nem emlékszik, honnan
kell kiásni a csatabárdot.”
(dakota bölcsesség)

Ajándékként kaptam a
Dakota bölcsességek címû
könyvet. Végigolvasván úgy
érzem, hogy a magyar köz-
mondások bölcsességei új
módon jelennek meg. A
vadászó-vándorló életmód
miatt más élethelyzeteket
mutat be. Ezért választottam
mottóul a fenti indián böl-
csességet.
Az önkormányzatnak egyik
feladata, hogy konszenzusos,
vagy legalábbis kompromis-
szumos döntéseket hozzon.
A korábban kialakított
helyzeteket gyakran meg
kell változtatni, ezért újra
kell szabni a kereteket. Ez
érdeksérelemmel jár. A kon-
fliktus feloldását mindenki
szeretné, de nem azonos
módon. A konszenzusos vagy
kompromisszumos megoldás-
nak az az elõfeltétele, hogy a
tárgyalók hajlandók legyenek
engedményekre. Ha erre
nincs hajlandóság, akkor a
megegyezés nem születhet
meg.

A gyermekorvosi rendelõ
kialakítása a mentõállomás
mellett számos változást fog
okozni. Jelenleg ebben az
épületben található a közcélú
munkások „bázis”helye,
valamint az önkormányzat itt
biztosított helyet a Somogyi
Béla által vezetett Erõnlét
Egyesületnek. Ez az állapot
az építkezés miatt nem
tartható fent tovább. Ezért
közösen helyet keresünk szá-
mukra.
Somogyi Bélával már
hónapok óta egyezkedtem. A
különbözõ szempontok
figyelembevételével úgy
tûnt, hogy kialakul egy kon-
szenzusos megállapodás. Az
Erõnlét Sportegyesület tagjai
az Adonyi úti orvosi lakást
használhatják, s fizetik az
általuk használt rezsi költ-
ségeit. Azonban a képviselõ-
testületi ülésen derült ki,
hogy Somogyi Béla nem
tudja elfogadni az elõzetes
megállapodást. Még azt a
testületi ülésen született
kompromisszumos javaslatot
is visszautasította, hogy csak
a rezsi költségek 50 %-át
kelljen fizetniük. Nem
értette meg a kompromisszu-

mot vagy a csatabárdot akar-
ta kiásni, nem tudom? De a
víz, villany és fûtés
használatáért valakinek
felelõsséget kell vállalni.
Számomra kézenfekvõ volt,
ha az egyesület használja a
fûtést, a vizet és villanyt,
akkor az egyesület tagjainak
és vezetõjének kell ezt
megtenni. Sajnálom, hogy
nem született megegyezés,
de csak egy darabig lehet
feszíteni húrt, mindenkinek
kellene engedményeket ten-
nie.
Azt gondolom, hogy hasonló
konfliktus fog kialakulni a
közcélú munkások új bázis
helyének kijelölésekor is. A
Magyar utcába való áthe-
lyezés újabb helyiség
használati változásokat fog
eredményezni.
Talán kompromisszum
alakul ki a kommunális adó
felhasználása körül a
képviselõ-testületen belül,
valamint a gazdák között a
mezõõrség kialakításáról.
Az aszfaltos út építése érdekében
3 utcára (Gépállomás, Május 1.
és Széchenyi utcákra) kértünk
kivitelezõi árajánlatot. A leg-
olcsóbb árajánlat 200,6 mFt. 

Az optimista tervezés szerint
a kommunális adó összege
20 mFt. A várható befizetett
összeg és a szükséges összeg
között hatalmas a különbség.
Az adófizetõi várakozás és a
csekély összeg ellentéte biz-
tosan fe-szültséget fog
okozni. Ha elfogadjuk a fela-
dathoz szükséges alacsony
összeg tényét, akkor azt is
tudomásul kell venni, hogy
csak nagyon apránként
növekszik az aszfaltos utcák
hossza. Idén csak a
Gépállomás utca Sport utcai
és József Attila utca közti
szakasza épülhet meg.
Úgy tûnik, hogy a gazdák
többsége egyetértett azzal,
hogy július 1-jétõl
mezõõrség mûködjön a
településen. A külterületi ter-
mények védelme érdekében
hajlandók ezért bizonyos
összeget is fizetni. A tervek
szerint 2 mezõõr motor-
kerékpárral végezné a fela-
datait. A feltételek tisztázása
után a képviselõ-testület
elfogadhatja márciusban az
erre vonatkozó helyi ren-
deletet.

Csányi Kálmán
polgármester
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Változások: együttmûködési kényszer

Tájékoztató a két ülés közti eseményekrõl
2014. január 30-án reggel a
Pusztaszabolcs Városi Óvoda
Manóvár Óvoda telephelyén részt
vettem a félévértékelõ tantestületi
értekezleten.
2014. február 4-én reggel a KG-
Invest Kft. képviselõivel
megbeszélést folytattunk a két óvodai
telephely napkollektoros beruházásá-
nak gyakorlati ütemezésérõl.
Megállapodtunk abban, hogy a
kivitelezés 2014. március 3-án hétfõn
fog elkezdõdni, addig a szükséges
anyagokat szállítják Pusztaszabolcsra.
Az Alba Geotrade Zrt. képviselõje

elhozta az általuk tervezett Május 1.
utca, Széchenyi I. utca útépítéséhez
kapcsolódó tevékenységi listát, amely
alapján árajánlatkérõket küldtünk ki a
kivitelezést potenciálisan vállaló
cégek számára. Megbeszélést folytat-
tunk arról is, hogy a cikolai
vízhálózat engedélyezési terve lejárt
és a terv megújításához árajánlatot
kértünk. Kértem, a terv árajánlatot
olyan módon készítse el, hogy a ciko-
lai belsõ vízhálózat a jelenlegi
vízbázisra, azaz a hidroglóbuszra
csatlakozzon, illetve utolsó ütemként
maradjon meg a városi vízhálózatra

való csatlakozás lehetõsége.
2014. február 5-én szerdán Papacsek
György városi lakos keresett fel és
egyeztettünk a közterületek virá-
gosításáról, valamint „A legszebb
konyhakertek” program tovább-
vitelének lehetõségeirõl.
Kora délelõtt Adonyban a kistérségi
társulás társulási tanácsának ülésén
vettem részt. Az ülésen elfogadtuk a
kistérségi társulás 2014. évi költ-
ségvetését.
Délután Buzási Ferenc polgártárs
keresett meg egyéni panaszával.



2014. február 6-án délelõtt az önkor-
mányzati intézmények - azaz az
óvoda, illetve a szociális intézmény –
vezetõivel külön-külön költségvetési
egyeztetést végeztünk a jegyzõ úr
vezetésével és a Pénzügyi és
Igazgatási Bizottság elnökével.
2014. február 7-én napközben
szabadságon voltam, délután zajlott a
közmeghallgatás.
2014. február 9-én szombaton
Kovalcsik Katalin, a Fejér Megyei
Hírlap újságírója telefonos interjút
kért tõlem a közmeghallgatáson
elhangzottakról.
Este a helyi vadásztársaság bálján vettem
rész, ahol tájékoztattam a résztvevõ
gazdász vadászokat a készülõ mezõõri
szolgálat lehetõségérõl.
2014. február 10-12-én a téli köz-
foglalkoztatás keretein belül 10 fõ
kisgépkezelõi végzettséget szerzett,
egy fõt meg nem jelenés miatt
pótvizsgára köteleztek. A továbbiak -
2014. február 13-tól 2014. április 30-
ig - valamennyien közcélú foglalkoz-
tatottként dolgoznak az önkor-
mányzatnál.
2014. február 11-én, kedden délelõtt
az Agrárkamara pusztaszabolcsi
bizottsága tagjainak egyeztetõ fóru-
mot tartottam. A fórum témája a
mezõõri szolgálat kialakításának
lehetõségei, illetve feltételei voltak. A
gondolatokban gazdag tanácskozás-
ról emlékeztetõ készült és abban
egyeztünk meg, hogy 2014. március
4-én 16.30 órakor a pusztaszabolcsi
földhasználók számára egy nagyobb
létszám elõtti fórumot tartunk errõl a
témáról. A felvetõdött problémákra a
Hivatal munkatársai keresik a
megoldási lehetõségeket.
2014. február 13-án telefonon megk-
erestem a Magyar Cukor kaposvári
telephelyét, hogy a réparakodó rend-
betételét oldják meg. Telefonon azt a
tájékoztatást kaptam, hogy intézkedni
fognak. Azóta lényeges változás nem
történt.

2014. február 15-én szombat délelõtt
elrajtolt a Négy Évszak Maraton téli
fordulója meg. A Szabadidõsport
Egyesület Futószakosztálya 96
nevezõ futó számára igen színvon-
alasan rendezte meg a versenyt.
Délután a Baptista Egyház helyi
szervezetének zenés koncertjén vet-
tem részt a Mûvelõdési Házban.
2014. február 16-án vasárnap
Pusztaszabolcs Város
Polgármestereként részt vettem
Orbán Viktor miniszterelnök úr
évértékelõ beszédén a Millenáris
Teátrumban.

2014. február 17-én a Hivatal
munkatársai a gyermekorvosi és egy
felnõtt háziorvosi rendelõ (lift miatt)
módosított építési engedély kérelmét
feltöltötték a rendszerbe.
2014. február 18-án a 2014-2020.
közötti idõszakra vonatkozó
Területfejlesztési Operatív Program
(TOP) megyei tervezési szakaszáról
tartott konferencián vettem részt
Székesfehérváron a Megyeházán. A
konferencián kiderült, hogy a sta-
tisztikai kistérség helyett járási szin-
ten kell megtervezni a projekt
javaslatokat és ötleteket, illetve azok
megvalósítását. Ezért az Adonyi
Kistérség részére 7 évre tervezett 1,7
milliárd forintnyi összeget újra kell
tervezni a Dunaújvárosi Járáshoz
kapcsolódóan.
Kora délután bemutatkozó látogatást
tettem Gergácz Zoltán úrnál, aki az
Agárdi Farm Kft. ügyvezetõ igaz-
gatója. Tájékoztattam a mezõõri szol-
gálat kialakításának szándékáról,
melyet egyértelmûen támogatott. A
beszélgetés során felmerült, hogy a
kft. Felsõcikolán a tevékenységének
bõvítését tervezi, üszõnevelõt fog
kialakítani a régi helyen. A cikolai út
és a tó közötti korábbi szarvasmarha
telepen – környezetvédelmi okok
miatt – nem lehet visszaállítani a
szarvasmarha tartást, ezért kérte,

