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

Ára: 120 Ft

Köszönöm a pusztaszabolcsi
választók bizalmát. Köszö-
nöm, hogy a következõ
idõszakban folytathatom a
másfél éve megkezdett pol-
gármesteri munkámat egy
új képviselõ-testülettel.
Köszönöm.

A választásra való fel-
készülés közben derült ki,
hogy mennyi feladat maradt
félbe, vagy éppen befejezés
elõtt. S várnak olyan új
feladatok, amelyeknek csak
az elõkészítését terveztem
eddig.
Vallom, hogy a polgármes-
teri programom lényege az
volt és továbbra is az lesz,
hogy a vezetõi tapasztalatra
épüljön, és a pusztaszabolc-
siak helyi kötõdését, együtt-
mûködését segítse. Ezt fo-
gom folytatni egy új kép-
viselõ-testülettel.
A következõ öt év leg-
fontosabb feladata, hogy az
állami fejlesztésekhez si-
keresen kapcsolódjunk. A
vasút állami felújítása járjon
együtt a város megújításával.
Az elkerülõ út, a P+R
parkoló megépítése, a vasút-
állomás megújítása ne
nélkülünk, hanem a mi
érdekünkben történjen. A
felszabaduló MÁV ingat-
lanok a mi életünket segít-
sék. Hiszen nincs még ter-
melõi piacunk, nem tudunk
parkolni az állomás kör-
nyékén, a vonattal utazók a
kerékpárjaikat sem tudják
biztonságosan tárolni. A
vasútállomással szembeni
elhanyagolt MÁV területek a

mi mindennapjainkat keserí-
tik. 
Az EU és az állam számára
is fontos a környezetvé-
delem: a szennyvíztisztítás
és az energiahatékonyság.
Ezért ezekhez a program-
okhoz csatlakozzunk, hogy

pályázati támogatásokkal
megújuljon. A korszerûtlen
szennyv íz t i sz t í tó - t e l ep
rekonstrukciójának elmara-
dása esetén 50 Ft/m3
áremelkedéssel számolhat-
unk. Szükség van az álta-
lános iskola épületének és az
önkormányzati bérlakások
( e n e r g i a h a t é k o n y s á g o t
figyelembevevõ) felújítására
is. Mindez akkor valósulhat
meg, ha a pályázatfigyelés,
pályázatírás, támogatás-
felhasználás adminisztrációs

terheit felvállaljuk. A mos-
tani információk szerint az
önkormányzat saját bevéte-
leibõl tud utakat és járdákat
építeni. A magán személyek
kommunális adójának koráb-
bi bevezetése nem hozta a
várt eredményt. Ezért annak

átalakítása után olyan új
lehetõségeket kell felkutatni,
hogy egy-egy utca szakasz
közvetlen kapcsolatot
érzékeljen a befizetése és az
aszfaltos út kialakítása
között. A nem aszfaltos bel-
területi utak karbantartásá-
nak tervszerûen kell meg-
valósulnia, hogy kiszámít-
hatóan biztosítani lehessen
azok használhatóságát.
Az óvodai épületek felújítása
megtörtént. Az óvodai cso-
portok száma mindenki

számára váratlanul csökkent.
Sajnos, hosszabb távon sem
számolhatunk azzal, hogy
újabb óvodai csoportot kell
elindítani. Ezért biztosított
egy bölcsõdei csoport
kialakításának fizikai felté-
tele. Ennek a nevelési évnek
lesz a feladata, hogy a
személyi, jogi és pénzügyi
feltételeket megteremtsük.
A városi civil élet színes és
színvonalas. A közösségi
tereinket betöltik. A kul-
turális, közmûvelõdési ren-
dezvények látogatottságának
emelése, és a civil szer-
vezetek programjainak tá-
mogatása szükséges, hiszen
a pusztaszabolcsiak itt talál-
koznak egymással.
A sikeres Pusztaszabolcs
feltétele, hogy a város veze-
tõi külsõ kapcsolatokkal ren-
delkezzenek. Hiszen az
melegszik, aki a tûz közelébe
helyezkedik. 
A siker legfontosabb fel-
tétele, hogy a képviselõ-
testületben legyenek társaim,
akik segítik, s nem fékként
és kerékkötõként akadályoz-
zák a közös munkát. A kép-
viselõ-testület tagjai ugyan
más korúak és sokféle fog-
lalkozásúak. Remélem, úgy
egészítik ki egymást, hogy a
megoldás érdekében képesek
az együttmûködésre is. Csak
együtt, egy közös célért
összefogni tudó csapatként
lehetünk sikeresek. 
Sikeres Pusztaszabolcsért!

Csányi Kálmán
polgármester

Polgármesteri gondolatok

Az új képviselõ-testület
Ülnek: Czöndör Mihály alpolgármester, Csányi Kálmán pol-

gármester, Paál Huba; állnak: Csiki Szilárd, Horváth Zoltán, Kovács
Dénes, Simonné Zsuffa Erzsébet, Majda Benedek, Tüke László
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Pusztaszabolcs Város Jegyz je
Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.
Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833
Honlap: www.pusztaszabolcs.hu
e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Üi: Sterné Kenyér Mariann

Tájékoztató

A 2014. évi általános önkormányzati választások megszervezésér l

Tisztelt Képvisel -testület!

Az áprilisi országgy lési, a májusi európai parlamenti választások lebonyolítása után 2014-ben a
harmadik nagyon fontos igazgatási feladata az önkormányzati választások megszervezése volt a
Polgármesteri Hivatalnak. A választások legfontosabb el készít  feladatait a Helyi Választási Iroda
(továbbiakban: HVI) végezte, azonban a választások sikeres megszervezéséhez elengedhetetlen volt az 
országos és megyei irányítás, valamint a választási szervekben (szavazatszámláló bizottságok és Helyi
Választási Bizottság) résztvev  állampolgárok – közel ötven f , választott és megbízott tag – munkája,
akik részesei voltak az eredményes választások lebonyolításának.

Magyarország Köztársasági Elnöke 270/2014. (VII.23.) KE számú határozatával a helyi
önkormányzati képvisel k és polgármesterek választását 2014. október 12. napjára t zte ki.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (továbbiakban: Ve.), a helyi önkormányzati
képvisel k és polgármesterek választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló
4/2014. (VII.24) IM rendelet határozza meg alapvet en azt, hogyan kell a választást megszervezni. Az
önkormányzat 2014. augusztus 28-i ülésén 278/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozatával
megválasztotta a Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) három tagját és két póttagját. A
Bizottság alakuló ülésén megválasztotta elnökét és elnökhelyettesét. A bizottság kés bb kiegészült egy
jelöl szervezet által megbízott taggal, így a bizottság 4 f vel m ködött.
A jelöl  szervezet vagy független jelölt megbízottainak részvétele a választási szervekben minden
szavazásnál fontos, mert így a pártok, jelöltek a megbízottaik útján közvetlenül tudják a választás
szabályszer ségét ellen rizni. Két jelöl  szervezet kés bb a szavazatszámláló bizottságokba is
delegált megbízottakat, így az elegend  létszámmal m köd  szavazatszámláló bizottságokba póttagok 
bevonására nem került sor.
Pusztaszabolcson a roma nemzetiségi önkormányzati képvisel k általános választását a Nemzeti
Választási Bizottság 1128/2014. számú határozatával 2014. október 12 napjára – a helyi 
önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014. évi általános választásának napjára – t zte ki, a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény alapján. A HVI kialakította a nemzetiségi 
szavazókört, melynek szavazatszámláló bizottságának 3 tagját és 2 póttagját a képvisel -testület 2014. 
augusztus 28-i ülésén 279/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozatával megválasztotta. A nemzetiségi
szavazókör akkor m ködött volna, ha a településünkön sor kerül a települési nemzetiségi választásra.
Erre végül is nem került sor, mert csak 3 f  kérte a roma nemzetiségi névjegyzékbe való felvételét, így
nem kérhette senki nemzetiségi jelöltként történ  nyilvántartásba vételét sem. Így településünkön
nemzetiségi települési önkormányzat választására sem került sor, viszont a területi, illetve országos
nemzetiségi önkormányzati választás lebonyolításához a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság
feladatait a Helyi Választási Bizottság látta el. Mivel a HVB szavazatszámláló bizottsági feladatot
látott el, ezért 5 taggal kellett m ködnie, így szükség volt a 3 tag és egy megbízott tag mellé a póttagot
is bevonni. E miatt szükséges volt újabb póttagokat választani, ha esetleg valaki nem tudná valamilyen
el re nem látható körülmény miatt vállalni a választásnapi munkát; a HVB újabb póttagjainak
megválasztására 2014. szeptember 25-i ülésén került sor.
Itt emelném ki a választási bizottságok póttagjait is elismerés illeti, hiszen függetlenül attól, hogy a
választás napján szerepelnek-e valamelyik bizottságban, nekik is részt kell venni a felkészülésben, és
készenlétben kell lenniük az esetleges munkavégzésre. Nélkülük nem lehetne szabályosan
megszervezni a választásokat.

Augusztusban a választópolgárokat a névjegyzékbe történt felvételr l, a Nemzeti Választási Iroda
(NVI), postai úton értesítette, melyben szerepelt tájékoztatás a szavazás módjáról.  
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Már a választás el készítése során figyelembe kellett vennünk, hogy az önkormányzati választások
több alapvet  szabálya megváltozott. Határozatot kellett hoznunk a megválasztható önkormányzati
képvisel k számáról. Jelent s változás, hogy a most megválasztásra kerül  polgármesterek és
önkormányzati képvisel k mandátuma 5 évre szól. A választást követ en az önkormányzatoknak
2014. október 27-ig kell az alakuló üléseket megtartani.

A jelöltek nyilvántartásba vételéhez szükséges ajánlások számáról tájékoztatót tettünk közzé. A
polgármester-jelölteknek 149 db, képvisel -jelölteknek 50 db érvényes ajánlást kellett
összegy jteniük, hogy felkerülhessenek a szavazólapra.

A jelöltek 2014. augusztus 25. és szeptember 8. között gy jthették ajánlóíveken az ajánlásokat. Az
ajánlóívek nyomtatását a HVI végezte. Egy ajánlóíven 8 ajánlást lehetett összegy jteni. A jelöltek
maguk határozhatták meg hány darab ajánlóív nyomtatását kérik, pót ajánlóív igénylésére is volt 
lehet ség. A jelölteknek az összes – a kitöltetlen – ajánlóívekkel is el kellett számolni, amennyiben ezt
nem tették volna meg, a HVI bírságot állapított volna meg: hiányzó ajánlóívenként 10.000,- Ft-ot.
Pusztaszabolcson minden jelölt határid ben hiánytalanul leadta az ajánlóíveket, így bírság nem került
kiszabásra.
Az ajánlóívek leadásával kérhették a Helyi Választási Bizottságtól a nyilvántartásba vételüket. A
Bizottság döntését megel z en a HVI-nek kellett az ajánlóíveket ellen rizni, és a döntéshozatalra
el készíteni. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhatott, egy jelöltre viszont csak egy ajánlása volt 
elfogadható. Az ajánlóívek informatikai ellen rzésével lehet vé vált a többszörös ajánlások kisz rése. 
Városunkban 2 polgármester-jelölt és 27 képvisel -jelölt jelentkezését fogadtuk, akik mindannyian
elegend  számú ajánlást gy jtöttek össze.

A szavazólapon a jelöltek nem a korábbi években megszokott ABC szerinti sorrendben szerepeltek,
hanem a jogszabályi el írásnak megfelel en a Helyi Választási Bizottság a képvisel -jelöltek
nyilvántartásba vételét követ en, szeptember 8-án elvégezte a sorsolást, mely meghatározta, hogy a 
képvisel -, illetve polgármesterjelöltek milyen sorrendben szerepelnek a szavazólapon. A nyomdai és
informatikai el készítést követ en a Helyi Választási Bizottságnak kellett jóváhagynia a szavazólapok 
adattartalmát.

A választással összefüggésben mindent az országos számítógépes rendszerben (Nemzeti Választási
Rendszer – NVR) kellett rögzíteni (központi névjegyzék vezetése, jelölt ajánlások, szavazólap
jóváhagyás, nemzetiségi és mozgóurna igények, napközbeni részvételi adatok, rendkívüli események,
szavazóköri és helyi bizottsági jegyz könyvek, stb.). A választás napi feladatokat október 2-i, és
október 7-i egész napos országos informatikai próbákon kellett gyakorolni, végrehajtani, melyeket a 
HVI eredményesen teljesített. A választási Iroda vezet jének és a HVI többi tagjának több
értekezleten, szakmai továbbképzésen kellett részt vennie. A HVI vezet je a HVB, illetve a
Szavazatszámláló Bizottságoknak felkészít  oktatást tartott a választásnapi teend kr l 2014. október
6-án.  

A választásokat megel z en 6 f  kérte átjelentkezését érvényes tartózkodási helyére. 1 f  kérelmét el
kellett utasítani, mert a központi névjegyzékben nem volt érvényes tartózkodási helye. 1 f  véglegesen
törlésre került a névjegyzéken, mert véglegesen külföldre távozott és magyarországi lakcíme 
megsz nt. Lakcímváltozás miatt 35 f  részére került választási értesít  kiküldésre. A nemzetiségi
névjegyzékben 6 f  szerepelt (3 roma, 2 német és 1 örmény) k azonban a választás napján nem éltek
szavazati jogukkal.
A választás el tt néhány nappal szállították ki a szavazólapokat és a választási segédanyagokat a 
megyét l Pusztaszabolcsra. A szavazólapok kiszállítása rend ri kíséret mellett történt. A
szavazókörökbe történ  kiszállításukig a HVI gondoskodott a szavazólapok biztonságos rzésér l. 
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Pusztaszabolcson 2014. október 12-i általános önkormányzati és polgármesteri választáson az
alábbi választási szervek m ködtek:

Helyi Választási Iroda:

Vezér Ákos HVI vezet , jogszabály szerinti feladatok
Szotyori-Nagy Istvánné HVI jogi helyettese, Névjegyzék vezetése, és az ezzel

összefügg  feladatok
Wasserné si Márta HVI pénzügyi helyettese
Imre Lászlóné Névjegyzék vezetése, és az ezzel összefügg  feladatok,

adminisztrációs feladatok
Sterné Kenyér Mariann Szervezési feladatok, HVB jegyz könyvvezet
Ekker László Technikai felel s
Horváth Éva 1. sz. szavazókör jegyz könyvvezet
Sz ke Nikoletta 2. sz. szavazókör jegyz könyvvezet
Bolla-Nagy Adrienn 3. sz. szavazókör jegyz könyvvezet
Zsapka Judit 4. sz. szavazókör jegyz könyvvezet
Márki Éva Julianna 5. sz. szavazókör jegyz könyvvezet

Helyi Választási Bizottság – Nemzetiségi Szavazókör (Pusztaszabolcs, Velencei út 2.):  
K kuti Lászlóné Elnök
Wasser Attila Elnökhelyettes
Adorjánné Bozsódi Irén Tag
Klein Teréz Éva Póttag
Csuti Géza György FIDESZ-KDNP megbízott tag
Házlinger Anna Póttag
Kecser Judit Póttag

Szavazatszámláló Bizottságok:
1. sz. szavazókör Manóvár Óvoda Pusztaszabolcs, Velencei út 67.

