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A feladatok kitöltése egy népszerû közösségi
oldalon Volker Zimmermann úrnak köszönhetõ,
hogy 2000-ben létrejöhetett a Staufenberg –
Pusztaszabolcs

partner

települési

együttmûködés. Az elmúlt évek alatt jelentõs
támogatást kapott városunk Staufenberg önkormányzatától. Szívélyes kapcsolat alakult ki a két
település vezetõi, civil szervezeti – különösen a
tûzoltó egyesületek között. A folyamatos ifjúsági cseretáborozásoknak köszönhetõen diák-, és
családi barátságok alakultak ki.
Zimmermann úr fontosnak tartotta, hogy minden évben jelen legyen delegáció élén a
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
a település fejlõdése, gyarapodása, hírnevének öregbítése
érdekében végzett kiemelkedõ tevékenysége elismerése
képpen Volker Zimmermann részére Pusztaszabolcs
Díszpolgára kitüntetõ címet adományozott.

Szabolcs Napok, majd a Nyári Fesztivál megnyitóján.
Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk
Zimmermann úrnak.

Csoportkép a kitüntetettekrõl

“ Ember lenni mindig, minden körülményben.”

(Arany János)
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Tájékoztató a két ülés közti eseményekrõl
2014. június 30-án a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási ülést tartott, amelyen részt vettem. A társulási
ülés módosításra javasolta a társulási
megállapodást, melynek anyaga önálló napirendi pontként szerepel a
testületi ülésen.
2014. július 1-jén a Köztisztviselõi
Napon a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak többségével Pázmándra egy
rövid
kirándulást
és
ebédet
szerveztünk.
2014. július 2-án dr. Mák Attila, az
Adonyi Rendõrõrs parancsnoka keresett meg, hogy egyeztessünk az
aktuális ügyekrõl. Délután a legnagyobb pusztaszabolcsi adófizetõ vállalkozások vezetõivel munkaebédet
tartottunk.
2014. július 3-án Molnár Tiborral, a
DÉSZOLG Kft. vezetõjével tárgyaltam a környezettudatos hulladékgyûjtéshez kapcsolódó sárga fedelû
kukák kiosztásáról és annak megszervezésérõl.
2014. július 5-én országos polgárõr
találkozón vettünk részt pusztaszabolcsi
polgárõrökkel
Békés
városában.
2014. július 7-én Szabó Richárd keresett meg, hogy a 2014. június 26-i
testületi ülés döntésérõl tájékoztassam. Elmondta félelmeit a Sport utcai
ki nem alakított híddal kapcsolatban.
A gyermekorvosi rendelõvel kapcsolatos egyeztetõ megbeszélést folytattunk a tervezõvel, a mûszaki ellenõrrel és a kivitelezõvel. Az addig
felmerült problémákra igyekeztünk
választ adni. A legfontosabb probléma, ami már akkor látszódott, az elektromos áram bekötésének biztosítása,
az E-onnal való egyezkedés. Kora
délután a Földhivatal tájékoztatott a
sportpálya telek alakításáról, amely
még nem jogerõs, mert a MÁV
fellebbezési joggal rendelkezik. A
jogerõs állapotról 2014. augusztus
22-én érkezett tájékoztatás.
2014. július 8-án Kulcson a
Mezõföldi Híd Térségfejlesztõ

Egyesület elnökségi ülésén vettem
részt. Késõ délután Papp György
méhésszel egyeztettünk az idegen
méhészek ideiglenes betelepülésével
kapcsolatos problémákról. Délután a
mezõõrökkel és a jegyzõ úrral
egyeztettünk
a
mezõõrökre
vonatkozó eljárási szabályokról és
formanyomtatványokról.
Délután Földiné Csúcs Mária jelezte,
hogy a munkanélküliek és munkát
keresõk számára szeretne klubbot
szervezni. A korábbi lakóhelyén Gödöllõn - ezzel kapcsolatban
szerzett pozitív tapasztalatait meg
szeretné osztani. Kiss Kornélia
közmûvelõdés-szervezõhöz irányítottam a napi dolgok tisztázása
érdekében. Késõ este kiderült, hogy
Cikolán nincs víz, ezért a felsõcikolai
lakosok számára ásványvizet vittem.
2014. július 10-én 5 darab ruhagyûjtõ
konténert telepítettek Pusztaszabolcs
különbözõ pontjaira.
2014. július 11-én a Gépállomás utca
építésével kapcsolatos egyeztetést
végeztük a kivitelezõvel és a mûszaki
ellenõrrel. Tisztáztuk az esõvíz Sport
utcába történõ elvezetésének gondját.
Felmerült annak a lehetõsége, hogy a
Gépállomás utca régi felületét megbolygatva, kõvel telített földet tudunk
a nagy kátyúkkal rendelkezõ utcákba
vinni, amelyet a közcélú munkások
elterítenek. Ilyen módon került a
Május 1. utcába, valamint az Ady
Endre utca elsõ szakaszába. Ugyanez
a típusú föld került vissza a
Gépállomás utcába az aszfalt felület
alá. Míg a Gépállomás utcában a
kivitelezõ hengerrel tömörítette ezt az
anyagot, ezért a nagy esõzést jól állta,
addig a Május 1. utcában és az Ady
Endre utcában ez a tömörítés
elmaradt. Az ott élõk szerint nagyobb
kárt tettünk, mint amilyen a korábbi
állapot volt.
2014. július 14-én megérkezett a fotovoltaikus pályázat terve a napelemek
telepítésérõl.
2014. július 16-án kezdõdött a sárga
fedelû kukák kiosztása, ami 2014.
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augusztus 9-ig tartott. A kiosztásban
3 közcélú munkás és egy diákmunkás
vett részt, valamint Budai László
fuvarozó
vállalkozó,
akit
a
DÉSZOLG Kft. kért fel a szállításra.
2014. július 17-én az Ady Endre
utcában a tömörítést sikerült a vállalkozóval elvégeztetni, míg a Május
1. utcában a hatalmas nagy kátyúk
miatt murvázásra lesz szükség.
2014. július 18-án befejezõdött a
Gépállomás
utcai
aszfaltozás.
Délután
részt
vettem
Székesfehérváron az I. világháborús
megemlékezõ mûsoron, amelyet a
Székesfehérvári
Honvéd
Parancsnokság tartott.
2014. július 19-20-án részt vettem
Kisiratoson a Kisiratosi Napokon,
átadtam A magyar nyelvért Arany
László
emlékdíjat
Tapasztó
Tamarának. A küldöttség megtekintett egy mûködõ, mezõgazdasági
árutermeléssel foglalkozó kisvállalkozást is. Ugyanezen a hétvégén
jótékonysági futás helyszíne volt
Pusztaszabolcs. A Szabadidõsport
Egyesület futó szakosztálya fogadta a
jótékonysági futáson részt vevõ
sportolókat és az önkormányzat számukra a kastélyban biztosított szállás
lehetõséget.
2014. július 22-én az ÁNTSZ
munkatársaival egyeztettem a gyermekorvosi és a háziorvosi rendelõ
eljárási feladatairól.
2014. július 23-án elkezdõdött 14 fõ
16-24 év közötti diáknak minõsülõ
fiatal diákmunkája. A fiatalok július
23. és augusztus 23. között 6 órában
dolgoztak. Egy részük a Hivatal
munkáját segítette, a fiúk az elmaradt
kerítéselemek festését végezték
(MÁV Iskola, leendõ gyermekorvosi
rendelõ elõtt, illetve a patak fölötti
hidak korlátját). Segítettek a
Szabolcsi Nyári Fesztivál munkáiban,
valamint az általános iskolában, az
óvodában a takarítási munkálatokban.
2014. július 23-án a KG-Invest Kft.
vezetõivel egyeztettem az óvoda napkollektoros pályázatának befejezésérõl. Kiderült, hogy statikai
megerõsítésre van szükség mindkét
óvoda födémszerkezetében ahhoz,
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Tájékoztató a két ülés közti eseményekrõl
hogy a pályázatban szereplõ puffer
tartályokat a padlástérbe lehessen
elhelyezni. Errõl a képviselõ-testület
rendkívüli ülésén döntött.
2014. július 24-én a Munkaügyi
Központ
Dunaújvárosi
Kirendeltségének képviselõi a megállapodásnak megfelelõen 9 és 15 óra
között ügyfélfogadási napot tartottak
Pusztaszabolcson. A hónap utolsó
csütörtökjén 10 fõ pusztaszabolcsi
ügyféllel tudtak foglalkozni.
2014. július 25-én elkezdõdtek a
Szabolcsi Nyári Fesztivál rendezvényei, amelyre megérkezett
Staufenberg
partnertelepülés
küldöttsége is. A nyitó rendezvényen
átadtam a képviselõ-testület által
adományozott elismerõ címeket,
Volker Zimmermann úr díszpolgári
címet kapott. Az azt követõ fogadáson a Dunaújvárosi ÁNTSZ
vezetõjével Sasvári doktornõvel,
valamint
Nagy
Zoltánnal,
a
Dunaújvárosi Rendõrkapitányság
vezetõjével beszéltem az aktuális
feladatokról.
A Nyári Fesztivál keretében 2014.
július 26-án kora délelõtt duatlon
verseny volt és egész nap motoros
találkozó. Késõ délután a katolikus
templom ólomüveg ablakait megáldó
szentmise, valamint az azt követõ
orgona koncert volt. Az orgonakoncert végére Staufenberg küldöttsége is
megérkezett, majd az azt követõ állófogadáson vettünk részt a közösségi
házban.
2014. július 27-én délelõtt a staufenbergi küldöttséggel Budapesten a
budai vár szépségeit tekintettük meg.
Délután
a
Pusztaszabolcsi
Hagyományõrzõ
és
Hagyományteremtõ
Alapítvány
megyei konferenciát tartott az értéktár
munkával kapcsolatosan. A rendezvényen részt vett Horváth Zsolt,
az országos értéktár mozgalom egyik
munkatársa, valamint Demeter
Zsófia, a megyei múzeum igazgatója
és Horváth Viola, a Nemzeti
Mûvelõdési Intézet Fejér Megyei

Irodájának munkatársa. A konferencia után a Hagyományok Házában
(volt MÁV Iskola) lévõ helytörténeti
gyûjtemény avatása történt meg, több
más programmal egyetemben. Késõ
este a staufenbergi küldöttség
számára tartott búcsú vacsorán vettem
részt.
2014. július 28-án reggel a staufenbergi küldöttség elutazott.
2014. július 29-én a Pusztaszabolcsi
Értékõr
Klub
tagjait
vittem
Kapolcsra, ahol megtekintették a
Veszprém megyei helyi értékek kiállítását. A kapolcsi értékõrök bemutatták a kapolcsi fesztivál éppen futó
programjait.
2014. július 30-án felkeresett Máhr
Zsuzsanna, aki egy szociális
szövetkezet vezetõje. Felvillantotta
annak a lehetõségét, hogy a pusztaszabolcsi munkanélküliek számára
gyógynövény termesztõ és/vagy
kisállat
tenyésztõ
tanfolyamot
szerveznek. Arra kértem, hogy a részletekre késõbb térjünk vissza, hiszen
a gyakorlati tevékenységet – 4 hónapos tanfolyam elvégzése után – csak
tavasszal, azaz márciusban lehet
megkezdeni.
A rendkívüli testületi ülésen
megbeszéltük a napkollektoros
pályázattal kapcsolatos pótmunkákat,
valamint a fotovoltaikus pályázathoz
kapcsolódó aktuális közbeszerzési
kiírást, illetve ideiglenes lakásbérleti
kérelemrõl döntöttünk.
2014. július 31-én a Gépállomás utca
aszfalt beruházásának ünnepélyes
átadása volt. Délután az önkormányzati telefonos flotta belépõ tagjaival egyeztetés zajlott. Késõ délután
Varga Gergely részére átadtam a
Pusztaszabolcsért elismerõ címet.
2014. augusztus 1-jén Simon László,
a Kiai Dojo Sportegyesület vezetõje
átvette az egyesület részére adományozott Pusztaszabolcs Sportjáért elismerõ címet.
2014. augusztus 2-án részt vettem a
Szabolcsi Nyári Fesztivál programjain: az egészségügyi szûréseken a
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Mûvelõdési Házban, valamint a
kispályás labdarúgó kupán. Délután a
kastélykertben tekintettem meg a
színpadon zajló kiváló produkciókat.
2014. augusztus 3-án délután
Rácalmáson a pusztaszabolcsi sportegyesület labdarúgói a Magyar Kupa
elsõ fordulóján vettek részt és továbbjutottak.
2014. augusztus 4-én délután
Szotyori-Nagy Istvánné aljegyzõ asszonnyal Tichy Józsefné és Kiss István
pusztaszabolcsi lakosokat köszöntöttünk, akik 90. életévüket töltötték be.
Mindkét családnál szívélyes fogadtatásban részesültünk.
2014. augusztus 5-én Czompó István
volt polgármesternek adtam át a 15
éves polgárõri tagságáról szóló
emléklapot.
2014. augusztus 6-án az Agrárkamara
helyi
bizottságával
egyeztetõ
megbeszélést
folytattunk
a
mezõõrség bevezetésével kapcsolatban. Katasztrófavédelmi ellenõrzés
történt a Hivatalban, amely során a
tûzvédelemmel kapcsolatos teendõket
vizsgálták; mindent rendben találtak.
Délután az OTP képviselõi hozták el
az új számlavezetési ajánlatukat és
érdeklõdtek a Pusztaszabolcson
várható beruházási tervekrõl. Késõ
délután Somogyi Balázs kistérségi
elnökkel egyeztettem, amely során az
elnök úr tájékoztatott arról, hogy
Besnyõ önkormányzata rendezte tartozásait a kistérség irányába, ezért
várhatóan Pusztaszabolcsnak pótlólagos befizetéseket nem kell tennie a
kistérség felé.
2014. augusztus 7-én délelõtt a fotovoltaikus pályázattal kapcsolatos
közbeszerzésre érkezett 1 db ajánlat
bontása történt meg.
2014. augusztus 9-én délután
megérkeztek a kisiratosi öreg fiúk a
pusztaszabolcsi „öreg fiú” labdarúgókhoz. A mérkõzés után kedélyes társalgás folyt a kastélykertben.
2014. augusztus 10-én délelõtt egy
cikolai család kerti partira hívott meg,
ahol az egyik résztvevõ potenciális
befektetési lehetõségrõl tájékoztatott.
Reméljük, hogy az ötlet elõbb-utóbb
szárba szökken.
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Tájékoztató a két ülés
közti eseményekrõl
2014. augusztus 18-án köszöntöttem
a staufenbergi gyerekeket a Polgármesteri Hivatalban és a településismereti versenyre sok sikert kívántam
nekik. Délelõtt egyeztettem a Katasztrófavédelem dunaújvárosi vezetõjével a hétvégi mozdony tûzzel
kapcsolatosan. Délután részt vettem a
Pénzügyi és Igazgatási Bizottság
ülésén.
2014. augusztus 19-én délelõtt megismerkedtem Belányi Boglárkával, aki
Veszprémi Melinda távozásával a
Polgármesteri Hivatalban fog dolgozni.
A gyermekorvosi rendelõ építésével
kapcsolatosan pótmunka igényekrõl
egyeztettem a kivitelezõvel. A villámvédelem kiépítésével kapcsolatban sikerült költségcsökkentést (280
ezer forint) elérni, ami fedezi a tervben nem szereplõ telefonhálózat,
riasztó hálózat, csillagpontos számí-
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tógép hálózat, a fûtésvezetékelés
kiépítését, valamint a kazánházi áram
leválasztását a mentõállomásról.
Mivel a kivitelezõ az építési törmelék
egy részét a Szabolcs ligetben található, a Gépállomás utcai építkezés
miatt beszakadó, már nem használt
szennyvíz ülepítõ betömésére használta, ezért helyette a bejáró
behúzóját, az asszisztensi szekrényeket elkészítette, a klíma vezetékrendszerének kialakítását elvégezte.
Ennek ellenére a következõ pótmunka
igények merültek fel: elektromos, villamos áram betáplálásának kialakítása (385 ezer Ft + Áfa), a második
ütem építési elemei egy részének
megvalósítása (269 ezer Ft + Áfa),
illetve különbözõ szépészeti, esztétikai tevékenységek (esõvíz elvezetése szivárgó aknával, kerékpár tároló
felületének kialakítása, mentõállomástól elválasztó kerítés kiépítése,
utcafront homlokzati fal festése,
amely összességében 215 ezer forint