hogy a hasznosítási megoldásban
segítsünk számukra. Felvetõdött a
cikolai ivóvízbázis és hidroglóbusz
átadási lehetõsége is, de a konkrét
feltételekrõl még nem beszéltünk.
2014. február 19-én délelõtt Gulner
Miklóst, a Felsõcikolai No2 Kft.
vezetõjét tájékoztattam a mezõõri
szolgálat kialakításának elképzelé-
seirõl, feltételeirõl, amelyet teljes
mértékben támogatott.
2014. február 20-án Czeglédy Gergõ,
a Perfektum Projekt Kft. vezetõje
keresett fel, hogy a szennyvíztisztító
telep rekonstrukciója pályázatával
kapcsolatos pályázatírói, projekt
menedzseri feladatokat szívesen
felvállalnák.
Délután a Jobbik aláírásgyûjtõ csa-
patával keveredtem vitába.
Nehezményeztem, hogy közterület
foglalási engedély nélkül, stand mel-
lett gyûjtötték a képviselõ jelölti
aláírást. Õk a választási és a
gyülekezési törvényre hivatkozván
nem értették a közterület foglalási
engedély igényt. A beszélgetés során
felvetették, hogy szükség lenne olyan
plakátoló helyekre, amelyeket az
önkormányzat hozna létre, mert a
jelenlegi választási törvény a plaká-
tolásnak igen szigorú szabályokat
fogalmazott meg. Mivel idén több
választás lesz, ezért megfontolandó-
nak tartom, hogy a következõ
választásokra (uniós, önkormányzati)
plakátolási helyeket alakítsunk ki.
A Sport utca – Kiss utca sarok
beláthatósága miatt levelet küldtem a
Sport utca 28. szám alatti ingatlan tulaj-
donosa, illetve a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Dunaújvárosi Igazgatósága részére,
hogy a vegetációs idõszakon kívül
szüntessék meg az út mellett a túlzott
bokrosodást.
A késõbbi eseményekrõl a képviselõ-
testületi ülésen szóbeli kiegészítést
kívánok tenni. /következõ oldal/

Csányi Kálmán
polgármester
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Tájékoztató a két ülés közti eseményekrõl



Kiegészítés
Csányi Kálmán polgármester
szóbeli kiegészítésében kiemelte,
hogy megkezdõdött a Manóvár
Óvodában a napkollektoros
beruházás. Felvette a kapcsolatot
a Magyar Cukor Zrt. képviselõjé-
vel a réparakodó rendbetételével
kapcsolatban, addig is a közcélú
munkások a rothadó répama-
radékot összeszedték. A
Közútkezelõ állásfoglalást
adott a Kiss utca – Sport utca
sarok beláthatóságának biz-
tosítására: a bokrot ki kell
vágni, szükség esetén
ismételve.
Részt vett a polgármester a
Harmónia Nyugdíjas
Egyesület kistérségi bálján,
majd a Civil Kurázsi Díj
átadási ünnepségén.
Amint azt mindenki láthatja,

február végén megkezdõdött
az Adonyi úton a járda
javítása, amit a közmunkások
végeznek. Befejezõdött a
Tanácsadó épületé tetõ-
szerkezetének javítása.
Kistérségi tanácsülésen is
részt vett Csányi Kálmán. A
körzeti megbízott tájékoz-
tatást adott arról, hogy a
Rákóczi utcai lakosok közül
többek 4-6-7 éves jogerõs
ítélet letöltésére kényszerül-
nek.
Elfogadható áron lehet új
információs táblákat kihe-
lyezni. Azok a vállalkozók,
akik szeretnének megjelenni a
táblán, fizessenek egyszeri, öt
évre szóló bérleti díjat, mely
kb. bruttó 10 ezer forintot
jelentene.

Kiss Kornélia

Csiki Szilárd több dolog felõl
érdeklõdött: 1. a tavaly létreho-
zott munkahely teremtési
munkacsoport milyen munkát
végzett, van-e eredmény; 2. job-
ban kellene propagálni a lomta-
lanítást, mert az emberek nem
tudják, hogyan mûködik; 3. az
új üzletsoron féligkész állapot-
ban van egy épület, kezdeni kel-
lene vele valamit, mert rontja a
városképet;  4. több név szerinti
szavazás is volt az elõzõ évben,
de csak egynek a jegyzõkönyve
került fel a város honlapjára.
Paál Huba felvetette, hogy
Besnyõ és Adony felé is jóval
beljebb van a településnév tábla,
mint a lakott terület határa.
Többen keresték meg fel-
háborodottan, hogy több
évtizedes egészséges fákat
vágott ki a Közútkezelõ. Írásos

megkeresésére semmitmondó
választ kapott.
Kátai György megköszönte a
réparakodóval kapcsolatos
intézkedést.
Csányi Kálmán válaszában
elmondta, hogy további
egyeztetéseket folytat a Magyar
Cukor Zrt-vel; írásos választ ígért
a fakivágások ügyében ; az üzlet-
tulajdonossal beszélt a környezeti
rendrõl, de határidõben nem
állapodtak meg; a lomtalanítás-
ról a honlapon vannak informá-
ciók; a munkahelyteremtéssel
foglakozó munkacsoporttal
informális beszélgetések történ-
tek, több vállalkozás is újabb és
újabb munkahelyeket hoz
létre.

Kiss Kornélia
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A parlamenti választás közeledtével megválasztotta a képviselõ-
testület az egyes szavazókörökben tevékenykedõ választási
bizottságok tagjait. Az ún. MÁV iskola – rövidesen Helytörténeti
Gyûjtemény – egyik termét még használó Jehova Tanúi
Pusztaszabolcsi Gyülekezete 2014. április 1-jétõl a József Attila
Általános Iskola lapos tetõs épületének 6. számú tantermét
használhatja összejövetelei céljára. Az Erõnlét sportegyesület a
rövidesen megkezdõdõ orvosi rendelõ-kialakítás miatt új helyre
kell hogy költözzön. Somogyi Béla elnök nem tudta elfogadni a
felajánlott Adonyi úti orvosi rendelõ melletti lakást az egyesület
céljaira, ezért elhelyezésük jelenleg függõben van és további
egyeztetések történnek.
Döntöttek a képviselõk a város civil szervezetinek 2014. 
évben nyújtandó pénzügyi támogatások összegérõl:
Pusztaszabolcsi Sport Club 1.800.000 Ft
Önkéntes Tûzoltó Egyesület 820.000 Ft
Pusztaszabolcsi Polgárõrség 780.000 Ft
Erõnlét Sportegyesület 250.000 Ft
Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub      60.000 Ft
Tiszta utak, élõ táj Egyesület 90.000 Ft
Alba Caritas Pusztaszabolcsi csop. 480.000 Ft
Pusztaszabolcsi Szabadidõsport Egy. 300.000 Ft
Sebes Folyó Alapítvány    100.000 Ft
Pusztaszabolcsi Hagyományõrzõ és
Hagyományteremtõ Alapítvány   150.000 Ft
összesen: 4.900.000 Ft

Elfogadta a képviselõ-testület az önkormányzat 2014. évi költ-
ségvetésének tervezetét és megalkotta a költségvetési rendeletet.
A képviselõk felhatalmazták a polgármestert, hogy a belterületi

utak építésre legkedvezõbb ajánlatot tevõ STRABAG Kft-vel tár-
gyaljon a Gépállomás utca Sport utca – József Attila utca közti
szakaszának aszfaltozásáról. A tárgyalás eredményesnek
bizonyult. Döntöttek a képviselõk az óvodai beíratások idõ-
pontjáról, valamint a nyári szünet alatti ügyeleti rendrõl az alábbi-
ak szerint:
Manóvár Óvoda telephely:
2014. április 24. (csütörtök) 8.00-12.00 és 13.00-16.00
2014. április 25. (péntek) 8.00-12.00
Zsiráf Óvoda telephely:
2014. április 28. (hétfõ) 8.00-11.30
2014. április 29. (kedd) 8.00-12.00 és 14.00-16.00
A beíratáshoz szükséges iratok, dokumentumok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a társadalombiztosítási azonosító jelrõl szóló hatósági iga-
zolvány
- a lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- a törvényes képviselõ személyazonosító igazolványai
A nyári szünet alatti ügyelet a két óvodai telephelyen:
Manóvár Óvoda 
ügyelet: 2014. július 28-tól 2014. augusztus 29-ig
zárva: 2014. június 23-tól 2014. július 27-ig
Zsiráf Óvoda 
ügyelet: 2014. június 23-tól 2014. július 27-ig
zárva: 2014. július 28-tól 2014. augusztus 29-ig
A képviselõk döntöttek arról, hogy a szennyvíz- és ivóvízszolgál-
tatás üzembiztonságának fenntartása érdekében a rekonstrukciós
munkálatokat elvégezteti az üzemeltetõ DRV Zrt. javaslata
alapján. A képviselõ-testület döntött arról, hogy a Bem utcai jár-
daépítési munkákat megrendeli a Noble Kft-nél. A munka
elvégzési határideje 2014. április 30. A Szent Imre utcai járda
építés közcélú munkásokkal és az óvoda közremûködésével való-
sul meg. Az Adonyi úton megkezdõdtek a járda-felújítási
munkálatok szintén közcélú munkások közremûködésével.

Kiss Kornélia

A 2014. február 27-ei képviselõ-
testületi ülésrõl

Kérdések, interpellációk
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MÁRCIUS 15.
Az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc 166. évfordulóján az ünnepi
mûsorban közremûködött Simon Dorottya,
Sztupa Boglárka és Csomor Csaba;  Tüke
László, a Településfejlesztési és Értéktár
Bizottság elnöke mondott ünnepi beszédet,
melyet itt olvashatnak.

Tisztelt Pusztaszabolcsi Polgárok!
Ha van szép és reményt keltõ nemzeti

ünnep, az március 15. Ezt a napot nagyon
lehet szeretni. Petõfi lángoló versei, a
kezdõdõ tavasz reménye, a fiatalság
lendülete, az erõszak nélküli forradalom
minden ereje benne van. S persze széppé
varázsolja a messzeség is. A szemtanúk
már nem élnek, s a jelenkor mindig
hajlamos a múltat nemesebbnek, tisztább-
nak, értékesebbnek látni.
Egy nemzeti ünnep bizonyos tekintetben
olyan, mint egy családi ünnep. S hogy
tudunk-e méltó módon részt venni rajta,
nemcsak attól függ, ki milyen kapcsolat-
ban áll egymással, hanem hogy vi-
szonyra, véleményre, hajdani sérelmekre
való tekintet nélkül körül tudjuk-e ülni a
„nagy asztalt”. 
Ha megkérdezünk egy magyart itt, vagy a
világ bármely részén, hogy melyik a ma-
gyarság legnagyobb nemzeti ünnepe, a
válaszadók legnagyobb része azonnal azt
fogja felelni: 1848. március 15.
Vitathatatlanul ez az a nemzeti ünnep,
amelyrõl a magyarság egyként gon-
dolkodik.  
A válasz okát a dicsõséges forradalom és
szabadságharc emlékezete mellett persze
másban is kereshetjük, a keresésben
Illyés Gyula siet a segítségünkre, amikor
azt írja egy helyen: „Ha megvizsgáljuk a
magyar ember lelki tulajdonságait, akkor
valamennyi alján a szabadság és a haza
szeretetét találjuk.” A szabadság és a haza
tehát a magyar léleknek a talapzata.

