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Õszi leltár
Az õsz a betakarítás idõszaka. Az egész évben a földeken
végzett munka eredményét ekkor láthatjuk. A diószedés, a
szüret, a kukorica betakarítása jelzi, hogy befejezõdött az
év, s készülhetünk az újra. Az õszi ásás, egyes termények
elvetése már a következõ idõszak sikerét alapozzák meg.
Hasonló folyamat zajlik az önkormányzatnál is. Hiszen a
februárban elfogadott költségvetésben meghatározott
fejlesztéseket erre az idõszakra kell befejezni. Az egyes
beruházások esetében az elhatározás és a megvalósulás
közt hosszú idõ is eltelhet. A hosszú idõ alatt változhatnak
a szereplõk, a szereplõk szándékai és körülmények is.
Tavaly ilyenkor a kisgyermekes anyukák követelték, hogy
a Juhászné doktornõ rendelõje helyett az önkormányzat
találjon egy gyermekorvosi rendelõt. A külsõ hatóságok,
az ÁNTSZ ideiglenes idõszakra engedélyezte, hogy a
védõnõi szolgálat és a gyermekorvosi rendelés egy
helyszínen, de idõben elkülönülten történhessen. Addig,
amíg az új gyermekorvosi rendelõ meg nem épül.
Az Adonyi úti rendelõ ÁNTSZ által adott mûködési
engedélye 2014. december 31-ével lejár. Informálisan
jelezték a hatóság munkatársai, hogy engedély hosszabbítást csak akkor kaphatjuk meg, ha a mozgássérültek
számára az akadálymentesítést elvégezzük. Három
lehetõség közül választhattunk. Minden marad a régiben
és Juhász doktornõ rendelõ nélkül marad. Vagy az Adonyi
útit építjük át (WC, rámpa és az új szabványok szerinti
váró) vagy összekapcsoljuk a gyermekorvosi rendelõ
kialakításával. Az elõnyök és a hátrányok mérlegelése
után az utóbbi mellett döntöttünk. Bár minden képviselõ
tudta, hogy Juhász doktornõ betegeinek a sorompó
nehézségeivel kell majd megküzdenie. Ha önálló gyermekorvosi praxist akarunk, bízom benne, akkor ezt az
áldozatot a beteg nagymamák a kisunokák kedvéért felvállalják. Biztos, hogy nem örülnek ennek az áldozatnak, biztos, hogy panaszkodnak a hosszabb út miatt, valószínûleg
még morgolódnak is, hogy a megszokott helyett új helyre
kell menniük. Azonban remélem, hogy elfogadják, hogy
az önkormányzat a megoldások közül a kisebb rosszat
választotta, s elfogadják az új orvosi rendelõt.
Az új orvosi rendelõ megépült a mentõállomás mellett, a
gyógyszertárhoz közel. Várja a betegeket: a kicsiket és a
felnõtteket is.

A tavaly ilyenkor aggódó kisgyermekes anyukák beteg
gyerekei számára megfelelõ körülmények biztosítottak.
Az ÁNTSZ munkatársai is rábólintottak, s engedélyezik
az orvosi rendelést.
Az új rendelõhöz hasonlóan elkészült az állami tûzoltó õrs
épülete is. A mûszaki átadás is befejezõdött, a cikkírás pillanatában a külsõ körlet utolsó igazításai zajlanak. Úgy
tûnik, hogy a három éve elkezdõdött munka itt is lezárult.
A betakarítás után azonban az új idõszak elõkészítése is
elkezdõdött. Az új önkormányzat megalakulása után
kialakította az új szervezeti rendszerét. A korábbi négy
önkormányzati bizottság helyett csak három bizottság fog
mûködni a következõ idõszakban. Minden képviselõ csak
egy bizottságban tag, így a leterheltség is azonos a
képviselõk között. A külsõ szakértõk megválasztása után
most zajlik a puding próbája. Remélhetõleg egy kiegyensúlyozott szakmai munka fog folyni, amelynek az a célja,
hogy az ellentmondásokat tisztázzák, hogy a döntések
egyértelmûek legyenek.
Az új idõszak elõkészítéséhez, a régi idõszak lezárásához
tartozik Vezér Ákos jegyzõ távozása is. Polgármesterként,
azaz munkáltatóként kezdeményeztem a közös megegyezéssel való munkaviszony megszüntetését. Másféléves
közös munka után úgy ítéltem meg, hogy más munkamódszerrel, más stílusban dolgoztunk. Idõnként a múlt démonai is beárnyékolták a közös munkát. A munkakezdésrõl, a
hivatali dolgozók motivációjáról, a rendezvényeken való
közszereplésrõl való gondolkodásunk annyira távol esett
egymástól, hogy úgy ítéltem, hogy mindez hosszabb távon
mélyülõ személyes konfliktusok melegágyává fog válni.
Elõzzük meg a stressz helyzetet és ne utólag akarjuk
kezelni. Mivel jó jogi szakembernek tartom, ezért biztos
vagyok benne, hogy az önkormányzati választások után
üresedõ jegyzõi állások közül válogathat, s megtalálja azt
a helyet, ahol az õ munkastílusával segítheti munkahelye
tevékenységét. Remélem, hogy néhány év múlva elfogadja a mostani látszólag negatív véleményemet, s bölcs döntésként fogja értékelni. Középiskola igazgatóként tapasztaltam már olyat, hogy 9 év múlva köszönték meg, hogy
munkahely változtatásra kényszerítettem egy pedagógust.

“ Ember lenni mindig, minden körülményben.”

Csányi Kálmán
polgármester

(Arany János)
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hidroglóbusz tisztítását, amelyet október 12-ére elvállalt. Mindezekrõl tájékoztattam a cikolai lakosokat is.
Azonban október 11-én - mint utóbb kiderült - a
hidroglóbusz szivattyú trafója tönkrement, ezért a
glóbusz utántöltése leállt, ezért szombat délre már nem
volt folyóvíz Cikolán. Az Agárdi Farm Kft., mint a
szolgáltató képviselõje az elektromos hibát elhárította,
a hidroglóbusz megtelt vízzel, ezért másnap, a tisztítás
tervezett idõpontjában a vállalkozó nem tudta elvégezni
a munkát. Ezért október 15-én a tisztítást végzõ vállalkozóval és az Agárdi Farm Kft. képviselõjével
egyeztetõ megbeszélést folytattunk, hogy hogyan lehet
október 19-én az elmaradt tisztítást elvégezni.
Természetesen a 2 liter/fõ/nap ásványvíz-ellátást
folyamatosan biztosítottuk. Várjuk a vízvizsgálat eredményét.
2014. október 4-én a Magyar Rákellenes Liga
Pusztaszabolcsi
szervezete
Pusztaszabolcson
„rózsaszín sétát” szervezett, hogy a mellrákra felhívják
a figyelmet. A rendezvényt megtisztelte Monspart
Sarolta világbajnok atléta is. Késõ délután az
Idõskorúak Klubjában a szociális intézmény vezetõje és
dolgozói szervezésében Idõsek világnapi rendezvényt
tartottunk az Idõskorúak Klubja tagjai számára.
2014. október 6-án a szavazatszámláló bizottsági tagok
letették a törvényben elõírt esküt.
2014. október 7-én reggel azok a szavazatszámláló
bizottsági tagok is letették az esküt, akik elõzõ nap nem
voltak jelen. A közmunkások kicserélték a temetõbe
vezetõ járdához kapcsolódó híd fapadlóját. Délután az
általános iskola intézményi tanácsának ülésén vettem
részt, amelyen elfogadtuk az intézményvezetõ
2013/2014. évre vonatkozó beszámolóját, valamint
egyeztettünk Harza Márk problémáiról, végleges
megoldást egyenlõre nem találtunk. Késõ délután a
Polgári Egyesület által szervezett elõadáson vettem
részt.
2014. október 8-án délután a katolikus egyházközség
ülésezett, melyen az egyházközség képviselõ-testülete a
november 9-i búcsúhoz kapcsolódó püspöki látogatásról egyeztetett.
2014. október 9-10-én szabadságon voltam, ennek
ellenére 9-én késõ este az utolsó, addig még esküt nem
tett szavazatszámláló bizottsági tag eskütétele történt
meg. Ekkor jelezte a vadásztársaság fõvadásza, hogy az
Ady E. utcai rókák kilövésének milyen eljárása van.
Másnap a Hivatal munkatársai a Dunaújvárosi
Rendõrkapitányság felé a belterületi kilövési engedélykérelmet elküldték, válasz a testületi ülésig még nem
érkezett.
2014. október 12-én helyi önkormányzati választás
zajlott.