A képviselõ-testület 2014. augusztus 28-ai ülésérõl
A szelektív hulladékgyûjtés megkezdése miatt közmeghallgatás történt a
testületi ülés elsõ részében. Czöndör
Mihály örvendetesnek tartotta, hogy
Pusztaszabolcson is lehetõvé vált a háztartásokban keletkezett hulladék
szelektív gyûjtése. Ugyanakkor sajnálatát fejezte ki, hogy a zöld hulladék
elszállítását már nem biztosítják.
Véleménye szerint megoldást kellene
találni a veszélyes hulladékok, például:
festékes doboz, permetezõ szeres dobozok gyûjtésére, elszállítására. Tüke
László kiemelte, hogy az elektronikai
hulladékok gyûjtése sem megoldott
hosszútávon. A tantestületi ülésen szó
volt az intézményen belüli szelektív
hulladékgyûjtésrõl. Pedagógiai szempontból fontos lenne a megoldás. Paál
Huba kiemelte, hogy a fogyasztói társadalom átka, hogy a saját hulladékunkba fulladunk. Megemlítette,
hogy vannak cégek, amelyek elszállítják az elektronikai hulladékot, és
vannak komposztálással foglalkozók is.
A sárga kukákat jelenleg ingyenesen
ürítik, tudja-e ezt a cég hosszabb távon

is biztosítani? Molnár Tibor, a Dészolg
Kft. ügyvezetõ igazgatója elmondta,
hogy az eddigi havi egy alkalommal
történõ, házhoz menõ szelektív gyûjtés
nem volt eredményes. Az elsõ heti szállítás értékelése szerint jelentõsen
csökkent a kommunális hulladék mennyisége a szelektívgyûjtés bevezetése
óta. A telepen válogatják a szelektíven
gyûjtött hulladékot hét új munkaerõ
alkalmazásával. A gazdálkodó szervektõl is ingyen szállítják a szelektív hulladékot, ha a kommunális hulladékszállításra is szerzõdést kötnek a céggel. Ez
vonatkozik az oktatási intézményekre
is. A velük kötendõ szerzõdés-tervezetek elkészültek. Az õsszel havonta
egyszer terveznek zöldhulladék szállítást. Ha igény van az elektronikai és a
veszélyes hulladék elszállítására, akkor
keresnek rá együttmûködõ partnert. A
két hulladékgyûjtõ szigetrõl igény
szerint szállítják el az üveghulladékot.
A testületi ülés napirend szerint folytatódott a két ülés közti tájékoztatóval.
Kérdések, interpellációk sorában Csiki
Szilárd elmondta, hogy fiús anyuka
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+ Áfa). Az épület mûszaki átadása
várhatóan 2014. augusztus 27-én lesz.
Kora délután a Fejér Megyei
Katasztrófavédelem gazdasági igazgatóhelyettese keresett fel és tájékoztatott az épülõ tûzoltóõrs aktuális
helyzetérõl. A szerzõdés szerint 2014.
november 15-ig kell az õrs mûszaki
átadását megtenni.
2014. augusztus 20-án az önkormányzati ünnepségen mondhattam el
gondolataimat, majd dr. Galambos
Dénes országgyûlési képviselõvel a
helytörténeti kiállítást tekintettük
meg. Utána a kenyérszentelõ szentmisén vettem részt. Délután a kastélykertben a Szabolcsi Nyári Fesztivál
koncertjén, a Tûzvarázs csoport
bemutatóján, illetve a tûzijátékon vettem részt és hivatalosan bezártam a II.
Szabolcsi Nyári Fesztivált.
2014. augusztus 21-én Stanczel
Károly benzinkutas vállalkozóval
beszélgettünk az elkerülõ út várható
gazdasági hatásairól.
Csányi Kálmán
polgármester

kereste meg, aki kérné a fiai számára a
HPV elleni védõoltást és felvetette,
hogy lehetséges lenne-e, ha az oltásokat
a fiúk számára 50%-ban támogatná az
önkormányzat.
Czöndör Mihály tájékoztatta a
testületet, hogy megtörtént a második
bejárás a „Legszebb konyhakertek”
versenyben részt vevõk kiskertjeiben.
A HPV oltás kapcsán Tüke László
elmondta, hogy igenis a fiúknál is
okoz tüneteket a vírus, annak idején
Kádár doktor megdöbbentõ fotókat
mutatott errõl. A szabados nemi élet
ellen kellene inkább kampányolni,
mert az lenne a legjobb védekezés.
Más: az Iskola utca Sziebler bolt elõtti részén egyáltalán nincs közvilágítás.
Szajkó János szerint mivel az állam
egy korosztály lány oltását átvállalja
az így felszabaduló összeget az önkormányzat fordítsa a fiúk oltásának
50%-os támogatására.
Csányi Kálmán polgármester javasolta, hogy a jövõ évi költségvetés tervezésekor foglalkozzanak ezzel a
témával.
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A képviselõ-testület 2014. augusztus 28-ai ülésérõl
Kátai György elmondta a Magyar
utcában lakó hölgy panaszát, akinek az
ingatlana a Stadler bejáratával szemben
van. Az még nem is lenne gond, hogy a
kanyarodó kamionok megközelítik a
kerítését. Furcsa dolgok történnek
azonban az ingatlanon: megreped a
föld, süllyed a ház, megrepednek a
falak. Állítólag a Stadler elkészülte
elõtt volt ott egy forrás, amit betömtek
és ez keres magának utat. Hivatalos
bejárást javasol az ügyben. Más: sok
helyen az árok és a járda közötti fák
behajolnak a járda fölé megnehezítve a
gyalogosok közlekedését.
Paál Huba ismételten jelezte, hogy a
temetõben a ravatalozónál lévõ lámpa
körülbelül február óta nem világít. A
posta elõtti szakasz tele van gödörrel,
javítani kellene.
Csányi Kálmán polgármester válaszolt:
az Iskola utca közvilágítása árajánlatkérés alatt van. Felmerült a
napelemes mûködtetés lehetõsége is.
A Magyar utcai problémáról tud a polgármester, beszélt a Stadler illetékesével, aki szerint nem a forrás okoz zavart.
Remélhetõleg nem lesz életveszélyes
állapotú a ház. A fák nyírására a vegetációs idõszak után sort kerítenek. A
temetõi világítással kapcsolatban
elmondta, hogy az E-ON valamit csinál
a világítással, akkor mûködik, majd
mégsem mûködik. A posta elõtti úttal
kapcsolatban felkérte a mûszaki osztályt, hogy mérjék fel a javítás szükségességét, az aszfaltozó cégtõl kapott
legkedvezõbb ajánlat 6500 forint / m2.
Képviselõ-testületi ülés
Megtárgyalta a képviselõ-testület a
Dunaújvárosi
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség (Tûzoltó-parancsnokság)
beszámolóját.
Paál Huba megkérdezte, hogy mikorra
lesz kész mûködõképesen a tûzoltóõrs
és mi lesz az illetékességi területe.
Kátai György elmondta egy közvélemény-kutatás eredményét, mely
szerint a közfeladatot ellátó szervezetek
közül magasan a katasztrófavédelem –
régen tûzoltóság – élvezi leginkább az
emberek bizalmát, nekik van a legnagy-

obb tekintélyük. Kérdése, hogy milyen
a kapcsolatuk a helyi önkéntes
tûzoltókkal? Végh Ferenc alezredes, a
kirendeltség vezetõje elmondta, hogy a
hivatásos tûzoltóõrs mûszaki átadása
november 15-én lesz, a mûködését
pedig december 1-jén kell megkezdenie. Az õrs Dunaújvároshoz tartozik,
nem lesz meghatározott illetékességi
területe. Együttmûködési megállapodásuk van az ÖTE-vel, kapcsolatuk jó.
Volt olyan, hogy mire a hivatásosok
ideértek az önkéntesek már a helyszínen voltak és felkészültségükhöz és felszerelésükhöz mérten már végezték a
munkájukat.
Tüke László az iránt érdeklõdött, hogy
lesz-e lehetõség helyi lakos tûzoltók
alkalmazására az õrsön?
Végh Ferenc elmondta, hogy parancsnok és képzés helyben nem lesz, az õrs
szolgálat-ellátásában rotáció fog
érvényesülni. Az érdi tûzoltóságtól kéthárom kolléga már kérte az áthelyezését és jelenleg Dunaújvárosban
dolgoznak. A megfelelõ idõben
felvételt fognak hirdetni fiatalok
számára.
Paál Huba javasolta, hogy a képviselõtestület fejezze ki köszönetét a
Dunaújvárosi
Katasztrófavédelem
munkájával kapcsolatban.
Döntött a képviselõ-testület arról, hogy
a Hársfa utcai szennyvíz átemelõbe új
búvárszivattyút vásároljanak az elõzõ
meghibásodása miatt.
Megválasztotta a képviselõ-testület a
helyi választási bizottság tagjait:
Adorjánné Bozsódi Irén, Kõkuti
Lászlóné, Wasser Attila tagokat és
Csiki Ottó, Klein Teréz Éva póttagokat.
Megválasztotta a képviselõ-testület a
nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló bizottságát is: Beslényi Ildikó,
Fábián Rozália, Házlinger Anna
tagokat és Kecser Judit, Lieber Szilvia
póttagokat.
Döntöttek a képviselõk az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról. Elfogadták az
önkormányzat 2014. év elsõ félévi
helyzetérõl szóló tájékoztatót.
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Elfogadták a településfejlesztési és
Értéktár Bizottság értéktári feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját.
Döntött a képviselõ-testület a
Pusztaszabolcsi Hagyományõrzõ és
Hagyományteremtõ Alapítvány önkormányzati támogatás (2014. februári
ülés) felfüggesztésének feloldásáról,
mert a Fejér Megyei kormányhivatal
állásfoglalása szerint a jelzett összeférhetetlenség nem áll fenn.
Döntött a képviselõ-testület arról, hogy
továbbra is vállalkozási szerzõdést köt
azzal a velencei céggel, amely a
speciális étkezésben részesülõ gyermekek intézményi étkeztetésének biztosítását vállalja.
Döntött a képviselõ-testület arról, hogy
a kéziratban elkészült A vasutas családok története címû kiadvány megjelentetéséhez a Pusztaszabolcsi Hagyományõrzõ és Hagyományteremtõ
Alapítvány által biztosított összeghez a
hiányzó 170.000 forintot támogatásként
biztosítja.
Hozzájárulását adta a képviselõ-testület
hogy az Alapítvány új székhelye a 2490
Pusztaszabolcs, Velencei út 1. szám
(Hagyományok Háza) legyen.
A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére és elszállítására vonatkozóan 2014. szeptember
1-tõl a Herke Szolgáltató Bt.-t (2483
Gárdony, Batsányi János utca 26.)
bízza meg 12.000 forint+ÁFA/4,8m3
összegért a szolgáltatás ellátására a
képviselõ-testület. (Elérhetõségek a
közérdekû telefonszámok között.)
A képviselõ-testület felkérte a polgármestert, hogy folytasson további
egyeztetést a hulladékszállítást végzõ
szolgáltatóval, hogy tájékoztassa a
lakosokat a lombtalanítás idõpontjáról.
Felkérték a polgármestert, hogy
egyeztessen a szolgáltatóval és közösen
jelöljenek ki idõpontot az elektronikus
hulladék, veszélyes hulladék kampányszerû összegyûjtése érdekében;
tájékoztassa az oktatási, nevelési
intézmények (középiskola, általános
iskola, óvoda) vezetõit a közmeghallgatáson elhangzott szelektív hulladékgyûjtési lehetõségrõl; a Dunaújvárosi
Járási Hivatalnál érdeklõdjön a pala
megsemmisítésének lehetõségeirõl.
Kiss Kornélia
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Küldöttségünk Staufenbergben