Engert Melinda elnök
Kövecses Péterné elnökhelyettes
Szekula Istvánné tag
Dobrán Anikó póttag
Kukor Éva póttag
Nagy Eszter FIDESZ-KDNP
Szalay Borbála Jobbik Magyarországért Mozgalom
Sz ke Józsefné FIDESZ-KDNP

2. sz. szavazókör Polgármesteri Hivatal Pusztaszabolcs, Velencei út 2.
Pfeffermann Gyula elnök
Lencsés Anna elnökhelyettes
Iszprávnikné Kovács Györgyi tag
Horváth Lajos póttag
Szentmihályi Zoltánné póttag
Lakatos Johanna Mónika Jobbik Magyarországért Mozgalom
Lepsényi János FIDESZ-KDNP
Molnár Jánosné FIDESZ-KDNP
Schnee Dóra Jobbik Magyarországért Mozgalom

3.sz. szavazókör Könyvtár és M vel dési Ház Pusztaszabolcs Adonyi út 12.
Battyányi Irén elnök
Horváth Lajosné elnökhelyettes
Ármai Gyuláné tag
Csík Istvánné póttag
Milvius Attila póttag
Méder Attiláné FIDESZ-KDNP
Neikl Ferenc FIDESZ-KDNP
Papacsek Zsanett Jobbik Magyarországért Mozgalom
Schnee Jánosné Jobbik Magyarországért Mozgalom
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4.sz. szavazókör Zsiráf Óvoda Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.
Kovács Gyuláné elnök
Rigetiné Kósa Julianna elnökhelyettes
Tomasek Sándorné tag
Berei Károlyné póttag
Jónásné Kovács Bernadett póttag
Bagamériné Battyányi Mária FIDESZ-KDNP
Hanczik Anna FIDESZ-KDNP
Tremli Gábor Jobbik Magyarországért Mozgalom 

5. sz. szavazókör József Attila Általános Iskola Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.
Urbán Vilmosné elnök
Dudásné Mester Judit elnökhelyettes
Kenyér Ágnes tag
Ármai Gyula póttag
Nagy Violetta póttag
Hertelendy Csaba Jobbik Magyarországért Mozgalom
Kiss Csilla FIDESZ-KDNP
Polákovicsné El Kharaba Zsuzsanna FIDESZ-KDNP

A választást megel z  napokban kialakítottuk a szavazóhelyiségeket. A szavazókörök berendezése
ügyében felvettük a kapcsolatot az érintett intézmények vezet ivel. A szavazóhelyiségekben a 
szavazófülkéket, a berendezési tárgyakat (asztalok, székek) elhelyeztük; a szavazás reggelén
kiszállítottuk az urnákat, szavazólapokat, névjegyzékeket, jegyz könyveket és a többi szükséges
kelléket. A korábbi helyi választásokhoz képest a nemzetiségi szavazókörrel együtt 5 helyett összesen
6 szavazókörzetet kellett berendezni. Az étkezést a bizottságoknak biztosítottuk.
A szavazatszámláló bizottságok Pusztaszabolcson 5 szavazókörben és egy nemzetiségi szavazókörben 
várták a választópolgárokat. 2014. évben két szavazókör helyszínében változás történt: a 2. sz.
szavazókör, mely korábban a MÁV iskolában m ködött a Polgármesteri Hivatalban, illetve a 3.sz.
szavazókör, mely korábban az Id skorúak Klubjában m ködött, a Könyvtár és M vel dési Házban
fogadta a választópolgárokat. Mindkét új szavazókör és a nemzetiségi szavazókör is
akadálymentesített. Átkerült a Zsiráf Óvoda 4. számú szavazóköre az aulából a tornaterembe.
A szavazókörök reggel 6 órától este 19 óráig voltak nyitva. A 2. számú szavazókörben adhatták le
szavazataikat a településszint  lakcímmel rendelkez k.
A szavazókörökben folyamatos volt a munka, fennakadás nem volt.
Mozgóurnát csak írásban lehetett kérni, a választás napját megel z en a választási irodától (7 f
kérte), a választás napján pedig a szavazókörökben és választási irodától is, 15-óráig. A
szavazatszámláló bizottság tagjai felkeresték a mozgóurnát igényl ket.  
A szavazókörökben rendkívüli esemény nem történt.
A választáson a megjelentek száma és aránya (a szavazásra jogosultak számához viszonyítva) a
következ k szerint alakult, a jelentések id pontjában, illetve a szavazás befejezésekor: 

700 óra 900 óra 1100 óra 1300 óra 1500 óra 1730 óra 1900 óra

1.számú
9 83 151 206 262 330 356

0,88% 8,09% 14,72% 20,08% 25,54% 32,16% 34,70%

2.számú
7 60 132 170 194 260 292

0,93% 7,94% 17,46% 22,49% 25,66% 34,39% 38,62%

3.számú
12 85 165 213 266 351 379

1,16% 8,21% 15,94% 20,58% 25,70% 33,91% 36,62%

4.számú
8 52 131 165 202 276 317

0,80% 5,23% 13,17% 16,58% 20,30% 27,74% 31,86%

5.számú
11 100 189 245 304 415 452

0,95% 8,67% 16,38% 21,23% 26,34% 35,96% 39,17%
800.

nemzetiségi
0 0 0 0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

összesen
47 380 768 999 1228 1632 1796 

0,95% 7,65% 15,47% 20,12% 24,73% 32,86% 36,17%
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A szavazatszámláló bizottságok szavazókörök bezárását követ en a polgármester-választás el zetes 
eredményeit 2000 és 2100 óra között jelentették. A szavazás anyagait (jegyz könyvek szavazólapok)
2145 és 0140 óra között szállították be a HVI-hez. A választási anyagok átvételét követ en
haladéktalanul megtörtént a végleges eredmények számítógépes rögzítése is. Azt követ en, hogy a
választási rendszerben rögzítettük a szavazás eredményeit, általában 10 percen belül már olvasható
volt a valasztas.hu Nemzeti Választási Iroda honlapján az érdekl d k számára.

A Helyi Választási Bizottság 2014. október 13-án 4.00 óra körüli id pontban állapította meg a
végeredményeket. A 8. és 9. legtöbb szavazatot kapott képvisel -jelöltek azonos számú szavazatot
kaptak, így a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény 13. § (1) bekezdése alapján a 8. helyen bejutó képvisel személyét sorsolással állapította meg
Pusztaszabolcs Helyi Választási Bizottsága. A bizottság eredménymegállapító határozatait, el zetes
eredményét Pusztaszabolcs Város honlapján illetve a Polgármesteri Hivatal hirdet tábláján közzétette
a HVI.
A rögzített jegyz könyveket a dunaújvárosi Polgármesteri Hivatalba kellett beszállítani, melyet 5
körül tettünk meg és a jegyz könyvek hibátlanok voltak.

A Ve. törvény 307/N. § (1) bekezdése alapján a polgármester és települési önkormányzati képvisel k 
választásának eredményét a Helyi Választási Bizottság állapítja meg. A Ve. 206. § alapján a választás
eredményét megállapító választási bizottság a választás eredményének joger ssé válását követ  három
napon belül átadja a megbízólevelet a megválasztott képvisel nek. Pusztaszabolcson 2014. október
16-án került sor a megbízólevelek átadására a Polgármesteri Hivatal Dísztermében.

A megválasztott képvisel knek és a polgármesternek az elkövetkezend  2014-2019-ig tartó
munkájukhoz sok sikert, kitartást kívánnak a helyi választási szervek tagjai.

A tájékoztató mellékletében a pusztaszabolcsi szavazókörök, valamint Pusztaszabolcs összesített
eredményeit részletezem.

Pusztaszabolcs, 2014. október 17. 

Vezér Ákos
jegyz , HVI vezet

Határozati javaslat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képvisel -testülete tudomásul veszi a Helyi Választási Iroda 
tájékoztatóját a 2014. évi helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek választásáról.

Felel s: Vezér Ákos jegyz
Határid : azonnal 



S Z A B O L C S  H Í R A D Ó  2 0 1 4  O K T Ó B E R                                                                                V Á R O S H Á Z A

7 6 

Önkormányzati választási eredmények 2014. október 12.  

1. sz. szavazókör (Manóvár Óvoda, Pusztaszabolcs, Velencei út 67.)
Polgármester-választás:
Szavazók száma:356 f  (34,70 %) / érvényes szavazatok száma: 345 db (96,91 %)

1. Csányi Kálmán FIDESZ-KDNP 183 szavazat 53,04%
2. Simonné Zsuffa Erzsébet Független 162 szavazat 46,96%

Összesen: 345 szavazat 100,00%

Képvisel -választás:
Szavazók száma: 356 f  (34,70 %) / érvényes szavazólapok száma: 349 db (98,03%)

1. Tüke László FIDESZ-KDNP 197 szavazat 56,45%
2. Czöndör Mihály Független 143 szavazat 40,97%
3. Simonné Zsuffa Erzsébet Független 142 szavazat 40,69%
4. Csiki Szilárd Független 133 szavazat 38,11%
5. Kovács Dénes FIDESZ-KDNP 126 szavazat 36,10%
6. Horváth Zoltán FIDESZ-KDNP 114 szavazat 32,66%
7. Majda Benedek Sándor FIDESZ-KDNP 112 szavazat 32,09%
8. Papp György Független 109 szavazat 31,23%
9. Sztupa Gergely Független 109 szavazat 31,23%
10. Neikl-Ladány Ágnes Független 92 szavazat 26,36%
11. Paál Huba Antal Független 89 szavazat 25,50%
12. Zserdin Balázs Független 89 szavazat 25,50%
13. Kátai György DK 77 szavazat 22,06%
14. Forgó Árpádné Független 76 szavazat 21,78%
15. Hertelendy Gábor JOBBIK 71 szavazat 20,34%
16. Pásztor Viktor Istvánné Független 68 szavazat 19,48%
17. Péntek László JOBBIK 65 szavazat 18,62%
18. Hambalgó László Független 55 szavazat 15,76%
19. Bakos Gábor Péter Független 54 szavazat 15,47%
20. Versné Makovek Zsuzsanna Cecília Független 53 szavazat 15,19%
21. Sági Imre Független 51 szavazat 14,61%
22. Kiss Kornélia Ibolya Független 40 szavazat 11,46%
23. Uszkay Réka Független 34 szavazat 9,74%
24. G z Sebestyén Független 34 szavazat 9,74%
25. Somorácz Kata Független 31 szavazat 8,88%
26. Németh Ferenc Béla Független 14 szavazat 4,01%
27. Nagy Róbert Független 9 szavazat 2,58%

Megyei közgy lés választása:
Szavazók száma: 356 f  (34,70%) / érvényes szavazatok száma: 339 db (95,22 %)

1. FIDESZ-KDNP 167 szavazat 49,26%
2. Jobbik 76 szavazat 22,42%
3. DK 37 szavazat 10,91%
4. MSZP 36 szavazat 10,62%
5. FETE 12 szavazat 3,54%
6. Együtt 8 szavazat 2,36%
7. Munkáspárt 3 szavazat 0,88%

Összesen 339 szavazat 100,00%
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2. sz. szavazókör (Polgármesteri Hivatal, Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)

Polgármester-választás:
Szavazók száma: 292 f  (38,62%) / érvényes szavazatok száma: 276 db (94,52 %)

1. Simonné Zsuffa Erzsébet Független 144 szavazat 52,17%
2. Csányi Kálmán FIDESZ-KDNP 132 szavazat 47,83%

Összesen: 276 szavazat 100,00%

Képvisel -választás:
Szavazók száma: 292 f  (38,62 %) / érvényes szavazólapok száma: 288 db (98,63 %)

1. Simonné Zsuffa Erzsébet Független 129 szavazat 44,79%
2. Tüke László FIDESZ-KDNP 123 szavazat 42,71%
3. Csiki Szilárd Független 108 szavazat 37,50%
4. Pásztor Viktor Istvánné Független 101 szavazat 35,07%
5. Czöndör Mihály Független 98 szavazat 34,03%
6. Paál Huba Antal Független 96 szavazat 33,33%
7. Neikl-Ladány Ágnes Független 92 szavazat 31,94%
8. Kátai György DK 91 szavazat 31,60%
9. Majda Benedek Sándor FIDESZ-KDNP 84 szavazat 29,17%
10. Horváth Zoltán FIDESZ-KDNP 84 szavazat 29,17%
11. Hertelendy Gábor JOBBIK 83 szavazat 28,82%
12. Kovács Dénes FIDESZ-KDNP 82 szavazat 28,47%
13. Zserdin Balázs Független 72 szavazat 25,00%
14. Sztupa Gergely Független 70 szavazat 24,31%
15. Papp György Független 67 szavazat 23,26%
16. Sági Imre Független 66 szavazat 22,92%
17. Versné Makovek Zsuzsanna Cecília Független 66 szavazat 22,92%
18. Péntek László JOBBIK 60 szavazat 20,83%
19. Bakos Gábor Péter Független 48 szavazat 16,67%
20. Forgó Árpádné Független 47 szavazat 16,32%
21. G z Sebestyén Független 45 szavazat 15,63%
22. Uszkay Réka Független 32 szavazat 11,11%
23. Hambalgó László Független 25 szavazat 8,68%
24. Somorácz Kata Független 24 szavazat 8,33%
25. Kiss Kornélia Ibolya Független 23 szavazat 7,99%
26. Németh Ferenc Béla Független 19 szavazat 6,60%
27. Nagy Róbert Független 7 szavazat 2,43%

Megyei közgy lés választása:
Szavazók száma: 292 f  (38,62 %) / érvényes szavazatok száma: 276 db (94,52 %)

1. FIDESZ-KDNP 105 szavazat 38,04%
2. Jobbik 70 szavazat 25,36%
3. DK 45 szavazat 16,30%
4. MSZP 31 szavazat 11,23%
5. FETE 11 szavazat 3,99%
6. Munkáspárt 9 szavazat 3,26%
7. Együtt 5 szavazat 1,81%

Összesen 276 szavazat 100,00%
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3. sz. szavazókör (Könyvtár és M vel dési Ház, Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.)