Tájékoztató a két ülés
közti eseményekrõl
22014.

szeptember 26-án, pénteken az aszfaltos utak
kátyúzása, javítása történt meg összesen 250 m2 aszfaltot helyezett el a vállalkozó. Sajnos a maradék, fel nem
használt, kihûlt aszfaltot egy tömbben a temetõ mögötti külterületi úton helyezték el. A teljesítési igazolást
addig nem írtam alá, amíg ezt a tömböt el nem szállították.
2014. szeptember 27-én Családi Nap – népszerûbb
nevén lecsófõzõ verseny – volt. Ezen a rendezvényen
Kovács Szilvia, Karcag Város alpolgármestere, a
„Magyarország legszebb konyhakertje” mozgalom
elindítója, valamint dr. Galambos Dénes országgyûlési
képviselõ és dr. Molnár Krisztián, Fejér Megye fõjegyzõje is megtisztelte településünket. Ekkor zajlott az
„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!” pusztaszabolcsi programja is. A lecsófõzõ verseny nyertese a
Deutsch Zoltán („Brúnó”) által képviselt csapat volt.
2014. szeptember 30-án a Gazdász Vadász
Vadásztársaság elnökével, Borsos Sándorral egyeztettem a mezõõrség mûködésével kapcsolatosan. Kértem,
legyen arról információnk, hogy a vadászok adott
idõben milyen területeket használnak, hogy véletlenül
se történjen vadászbaleset. Kora délelõtt Nemes
Lászlóval, a Noble Kft. vezetõjével egyeztettem a
pályázaton elnyert kerékpártárolók kivitelezésével
kapcsolatban. A kivitelezés azóta folyamatosan halad,
befejezési határidõ november 30. Délután a szociális
intézmény családsegítõ szolgálatának szakmai napján
vettem részt.
2014. október 1-jén benyújtottuk az általános iskola
energiahatékonysági pályázatát. 2014. október 20-án
érkezett az ezzel kapcsolatos tájékoztatás, hogy a formai elemeknek megfeleltünk, a tartalmi ellenõrzés zajlik.
2014. október 2-án kaptuk a hírt, hogy a három
havonként esedékes cikolai ivóvíz minõsítési eljárás
során a vízben baktériumokat találtak. Az ÁNTSZ
személyenként 2 liter ivóvíz biztosítását írta elõ, amíg
az ivóvíz a minõségi paramétereknek nem felel meg.
Egy olyan vállalkozót kértem fel, aki nemcsak szállította a két literes ásványvizeket, hanem az érintett cikolai
lakos számára személyesen el is juttatta. A problémafa
elemzése során arra a következtetésre jutottunk, hogy a
cikolai hidroglóbusz tisztítása segítségével a víz
minõségét a kívánt szintre tudjuk hozni. Ezért megrendeltem a vízellenõrzést végzõ vállalkozótól a
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2014. október 14-én délután a KG-Invest Kft. mûszaki átadást
szervezett a Zsiráf Óvodába, míg másnap a Manóvár Óvodába. Ezzel befejezõdött a napkollektoros pályázati beruházást.
A pályázat elszámolása után a hõszivattyúk beszerelése is meg
fog történni.
2014. október 15-én délelõtt Kulcson a Mezõföldi Híd
Térségfejlesztési Egyesület elnökségi ülésén vettem részt, ahol
az egyesület elnöke az egyesület likviditási problémáira hívta
fel a figyelmet, hiszen a mûködtetésre vonatkozó pályázati
támogatást bizonytalan idõre a támogató szervezet
felfüggesztette. Ezzel kapcsolatosan október 20-án
Mezõfalván mint polgármester vettem részt és várhatóan
október 27-én és november 3-án is további egyeztetések szükségesek. Elképzelhetõnek tartom, hogy a testületi ülésen önálló napirendi pontként is szerepelni fog ez az ügy.
2014. október 16-án a Helyi Választási Bizottság a megválasztott önkormányzati képviselõknek és polgármesternek átadta a
megbízólevelet.
2014. október 17-én az Országos Polgárõr Szövetség október
23-i ünnepséget szervezett Budapesten. Ezen az ünnepségen
adtak át polgárõröknek, illetve polgárõr szervezeteknek különbözõ díjakat. Id. Kasztner László alapító pusztaszabolcsi polgárõr Fejér megyébõl egyedül az „Év polgárõre” címet kapta
meg. Ezen a rendezvényen vettem részt a díjazottal.
2014. október 18-án az általános iskola referencia intézménnyel kapcsolatos konferenciát tartott, amelynek nyitó
elõadását én tartottam.Délután a Nemzeti Mûvelõdési Intézet
értékõr tevékenységének záró konferenciáját tartotta Agárdon.
A pusztaszabolcsi értékõrök munkáját elismerték és felkérték
õket arra, hogy Fejér megyei bázisszervezetként segítsék a
más Fejér megyei településen folyó munkát. Késõ délután a
Harmónia Nyugdíjas Egyesület kistérségi nyugdíjas klubok
részvételével bált rendezett.
2014. október 20-án Paál Huba, Csiki Szilárd és Simonné
Zsuffa Erzsébet képviselõkkel egyeztettem az elkövetkezõ 5
év munkájával kapcsolatban.
2014. október 21-én Székesfehérváron az Egészségügyi
Pénztárnál voltam a gyermekorvosi asszisztens finanszírozásával kapcsolatos adminisztratív hibák kijavítása
érdekében. Ha már ott voltam, érdeklõdtem a korábban
felmerült új fogorvosi praxis létesítésének feltételeirõl. Utána
részt vettem a Fejér Megyei Önkormányzat alakuló ülésén,
ahol a közgyûlés elnökének dr. Molnár Krisztiánt választotta
meg a közgyûlés. Délután a temetõben a Pusztaszabolcsi
Hagyományõrzõ és Hagyományteremtõ Alapítvány
szervezésében pedagógus elõdeink emlékére kopjafa-állítás
történt, amely önálló napirendi pontként szerepel. Késõ
délután zajlott Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének alakuló ülése, melyen megválasztottuk
Czöndör Mihály urat alpolgármesternek.
Csányi Kálmán

polgármester
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Két ülés közti események –
kiegészítés
2014. október 22-én a polgármester részt vett az általános
iskola október 23-i ünnepségén. dr. Valkó Péter kérte a
helyettesítések miatti feladat ellátási szerzõdés
módosítását. Ezen a napon a sárbogárdi rendõrségen a polgármester a 2013. évi szilveszteri események miatt szembesítési eljáráson vett részt.
2014. október 23-án volt a városi ünnepség, melyen az
általános iskola 8. osztályosai adtak mûsort, melyet
Kovács Lajos állított össze, Csányi Kálmán polgármester
mondott ünnepi beszédet. Ezt követõen a Hagyományok
Házában a 25 év 25 kép kiállítás megnyitójára került sor.
2014. október 25-én osztály és kollégista találkozó volt a
középiskolában. A régi kollégisták megtekintették a kastélyt is. Kora este az ÖTE közgyûlésére került sor, melyen új
elnököt választottak Kaszás János személyében, az új
parancsnok pedig Polákovics Tamás lett. Az esti orgonahangversenyen Serák András játszott.
2014. október 27-én Mezõfalván a Mezõföldi Híd
Térségfejlesztõ Egyesület akciócsoportjához tartozó
települések polgármesterei számára volt megbeszélés. Ezt
követõen a polgármester egyeztetett az Agrár Zrt., a Noble
Kft., és a Tamax vezetõjével az egyesület likviditási problémájának megoldásáról, mivel a korábbi idõszakban
jelentõs pályázati támogatáshoz jutottak ezek a cégek az
egyesületen keresztül.
2014. október 28-án interjút adott a polgármester a Fejér
Megyei Hírlap számára. A Fejér Megyei Önkormányzattól
megérkezett a Településfejlesztési Operatív Program utolsó egyeztetése, melyben mindaz a fejlesztési elképzelés
szerepel, amelyekrõl a képviselõ testület a májusi ülésén
döntött.
2014. október 29-én egyeztetés történt a búcsú
mutatványosaival.
A polgármester vitára bocsátotta a két ülés közti
eseményekrõl szóló tájékoztatót.
Czöndör Mihály elmondta, hogy az Országos Polgárõr
Találkozón Kasztner László az Év Polgárõre címet kapta,
javasolta, hogy a képviselõ-testület fejezze ki gratulációját
a kitûntetéshez.
Csiki Szilárd a cikolai víz minõségérõl érdeklõdött.
Paál Huba megkérdezte, hogy csak tematikusan vagy
pénzügyileg is elfogadták-e az operatív programot,
valamint, hogy volt-e szerzõdés a cikolai glóbusz
tisztítására és az ivóvíz szállítására, továbbá mennyibe
került ez az önkormányzatnak.
Csányi Kálmán elmondta, hogy a fejlesztéseket és az
összegeket is elfogadták az operatív programba. A cikolai
glóbusz tisztítására és a vízszállításra is volt szerzõdés. A
tisztítás utáni vízmintavétel megfelelõ eredményt mutatott.
A továbbiakban három havonta kell vízmintát venni a
minõség-ellenõrzés céljából. Mivel pontos adatokat és
számokat szeretne közölni a cikolai szerzõdésekkel kapcsolatban, ezért Paál Hubának 30 napon belül írásban ígért
választ.
Kiss Kornélia
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merült fel benne is, mint Csiki képviselõ úrban. A
kivitelezés megtörtént, a bejelentés viszont elmaradt.
A zöldhulladékkal kapcsolatban rá fog kérdezni a
szolgáltatónál a szállítás idõpontjára. Valóban nem
történt intézkedés a partnertelepülési tábla elhelyezésével kapcsolatban. A cikolai temetõben közmunkások végezték a munkát. A temetõi hibát
folyamatosan telefonon jelezte a hivatal az E-ON-nak.
Jellemzõ rájuk, hogy az új orvosi rendelõknél a
mérõóra áthelyezésrõl szóló munkavégzés elrendelését is hibásan állították ki.
Tüke László a Családi nap – Lecsófõzõ versennyel
kapcsolatban tolmácsolta Baltási Nándor plébános úr
köszönetét, hogy az önkormányzat is közremûködött a
rendezvény
finanszírozásában
(a
Szeretlek
Magyarország országos rendezvénysorozat keretében
kapott pályázati támogatásról van szó). Ezzel jelentõs
terhet vett le a szervezésben résztvevõ egyházak helyi
gyülekezeteinek válláról. Más: elkezdõdött a
Pusztaszabolcs-Velence közötti út javítása – jó lenne,
ha teljesen új burkolatot kapna.
Csányi Kálmán tájékoztatásul elmondta, hogy a rendelkezésre álló 150m Ft-os keretbõl nem lehet teljesen
felújítani az utat. Kb. 200 m-enként javítják teljes szélességben a legrosszabb minõségû szakaszokat. Így
mintegy 5-6 km-nyi út lesz javítva, de csak a település
táblákig.
Kiss Kornélia

KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK
Csiki Szilárd kérdezte, hogy a József Attila utcában az
un. Feri bolt elõtt miért vágták át az aszfaltot?
Javasolta, hogy a helyreállítás elõtt megfelelõ legyen
a tömörítés.
Czöndör Mihály emlékeztetett rá, hogy a zöldhulladék-szállításra kaptunk ugyan ígéretet a szolgáltató
képviselõjétõl, de idõpontra nem történt javaslat.
Emlékeztetett arra is, hogy határoztak a képviselõk
Kisiratos partnertelepülés táblájának elhelyezésérõl a
település táblánál, ami még nem történt meg.
Véleménye szerint ez nem lehet a költségvetés függvénye. Az alpolgármester örömmel vette a cikolai
temetõ kitisztítását. Mint a Legszebb konyhakertek
verseny helyi koordinátora tájékoztatást adott a mozgalomról az új képviselõk számára.
Paál Huba ismételten jelezte, hogy a ravatalozónál
változatlanul nem ég a lámpa (az állapot körülbelül
április-május óta áll fenn). Pozitívumként említette,
hogy Pálinkás József megkezdte a nagyon elhanyagolt
sírok rendbetételét a temetõben. Úgy tûnik, vannak
már követõi is. A képviselõ úr javasolta, hogy a
testület fejezze ki köszönetét ezeknek az önkénteseknek.
Csányi Kálmán polgármester válaszában elmondta,
hogy a Feri bolt elõtti úttal kapcsolatban ugyanaz

tõállomás elõtti füves területen (körforgó) Apostoli
Kettõskeresztet állítsanak fel november 30. – december 27-ig terjedõ idõszakban.
A képviselõ-testület hozzájárult és tudomásul vette,
hogy a Hagyományõrzõ és Hagyományteremtõ
Alapítvány a temetõben 2014. október 21-én kopjafát
állított a pedagógus elõdök emlékére.
A képviselõk döntése értelmében 2015. évre az önkormányzat tulajdonában lévõ szántó mûvelési ágú,
illetve belterületi telkeinek bérleti díja 3,9 Ft/m2.
Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek
bérbeadásáról szóló rendelet módosításának tárgyalása során Simonné Zsuffa Erzsébet fölvetette,
hogy hátha dr. Juhász Judit rendelõjének nem kellene
átköltözni az ófalusi/óvárosi részbõl. Czöndör Mihály
elmondta, hogy a régi rendelõ elõírásoknak megfelelõ
átépítésére nem volt elég pénz. A gyógyszertár
elköltözött a sorompó másik oldalára, márpedig az
orvos után a gyógyszertárba kell menni receptet kiváltani. A képviselõ asszony megértette a helyzetet, de az
új képviselõk számára újak ezek az információk.

Az október 29-i képviselõtestületi ülésrõl
Csányi Kálmán polgármester javaslatára átalakult a
korábbi bizottsági szerkezet. Három bizottság megalakítását javasolta.
Pénzügyi Bizottság: Tüke László elnök, Paál Huba
alelnök és Sziebler Péterné nem képviselõ tag.
Településfejlesztési és Értéktár Bizottság: Horváth
Zoltán elnök, Csiki Szilárd alelnök, Sztupa Gergely
nem képviselõ tag.
Humán Bizottság: Kovács Dénes elnök, Majda
Benedek alelnök, Simonné Zsuffa Erzsébet képviselõ
tag, Beslényi Ildikó és Kovács Attiláné nem képviselõ
tag.
A Humán Bizottság hatáskörébe tartoznak azok az
ügyek, melyek a korábbi Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság, illetve a Szociális és Egészségügyi
Bizottság hatáskörébe tartoztak.
Engedélyezte a képviselõ-testület a Jobbik
Magyarországért Mozgalom a Pusztaszabolcsi
Szervezetének, hogy az elõzõ évhez hasonlóan a men4
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Tüke László elmondta, hogy nagyon komoly kényszerpályán vagyunk, mert az ÁNTSZ határozatának meg
kell felelnünk.
Felvetette, hogy nem biztos, hogy a rendelõt ki kellene
adni, mert hátha lesz pénzünk a felújításra és visszaköltözhet a rendelõ. Paál Huba elmondta: nem a rendelõ
helye a legnagyobb gond, hanem az, hogyan jutnak el a
rendelõbe az idõs emberek. Vezér Ákos jegyzõ megjegyezte, hogy a régi rendelõt nem lehet a mai elvárásoknak megfelelõen átalakítani. Majda Benedek annyit tett
hozzá, nagy úr a megszokás, de amint a betegek megtapasztalják az új rendelõ komfortját, örömmel fogadják
majd az új helyzetet.
Módosította a képviselõ testület a helyi civil szervezetek
és egyházak támogatásáról szóló rendeletét, mely a
város honlapján a rendeletek között megtalálható.
Döntöttek a képviselõk a PSC bérleti kérelme és támogatási kérelme ügyében. Eszerint a PSC az általános
iskola tornatermét 2014. november 1-tõl 2015. március
31-ig, havi 20 órában, óránként br. 5500 Ft bérleti díjért

veheti igénybe a csapatok téli felkészítése céljából, mely
összeg br. 550000 Ft. Ezt az összeget a PSC pályázat
keretében megnyerte, és a pályázati elszámolás miatt
van szükség erre a tranzakcióra.
Csányi Kálmán tájékoztatását követõen döntött a
képviselõ-testület arról, hogy a Mezõföldi Híd
Térségfejlesztõ Egyesület átmenetinek tûnõ likviditási
problémáját 500.000 Ft hozzájárulással segít áthidalni.
A polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a vidékfejlesztési támogatási összegek egy része ezen akciócsoporton keresztül kerül szétosztásra. Az egyik munkatársa ellen hûtlen kezelés miatt folyik vizsgálat. Míg ez le
nem zárul felfüggesztették a mûködési kifizetéseket.
Fellebbezés alatt van a határozat, de ha a mûködési költségeket nem fizeti az egyesület, akkor az ügy lezárulása
után nem tudja ezeket az összegeket lehívni. A leendõ
támogatási összegek lehívásához szükség van erre a
szervezetre.
Kiss Kornélia

Dióverés hete az óvodában
Dióverés hete az óvodában
Csoportunk õszi tevékenységei közé
tartozik a dióverés. Ez a tevékenység
nem kötõdik jeles naphoz. Ezért amikor
már potyogni kezdenek a diók,
elsétálunk egy olyan családhoz, ahol
szívesen várnak bennünket közös
„munkára”. A házigazda leveri, lerázza
a diót, a gyerekek pedig összegyûjtik.
Zöld dióhéjat is szoktunk kérni, ezzel
fehér vásznat batikolunk úgy, hogy
különbözõ formákat kötözünk az
anyagba. Ahol a madzag leszorítja az
anyagot, ott fehér marad. A többi
részét, ahol éri a zöld dióburokkal
felfõzött lé, barnára tudjuk festeni.

”Kincses zsákot” varrattunk a batikolt
anyagból ebben az évben, de készült
már ilyen módon póló, asztalterítõ,
tarisznya stb. A „munkánkért” diót
kapunk a házigazdáktól, amivel egész
héten
foglalatoskodunk.
Törjük,
tisztítjuk a diót. Nehéz megállni, hogy
ne a szájba, hanem a tálba vándoroljon,
de azért általában sikerül. Ezután jön a
darálás. A nagymamám öreg darálója
igazi motiváció a munkához. Mindenki
darálni akar, közben persze sokat
beszélgetünk,
énekelgetünk,
mondókázunk. A darált dióval kalácsot
szoktunk sütni. A munka nagy részét én
csinálom, de segítenek a gyerekek is.

Például tojást beleütni, tejet önteni
hozzá, diót rászórni, stb. Közben
figyelem õket, beszélgetünk. Van, aki
még sosem látott ilyet, más elmondja,
hogy otthon is szoktak sütni. Aztán az
„eredmény” ebéd után hamar elfogy.
Jólesik mindannyiunknak, hiszen
közösen készítettük, együtt dolgoztunk
vele, ez a „mi kalácsunk”.
A dió héjából különbözõ állatfigurákat
szoktunk készíteni, teknõst, katicát –
ezzel játszani lehet. Ennek a hétnek a
célja az, hogy kicsit kimozdulva az
óvodából szorosabb kapcsolatba
kerüljünk családokkal, valamint, hogy a
gyerekeket arra tanítsuk, hogy tudják
megbecsülni és értékelni azt amijük
van, találjanak örömet a saját maguk
által készített dolgokban. Legyenek
büszkék arra, amit maguk is el tudnak
készíteni és legalább annyira értékeljék,
mint a boltokban kapható ki tudja mibõl
készült, csillogó papírba csomagolt
„csodát”.
A heti tevékenység jó példa arra, hogy
a gyerekek – ha megfelelõ feladatot
kapnak – mennyi mindenre képesek.
Erre szeretném felhívni a szülõk,
nagyszülõk figyelmét is, hiszen
hamarosan eljön az adventi készülõdés
ideje, amiben a gyerekek is örömmel
részt vesznek, ha erre lehetõséget kapnak.
Horváth Józsefné
/Angéla néni/
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JÓZSEFES
HÍREK

Jelölteket állítottak a megyei parlamentre. A
küldöttgyûlés a két jelölt közül Vörös Virágot
küldöttnek, Debreceni Bálintot póttagnak választotta.
A Megyei Diákparlament október 1-jén
Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatalának
Dísztermében ülésezett, ahol iskolánkat Vörös
Virág képviselte.

A diák küldöttgyûlést októberben szoktuk tartani,
ám az idén elõbbre kellett hoznunk. Az Emberi
Erõforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelõs
Államtitkársága 2014. november 21-23. között
rendezi meg az Országos Diákparlamentet
Székesfehérváron. Ezért a megyei diákparlamenteket legkésõbb 2014. október 19-ig, az iskolai
diákparlamenteket pedig legkésõbb szeptember
19-ig meg kellett tartani. Mi szeptember 12-ére
hívtuk össze a küldöttgyûlést, ami egyben
intézményi diákparlament is volt.
Az országos rendezvény fõ témái a következõk:
1.
2.
3.