A delegáció egy része az EU Infopont átadásán
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Nyolc fõs önkormányzati delegáció
látogatott el 2014. szeptember 5-8. között
Staufenbergbe, Pusztaszabolcs németországi partnertelepülésére. Staufenberg
egyik települése, Speele ünnepelte fennállásának 750 éves évfordulóját. Erre a
rendezvényre kaptunk meghívást Volker
Zimmermann polgármestertõl. Az ünnepség hivatalos megnyitó rendezvényén
ünnepi köszöntõt mondott Csányi
Kálmán polgármester is. A speelei hallgatóság nagy tapssal köszönte meg és
fogadta többek között azt, hogy
Pusztaszabolcs a további években is mindenképpen folytatni kívánja a német és
magyar gyerekek rendszeres csereüdültetését. A szombati nap folyamán a
településünket képviselõk részt vettek a
Városházán ünnepélyes keretek között
átadott EU Infopont megnyitásán is.
A délután folyamán a speelei lakosok
által szervezett felvonulásra és rendezvényekre is ellátogattak a résztvevõk.
A vasárnapi napon a német polgármester
kíséretében megismerhették a pusztaszabolcsiak Wöltingerode régi kolostorát és
annak környékét.
Darvas Tímea
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Elismerõ címek
Pusztaszabolcs
Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete a település fejlõdése,
gyarapodása, hírnevének öregbítése érdekében
végzett kiemelkedõ tevékenysége elismeréseképpen Kohl György, Okos Károlyné
és
Varga
Gergely
részére
„PUSZTASZABOLCSÉRT” elismerõ címet
adományozott.
Pusztaszabolcs
Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete a közszolgálatban végzett
kiemelkedõ tevékenysége elismeréseképpen
Csiki Andrea, Kaluzné Vargyas Mária és
Molnár Árpádné részére PUSZTASZABOLCS KIVÁLÓ KÖZSZOLGÁLATI
DOLGOZÓJA elismerõ címet adományozott.
Pusztaszabolcs
Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete kiemelkedõ sportolói
tevékenysége elismeréseképpen Kiai Dojo
Sportegyesület, Molnár Csaba és Zserdin
Balázs
részére
PUSZTASZABOLCS
SPORTJÁÉRT elismerõ címet adományozott.
Pusztaszabolcs
Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete kimagasló általános iskolai
tanulmányi eredménye és közösségi munkája
elismeréseképpen Millei Cintia
részére Pusztaszabolcs Város József Attila
Tanulói Emlékdíjat adományozott.
Csányi Kálmán polgármester EMLÉKLAPot
adott át Csordásné dr. Juhász Judit részére a
Magyar Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi
Szervezetében végzett több éves vezetõi
munkája elismeréseképpen; Talló Ferencné
részére a Harmónia Nyugdíjas Egyesületben
végzett több éves vezetõi munkája elismeréseképpen; Csányiné Pergel Andrea
részére a Pusztaszabolcsi Polgári Egyesületben
végzett több éves vezetõi munkája elismeréseképpen; Ekker Istvánné részére abból
az alkalomból, hogy 50 éve szerezte meg
védõnõi képesítését.
Csányi Kálmán polgármester EMLÉKLAPot
adott át Vinkler Andrea, Borbás Gyõzõ és
Riczu Mihály részére a Pusztaszabolcs,
Szabolcs ligetben 2014. május 16-án történt
gázrobbanás után tanúsított lélekjelenléte és
bátor cselekedete elismeréseképpen.
Csányi Kálmán polgármester és Hambalgó
László polgárõr elnök EMLÉKLAPot adott át
Czompó István részére 15 éves polgárõr
munkájáért; Budai Sándor, Somogyi Béla és
ifj. Somogyi Béla részére 5 éves polgárõr
munkájáért.

II. Szabolcsi Nyári Fesztivál 2014
2014. július 25-én Csányi Kálmán polgármester úr megnyitotta
a II. Szabolcsi Nyári Fesztivált este 18.30-kor a Mûvelõdési
Házban.
A rendezvényen igen szép számmal jelentek meg.
A megnyitó mûsorában közremûködtek:
- Manóvár Óvoda Virág csoportja (Budai Ilona és Szõkéné Sági
Erzsébet vezetésével)
- Sztupa Boglárka, aki Radnóti Miklós Nem tudhatom versét
szavalta el
- Hanzi Dorottya és Harza Márk, illetve Hujber Fanni és Török
Enikõ, akik zongora elõadással színesítették a megnyitót.
Az ünnepség alatt különbözõ díjak és emléklapok kerültek
kiosztásra. A legrangosabb díjat, Pusztaszabolcsi Díszpolgára
címet Volker Zimmermann úr, Staufenberg polgármestere
kapta.
A fesztivál második napján, 2014. július 26-án a VIII. Motoros
Találkozón több programból is választhattak az érdeklõdõk, volt:
motoros felvonulás, Fenegyerekek együttes koncert, dobiskolás
mûsor, streetfighter bemutató, AB/CD, Rock-On, Mystery Gang koncert, tûzzsonglõrök.
Délutáni programokkal párhuzamosan a sportpályán 16.30 órától a
focit kedvelõk a XXII. Szabolcs Kupa színvonalas mérkõzéseit
nézhették meg.
A fesztivál harmadik napján 2014. július 27-én a Pusztaszabolcs
Város Önkormányzatának dísztermében a Fejér Megyei Hungarikum
Konferencia 15 órakor kezdõdött el, ahol átadásra került a helyi
értékek Kapcsos Könyve, majd 17 órától a Hagyományõrzõ és
Hagyományteremtõ Alapítvány rendezvényének keretén belül átadták
a Hagyományok Házát, a pusztaszabolcsi Helytörténeti Gyûjteménnyel, ahol a helyi lakosok által adományozott értékek
tekinthetõk meg.

Este 19.30 órától a Szabolcs Singers koncertjét hallgathatták meg az
érdeklõdõk a Mûvelõdési Házban, igaz, az elõzõ megnyitó elhúzódása
miatt 15-20 perces csúszással.
2014. augusztus 2-án Egészségnap keretén belül különbözõ szûrõvizsgálaton és véradáson vehettek részt az emberek a Mûvelõdési Házban,
illetve a Védõnõi szolgálatnál. Ezzel egyidejûleg kispályás labdarúgás
zajlott ifjúsági és felnõtt kategóriában. 10-12 óra között az Erõnlét
Sportegyesület programjába is betekinthettek az érdeklõdõk.
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folytatás/

Délután a Kastélykertben zajlottak a programok: bábmûsor, „Tiszta porta rendes ház” eredményhirdetés és díjátadás, tombolahúzás, Könnyû Léptek Latin Tánccsoport
bemutatója, Harmónia Nyugdíjas Egyesület fellépése,
Pyrgos együttes görög táncbemutatója, Mulatós mix Tóth
Margit elõadásában, Zene szárnyán – operett és sláger
nóta dalok 90 percben.

Szuper volt a hangulat a Hollywood Rose koncertjén

zenekar – korábban Leacipõvel néven futottak – biztosította. 2014. augusztus 20-án reggel 9 órakor ünnepi
megemlékezést tartottunk a Városi Önkormányzat dísztermében, majd délután a II. Szabolcsi Nyári Fesztivál
zárásaként koncertet adott a Hollywood Rose együttes,
majd utánuk megfûszerezve, a tûzijátékot megelõzve fellépett a FireMagic csoport a Fire-Jazz tûztánc show
elõadásukkal. A fesztivál tûzijátékkal zárult és Csányi
Kálmán polgármester úr bezárta a II. Szabolcsi Nyári
Fesztivál rendezvényeit.
Méder Szilvia – Uszkay Réka

Érdeklõdõk a Kastélykertben

A programokkal egyidejûleg késõ délutánig Népi Játékok
Fesztiválja volt a gyerekeknek, a tûzoltók szerelés bemutatója, illetve ugrálóvár is várta az érdeklõdõket.
Az utcabált este 21 órától a Buli Express Company

Barátság Duatlon – július 26.
Versenyünkön igen kevés volt a résztvevõ, a mindössze 20
fõbõl 7 nõi és 13 férfi versenyzõ volt. Pusztaszabolcs, Budapest, Ercsi és Százhalombattai sportemberek álltak rajthoz.
Eredmények:
40 év alatti nõk (2 fõ)
I.
Vigh Dorottya – Százhalombatta
II.
Vargáné Pergel Krisztina – Pszabolcs
40 év feletti nõk (5 fõ)
Adamcsekné Barics Irén – Pszabolcs
I.
II.
Kõkuti Lászlóné – Pszabolcs
III.
Dné Varga Annamária – Pszabolcs

II.
III.

Scsavinszky Csaba – Pszabolcs
Csányi András – Pszabolcs

40 év feletti férfi (5 fõ)
I.
Ádám László – Pszabolcs
II.
Varga Zoltán – Pszabolcs
III.
Ármai Attila – Pszabolcs
Nézõ viszont ennél több volt, de csak kevesen húzták fel a
nyúlcipõt. A versenyzõkkel együtt mintegy 70 fõ volt jelen
ezen a rendezvényünkön.
A motoros felvonulás elcsalogatta az érdeklõdõket.

40 alatti férfi (8 fõ)
I.
Szakács Márk – Budapest, holtversenyben
I.
Terjáni Roland – Ercsi

Kõkuti Lászlóné

ÁLLÁS
„Gyakorlattal rendelkezõ traktorost, szárítókezelõt és jármûvekhez értõ villanyszerelõt
keresünk adonyi telephelyre. Érdeklõdni a 06 30 405 41 29 telefonszámon.”
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Az értéktári projekt
I. ütemének és a
HUNG-2013-as
pályázatnak a zárása
A Pusztaszabolcsi Hagyományõrzõ
és
Hagyományteremtõ
Alapítvány az önkormányzat megbízásából, a hungarikum törvény
értelmében munkálkodik Pusztaszabolcs értéktárának kialakításán.
A projekt I. ütemében az értéktári munkacsoportunk
elkészítette a települési értéktárat hetvenhat értékkel. A
Nemzeti Mûvelõdési Intézettel (NMI) és a középiskolával
együttmûködve lezajlott a Pusztaszabolcs kamasz szemmel
projekt. Eredménye: a fiatalok megtanulták a fényképezés és
videózás fortélyait és lakóhelyünkrõl több filmet is készítettek. Az alapítvány keretein belül, a Hungarikum Klub
részeként megalakították a középiskolás fiatalok a
Pusztaszabolcsi Értékõr Klubot. Ugyancsak a Hungarikum
Klub keretében az önkormányzattal együttmûködve segítjük
a Magyarország legszebb konyhakertje versenyt és a zsûri
munkáját. Az Agrár Zrt-vel bonyolítjuk a "tejes" receptversenyt. Az általános iskola történelem szakos tanáraival a
hon- és népismeret oktatás keretein belül bemutatjuk a
helytörténeti gyûjteményt, valamint a családfa kutatást és

A Hagyományok Házának avatásán

Az ünnepélyes projektzáró 2014. július 27-én volt.
Konferencián beszámolt a munkáról Ádám László értéktári
munkacsoport vezetõ, Ádámné Farkas Beáta az értéklapok
készítésérõl, Láng Leila és Horváth Milán a Pusztaszabolcs
kamasz szemmel projektrõl, Méder Szilvia és Uszkay Réka
a Pusztaszabolcsi Értékõr Klub munkájáról
A Hagyományok Háza Pusztaszabolcsi Helytörténeti
Gyûjtemény épületének avatóján Ádám László átadta a
települési értékeket tartalmazó Kapcsos Könyvet Tüke
László Települési és Értéktár Bizottság elnökének, aki átadta Csányi Kálmán polgármesternek, hogy a testület meghozza határozatát a települési értéktárról. Az avatás alkalmából
Pusztaszabolcson volt az NMI Magyar Értékek
Vándortérkép. Lehetõsége volt a megjelenteknek ujjlenyomatukat otthagyni a Magyarország térkép Fejér megyei
részén.
2014.
augusztus
28-án
Pusztaszabolcs
város
képviselõtestülete elfogadta a települési értéktárat tartalmazó hetvenhat értéket. Így Fejér Megyében
Pusztaszabolcson jött létre az elsõ települési értéktár.
Az értéktári projekt I. ütemének zárása egyben a II. ütem
kezdetét is jelentette. A hetvenhat települési értékbõl
javaslatok alapján szakértõ segítségével elkészítjük a
megyei értéktárba javasolt értékek értéklapjait és testületi
jóváhagyás után megküldjük a Fejér Megyei Értéktár
Bizottságnak. A települési értéktárat további értékekkel
bõvíti az önkormányzat a beérkezõ javaslatok alapján. Már
kidolgozás fázisában van a Pusztaszabolcsi Kincseink kiadvány, amely bemutatja Pusztaszabolcs legpatinásabb
értékeit és segítséget nyújt azoknak a településeknek, akik
most fognak bele az értéktár készítésébe. Õsszel megyei
értéknapot, decemberben helyi adventi értékünnepet
szervezünk, amelyre elkészítjük a Hagyományok Házában
az értékfalat Pusztaszabolcs értékeinek fotóiból. A
Hungarikum Klub tevékenységének minõségi bõvítését is
kitûztük. A II. ütem anyagi fedezetét a HUNG-2014-es
pályázat 500 000,- Ft értékben és az NMI-vel való
együttmûködés biztosítja.