Polgármester-választás:
Szavazók száma: 379 f  (36,62 %) / érvényes szavazatok száma: 374 db (98,68 %)

1.Csányi Kálmán FIDESZ-KDNP 199 szavazat 53,21%
2.Simonné Zsuffa Erzsébet Független 175 szavazat 46,79%
Összesen: 374 szavazat 100,00%

Képvisel -választás:
Szavazók száma: 379 f  (36,62 %) / érvényes szavazólapok száma: 371 db (97,88 %)

Megyei közgy lés választása:
Szavazók száma: 379 f  (36,62 %) / érvényes szavazatok száma: 361 db (95,25 %)

1. FIDESZ-KDNP 162 szavazat 44,88%
2. Jobbik 95 szavazat 26,32%
3. DK 54 szavazat 14,96%
4. MSZP 26 szavazat 7,20%
5. Együtt 9 szavazat 2,49%
6. FETE 8 szavazat 2,22%
7. Munkáspárt 7 szavazat 1,94%

Összesen 361 szavazat 100,00%

1. Simonné Zsuffa Erzsébet Független 181 szavazat 48,79%
2. Tüke László FIDESZ-KDNP 177 szavazat 47,71%
3. Czöndör Mihály Független 161 szavazat 43,40%
4. Kovács Dénes FIDESZ-KDNP 150 szavazat 40,43%
5. Majda Benedek Sándor FIDESZ-KDNP 142 szavazat 38,27%
6. Csiki Szilárd Független 141 szavazat 38,01%
7. Horváth Zoltán FIDESZ-KDNP 122 szavazat 32,88%
8. Neikl-Ladány Ágnes Független 120 szavazat 32,35%
9. Paál Huba Antal Független 106 szavazat 28,57%
10. Sági Imre Független 103 szavazat 27,76%
11. Pásztor Viktor Istvánné Független 99 szavazat 26,68%
12. Zserdin Balázs Független 94 szavazat 25,34%
13. Sztupa Gergely Független 89 szavazat 23,99%
14. Papp György Független 86 szavazat 23,18%
15. Kátai György DK 85 szavazat 22,91%
16. Hertelendy Gábor JOBBIK 82 szavazat 22,10%
17. Péntek László JOBBIK 76 szavazat 20,49%
18. Versné Makovek Zsuzsanna Cecília Független 67 szavazat 18,06%
19. Bakos Gábor Péter Független 61 szavazat 16,44%
20. Forgó Árpádné Független 60 szavazat 16,17%
21. Hambalgó László Független 43 szavazat 11,59%
22. Kiss Kornélia Ibolya Független 43 szavazat 11,59%
23. Uszkay Réka Független 32 szavazat 8,63%
24. G z Sebestyén Független 29 szavazat 7,82%
25. Németh Ferenc Béla Független 27 szavazat 7,28%
26. Somorácz Kata Független 18 szavazat 4,85%
27. Nagy Róbert Független 12 szavazat 3,23%
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4. sz. szavazókör (Zsiráf Óvoda, Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.)

Polgármester-választás:
Szavazók száma:317 f  (31,86 %) / érvényes szavazatok száma: 313 db (98,74 %)

1.Csányi Kálmán FIDESZ-KDNP 180 szavazat 57,51%
2. Simonné Zsuffa Erzsébet Független 133 szavazat 42,49%
Összesen: 313 szavazat 100,00%

Képvisel -választás:
Szavazók száma: 317 f  (31,86 %) / érvényes szavazólapok száma: 313 db (98,74 %)

1. Tüke László FIDESZ-KDNP 156 szavazat 49,84%
2. Kovács Dénes FIDESZ-KDNP 137 szavazat 43,77%
3. Simonné Zsuffa Erzsébet Független 125 szavazat 39,94%
4. Czöndör Mihály Független 122 szavazat 38,98%
5. Csiki Szilárd Független 110 szavazat 35,14%
6. Paál Huba Antal Független 99 szavazat 31,63%
7. Majda Benedek Sándor FIDESZ-KDNP 99 szavazat 31,63%
8. Horváth Zoltán FIDESZ-KDNP 98 szavazat 31,31%
9. Neikl-Ladány Ágnes Független 95 szavazat 30,35%

10. Pásztor Viktor Istvánné Független 91 szavazat 29,07%
11. Zserdin Balázs Független 83 szavazat 26,52%
12. Sági Imre Független 73 szavazat 23,32%
13. Sztupa Gergely Független 72 szavazat 23,00%
14. Kátai György DK 69 szavazat 22,04%
15. Papp György Független 68 szavazat 21,73%
16. Hertelendy Gábor JOBBIK 67 szavazat 21,41%
17. Péntek László JOBBIK 58 szavazat 18,53%
18. Forgó Árpádné Független 53 szavazat 16,93%
19. Versné Makovek Zsuzsanna Cecília Független 47 szavazat 15,02%
20. Bakos Gábor Péter Független 45 szavazat 14,38%
21. Hambalgó László Független 42 szavazat 13,42%
22. Somorácz Kata Független 41 szavazat 13,10%
23. Kiss Kornélia Ibolya Független 39 szavazat 12,46%
24. Uszkay Réka Független 27 szavazat 8,63%
25. Németh Ferenc Béla Független 20 szavazat 6,39%
26. G z Sebestyén Független 19 szavazat 6,07%
27. Nagy Róbert Független 18 szavazat 5,75%

Megyei közgy lés választása:
Szavazók száma: 317 f  (31,86 %) / érvényes szavazatok száma: 302 db (95,27 %)

1. FIDESZ-KDNP 136 szavazat 45,03%
2. Jobbik 87 szavazat 28,81%
3. DK 44 szavazat 14,57%
4. MSZP 19 szavazat 6,29%
5. Együtt 6 szavazat 1,99%
6. Munkáspárt 6 szavazat 1,99%
7. FETE 4 szavazat 1,32%

Összesen 302 szavazat 100,00%
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5. sz. szavazókör (József A. Általános Iskola, Pusztaszabolcs, Mátyás kir. u. 14.)

Polgármester-választás:
Szavazók száma: 452 f  (39,17 %) / érvényes szavazatok száma: 441 db (97,57 %)

1. Csányi Kálmán FIDESZ-KDNP 247 szavazat 56,01%
2. Simonné Zsuffa Erzsébet Független 194 szavazat 43,99%

Összesen: 441 szavazat 100,00%

Képvisel -választás:
Szavazók száma: 452 f  (39,17 %) / érvényes szavazólapok száma: 435 db (96,24 %)

1. Tüke László FIDESZ-KDNP 231 szavazat 53,10%
2. Simonné Zsuffa Erzsébet Független 186 szavazat 42,76%
3. Csiki Szilárd Független 174 szavazat 40,00%
4. Czöndör Mihály Független 157 szavazat 36,09%
5. Horváth Zoltán FIDESZ-KDNP 149 szavazat 34,25%
6. Majda Benedek Sándor FIDESZ-KDNP 144 szavazat 33,10%
7. Kovács Dénes FIDESZ-KDNP 140 szavazat 32,18%
8. Kátai György DK 127 szavazat 29,20%
9. Paál Huba Antal Független 124 szavazat 28,51%
10. Neikl-Ladány Ágnes Független 115 szavazat 26,44%
11. Pásztor Viktor Istvánné Független 106 szavazat 24,37%
12. Sztupa Gergely Független 103 szavazat 23,68%
13. Sági Imre Független 102 szavazat 23,45%
14. Zserdin Balázs Független 100 szavazat 22,99%
15. Papp György Független 92 szavazat 21,15%
16. Forgó Árpádné Független 91 szavazat 20,92%
17. Bakos Gábor Péter Független 84 szavazat 19,31%
18. Péntek László JOBBIK 75 szavazat 17,24%
19. Versné Makovek Zsuzsanna Cecília Független 72 szavazat 16,55%
20. Hertelendy Gábor JOBBIK 72 szavazat 16,55%
21. Hambalgó László Független 65 szavazat 14,94%
22. G z Sebestyén Független 64 szavazat 14,71%
23. Uszkay Réka Független 52 szavazat 11,95%
24. Németh Ferenc Béla Független 51 szavazat 11,72%
25. Kiss Kornélia Ibolya Független 42 szavazat 9,66%
26. Somorácz Kata Független 29 szavazat 6,67%
27. Nagy Róbert Független 15 szavazat 3,45%

Megyei közgy lés választása:
Szavazók száma: 452 f  (39,17 %) / érvényes szavazatok száma: 441 db (97,57 %)

1. FIDESZ-KDNP 199 szavazat 45,12%
2. Jobbik 93 szavazat 21,09%
3. DK 85 szavazat 19,27%
4. MSZP 25 szavazat 5,67%
5. Együtt 22 szavazat 4,99%
6. FETE 10 szavazat 2,27%
7. Munkáspárt 7 szavazat 1,59%

Összesen 441 szavazat 100,00%
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Pusztaszabolcs összesen

Polgármester-választás:
Szavazók száma: 1796 f  (36,17 %) / érvényes szavazatok száma: 1749 db (97,38 %)

1. Csányi Kálmán FIDESZ-KDNP 941 szavazat 53,80%
2. Simonné Zsuffa Erzsébet Független 808 szavazat 46,20%

Összesen: 1749 szavazat 100,00%

Képvisel -választás:
Szavazók száma: 1796 f  (36,17 %) / érvényes s szavazólapok száma: 1756 db (97,77 %)

1. Tüke László FIDESZ-KDNP 884 szavazat 50,34%
2. Simonné Zsuffa Erzsébet Független 763 szavazat 43,45%
3. Czöndör Mihály Független 681 szavazat 38,78%
4. Csiki Szilárd Független 666 szavazat 37,93%
5. Kovács Dénes FIDESZ-KDNP 635 szavazat 36,16%
6. Majda Benedek Sándor FIDESZ-KDNP 581 szavazat 33,09%
7. Horváth Zoltán FIDESZ-KDNP 567 szavazat 32,29%
8. Paál Huba Antal Független 514 szavazat 29,27%
9. Neikl-Ladány Ágnes Független 514 szavazat 29,27%
10. Pásztor Viktor Istvánné Független 465 szavazat 26,48%
11. Kátai György DK 449 szavazat 25,57%
12. Sztupa Gergely Független 443 szavazat 25,23%
13. Zserdin Balázs Független 438 szavazat 24,94%
14. Papp György Független 422 szavazat 24,03%
15. Sági Imre Független 395 szavazat 22,49%
16. Hertelendy Gábor JOBBIK 375 szavazat 21,36%
17. Péntek László JOBBIK 334 szavazat 19,02%
18. Forgó Árpádné Független 327 szavazat 18,62%
19. Versné Makovek Zsuzsanna Cecília Független 305 szavazat 17,37%
20. Bakos Gábor Péter Független 292 szavazat 16,63%
21. Hambalgó László Független 230 szavazat 13,10%
22. G z Sebestyén Független 191 szavazat 10,88%
23. Kiss Kornélia Ibolya Független 187 szavazat 10,65%
24. Uszkay Réka Független 177 szavazat 10,08%
25. Somorácz Kata Független 143 szavazat 8,14%
26. Németh Ferenc Béla Független 131 szavazat 7,46%
27. Nagy Róbert Független 61 szavazat 3,47%

Megyei közgy lés választása:
Szavazók száma: 1796 f  (36,17 %) / érvényes szavazatok száma: 1719 db (95,71 %)

1. FIDESZ-KDNP 769 szavazat 44,74%
2. Jobbik 421 szavazat 24,49%
3. DK 265 szavazat 15,42%
4. MSZP 137 szavazat 7,97%
5. Együtt 50 szavazat 2,91%
6. FETE 45 szavazat 2,62%
7. Munkáspárt 32 szavazat 1,86%