Október 1-jén és 2-án volt a papírgyûjtés a
szokott helyen. Köszönjük a segítõ együttmûködést az Agrár Zrt. vezetõségének és dolgozóinak.
Október 6-án emlékmûsor hangzott el az iskolarádióban az aradi vértanúk tiszteletére.
Október 8-án „tök jó” programok várták a
diákokat: az alsósoknak táncház, a felsõsöknek
tökfaragó verseny volt.
Október 16-án ÖKO-kiránduláson jártunk a
Velencei-hegységben.
Október 18-án iskolánk Referenciaintézményi
Konferenciának adott otthont.

Tanulási tapasztalatok és lehetõségek
Diákönkormányzatok mûködési tapaszta
latai, jogainak érvényesülése
Intézményi szinten megjelenõ, de ezt
meghaladó jelentõségû kérdések

Az iskolai küldöttgyûlés napirendi pontjai a
következõk voltak:
1.

2.

3.
4.
5.

A DÖK vezetõjének beszámolója az elõzõ
küldöttgyûlés óta eltelt idõszak munkájáról,
a tanulói jogok helyzetérõl és érvényesülésérõl
Tájékoztató a 2014. évi Országos Diákparlament összehívásáról és a megvitatni
javasolt kérdésekrõl
Az intézményt képviselõ küldött által
képviselendõ álláspont kialakítása
Küldöttválasztás a Megyei Diákparlamentre
Kérdések és válaszok

Október 22-én az 1956-os forradalomra
emlékeztünk. A mûsort, melyet Kovács Lajos
szerkesztett és tanított be, a 8. évfolyam diákjai a
másnapi városi ünnepségen is bemutatták.
Október 24. és november 2. között az õszi szünetben pihentük ki az elsõ negyedév fáradalmait.
November 7-én tartottuk a már hagyományos
Hallowe’en-partit. Köszönjük Bárkányi Júlia
szüleinek és Kristó Margitnak, hogy élelmiszer
felajánlásukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. A Szülõi Szervezet tagjainak is köszönettel
tartozunk.
A rendezvényeken készült fényképek a szavaknál
is beszédesebbek. (Fotók a hátsó színes borítón –
szerk.)
Dudásné Mester Judit

A diáktanács alakuló ülésén, szeptember 3-án az
osztálytitkárok és helyettesek megválasztották a
vezetõség tagjait:
Elnök: Vörös Virág 8.a
Helyettes: Debreceni Bálint 8.c
Titkár: Gurgol Bettina 8.b
Sportfelelõs: Pingor Réka 7.a
Kultúrfelelõs: Rácz Andrea 8.b
Környezetvédelmi felelõs: Kubicza Titusz 8.c
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2014. október 18-án az Educatio Társadalmi
Szolgáltató Nonprofit Kft. szervezésében megtartottuk a referenciaintézményi jógyakorlat bemutatóját.
A megnyitón bemutattuk iskolánkat vendégeinknek.
Csányi Kálmán polgármester úr és Tóth Géza
tankerületi igazgató úr nyitotta meg a szakmai napot.
Kern Zoltán az Educatio munkatársa a referenciaintézmények hálózatépítésérõl és az új „iskolatáska”
felületrõl beszélt. Kocsis József igazgató úr elmondDrámajáték a természetrõl

A délelõtt további elõadásaiban a bevont osztályokban tanító pedagógusok beszéltek az elmúlt évek
tapasztalatairól. Az elsõ évfolyam munkájáról Kádár
Csilla és Felker Sándor, a drámajátékról Hujberné
Király Beáta, az angol nyelvi órákról Varga Gergely,
a matematikáról Mezõné Kelemen Ilona és Báldy
Katalin, a szövegértés-szövegalkotásról Molnár
Georgina tartott rövid, élményekben gazdag tájékoztatót. A délutáni szekcióüléseken az évek alatt
elkészített produktumok, feladatsorok, módszertani
segédletek kerültek bemutatásra.
"Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan
kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket
a jól végzett munka örömére és
az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk
csinálni."

Tóth Géza tankerületi igazgató

ta, hogy miért vállalta az iskola a pályázaton való
részvételt. A megvalósítás rögös és hosszú útjáról is
beszámolt. Kovács Lajos az ÖKO munkaközösség
vezetõje ismertette, hogy hogyan épülnek egymásra a
jógyakorlat feladatai és a munkaközösség éves
munkaterve. Turcsányi Ildikó részletesen bemutatta a
„Ha a ma lesz a holnap tegnapja” jógyakorlatot, mellyel „MINÕSÍTETT REFERENCIAINTÉZMÉNY”
cím használatára jogosult az általános iskola.

/Szent-Györgyi Albert/
Á. Farkas Beáta

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: Ádámné Farkas Beáta, Csányi Kálmán, Czöndör Mihály, Czöndör
Mihályné, Dobrán Anikó, Dudásné Mester Judit, Feketéné Bokor Katalin, Gulyás
Judit, Hegedüs Éva, Horváth Józsefné, Klein Éva, Somogyi Béla, Zserdin Balázs
Tördelés és nyomtatás: Rolling Nyomda Bt. Dunaújváros
Felelõs vezetõ: Rozsnyai Zoltán
Megjelenik 650 példányban Jelenjen meg, hogy
az OBSERVER rendszeresen szemlézi a lapot!

Matematika szekció
7

CIVILEK

SZABOLCS HÍRADÓ 2014 NOVEMBER

KÖSZÖNET

Luca napi
kocsonyaparti

Köszönetünket fejezzük ki Kaluz Róbert mesternek az
alapítványunknak ajándékozott két kopjafáért. Az
egyiket a Hagyományok Házában október 23-án a Hõsök
emlékére, a másikat október 21-én Pedagógus elõdeink
emlékére a temetõben avattuk.

Tisztelettel meghívjuk településünk lakóit december 13án, 15 órakor a Hagyományok Háza kertjében (volt MÁV
iskola) megrendezendõ Luca napi kocsonyapartinkra.

Pedagógus Elõdeink kopjafája – Jakab Erika református lelkész és Baltási Nándor esperes plébános
Falvédõ-kiállítás a Hagyományok Házában

Köszönjük Ádámné Farkas Beátának a temetõben, a kopjafaavatáson elmondott megemlékezést, munkatársainak
Molnár Árpádné Balogh Erzsébetnek, Boros Ildikónak,
Molnár Georginának, a kisdiákoknak: Tüke Grétinek és
Hujber Fanninak a megemlékezõ mûsort.
Köszönet a résztvevõknek, hogy megtisztelték rendezvényünket és emlékeztek már nem élõ pedagógusokra, volt intézményi munkatársakra.
Köszönet Jakab Erika tiszteletes asszonynak és Baltási
Nándor esperes plébános úrnak, hogy a Halottak Napi
megemlékezés után megáldották a kopjafát.
Köszönetet mondunk az önkormányzatnak, hogy biztosították a kopjafa emlékezet helyét és a Styx Temetkezési
Kft-nek, hogy hozzájárultak a megemlékezés
méltóságához.

Programunk
- Luca napi szokások felelevenítése (Ladányi Éva
tanárnõ és tanítványai).
- Karácsonyi képeslap kiállítás (Bartók Imréné
gyûjteményébõl).
- Kézmûvesek bemutatói (Batykó Szilvia kerámiái,
Rácz Erzsébet és Horváth Károlyné horgolásai,
Foltvarró csoport bemutatkozása, hímzések, helyi
óvodák kézmûves munkái, mézes termékek, kézmûves
sajtok...)
- Pusztaszabolcs süteménye 2014 cím kiosztása.
- Ahogyan a pusztaszabolcsiak készítik, többféle
kocsonya kóstolása.
Forralt bor, karácsonyi tea, pusztaszabolcsi sütemények...
Mindenkit szeretettel várunk!

Pusztaszabolcsi Hagyományõrzõ Alapítvány
kuratóriuma

A Hagyományõrzõ Alapítvány kuratóriuma
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hõseire, akik 58 éve ezekben a napokban vívták
legsúlyosabb harcaikat. A harc közepette sem feledkeztek meg halottaikról, ahogyan a híradásokból
tudjuk, lerótták kegyeletüket a temetõkben is. Most
mi tesszük ezt, hiszen " Lelkük Istené, szívük a
hazáé, emlékük a miénk."
"A hõsök virágait ne bántsd, mieink is nyugszanak
idegenben."
Itt a pusztaszabolcsi temetõben emlékezünk
hõseinkre is, azokra a halottainkra, aki nem hazai
földben nyugszanak. Az éppen száz éve kezdõdõ
nagy háború hõseire, az áldozatokra és azokra, akik a
hadba vonuló apák, fiúk helyett itthon vívták meg a
mindennapi csatákat. Családunk halottja, apai
nagyapám is az elsõ világháborúban esett el. Most
távol otthonától, Herceg Noviban, Montenegró hadi
temetõjében alussza örök álmát.
Gondolunk a II. világháborúban, Oroszországban, a
Donnál elesett hõsökre is és azokra, akiket Szibéria
valamelyik lágerében ért a halál. Az eltûntnek nyilvánított haláláról a családtagok sokszor csak
évtizedekkel késõbb értesültek, a gyertya lángja
azonban minden évben fellobban értük.
Emlékezzünk arra a tizenkilenc magyar huszárra is,
akiket már hadifogolyként gyilkoltak meg. Cikolán
lõtték õket agyon az oroszok. Emléküket ott kopjafa
jelzi. Õk maguk talán sohasem jutottak el a
településünkre, mégis a mi hõseink, itt nyugszanak a
mi temetõnkben.
Számos polgártársunk rendelkezik felsõcikolai gyökerekkel, akiknek elõdei az ottani temetõben alusszák
örök álmukat. A rég felhagyott temetõt birtokba vette
a természet. Most az önkormányzat a hozzátartozók
meg nem fogalmazott elvárásainak megfelelõen
kitisztíttatta a területet, hogy a kegyelet virágait és
gyertyáit elhelyezhessék a hozzátartozók.
Gondoljunk régvolt pedagógusokra, tanárainkra is,
akiktõl tudást, útravalót kaptunk az élet dolgaihoz. A
Kolumbárium mellett két hete felavatott pedagógus
elõdeink emlékére állított kopjafánál meggyújthatjuk
a tisztelet mécsesét.
Rokonokkal, barátokkal, ismerõseinkkel emlékezünk
azokra, akikkel egykor nap, mint nap együtt dolgoztunk, együtt éltünk. Gondolunk egykori munkatársainkra, szomszédainkra, volt osztálytársainkra, barátainkra, akiknek hiánya a sok év után még ma is fáj.
Itt a pusztaszabolcsi temetõben számos olyan halottunk van, akik Erdélybõl, Kárpátaljáról, a
Vajdaságból települtek át. Számukra a pusztaszabolcsi föld a befogadó, az örök nyugalmat adó.