Az óvodások mûsora a Hagyományok Házának megnyitóján

készítést.
A HUNG-2013-as nyertes pályázat biztosította az értéktári
munka anyagi erõforrás szükségleteit, az eszközigény
megteremtését, a munkára alkalmas helyiség bérlését. A
pályázaton elnyert 600 000,- Ft-ból és az önerõ 83 263,- Ftból a Contact Kft-tõl megvásároltuk a munkához szükséges
eszközöket (nyomtató, szkenner, papír, fényképezõgép,
külsõ winchester). és az önkormányzattól bérleti szerzõdés
keretében helyiséget béreltünk.

Molnár Sándor
kuratóriumi elnök
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Pusztaszabolcsi
Értékõr Klub
A II. Szabolcsi Nyári Fesztivál keretén
belül, 2014. július 27-én megrendezett
Fejér Megyei Hungarikum Konferencián a Pusztaszabolcsi Értékõr Klub
szakmai és közösségi vezetõje (azaz,
mi: Uszkay Réka és Méder Szilvia)
lehetõséget kaptunk, hogy bemutathassuk megalakulásunknak folyamatát. A
beszédünk a következõket foglalta
össze:
„A Nemzeti Mûvelõdési Intézet foglalkoztatása során az önkormányzat
közremûködésével kulturális közfoglalkoztatottak voltunk az elmúlt év
decemberétõl.
Saját munkánk mellett sokat segítettünk
a Hagyományõrzõ és Hagyományteremtõ Alapítványnak az értéktár
feladatok dokumentációjában, részt
vettünk a Közösségi Videózásban és a
Hagyományok Háza leltározásában.
A Megyei Ifjúsági Értékõr Hálózat
keretein belül elsajátítottuk – Seregélyesen-, hogy milyen módszerekkel
vehetnek részt a fiatalok a lakóhelyük
értékének megóvásában és más
településeken.

A konferencián betekintést nyertünk,
hogyan mûködnek más ifjúsági szervezetek és hogyan õrzik helyi értékeiket. Rengeteg tapasztalatot és ötletet
gyûjtve annyira megtetszett a fiataljainknak, hogy a Hagyományõrzõ és
Hagyományteremtõ Alapítványon belül
megalakult a Pusztaszabolcsi Értékõr
Klub, melynek rövidítése P.É.K.
Alapító tagjai: Czöndör Mihályné Kati
néni, Molnár Sándor, Méder Szilvia,
Uszkay Réka, Szalai Mónika, Láng
Leila, Boros Tímea, Bakonyi Ingrid,
Bedõcs Attila és Horváth Milán.
Késõbb csatlakozott még a klubhoz:
Kovács Dóra, Vinkler Ádám és
Winkler László.
A gyerekekkel együtt további tanulmányi utakon is részt vettünk, mint
például: Rácalmás és Kiskunfélegyháza, ahol megismertük a helyi szokásokat, hagyományokat, értékeket.
A legkiemelkedõbb közös programunk
Zánkafürdõn volt a többi megye értékõreivel: Veszprém megye, Bács-Kiskun
megye és Fejér megye Értékõr
Hálózatban résztvevõ fiataljaival.

Méder Szilvia és Uszkay Réka kiselõadása a P.É.K.-rõl

A Közösségi Videózás során kitûnt
legaktívabb diákokat kiválasztva elvittük a Taliándörögdi konferenciára,
melynek címe: Mikép(p) zajlik az itteni
fiatalok élete. Ezen a napon kapolcsi
tanulmány utat is tettünk a diákokkal.

Értékõr társainkkal Zánka és Balatonakali települési értékek felkutatásában tettük próbára magunkat. A
tábor során még több tapasztalatot
gyûjtöttek a fiatalok.
A Pusztaszabolcsi Értékõr Klub célja,
10

hogy Pusztaszabolcs értékeit megõrizzük, és minél többet felleljünk és
archiváljunk. A fiataloknak a klub a
következõket adja:
- aktív társadalmi részvétel
- kreatív csapatmunka
- helyi, térségi értékek megismerése
- önkéntesség megtapasztalása
- személyes kompetenciák fejlõdése
- közösségi programok szervezése…”
Bárki szeretne bõvebb információkat
tudni a tevékenységeinkrõl, az csatlakozhat egy közösségi oldalon létrehozott csoportba. A csoport neve: Pusztaszabolcsi Értékõr Klub Hírfolyam.
Méder Szilvia – Uszkay Réka

Köszönet a
Hagyományok Háza
Pusztaszabolcsi
Helytörténeti
Gyûjteményért
Több, mint hatvan éve élek
Pusztaszabolcson és ismét nagy
örömmel töltött el az a nagyfokú
segítõkészség, együttmûködés, amit
az itt élõk nyújtottak az elmúlt évben
a MÁV iskola felújításában, az
emlékek összegyûjtésében.
Köszönetet mondok mindenkinek, aki
valamilyen módon segítette a
Hagyományok Háza Pusztaszabolcsi
Helytörténeti Gyûjtemény létrejöttét,
jelenlétével megtisztelte a házavató
ünnepséget, megnézte, megnézi a
kiállításokat, javaslataival fejleszti a
hagyományõrzést. Sokan jártunk a
MÁV iskolába. A gyûjtemény látogatásakor szinte mindnyájan azzal
kezdik: " ebben a teremben tanultam,
itt ültem, itt volt a kályha, a tanító
néni elsõ nap azt mondta... "
Elégedettek lehetünk, hogy az épület
bennünket pusztaszabolcsiakat szolgál. Reméljük, a programok még
közelebb hozzák az itt élõket
egymáshoz, újat, élményadót kapunk
minden alkalommal, amikor a házba
látogatunk.
Czöndör Mihályné
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Hagyományok Háza Pusztaszabolcsi
Helytörténeti Gyûjtemény
Nyitva tartás:
Hétfõ, szerda: 10-12 óráig, 16-18 óráig. Péntek: 10-12 óráig Vasárnap: 16-18 óráig.
Egyedi esetekben a 06-20-398-8557 telefonon megbeszélhetõ más idõpont is.
Az egyéni látogatók mellett családokat, óvodai, iskolai csoportokat is várjuk szeretettel.
Molnár Sándor
kuratóriumi elnök

Augusztus 20. – Államalapításunk, István király és az
új kenyér ünnepe
eret is. Délután, általában a nyár utolsó meleg délutánján
közösségi rendezvényeket tartanak, amely este egy tûzijátékkal zárul.
Mindannyiunk mai napirendje is ehhez igazodik, mi,
pusztaszabolcsiak is ezeken a programokon vehetünk
részt.
Tisztelt országgyûlési Képviselõ Úr! Tisztelt Képviselõ
Társaim! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
997-ben, amikor Géza fejedelem halála után Vajk,
keresztségben István, átvette a Kárpát-medencében élõ
magyarok irányítását, biztosan nem gondolta, hogy több
mint ezer év múlva õrá fogunk emlékezni. Istvánra, aki
997 és 1038 közti uralkodása alatt megteremtette az önálló Magyar Királyságot, az önálló magyar államot. Azt a
magyar államot, amely uralkodása óta folyamatosan
létezik, egy-egy rövid idõszak kivételével önállóan teljesíti feladatát. Hiszen az állam egy intézmény, s a célja
az, hogy egy magasabb szervezettségi szinten az állam
területén élõk számára könnyebbé tegye a mindennapokat.
Egy olyan munkamegosztást alakítson ki, ahol az itt élõk
számára biztosítja az egyének és közösségek külsõ
támadások elleni védelmét, s kialakítja azt a belsõ rendet,
amely a mindennapok együttéléséhez szükséges.
Ennek megfelelõen István király megszervezte a nehézfegyveres lovasságra épülõ hadsereget, s megvédte az országot a külsõ támadásoktól, pl. 1030-ban megakadályozta a
német hódítást. A belsõ rend kialakítása érdekében
törvényeket alkotott, megszervezte a helyi közigazgatást,
azaz a vármegye rendszert és az udvarnoki hálózatot,
újragondolta a központi királyi hatalom és a vármegyét
vezetõ helyi ispán feladatait. A belsõ rend érdekében a
pénzverés bevezetésével a magyar társadalom gazdasági
igényeihez igazodott. Elfogadta és beteljesítette apja,
Géza fejedelem kezdeményezéseit a keresztény vallással
és egyházzal kapcsolatosan.

Csányi Kálmán
polgármester
ünnepi beszéde
Tisztelt Galambos Dénes
országgyûlési képviselõ!
Tisztelt Képviselõ társaim!
Tisztelt Jegyzõ úr!
Jelenlévõ érdeklõdõ pusztaszabolcsiak!
Kedves
Hölgyeim
és
Uraim!
Barátaim azzal élcelõdtek velem – legnagyobb
meglepõdésemre, hogy egyáltalán figyelnek a gondolataimra -, hogy egy ünnepi beszédben gyakran távoli
eseményeket kapcsolok egymáshoz. Biztosra vették, hogy
a pattintott kõkorszaktól indulva talán eljutok a mai nap
Szent István király méltatásáig. Mindezt csak azért mondtam el, hogy ez az ünnepi beszéd ettõl kezdve valóban
augusztus 20-a ünnepével foglalkozzon.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A mai nap, augusztus 20-a sok emlékezõ, ünnepi funkcióval rendelkezik. Ma ünnepeljük Szent Istvánt. Ezen a
napon emlékezünk a magyar állam alapításáról. Ez a nap
az új kenyér ünnepe is. Egy igazi piros betûs ünnep.
Délelõtt országszerte ünnepélyes megemlékezéseket tartanak, a legmagasabb kitüntetéseket és díjakat adják át a
fõvárosban kiváló mûvészeinknek, tudósainknak.
Templomokban megemlékeznek Szent Istvánról, imádkoznak hozzá, s megszentelik vagy megáldják az új keny11

SZABOLCSI NYÁR

SZABOLCS HÍRADÓ 2014 SZEPTEMBER

Térítõket és szerzeteseket hívott az országba, 10 püspökséget hozott létre, hogy az egyházi közigazgatás is el tudja
látni feladatait, törvényeiben védte a keresztény egyházat
és vallást, valamint Benedek rendi szerzetes kolostorokat
alapított
a
Kárpát-medence
számos
pontján.
Összességében a 41 éves uralkodása alatt egy új belsõ rendet alakított ki, így megteremtette a mai magyar állam
alapjait.
Természetesen az új állam kialakítását - Churchill
szavaival élve - „vérrel és könnyekkel” lehetett megvalósítani. Szent István király elõször felszámolta a régi
szabályokat. Nem fogadta el pl. Koppány trónkövetelését,
amely a nomád társadalmakban és a nomád államban elfogadott szabályok szerint valósult volna meg. Üldözte a
pogány vallást, erõszakosan terjesztette a keresztény hitet
az ellenálló ún. „fekete magyarok” közt. Másodszor: felszámolta a helyi hatalmasságokat, hiszen Ajtony vagy
Gyula helyi hatalmi befolyása veszélyeztette az új vármegye
rendszer
mûködését.
Harmadszor:
a
kereszténységgel nyugatról érkezett államszervezési elemeket bevezette, amely szintén a korábban berögzült
szokások változtatási kényszerét eredményezte. Bár
Kristó Gyula történész szerint a vármegye rendszer
kialakításakor nem a német minta egy az egyben történõ
másolása, hanem annak a magyar viszonyokhoz való
adaptálása valósult meg. Összességben az ellenállók
legyõzésével megteremtette a Kárpát-medencét irányító
magyar államot.
Mégis a „vért és könnyeket” fakasztó királyt 1083.
augusztus 20-án a szentek közé emelték. Az egyház és a
magyar társadalom már akkor felismerte, hogy a céltudatos, kemény király magatartása és a kegyes király
szerepe összeegyeztethetõ. Hiszen a Szent Imre herceghez
írt Intelmekbõl az derül ki, hogy Szent István nem egy
önkényes, despotikus, egyéni ambíciókkal terhelt
uralkodó volt, hanem olyan, aki a környezete igényeit és a
jövõ távlatosságát is össze tudta egyeztetni. Hartvik
püspök által szerkesztett Szent Istvánról szóló legenda ezt
a kettõséget mutatja be.
Tisztelt Képviselõ Társaim! Tisztelt Képviselõ Úr!
Tisztelt leendõ helyi Képviselõk!
Mi, akik a helyi közigazgatásban tevékenykedünk, s
Pusztaszabolcs önkormányzatának tagjai vagyunk, tanuljunk Szent István példáján. Fogadjuk el, hogy nem
Koppányként és Ajtonyként kell az állam ellensúlyát
megteremtenünk, hanem arra törekedjünk, hogy az állam
által biztosított belsõ rend, munkamegosztás lehetõségeit
minél jobban kihasználjuk. Nem azért nem kell
Ajtonyként és Gyulaként viselkednünk, hogy a konfliktusokat elkerüljük, hanem azért, hogy a Pusztaszabolcson
élõk számára az állam által biztosított lehetõségek bõvüljenek. Lássunk néhány korábbi példát. Ma már természetes a mentõállomás mûködése Pusztaszabolcson,
pedig az is álomnak tûnt és több éves küszködés ered-

ménye. Remélem, ugyanilyen természetes lesz néhány év
múlva az idei évben épülõ tûzoltóõrs, az idei évben
kialakított 3. körzeti megbízotti státusz vagy a tavalyi
évben kialakított játszótér. Remélem azt is, hogy minél
elõbb a MÁV-tól az önkormányzathoz kerülnek a
település közepén található ingatlanok is. Biztos, hogy
lesznek olyan elégedetlenkedõk, akik ezeket az eredményeket keveslik. De õk gondoljanak arra a viccre,
amely azt kérdezi, hogy „mi jobb az egy sörnél?”. Aki a
viccet ismeri, az tudja, hogy erre a kérdésre az a veretes
válasz, hogy: „a két sör! Ha valaki fizeti”.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
E profán példa után tekintsünk erre a kenyérre (az asztalon
elhelyezett kenyérre mutatott – szerk.), amely számunkra
az új kenyér jelképe. Kérjünk áldást rá vagy szenteltessük
meg a templomban, mindenki saját hite szerint. Kérjünk
fohászainkban bõséget, belsõ harmóniát, közösségünk
számára békességet Szent István királytól. Úgy gondolom,
hogy ez utóbbira a következõ idõszakban igencsak szükségünk lesz.
Végezetül Sík Sándor Szent István himnuszának elsõ
versszakát hallgassák meg:
„István király ünnepének
Örvendezzünk keresztények.
Isten adta e napot,
Fel a szívvel magyarok:
Szent királyunk, árva néped
Hódolattal jõ elébed.
Légy velünk, légy velünk!
Országodról el ne vedd
A te áldott jobbkezed.”
Köszönöm, hogy végighallgatták gondolataimat.