A hazaszeretet nagy tetteit csak kivételes
történelmi korszakokban lehet gyakorol-
ni, így a hazáról gondolkodva hívjuk
segítségül Babits Mihályt, õ így ír errõl:
„a mindenséget kívánom versbe tenni, de
még tovább magamnál nem jutottam”. A
költõ e gondolattal ismeri fel saját korlá-
tait, s természetesen nekünk hétköznapi
pusztaszabolcsiaknak is megvannak a
korlátaink, azonban e határaink között is
sokat tehetünk hazánkért, s benne
Pusztaszabolcsért.

Ezért fordítsuk hát tekintetünket magunk

felé. A hazának arra a szegletére, amelynek
biztosan ismerjük határait, és amely hazának
magunk is, minden nap alakíthatjuk a
történelmét: tekintsünk legszûkebb hazánkra,
Pusztaszabolcsra.

Hogyan éljük meg a hazaszeretetet, azaz
szûkebb hazánk, városunk, Pusztaszabolcs
szeretetét?

Úgy gondolom, nagy történelmi
események hiányában a haza szeretetét itt
és most a kis tettekben is megélhetjük,
amikor azokat a mindennapi
tevékenységeket végezzük, amely
településünk életét elõbbre viszi.

Szereti a hazáját az, aki gyermekként

megtanul egy verset, hogy a puszta-
szabolcsi közösséget gyönyörködtesse,
városunk ünnepét szebbé tegye.
Szereti a hazáját az a pedagógus, aki az
óvodásokat, iskolásokat felkészíti erre a
nemzeti ünnepre.
Szeretjük a hazánkat, akkor is, ha rendben
tartjuk a kertünket, s nem különben a
házunk elõtt az utcát is, lenyírjuk a füvet,
megmetsszük és megöntözzük a
közterületi fát is.
Szeretjük a hazánkat, ha pusztaszabolcsi
polgárként részt veszünk a Föld Napjához
kapcsolódó szemétgyûjtõ akcióban, vagy
vigyázunk a szomszédban élõk vagyon-
biztonságára, ha segítünk az itt élõk
közösségének a szabadidõnkbõl áldozva.
Szeretjük a hazánkat, ha felveszünk egy
eldobott nejlonzacskót az utcán, egy
olyan után, aki úgy látszik, még nem
tudja, hogy a hazát így is lehet szeretni.
Végül szeretjük e szûkebb hazánkat,
Pusztaszabolcsot, mert eljöttünk mi pusz-

taszabolcsiak, hogy közösen ünnepeljük
1848. március 15. emlékét.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Amint látjuk, a közös jó és szép õrzése,
alakítása is a hazaszeretet része. Nem
annyira látványos, mint a gyõztes tavaszi
hadjárat, kevésbé vakmerõ, mint Budavár
visszafoglalása és nem annyira hõsies,
mint Batthyány Lajos vértanúsága, de a
hazánk szeretete, Pusztaszabolcs
szeretete ma is, és most is gyakorolható
tett.
1848-49 forradalmának és szabadsághar-
cának hazaszeretete pedig emlékeztessen
bennünket a nagy tettek mellett arra is,
hogy a történelem menetét a mindennapi
emberi cselekedetek, sokszor a hétköz-
napok csatái viszik elõrébb.
Gondolataimat a pusztaszabolcsi pol-
gárokhoz címezve kezdtem, s nem
véletlenül. 1848 ugyanis a magyar polgári
átalakulás kiteljesedése is volt.
Megszületett az öntevékeny, saját poli-
tikai- szellemi kultúrát képviselõ, önmaga
sorsát irányító és felelõsséget vállaló
magyar polgár. Ha körültekintek szûkebb
környezetemben, azt tapasztalom, hogy
immáron Pusztaszabolcson is kialakult ez
a réteg. Elég csak a sok öntevékeny
civil szervezetre, s az általuk szervezett
programokra gondolni. 
Õk vállalják a polgári gondolkodás
továbbvitelét, melynek múltja forradal-
munkban gyökerezik.
Azzal fejezném be, hogy ünnepeink –
bárhol is üljük meg azokat: templomi
gyülekezetben, vagy vértanúk sírjánál,
sáros falvakban, vagy csillogó városok-
ban – kiváló lehetõséget kínálnak a di-
csõséges forradalmak tapasztalatát bírók
együttgondolkozására. Valahányszor sor
kerül erre, most éppen nemzeti
ünnepünkön, igyekezzünk hitelesen és
érdemlegesen firtatni sorskérdéseinket. A
hitelesség azért fontos, mert csak a felszí-
nesség mögötti ünnepi megemlékezések
válhatnak olyan maradandó pillanatokká,
amelyek tanításként értelmezik a múltat
és így vetítik a reménység fényét a
jövõnkre. 
Tompa Mihály soraival zárom gondo-
lataimat:
„Betûk és ajkak fennen hirdetik:
Hogy a világ órjásilag halad;
Mondják: az ember, ez erkölcsi lény, 
Tökélyesebb lesz minden perc alatt.”

Köszönöm megtisztelõ figyelmüket!
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Fridrich Margit (áll) és testvére,
Julianna (1910-es évek)

Harminchat éve foglalták jogi
keretekbe a Fridrich Margit
Szavalóversenyt. Azóta min-
den tavasszal megrendezik a
p u s z t a s z a b o l c s i
középiskolában. Ilyenkor
többször is felteszi valaki a
kérdést: Ki volt Fridrich
Margit? Ebben az évben
elõször egy összeállítás, mini
kiállítás látható az iskolában a
szavalóverseny megálmo-
dójáról. Kép róla, élete
eseményeirõl, és a Közjegyzõi
Okirat másolatáról.
Fridrich Margit Székesfehérváron
született 1901-ben. Édesapja
hentes és mészáros volt a Sütõ
utcában. Ott vezetett a család
egy fûszerüzletet is. Margit az
Árpádházi Boldog Margit (mai
Teleki Blanka) Gimnáziumban
tanult, majd a soproni
tanítóképzõben szerzett
tanítónõi oklevelet. Pár évet
tanított Sopron egyik
középiskolájában is. A háború
után Pusztaszabolcson tele-
pedett le, itt dolgozott.
Szerette az irodalmat, sokat
olvasott. Idõs korában, 1978-
ban eladta pusztaszabolcsi
házát és Sopronba, a
Nyugdíjas Pedagógus
Otthonba költözött. 1978.
március 1-jén született

Közjegyzõi Okirat szerint
113.000 Ft-ot letétbe helyezett,
hogy "segítse Fejér megye
közoktatási intézményeiben
folyó kulturális munkát,
esztétikai nevelést, a tehetségek
kibontakozását, a magyar iro-
dalom teljesebb megismerését,
a magyar költészet meg-
szerettetését és édes
anyanyelvünk kincseinek ifjú
szívekbe ültetését." Az
alapítvánnyal kapcsolatban
Kádár Béla a pusztaszabolcsi
középiskola akkori igazgatója
az alábbi nyilatkozatot tette a
Megyei Mûvelõdési
Osztálynak: "Intézményünk
hozzájárul és örömmel veszi,
hogy a versmondókat jutal-
mazandó alapítvány megyei
szintûvé váljék. Kérjük, hogy
a versmondók versenye min-
den tanév tavaszán kimondot-
tan iskolánkban kerüljön
lebonyolításra." 1981-ig,
Margit néni haláláig a pusz-
taszabolcsi középiskolások
többször is meglátogatták õt a
nyugdíjas otthonban, amirõl
az iskolaújságokban megje-
lenõ írások is tanúskodnak. 
Több mint húsz éve az iskola
egyik volt tanulója, az iskola
magyar szakos tanára,
Tánczos Krisztina vezetésével
rendezik meg a szavaló-
versenyt, ápolják a ha-
gyományokat. Négy éve a
versmondás színjátszással is
kibõvült.
2014. március 6-án hét szín-
darabot láthattak az érdek-
lõdõk és harminc szavaló
mutatta be az általa választott
költeményt. A színjátszásban
a helyi középiskola, a Bugát
Pál, a Gróf Széchenyi
szakközépiskolák és az Entz
Ferenc szakképzõ tanulói
vettek részt. Klasszikus
darabok, A helység kalapácsa,
a Ludas Matyi és a Toldi mel-
lett látható volt a Kórház a
város szélén, A beteg disznó

paródiák, valamint a Sarolta
banya és a Rátóti legényanya.
Ahogyan a zsûri egyik tagja
megfogalmazta, a tehetség-
gondozás mellett a gyerekek
olyan tulajdonságokkal
gazdagodnak a színjátszás
során, amelyek magabiz-
tosakká, sikeresebbekké
teszik õket az élet minden
területén. A zsûriben helyet
foglaló Kiliti Adrienn, az iskola
egykori diákja, a Vörösmarty
Színház Közönségszervezési
Osztályának munkatársa
"Kulisszajárást" hozott
ajándékba az elsõ helyezett
csoportnak. Kerekes Ádám,

Keresztes Csaba, Komlódi
Márk, Kovács Borbála,
Gévay-Szûcs Ella és Lajos
Zsófia színészi játékát
oklevéllel jutalmazta a zsûri.
A harminc versmondó az idén
különösen szép verseket
választott. Biztosan Margit
néni is elégedett lett volna leg-
jelesebb magyar költõink szép
verseinek igényes elõadásá-
val. A Telekibõl, a
Hunyadiból, a Széchenyibõl,
a Bugátból, a Rudasból, a
Bánkiból, az Entzbõl és a
helyi középiskolából jöttek a
versenyre.
Hallottunk Csokonai Vitéz
Mihály, Vörösmarty Mihály,

Petõfi Sándor, Szabó Lõrinc,
József Attila, Kosztolányi
Dezsõ, Radnóti Miklós,
Juhász Gyula, Ady Endre,
Pilinszky... verseket. A zsûri
elnöke Csányi Kálmán pol-
gármester, az iskola egykori
igazgatója volt. Margit néni
annak idején a közjegyzõi oki-
ratban kikötötte, hogy a
versenynek két fõdíjasa legyen
és azok közül az egyik a pusz-
taszabolcsi középiskolából. A
puszta-szabolcsi különdíjas az
idén Lajos Zsófi lett. Elsõ
helyezést kapott még
Kukovecz Dorina, aki a szín-
játszásban is megcsillantotta
tehetségét. 
1984 óta követem a Fridrich
Margit Szavalóversenyt.
Voltak kimagasló eseményei.