Halottak napjára
November 1-jén, a Halottak napja alkalmából tartott
temetõi megemlékezésen az önkormányzat részérõl
Czöndör Mihály alpolgármester által mondott
beszéddel emlékezünk az eltávozottakra.
Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,
hatnak tovább.
Futók között titokzatos megállók.
A mély sötét vizekbe néma, lassú
hálók.
Képek,
már megmeredtek és örökre
szépek.
(Kosztolányi)

Temetõrészlet

Kedves Emlékezõ Társaim!
Mindenszentek és Halottak napja: az ünneplés és a
gyász napjai, amikor a néma könnyektõl a hangos
zokogásig utat törhet magának az emlékezés, a fájdalom. A sírokon égõ gyertyák fényénél imádságra
kulcsolódnak a kezek, s a krizantémokkal,
õszirózsákkal feldíszített sírok közötti novemberi
hideg csendben megelevenednek az emlékek.
Halottainkra emlékezni jöttünk ma a pusztaszabolcsi
temetõbe. Rájuk emlékezünk, a volt emberekre, akik
ha nincsenek is, mégis velünk vannak, nem akarva
semmit, mégis hatnak ránk. A múló idõvel sem felejtjük el õket.
Alig egy hete emlékeztünk az 1956-os forradalom
9
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Drága édesapám sem pihenhet a délvidéki Gombos
temetõjében, õ a pusztaszabolcsi anyaföldet választotta nyughelyéül.
Emlékezünk már nem élõ nagyszüleinkre, szüleinkre,
családtagjainkra.
Otthon gyertyát gyújtunk azokra a halottainkra gondolva, akik itt Magyarországon, de több kilométerrel
településünktõl lévõ temetõkben vannak. Halottak
napján meglátogatjuk az õ sírjukat is. Gondolataim
ott vannak anyai nagyszüleim sírjánál, Debrecenben
is.
Szeretteink, barátaink elmentek mellõlünk és egyszer
nekünk is indulni kell! Erre figyelmeztet bennünket a
természet és az idõjárás is. Az egyik pillanatban napsugaras rozsdabarna õsz, az élet varázsa átvált a
didergõ, nyálkás ködbe burkolózó õszre, amit a sírfelirat így fogalmaz meg: „Voltunk, mint ti, lesztek,
mint mi por és hamu!”
A mi halottaink velünk vannak, ápoljuk sírjukat, nap,
mint nap gondolunk rájuk. A gyertyafényben a koszorúk, virágok között fejet hajtva imát mondunk
értük, kik "szívünkben élnek".

Tisztelt Megemlékezõk!
Halottaink emléke a nagy közösségben és a családban egyaránt kötelez bennünket. Kötelez a tetteinkben és érzéseinkben megnyilvánuló tiszteletre,
egymás megbecsülésére, segítésére, az összetartásra
és a szeretetre.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

MUNKA VILÁGA
KLUB

A holtak álmai felett
Szépen virúl a kegyelet
E nyúgalom-hazában;
Hûs a berek és zöld a hant:
A hála mûve megfogant,
S tovább tenyész magában.
Köröttem csend – és temetõ.
Csak néha suttog valami,
csak néha lehet hallani:
ez õ, ez õ, ez õ! –
Azután minden újra csendes,
és álmodik a temetõ.
(Arany János: A temetõben)

Köszönetünket fejezzük ki
azoknak, akik drága fiúnk,

RUMPLER ROLAND
temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot hoztak,
osztoztak mély fájdalmunkban.

Kedves Pusztaszabolcsi Lakosok!
Megalakítottuk a
Munka Világa Klubját, amelyre

a gyászoló család és kislánya, Karina

minden hétfõn 16.00-17.00-ig
várunk, ha:
- munkanélküli vagy
- változtatni akarsz
- több fizetést szeretnél kapni
- munkajogi gondod van

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

Igény esetén három napos ingyenes tréninggel felkészítés az elhelyezkedésre,
munkahely változtatásra, amely a
Magyarországon fellelhetõ legjobb önéletrajz
alapján történik.

Mindezeket orvosolja
Szabó Enikõ
A ruhajavítás orvosa.

Tréningre jelentkezni lehet: 06-70-521-6304,
06-25-271-171 illetve a helyszínen

06-25/271-171

Csúcs Mária
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ADVENT IDEJÉBEN ÉLÜNK
Közeledik a karácsony; ismereteink szerint Jézus földre
jövetelének ünnepe, a szeretet ünnepe. Általában minden¬nek szeretjük tudni az eredetét. Mit olvashatunk ez
ünneppel kapcsolatban a Vallástörténeti kislexikon 8.
oldalán?
„Az advent (adventus = eljövetel latin szóból) – a katolikus egyházi év része, a karácsonyi ünnepkör
bevezetése. Elsõ nyomai az V. században már fellelhetõk, általánosan a VI. században terjedt el, mai formájában VII. Gergely pápa (1073-1085) rögzítette.
Advent ma szent András apostol ünnepéhez (november
30.) legközelebb esõ vasárnap kezdõdik és december
24-ig tart. Liturgikus szövegei részben az Ótestamentum messiásváró hangulatát igyekszenek fölkelteni,
részben pedig Jézus Krisztus második, világ végi
eljövetelére utalnak. „
Mint láthatjuk, Jézus földre jövetelét követõen több
mint 400 évvel kezdték ezt az ünnepet bevezetni a hívõ

emberek. S ha a szent evangéliumokat olvassuk,
érdekes módon megtaláljuk, hogy a napkeleti bölcsek
eljöttek Jeruzsálembe, hogy „tisztességet tegyenek
neki”. S mi volt a meglepõ számukra? Hogy Jeruzsálem
vezetõje nem tudott róla semmit sem. Ha a papok és a
nép lelkesen készültek volna Jézus születésére, mint a
napkeleti bölcsek, akkor errõl Heródes királyhoz is eljut
ez az örömhír. Felháborodott kérésére a papok ismertették vele, hogy a próféciák szerint Bethlehemben fog
megszületni, mert így írta meg a próféta: „És te
Betlehem, Júdának földje, semmiképpen sem vagy
legkisebb Júda fejedelmi városai között: mert belõled
11

származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az é
népemet, az Izraelt.” (Máté ev. 1:5-6. vers) Betlehem
lakói értékelték ezt a kiváltságot, hogy a Messiás ott fog
megszületni? Tudott róla a nép? A történet bizonyítja,
hogy nem, mert akkor nem a jászolban kapott volna
helyet a világ Megváltója.
Ma milyen gondolatok foglalkoztatnak sok embert:
„Miért pont ezen a helyen születtem, élek? Mi a
feladatom? Vajon most az advent idején elgondolkozunk-e azon, hogy a menny Fejedelme, az Isten Fia
milyen célból hagyta ott a dicsõ mennyei otthonát, hogy
piciny gyermekként megszülessen földünkre?
Miért is nevezzük a Karácsonyt a szeretet ünnepének?
Mit olvashatunk ezzel kapcsolatban a szent Bibliából?
Mit mond az angyal Józsefnek, Mária férjének? „Ne félj
magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami
benne fogantatott, a Szent Lélektõl vala az. Szül pedig
fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert õ szabadítja
meg az õ népét annak bûneibõl.” (Máté ev. 1:20-21.
vers) Mennybemenetele után, hogy hirdeti õt Péter
apostol? „És nincsen senkiben másban üdvösség, mert
nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely
által kellene nékünk megtartatnunk.” (Ap. csel. 4:12.
vers) E célból született meg kicsiny gyermekként, s élte
a hozzánk hasonló fájdalmakkal, küzdelmekkel teli
földi életet, hogy engesztelést szerezzen bûneinkért.
Amint írja Pál apostol a Zsidó levél 2:17. versében:
„Annak okáért mindenestõl fogva hasonlatosnak kellett
lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülõ legyen és hív
fõpap az Isten elõtt való dolgokban, hogy engesztelést
szerezzen a nép bûneiért.” Mivel Õ is „mindenekben
megkísértetett hozzánk hasonlóan” tud közbenjárónk
lenni, s önként feláldozta önmagát érettünk: „mert
vérontás nélkül nincs bûnbocsánat. „ Ez az igazi
szeretet.
Mielõtt ez megtörtént volna, megígérte tanítványainak:
„elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, ismét eljövök
és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is
ott legyetek.” (János ev. 14:3. vers) Milyen helyet
készít? „Amiket szem nem látott, fül nem hallott és
embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített
az õt szeretõknek.” – olvassuk az I. Korinth. 2:9-ben.
A Lexikonban olvashatjuk, hogy a liturgikus szövegek
részben Jézus Krisztus második, világ végi eljövetelére
utalnak. Tehát elsõ eljövetele céljában mi is benne
vagyunk, mert a végidõben élõ emberiségért is ontotta
drága vérét, hogy a megbánt és elhagyott bûneinket
eltörölhesse.
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Jézus beszélt az utolsó idõk fizikai jeleirõl is.
Hallanotok kell háborúkról, lesznek földindulások,
árvizek, jégesõ, a természet teljesen kifordul a saját
menetébõl. S már mindezeket az elmúlt évben is megtapasztalhattuk. Beszélhetünk felmelegedésrõl, stb. de
mindez azt mutatja, hogy a mi hatalmas Istenünk vonja
vissza kegyelmét e földrõl, s igen közel van az õ dicsõséges második eljövetele, amikor „Minden szem
meglátja õt, még akik õt általszegezték is.”
Kérlek kedves Olvasóm, most a második advent ideje
alatt gondold át: az igazi szeretetet nem csak az év utolsó napjaiban, hanem a mindennapi életünkben kell
gyakorolni. A mi Teremtõnk minden nap életben tart
bennünket, felhozza napját mind a jókra, mind a gonoszokra, esõt ad mindenkinek, s még mindig féken tartja
az Õsellenséget – a földünk mostani urát – hogy még a
kegyelmi idõben el tudjunk készülni. Szeretetét
engedelmes szeretettel viszonozva, örömmel üdvözölhessük õt, s együtt kiálthassuk: Ímhol a mi Istenünk,
akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk az Õ
szabadításában. Ez lesz az igazi Advent beteljesülése.
Kívánom tiszta szívbõl, hogy Jézus szeretete által
elkészülve minket is elfogadhasson, s elvihessen
magához az elkészített gyönyörû otthonban.