Hagyományõrzõ
közösségi tér
településünkön
Pusztaszabolcs hagyományõrzõ lakói a város
képviselõtestületével
alapítványunk
szervezésével közös összefogással felújította
a volt MÁV iskola épületét. Itt helyeztük el a
helytörténeti gyûjteményt. Idõszaki kiállításokat szervezünk, klubfoglalkozásokat tartunk és hagyományõrzõ rendezvényeket.
Néhány képben ismerkedjenek meg a 2014.
július 27-én felavatott új hagyományõrzõ
közösségi térrel!
Czöndör Mihályné
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A Szabolcs Singers
Alsómocsoládon

Július 5-én busszal indult jókedvû csapatunk.
Ilonka néni vonatra ült, mert úgy gondolta,

Megtudtuk, hogy nyaranta fafaragók érkeznek
Alsómocsoládra, és az alkotótáborban készített
mûveiket a faluban hagyják. Micsoda ötlet! A
fa ott van az erdõben, csak szállást és ellátást
kell biztosítani a mûvészeknek, és dolgozhatnak. A hatalmas rendezvénysátorban már ott
ült a falu apraja-nagyja. Beszélgettek, ettek
ittak. Mi is megkóstoltuk a babgulyást, a bátrabbak a hagymás babot, és a palacsintát. Helyi
pénzzel, rigaccal fizettünk, ami az egykori
betyárról, Rigac Jancsiról kapta a nevét. Újabb
remek ötlet a helyi vállalkozók támogatására.
A színpadon beállították nekünk a hangosítást,
hogy a zongora, a dob és a kórus egyformán
jól szóljon. Volt még idõnk a fellépésig, ezért
hajókázni indultunk.
Csodás tó húzódik a falu szélén a horgászok és

hogy az általunk keltett zajt nehezen viselné. A
beéneklést meg is tartottuk a buszon Mocsolád
felé közeledve. Mûsorunk azokból a számokból állt, amiket késõbb a Szabolcs Fesztiválon
is elõadtunk.
Megérkezéskor Tündéék unokatestvére
fogadott minket a családjával, és szállásunkra,
az Alsómocsoládi Vendégházba kísértek.
Leesett az állunk a látványtól, és ez még csak a
kezdet volt. Miután elfoglaltuk a helyünket,
sétára indultunk a falu központjába. Az elsõ
dolog, ami feltûnt, a sok fából készült köztéri
alkotás volt: szobrok, hidak – a községet
patak szeli át – kapuk, a játszótér fajátékai.

a pihenni vágyók örömére. (Rögtön Cikola
jutott eszembe.) A vízen ott ringatózott a pletna, ami leginkább a velencei gondolákra
hasonlít. Hamarosan megérkezett a hajó
kapitánya két evezõvel, és elfoglalta helyét a
pletna orrában. Mi is beszálltunk, õ pedig
húzni kezdett. Nem volt könnyû dolga, hiszen
a kis hajót teljesen megtöltöttük. Néhányan
felajánlották, hogy felváltják. Bizony még ketten sem bírták sokáig az evezést, ráadásul kis
hajónk forogni kezdett körbe-körbe. A fiúk a
partról figyeltek bennünket, és jól szórakoztak
a látványon. Közeledett szereplésünk ideje,
ezért másnap reggelig felfüggesztettük az

Alsómocsolád csöppnyi település Baranya és
Tolna megye határán. A Mecsek északi lankáin
fekszik, a Baranyai Hegyháton. Egy 1294-ben
kelt oklevél említi elõször a nevét. Írhatnék
még róla számtalan adatot, de nekünk azért
különleges, mert Kádár Béláné Ilonka néni
szülõfaluja. Csilla és Tünde gyerekként sokszor
nyaralt a mocsoládi mamánál. A 300 lakosú
községben szegrõl-végrõl szinte mindenki a
rokonuk. A Berczi családtól mi, Singers-tagok
is annyit hallottunk már róla, hogy örömmel
fogadtuk az Alsómocsoládiak Baráti Körének
meghívását az „Ez csak természetes –
Mocsolád hazavár” címû rendezvényre.
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ismerkedést Mocsoláddal.
A kedves felkonferálás után énekelni
kezdtünk. A hálás közönség érdeklõdve hallgatott minket, egy lelkes rajongónk pedig a
színpad elõtt végig dalolt velünk.
Ráadásszámunk néhány sora – „Ne felejtsd el,
hogy honnan jöttél…” – könnyeket csalt a
Mocsoládról elszármazottak szemébe. Mi
nagyon élveztük a fellépést, és úgy láttuk, hogy
a közönség is így volt ezzel. Az utánunk
következõ együttes remek hangulatot
teremtett vidám gyerekdalok elõadásával, mi
pedig lelkes közönségként velük énekeltünk.
Utánuk westernruhába öltözött nõcsapat
érkezett, és fergeteges táncba kezdett country
zenére. Tünde rögtön feldobta, hogy ilyet mi is
csinálhatnánk egyszer. Sipos F. Tamás mûsorát
a színpadhoz közeli felnõtt fitness parkból
hallgattuk, miközben kipróbáltuk a jobbnáljobb szabadtéri kondigépeket. Milyen népszerû lenne egy ilyen park nálunk is! A napra a
koronát az esti utcabál tette fel, ahol csapatunk
még friss tagjai lelkesen ropták késõ éjszakáig.
Másnap délelõtt tovább ismerkedtünk
Alsómocsoláddal. Fölmentünk a Kálváriadombra, ahol megcsodáltuk a gyönyörû, fából
faragott stációkat. Továbbsétálva a Faluház
szép faépületéhez értünk, melyet az Európa
park vesz körül néhány szép kõszoborral,
merthogy kõfaragók is szoktak táborozni a
faluban. A Faluház a település legmagasabb
pontján áll, ahonnan csodálatos kilátás nyílik.
Lefelé sétálva elhaladtunk az Õszi Fény Idõsek
Otthona elõtt, ahol megpihentünk egy szép,
fából faragott padon. (Mi otthon elmondtuk a
gyerekeinknek, hogy ha arra kerül a sor,
szívesen töltenénk ott öreg napjainkat.)
Egyelõre azonban fiatalos lendületünket
bizonyítva még a csúszdát is kipróbáltuk az
erdei tornapályán, merthogy az is van. Az
Ifjúsági szállás szép épületét is irigykedve
néztük, ahol a két gyönyörû kemencében
csodás étkek sülnek a közösségi rendezvényeken.
KÖZÖSSÉG – ez a kulcsszó, amely élteti ezt a
csöpp falut. A civil szervezetek és az önkormányzat, amely fáradhatatlanul dolgozik, és
sikeres pályázatok révén megteremti az anyagi lehetõségét annak, hogy Mocsolád olyan
legyen, amilyen: egy virágzó falu, egy
gyöngyszem Baranyában.
Dudásné Mester Judit
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A Staufenberg – Pusztaszabolcs,
2014 augusztusa
A nyári fesztivál nyitóhétvégéjét – ahol
Volker Zimmermann úr, a német
testvértelepülés vezetõje díszpolgári
elismerésben részesült – követõ
csütörtökön indultunk útnak a messzi
Staufenbergbe.
A hajnali buszra szállás után a kora esti
órákban érkeztünk Landherwagenbe, a

kipróbálására nyílt lehetõségünk. Este
grillpartira
voltunk
hivatalosak
Nienhagenbe. Staufenberg tíz kisebbnagyobb településbõl áll, minden este
más városban szervezett egy-egy helyi
civilszervezet programot és látta
vendégül a német gyerekekkel
kiegészült vidám csapatot. Így részt

Volker Zimmermann fogadta a diákokat Staufenbergben
központi településre. A városháza elõtt
a vendéglátó családok már vártak bennünket. Sok régi ismerõs itt látta
egymást egy év után újra. Másnap
reggel a városismereti csapatverseny
elõtt Zimmermann úr köszöntötte a
magyar csoportot, közös fotó készült a
polgármesteri hivatal elõtt lévõ platánfánál, amelyet a partnerkapcsolat
tízéves évfordulóján, 2010-ben ültettek.
Délután az ifjúsági iroda vezetõi,
Steffen és Florian a Fulda folyó partjára
invitálta a csapatot, ahol strandoltunk a
kristálytiszta vízben. Szombaton a
környék újságjában, a Mündener
Allgemeine címû napilapban csoportképpel illusztrált írás jelent meg a
csereüdülésrõl és a testvérkapcsolatról
a pénteki fotóval. A délelõttöt a magyar
gyerekek a családoknál töltötték, ezt
követõen pedig közös teadélután zajlott
a templomkertben isteni sütemények
kíséretében. Vasárnap sportnapot rendeztek a város sportcsarnokában, ami
kiválóan felszerelt, így számos sportág

vehettünk hamburgerpartin, tûzoltóversenyen és bemutatón, lövészgyakor-

vidámparki élmények után Lübeck
városában töltöttünk egy éjszakát. A
marcipánról és a Hanza-kereskedelemrõl híres város több évszázados utcáin
és kikötõjénél tettünk egy esti sétát,
megkerestük a Holstein-kaput. A
történelmi városmag az UNESCO
világörökség részét képezi. Másnap
Travemündébe, a festõi városba utaztunk az Ostsee partjára. A kikötõi
városrész felfedezését követõen a
mólóhoz mentünk, ahol köveket,
kagylókat gyûjtöttünk emlékbe a hûvös
tengerbõl. Dél környékén hajóra szálltunk, hogy mindezt a tengeröbölbõl is
lássuk. A hajóút után a bátrabbak megmártózhattak a Keleti-tengerben. Az
északi kalandra elkísért bennünket az
örökvidám Helga és a landherwageni
sportszövetség vezetõje, Andreas, aki
2008-ban biciklivel tette meg a
Pusztaszabolcs – Staufenberg távot.
Szerdán a közeli Kasselban tettünk egy
bevásárlókörutat, majd a hatalmas vízi
játékot néztük meg a Herkules-emlékmûnél, amely egy egész hegyoldalt
betölt. 2013 júniusa óta világörökségi
helyszín, a hegytetõrõl lezúduló
vízrendszer több száz éve mûködik eredeti formában, a modern technika
nélkül. Innen a landherwageni
vadászházba mentünk, ahol az estét
Zimmermann úr társaságában töltöttük
el. Csütörtökön az éppen százéves
mesterséges tóhoz, az Edersee-hez
utaztunk. Csodálatos táj veszi körbe a

Csányi Kálmán (és a magyar ismerõsök) búcsúztatták a német diákokat a
Városháza elõtt
laton, fotóshow-n. Hétfõn észak felé
indultunk, ahol felkerestük a hatalmas
Heide Parkot, ahol a legkülönbözõbb
hinták és játékok mellett megtalálható
Európa legnagyobb és leggyorsabb,
Guinness-rekorder hullámvasútja. A
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tavat, itt szabadtéri játékok, strand és
bobozás volt a program. Este
Dalheimben várt ránk egy grillparti.
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Az utolsó napon Oberkaufungenbe
vezetett az utunk, ahol egy régi
gyárépületbõl kialakított múzeumot
tekintettünk meg, amelynek tematikája
az érzékszervek köré csoportosult.
Délután egy utolsó úszás volt a Fuldán,
aztán Lutterbergbe gyülekeztünk a
hegyi grillezõnél, ahol a vacsora után
nagy nevetések és örömkönnyek
közepette megnéztük a kirándulásokon
készült fényképeket. Itt egy hosszúra
nyúlt elköszönés után hazaindultunk
Magyarország felé.
Nagyjából három nap elteltével az
önkormányzat parkolójában vártuk a
német csoport érkezését. Itthon egy
eseménydús hét várt ránk, ami
közösséggé kovácsolt régi és új
ismerõsöket egyaránt. Jártunk a kalocsai porcelánmanufaktúrában, a Szeliditónál, a felcsúti arénában, a budapesti
Hõsök terén, a közlekedési múzeumban, a Váci utcában, hajóztunk a
Dunán, megnéztük az éjszakai fõvárost
a
Citadelláról,
strandoltunk
a
Balatonnál és a Velencei-tavon, volt
településismereti verseny és kézmûves
foglalkozás, kenuztunk Agárdon.
Mindehhez rengeteg élmény társult, így
nem lehetett véletlen, hogy a kedd esti
búcsúzásnál könnyek záporoztak, amelyek bizonyították a testvérkapcsolat
jelentõségét. Ahhoz hogy a csereüdülés
programja évrõl-évre megvalósuljon,
nyilván rengeteg ember munkája szükséges. A legfontosabb szereplõi ennek a
kapcsolatnak
a
mindenkori
településvezetõk: Volker Zimmermann,
Czompó István és Csányi Kálmán.
Néhány nevet mindenképpen ki kell
emelnem a sok közül, akik
közremûködtek az idei év sikerességében. Köszönet illeti a vendéglátó
családokat mind Pusztaszabolcson,
mind Staufenbergben. Darvas Tímea
sokrétû tevékenységével, alapos
munkájával nagyon sokat tesz a német
partnerkapcsolatért. Szõke Erzsébet
segítõivel remek kerti partit adott finom
ételekkel és süteményekkel. A foltvarró
klub tagjai érdekes kézmûves
foglalkozást tartottak a gyerekeknek.
Horváth Zsófia nagyszerûen fordított,
és amikor a helyzet úgy hozta, ügyesen
vezette a csoportot. Az emlékek pedig
kísérik az embert, ezért jövõre, veletek,
ugyanitt!
Molnár Sándor