Összesen 1719 szavazat 100,00%
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2014. augusztus 29-én délelõtt az általános
iskola tanévnyitó nevelési értekezletén vet-
tem részt, ahol a képviselõ-testületi
határozatnak megfelelõen tájékoztattam a
nevelõ testületet a szelektív hulladék-
gyûjtéssel kapcsolatos lehetõségekrõl,
valamint ismertettem a nyári szünetben
lezajlott közel 3 millió forintos általános
iskolai karbantartási, felújítási
tevékenységeket. Délben a Helyi Választási
Bizottság tagjainak eskütételére került sor.
2014. augusztus 31-én vasárnap Adony lab-
darúgó csapata érkezett Pusztaszabolcsra. A
pusztaszabolcsiak a rangadót elveszítették.
2014. szeptember 1-jén a Polgármesteri
Hivatal elõtt a hagyományos óvodás búc-
súztató, illetve iskolakezdõ rendezvény
volt. Az elsõ osztályos tanulók az esõben a
Polgármesteri Hivataltól ballagtak az
általános iskolába. Az általános iskola
tanévnyitó ünnepségén is részt vettem.
Kora délután a júniusban elfogadott
tûzvédelmi és munkavédelmi intézkedési
terv idõarányos ellenõrzése történt az
általános iskolában. A bejárás során megál-
lapítottuk, hogy az intézkedési tervben
szereplõ feladatokat a karbantartó, illetve a
belsõ ellenõr elvégezte. Délután Adorjánné
Bozsódi Irén, a Pusztaszabolcsi Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény vezetõje bemutat-
ta az intézmény új családgondozóját.
2014. szeptember 2-án a mezõõrökkel
történt egyeztetés, mert a rossz idõjárás
miatt kérték, hogy a saját gépkocsijukat is
használhassák az esõs, ködös, hûvös
idõben. Ezt engedélyeztem. Késõ délután a
leendõ vasútépítéssel kapcsolatos ter-
veztetési egyeztetés történt a vasútállomás
és környékére vonatkozóan. A helyi
védettség miatt a tervezõknek újra kell gon-
dolni a Sport utca jobb oldalán található
lakóépület használatát. Délután megtekin-
tettem az óvodában a napkollektoros
beruházás alakulását. Meglepõdve tapasz-
taltam, hogy a Manóvár Óvoda
padlásterében sok fölösleges, korábban
leselejtezett tárgy is található.
Észrevételezésem miatt az óvodavezetõ a
hét folyamán ezeknek a jelentõs részét
elszállíttatta.
2014. szeptember 3-án reggel a FIDESZ-
KDNP által delegált Helyi Választási
Bizottsági tag eskületétele történt. Délelõtt
telefonon egyeztettem arról a Járási
Hivatallal, hogy Vincze Imréné járási
hivatali ügysegéd helyettesítése milyen
módon fog megoldódni, mert nyugdíjba
vonulása miatt szeptember második felétõl
felmentési idejét fogja tölteni. Egy hét
múlva a Járási Hivatal vezetõje tájékoztatott
arról, hogy az év végéig kéthetente, egy

alkalommal tudja a helyettesítést
megoldani. Valószínûleg januártól új kol-
légát fognak felvenni. A pusztaszabolcsi
lakosok megértését kéri, mert nem tud több
idõre ügysegédet biztosítani. Délután Kiss
Kornéliával egyeztettünk a Szabolcs Híradó
választási különszámáról.
2014. szeptember 4-én egyszerre kellett a
gyermekorvosi rendelõ ÁNTSZ-es
egyeztetését elvégezni és a kamerarendszer
pályázati ellenõrzését lebonyolítani. Az
ÁNTSZ apróbb kiegészítéseket kért,
például szúnyogháló az ablakon,
folyékonyszappan-tartó, kéztörlõ biz-
tosítása. A kamerarendszernél hiányossá-
gokat nem találtak, reméljük, minél elõbb
kifizetik a támogatási összeget. Ezen a
napon kaptunk tájékoztatást arról, hogy a
kerékpáros pihenõk kialakítására a támo-
gatási szerzõdést megkaptuk a
Vidékfejlesztési Hivataltól. A kivitelezési
szerzõdést – a pályázatban foglaltaknak
megfelelõen – 2014. szeptember 17-én
megkötöttem a Noble Kft-vel. A temetõ
parkolójában, a játszótéren és a volt MÁV
Iskola elõtt alakulna ki ez a három
kerékpáros pihenõhely.
2014. szeptember 5-8-ig Staufenberg part-
nertelepülés meghívására önkormányzati
küldöttség utazott Németországba Speele
település alapításának 750. évfordulója
alkalmából. Az önkormányzat delegációja a
Staufenberg legnagyobb településének
önkormányzati hivatalában létrehozott
Europa Point ünnepélyes megnyitóján is
részt vett.
2014. szeptember 9-én Székesfehérváron a
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság 2013. évrõl szóló beszá-
molóján vettem részt. Nem is gondoltam,
hogy a nagy esõzések miatt ezekre az infor-
mációkra milyen szükség lesz néhány nap
múlva.
2014. szeptember 10-én Adonyban a
kistérségi társulás társulási tanácsának
ülésén vettem részt, ahol elfogadtuk a tár-
sulás elsõ félévi költségvetési beszámolóját
és tájékoztatást kaptunk az aktuális likvid-
itási helyzetrõl. Az információk szerint
jelen pillanatban egyetlenegy önkor-
mányzatnak sincsen tartozása a társulás
irányába, viszont még nem tisztázott a már-
ciusig tartó idõszakra vonatkozó fûtésszám-
la mértéke. Tájékoztatást kaptunk arról is,
hogy Besnyõ település önkormányzata
2015. január 1-jével kilép a társulásból, ha
addig a társulás nem szûnik meg. A társulás
megszûnésének egyetlen akadálya a 2010-
ben vásárolt pályázati busz fenntartási
kötelezettsége. Adony Város polgármestere
felvetette annak a lehetõségét, hogy Adony

felvállalná ezt a kötelezettséget, amenny-
iben más, a kistérségben található önkor-
mányzat nem vállalja fel. Képviselõ-
testületi felhatalmazás nélkül azt nyilatkoz-
tam, hogy nem tartom elvetendõ ötletnek
ezt a lehetõséget, hogy a kistérségi társulás
megszûnése minél elõbb megtörténhessen.
Javaslom, gondolkodjuk ezen a lehetõsé-
gen.
2014. szeptember 10-én délután a
középiskola intézményi tanácsának ülésén
vettem rész, ahol a középiskola pedagógiai
programjának, házirendjének, valamint
szervezeti és mûködési szabályzatának
módosítása volt a napirenden.
2014. szeptember 11-12-én szabadságon
voltam, ennek ellenére a Fejér Megyei
Hírlap munkatársa Harza Márk ügyében
telefonos interjút kért tõlem. Az összeállítás
a Fejér Megyei Hírlapban
2014. szeptember 12-én jelent meg.
2014. szeptember 15-én Harza Márk
ügyében kezdeményeztem az általános
iskola intézményi tanácsának összehívását.
Az általános iskola 2014. október 7-re hívta
össze az intézményi tanácsot, amelyen részt
vett az önkormányzaton kívül a KLIK, az
iskola és az iskolai szülõi szervezet
képviselõje. E miatt az ügy miatt 2014.
szeptember 18-án az RTL Klub forgatócso-
portja is Pusztaszabolcsra látogatott, hogy a
„Házon kívül” címû mûsorban bemutassa
az itt történt eseményeket, megoldatlan
problémákat. Kiss Kornélia fõszerkesztõ
asszonyt a Szabolcs Híradó választási
különszámának fõszerkesztõi teendõi alól
felmentettem, mivel képviselõ-jelöltként
indult a választáson.  Megbíztam a
választási különszám fõszerkesztõi
teendõivel a Szabolcs Híradó szerkesztõbi-
zottsági tagját, Dudásné Mester Juditot.
Délután felkeresett Mezõné Kelemen Ilona
a bérleményében lévõ Mátyás király utcai
önkormányzati ingatlan felújítási igénye
miatt. Felvetette a nyílászárók cseréjének
lehetõségét. Korábban már jelezte a tetõ
beázásának problémáját, amelyre árajánla-
tot kértünk az egyik helyi vállalkozótól. A
felmérés és az árajánlat alapján kiderült,
hogy a hibaelhárítást az ikerház másik tula-
jdonosával közösen lehet csak hosszú távon
megvalósítani. Ezért a társasház másik tula-
jdonosával egyeztetés kezdõdött a költ-
ségek egy részének átvállalásáról. Délután
dr. Nagy Béla Norbert, a Heitz Élfurnér
Mûvek Kft. ügyvezetõ igazgatója beszél-
getésre invitált, mely során arról tájékozta-
tott, hogy a cég tulajdonában lévõ két ingat-
lan egyesítését fogja kezdeményezni. 

A Tájékoztató a két ülés közti eseményekrõl
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2014. szeptember 16-án Székes-
fehérváron a Fejér Paktum Egyesület
munkanélküliekkel foglalkozó projekt
záró rendezvényén vettem részt.
2014. szeptember 17-én délelõtt a
mezõõrök kényszerítõ eszközeinek besz-
erzésével kapcsolatosan egyeztettem tele-
fonon Szokó Attilával, a Fejér Megyei
Rendõr-fõkapitányság mûszaki csoportjá-
nak vezetõjével. Késõbb telefonon
egyeztettem Molnár Tiborral, a
DÉSZOLG Kft. ügyvezetõjével a
képviselõ-testületi ülésen felmerült
szemétszállítással kapcsolatos lehetõ-
ségekrõl. Önálló napirendi pontként fog

szerepelni a közszolgáltatási szerzõdés
kérdésköre, míg az elektronikus és a
veszélyes hulladékok összegyûjtésével
kapcsolatos kérelmet a Vertikál Zrt. pol-
gárdi központjába küldtük el. Délben
Csordásné dr. Juhász Judit háziorvossal
és dr. Valkó Péter gyermekorvossal
egyeztettem a feladatellátási szerzõdéssel
kapcsolatosan. (A részletek a napirendi
pontoknál találhatóak.)
Szerzõdést írtam alá a Puszta-Lovas
Egyesület vezetõjével a 2014. szeptember
20-i szüreti felvonulással kapcsolatban a
kastély használatáról. Az általános iskolai
tornaterem használatára is megkötöttem a

szerzõdést az Erõemelõ Egyesület
vezetõjével a hagyományos fekvenyomó
verseny megrendezésére.
A hónap folyamán folyamatosan írták alá
az általános iskolai tornaterem karban-
tartási szabályzatának megismerési nyi-
latkozatát, melyet a belsõ ellenõr készített
el. Reméljük, hogy ennek megfelelõen, a
folyamatos ellenõrzések miatt a tor-
nateremben történõ rongálások száma
rohamosan csökken.

Csányi Kálmán
polgármester

A késõbbi eseményekrõl a képviselõ-
testületi ülésen szóbeli kiegészítést tett a
polgármester.
Csányi Kálmán elmondta, a beszá-
molóban írt arról, hogy 2014. szeptember
4-én a kamerarendszer pályázati
ellenõrzése megtörtént. Mai nappal
(2014. 09. 25.) a 3,4 millió támogatási
összeg megérkezett az önkormányzat
számlájára. 2014. szeptember 9-én este a
Honvéd utcában gázszivárgás volt.
Megköszönte Szõke Erzsébet alpol-
gármester segítségét a kitelepítéssel kapc-
solatos tevékenység megszervezésében.
Harza Márk ügyével kapcsolatban
elmondta, tegnap (2014. 09. 24.) lement a
felvétel a televízióban, amelybe a vele
készített interjúból 1,5 perc került az
adásba. Az ügyben ma beszélgetett a
Fejér Megyei Hírlap újságírójával, aki ezt
az egész folyamatot elindította. Ma
kihoztak egy eszközt az iskolába, amivel
megpróbálták Márkot a lépcsõn mozgat-
ni, de sajnos ehhez is szükség van egy
személy segítségére és megviselte a gyer-
mek szervezetét a rázkódás. Használtan
360 ezer forint + Áfa összegbe kerül ez az
eszköz. 
2014. szeptember 19-én befejezték a
Béke utca 72. szám alatti önkormányzati
ingatlan beázásának megszüntetését.
Ezen a napon megrendelték a fûtéskorsz-
erûsítést a Sport utca 2. szám alatti lakás-
ban, illetve a Szent István utca 28. szám
alatti ingatlan esetében is a beázás és
kémény helyreállításával kapcsolatos
megrendelést elvégezték.
2014. szeptember 20-án délelõtt az
Erõemelõ Egyesület XXVII. pusztasz-
abolcsi fekvenyomó versenye volt az
általános iskola tornatermében. Szép
számmal jelentek meg elsõsorban
vidékiek: 70 versenyzõ, 27 egyesülettõl.
Délután szüreti felvonulás volt a
településen a Puszta-Lovas Egyesület

szervezésében. Este az egyesület a
résztvevõknek és a támogatóknak zenés
rendezvényt szervezett a kastélykertben. 
2014. szeptember 22-én a Gárdonyi
Rendõrkapitányság képviselõje kereste
meg a közterület-felügyelõt, hogy a kam-
erarendszerben található információkat
megtekinthesse. Úgy tûnik, hogy
autólopások felderítésében eredményesen
tudtak nekik segíteni.
2014. szeptember 23-án a játszótérnél
elkészült a rendezvények számára biz-
tosítandó áramfelvételi lehetõség. Az ára-
jánlatunkat nem az E-onnak kellett volna
elküldeni, hanem az egyik alvállalkozó-
nak.
Délután a mezõõrök jelezték, hogy a
kukorica betakarítás után megindult a
böngészés, amelyet egyes tulajdonosok
nem engedélyeznek/engedélyeztek. Ezért
szabálysértési eljárások indultak.
Szórólapot küldenek ki, amelyben
figyelmeztetik a lakosokat, hogy csak
írásbeli engedély alapján lehetséges a
böngészést elvégezni. Ugyanezen a
napon a MÁV képviselõi tájékoztatást
adtak, hogy a sportpályát hivatalosan
kivették a vasútüzemhez szükséges
kategóriából és a vasútüzemhez nem
szükséges kategóriába tették, így elõrébb
jutottak az állam felé történõ vagyoná-
tadás kérdéskörében.
2014. szeptember 24-én az önkormányza-
ti honlapra felkerült a települési értéktár,
azaz a Kapcsos Könyv. Ezt meglátva a
„szeresdamagyart.hu” szerkesztõje
engedélyt kért az önkormányzati honlap
ezen részének megosztására. A kérést
engedélyezte a polgármester. Ugyanezen
a napon a szeptember 27-i Mihály napi
rendezvényekre 520 ezer forint állami
támogatást kapott az önkormányzat, az
ezzel kapcsolatos szolgáltatási
szerzõdéseket megkötötték. Kovács
Attila vállalkozót tájékoztatta a pol-

gármester, hogy a Szent István utca 28.
szám alatti ingatlan bérletére vonatkozó
kérelmét nem tudják támogatni, mert a
kérelmében szereplõ infrastrukturális
feltételeket az önkormányzat idén nem
tudja biztosítani, tehát a villanyáramot,
illetve a víz- és csatornaszolgáltatásra
való rákötést.

A két ülés közti eseményekhez
kiegészítések hangzottak el:
Czöndör Mihály megdöbbentõnek tartja a
határban a böngészés tiltását, mert a tula-
jdonos nem szedi fel, hanem beszántatja. 
Paál Huba kiemelte, hogy a böngészés
nem csak hagyomány, mert vannak rás-
zorulók is. 
A képviselõ úr elmondta, hogy a
szeptember 20-ai fekvenyomó versenyen
nagyon jó eredmények születtek. Az
országos szövetség díjat adott át Somogyi
Bélának a 30 éves sportszervezõi
tevékenységéért. 2015-ben a szövetség
szeretné az országos fekvenyomó
versenyt Pusztaszabolcson megrendezni.
Csiki Szilárd elmondta, hogy az Adonyi
Kistérséggel csak a busz köt össze ben-
nünket, ezért javasolta szûntessük meg
ezt a kapcsolatot. 
A képviselõ-testület hét igen szavazattal
(egy nem, egy tartózkodás) úgy döntött,
hogy a buszt átadja Adonynak és ezáltal
megszûnik a kistérség létjogosultsága is.  
Czöndör Mihály kifejezte örömét, hogy a
Pusztaszabolcs értékeit tartalmazó
Kapcsos Könyv felkerült a város hon-
lapjára. 