Elgondolkozom: vajon a mai ember figyeli-e a
végidõre leírt próféciákat, s készteti-e ez õt arra, hogy
készüljön a nagy napra, mikor Jézus újból eljön?
Az elmúlt héten a 16 éves – nem vallásos – betegem
mondta: „A mai fiatalok közé õ nem tud beilleszkedni,
és sorolta az általa vélt okokat. Meglepõdve mondtam
neki: akkor mit mondjunk mi, akik a hetvenet tapossuk?
Odafigyelünk-e eléggé Pál apostol szavaira? Így ír a II.
Timótheus 3. részében: „Mert lesznek az emberek
magukat szeretõk, pénzsóvárgók, kérkedõk, kevélyek,
káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok,
tisztátalanok, szeretet nélkül valók, mértéktelenek, a
jónak nem kedvelõi. S mit ír az 5. versben: Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.”
Gyermekkoromban tanultam, hogy az utolsó idõk egyik
jele: valamilyen valláshoz tartozni, ahol megvan a
kegyességnek látszata, de vajon hogyan gyakorolják
Jézus önfeláldozó, szeretet-teljes életét minden napjaikban?
Több fiatal beteget hoznak hozzám a szülõk, s
szomorúan azt látom, hogy ezek a gyerekek mindent
megkapnak, ami a fizikai élethez szükséges, sõt még
többet. De a szeretet lelki vonatkozását nincs idõ „megmutatni” - átadni nekik. Õk is szeretet nélkül nõnek fel,
s akkor mit tudjanak visszaadni??

Szeretettel: Feketéné Bokor Katalin

Tájékoztató orvosi ügyeletrõl
Pusztaszabolcson munkanapokon a település háziorvosai érhetõk el 12-16 óráig telefonon a 06-20/9336767-es telefonszámon. 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: 0620/933-6767 (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 bármikor alkalmas. Azt a telefonhívási
lehetõséget a pusztaszabolcsi háziorvosok biztosítják
kilencedik éve.
Tehát javaslom, a kollégáim nevében is, a mobiltelefonjukba elmenteni, a lakásba jól látható helyre
kiírni a 06-20/933-6767-es telefonszámot.
Együttmûködésüket köszönik a település háziorvosai.
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30 éves JUBILEUM
Az Erõnlét Sportegyesület 27.
alkalommal rendezte meg a
Hagyományos Országos Fekvenyomó pusztaszabolcsi kupát
szeptember 20-án a József Attila
Általános Iskolában. A versenyen
27 településrõl 70 versenyzõ mérte
össze erejét, ami eddigi rekordnak
számít. A következõ településekrõl
érkeztek a versenyzõk: Kápolnásnyék, Szolnok, Biatorbágy,
Budapest, Gyönk, Oroszlány, Sárbogárd, Hantos, Tab, Tápióbicske,
Kiskunfélegyháza, Miskolc, Tárnok, Érd, Vecsés, Rábcakapi,
Nagytétény, Jászberény, Kapuvár,
Karcag, Hódmezõvásárhely, Velence, Gárdony, Cegléd, Kecskemét, Kerekegyháza és Pusztaszabolcs.

A résztvevõk fentrõl, középen a Máté
Ferenc készül a nyomáshoz –
versenyen kívül

A rendezvényen Csányi Kálmán
polgármester üdvözölte a vendégeket és nyitotta meg a versenyt.
Az Erõnlét SE versenyzõinek
eredményei:
1. helyezett Csóriné Barzsó Barbara (felnõtt)
1. helyezett Csóri Barbara (junior)
2. helyezett Tóth Gábor (junior)
3. helyezett Kiss László (junior)
4. helyezett Horváth Zalán (ifjúsági)
1. helyezett Csóri József (Masters 1)
1. helyezett Somogyi Béla (Masters 2)

Tortával ünnepelték meg

A legidõsebb versenyzõ a 81 éves
Máté Ferenc, aki Tabajdról
érkezett. Saját készítésû emléktárgyaival ajándékozta meg Somogyi
Bélát a 30 éves évfordulón.

Rónaszéki András, a Magyar
Erõemelõ Szövetség fõtitkára átadja
Somogyi Bélának az emlékplakettet

Ezúton szeretném megköszönni a
Magyar Erõemelõ Szövetség
elnökének, Rónaszéki Andrásnak
és a bíráknak, hogy az erõemelõ
sport népszerûsítéséért és szervezéséért végzett 30 éves tevékenységemért emlékplakettet adott
át nekem, Somogyi Bélának.

Nem csak erkölcsileg, de anyagilag
és munkájával is támogatta a
versenyeket a díjak átadásával.
Královits Gábor a pusztaszabolcsi
mentõállomás vezetõjeként 5 éve
társadalmi munkában ügyeletet lát
el a verseny ideje alatt. Köszönetet
mondunk Varga Ildikónak, az Új
Városi Gyógyszertár vezetõjének
és két dolgozójának Winkler
Ildikónak és Kovács Adriennek,
akik szintén 5 éve társadalmi
munkában végeztek egészség
felmérést a versenyek alatt.
A verseny hangulatának javításáért
rövid mûsort szerveztünk, melyben
felléptek: Harza Márk, Zsapka
Zsanett, a velencei elbûvölõ táncos
lányok.
A zenét szolgáltatta Zsapka Ernõ.
Paál Huba képviselõ úr erkölcsileg
és a versenyzõi díjak átadásával
támogatta a rendezvényt.
Munkájával támogatta még a
versenyt Bors Róbertné Anikó,
Szajkó János képviselõ úr pedig
anyagi támogatással.

A gyõzteseknek járó serlegek

Az elismerõ emlékplakett
Köszönetet szeretnénk mondani
Czompó István volt polgármesterünknek, hogy 27 alkalomból
25-ször vett részt a versenyen.
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Az erõemelõ sportágban ilyen nagy
múltú egyesület Magyarországon
egyedüli a pusztaszabolcsi Erõnlét
Sportegyesület, amit jómagam
hoztam létre 30 éve.
Szeretettel
várunk
minden
korosztályt, aki mozogni vagy csak
kikapcsolódni szeretne (edzés:
Hétfõ, Szerda, Péntek 16:00-20:00
óra között)
Somogyi Béla
elnök
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12. fordulóban Szabadegyházára utazott a csapat.
Korábban a megye 1. osztályban nagy rangadónak
számított ez a párharc, mára mindkét csapat a másodosztályban játszik. Szikrázó kemény küzdelmet
hozott a mérkõzés, amelyen megint átaludtuk az elsõ
20 percet. Megköszönhetjük a hazaiaknak, hogy nem
vezettek gólokkal. Ahogy lenni szokott, kihagyott
hazai ziccerek után egyenlítettünk Kovács Balázs
révén, de hajrában az adódó lehetõségeket elhibáztuk,
így maradt az igazságos 1:1. Az U21 csapatunk 7:0-ra
nyert. Gólszerzõk: Sári Levente (3), Szakmány (2),
Láng, Kovács. A 13. fordulóban Kálozra utaztunk. A
Káloz hazai pályán mindenkire veszélyes, korábbi fordulóban Baracsot is megverte. Alacsony színvonalú
mérkõzésen Bakos góljával vezettünk, de egy
szabadrúgásból kiegyenlített a Káloz és maradt is az
1:1. Az U21-es csapat 3:2-re gyõzött egy fordulatos
mérkõzésen. Gólszerzõk: Láng Máté (aki ezen a
napon ünnepelte a 18. születésnapját, gratulálunk a
felnõtté váláshoz), Baka Geri, Sebõk. Sajnálatos
sérülés történt a mérkõzésen, Balogh Laci térdszalag
sérülést szenvedett, jobbulást és mielõbbi felépülést
kívánunk! Az õszi szezonból még két mérkõzés van
hátra. Fárasztó a sok utazás. A felnõtt csapat jelenleg
5. helyen áll, reméljük, hogy ezt meg tudjuk tartani és
tavasszal fel tudunk kapaszkodni a hõn áhított
dobogóra. Az U21 korosztály vezeti a bajnokságot az
Aba elõtt, reménykedünk, hogy az õszi bajnoki cím is
meglesz.

Próbál tapadni a PSC
az élmezõnyhöz…..