Megkezdõdött a 2014/2015.
tanév iskolánkban
A nyár folyamán történt felújítások, karbantartások
Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának, mint mûködtetõnek köszönhetõen több
mint 3 millió forint értékben felújítási és karbantartási munkák történtek
iskolánkban. Felújításra kerültek a testnevelés óra elengedhetetlen kellékei közül
a zsámolyok, a szekrények, valamint a tornacsarnok lépcsõje alatt egy zárható
tároló helyet is kialakítottak, ahol a tornaterem padozatának lefedését szolgáló
szõnyegeket tudjuk elhelyezni. A földszinti folyóson új burkolati lapok kerültek a
lábazatra. A tantermek, folyosók festése, javítása is a komfortosabb, szebb
környezetet biztosítja az iskola „lakói” számára. Köszönjük az önkormányzat
iskolánkkal kapcsolatos támogató, segítõ döntéseit, tevékenységét.

A 2014/2015. tanévre vonatkozó tervek
Az idei tanévet 439 fõvel kezdtük el, a tanulócsoportjaink száma 21. Ebbõl
három osztály egésznapos iskolaként mûködik az 1-2-3. évfolyamokon. Az alsó
tagozatban két napközis csoportot indítottunk: az 1-2. és 3-4. évfolyamosok
számára, a felsõ tagozaton egy tanulószobai csoport mûködik.
A 2014/2015. tanév elsõsei szeptember 1-jén, az iskolába lépéskor emlékkönyvjelzõt kaptak, mellyel jeleztük, hogy mostantól Õk is Józsefes diákok.
Ebben a tanévben is szervezünk labdarúgás, kézilabda, kosárlabda sportágakból
iskolai sportköröket, énekkart, egyéni és differenciált foglalkozásokat.
Természetesen továbbra is lesz mûvészeti-oktatás, s folytatódnak a külsõs
szervezésû aerobic és asztalitenisz órák.
Iskolánkban
» folytatódik az 5-8. évfolyamokon az emelt óraszámú német és angol nyelvoktatás,
» folytatódik a 7. és 8. évfolyamokon a matematika és magyar tantárgyak csoportbontásban történõ tanítása,
» továbbra is csoportbontásban tanítjuk a technikát és informatikát az 5-8.
évfolyamokon,
» folytatódnak az 1-8. évfolyamokon a differenciált foglalkozások,
» szervezünk egyéni foglalkozásokat az 1-4. évfolyamokon,
» 5-6. évfolyamokon tánc és dráma, ill. hon- és népismeret tantárgyakat is tanítunk.
A mindennapos testnevelés szerint 5 testnevelés órája van az 1-2-3. és az 5-6-7.
évfolyamos diákoknak. Ezeknek a megszervezése szükségessé tette, hogy a felsõ
tagozatban a testnevelés órák évfolyamonként, nemek szerinti bontásban
legyenek.
Lehetõség lesz az idén is úszásoktatásra az Iváncsai Tanuszodában.
A törvényi elõírások szerint a kötelezõen válaszható erkölcstan- és hit- és erkölcstan-oktatást az idei tanévben már az 1-2., valamint az 5-6. évfolyamos tanulóknak kellett megszerveznünk. A tanulók és szüleik tanév közben nem változtathatnak a korábban tett nyilatkozatukon, csak a következõ tanévben módosíthatják
ezzel kapcsolatos választásukat. Iskolánkban a szülõi nyilatkozatok alapján három
felekezeti – katolikus, református, baptista – hitoktatás folyik az iskolai
szervezésû erkölcstan oktatása mellett.
Az idei tanévben már az elsõ és második évfolyamon tanuló diákok mindegyike,
míg a felsõbb évfolyamokon az erre jogosító igazolással rendelkezõk kapták
ingyen a tankönyveket. Diákságunk 63%-a jogosult ingyenes tankönyvellátásra.

Személyi változások:
Az iskola egyik meghatározó pedagógusa, Pfeffermann Gyuláné (Gabi néni) 28
évnyi Józsefes tanítási év után úgy döntött, hogy más pályán, más feladattal kíván
foglalkozni, és megvált iskolánk közösségétõl.
15
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Székesfehérváron. Ott választják majd meg az országos
küldötteket.
Iskolánk az idén is szervez papírgyûjtést, elõreláthatólag
szeptember végén. Ebben kérjük a szülõk segítségét!
Folytatódik a használt elemek gyûjtése is annyi változással,
hogy az átvétel nem hétfõnként, hanem csütörtöki napokon
lesz 7.30-tól 8 óráig a régi épület alsó folyosóján, az angol
teremmel szemben.

Megkezdõdött a 2014/2015. tanév
iskolánkban
Az új, önként vállalt munkájában sok sikert, jó egészséget
kívánva búcsúztunk tõle a nevelõtestületi értekezleten is és a
tanévnyitó ünnepélyen is.
Ebben a tanévben két teljes állású pedagógussal: Pálné
Tótszegi Erzsébet magyar-német szakos és Zakar Ágota
magyar-történelem szakos tanárnõvel és egy óraadó pedagógussal: Törökné Király Kornélia matematika szakos
tanárnõvel egészült ki iskolánk nevelõtestülete. Szeretettel
fogadtuk õket és ezúton is jó munkát kívánunk nekik!
A két tagozaton belépõ osztályok osztályfõnökei:
1.a Bagamériné Battyányi Mária
1.c Kertész Andrea és Dudásné Mester Judit
5.a Ladányi Éva
5.b Báldy Katalin,
5.c Turcsányi Ildikó

Végezetül:
Az iskola kéri a szülõket, hogy a gyermekek érdekében az
idei tanévben fokozottabban tartsanak kapcsolatot az
intézménnyel. Véleményükkel, ötleteikkel, problémáikkal
keressék iskolánkat, s osszák meg gondolataikat a
tanítókkal, tanárokkal, az iskola vezetõségével, ill. a
mûködtetést végzõ dolgozókkal. Köszönjük!
Közreadta: Dudásné Mester Judit

Köszöntések, elismerések:
Az iskola két pedagógusát köszöntöttük a tanévnyitó ünnepélyen, akik 2014-ben mondhatják el magukról, hogy jubileumi éveknek megfelelõ ideje vannak a pedagógus pályán:
- 40 éve Házi Árpádné tanító,
- 30 éve Ádámné Farkas Beáta matematika-kémia szakos
tanár, iskolánk felsõs igazgatóhelyettese.
Ezen a fórumon is, az iskola minden tanulója és dolgozója jó
egészséget, sok örömet és megbecsülésben bõvelkedõ éveket
kíván nekik az elkövetkezõkben!
Iskolánk dolgozói közül ketten városi kitüntetést kaptak a
Szabolcs Fesztivál megnyitóján:
Varga Gergely angol szakos tanár a Pusztaszabolcsért
Emlékérem tulajdonosa lett,
Molnár Árpádné tanító, iskolánk alsós igazgatóhelyettese
Pusztaszabolcs Kiváló Közszolgálati Dolgozója elismerõ
címben részesült.
Mindkettõjüknek gratulálunk és további sikerekben gazdag,
jó munkát kívánunk!
A tavalyi tanév közben megszerzett Minõsített Referenciaintézmény cím mellett további nagy, szakmai elismerésben részesült iskolánk. Az idei tanévben 16 pedagógusunk részvételével az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet
partnerintézményeként részt veszünk a ,,Nemzeti
Alaptantervhez illeszkedõ tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti
Közoktatási PortáI fejlesztése" címû kiemelt uniós projekt
keretében kidolgozott újgenerációs, kísérleti tankönyvek
kipróbálásában és további fejlesztésében.
Diákönkormányzat:
Már az elsõ héten összeült a Diáktanács, melynek tagjai az
osztálytitkárok és helyettesek. Megválasztották maguk közül
a vezetõséget:
Elnök: Vörös Virág Elnökhelyettes: Debreceni Bálint
Kultúrfelelõs: Rácz Andrea Környezetvédelmi felelõs:
Kubicza Titusz
Sportfelelõs: Pingor Réka Titkár: Gurgol Bettina
Háromévenként hívják össze az Országos Diákparlamentet,
mely az idén aktuális. Helyszíne Székesfehérvár lesz, ideje
november 21-23. Az azt megelõzõ Megyei Diákparlamenten
Vörös Virág fogja képviselni iskolánkat október 1-jén

A 2014/2015. tanév rendje
(35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet)
Elsõ tanítási nap: 2014. szeptember 1. (hétfõ)
Utolsó tanítási nap: 2015. június 15. (hétfõ) lenne, de
iskolánkban 2 nap igazgatói szünet miatt 2015. június 11.
(csütörtök) lesz!
Tanítási napok száma: 181 nap
Elsõ félév vége: 2015. január 16. (péntek)
Félévi értesítõ kiosztásának határideje: 2015. január 23. (péntek)
Félévi értékelõ értekezlet: 2015. január 16. és 2015. január 30.
között: 2015. január 22. (csütörtök) délután
Tanítás nélküli munkanapok száma: 5 nap, ebbõl 1 napról a
DÖK dönt a nevelõtestület véleményének kikérésével.
(2015. április 13. DÖK-nap=Témanap=Igazgatói szünet)
Diagnosztikus felmérés (1. évfolyamban): 2014. október 10-ig
Diagnosztikus felmérés során kiszûrt tanulók létszámának jelentése az OH regionális igazgatóságának: 2014. október 22-ig
A kiválasztott tanulók vizsgálatának elvégzése az iskolákban:
2014. december 5.
Õszi szünet: 2014. október 27-tól október 31-ig
Szünet elõtti utolsó tanítási nap: 2014. október 22. (szerda)
Szünet utáni elsõ tanítási nap: 2014. november 3. (hétfõ)
Munkanap áthelyezés: 2014. október 24-i (pénteki) szünnapot
kell ledolgozni a 2014. október 18-i (szombati) munkanapon!
Kompetencia- ill. angol,német idegen nyelvi méréshez, szükséges adatok megküldése az OH részére: 2014. november 21-ig
Jelentkezés az egységes írásbeli felvételi vizsgára: 2014.
december 9.
Pályázat benyújtása az Arany J. Tehetséggondozó programba:
2014. december 11.

Téli szünet: 2014. december 22-tõl 2014. december 31-ig
Szünet elõtti utolsó tanítási nap: 2014. december 19. (péntek)
/folytatás a következõ oldalon/
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A 2014/2015. tanév rendje
(35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet)
Szünet utáni elsõ tanítási nap: 2015.
január 5. (hétfõ)
Egységes írásbeli felvételi vizsga:
2015. január 17. (szombat) 10.00
Pótló írásbeli felvételi vizsga: 2015.
január 22. (csütörtök) 14.00
Tanulói jelentkezési lapok továbbítása
a középiskoláknak: 2015. február 13.
Tanulói adatlapok módosításának
lehetõsége az ált. iskolában: 2015.
március 16-17.
Leendõ elsõ osztályosok beíratása:
Tankerület által kijelölt napokon!
Tavaszi szünet: 2015. április 2-tõl
április 7-ig
Szünet elõtti utolsó tanítási nap: 2015.
április 1. (szerda)
Szünet utáni elsõ tanítási nap: 2015.
április 8. (szerda) lenne, de
iskolánkban 1 nap igazgatói szünet
miatt 2015. április 9. (csütörtök)
lesz!
Tanulók fizikai állapotának és
edzettségének mérése: 2015. január 5
- május 27.
A felvételrõl vagy elutasításról szóló
értesítés megérkezése: 2015. április
24.
2014/2015. tanév országos mérésértékelés (anyanyelvi és a mat.-i alapkészs.) a 6., 8. évfolyamok valamennyi tanulójára: 2015. május 27. (szerda).
A mérés tanítási napnak
minõsül!
Kompetencia mérés eredményeinek
nyilvánosságra hozatala az OKM
részérõl: 2016. április 29-ig
Nyelvi felmérés a 6. és 8.
évfolyamokban angol és német
nyelvbõl: 2015. június 11.
Nyelvi mérés tanulói, iskolai
adatainak elküldése az OH-nak: 2015.
szeptember 15.
Illetékes kormányhiv. értesítése a fel
nem vett tanköteles tanulókról: 2015.
június 19.
Beiratkozás a középiskolákba: 2015.
június 24-26.
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A Tiszta utak, élõ táj Egyesület tábora
vettünk, aminek fõszereplõje a folyékony nitrogén volt.
Fogyasztását nem ajánlom, de nagyon látványos kísérleteket
lehet végrehajtani vele. Késõbb beültünk a moziba, és megnéztünk egy nem túl komoly filmet.