Feledhetetlen számomra Jókai
Anna írónõvel való találkozás,
õ is volt zsûri elnök egykor.
A 2014-es program színvo-
nalában, hangulatában min-
denképpen emlékezetes
marad, mert harminchat év
után is olyan volt az esemény,
mint amilyennek Fridrich
Margit álmodta: valóra váltot-
ta "...az édes anyanyelvünk
kincseinek ifjú szívekbe
ültetését".

Czöndör Mihályné

Fridrich Margit Szavalóverseny 2014

Csányi Kálmán, a zsûri elnöke átadja Molnár Áronnak a díjat



Ha valamit szeretnénk lakóhelyünkön, ami nincs és a hivatalos
szerveknek, önkormányzatnak sincs rá forrása, akkor az emberek
egyik csoportja hagyja a dolgot, vagy másutt keres rá megoldást.
Egy másik fajta ember szitkozódik: itt semmi nincs, akiknek

csinálni kellene, azok semmit
nem csinálnak, stb. Ettõl persze
nem változnak a dolgok, de
lehet évekig méltatlankodni. A
harmadik fajta ember elkezd
dolgozni az ügyön, társakat
keres hozzá. A kis társaság
közben jól érezi magát,
közösséggé kovácsolódik és a
dolgok jó irányba mozdulnak.
Ez utóbbiak a civil önkéntesek,
ahogyan ma nevezik õket. Nem
pozícióból, nem pozícióért,
nem fizetésért dolgoznak,
hanem lelkesen, önként az
ügyért. Idejüket, munkájukat
nem kímélve megteremtik
maguknak és a közösségnek
azt, amire szükség van a kom-

fortosabb élethez és a jó
közérzethez. Gondoljunk bele: itt
Pusztaszabolcson a civilek tüzet
oltanak, éjszakánként járõröznek,
rendezvényeken vigyázzák a ren-
det, kulturális és sport-
tevékenységet szerveznek,
egészséget védenek, hagyományt
ápolnak, gyermekeknek, fiatalok-
nak, nyugdíjasoknak szerveznek
programot, környezetet védenek...
2008 óta a hagyományõrzõ
alapítvány keretein belül min-
den február 21-én a civileket
ünnepeljük. Ez a nap a puszta-
szabolcsi civilek napja. Ekkor
kerülnek kiosztásra a Civil
Kurázsi Kiválóság és a Civil
Kurázsi Életmû díjak. Bárki java-
solhat ezekre a díjakra személyeket, a kuratórium felelõsen dönt,
a javaslatokból kié legyen a díj. A díjakkal a civil megbecsüli a
civilt, azokat az embereket, akiktõl önzetlenül olyan dolgokat
kapunk, amitõl biztonságosabban, jobban, otthonosabban érez-
zük magunkat itt Pusztaszabolcson.

Gondolatok az ünnepi mûsor kapcsán
A Pusztaszabolcsi Civilek Napján a civil kurázsi ünnepét a
városháza dísztermében szervezte az alapítvány. (kibérelte a ter-
met). Az idei ünnepi mûsor egyben a tehetséges szabolcsi gyer-
mekekrõl is szólt. 

/folytatás a következõ oldalon, Civil kurázsi címmel/

Február a farsang ideje. Nem volt ugyan igazi telünk, mégis vár-
juk már a tavaszt. Az alsó tagozat osztálykeretben tartotta
jelmezes mulatságát február 7-én illetve 14-én. A kicsik még
szívesen beöltöznek, és remekül érzik magukat szerepükben. Az
idén feltûnõen sok kalóz szállta meg az iskolát, és tartotta ret-
tegésben a békés bálozókat. A szülõk most is kitettek magukért:
finom sütemények készültek a jeles alkalomra. Köszönjük!

Február 11-én a Vizes élõhelyek világnapja (február 2.) al-
kalmából Kovács Lajos természetfotó-vetítést tartott a Cikolai-
tavak madárvilágáról. 
Február 26-án tartotta az idegen nyelvi munkacsoport az
Országismereti csapatverseny házi fordulóját. Az idén Új-Zéland
és egy német tartomány, Észak-Rajna Vesztfália volt a téma. A
folytatás a kistérségi verseny lesz, melyet a Józsefes Héten rendez
iskolánk. 
Február 28-án volt a felsõsök farsangi délutánja. Õk évek óta
közösen buliznak. Sajnos egyre kevesebben öltöznek be, pedig az
volna a lényeg az egészben. Akadt azért néhány lelkes maskarás,
akiket meg is jutalmaztunk ötletességükért. Nem maradhattak el a
szokásos játékok sem, amik fokozták a jókedvet. Iskolánk táncos
lányai két produkcióval készültek, amiket nagy sikerrel mutattak
be. Az éhes és szomjas bálozókat a szülõk zsíros kenyérrel,
farsangi fánkkal, üdítõvel várták a büfében. Köszönjük, hogy
mindig számíthatunk rájuk, ahogy Albert Bélára is, aki a zenét
szolgáltatta. A karaoke most is nagyon népszerû volt. Köszönjük
Bárkányi Júlia szüleinek kenyérfelajánlását, amivel csökkentek
kiadásaink. A takarítóknak is hálásak vagyunk, hiszen a báli sze-
zon nekik mindig többletmunkát jelent. 

Dudásné Mester Judit
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Erdei itató

Tunyogi Petra

Török Enikõ

Józsefes hírek Civil kurázsi, avagy településünk
legfõbb értéke a tevékeny ember

Jelmezbál
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A mûsort két kislány "adta" Tunyogi
Petra népdalokat énekelt, Török
Enikõ Beethoven Szonatináját zon-
gorázta és egyben Enikõ festményeinek
elsõ kiállítását is megte-kintették a
vendégek. Petra csengõ hangját, szívet
szorító népdalait hallgatva többen is
küzdöttek könnyeikkel. Egy kislány, aki
már gyermekként feledhetetlen élményt
ad sok-sok felnõttnek. Enikõ tizenkét
éves, közel negyven képet festett.
Ebbõl láthattuk az õ válogatását.
Képei az évszakonként változó tájról,
a virágokról, a madarakról, a
gyümölcsrõl, a termésrõl mesélnek.
Ámulatba ejtõen szépek. Mestere
Nógrádi Katalin festõmûvész ígéretes
tehetségnek tartja. Mind a két kislány
mellett ott a család: segítik, védik,
óvják õket, biztos támaszt nyújtanak
tehetségük kibontakozásához! A jó
pedagógus és a környezet hatása is
hozzájárul a csodához. Mindketten a
helyi általános iskola tanulói.

Civil kurázsi díjak
Civil Kurázsi Kiválóság Díjra három
javaslat érkezet az idén. Csombók
Pált a futószakosztály nevében
Debreceniné Varga Annamária java-
solta. Tõle függetlenül Szépi István is
õt javasolta. Babi a jelölt sport-
tevékenységét emelte ki, Pityu pedig
a településen szervezett programokat,
a Kutyabarát Klub megalapítását, a
Szabolcs Napok rendezvényeit, a
Hungarikum területi konferencia
megrendezését.  Dombrovszki
Györgyné a Harmónia Nyugdíjas
Egyesület nevében Talló Ferencnét, a
klub leköszönõ elnökét javasolta a
díjra. Ica nyugdíjasokat összefogó és
kistérségi nyugdíjas programokat
szervezõ tevékenységét emelte ki. 
A kuratórium Csombók Pálnak ítélte
a díjat, akinek ez az elsõ elismerése
közösségi munkáért. Pali  a díj
átadásakor kihívta maga mellé
barátját Jakus Jánost. Elmondta, hogy
együtt alapították a kutyaklubot, sok-
sok projektben dolgoztak együtt és
szeretné, ha most is mellette állna
Jancsi. Pali tevékenységérõl sokféle
módon emlékezhetünk. Számomra

emlékezetes, amikor felkereste a helyi
középiskola tizenharmadik
évfolyamos marketing- és reklámügy-
intézõ diákjait. Elmondta nekik a
staufenbergi futás tervét. Kérte, ha
van kedvük, találjanak ki egy ütõs
szlogent (Fuss az oroszlán erejével!
lett a jelmondat) és készítsék el a futás
marketing- és reklám tervét.
Gyakorlatilag a futás marketingjét és
reklámját a diákok tervei szerint haj-
tottuk végre. Az tetszett, hogy minden
feladatra, munkára csapatott tudott
szervezni. A másik ugyancsak futás-
sal kapcsolatos emlék.
Németországban volt már a futócsa-
pat, látszott, hogy az összegyûjtött
szponzori pénzbõl kijövünk.
Felvetettem Palinak, miért nem viszi
el a futókat egy étterembe ebédelni,
megérdemelnék és futná is rá. Pali
válasza: Nem! A fel nem használt
pénzbõl otthon futó egyesületet alapí-
tunk. Tevékenységei közül még a
2010-es  térségi hungarikum konfe-
renciát emelem ki. Õ kapta a
megyétõl a feladatot, hogy itt
Pusztaszabolcson szervezzük meg. Ez
egy új fejezetet nyitott meg az értékek
világában, amely helyileg egy szép
munkát eredményezett 2010-ben az
értéktár elkészítésében, 2014-ben
pedig a hungarikum törvény végreha-
jtásában ad kihívást jelentõ
tevékenységet.
Futótársai, Debreceniné Babi, Dobrán

Anikó, Varga Ildi, Kovács Ildi, Barics
Irén,  Kõkutiné Irénke, Ádám Laci
eljöttek Palit, a csapattársat ünnepel-
ni. Szépi Pityu, Somoráczné Anikóék
is jelen volta a Kutyaklubból.
Civil Kurázsi Életmû Díjat azok az idõs
civil emberek kaphatnak, akiknek élete
példa a mai generációnak. Kasztner Laci
bácsi elmúlt nyolcvan éves, de a pol-
gárõrség nem képzelhetõ el nélküle.
Alapító tagja, segítõje az egyesület-
nek. Éjszakánként, ha szolgálatot tel-
jesít, bedob egy-egy papírt a lakók-
nak. Ez azt jelenti, nyugalom van,
vigyázunk mindenkire! Gondoskodó
ember. Kertjét példásan mûveli, a
házának utca frontja, az árok példás
rendben van. Postásként is a lakókat
szolgálta.