Az U21 csapat az Aba elleni mérkõzés elõtt

A PSC a kulcsi kirándulás után Seregélyesre utazott.
Papíron kötelezõ gyõzelmet várt a vezetõség a csapattól, azonban ezek szoktak nehézre sikeredni. A
mérkõzés elején a hazaiak játszottak veszélyesebben,
kellett 20 perc, amire észhez tértünk. Györök korai
gólja sem nyugtatta meg a csapatot. A hazai egyenlítés
után Bakos duplázott és a végén Kovács Balázs is
betalált. A hajrára teljesen összeroppant a Seregélyes,
gólarányt lehetett volna javítani (végeredmény 1:4).
Az U21 csapatunk a jó erõkbõl álló hazaiak ellen 1:1es döntetlennel tért haza. A gólt Szakmány szerezte. A

Zserdin Balázs
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<PZ<qd>&KE^DK<
ƉƵƐǌƚĂƐǌĂďŽůĐƐŝůĂŬŽƐŽŬƐǌĄŵĄƌĂƐƺƌŐƅƐƐĠŐŝŽƌǀŽƐŝ
ĞůůĄƚĄƐĞůĠƌŚĞƚƅĂŶĂƉŚƵƐǌŽŶŶĠŐǇſƌĄũĄďĂŶĂϬϲ20/933-ϲϳϲϳƚĞůĞĨŽŶƐǌĄŵŽŶ͕ŵƵŶŬĂŝĚƅŶŬşǀƺů;ϭϲ
ſƌĄƚſůƌĞŐŐĞůϳſƌĄŝŐͿŚşǀŚĂƚſŵĠŐĂŬƵůĐƐŝŬƂǌƉŽŶƚŝ
ƺŐǇĞůĞƚƐǌĄŵĂ͗Ϭϲ-25/251-Ϭϲϯ͘ĠƐϬϲ-25/509-060

DĞŶƚƅĄůůŽŵĄƐ͗
2490 Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 50.
ϭϭϮ͘ŬƂǌƉŽŶƚŝƐĞŐĠůǇŚşǀſ
<ƂƌǌĞƚŝŵĞŐďşǌŽƚƚ͗ 06-20/967-6247
WŽůŐĄƌƅƌƐĠŐ͗ 06-30/621-8343
PŶŬĠŶƚĞƐƚƾǌŽůƚſŬ͗ 06-70/379-8156
dĂŬĂƌĠŬƐǌƂǀĞƚŬĞǌĞƚ
ĚŽŶǇŝƷƚϰϭ͘Ϭϲ-25/273-028; 06-30/436-5453
WƵƐǌƚĂƐǌĂďŽůĐƐdĠǀĠƷũŵƾƐŽƌĂ ϮŚĞƚĞŶƚĞƐǌĞƌĚĄƚſů
ƚĞŬŝŶƚŚĞƚƅŵĞŐŝŶƚĞƌŶĞƚĞŶĂwww.pusztaszabolcs.hu
ŚŽŶůĂƉŽŶ͕ďĂůŽůĚĂůŽŶĂWƵƐǌƚĂƐǌĂďŽůĐƐdĠǀĠĨƺůƌĞ
kattintva, ĨŽůǇĂŵĂƚŽƐĂŶ͘&ƅƐǌĞƌŬĞƐǌƚƅ͗DĄƚĠ'͘WĠƚĞƌ
Datatrans Internet Kft. Telefon: 22/505-750
Fax: 22/505-ϳϱϯ͕<ĠŬƐǌĄŵ͗ϰϬͬϮϬϬ-677
/ŶǀŝƚĞůdĄǀŬƂǌůĠƐŝZƚ͘ mŐǇĨĠůƐǌŽůŐĄůĂƚ͗ 1443
DĂŐǇĂƌWŽƐƚĂƌƚ͘WƵƐǌƚĂƐǌĂďŽůĐƐŝ&ŝſŬũĂ
Telefon: 06/25/273-025, 06/25/273-024
͘KEĠů-ĚƵŶĄŶƚƷůŝƌĂŵƐǌŽůŐĄůƚĂƚſƌƚ͘
,ŝďĂďĞũĞůĞŶƚĠƐ͗Ϭϲ-80-20-50-20
mŐǇĨĠůƐǌŽůŐĄůĂƚ͗Ϭϲ-40-545-545
DĠƌƅſƌĂĄůůĄƐ-ďĞũĞůĞŶƚĠƐ͗Ϭϲ-80-210-211
,ĞůǇŝƌĞŐŝƐǌƚƌĄůƚƐǌĞƌĞůƅ;Ϭ-ϮϰſƌĄŝŐͿ
dſƚŚ:ĄŶŽƐϬϲ-20/9862-094
E-KEĠů-ƵŶĄŶƚƷůŝ'ĄǌƐǌŽůŐĄůƚĂƚſƌt.
DƾƐǌĂŬŝŚŝďĂ-ďĞũĞůĞŶƚĠƐ͗ϬϲϴϬ-42-42-42
mŐǇĨĠůƐǌŽůŐĄůĂƚ͗ϬϲϰϬ-22-00-22
DĠƌƅſƌĂĄůůĄƐ-ďĞũĞůĞŶƚĠƐ͗ϬϲϰϬ-22-00-22
Zsƌƚ͘sĞůĞŶĐĞŝ/ŶĨŽƌŵĄĐŝſƐ
Pont ʹ ǀşǌ- ĠƐĐƐĂƚŽƌŶĂƐǌŽůŐĄůƚĂƚſ
Telefon: 06 40-24-02-40 Fax: 06/84/501-299
^ƚǇǆdĞŵĞƚŬĞǌĠƐŝ<Ĩƚ͘
Telefon: 25/271-080, 25/507-720, 25/507-721, 25/272520, 30/9621-764, 30/607-1310, 30/351-9112
sĞƌƚŝŬĄůƉşƚƁŝƉĂƌŝĠƐ<ŽŵŵƵŶĄůŝƐ^ǌŽůŐĄůƚĂƚſZƚ͘
ŬŽŵŵƵŶĄůŝƐŚƵůůĂĚĠŬƐǌĄůůşƚſ
Telefon: 06-22-576-070, 36-22-366-029
Fax: 06-22-576-071
<ŽŶƚĠŶĞƌƌĞŶĚĞůĠƐ͗
^K>'<Ĩƚ, ĚŽŶǇ͕ſǌƐĂ'ǇƂƌŐǇƵ͘ϲϰ͘
Tel: 25-50-45-20
&ŽůǇĠŬŽŶǇŚƵůůĂĚĠŬƐǌĄůůşƚĄƐ͗
,ĞƌŬĞ^ǌŽůŐĄůƚĂƚſƚ͘Ϯϰϴϯ'ĄƌĚŽŶǇĂƚƐĄŶǇŝƵ͘Ϯϲ͘
;,ĞƌŬĞ>ĄƐǌůſͿϬϲ-20/939-1955
ǌŵďĞƌŝƌƅĨŽƌƌĄƐŽŬDŝŶŝƐǌƚĠƌŝƵŵĂ^ǌŽĐŝĄůŝƐĠƐ
ƐĂůĄĚƺŐǇĠƌƚ&ĞůĞůƅƐůůĂŵƚŝƚŬĄƌƐĄŐmŐǇĨĠůƐǌŽůŐĄůĂƚŝ
Iroda Budapest, V. ker. Szalay u. 10-14.
^ǌĞŵĠůǇĞƐƺŐǇĨĠůĨŽŐĂĚĄƐ͗ H-K-Cs-P: 09.00 ʹ ϭϮ͘ϬϬſƌĄŝŐ
Sze: 09.00 ʹ ϭϮ͘ϬϬĠƐϭϯ͘ϬϬʹ 18.00
/ĚƅƐ- ĠƐĐƐĂůĄĚƺŐǇďĞŶŝŶĨŽƌŵĄĐŝſĂ
www.nyugdij.kormany.hu ĠƐĂ
www.csaladitudakozo.kormany.hu oldalakon.
<ĠƌĚĠƐƺŬĞƚĨĞůƚĞŚĞƚŝŬĂǌugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
ĠƐĂnyugdij@emmi.gov.hu e-ŵĂŝůĐşŵĞŬĞŶ͕ŝůůĞƚǀĞĂ
795-3168 ƚĞůĞĨŽŶƐǌĄŵŽŬŽŶ͘