Tiszta utak, élõ táj Egyesület tábora
Augusztus elsõ hetében megtartottuk a III.
Környezetvédelmi Táborunkat, aminek a bázisa a Szabolcs
Vezér Gimnáziumban volt. A kis csapat nagyon jól érezte
magát, változatos és érdekes programmal vártuk õket a tábor
minden napján. A táborba általános iskolás gyerekek
érkeztek, zömmel Pusztaszabolcsról, de érkeztek
Székesfehérvárról is.

Ötödik nap a táborzárás napja. A Hagyományok Háza
udvarán kaptunk lehetõséget a rendezvényünk megtartására.
A bográcsozáshoz a gyerekek lelkesen készítették elõ az alapanyagot. Meghívtuk a Harmónia Nyugdíjas Egyesületet,
akik nagyon finom süteményt hoztak magukkal, és a
gyerekek énekelték velük a katonanótákat. Erre az alkalomra
jöttek el a meghívásomra a vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és
Huszár Hagyományõrzõ Egyesületbõl huszárok, bemutatták
a huszárságot, a gyerekek pedig lovagolhattak. Ezen a
kellemes délutánon szeretettel fogadtuk az érdeklõdõket, a
program végére pedig elfogyott a bogrács étel és az összes
sütemény.

Elsõ nap a gyerekek megismerkedtek egymással, ezután
elmentünk a Hagyományok Házában, ahol Pusztaszabolcs
régi emlékeit õrzik. A Hagyományok Házának virágosítását
az egyesület tagjaival a júliusi megnyitóra elkészítettük, szép
kis virágokat tettünk az épület elé, a terasz köré pedig rózsák
kerültek, amiket a régi gyógyszertár elõl vittünk át. Ebben a
munkában részt vett Denkó Éva, Zsemlye István, Neikl
Ferenc és én. A rózsák kipofozása, és a tereprendezés után
jöhetett az ültetési munka. Piller Magdolnának is köszönöm,
hogy a rózsametszést bevállalta. A kiállítás megtekintése
után délután jött a lovas-kocsikázás Pusztaszabolcson és a
határban.
Második nap a kirándulásé volt. Az elsõ kirándulásunkat
ismét Rétimajorba terveztük, ahol bebarangoltuk a természetvédelmi terület egy nagy részét. A túra után ebéd is
várt minket, a délutánt pedig a wellness-ben töltöttük. A
recepcióst negyed óra várakozás után keresni kezdtük. Az
étteremben is rákérdeztünk, ahol mondták, hogy õk is keresik
a recepcióst, még nem tudtak felvenni oda senkit. Az
étteremben kell kifizetni a belépõjegyet, és szabad a pálya!
Szó szerint! A recepcióról el kellett vennünk az öltözõ kulcsokat. Mi elvettük, de nem volt jó a szekrényekhez. Aztán
levettük mind a negyven kulcsot, és találtunk két szekrényt,
amit be tudtunk zárni, de kinyitni már nem. Öltözõszekrény
kizárva, cuccoltunk a medencékhez. Nem zavart senkit.
Rajtunk kívül nem volt egy lélek sem az épületben, használni lehetett a konditermet, a szaunát, a két medencét. A
buborékolós medencében elõször nem értettük a habot, de
nem is sokáig izgatott minket ez a kérdés, mert a gyerekek
nagyon élvezték így is a pancsolást. Van kinti medence is
csúszdával… vagyis tavacska, ami melegvizes, sok-sok
békával és halacskával, de csúszda tényleg van. Mindenkinek
csak ajánlani tudom, nagyon szép hely.
Harmadik napon elég borús idõnk volt, így
kézmûveskedtünk, papírból dobozt készítettünk, díszítettük,
dekor-gumiból pedig hûtõ mágnest. Készítettünk még filc
anyagból telefontartót és papírzsebkendõ tartót is.
Negyedik napra terveztük a második kirándulást. Velenceitavi hajózás és kenuzás volt a terv, ez sajnos nem jött össze
az esõs idõ miatt, helyette felültünk a vonatra, és elmentünk
a Csodák palotájába. Az egész délelõttöt ott töltöttük a szuper kis találmányok között, megunhatatlan, mindenki
kipróbálhatta a tudományos játékokat. Egy elõadáson is részt

Nemzedékek találkozása
Köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában segített,
hogy létrejöjjön a tábor, és azoknak is köszönöm, akik abban
segítettek, hogy színesebb legyen ez az egy hét: Mátyás
Juliannának, a Szabolcs Vezér Gimnázium iga
zgatójának, hogy az iskolát birtokba vehettük, a Faunus Kft.nek, hogy finom ebéddel láttak el minket, Horváthné Kaszás
Zsuzsának, aki bevállalta velem a bográcsozást, a férjemnek,
Neikl Ferencnek, hogy megoldotta a padok szállítását és a
gyakran kialudt lángot pótolta a bogrács alatt, Csóri
Józsefnek és feleségének Barbarának, hogy felajánlották a
lovaskocsizást, a segítõknek is köszönöm munkájukat:
Winkler Anikónak, Winkler Lászlóné Anikónak, Csóri
Barbinak, a gimis takarító néniknek, a karbantartóknak, és a
közösségi szolgálatot teljesítõ középiskolásoknak is a segítséget.
Neikl-Ladány Ágnes
(Tiszta utak, élõ táj Egyesület elnöke)
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Kedves Pusztaszabolcsi Szerelmesek és leendõ
Szerelmesek!
A LAKATFAL egy régebbi ötlet, nem titok, hogy
Wasserné Mártival többször beszélgettünk róla, hogy
valahova jó lenne elkészíteni. Amikor készítettük a
kis virágos kerteket a Hagyományok Háza udvarán,
megkérdeztem Czöndörné Kati nénit, hogy mit szólna, ha az egyik kerítéselembõl lakatfalat készítenénk.
Tetszett neki a gondolat, és két nap múlva a férjemmel nekiláttunk. Elõször hegesztettük, aztán fúrtuk,
végül csavaroztuk és talán még kalapáltuk is. Az
önkormányzat által nyáron foglalkoztatott diákok
pedig szépen lefestették. Egy táblát is elhelyeztünk
LAKATFAL felirattal, amihez a fát, a fafaragó szerszámokat, és a gyorstalpaló fafaragó oktatást Kaluz
Róberttõl és feleségétõl, Annától kaptuk, lelkes segítség volt az oktatásnál gyakorlati bemutatót is tartva az öt éves kislányuk, Réka. A táblát felhelyeztük, és az elsõ lakatot feltettük. Azóta már több lakat is felkerült a kerítésre.
A „LAKATFAL” a volt MÁV iskola, jelenleg Hagyományok Háza elõtti kerítésén található, ahová mindenki felteheti
a saját lakatját!
Szeretettel: Neikl-Ladány Ágnes és Neikl Ferenc

A pusztaszabolcsi értékõrök
Székesfehérváron is bemutatkoztak
2014.
augusztus
20-án
a
Pusztaszabolcsi
Értékõr
Klub
(P.É.K.) tagjai és a többi Fejér
megyei értékõr Székesfehérváron, az

államalapítás ünnepén részt vett a
„Kapuõr
programban”,
ahol
településük értékeit mutathatták be az
érdeklõdõknek.

Bárki
betekinthetett
eddigi
munkájukba
és
egy
kiemelt
értéküknek rövid reklámfilmjét is
megtekinthették, amit a fiatal
értékõrök készítettek. Négy település
volt jelen: Rácalmás, Igar, Mezõszilas
és mi, Pusztaszabolcs.
Településünk helyi „Szabolcsikumokat” kóstoltatott az érdeklõdõkkel, míg Mezõszilas bort és
ízletes lekvárt kínált az arra járóknak.
Rácalmás a Rácalmási Városvédõ és
Szépítõ Egyesület éves naptárával
kedveskedett a látogatóknak. Az
igariaknál a szövés mûvészetét
lehetett elsajátítani.
Dr. Horváth Zsolt, a Pannon Ifjúsági
Értékõr Hálózat vezetõje dicsérõ
szavakkal illetett bennünket és további sok sikert kívánt az ifjú Fejér
megyei értékõröknek.
Méder Szilvia –Uszkay Réka

Szabolcsikumok
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Aranyoklevél

P.É.K. tanulmányútja
Herendre és Balatoncsicsóra
2014. augusztus 25-én, hétfõn a pusztaszabolcsi értékõrök
tanulmányút keretén belül ellátogattak Veszprém megyébe.
A kirándulás Székesfehérváron kezdõdött, ahol három Fejér
megyei település (Mezõszilas, Pusztaszabolcs és Rácalmás)
értékõrei buszra szállva elindultak Herendre.
A herendi érkezés után végigvezettek minket a
Minimanufaktúrában. Itt megismerkedtünk egy Hungarikum
létrejöttének folyamataival. Ezután betekintést kaptunk a
Herendi Porcelán Múzeumba.
A herendi porcelánmúzeumnál

A múzeumlátogatás után Szentantalfára indultunk, ahol a balatoncsicsói értékõrök vendégül láttak bennünket a Zsóka
Fogadóban egy ebédre. Ezután Balatoncsicsó értékõrei megmutatták Szentantalfa egyik nevezetességét a „Mosót”, amely
a környék legtisztább vizû mosóihoz tartozik. Régen az asszonyok itt mosták a ruhákat. Ezt követõen tovább indultunk a
Balatoncsicsóhoz tartozó Balázs-hegyre, ahol a Balázs-templom romja áll. Miután megnéztük a templomromot, kaptunk
egy kis történelmi áttekintést a Nivegy-völgyrõl.
A Nivegy-völgyet 5 település alkotja: Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa és Tagyon. A legenda
szerint a Nivegy-völgyet egy király úgy osztotta fel 3 fia
(Jakab, Antal és István) között, hogy mindegyiknek adott egy
nyilat és egy íjat. Ahová ellõtték a nyilat ott alapították meg
a településüket. Jakab – Szentjakabfát, Antal – Szentantalfát
és végül ahova István lõtte el a nyilat, ott épült fel
Balatoncsicsó.
Balatoncsicsón megnéztük a Szent Ágoston nevét viselõ
nemrég felújított templomot, majd átsétáltunk a parókiára,
ahol Nemes Gusztáv mesélt nekünk egy igen nagy léptékû
projektrõl, amely a környezõ öt település civil szervezeteinek
és az ifjúságnak nyújtana közösségi színteret felújítás után,
illetve a helyi termékeknek is otthont adna.
A napot egy közös helyi értéktotóval zártuk, ami a napi program keretein belül bemutatásra és említésre került információkról szólt.
Rendkívül színes program volt számunka a tanulmányút. Sok
információval és élménnyel gazdagodtunk.

Bedõcs Attila – Méder Szilvia – Uszkay Réka

Ekker Istvánné, született Krizsány Mária 50 éve szerezte meg védõnõi
oklevelét.
A jubileum alkalmából díszoklevelet vehetett át ünnepélyes keretek között
az Emberi Erõforrások Minisztériumában a 2014. június 13-án tartott
Védõnõk Napja rendezvényen.
Több régen látott egykori diáktársával az ország különbözõ szegletébõl
érkeztek Budapestre, ahol annyi év után újra találkozhattak egymással. A
viszontlátás örömére szinte nehezükre esett elcsendesedni, hogy kezdetét
vegye a díszoklevelek átadása, az, amiért eljöttek.
Marika néni Pusztaszabolcson dolgozott védõnõként nyugdíjazásáig.
Szolgálati lakás helyett a rövid idõ alatt felépült saját házukba költöztek,
mikor idekerült. Két nagyobb fia és férje együtt élte meg vele a költözéssel
járó változást.
1964. szeptember 15-tõl 1998. december 7-ig végezte lelkiismeretesen
feladatát a területen.
Kezdetben csak két védõnõi körzet volt. A vasút templom felõli oldalán
járta az útját Marika, felkeresve a várandósokat és gyermekes családokat
kerékpárral. Az anya és csecsemõvédelmi tanácsadást minden héten a felnõtteket és gyermekeket is ellátó körzeti orvossal tartották a Magyar u. 6.
szám alatti épületben, olajkályha fûtésû helyiségekben. Havonta egyszer
jött gyermekgyógyász szakorvos a településre a dunaújvárosi kórházból.
Eleinte még voltak lakott tanyák és majorok is, külterületen élõ családok,
ahova szintén mennie kellett Alsóbesnyõ és Cikolapuszta mellett. Kérésre
elõállt a lovas hintó, de nagy sárban vagy hóban a traktor hasznosabbnak
bizonyult.
Lassan 15 éves a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat, de elõtte a gyermekek védelme elsõsorban a védõnõre hárult, fõleg az óvodás kor elõtt. A
szociálisan hátrányos helyzetû családokban nevelkedõ gyermekek esetében
nem csak az egészséges fejlõdés nyomon követése volt fontos, hanem a
veszélyeztetõ szülõi magatartás észlelése és szükség esetén a gyermek
védelme érdekében a gyámügyi intézkedés kezdeményezése.
Ennyi év alatt elkerülhetetlenül elõfordult, hogy Marika is kénytelen volt
néha a családok életébe beavatkozni, de szívesebben emlékezik a szakma
szép oldalára. Húsz évnyi munka után már azok a nõvé fejlõdött kislányok
jöttek várandósként gondozásra, akik elõtte cseperedtek fel, a saját gyermekeivel jártak iskolába.
1998. június 1-én Pusztaszabolcsért emlékplakettet vehetett át.
2000. március 15-én Dr. Berzsenyi Zoltán díjat kapott szakmai elismerésként.
Beslényi Ildikó
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VÉGLEG A PUSZTASZABOLCSI ÖNKÉNTES TÛZOLTÓKÉ A VÁNDORSERLEG

ÖTE csapat

Kaszás János parancsnok a kupával

Köszönet

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

Szeretném megköszönni férjemnek és családomnak,
hogy támogattak és mellettem álltak június 2-án a
hatodik csípõmûtétemnél.
Meg szeretném köszönni polgármesterünknek,
Csányi Kálmánnak, Tóth Jánosné Erzsikének és a
dunaújvárosi Vöröskeresztnek, hogy vérrel támogattak.
Köszönöm a budapesti Karolina úti Ortopéd
Klinikán Dr. Antal Imrének és orvos-csoportjának,
az ápolóknak és a fehérvári Dobos Ferenc fõorvos
úrnak, hogy mellettem voltak a nagy mûtétnél és
segítették a felépülésemet.
Köszönöm minden pusztaszabolcsi lakosnak és a
Magdika katolikus keresztény csoportjának a
szurkolást.
Tisztelettel: Horváthné Marika

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

Tréningre jelentkezni lehet: 06-70-521-6304,
06-25-271-171 illetve a helyszínen
Csúcs Mária
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Magyarország legszebb
konyhakertje pusztaszabolcsi verseny
2014
2014-ben huszonkét család nevezett be a
Magyarország legszebb konyhakertje
pusztaszabolcsi versenyre. A verseny
feltételeit országos tájékoztatón írásban
kaptuk meg. A benevezett kertbarátoknál
két alkalommal tettünk kertbejárást és
mind a kétszer elõre megadott szempontok alapján értékeltünk és töltöttük ki az
értékelõ lapot, kiegészítve a zsûri
észrevételeivel, valamint fényképeket
készítettünk.