Kasztner László életmû díjat kapott

..."Emlékszem, amikor 1980-as évek-
ben nagy segítségemre volt abban,
hogy a telefonhálózat nálunk az elsõk
között épült ki, és a Sport utcában
lévõ szolgálati lakást az érték
töredékéért megvettük a postától. 
2003 óta – 10 éven keresztül – a pol-
gárõrség telefonja állandóan, éjjel-
nappal nála volt és fogadta a hívá-
sokat. Szükség esetén intézkedett, a
polgárõrré lett fiával együtt kimentek
a helyszínre.

Civil kurázsi

Csombók Pál átveszi a díjat
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Polgárõrtársaival együtt több-
százezres kábellopást akadályoztak
meg az éjféli órákban életük kockáz-
tatásával. A tolvajoknak még a saját
szerszámaikat sem sikerült elvinni. 
Csakis az õ brigádjától kapok éjsza-
kánként OPSZ szórólapot arról, hogy
felénk jártak szolgálat teljesítés
közben.
Szolgálaton kívül is segítõkész, a
bajba jutott – esetleg megsérült –
embereken azonnal segít. Egy ilyen

eset volt, amikor R. Ernõné az utcán
kirakott zöldhulladékban elcsúszott
és a kerékpárja rádõlt. Többen
elmentek mellette segítségnyújtás
nélkül. Kasztner László körülbelül
150 m-rõl látta, hogy valaki fekszik a
földön, odament hozzá, értesítette az
orvost és a családot. A nénit comb-
nyaktöréssel korházba szállították.
Azóta is hálával gondol az esetre..."
részlet Gubicza Tibor javaslatából. 
2014 Civil Kurázsi Életmû Díjasa:
Kasztner László. A díjazottakat
köszöntötte  Csányi Kálmán pol-
gármester úr is. Külön öröm volt,

hogy Pali édesanyja, lánya, unokái,
testvére, Laci bácsi egész családja,
felesége ,gyermekei, unokái eljöttek a
díj átadására. Ez a délután a civilek és
a családok ünnepe volt, példázva,
hogy a civil kurázsi a család segít-
ségével teljesedhet ki. Az ünnepség
végén a jelenlévõknek átadtuk a Civil
Kurázsi Hírleveleket, amelyben
beszámoltunk az elmúlt félév történé-
seirõl, köszönetet mondva minden
lakótársnak, aki segítette és a további-
akban is segíti munkánkat.

Czöndör Mihályné

Emlékképek….
Ragyogó tavaszi napsütés várta március második szombatján a dr.
Kovácsai Sándor Emlékfutás résztvevõit. A testvértelepülésekre –
2004-ben a németországi Staufenbergbe, 2008-ban a partiumi
Kisiratosra – indult váltófutások orvosaként kísérte a csapatokat
Sanyi bácsi, aki 1968-ban kezdte pályáját az akkori községben. Idén
második alkalommal gyûltek össze az egykori futócsapat tagjai,
hogy néhány kilométer megtételével adózzanak hûséges orvosuk
emlékének. A futókat biciklisek kísérték. 

Csányi Kálmán polgármester emlékezett dr. Kovácsai Sándorra

A temetõben a hagyományõrzõ alapítvány felkérésére Csányi
Kálmán polgármester mondott emlékbeszédet. Egy-egy szál virág-
gal, gyertyagyújtással idézték fel a régi idõket és hozták vissza
néhány pillanatra azt a múltat, amely már a pusztaszabolcsi
történelem részévé vált. Az emléktöredékekbõl kirajzolódott annak a
férfinak a képe, akit a legtöbben szigorú, komoly, nagy tudású
orvosként ismertünk, aki évtizedeken át hivatásával szolgálta a
település lakóit. 

Molnár Sándor

Köszönet

Jó volt a hangulat (Fotó: Kovács Györgyi)

A Harmónia Nyugdíjas Egyesület nevében szeretném
megköszönni mindenkinek, aki február 21-én eljött, vagy
tombolával, ajándékkal hozzájárult az általunk rendezett
batyu bálhoz.

Nem fájt se a derék, se a láb, a motor viszont el-elfáradt

Külön köszönet a Kádár Tündének, a Szabolcs Singers
vezetõjének és az együttes tagjainak, hogy elfogadták a
meghívásunkat és mûsorukkal emelték az est színvo-
nalát.

Dombrovszki Györgyné

Civil kurázsi
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A szívbeteg
gyermekekrõl
A szívbetegség szó mindmáig rend-
kívül ijesztõen hat, ha meghalljuk.
Nem teljesen alaptalanul, mert rögtön
az elején tudnunk kell, hogy mint
minden betegségnek, ennek is vannak
fokozatai enyhébbtõl a legsúlyosab-
big. 
A magzati életben viszonylag korán
alakul ki a szív, melynek dobbanásait
már a terhes édesanya hasa fölé
helyezett mikrofonnal, természetesen
speciális, nagy hangerõsítésû
készülékkel, korán lehet hallani.
Ilyenkor mind a mama, mind a
kezelõorvosa saját fülével hallhatja az
új élet hangját. Szintén a magzati
szívhangok adnak útbaigazítást arról,
ha a szülés során esetleg valami prob-
léma adódik, például, gyengülnek a
szívhangok. 
A méhen kívüli élet legelsõ vizs-
gálatai közé tartozik a szívhangok
vizsgálata, mely az esetek túlnyomó
többségében ép szívet mutat. Kis
részben azonban elõfordul, hogy a
magzati szívfejlõdés során a két pit-
vart vagy a két kamrát elválasztó
sövényen egy apró lyuk még nem nõtt
össze. Elõfordulhat, hogy a tüdõben,
illetve a szervezet fõ ütõerében menõ
erek nem normális helyrõl indulnak.
Vannak más szívbetegségek is,
melyek már az élet elsõ napjaiban is
kisebb-nagyobb biztonsággal felis-
merhetõk. Mûtétre csak a legsúlyos-
abb esetekben van szükség, azonban
ilyenkor a mûtét valóban életmentõ
lehet. Az eddig felsorolt szív-
betegségek a veleszületettek közé tar-
toznak.
A másik nagy csoportot a szerzettek
alkotják. Viszonylag sok betegség
szövõdményeképp, különösen, ha a
szülõ nem az elõírásoknak
megfelelõen adja a gyógyszereket
(azokat önként csökkenti, vagy
elhagyja) a szervezetet megtámadó
vírusok, baktériumok nemcsak tüszõs
torokgyulladást, skarlátot, stb. okoz-
nak, hanem többnyire másodlagosan a

szív külsõ-belsõ burkát, sõt a szívi-
zomzatot is megtámadhatják. Ezek az
úgynevezett szerzett szívbetegségek
csak akkor ismerhetõk fel, ha az orvos
kifejezetten gondol rájuk. Milyen
esetben kell gyanakodni a szülõnek,
orvosnak veleszületett, illetve szerzett
szívbetegségre? Ha a megszületett
gyermek csak gyengén sír,
újraélesztést igényel, színe kezdeti
piros-rózsaszínbõl sápadt sárgára
vagy lilára válik, netán elszürkül.
Ezek a figyelmeztetõ jelek azonnali
oxigén adását és orvosi elsõsegélyt
igényelnek. Néha persze elõfordul,
hogy nem szívbetegségrõl, átmeneti
zavarról van szó. Sokszor az újszülött
osztály orvosa hívja fel a kórházból
távozó mama figyelmét, hogy gyer-
mekével keresse fel a körzeti gyermeko-
rvost, aki szükség esetén szakvizsgálatra
küldi. 
Magyarországon bátran állíthatjuk,
hogy mind a megelõzés, mind a szív-
betegség gyógyítása terén
lehetõségeinkhez képest a világ
élvonalába tartozunk. Mind a jól
mûködõ körzeti gyermekorvosi
hálózat keretén belüli rendszeres
egészséges tanácsadás, mind a böl-
csõdében, óvodában, iskolában rend-
szeresen járó gyermekorvos a gyer-
mek szívvizsgálatára, általános testi,
szellemi fejlõdésére nagy gondot
fordít, s a legkisebb gyanújel esetén a
gyermeket a jól kiépített szakorvos
hálózat egyik orvosához küldi.
Mi a szülõ feladata? A betegségek
megelõzése már a terhes nõ életmód-
jával kezdõdik. A fejlõdõ magzathoz
vezetõ erek szûkülését okozza, ha az
édesanya dohányzik, alkoholt, netán
kábítószert fogyaszt. Ez nemcsak a
szív, hanem egyéb szervek betegségét
is okozhatja (szellemi visszama-
radottság, túlzottan kis súllyal való
születés, késõbbi pszichés problémák
stb.), hiszen a magzat tápanyag-, vita-
min-, oxigénigénye – a gyors
növekedés, fejlõdés miatt –
hihetetlenül magas. 
Az újszülött osztályokon a legkor-
szerûbb módszerek ellenére nem
mindig derül ki azonnal az esetleges
betegség, ezért nagy felelõsség hárul
mindkét szülõre (az apára is), orvosi,

védõnõi hálózatra, hogy intõ jelek
esetén megtegyék a szükséges
lépéseket. Például gyengén, nehezen
szopó, halkan nyöszörgõ, síró cse-
csemõ gyanújel lehet. Ha az orvos
szívgyógyászhoz küldi a csecsemõt
vagy nagyobb gyermeket, a szülõnek
nincs jogában felülbírálni az orvos
döntését, hiszen ezzel gyermeke életét
veszélyezteti, késleltetheti az
esetleges szükséges beavatkozás
idõpontját. A szívbetegségnek nem-
csak az élet, hanem a pályaválasztás
szempontjából is jelentõsége van.
Nyilvánvalóan az átlagost meghaladó
testi-szellemi, fizikai megterhelést a
betegség súlyosságától függõen a
beteg gyermeknek, késõbb felnõttnek
feltétlenül kerülnie kell. Ezért ide-
jekorán gondolni kell arra, milyen
pályát is ajánljunk gyermekünknek. A
szívbetegség azonban nem jelenti a
mozgásról, a sportról való teljes
lemondást. Rendszeres orvosi felü-
gyelet mellett a speciális könnyített
torna, szakszerû úszás, a gyermek
testi, szellemi és nem utolsósorban
lelki fejlõdését nagymértékben
elõsegíti. Bár mindenképpen fokozot-
tan kell óvni a szívbeteg gyermeket
meghûléstõl, a hirtelen megter-
helésektõl, már kisebb megfázás
esetén is, talán az átlagostól eltérõ
gyógykezelésre van szükség. A szülõi
szeretet és szülõi, orvosi, tanári, pszi-
chológiai felkészülés mellett nem
szabad hagyni, hogy a gyermek
kisebb-nagyobb szívbetegsége miatt
az átlagosnál kisebb értékûnek érezze
magát. 
A terhes gondozás elsõ percétõl a
gyermek nagykorúvá válásáig, sõt
azon túl is mindkét szülõ kötelessége,
hogy az orvosok maximális segítségét
igénybe véve ép, egészséges gyer-
meket neveljenek. Ehhez ma a tár-
sadalom minden segítséget megad,
kötelességünk azt igénybe venni.