Kiss Kornélia

A Kapcsos Könyv megtalálható:
www.pusztaszabolcs.hu / a felsõ menü-
sorban az Értéktár-ra kattintva. 
A Kapcsos Könyv megtalálható még:
www.szeresdamagyart.hu oldalon is.
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A 2014. szeptember 25-
ei képviselõ-testületi

ülésrõl
A KG Invest Kft., mint kivitelezõ képviseletében dr. Gutay
Zoltán ügyvezetõ szóbeli tájékoztatót adott a Manóvár és a
Zsiráf óvoda napkollektoros beruházásáról. Az ülés idõpon-
tjában a Zsiráf Óvodában már folyt a próbaüzem. A Manóvár
Óvoda tetõszerkezetének statikai megerõsítése csúszást
szenvedett, de az ügyvezetõ ígérete szerint október 2-án ott is
megindult a próbaüzem. Lényegében 100%-os támogatást
értünk el, mert a beruházás pályázatán kívül az önerõre bead-
ott pályázatot is megnyertük, a teljes költség közel 44 millió
Ft. 
Paál Huba a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy az
önkormányzatnak komoly pénzügyi felelõssége van a
kivitelezés határidõre való elkészítésében. A kivitelezõ nem
tartotta a határidõket, úgy tûnt, hogy a statikai vizsgálat
megállapításait nem vették figyelembe. A kivitelezõ
képviselõje elmondta, hogy a statikus költségeit õk finan-
szírozzák. A tetõszerkezetrõl nem voltak meg a régi tervek,
nagy kihívást jelentett a biztonságos statikai megoldást meg-
találni. Az ülés idõszakában kötött a beton az addig üreges
tetõszerkezetben. 
Bartókné Pillerné Magdolna óvodavezetõ jelezte, hogy a
próbaüzemrõl nem tud túl jó híreket mondani, mert kapcsol-
gatni kell a régi és az új rendszerek között. A vezetõasszony
jelezte, hogy a munkálatok során megsérült a lépcsõ,
járólapok törtek össze és érdeklõdött, hogy mikor kerül
kijavításra. A kivitelezõ részérõl elmondták, hogy a rendszer
automata, a próbaüzem után az intézményi karbantartó
megkapja a feladatáról a leírást. A keletkezett sérüléseket a
rendszer elkészülte után kijavítják. Kátai György az iránt
érdeklõdött, hogy van-e már kész és jól mûködõ rendszer,
amit a kivitelezõ épített.
Gutay úr elmondta, hogy 150-200 rendszert építettek, a hon-
lapjukon vannak referenciamunkák. Ennél a rendszernél
szükséges egy nyári és egy téli felkészítés, mivel fagyálló
folyadék kering. 
Megtárgyalta és elfogadta a képviselõ-testület az önkor-
mányzat fenntartásában lévõ Pusztaszabolcs Városi Óvoda
elmúlt nevelési évének értékelésérõl szóló beszámolóját.
Paál Huba kérte, hogy legközelebb a gazdálkodásról is
készüljön egy rövid tájékoztató. 
Ugyancsak megtárgyalta és elfogadta a képviselõ-testület az
óvoda aktuális nevelési évérõl szóló tájékoztatóját. Paál
Huba az iránt érdeklõdött, hogy milyen tervei vannak az
óvodának a létszám csökkenés miatt. Mi a FAO-s nap?
Bartókné Piller Magdolna óvodavezetõ elmondta:
FAO=Felnõttek Ajándéka Óvodásoknak, s a rendezvény a
Zsiráf Óvodában lesz. Beszélt a hagyományokról is: lesz
Mihály napi vásár az óvodában és a Lecsófõzõ családi napon
is; az oviba visszahívják az elsõsöket látogatni. Sajnos egyre
kevesebb gyermek születik, bölcsõde-óvoda csoport
kialakításának törvényi lehetõsége után érdeklõdik.

Módosításra került a gyermekorvosi körzet feladat-ellátási
szerzõdése. Forgó Árpádné megkérdezte, hogy hétfõn miért
csak délután van rendelés, amire dr. Valkó Péter elmondta,
hogy hétfõn napközben küldik haza az iskolából, óvodából a
beteg gyerekeket, és nem reggel hozzák a szülõk. 
Módosításra került az I. számú háziorvosi körzet feladat-
ellátási szerzõdése is. Mindkét módosításra az elkészülõ új
rendelõkbe (Szabolcs liget 50. – volt Bútorház épülete) való
költözés miatt volt szükség. A költözéssel kapcsolatban
Kátai György kifejtette, hogy a település ófalusi/óvárosi
része ki fog ürülni szolgáltatás szempontjából: elköltözött a
gyógyszertár, vendéglátó egységek szûntek meg, és most
átköltözik az orvosi rendelõ is. Idõsödik a városrész lakossá-
ga, és negatív adottság a sorompó is, amin át kell járni. 
Csányi Kálmán emlékeztetett, hogy 2014. 12. 31-én lejár az
orvosi rendelõ ÁNTSZ engedélye. Felsorolta az
ófaluban/óvárosban található szolgáltatásokat,
intézményeket: étterem, templomok, Könyvtár és
Mûvelõdési Ház, Védõnõi Szolgálat, játszótér, mûfüves
pálya. Több képviselõ is hozzászólt a témához – egyelõre
nincs más lehetõség, a rendelõk ügyében kényszerpályán
vagyunk. 
A képviselõ-testület javasolta a Faunus Kft. ügyvezetõjének,
Milvius Gabriellának, hogy a büfé szolgáltatás megszün-
tetése helyett vegye fel a kapcsolatot egy szakértõvel, aki
biztos javaslatot tud tenni a középiskola büféjében forgal-
mazható élelmiszerekre, üdítõitalokra nézve. A képviselõk
nem támogatták a büfé üzemeltetésének a megszûntetését. 
A képviselõ-testület megtárgyalta és elfogadta a 2014. évi
Szabolcsi Nyári Fesztiválról szóló beszámolót, egyben
köszönetüket fejezték ki a programok szervezõinek és a
közmûvelõdés-szervezõnek a munkájukért.
A 2010-2014. évi önkormányzati ciklus végén a képviselõ-
testület elfogadta a Pusztaszabolcson mûködõ 4 bizottság
elnökeinek beszámolóit.
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonában levõ Opel
Vivaro mikrobuszt 2014. szeptember 23-tól helyi bejegyzett
civil szervezetek részére bruttó 150 Ft/km bérleti díjért bérbe
adható, valamint 2016. január 1-jétõl csak bérbeadással
vehetik használatba a civil szervezetek. Amennyiben az
önkormányzati mikrobusz bérbe adására kerül sor, a casco
önrészére vonatkozólag a kártérítési kötelezettség bekerül a
bérleti szerzõdésbe.

Kiss Kornélia

ÁÁÁÁDDDDVVVVEEEENNNNTTTTIIII   VVVVÁÁÁÁSSSSÁÁÁÁRRRR
Idén is megszervezzük a hagyományos adventi
vásárt a Mûvelõdési Házban 2014. december 14-
én vasárnap 11.00 és 15.00 között.
Helyi kézmûveseket és termelõket várunk, jelent-
kezni, asztalt kérni, a 06-25/272-549-es telefon-
számon lehet Kiss Kornéliánál, vagy a
06-70/613-3619-es számon Koltai Zsuzsánál.



Csányi Kálmán ünnepi
beszéde az október 23-ai

városi ünnepségen

„A szõlõszem kicsiny gyümölcs,
Egy nyár kell hozzá mégis, hogy megérjék.
A föld is egy gyümölcs, egy nagy gyümölcs,
S ha a kis szõlõszemnek egy nyár
Kell, hány nem kell e nagy gyümölcsnek,
Amíg megérik? ez belékerûl
Évezredek vagy tán évmiljomokba,
De bizonyára meg fog érni egykor,
És azután az emberek belõle
Világvégéig lakomázni fognak.
A szõlõ a napsugaraktul érik;
Mig édes lett, hány napsugár
Lehelte rája élte melegét,
Hány százezer, hány miljom napsugár?...
A földet is sugárok érlelik, de
Ezek nem nap sugárai, hanem
Az embereknek lelkei.
Miden nagy lélek egy ilyen sugár, de
Csak a nagy lélek, s ez ritkán terem;
Hogyan kivánhatnók tehát, hogy
A föld hamar megérjék?...”

Tisztelt Hölgyeim, Tisztelt Uraim! Kedves Tibi bácsi!
Polgármester úr! Képviselõ-társaim, Alpolgármester úr!

Kedves Vendégeink és szerintem
egyik legfontosabb szereplõk, kedves
nyolcadikosok!
Ez az idézet, amely Petõfi Sándor az
Apostol címû munkájából szár-
mazik, a híres szõlõszem hasonlat,
több mint 150 éve írta a költõ. Mégis
mi az oka annak, hogy 1956
apropóján, az 1956-os forradalomról
megemlékezés során én egy több
mint 150 éves verset, versrészletet
hoztam ide kezdetnek?
Tegnap az általános iskola ünnep-
ségén részt vettem és láttam a
m û s o r t
és úgy

éreztem, hogy össze kell kapcsol-
nom, tovább kell folytatnom azokat
a gondolatokat, amelyek a mûsor
segítségével felidézõdtek. Úgy gon-
dolom, hogy 1989-nek, a rendsz-
erváltásnak az elõzménye 1956.
Minthogy 1867-nek, a Kiegyezésnek
az elõzménye az 1848-as for-
radalom. Azok a célok, azok az
elképzelések, amelyek a forradalom
alatt megfogalmazódtak, akár 1848.
március 15-én, akár 1956. október
22-én, 23-án és abban a tíznéhány

napban, amely november 4-ig történt, azok a célok, majd
néhány évvel késõbb, jelesül 1989 környékén, a rendszervál-
tozás környékén valósultak meg, amelynek mai napig élvezzük
gyümölcsét.
Melyek is ezek a célok, ha visszagondolunk egy pillanatra!
Egyik fontos gondolat a parlamentáris demokráciának a
követelése. Hogyan jelentkezett ez 1956 októberében?
Nagy Imre legyen a miniszterelnök. Azaz Magyarországon a
magyar nép válassza meg a miniszterelnökét, ne Moszkvában
döntsék el, ne a Kreml falai között egyezkedjenek arról, hogy
Rákosi, Gerõ, Hegedûs – kormány miniszterelnököket mondom
– legyen a miniszterelnök, hanem a magyar parlament által
választott személy legyen a miniszterelnök.
Ennek egyik másik követelése, hogy több párti demokrácia
legyen, ne egypárt rendszerrõl beszélhessen, hanem a pártok
versenyébõl kialakuljon törvényhozói hatalom. 
Milyen más célok fogalmazódtak meg 1956 októberében, amit
mi ma teljesen természetesnek tartunk? Például a törvény elõtti
egyenlõség. Ma már az alapvetõ polgári szabadság jogok közé
tartozik. Ne lehessen valakit csak azért kitelepíteni, vagy a tula-
jdonát elvenni, mert valamilyen társadalmi réteghez tartozik.
Szerencsére, manapság – úgy tudom – ilyesmi nem történik meg
a rendszerváltozás óta. 
Következõ fontos cél a magántulajdonnak a szentsége és
védelme. Hogyan is jelentkezett a magántulajdonnak a
megsértése, amirõl Tibi bácsi is beszélt, az 50-es években, a
Rákosi-korszakban?
Mindenki hallott a padlássöprésrõl, mindenki hallott arról, hogy
kötelezõ kollektív TSZ-ek kialakítása, mindenki hallott arról,
hogy az állam elvette a magánembereknek a tulajdonát
kártérítés nélkül. Ezek a célok 1989 után – én úgy érzem, és úgy
tudom – teljesültek. 
Az utolsó gondolatkör, amirõl szeretnék még beszélni, hogy
1956 októbere mit adhat nekünk pusztaszabolcsiaknak?
Mire kell figyelni? Tibi bácsi elmondta, hogy ebben a néhány
napban 9millió 950 ezer ember – ha jól idézem – együtt gondo-
lkodott, együtt tevékenykedett, azonos célokat szerettek volna
megvalósítani. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, vagy hogy
Pusztaszabolcs sikeres legyen, hogy azokat a célokat, amelyeket
kitûztünk magunk elé meg tudjuk valósítani, csak úgy sikerül,
hogy együtt tudunk dolgozni, gondolkodni, együtt tudunk
tevékenykedni, mint ahogyan akkor, 1956 október végén
Magyarország teljesen összefogott.

Köszönöm szépen, hogy gondolataimat meghallgatták!
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Amikor én iskolás
voltam

Az életem úgy alakult, hogy számomra is alvó faluvá vált a
szülõfalum, ezért teljesen kimaradtam a település életébõl. A
szomszédoktól vagy az újságból értesültem a fontosabb
eseményekrõl. Így olvastam arról a tehetséges kisfiúról, akire
büszke lehet az egész városunk. Õ az a kisfiú,Harza Márk,
akinek speciális helyzete nagyon sok problémát okoz az iskola
és a település vezetõinek. Mozgáskorlátozott, és azon kevés
gyerekek közé tartozik, aki szeret iskolába járni és nem hajlandó
magántanuló lenni. Viszont, egyedül nem tud feljutni az iskola
emeletére, mert az iskola nem akadálymentesített, nincs lift. Az

újságcikk olvasása közben eszembe jutott, hogy amikor az
1960-as években én iskolába jártam, nekem is volt egy
mozgáskorlátozott osztálytársam, - deréktól lefelé lebénult - és
az iskolában már akkor sem volt lift.
Jelenléte természetes volt, szinte észre se vettük a kerekes
székét. Nem tudom, hogy a NEVELÕINK hogyan szervezték
meg, - a nagyobb fiúk cipelték - nem tudom ki vállalta a
felelõséget, de õ mindig az osztállyal volt. Ha kellett az
emeleten, ha kellett a földszinten, sõt ha a fiúk lógtak az
iskolából, vitték magukkal. 
A napokban kaptam egy meghívót a városi temetõben
„Pedagógus Elõdeink Emlékére„ kopjafa ünnepélyes avatására.
Nagyon dicséretes gondolat és tett. Méltán büszkék lehetünk
rájuk, a szó legszebb értelmében NEVELÕK voltak, példájukat
csak követni lehet.