/͘&ĞůŶƅƚƚŚĄǌŝŽƌǀŽƐŝŬƂƌǌĞƚ͗ Ěƌ͘:ƵŚĄƐǌ:ƵĚŝƚ
ϮϰϵϬWƵƐǌƚĂƐǌĂďŽůĐƐ͕ĚŽŶǇŝƷƚϱϭ͘
Telefon: 25/507-770
//͘&ĞůŶƅƚƚŚĄǌŝŽƌǀŽƐŝŬƂƌǌĞƚ͗ Ěƌ͘ŶĚĞƌ<ůĄƌĂ
ϮϰϵϬWƵƐǌƚĂƐǌĂďŽůĐƐ͕sĞůĞŶĐĞŝƷƚϯϮ͘
Telefon: 25/273-020
ZĞŶĚĞůĠƐŝŝĚƅ͗ H, Sz: 8.00-12.00, K, Cs: 13.00-17.00,
W͗ƉĄƌŽƐ͗ϭϯ͘ϬϬ-ϭϳ͘ϬϬ͖W͗ƉĄƌĂƚůĂŶ͗Ϭϴ͘ϬϬ-12.00
///͘&ĞůŶƅƚƚŚĄǌŝŽƌǀŽƐŝŬƂƌǌĞƚ: Ěƌ͘ŐǇĞĚWĠƚĞƌ
ϮϰϵϬWƵƐǌƚĂƐǌĂďŽůĐƐ͕sĞůĞŶĐĞŝƷƚϯϮ͘
Telefon: 25/273-020
ZĞŶĚĞůĠƐŝŝĚƅ͗
H: 13.00-ϭϲ͘ϬϬ͕<ĠƐƐ͗ϴ͘ϬϬ-12.00, Sz: 15.00-17.00,
W͗ƉĄƌŽƐŚĠƚϴ͘ϬϬ-ϭϮ͘ϬϬ͖ƉĄƌĂƚůĂŶŚĠƚ͗ϭϯ͘ϬϬ-16.00
^ǌĞƌĚĄŶŬĠŶƚϭϳ͘ϬϬ-ϭϵ͘ϬϬſƌĂŬƂǌƂƚƚǀĄƌĂŶĚſƐŚƂůŐǇĞŬ
ŐŽŶĚŽǌĄƐĂ͕ĠƐŬŝǌĄƌſůĂŐĂǌĞůƅƌĞďĞũĞůĞŶƚŬĞǌĞƚƚ
ďĞƚĞŐĞŬĞƚĨŽŐĂĚĄƐĂ͘
ƌ͘sĂůŬſWĠƚĞƌŐǇĞƌŵĞŬŽƌǀŽƐƌĞŶĚĞů͗
2490 Pusztaszabolcs AdonǇŝƷƚϯϵ͘
Telefon: 25/273-034
Fogorvos: Ěƌ͘dſƚŚDĂƌŝĂŶŶĂ
ϮϰϵϬWƵƐǌƚĂƐǌĂďŽůĐƐ͕^ǌĠĐŚĞŶǇŝƵ͘ϭϯ͘
Telefon: 25/271-398; 06/20/287-0379
ZĞŶĚĞůĠƐŝŝĚƅ͗ H: 7,45-13,45, K: 13,45-19,45,
Sz: 7,45-ϭϯ͕ϰϱ;ŝƐŬŽůĂĨŽŐĄƐǌĂƚͿ͕Ɛ͗ϭϯ͕ϰϱ-19,45,
P: 7,45-13,45
ĞũĞůĞŶƚŬĞǌĠƐ͕ĞůƅǌĞƚĞƐŝĚƅƉŽŶƚĞŐǇĞǌƚĞƚĠƐŶĠůŬƺů
</ZM>'ĂǌĂŬŬƵƚĞůůĄƚĄƐƌĂ͕ĨĄũĚĂůŽŵŵĂůŬƺǌĚƅ
ũĞůĞŶƚŬĞǌƅŬĞƚĨŽŐĂĚũĄŬ͕ĂǌĂůĄďďŝŝĚƅƉŽŶƚŽŬďĂŶ͗
H, Sze, P: 9-12.30; K, Cs:15-18.
&K'KZsK^/mŐǇĞůĞƚ͗ &ĞůŶƅƚƚĞŬĠƐŐǇĞƌŵĞŬĞŬƌĠƐǌĠƌĞ
ϮϰϬϬƵŶĂƷũǀĄƌŽƐsĂƐŵƾƷƚ10.
ZĞŶĚĞůĠƐŝŝĚƅ͗ ,ĠƚǀĠŐĞŶŬĠŶƚ;ƐǌŽŵďĂƚ͕ǀĂƐĄƌŶĂƉͿĠƐ
ƺŶŶĞƉŶĂƉŽŬŽŶ͗Ϭϳ͘ϬϬ-13.00
/ƌŝƐǌ'ǇſŐǇƐǌĞƌƚĄƌ
2490 Pusztaszabolcs, Sport u. 6.
Telefon: 25/273-019
EǇŝƚǀĂƚĂƌƚĄƐ͗ H: 8-16, K - P: 8-18, Szo: 8-12
jũsĄƌŽƐŝ'ǇſŐǇƐǌĞƌƚĄƌ
2490 Pusztaszabolcs, Kossuth L. u. 501/3/a hrsz.
Telefon: 25/271-588
EǇŝƚǀĂƚĂƌƚĄƐ͗ H - P: 8-19, Szo: 8-13
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anyukája már nagy szeretettel várt bennünket. Miután
bemutattuk a gyerekeknek a kukorica letörésének a
módját, izgatottan és nagy élvezettel kezdték el a
gyerekek a munkát. Volt olyan kisgyermek, aki fel
sem érte a csövet, neki magasabb társa lehajtotta a
szárat és így tudta leszedni. Nagyon jó érzés volt
figyelni a gyerekeket, ahogy apró kis kezeikkel szorgoskodtak. A letört csöveket elõször vödrökbe, majd
kupacokba raktuk össze. Gyorsan fogyott a sorokból a
csõ és szaporodtak a kupacok.
A munka közé befért még egy kis fogócska-bújócska
a magas kukoricában, a bajuszból pedig parókák
készültek. Miután elfogyott a szednivaló, a megfáradt

Az Állatok Világnapja
A világon ma már nem csak a vadon élõ, hanem minden állat védelmére felhívjuk a figyelmet, minden
évben október 4-én.

Óvodánkban az állatok világnapjára már évek óta
nagy hangsúlyt fektetünk. Minden csoport a saját
elképzeléseinek és a gyerekek életkori sajátosságának
megfelelõen tartja. Vannak, akik ezen a napon lovas
kocsival a tehenészetbe látogatnak el, és vannak olyan
csoportok, akik az ovihoz közeli családokhoz mennek,
ahol sokféle állatot láthatnak. Fontosnak tartjuk, hogy
a gyerekek élõben is lássák az állatokat, hallják
hangjukat és megfigyeljék élõhelyüket. Beszélgetünk
arról, hol élnek, hasznukról, táplálkozásukról és
védelmükrõl. A hét folyamán állatos meséket hallhatnak a gyerekek, ezzel kapcsolatos verseket,
mondókákat mondanak. Lerajzolták kedvenc
állatukat. Ezzel zártuk a hetet.
Az Állatok Világnapja egész évre üzeni, hogy éljünk
harmóniában a minket körülvevõ élõlényekkel és a
természettel. Feltöltõdtünk azokkal az élményekkel,
melyeket csak az állatok adhatnak nekünk.
Klein Éva

"Megérett a kukorica,
elkopott a nap bocskora..."
Városunk óvodáiban immár több éves hagyomány,
hogy õsszel kukoricatörésre megyünk. Mind a kilenc
csoport ellátogat egy-egy családhoz, ahol a gyerekek
megismerkednek – illetve a nagyobbak felelevenítik –
a kukoricaszedés módját, technikáját. Idén a Katica
csoportosokkal Magasföldi Izabella családjához látogattunk el. Rigetiné Kósa Juliska nagymama és Iza

kis csapatot Jutka mama illatozó, frissen sült tejfölös,
szalonnás, hagymás kenyérlángosa várta. A jóízûen,
jó étvággyal falatozó gyermekeket öröm volt nézni! A
vendéglátást megköszönve kicsit fáradtan, de jókedvûen indultunk haza. Másnap a csuhéból babákat, a
szemekbõl képeket készítettünk és pattogatott kukoricát kóstolgattunk. Óvodáink összes csoportja hasonlóan érezte magát, köszönjük szépen minden
vendéglátó családnak a segítséget és a lehetõséget.
Ezáltal is folytatni tudjuk a néphagyomány ápolást és
õrzést óvodáinkban. Jutka mamának köszönjük még
egyszer, aki szerint: "Ha én ezt tudom, hogy ez ekkora buli, bevetem az egész kertet."
Hegedüs Éva óvónõ
Manóvár óvoda
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Márton napi
libanézés
A Márton témahét eseményeit a néphagyomány megismertetése, és a hozzá kapcsolódó ismeretek feldolgozása
öleli körbe. Ennek szervezésrészét képezi a libához kapcsolódó ismeretek megtapasztaltatása / a toll, dunna, lúdtalp, lúdláb, kukorica, libás ételek, libás jóslások/. Ezért
szerettük volna, ha a csoportunkba járó gyerekeknek megmutathatjuk, hogy milyen egy élõ liba. Szülõi felajánlásnak köszönhetõen libanézõbe látogathattunk a Minda

hiszen ez nem mindennapi egy pusztaszabolcsi kisgyermek életében sem. Köszönjük a lehetõséget Éva néninek
és Marika néninek. Vidám libás dalokat, verseket tanulgattunk, mértünk lúdtalpat, fûztünk libagége tésztát,
készítettünk libabábot, meséltünk a Gõgös Gúnár Gedeon
címû mesekönyvbõl és eljátszottuk Ludas Matyi
történetét. Nagyon sok finomságot kóstolhattak a
gyerekek, amiket a szülõk felajánlásával, de a kicsikkel
együtt készíthettünk el. Volt mézes alma, sült tök, pattogatott kukorica, héjában sült krumpli.
A hetünket, mint mindig, egy közös lámpás felvonulással
zártuk, melyen minden kisgyermek a szülõjével együtt,
sötétedéskor elsétált a Mûvelõdési Házhoz, kezében a
lámpásával, s itt még egy meglepetés várt a gyerekekre.

családhoz. Az édesanya fogadott bennünket, és elkísért
minket a baromfiudvarhoz, ahol láthattuk, hogy milyen jó
sora lehet egy libának, akit éppen táplálkozás közben csíptünk el. Megfigyeltük tollazatát, viselkedését a többi
szárnyas között. Élmény volt valóságosan is hallani
hangjukat, látni fenyegetõ temperamentumos, sziszegõ
közeledésüket. Köszönetképpen elénekeltük libás
dalainkat, és azóta is beszélgetünk a családnál látott, halott
libás élményeinkrõl. A Minda családnak külön hálásak
vagyunk az élményszerzés lehetõségéért.
Napsugár csoport
A Zsiráf óvoda dolgozói adták elõ nagy sikerrel a
"Kiskondás" címû mesét. A szülõk támogatásával, felajánlásával nagyon sok finom süteményt kóstolhattunk itt,
így a büfében is nagy volt a sürgés-forgás, s volt pillanat,
amikor szûknek éreztük a termet is. Nagyon jó érzés volt
ennyi embert látni együtt, kicsiket és nagyokat ezen a rendezvényünkön. Egy vidám versikével várok mindenkit
jövõre is erre a vidám programra: "Bánhidai legények,
libát loptak szegények, rosszul fogták a nyakát, elgágintotta magát, gá-gá"
Gulyás Judit
óvodapedagógus

Márton nap

Több éves múltra tekint vissza már a Márton naphoz kapcsolódó, egy egész hetet felölelõ programsorozatunk. Ez a
téma nagyon könnyen közel hozható tevékenykedtetésen
és élménynyújtáson keresztül az óvodáskorú kisgyermekekhez. Mindig elmeséljük a kicsiknek Márton püspök
történetét, aki jóra és szerénységre nevel a saját
történetével, s mindig nagyon tetszetõs rész, amikor a
libák gágogásukkal elárulják, hova is bújt el a püspökké
avatás elõl Márton (libaólba). A másik nagy élmény volt,
hogy elmentünk libákat nézni igaziból, s nem csak képrõl,
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