dr. Valkó Péter Tamás
körzeti gyermekgyógyász fõorvos
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A natúrkozmetikumok nagyrészt
növényi, esetenként állati eredetû (pl.
méhviasz, lanolin) összetevõkbõl álló
bõrápoló készítmények. A növényi
olajok, zsírok és növényi kivonatok a
bõr természetes funkcióit támogatják.
Nem tömítik el a pórusokat, segítik a
bõr természetes megújulását, rugal-
masságának megõrzését. Nem
natúrkozmetikum az a termék, mely a
kõolajszármazékok és más szintetikus
anyagok mellett némi természetes
anyagot is tartalmaz. A
natúrkozmetikumokban is elõfordul-
hatnak kémiai úton elõállított
összetevõk, amelyek azonban teljesen
ártalmatlanok. 
Biokozmetikum az a natúrkozmetikum,
melyben többségben ellenõrzött ökológiai
gazdálkodásból származó alapanyagok
találhatók.
Növényi összetevõ
A kozmetikumok egy részét növényi ola-
jok, zsírok teszik ki. Ilyen például a man-
dulaolaj, sárgabarackmagolaj, avokádó
olaj, vadrózsaolaj, homoktövis magolaj. A
növényi zsírokhoz tartozik például a shea
vaj, kakaóvaj, mangóvaj, kókuszolaj.
Natúrkozmetikumok a termékek ún.
vízfázisában víz helyett gyakran tartal-
maznak gyógynövényekbõl elõállított
különbözõ párlatokat (pl. kamillapár-
lat), alkoholos kivonatokat (pl.

körömvirág vizes-alkoholos kivonata),
növényi nedveket (pl. aloe vera). A ter-
mékek hatóanyagai között is gyakran
szerepelnek a gyógynövények,
általában gyógynövénykivonat for-
májában (pl. glicerines kivonat, vagy
szuperkritikus extrakcióval kinyert
kivonat.)
Az illóolajok illatanyagként, illetve
jótékony hatásaik miatt kerülnek a ter-
mékekbe.
Állati eredetû összetevõ
A natúrkozmetikumokban kizárólag
olyan állati eredetû összetevõket al-
kalmaznak, melyeket állatok állítanak
elõ, mint pl. a lanolin, mely a gyapjún
található zsír, illetve a méhviasz, méz,
selyem vagy a tej(por).

Kémiai úton elõállított összetevõk
A natúrkozmetikumok is tartalmazhat-
nak olyan összetevõket, amelyek nem
egyenesen a természetbõl származnak.
Ezek lehetnek pl. kémiai úton elõállí-
tott, de természetazonos anyagok, mint
pl. az illóolajok összetevõi, vagy a vi-
taminok. Más természetes anyagokat
pedig kémiai úton módosítanak, al-
kalmassá téve õket egy feladat
ellátására a termékben (pl. növényi ola-
jokból, zsírokból készült emulgátorok).
Innen folytatom a következõ számban.

Fürdõgolyó recept:
Gyors segítség a bõrnek, ápol, nyugtat,
kikapcsol, gazdagon olajozza a bõrt.
(az illóolajok aromaterápiás hatása
miatt körültekintõen alkalmazhatóak
gyerekeknél).
Érdemes üveg, vagy porcelán edény-
ben elkészíteni:
50g szódabikarbóna (gyógyszertári
vagy étkezési)
25 g aszkorbinsav
25 g kukorica vagy búzakeményítõ
15 g olíva olaj, vagy kókuszolaj
felhasználástól függõen illóolaj (100%
tisztaságút használjunk, hogy elk-
erüljük az allergiás reakciókat)
pici ételfesték
Levendulás: 4-5 csepp illóolaj, nyug-
tat, fertõtlenít, gombaölõ
Citromfû: 2-3 csepp illóolaj, nyugtat,
csökkenti a vérnyomást,
Rozmaring: 2-3 csepp illóolaj, élénkít,
vérkeringést segíti elõ, ízületi gyul-
ladásra, izomhúzódásra nagyon jó.
Vérnyomást megemeli. Gyerekeknek,
állapotosoknak nem ajánlott!
Ylang-ylang: 2 csepp illóolaj. Erõs
nyugtató, vérnyomás csökkentõ,
szellemi nyugtató. Gyerekeknek nem
ajánlott!

Üdvözlettel: 
Koltai Zsuzsanna 

0620/255-0077

Natúrkozmetikumok

A FÖLD ÓRÁJA 
a Tiszta utak, élõ táj Egyesület szervezésében

Március 29-én
20:30-kor találkoz-
zunk ismét a pol-
gármesteri hivatal
elõtt a parkban!
Aki eljön, az hoz-
zon magával gyer-
tyát, és töltsünk ott
egy kellemes órát
az ismerõseinkkel,
barátainkkal.
Emellett kapcsold
le Te is otthonod-

ban a fényeket, ezzel jelezve, hogy kész vagy kiállni
bolygónkért!

Mutass példát!
Az akció fõ célja nem az
egy óra alatt elért aktuális
fogyasztáscsökkentés,
hanem a figyelemfelhívás,
hogy mindennapi életün-
ket mennyire átszövi a túl-
zott és fölösleges energia-
használat.

A www.foldoraja.hu
weblapon regisztráljunk
minél többen, mert a reg-
isztrálók között kisorsol-
nak 3 szerencsést, akik
otthon-zöldítést nyernek.
A Föld Órája Fõvárosa
cím elnyeréséért is kérek mindenkit, minél többen reg-
isztráljunk az oldalon!

Neikl-Ladány Ágnes
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Itt a tavasz!
Gondoljanak a kertjükre, vásároljanak friss vetõ-
magokat, növényvédõ szereket a Gazdaboltban!
Újítsák meg szerszámaikat, mert jó eszközzel
jobb és könnyebb dolgozni!
Szajkó és Társa Bt.
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Köszönet
"Inzulinos cukorbeteg" unokám megérkezése után
hamarosan kiderült, hogy otthon hagyta a cukor-
mérõjét. Nekünk van ugyan itthon cukormérõnk, de
éppen elfogyott a tesztcsík (sajnos tapasztalatlanság-
ból olyan mérõt vettem, amelybe hosszadalmas ren-
delés után tudjuk csak a tesztcsíkot beszerezni). Két
lehetõség volt: autózunk oda-vissza hatvan kilométert
a cukormérõért, vagy vásárolok itt egy újabb cukor-
mérõt a gyógyszertárban. Ez utóbbit választottam, de
sajnos a cukormérõ választékban éppen nem volt
olyan, ami kompatibilis lett volna a családi mérõk
tesztcsíkjaival. Gondolkoztam mit tegyek, amikor az
Újvárosi Gyógyszertár asszisztense kedvesen felaján-
lott egy mérõt kölcsönbe, tesztcsíkokkal erre a pár
órára.
A település nyilvánossága elõtt szeretnék köszönetet
mondani ezért a megértõ, emberi és nagyvonalú gesz-
tusért. Nagyon jól esett a segítség.

Egy nagymama

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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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

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: Munkatársak: Csányi Kálmán, Czöndör Mihályné, Domak Zsanett, Dombrovszki
Györgyné, Dudásné Mester Judit, Hambalgó László, Koltai Zsuzsa, Méder Szilvia - Uszkay

Réka, Molnár Sándor, Neikl-Ladány Ágnes, Paál Huba, dr. Valkó Péter, Zserdin Balázs
Tervezés és nyomtatás: Rolling Nyomda Bt. Felelõs vezetõ: Rozsnyai Zoltán

Megjelenik 650 példányban Lapunkat rendszeresen szemlézi az OBSERVER médiafigyelõ!
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Éppen öt évvel ezelõtt történt, hogy egy
óvodás kisfiút beíratott az édesanyja
jégkorongozni. A Bécsben élõ orosz
mûkorcsolya szakembereknek feltûnt
a fiú könnyed mozgása, hajlékonysá-
ga, szép tartása.
Megkérték az édesanyát, váltsanak
sportágat, mert a gyermeknek szem-
mel láthatóan semmi keresnivalója a
hokisok között, viszont náluk a lehetõ
legjobb helyen lenne! A kisfiú le-
cserélte a hokikorcsolyát és
megkezdõdött a kemény munka: a
többórás edzés, a mozgáskultúrát
fejlesztõ balett órák sorozata. Lassan
telt-múlt az idõ és a kis gyermek,
Berei Mózes „Pepe” az óvoda után
elkezdte az iskolát Bécsben. Éde-
sanyjával otthon magyarul beszél, de
németül tanult meg írni, olvasni, szá-
molni. A jégcsarnokban és a balett
órákon pedig oroszra vált. A napi
több órás edzés, a szorgalom és a
tehetség mindinkább komoly sikerek
felé repítette Pepét. Egyre több mû-
korcsolya versenyen gyõzött az
elmúlt években. Ebben az idényben
toronymagasan nyerte az osztrák
bajnokságot, egyetlen egy tartományi
versenyen sem talált legyõzõre, a
tavalyi és tavalyelõtti évekhez hason-
lóan: összesített osztrák bajnok lett.
Nemzetközi versenyeken is megmu-
tatta tudását, bizonyította tehetségét.
Február végén egy rangos nemzetközi
versenyen, ahová a világ 33
országából érkeztek versenyzõk, Pepe
a nagy riválisokat, az oroszokat és a
kazahsztáni versenyzõt maga mögé
tudta szorítani, de mivel az egyik
ugrás közben kicsúszott a lába alól a
jég, a svéd megelõzte. Néhány nappal
késõbb hihetetlen szép sikert ért el
Budapesten: megnyerte az Európa
Kupát. Hazai pályán sikerült hibátlan
kürt futnia. Látszott rajta mennyire
átérzi, hogy szülõhazájában
versenyez, még ha a hangosbe-
mondóból a „Mózes József Berei,
Ausztria” is szólt, mikor jégre lépett.
Olyan megható volt, mikor
megkérdeztem tõle, mire gondolt

ekkor. Ez a kis emberpalánta azt
válaszolta, hogy õ erre nem is figyelt,
hanem azt mondogatta halkan
magában: Magyar földön Pepe nem
vész el, nem hibázhat, nem csúszhat
el! A versenyt követõen a Kossuth
rádió interjút készített vele. Büszkén
vallotta meg, hogy õ egy puszta-
szabolcsi kisfiú, aki Ausztriában
tanul, mert az anyukája a bécsi mag-
yar nagykövetségen dolgozik. Napi
négy-öt órát edz, az osztrákoknak
nyeri a versenyeket, viszont ha felnõ,
hazatér. Azt szeretné, hogy a
melegítõje hátára nagybetûvel legyen
ráírva: MAGYARORSZÁG. Érezni
lehetett, hogy még a hangja is elcsuk-
lott, ahogy ezt a szót kimondta, és
közben zavartan gyûrögette kezében a
Hajrá Pepe feliratú magyar zászlót.  