Kósáné Hujber Katalin

2014. szeptember 27-én került megren-
dezésre a Szeretlek Magyarország
országos rendezvény keretében az „
Õszi Mihály- napi” vásár a játszótér
melletti területen, ahol a kedves
óvónénik örömmel várták a már
feldíszített asztalon sorakozó
portékákkal a kisgyermekeket és
szüleiket. 
Jó érzéssel töltött el bennünket, óvo-

dapedagógusokat, hogy nagy számban,
lelkesen és aktívan vettek részt kicsik-
nagyok egyaránt a rendezvényen.

Sikerélményként éltük meg, hogy
gyümölcsökkel, termésekkel érkezõ
óvodás kisgyermekeink sokféle,
gazdag, színes portékákkal teli
kasokkal és kosarakkal térhettek haza
otthonaikba.
Hagyományainkhoz híven a
Pusztaszabolcs Városi Óvoda tele-
phelyein is megtartottuk a Mihály-napi
néphagyományokat, melyre már het-

ekkel elõbb készültek az óvodás cso-
portok és szülõk is. Mindenki saját
egyéniségének megfelelõen, kreatívan

tevékenykedve készítette a színesebb-
nél-színesebb, különbözõ technikákkal
gyarapodó portéka gyûjteményt. A
hagyomány ápolására nevelve az
óvónénik beszélgetõ körök alkalmával
tudatosították a kisgyermekekben a
Mihály-napi vásár szokásait. A vásár
napján mindkét telephelyen egy-egy
csoport mûsora kezdte meg a pro-
gramot. A Zsiráf óvodában a Napsugár
csoport, a Manóvár telephelyen a
Pöttyös Labda csoport jeleskedett.
Versikék, dalos körjátékok, énekek
teremtették meg az igazi vásári hangu-
latot. Az asztalokat díszítõ gazdag
portékák közül mindenki kosarába
bõségesen jutott. Szívesen fogadtuk
vendégségbe az elsõ osztályosokat,
akik örömmel látogattak vissza
óvodáinkba. Ezt követték népi játékok:
diótörés, termések csipegetése, sor-
versenyek, ügyességi játékok, cél-
badobás. A gyerekek örömmel,
lelkesedéssel, aktívan kapcsolódtak be
az új játékokba, mert megtapasztalhat-
ták, átélhették azt az élményt, hogy a
természetadta kincsekkel milyen
játékos tevékenységeket végezhetünk,
és hogyan munkálkodhatunk velük.
Nyílt programunk keretében szívesen
láttuk az érdeklõdõ szülõket, akik gyer-
mekeikkel együtt aktívan, és lelkesen
bekapcsolódtak a vásárlásba, és a
játékokba. 
Jó hangulatú, sikeres délelõttöt tölthet-
tünk el együtt, melyre a mindennap-
jainkban is szívesen emlékezünk vis-
sza.

Pallanki Adrienn és Gremsperger
Emõke óvodapedagógusok.

MMiihháállyy--nnaappii vváássáárr

Mihály-napi vásár a Lecsófõzõ családi napon
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Ahogy a fenti versike is „idézi”, újra szüreti mulatságra
invitáltuk óvodásainkat. Nagy csinnadrattával, felvonulással
indultunk az idei ünnepre. Gyermekek, szülõk és az óvodák
dolgozói szalagos szüreti botokkal, énekszóval járták körbe az
óvodákat. Mindig öröm és nagy élmény a gyerekeknek ez az
esemény, hiszen nem csak egy hagyomány elevenedik meg,
hanem a közös munka eredményét is élvezhetik. Az õsz
beköszöntével megismertetjük a kisgyerekekkel a természet
változásait. Séták során megfigyeljük a kiskerteket, a lassan
aludni térõ természetet. Megfigyeljük a betakarítási
munkákat, munkálatokat. Felelevenítjük szüleink,
nagyszüleink szokásait, népszokásait, a néphagyományokat.
Ilyenkor szüret tájékán egy kis mûsorral kedveskedünk a töb-
bieknek. Idén a Manóvár Óvodában a Virág és a Zsiráf
Óvodában a Csillag csoport összeállítását tekinthették meg az
érdeklõdõk. A gyerekek felszabadult tánca és dalai is a régi
idõkre emlékeztettek. A mulatság színvonalát emelte, hogy
mind a gyerekek, mind pedig a felnõttek az alkalomhoz illõ
öltözékben várták a vendégeket. 

A szürethez illõ ruhában kicsik és nagyok

A „mûsor” után a kisbíró kidobolta a szüret kezdetét. A
szõlõevés, a darálás, a préselés, és a mustivás is fontos része
ilyenkor a délelõttnek. A gyermekeknek a nap folyamán,
további változatos programokkal készültünk. Volt célba dobás
dióval, karikákból ugróiskola, kötélhúzás és táncház is. A
népies tánclépéseket óvó nénik vezetésével sajátíthatták el az
érdeklõdõ gyermekek és szülõk egyaránt.
A szüreti mulatság a kisbíró szavaival zárult:

„Pihenjük ki magunkat egy kis idõre,
De ne feledjétek: lesz még szüret jövõre!”

Szõkéné Sági Erzsébet

Sukorón járt a P.É.K.
2014. szeptember 19-én Sukorón jártunk a
Hagyományõrzõ és Hagyományteremtõ Alapítvány
egyik alapítójával (Czöndör Mihálynéval) és párjával, az

alapítvány elnökével (Molnár Sándorral), a
Pusztaszabolcsi Értékõr Klub néhány tagjával (Láng
Leilával, Bakonyi Ingriddel és Horváth Milánnal). 
Sukorón most kezdték kialakítani a helyi értéktárat,
amiben nagy segítséget nyújthattunk számukra, a
megtiszteltetés nekünk jutott, hogy értéktárunkat és az
értékõr hálózatunkat példaértékként bemutathattuk a
helyi lakosoknak. 
Bemutatónk után Sukorón ünnepélyes kereteken belül
átadták a sukorói tájházat. Az átadás lebonyolítója a helyi
polgármester asszony, Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva.
A Nemzeti Kulturális Alap fõigazgató asszonya,
Krucsainé Herter Anikó mondott beszédet és a tájházat
Récsei Norbert atya és Kardos Ábel tiszteletes szentelte
meg.
Az ott megjelent látogatók egy gyönyörû nádtetõs zsel-
lérházat tekinthettek meg, amely 1863-ban épült. A
házban egykori eredeti berendezési tárgyak láthatóak és
az udvarban egy kamra és egy ól is áll. 
A ház avatása és megtekintése után megkóstolhattuk a
finom sukorói borkülönlegességeket, a helyi
szõlõpálinkát és a gyerekek kedvében is járva meleg,
finom kürtöskalácsot is felszolgáltak.
Rendkívül színvonalas program volt! 
Köszönjük, hogy részt vehettünk egy új érték
születésénél.

Méder Szilvia- Uszkay Réka

„Eljött a szüret itt van,
jó pohár mustot ttam”

Néprajzi ház konyhája
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Az év vége mindenkinek sok elfoglalt-
sággal jár, ezért tájékoztatjuk
településünk lakóit a 2014. utolsó
negyedévében szervezendõ program-
jainkról, hogy idõt tudjanak szakítani egy
kis hagyományõrzõ kikapcsolódásra. 
Pedagógus elõdeink emlékére 2014.
október 21-jén avat kopjafát az
alapítvány az óvodával, az általános
iskolával és a középiskolával a városi
temetõben. Köszönet Kaluz Róbertnek az
adományozott kopjafáért. Október 23-án
a városi ünnepély után mutatjuk be a 25
év 25 kép kiállításunkat a Hagyományok
Házában. A fényképeken egy-egy év jel-
legzetes helyi eseménye jelenik meg.
2014. november 15-én, szombaton

Pusztaszabolcsi Kincseink Térségi Érték-
napot szervezünk. Bemutatjuk az értéktár
készítés pusztaszabolcsi módszertanát a
környezõ településeknek és a helyi érdek-
lõdõknek.
2014. november 18-19-én családfát
készítünk az általános iskola ötödik
osztályos tanulóival.
2014. november 20-án a helyi középisko-
la tanulóinak bemutatkozik a
Pusztaszabolcsi Értékõr Klub.
December 5-én, 17 órakor Kertbarátok
összejövetelére invitáljuk az érdek-
lõdõket. Konyhakertrõl és annak télen is
használható termékeirõl beszélgetünk. A
klub házigazdái a Magyarország legszebb
konyhakertje pusztaszabolcsi verseny
zsûrije lesz. 2014. december 13-án Luca
napi ko-csonya partira invitáljuk

Pusztaszabolcs lakóit. Megelevenednek a
Luca napi szokások. Adventi vásár lesz.
Megtekinthetõ a helytörténeti
gyûjtemény és értékfal. Kiválasztjuk az
év jellemzõ pusztaszabolcsi süteményeit.
Kocsonya, "finom" tea, forralt bor várja a
lakókat.
Az év búcsúztatójaként a két ünnep
között (a pontos dátumot még nem
határoztuk meg) bemutatjuk Fülöp
Magdolna vasutas családokról készített
könyvét.
A Hagyományok Háza Pusztaszabolcsi
Helytörténeti gyûjtemény folyamatos
nyitva tartással várja az érdeklõdõket.
Kedden és szerdán délelõtt 10-tõl 12
óráig, délután 15tõl -17 óráig, pénteken

délelõtt 10 órától 12 óráig. vasárnap 15
órától, 17 óráig látogatható. 
Mányi Lajosné, Fehér Mihályné, László
Jánosné, Rideg Lászlóné várja a láto-
gatókat.
A rendezvények a Hungarikum 2014
pályázat, a Nemzeti Mûvelõdési Intézet
székesfehérvári irodája, a Pro Renovanda
Alapítvány és a Hagyományõrzõ
Alapítvány támogatásával valósulnak
meg. 
Figyeljék plakátjainkat és kérjük, jelen-
létükkel tiszteljék meg rendezvényeinket!

Molnár Sándor 
kuratóriumi elnök

Czöndör Mihályné
értéktári koordinátor

A hagyományõrzõ alapítvány
programjai

Ötödikesek a Hagyományok Házánál

KÖSZÖNET
A Harmónia Nyugdíjas

Egyesület nevében szeretném

megköszönni mindenkinek, aki

október 18-án eljött, vagy

tombolával, ajándékkal hoz-

zájárult az általunk rendezett

kistérségi nyugdíjas bálhoz.

Dombrovszki Györgyné

MMMMEEEEGGGGHHHHÍÍÍÍVVVVÓÓÓÓ
TTTTEEEEAAAADDDDÉÉÉÉLLLLUUUUTTTTÁÁÁÁNNNNRRRRAAAA

Kapcsolódjon ki a hétköznapok
egyhangúságából.
Várjuk a Mûvelõdési Házban
egy kis beszélgetésre, dalolásra,
akár táncra is.
A zenérõl Horváth László
(tangóharmonika, szintetizátor)
gondoskodik, a jókedvét pedig
mindenki hozza magával. Aki
szeretne üdítõt, rágcsálni valót
hozhat magával.

Korhatár nélkül mindenkit
szeretettel várunk a következõ
idõpontokban:

2014. november 7-én, pénteken
15.00 – 19.00
2014. december 5-én, pénteken
15.00 – 19.00
2014. december 29-én, hétfõn
15.00 – 19.00 elõszilveszter.

Kiss Kornélia és 
Horváth László
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Dinnyési
Konferencia

Hogyan tovább értékõrök?

A rendezvény 2014. október 18-án Dinnyésen volt, melyen a Fejér megyei
értékõrök felnõtt kísérõi jelentek meg (Mezõszilasról, Igarról,
Pusztaszabolcsról). Jelen volt Dr. Horváth Zsolt, a Pannon Térség
Fejlõdéséjért Alapítvány elnöke, Horváth Viola, a Nemzeti Mûvelõdési
Intézet munkatársa, Bazsó Gabriella és Hoffner Tibor, a Közép-dunántúli
Szövetség az Ifjúságért szervezet vezetõi, illetve a házigazdák, Czöndör
Mihályné Kati néni, Czöndör Mihály és jómagunk, Uszkay Réka és Méder
Szilvia. Megtisztelt minket Csányi Kálmán Pusztaszabolcs polgármestere
is. 
A rendezvényen a csodás helyszínrõl kaptunk igen részletes és izgalmas
elõadást Kiss Pétertõl, aki a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának
egyik kiemelt tagja. Rengeteg érdekességet hallottunk tõle, pl.: Velencei-
tó 40%-át nádas borítja, több lápréteg alakult ki benne, ahol különbözõ
orchidea fajnak van élõhelye, ilyen a Hagymaburok orchidea. Ornitológia
és botanika szempontjából Magyarország egyik kincsestára. Turizmus
szempontjából is igen kiemelkedõ.
A bemutató után Hoffner Tibor segítségével visszatekintettünk az elmúlt év
eseményeire és ezeket értékeltük. 
Mit adott nekünk ez az egész program és mi mit tudtunk adni a program-
nak.
Fejér megye lehetõséget kapott egy nagyobb rendszerbe való
beépüléshez, és a megye nem mást, mint aktív településeket (Mezõszilas,
Igar, Rácalmás, Pusztaszabolcs), s ezen települések néhány kiemelkedõen
tehetséges fiatalját, akik csatlakoztak az értékõr hálózathoz, akiknek cél-
jaik az értékek felkutatása, rendszerezése, archiválása, webes megje-
lenítése, helyi értéktárak kialakításának segítése. A program célja az,
hogy ne csak a program idejéig tartson a mozgalom, hanem innentõl élet-
ben kell tartani a lelkesedést. 
Mottó: "Nem csak a tegnap volt, hanem ma és holnap is legyen!"
Mindig van tennivaló az értékõröknek, mert újabbnál újabb értékek jön-
nek létre és jelennek meg. Az értékõrködés egy személyiségfejlesztõ
tevékenység, amely új közösség kialakulását eredményezheti, illetve új
ifjúsági klubokat generálhatnak, amelyek a hungarikumokat is felka-
rolják. 
A települési értékeken kívül térségre és tájegységre is kiterjesztik a fiatalok
látókörét. 
Beszéltünk még a bázis-szemléletrõl is, ami igen nagy lehetõség lenne,
ha településünk létrehozhatná a Fejér Megyei Értékõr Bázist, ahonnan az
összes Fejér megyei értékõrt segíthetnénk és összefoghatnánk. Ez még a
jövõ zenéje, de ami késik, nem múlik.
Összegezve az évet, sokszínû és összetett volt, rengeteget tanultunk.
Bízunk benne, hogy településünknek és legfõképp a fiataljainknak mi is
tudnunk valami pluszt adni rengeteg háttérsegítség által.
Továbbra is folytatnunk kell a feladatainkat és minél nagyobb tetteket
véghez vinni. Köszönet mindenkinek, aki részt vett a munkálatokban és
azoknak az embereknek, szervezeteknek is, akik segítettek minket.