Pepe szép sikereként lehet szólni a
januárban Eisenstadban rendezett
Haydn kupáról, ahol nemcsak a
korosztályos versenyt nyerte meg,
hanem a nap végén, amikor összeszá-
molták a pontokat, és összesített
gyõztest hirdettek nõi és férfi
kategóriában is, a tízéves kisfiú állt
fel a dobogó legmagasabb fokára, egy
nála egy fejjel magasabb tizenhét
éves lány mellé. Szûnni nem akaró
taps szólt a sportcentrum díszter-

mében az eredményhirdetésnél. Nem
véletlen, hiszen olyan dolog történt,
amire senki nem számított: Pepe még
a nagyokat is legyõzte.

Magyarországon és Ausztriában a
korcsolyavilág berkeiben senki elõtt
nem ismeretlen a mi fiúnk neve, tel-
jesítménye. A budapesti verseny után
edzõje azt nyilatkozta a rádiónak,
hogy több mint harminc éve van a
pályán, de nem dolgozott még ilyen
szorgalmas és céltudatos kor-
csolyázóval, aki már gyerekként
tudja, mit akar. Amennyiben nem lesz
sok kiszámíthatatlan „ha”, vagyis, ha
nem nõ a fiú túl magasra, ha nem éri
sérülés, ha jól vészeli át a kamasz-
kort, ha adott pillanatban még a
szerencse is melléáll, akkor bármi
megtörténhet! Kívánjuk, hogy min-
den jól alakuljon Pepe körül és akkor
talán már nyolc év múlva a téli
olimpián is láthatjuk nagyszerû
sportolónkat. Micsoda bravúr lenne
ez Pepétõl, és micsoda páratlan
esemény városunk történetében!
Legyünk büszkék tehát a fiúnkra,
hiszen viszi a hírünket szerte a világ-
ban. Mindig megemlít bennünket,
ezzel tudatja, hogy közénk valónak
tartja magát, mi vagyunk az Otthona.
Mi pedig reméljük, hogy ez a tehet-
séges, közvetlen kisfiú, aki tudja,
honnan indult el, és hova tart, még
sok örömet szerez majd nekünk,
pusztaszabolcsiaknak. Szép volt
Pepe! Hajrá Pepe!

Paál Huba

A jég hátán is megél
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PSC hírek

Folytatta a felnõtt csapat téli
felkészülést. A mûfüves bajnokság 4.
fordulójában Szár csapatával
mérkõztünk. Szár a megyei elsõ
osztályban közvetlenül az élmezõny
mögött helyezkedik el. Szoros meccsen
2:1 arányú vereséget szenvedtünk.
Gólunkat Kovács Zsolt szerezte. A
következõ fordulóban Sárosd csapatá-
val játszottunk szintén Csákváron. Jó
kezdés után kijött a nagyobb tudás és
5:2 arányú vereséget szenvedtünk.
Góljainkat Erdei és Kovács Zsolt
szerezte. Ezzel a mérkõzéssel lezárul-
tak a csoport küzdelmei. A kiírás
szerint azonban várt még ránk egy
helyosztó mérkõzés. A másik, szintén
Csákváron rendezett csoport 5. helyén
végzett Pátka csapatával találkoztunk.
Hullámzó mérkõzésen magabiztos 5:2
arányú gyõzelmet arattunk.
Gólszerzõk: Erdei (2), Varga Z. (2),
Kovács B. Felkészülés része volt a IV.
Mezõvári József-Kiss Lajos emléktor-
na. A tavalyi jó szereplést nem tudtuk
megismételni, most csak az 5. helyen
végeztünk. A téli felkészülést
Százhalombattán, egy teremtornán zár-
tuk. Viszonylag megfiatalított csapattal
is veretlenül nyertük a tornát.
Összességében a vezetõk tartalmas
felkészülést biztosítottak a felnõtt csap-
atnak, reméljük, hogy ez a bajnokság-

ban majd visszaköszön. A korábban
beharangozott igazolások közül
Csucsai Zoltán mégsem igazolt

Pusztaszabolcsra. A tavaszi fordulók-
nak a csapat 20 fõs kerettel vághatott
neki. A bajnokság tavaszi nyitányán
mindjárt a hazai pályán mumusnak
számító Aba csapatát fogadtuk. A tét
meccsre kiéhezett drukkerek nagyon
várták már a kezdõ sípszót. Az elsõ
félidõ viszonylag mezõnyjátékkal telt, a
második félidõben nagyobb ritmusra
kapcsoltunk. Egy formás akció végén
Kovács Zsolt megszerezte a vezetést. A
meccs vége felé már inkább hagytuk az
ellenfelet kibontakozni ez azonban
megbosszulta magát és szinte a lefújás
pillanatában egyenlített az Aba. Az ifi
mérkõzésen Aba gyõzött 3:2 arányban.
Góljainkat Páhi és Sári szerezte. A
második fordulóban Adony csapatához
utaztunk. A két szomszéd település
mérkõzését „El Classico-nak” nevezik.
A hazai csapatnál a téli szünetben teljes
vezetõség csere történt és új edzõ
próbálta ráncba szedni a csapatot. Maga
a mérkõzés színvonala nem a legma-
gasabb volt, azonban nagyon küzdöt-
tünk, hogy a népes szabolcsi tábornak
örömet szerezzünk. Az elsõ félidõben
még csak helyzetek voltak, a második
félidõ közepén megszereztük Farkas
József révén a vezetést. Azonban
Závotka sporttárs úgy gondolta, hogy
felpaprikázza a hangulatot. Kiállította
Kovács Zsoltot és engedte a kemény,

olykor már durva harcmodort a hazai
csapatnak. Hajrában egyenlített az
Adony, azonban nem esett össze a
vendégcsapat, a hazai kapus hibáját
kihasználva Nagy Ákos eldöntötte a
klasszikus rangadót. A 2:1-es
gyõzelemért járó 3 ponttal továbbra is
4. helyrõl várja a folytatást a PSC. A
két tavaszi bajnoki alapján látható,
hogy Megyeri Roland külföldi
munkavállalás miatti hiánya nagy
veszteség a csapatnak, azonban ha az
Adonyban látott küzdés jellemzi a
következõ rangadó sorozaton a csapa-
tot, akkor szép sikereket tapsolhat a
megye talán legjobb szurkoló tábora.
Várjuk továbbra is a szurkolókat a
meccseinkre. 

Zserdin Balázs

Felhívás!
Dr. Nagy István ügyvéd tájékoztatja
Ügyfeleit, hogy az ügyfélfogadási
óráit a pusztaszabolcsi
Polgármesteri Hivatalban tartja
szerdán 15 órától 17.30 óráig.
Szerzõdéseket a hét minden napján
köt szombaton és vasárnap is
Pusztaszabolcson, a megrendelõ
lakásán elõzetes egyeztetés alapján:
06-30/639-2893.
Dr. Nagy István ügyvéd kéri
Ügyfeleit, hogy a szerzõdéskötéshez
szükséges tulajdoni lapokat,
térképeket, széljegyes tulajdoni
lapot telefonon, nála rendeljék meg.
Szombati és vasárnapi
szerzõdéskötésnél a tulajdoni lap,
stb. igényüket legkésõbb pénteken
10 óráig jelentsék be a fenti telefon-
számon.
Kérem egyben Ügyfeleimet, hogy a
lakótelkek mûszaki megosztását,
telekalakítást szintén nálam ren-
deljék meg, mivel a mûszaki
megosztás elõtt a Dunaújvárosi
Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalánál az elõzetes engedélyt
helyes megkérni, s ez jelentõs biz-
tonságot jelent.

Dr. Nagy István
ügyvéd

06-30/639-2893
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Az Invitel célja, hogy minél
jobban ismerje elõfizetõit.
Pusztaszabolcson már közel
másfél éve van személyes ügy-
intézési nap, ahol az itt élõk
helyben intézhetik ügyeiket.
Az Invitel területi képviselõjé-
vel, Magda Istvánnal az eddigi
tapasztalatokról beszélgettünk.

Mióta jár Pusztaszabolcsra az Invitel képvise-
letében?
Közel másfél éve minden páratlan hét péntekjén
8.00 és 12.00 óra között, az Invitel Napon várom a
helyieket a polgármesteri hivatalban, a Velencei út
2. szám alatt, hogy segítsek a tévé-, internet- és tele-
fonszolgáltatásainkkal kapcsolatban. Az idõpon-
tokról és az elérhetõségeimrõl a helyszínen is talál-
nak tájékoztatást az érdeklõdõk: ki van függesztve a
telefonszámom, így hívhatnak akkor is, amikor nem
vagyok itt. 
Milyen ügyekben szokták Önt keresni?
Az Invitel tévé-, internet- és telefonszolgáltatásokat
nyújt. A személyes találkozón átnézzük a csator-
nakínálatot és megbeszéljük, hogy milyen internet-
sávszélességre van szükség, a telefonálási szokások
alapján pedig kiválasztjuk, mely kiegészítõ szolgál-
tatásainkkal lehet leginkább pénzt megtakarítani.
Pénztár kivételével szolgáltatásainkkal kapcsolatos
teljes körû ügyintézéssel, de akár számlákkal kapc-
solatos kérdésekben is állok rendelkezésre. Az új
szolgáltatásra vonatkozó megrendelést le is adhatják
nálam az ügyfelek.
Ha nincs éppen itt, akkor telefonon mivel
kereshetjük?
Amennyiben mielõbb szeretnék ügyeiket elintézni,
akkor keressenek telefonon. Így elõzetesen meg
tudjuk beszélni, hogy mire van szükség, a személyes

találkozóig pedig elõkészítem a megfelelõ
nyomtatványokat, hogy felgyorsíthassuk az ügyin-
tézést. 
Az Invitelnél rendszeresen vannak különbözõ akciós
ajánlatok, ezekrõl is részletes információt tudok
adni, az akciós szolgáltatásokat pedig meg is lehet
nálam rendelni. Így nem kell attól tartani, hogy azért
marad le valaki egy jó lehetõségrõl, mert nem tud
idõben eljutni a legközelebbi Invitel Pontba.
Miért most érdemes az Invitelt választani?
Az Invitel ajánlataiban mindig számos értékes szol-
gáltatás található. Tévé-, internet- és telefonszolgál-
tatásból álló Invilág csomagjainkban például díj-
mentesen kipróbálható extrák közül válogathatnak
ügyfeleink, de márciusi akciónkban még többet
adunk.
Sokan szeretnék, hogy saját maguk állíthassák össze
tévés elõfizetésüket. Többször hallom ügyfeleinktõl,
hogy milyen jó lenne, ha õk mondhatnák meg,
milyen csatornák legyenek a csomagban. Jó hír,
hogy márciusi ajánlatunkban – amely három szol-
gáltatás megrendelésére vonatkozik – az adott cso-
maghoz tartozó csatornákon felül ízlés és érdeklõdés
szerint választható még egy tematikus csatornacso-
mag is – például gyerekmûsorok, sportadók vagy
mozicsatornák – és az elsõ hat hónapban még csak
fizetni sem kell értük. Tehát attól függõen, hogy
ügyfeleink milyen minicsomagot választanak,
legalább 3, de adott esetben akár 8 plusz csatornát is
kapnak díjmentesen fél évig!
Vagyis azok az új elõfizetõink, akik most rendelnek
új tévé-, internet- és telefonszolgáltatásból álló cso-
magot és vállalják, hogy 2 évig az ügyfeleink marad-
nak, hat hónapig díjmentesen nézhetik az általuk
választott tematikus tévés minicsomagunkat.
De van még más is a márciusi akcióban. 

Pusztaszabolcson új elõfizetõinknek – kétéves
szerzõdés megkötésével – 6 hónapig Start Extra tele-
fonopciónkat is havidíjmentesen biztosítjuk, így
0 Ft-os percdíjjal hívhatnak csúcsidõn kívül minden 

hazai normál díjas vezetékes számot, az
Inviteleseket pedig csúcsidõben is.
Természetesen meglévõ elõfizetõinkre is gondo-
ltunk. Az akciós ajánlat rájuk is érvényes, ha 24
hónapos, határozott idejû szerzõdéskötéssel vásárol-
nak új szolgáltatáselemeket. De ha minderrõl még
többet szeretnének tudni, hívjanak bizalommal bár-
mikor.
Milyen személyes benyomása alakult ki
Pusztaszabolcsról?
Tapasztalataim szerint a pusztaszabolcsi lakosok
szívesen veszik, hogy van egy állandó kapcsolat-
tartójuk, akivel kéthetente személyesen találkozhat-
nak, és egy közvetlen telefonszámon is elérhetnek.
Az Invitel Nap nagyon jó lehetõség: nem kell
szabadságot kivenni és fél napot arra szánni, hogy
beutazzunk Dunaújvárosba, hanem mindenki a
lakóhelyén kényelmesen személyesen intézheti
ügyeit.

Pusztaszabolcs Inviteles kapcsolattartója: 
Magda István, tel.: +36 20 211 2360
Az Invitel Nap helyszíne:
Pusztaszabolcs, Velencei út 2. (a polgármesteri
hivatalban)
Nyitva tartás: minden páratlan héten, pénteken
8.00–12.00-ig 

AAzz IInnvviitteellnnééll ffoonnttooss aa sszzeemmééllyyeess kkaappccssoollaatt aazz üüggyyffeelleekkkkeell
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2014. február 22-én tartotta a
polgárõrség az éves köz-
gyûlését, ahol a vezetõség
beszámolt az elmúlt idõszakról.
Elsõként Hambalgó László
elnök tartott beszámolót az
elmúlt idõszakról, majd
Aszalós Rozália adott
tájékoztatást a pénzügyekrõl.
A jelenlegi vezetõséget a
2013. március 30-ai köz-
gyûlésen választotta meg a
tagság, az átadás-átvétel
pedig április 6-án történt
meg. Az alatt az idõ alatt,
míg a cégbíróságon
átvezették a vezetõségvál-
tozást, még nem volt aláírási
joga az új elnöknek, ezért az
önkormányzat által
megszavazott támogatási
összeget nem tudta fel-
használni a szervezet. Emiatt
Április 1. és július 31. között
a polgárõrök saját gépkocsi-
val, saját költségen
járõröztek a városterületén.
A négy hónap alatt 58 szol-
gálat történt 870 órányi
járõrözéssel. Külön
köszönetemet fejezem ki
azoknak, akik saját jár-

mûvükkel, saját költségen
vállalták a szolgálatot.
Az vezetés alatti 9 hónap
alatt (2013. április – decem-
ber) összesen 183 alkalom-
mal teljesített szolgálatot a
polgárõrség, ami 1937 órát
jelent. A rendõrséggel
közösen 15 szolgálat történt
110 órában. Rendezvények
biztosítása 23 alkalommal
történt 300 órában.
Szeptember hónapban 10
alkalommal 20 órában részt
vett a polgárõrség az „Egy
iskola egy polgárõr”
akcióban. Jelenleg 35 tagja
van a Pusztaszabolcsi
Polgárõrségnek. 
A fontosabb események a
2013. évben: 
- április 27-én volt az elsõ
közgyûlés az új vezetõség
irányításával
- június 1-jén részt vett a
csapat a Móron a megyei
polgárõrnapon
- július 11-én elhoztuk a
Suzuki Vitara gépkocsit,

mely a rendõrség tulajdona,
de a polgárõrség az üzem-
bentartó
- a polgárõrség biztosította
a Nyári Fesztivál ren-
dezvényeit
- a Négy Évszak Maraton
versenyeit is biztosítottuk
- a halottak napja körüli
napokban a temetõ
környékén biztosítottuk
- jelen volt a polgárõrség a
búcsúkor is
- december 13-án a 2. köz-
gyûlést tartottuk
- a szilveszteri rendezvény
és tûzijáték biztosítását is
megoldottuk
A vezetõség folyamatosan
dolgozik az elmúlt idõszak
hiányosságainak pótlásán.
Minden területen törekszünk
a törvényes mûködésre. Úgy
érzékelem, hogy minden
polgárõr egyre komolyabban
veszi a szolgálatot,
ugyanakkor a légkör is egyre
barátságosabb.

Megköszönöm a szpon-
zoroknak a mûködéshez
adott támogatást:
Pusztaszabolcs Város Önkor-
mányzata, Fejér Megyei
Polgárõr Szövetség, Országos
Polgárõr Szövetség, Fejér
Megyei Rendõr Kapitányság
Halász büfé, Mézes József,
Zörényi László, Styx Kft.,
Perlaki H. Beáta, Sohár
Brigitta, Sziebler Bt.,
Ricsi bolt,
Csiki Family, Králl Bea
virágos, Szajkó és Társa Bt.,
József utcai Zöldséges,
Marika fodrászat, Forgóné
Márta virágos, Újhelyi
István, Vilityer István, Feri
bolt. Külön köszönet Szajkó
Jánosnak, aki rendszeresen
nyomon követi a polgárõrség
munkáját és támogatja a
tevékenységünket anyagilag
is. 
A beszámolókat követõen 3
új tag felvételére került sor,
és egy jó hangulatú vacsorá-
val zárult a közgyûlés.

Hambalgó László
elnök

P O L G Á R Õ R S É G

Pusztaszabolcsi
Katasztrófavédelmi Õrs 

A Fejér Megyei Kormányhivatal vezetõje, Dr. Galambos Dénes
kormánymegbízott választási tájékoztatót tartott 2014. 03. 10-én a
Mûvelõdési Házban. A tájékoztatón jelen volt még Csányi
Kálmán, városunk polgármestere, Magosi Lajos tü. ezredes, a
Fejér Megyei Katasztrófavédelem parancsnoka, illetve Orosz
Csaba tü. alezredes, a Dunaújvárosi Hivatásos Tûzoltó-parancsnok-
ság vezetõje, akik tájékoztatást adtak a Pusztaszabolcsi
Katasztrófavédelmi Õrs felépítésének helyzetérõl. 
Magosi Lajos tü. ezredes tájékoztatja a hallgatóságot a tûzoltóõrs
építésérõl

Azért került a választás Pusztaszabolcs településre, mert igen jó a
földrajzi fekvése, rendkívül jól szervezett Önkéntes Tûzoltó
Egyesület mûködik és a „fehér folt” lefedését így tudták biztosí-
tani. A leendõ õrsön 18 tûzoltó fog szolgálatot teljesíteni, 4-4 fõ
bontásban, néhány tartalékossal, egy középkategóriás, fecskendõs
jármûvön, ami 4000 liter vizet képes szállítani. Orosz Csaba tü.
alezredes irányítása alá fog tartozni az õrs, akinek feladata lesz a
szolgálat szervezése, az állomány folyamatos képzése, gyakorla-
toztatása és a helyszíni kontroll végzése. Dunaújváros alárendelt
szerve leszünk. 
Törekednek arra, hogy a szolgálatot teljesítõk helybeli, vagy a
környezõ településeken lakók legyenek, könnyítve ezzel a munká-
ba jutásukat.
Riasztás után 2 perc alatt indulnak el tûzoltóink és 15 perc alatt a
környezõ kilenc település bármelyikén ott vannak, jóval kevesebb
idõ alatt, mint eddig. 
Az õrs mûködtetésének ütemezési terve:
2014.március 17: Kivitelezõ kiválasztása
2014.április: Kezdõdik a tényleges építés
2014. szeptember 30-ig: Befejezõdik a kivitelezés
2014. október 30-ig: Mûszaki átadás megtörténik
2014. december 1.: A tûzoltóink a tényleges riasztásokat várják
már ekkor. (Bízunk benne!)

Méder Szilvia – Uszkay Réka
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Téltemetõ
2014. március 04-én télbúcsúztató farsangi
felvonulást tartottunk. A felvonulás  az Általános
Iskolától, a Manóvár és a Zsiráf Óvodáktól indult a
Városháza elõtti térre, ahol mûsorral, kiszebáb
égetéssel búcsúztattuk a telet.
Rendezvényünkön szép számmal részt vettek ki-
csik és nagyok is. A mûsor után fánkkal és forró
teával kedveskedtünk a megjelenteknek.
Megköszönjük közremûködésüket: az Általános
Iskola pedagógusainak, az iskola énekkarának és a
versmondó gyerekeknek; az óvodák és az önkor-
mányzat részérõl segítséget nyújtó munkatársak-
nak, a kiszebáb égetésnél segédkezõ Domak
Györgynek. A fánk sütéséhez hozzájárultak: Tóthné Varga Ágnes, Kenyér Péterné, Mayer Erzsébet és Fidrich Csilla.
A forró teát Milvius Attiláné szolgáltatta. Köszönjük segítségüket!

Domak Zsanett

Azért már vártuk a tél végét

Ég a kisze, száll a pernye

Jólesett a forró tea és a finom fánk
Télbúcsúztató, tavaszköszöntõ dalokat

énekelt az iskola kórusa