Méder Szilvia - Uszkay Réka 

Fõzze meg kedvenc
lecsóját!

2009-tõl része a katolikus egyház családi napjának a lecsófõzõ verseny, amely a Római
Katolikus Egyházközösség és a Pusztaszabolcsi Református Gyülekezet rendezvénye. 
A program összeállításakor, ahogyan máskor is, törekedtünk arra, hogy a kicsiktõl
elkezdve minden korosztály megtalálja a szórakozását. Kutyabemutató, ügyességi pro-
gramok, lufi hajtogatás, arcfestés, légvár, kézmûves foglalkozás, zumbások, a katolikus,
a református egyház és a baptisták mûsora, az óvodai vásár, kertmûvelõk kiállítása,
sütemény és lekvár verseny és kóstolás, az Agrár Zrt. tejtermékeinek bemutatása,
mézvásár, péksütemények, lovaglás, lovas kocsizás - felsorolni is sok a programokat,
amelyek várták a jelenlévõket. Több mint negyvenen: baráti társaságok, családok, civil-
szervezetek fõzték a lecsójukat és érezték jól magukat a több száz résztvevõvel együtt.
Eljött ismét Vitéz Vásárhelyi Prodán Miklós nótaénekes is.

Nehéz dolga volt a zsûrinek, mert a különféle ízletes lecsók tálalása, látványa is
csodálatos volt. Az elsõ helyezett csapat tagjai: Sinka Tamás Szuper, Molnár Sándor,
Filotás Ferenc és a Deutch fivérek voltak. A megyeszerte híres csapat tavaly Rétimajorban
is elsõ helyezést ért el a megyei halászlé fõzõ versenyen.
A "Magyarország legszebb konyhakertje" verseny országos koordinátora, Kovács Szilvia
is jelen volt a pusztaszabolcsi konyhakertek verseny díjátadóján. Itt jelentette be, hogy
Fekete Ferenc és Feketéné Bokor Katalin a normál méretû konyhakert kategóriában,
Kasztner László és felesége Kasztner Lászlóné Dukai Mária a zártkert (zöldséges)
kategóriában országos elsõ helyezést értek el.
Jó választás volt Kovács Ákos és zenekara. Sokan táncra perdültek "talpalávaló"zenéjük
hallatára.
Rendezvényünket jelenlétével megtisztelte Dr. Galambos Dénes országgyûlési képviselõ
is.
A rendezvény fõvédnöke Csányi Kálmán polgármester volt.
Köszönet támogatóinknak: Agrár Zrt, Barankovics Alapítvány, Batykó Szilvia keramikus,
Budai László árufuvarozó, Euromix, Faunus Kft, Feri bolt, Festõk boltja, Gellért püspök
cserkészcsapat, Hagyományõrzõ Alapítvány, Húsbolt (Dene József), Írisz Gyógyszertár,
Královics Gáborné, Kulturális Értékmentõ Egyesület, Majda Benedek vállalkozó, Perlaki
Horváth Beáta, Római Katolikus Egyházközösség, Pusztaszabolcsi Református
Gyülekezet, Pusztaszabolcsi Értékõr Klub, Szajkó János, Styx Temetkezési Kft, Sziebler Bt,
Toma Trafik (Sport út 6.), Városi Gyógyszertár, Zöldség-gyümölcs (Ster Ildikó).
Köszönet mindenkinek, aki segítette a rendezvény létrejöttét és programjaival színesítette
a családi napot, megfõzte kedvenc lecsóját és vendégül látta a jelenlévõket.
Jövõ szeptemberben ismét találkozunk.

CCzzöönnddöörr MMiihháállyy ééss TTüükkee LLáásszzllóó

A gyõztes csapat



C I V I L E K                                                       S Z A B O L C S  H Í R A D Ó  2 0 1 4  O K T Ó B E R

2 1

Nincsenek hagyományos,
jellegzetesen pusztaszabolcsi
ételek, viszont érdekes, hogy
a lakók milyen ételekben és
hogyan használják a helyi
tejet és tejtermékeket, vagy

milyen módon hasznosítják a
konyhakertben termett zöld-
ség- és gyümölcsfélét, a
fûszernövényeket és gyógy-
növényeket, miként õrzik
meg, tartósítják ezeket a téli
hónapokra. Ez vezérel ben-
nünket, hogy a lecsófõzõ
versenyen megrendezzük Az
én kiskertemben termett
versenyt és bemutatót. Az

elmúlt évtõl szervezzük a
"tejes" receptversenyt, ami-
ben az Agrár Zrt. a part-
nerünk. 2014-tõl Lekvár-
mánia névvel kóstolóval
egybekötött versenyt is

szerveztünk. Az én kis-
kertemben termett versenyen
nyolcan vettek részt. Egy
szomszédokból álló csoport
kivételével heten a Magyar-
ország legszebb konyhakert-
je versenyzõi is voltak. Õk
már évek óta rendszeresen
bemutatják kertjük zöldség-
és gyümölcsféléit.
Az idén a zsûri tagjai:

Molnár Istvánné, Lencsés
Anna, Dombrovszkiné Kas-
os Julianna a Harmónia
Nyugdíjas Klub elnöke
voltak. A szoros versenyben
Bökényi Margit elsõ, Gévay
Györgyné második, Talló
Ferencné harmadik helyezést
ért el.
Az Agrár Zrt-vel közösen
szervezett „Tejes” Recept-
versenyre tizenheten hoztak
süteményt. A zsûri kóstolha-
tott Túrórudi, Velencei álom,
Túros reszelt vagy Zsolti
szeletet, kétféle húsos kiflit,
túrós, káposztás pogácsát,
zserbót, Egy pohár tejes
álmot, madártejet…
Az elsõ helyezett Sárosdi
Józsefné piros-fehér-zöld
értéktár kalácsa (a süteményt
én kereszteltem el erre a
névre, egyébként lakodalmi
kalács), a második a
Pusztaszabolcsi Értékõr
Klub fiataljainak vaníliás
túros, piskótatekercs álma, a
harmadik Gévay Györgyné
almás-habos süteménye lett.
A zsûri tagjai: Pallósné
Komán Tímea, Tóbiás
Magdolna, Gesztesi Máté és
Molnár Sándor voltak.
Pallós Tímea, a zsûri elnöke
„lecsó” tortával ajándékozta
meg a szervezõket: Tüke
Lászlót és Czöndör Mihályt.
A résztvevõk recep-
tkönyveket, a helyezettek az
Agrár Zrt. tejes utalványait
kapták (öt, négy és három
ezer forint értékben.) A
második és harmadik
helyezett Nagy László és
Fábián Ferenc által felaján-
lott méz csomagot is hazavi-
hette.
Tízen közel harminc üveg
lekvárral neveztek be a
Lekvármániába. Horváthné
Kaszás Zsuzsi édesanyjával
hozta a legtöbb fajta lekvárt.
Tanulságul: jövõre ezt is
díjazni fogjuk.
Az elsõ helyezett Dobozi
Jánosné: meggyes-csoko-
ládés, a második helyezett

Rideg Lászlóné fahéjas-
almás, a harmadik helyezett
Kiss Benedek anyukájának
gyümölcscukorral készült
õszibarack lekvárja lett. (A
gyerek nevezte be édesanyja
lekvárját, amit az õ kedvére
ízesít.)
A zsûri tagjai: Gyöpös
Józsefné, Méder Szilvia,
Uszkay Réka voltak.
A verseny után a zöld-
ségféléket és a lekvárokat
átadtuk Horváth Lajosnénak,
hogy fogyasszák el az idõsek
napközi otthonában. A
süteményeket a zsûrizés után
szétosztottuk a jelen-
lévõknek kóstolásra.
Az ajándékokat az önkor-
mányzat, az Agrár Zrt., Nagy
László és Fábián Ferenc,
valamint az alapítvány biz-
tosította.
A versenyek a Puszta-
szabolcsi Hagyományõrzõ és
Hagyományteremtõ Alapít-
vány Hungarikum Klubja
keretében kerültek megsz-
ervezésre.
A Pusztaszabolcsi Értékõr
Klub bemutatta pusztasz-
abolcsi értékek befõttes-
üvegben ötletes kiállítását. A
diákok részt vettek a
versenyek lebonyolításában
is.
Kõkuti Lászlóné által ren-
delkezésünkre bocsátott
pavilonban kiállításra kerül-
tek a Magyarország legszebb
konyhakertje verseny rész-
vevõinek konyhakerti fény-
képei.
Köszönjük a szervezõk és a
zsûrik munkáját. Köszönet a
résztvevõknek, hogy hangu-
latossá tették a családi napot
azzal, hogy betekinthettünk
a pusztaszabolcsi ízek vilá-
gába.

Czöndör Mihályné

Pusztaszabolcsi ízek a 
lecsófõzõ versenyen

A hagyományõrzõ alapítvány versenystandja

Lencsés Nusi túrós és káposztás pogácsája
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Városunk lakóit a Szabolcs Híradón
keresztül folyamatosan tájékoztattam a
konyhakerti verseny eseményeirõl.
Huszonkét kertet értékelt a zsûri az idén.
A kerteket gondosan, szakszerûen
mûvelték tulajdonosaik. A tavalyi év
tapasztalatait beépítve az idén a zsûrivel
nagy gondot fordítottunk a versenykertek
kategóriába sorolására. Igaz, tavaly óta
országosan is több kategóriában lehetett
versenyezni. Ennek köszönhetõen három
kategóriában tudtunk helyezetteket hird-
etni. Úgy éreztük, a kert bejárásokról fel-

vett jegyzõkönyv nem tükrözi az orszá-
gos verseny helyezettjének javasolt két
kert magas színvonalú mûvelését, kima-
gasló minõségét, ezért a zsûrivel úgy
döntöttünk, hogy külön jellemzést
készítünk Fekete Ferenc és felesége
Feketéné Bokor Katalin normál méretû
kertjérõl, illetve Kasztner László és
felesége Dukai Mária zártkert zöldséges
kertjérõl. 
Jó munkakapcsolat alakult ki az országos
verseny koordinátorával, Kovács
Szilviával, Karcag alpolgármester ass-
zonyával, aki jelenlétével megtisztelt
bennünket a helyi eredményhirdetésen.
Arra is szakított idõt, hogy Kasztner
László és felesége Marika kertjét meglá-
togassa. Elismerõen szólt a vegyes zöld-
séges kertrõl. 

A verseny eredményei
A normálméretû kategóriában:
Fekete Ferenc és Feketéné Bokor Katalin
kertjét javasolta a zsûri országos
helyezésre.
Dobozi Jánosné és Ferger János kertje I.
helyezett, példaértékû a termesztési
kísérletben való részvételük.
Talló Ferenc és Talló Ferencné kertje II.
helyezés
Gondán Magdolna és Háder János kert-
je III. helyezés.

A zártkert I. (zöldséges) kategóriában:
Kasztner László és Kasztner Lászlóné
kertje országos helyezésre javasolt.
Ármai József és Ármai Józsefné I.
helyezés
Neikl-Ladány Ágnes és Neikl Ferenc II.
helyezés
Grausz Andrásné és Kerepesi Vince III.
helyezés 

A zártkert (vegyes) kategóriában:
Gévay Györgyné I. helyezést,
Csombók Pálné II. helyezett,
Suba Erzsébet III. helyezést ért el.

A zsûri dicséretben részesítette:
A versenytársak beszervezéséért Bökényi
Margitot; a panel után is szép az élet
mottóval Domokos Istvánt és feleségét; a
bõséges krumplitermésért Hanácsik

Józsefet; Pusztaszabolcs legkülönlege-
sebb konyhakertjéért Kaluz Mihályt; a
sokszínû kiskertért Kõkuti Lászlónét. A
Legidõsebb kertbarátok címet kapta
Lecsek Kázmér és felesége Margit néni;
Kiskert a nagy családért címet Méder
Attiláné Ildikó. A nagymama paradi-
csommagjának õrzéséért, termesztéséért
Nagy Eszter és Nagy Sándor; a
leleményes verseny belépésért Sárosdi
József és felesége Marika; a sok-
féleségért, minõségért, biotechnológia
alkalmazásért Rideg Lászlóné Terike; a
szorgalmas, lelkes kertészkedésért Viczai
Györgyné Marika kaptak dicséretet…
Mindenki, aki a versenyben részt vett
oklevelet, a férfiak egy-egy üveg bort, a
hölgyek csokoládét kaptak. Ezen túl-
menõen az országos díjra javasolt
versenyzõk tizenötezer forintos, az elsõ
helyezettek tízezer forintos, a második
helyezettek nyolcezer forintos, a har-
madik helyezettek ötezer forintos vásár-
lási utalványt kaptak. Sorsolás alapján az
Agrár Zrt. ajándékát, a több mázsa trá-
gyát Méderné Ildikó és Neikl –Ladány
Ágnes nyerték.
A Családi nap és lecsófõzõ versenyen
jelentette be Kovács Szilvia versenyko-
ordinátor, hogy Magyarország legszebb
konyhakertje címet kapta normál
kategóriában Fekete Ferenc és Feketéné
Bokor Katalin, zártkert (zöldséges)
kategóriában pedig Kasztner László és
Kasztner Lászlóné Marika.
Gratulálunk a két kertmûvelõnek.
Minden reményünket felülmúlta a
megérdemelt két országos helyezés. Az
országos díj átadásról még nem kaptunk
hírt, ezután fog rá sor kerülni.
Az öröm mellett településünk jó hírnevét
is szolgálja az ügy, remélhetõen a
következõ ciklusban sikerül termelõi pia-
cot is kialakítani Pusztaszabolcson.
Köszönjük a kerttulajdonosoknak, hogy
vállalták a megmérettetést. Mind-
nyájunkat jó érzéssel tölt el a megbec-
sülés, a siker, amit kertmûvelés jelent,
amiben több pusztaszabolcsi lakos is
példát ad.

Czöndör Mihály
a verseny helyi koordinátora

Magyarország legszebb konyhakertje – Pusztaszabolcsi versenye

Kasztner László átveszi az országos verseny kategória elsõ díját Kovács Szilviától



Bokréta Erzsébet 82 év
Gölöncsér Sándor 72 év
Fakó Ferencné 61 év
Tamon Istvánné 85 év
Kristó Józsefné 92 év
Stanczel Károly 89 év
Bogár István 73 év
Nagy Tivadarné 77 év
Kovács István 52 év
Imrei Mihály 33 év
Berta Lászlóné 83 év
Kranauer Jánosné 75 év
Berkesi György Ferenc 69 év
Kovács Tamás 39 év
Tamáskovics László 61 év

Szalai Antalné 92 év
Terkovics Istvánné 45 év
Nagy Istvánné 60 év
Kovács Józsefné 82 év
Hegedüs József 79 év
Szabó Istvánné 89 év
Nagy Károlyné 86 év
Berneczei Rubina Angéla 17 hónap
Kurali Imréné 74 év
Taligás Gyula 59 év
Szentgyörgyi Lajosné 77 év
Szalontai Jenõné 87 év
Bíró Antal 88 év
Szabó Istvánné 87 év
Béringer István 78 év
Rózsavölgyi Sándorné 94 év

Deme András 57 év
Baksa Józsefné 69 év
Neikl Józsefné 86 év
Borsos Jánosné 79 év
Szabó István
Baki Istvánné 72 év
Sági Ferenc 83 év
Hujber Károly 82 év
Baloni Józsefné 84 év
Rabóczky Józsefné 84 év

Ropoli Lajos 76 év
Melter Györgyné 81 év
Pálinkás Ferenc 81 év
Hancz Sándor 67 év
Horváth József 72 év
Kovacsik István 75 év
Ábrahám Ibolya 50 év
Vincze Imréné 85 év
Schneider Mihályné 55 év
Horváth János 74 év
Mester Józsefné 73 év
Madarász Lajos 55 év
Králl Nándor Imréné 91 év
Lakatos Mihály 64 év
Molnár László Imréné 50 év
Juhász Sándorné 82 év
Szabó Istvánné 61 év
Filotás János 74 év
Polákovics Jánosné 89 év
Borbély Sándor József 67 év
Iricsek Sándorné 72 év
Vagyóczky Klára 74 év
Kiss Józsefné 83 év
Bicskei Józsefné 54 év
Szalainé Déri  Ilona 70 év
Nagy Sándorné 60 év
Hosszú János 78 év
Kovács Ferenc 61 év
Bakonyi Ilona Mária 67 év
Tóth József 80 év
Bódis Zoltán 43 év
Pupp János 63 év
Miklós István 61 év
Tiber Mihályné 93 év
Domak Józsefné 74 év
Katona Mihály 71 év
Juhászné Horváth Éva Erzsébet 52 év
Erdei Mátyásné 68 év
Czverencz Mária 60 év
Bakonyi Ilona 67 év
Kasos János 64 év
Bakonyi Mihály 77 év
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Halottaink az elmúlt egy évben 
(2013. október végétõl 2014. október 17-ig )

„Csak az hal meg, akit elfelejtenek.”
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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: Beslényi Ildikó, Csányi Kálmán, Czöndör Mihály,

Czöndör Mihályné,  Darvas Tímea, Dobrán Anikó, Dudásné Mester
Judit, Méder Szilvia - Uszkay Réka, Molnár Sándor, Neikl-Ladány

Ágnes, Zserdin Balázs
Tervezés és nyomtatás: Rolling Nyomda Bt. Dunaújváros

Felelõs vezetõ: Rozsnyai Zoltán
Megjelenik 650 példányban

Jelenjen meg, hogy az OBSERVER  rendszeresen szemlézi a lapot!
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik

Filotás János
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,

virágot hoztak, osztoztak fájdalmunkban.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki

mindazoknak, akik Édesapánk,

Kasos János
temetésén részvételükkel 
fájdalmunkat enyhítették, 

sírjára koszorút, virágot hoztak. 
Külön köszönet, dr. Juhász Judit háziorvosnak, 

Kõkuti Lászlóné Magdikának az áldozatos
munkájukért.

A gyászoló család

Olvasói levél
Örömmel olvastam az elmúlt Szabolcs
Híradóban, hogy Ekker Istvánné Marika
jubileumi évfordulója volt. Eszembe jutott
Marikának az az idõszaka, amikor a hetvenes
években a mi családunk védõ nénije volt.
Szakértelme, kedvessége megnyert bennünket
már az elsõ pillanattól. Bizalmunkba fogadtuk.
Emlékszem 1974. július 24-én délután meglá-
togattam õt otthonában. Tanácsot kértem,
mivel "csipkelõdõ" fájásaim voltak, de a kiírás
szerint a baba születéséig volt még idõ bõven.
Délután fél ötkor azt tanácsolta hívjunk mentõt
és menjek a kórházba. Este fél nyolckor a
dunaújvárosi kórházban Szépi Editke
szülésznõ segítségével megszületett a
kislányunk. Amikor hazajöttünk, Marika volt
az elsõ látogatónk. Ránézett kislányom barna
hajára, kreol bõrére, megfogta a baba pici kezét
és mosolyogva annyit mondott: Ez a baba egy
kis "cidus"! Mi még évek múlva is emlegettük
Marika kedvességét. Pár hetes korában a
kislányomnak Marika fúrta ki a fülét, Mariska
bába néni is ott volt vele és az orvos. Engem
nagyon tapintatosan kiküldtek a váróba.
Mivel tapasztalatlan voltam, Anyukámtól és
Marikától (és persze könyvekbõl) tanultam
meg, hogyan kell a kisbabát gondozni, hogy jól
érezze magát, boldog baba legyen.
Eszembe jutott ez az idõszak akkor is, amikor
láttam unokám példáján Beslényi Ildikót, vagy
Tóthné Melindát az anyukákkal és a kis-
babákkal foglalkozni.
Marikának nagyon jó egészséget, boldogságot
és további jó nagymamaságot kívánok sok
szeretettel, a mostani védõ néniknek pedig
olyan jubileumi pályát, mint Ekker Istvánnénak
van.

Tisztelettel egy nagymama, 
aki valamikor boldog kismama volt

MUNKA VILÁGA KLUB
Kedves Pusztaszabolcsi Lakosok!

Megalakítottuk a Munka Világa Klubját, amelyre 
minden hétfõn  16.00-17.00-ig

várunk, ha:
- munkanélküli vagy 
- változtatni akarsz
- több fizetést szeretnél kapni
- munkajogi gondod van

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

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

Csúcs Mária



A kapusok is sorra
betalálnak…

A PSC AZ Adony elleni vereség után nagyon kemény
ellenfelet fogadott. Lajoskomárom évek óta szisztem-
atikusan építgeti csapatát. A jó iramú, de olykor durva
mérkõzést 3:2 arányban megnyertük, de sajnos két játéko-
sunk is a kiállítás sorsára jutott. Az amúgy sem bõ
keretünk tovább fogyatkozott. Góljainkat Joó, Györök,
Bakos szerezték. U21 csapatunk is nehézkesen gyõzött
(3:1). Gólszerzõk: Baka Gergely, Sári, Kovács. Az ötödik
fordulóban Soponyára utazott volna a csapat, azonban a
pályafelújítást kivitelezõ cég egy héttel késõbb kezdte el a
munkát, ezért felcseréltük a pályaválasztó jogot. A ter-
mészet sajnos közbe szólt, és a hatalmas esõzés miatt nem
tudtuk megrendezni a mérkõzést, amit szeptember 24-én,
Besnyõn pótoltunk be. Hiányos kerettel tudtunk kiállni, s
ez az eredményben is meglátszott. Soponya szinte a sem-
mibõl szerzett két góllal arcpirító vereséget mért csap-
atunkra. Az U21 mérkõzés elmaradt, mert a Soponya nem
tudott kiállni. A hatodik fordulóval megkezdõdött a csap-
at 10 meccses idegenbeli túrája. Mezõszilasra utaztunk.
Talán még a Soponyai vereség okozta letargia miatt, de
gyengén játszott csapatunk. Szerencse, hogy az ellenfél
kiesõjelölt. Szûk kerettel (egy cserénk volt) 5:1 arányú
gyõzelmet arattunk. Góljainkat: Györök, Bakos, Imre,
Tóth János, Nagy Ernõ szerezték. Az U21 csapat 10:1
gyõzött. Gólszerzõk: Kovács Andor (3), Sári (5),
Szakmány (2). A hetedik fordulóban Enyingre utaztunk.
Elsõre veszélyes csapatnak tûnt, hiszen a dobogóért küzdõ
Nagylók is megégett már ott. Errõl a meccsrõl azt lehet
elmondani, hogy végre mindenki odatette magát az elsõ
perctõl kezdve. A 7:1-re megnyert mérkõzés különbsége a
hazaiakra volt hízelgõ. Gólszerzõk: Györök (2), Bakos
(2), Imre, Vágó, Kovács Balázs. Az U21 csapat gyenge
kezdés után érvényesítette a papírformát és 8:2 arányban
gyõzött. Gólszerzõk: Sári (2), Szakmány (2), Szõke, Láng,
Baka Gergely, Kovács. A 8. fordulóban Sárosdra utaz-
tunk. Sárosd évek óta a megyei 1. osztály egyik élcsapata.
A 2014/15-ös bajnokságban az új utánpótlás korosztályok
bevezetése miatt a megye 2. osztályra nevezett.
Gyakorlatilag abban a pillanatban el is dõlt, hogy mely
csapat lesz a bajnok. Talán egy kérdés lehet, hogy
veszítenek-e valahol majd pontot. A csapatunk pech-
szériája azonban tovább folytatódott, a kezdés elõtt két
kulcsember dõlt ki (Bakos és Nagy Ákos). Edzõnknek is
végig kellett játszani a mérkõzést. Elsõ félidõben nagyon
jól tartottuk magunkat, sõt Györök 11-es góljával még mi
vezettünk. Érezhetõ volt, hogy a nagy nyomást, a fizikai
fölényt nem fogjuk kibírni. Sárosd 3 perc alatt 3 gólt
rámolt be. A második félidõben is jól tartottuk magunkat,
bár még kaptunk hármat, de elmondható, hogy ebben a
nehéz helyzetben elfogadható eredményt értünk el. U21

csapatunk rangadót játszott és a lelkes szurkolóink beleha-
jszolták a magabiztos 4:0-s gyõzelembe. Gólszerzõk:
Nagy Beni (2), Baka Gergely, Láng. A következõ forduló
is nehéz erõpróbát jelentett. Aba mindig is mumusunk
volt. Most is érdekes meccset játszottunk velük. A hazaiak
nekünk estek, de volt bennünk tartás és egy kontrából
megszereztük a vezetést Györök révén. Annyira
megörültünk, hogy 2 perc alatt kettõt kaptunk. Második
félidõben aztán volt minden. A hazai kapus a kiállítás
sorsára jutott, mivel az ifi meccsen a tartalékkapust is kiál-
lították, így mezõnyjátékosnak kellett védeni. Mentünk
elõre, kitámadtunk és sajnos két felesleges kiállítás úgy
tûnt, hogy vesztünket okozza. Szinte a lefújás pillanatában
Tóth Norbert góljával értékes pontot hoztunk el
megérdemelten. Az U21 csapat is igazi rangadót játszott.
Abán ritkán nyert ifi meccsen csapatunk, de most minden-
ki úgy érezte, hogy eljött az idõ. Kovács, Balogh, Láng,
Sári góljaival 4:0-ra gyõztünk. Megjegyezendõ, hogy
Kolosa fontos pillanatban 11-est védett! A 10. fordulóban
Kulcsra utaztunk. A felnõtt csapat megint megfogyatkoz-
va tudott csak kiállni. Kulcson nem könnyû játszani és
nyerni. Rossz a pálya, durva, vehemens a hazai csapat. A
mérkõzés elõtt 1 ponttal szerzett csak kevesebbet a Kulcs.
Elsõ félidõben még kimaradtak a nagyobbnál nagyobb
helyzetek, de a második félidõ középén eldöntöttük a 3
pont sorsát. Székely, Imre, Tóth János góljaival 3:0-ra
nyertünk. Az U21 csapat könnyed, tetszetõs játékkal 12:0
arányban hozta el a három pontot. Gólszerzõk: Sári (6),
Láng, Nagy, Balogh, Szakmány, Sebõk, Toman. A
bajnokság õszi szezonjából még öt meccs van hátra.
Felnõtt csapatunk 5. helyen várja a folytatást, reméljük,
hogy a sérültek mielõbb visszatérhetnek. U21 csapatunk
elsõ helyen áll. Bízunk benne, hogy a jó forma kitart a
hátralevõ meccsekre is. 

Zserdin Balázs
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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?

Mindezeket orvosolja
Szabó Enikõ

A ruhajavítás orvosa.

06-25/271-171
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ELADÓ
Eladó Pusztaszabolcs központjában 2 szintes
sorházi panellakás. A két szint alapterülete:
68mn + 8nm elõtér; fûtés: gázcirkó; melegvíz:
villanybojler. A lakáshoz 20 nm-es garázs tar-
tozik 3-fázisú villamos hálózattal.
Érdeklõdni lehet:

06-20-541-8806
volgyesia1@gmail.com.