Esõvízgyûjtés
Mint már az elsõ bejárás után hírül
adtam, a három tagú zsûrivel - akik
Sztupa Gergely, Szajkó János és
Papacsek György voltak – többségében
szakszerûen, igényesen mûvelt, gondozott, szép környezetû kerteket láttunk. A
hatvan, hetven év közötti kertmûvelõk
voltak többségben, de három nyolcvan
év feletti versenyzõ is volt. A madárbarát
kertben madáretetõ és madáritató van,
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ilyen kerttel is találkoztunk.
Komposztálás, esõvízgyûjtés a látott
kertekben mindennapi volt. Talán ahol a
különbségek már nyilvánvalóvá váltak
az a másod-, harmadvetés. Akik éltek
ezzel a lehetõséggel, nekik az augusztusi
bejárásnál sem voltak üres területeik a
kertben. Idén a sok esõ kedvezett a
másod- és harmadvetésnek, ezért augusztusban is dús növényzet volt.
Több kertbarátban él a vágy a biotermesztés, illetve a vegyi növényvédelem
alacsony szintre szorítása iránt. A permetezési napló is természetes volt. Jártasak
voltak a résztvevõk a permetezõszerek
szakszerû alkalmazásában, a várakozási
idõ betartásában.
Sztupa Gergely az Agrár Zrt növénytermesztési ágazatának vezetõje, a zsûri
elnök az értékelõ megbeszélésen így
összegezte a tapasztaltakat: "Az idén
több mint kétszeresére nõtt a jelentkezõk
száma. Szép kerteket láttunk. Az
értékelés szempontjainak teljes mértékben megfeleltek. Madárbarát, esõ vízzel
öntöznek, komposztálnak, több kiskertben biomódszereket (Fekete Ferenc,
Rideg Lászlóné, Gévay Györgyné) alkalmaznak, vegyszerek használata esetén
permetezési naplót vezetnek, élnek a
másod- és a harmadvetés lehetõségeivel.
Méder Attiláné Ildikó és Kõkuti
Lászlóné Irénke vegyszermentes kertet
mûvelnek. Néhányan a saját mag
használatát részesítik elõnyben, mint
Kasztner László. Nagy Sándorék generációkon átívelõ módon a nagymama
paradicsommagját õrzik meg évrõl évre.
Tapasztaltuk, hogy több tavaly is
versenyzõ kert sokat fejlõdött, például
Neikl Ladány Ágneséké, akik tavaly a
legfiatalabb versenyzõk voltak. Dobozi
Jánosnéék a Növény Diverzitás Központ

által biztosított magokból is termesztettek paprikát és paradicsomot és a termesztés jellemzõit, tapasztalatait dokumentálták, amelyet megküldenek a génbanknak. Megállapítható, hogy a kertbarátok lelkesen vettek részt a versenyben. Jó hangulatú zsûrizéseknek voltunk
részesei. Az idén már betekintést kaptunk a kertben termettek felhasználásáról, például Bokor Kati néni
rebarbara
italáról,
vagy
Nagy
Eszteréknél a paradicsom eltevésrõl.
Láttuk, hogy a verseny hatással van a
környezetre is, tisztábbak, gondozottabbak lettek a versenykerttel szomszédos
kertek is. Remélhetõen jövõre ismét
emelkedik a versenyzõk száma, ekkor
valószínûleg még egy zsûrit kell létrehozni."
Az idén több kategóriában indulhattak a
versenyzõk, ezért a zsûri két
kategóriában nevezett kertbarátot az
országos versenyre, a normál és a zártkert (zöldséges) kategóriákból.
Minden kertben találtunk valami különlegeset, elismerésre méltót, ezért is gondoltam, hogy Pusztaszabolcs települési
értékei között a szépen mûvelt konyhakerteknek is ott a helye. Javaslatomra
augusztus 28-i ülésén a képviselõ testület
elfogadta ezt is települési értéknek.
2014. szeptember 27-én a Családi Nap
Lecsófõzõ Verseny eredményhirdetésére
várunk minden kertbarátot. Itt a
Hagyományõrzõ Alapítvány kiállításán
fényképek segítségével megtekinthetik a
versenykerteket. Reméljük, 2015-ben
ismét megduplázódik a száma azoknak,
akik kertjüket szeretnék bemutatni.
Czöndör Mihály
Magyarország legszebb konyhakertje
verseny pusztaszabolcsi koordinátora

Kõkuti Lászlóné Irénke
Lecsek Kázmér és Lecsek Kázmérné Margit néni
Méder Attiláné Ildikó
Nagy Sándor és Nagy Eszter
Neikl-Ladány Ágnes és Neikl Ferenc
Sárosdi József és Sárosdi Józsefné
Suba Erzsébet
Rideg Lászlóné Terike
Talló Ferenc és Talló Ferencné Ica
Viczai Györgyné Marika

A 2014-es Magyarország legszebb konyhakertje versenyben résztvevõ kertbarátok:
Ármai József és Ármai Józsefné Rózsika
Bökényi Margó
Csombók Pálné Éva néni
Dobozi Jánosné Ica és Ferger János
Domokos István és Domokos Istvánné Buci
Fekete Ferenc és Feketéné Bokor Katalin
Gévay Györgyné Csöpi
Gondán Magdolna és Háder János
Grausz Andrásné Rácz Éva és Kerepesi Vince
Hanácsik József
Kaluz Mihály
Kasztner László és Kasztner Lászlóné Marika

Gratulálunk a sikeres és szorgalmas kertmûveléshez, a
szemet gyönyörködtetõ zöldség- és gyümölcsfélékhez.
Jövõre is számítunk a konyhakerti versenyen való
részvételükre.
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Tíz év telt el. A futáson résztvevõknek az akkori teljesítményük ma már többszörösére nõtt. Azóta sok-sok egyéni
eredménnyel, helyezéssel rendelkeznek. A csapatban az
összetartozás, egymás tisztelete, a barátság, a szeretet
azóta is elevenen él. A staufenbergi futás napjait minden
évben közösen egy alkalommal felidézzük. Jó érzés, hogy
részesei voltunk a nagy kalandnak, a staufenbergi váltófutásnak. Mi, akik nem futunk, büszkék vagyunk a pusztaszabolcsi futókra.
Czöndör Mihályné

A Nagy kaland tíz
éves évfordulója
2000 tájékán több pusztaszabolcsi ismerõs próbálkozott
kilépni az évtizedes megszokott életvitelbõl. Kedves barátunk, Feri lelkesen futni kezdett. Egyedül, majd egyre
többen csatlakoztak hozzá, vagy önállóan követték
példáját. Sportemberek, amatõrök, akik már az iskolában
is kedvelték a futást.
2003-ban jött a gondolat: jó lenne Staufenbergbe, a
testvértelepülésre eljutni váltófutással. A lelkes csapat is
összeállt: Csombók Pali, Ádám Laci, Beregszászi Feri,
Bartók Marika, Bereiné Terike, Debreceniné Varga Babi,
Gerzson Miki, Kõkuti Laci, Kövecses Zoli, Varga Ildi,
Zsuffa Bözsi, Simon Jimmy. Kovácsai Sanyi bácsi vállalta az egészségügyi ellátást, a "hadtápot" Czöndör Mihály.
Szerencsére kellett egy marketinges, fotós, videós is, így
én is bekerültem a csapatba. Útiterv, edzésterv, marketingterv... Minden a tervek szerint haladt. Kemény munkával erõsödött a futócsapat, az útvonal kialakult. A támogatásokból az anyagi fedezet is biztosított volt.
A lelkes futók az úton is szívósan dolgoztak, minden a
legnagyobb rendben ment. Ha volt némi fennakadás, azt
megoldottuk. Egy-egy futót kerékpárral kísért a társa,
majd váltottak. A többiek a váltópontokban várták az
éppen aktuális futópárt. A vidámságban sem volt hiány.
Egyes futóknak (Gerzson Mikinek és Kõkuti Lacinak)
még arra is volt erejük, hogy megtréfálják társaikat.

A PSC NYARA
A PSC felnõtt csapata július 9-én kezdte el a felkészülést
a nyári bajnokságra. A keretbõl Farkas József (Ercsi),
Kovács Zsolt (Sárosd), Varga Zoltán (Adony), Erdei
Erhard (Adony) távoztak. Az érkezési oldal rövidebb:
Imre János (Polgárdi), Bakos Gábor (Nagylók), Baranyai
Richárd (Ercsi). Hetente két edzés és legtöbb esetben két
felkészülési mérkõzés várt a játékosokra. Eredmények:
Besnyõ-Pusztaszabolcs 2:3, Tordas-Pusztaszabolcs 1:3,
Vál-Pusztaszabolcs 3:7, Ráckeresztúr-Pusztaszabolcs 0:2.
XXII. Szabolcs Kupa
Július utolsó hétvégéjén a II. Szabolcsi Nyári Fesztivál
keretén belül rendeztük a hagyományos kupát. Az elsõ
napon Adony-Iváncsa 0:9 (0:6) és Pusztaszabolcs-Ercsi
2:2 (1:0) mérkõzésekre került sor. Adony viszonylag tartalékos csapattal vette fel a küzdelmet és a címvédõ
Iváncsa érvényesítette az osztálynyi különbséget és ilyen
arányban is megérdemelten gyõzött. A nap második
meccse szorosabb volt. Ercsi feljutott a megye 1-be és
ennek megfelelõen nagyon megerõsítette a keretét. A PSC
kontrákra rendezkedett be, a meddõ mezõnyfölény nem
hozta meg az Ercsinek a gólt. Ellenben a PSC két Bakos
góllal jelentõs elõnyre tett szert. A hajrában két elkerülhetõ gólt kaptunk. Döntetlen után jöhettek a 11-es rúgások, amelyet az Ercsi nyert, s így bejutott a döntõbe.
Másnap a helyosztókra került sor. A PSC könnyedén verte
a tartalékos Adonyt (6:1), majd a döntõben Iváncsa Ercsi
csapatát 1:0-ra gyõzte le. Kiosztásra kerültek eredményhirdetéskor a különdíjak: Legjobb kapus: Hodula
Krisztián (Ercsi), gólkirály: Péczeli Péter (Iváncsa),
legjobb mezõnyjátékos: Aradi Csaba (Iváncsa), legjobb
PSC játékos: Schrick Dániel. Megjegyzendõ, hogy a torna
döntõjét megtekintette a Volker Zimmerman vezette
Staufenbergi delegáció is.
Köszönet a rendezvényt támogatóknak: Pusztaszabolcs
Város Önkormányzata, Csiki Szilárd, Bóna-Haus Kft.,
Ottó Étterem, Újvárosi Gyógyszertár, Majda Benedek
Sándor.
Kispályás torna
Augusztus elsõ, talán a nyár legforróbb hétvégéjén rendezte meg a PSC a hagyományos kispályás tornát. Ebben
az évben külön utánpótlás tornát is szerveztünk, amire 4
csapat nevezett. /folytatás a 25. oldalon, PSC címmel/

Amikor tudták, hogy a váltótársak már látják õket, rossz
irányba fordultak és élvezték, hogy a várakozó csapatkiabál, fut utánuk, hogy: "Nem arra!"
Megérkezés Staufenbergbe 2004-ben
Nagy vállalkozás volt ismeretlen területen, hegyeken, völgyeken, városokon át végigmenni a megtervezett úton.
Nagy pillanatok voltak a Rajna-Majna csatorna, a Verra
völgye, a beérkezés, a forró fogadtatás, a hazaérkezés...
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A Négy Évszak Maraton nyári fordulójának eredményei

Összeállította: Dobrán Anikó
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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PSC
A tornát az U15-s csapatunk nyerte. Különdíjasok:
Bognár Tamás (legjobb kapus), Somogyvári Martin
(legjobb mezõnyjátékos), Juhász András (gólkirály). A
felnõtt tornára 11 csapat nevezett. Öt és hat csapatos
csoportokból az elsõ két helyezett jutott az egyenes
kieséses szakaszba. A torna végeredménye: 1.
Pusztaszabolcs, 2. Flavius, 3. 20-as, 4. Bimm.
Különdíjasok: Semsei Imre (legjobb kapus), Dombi
Dániel (legjobb mezõnyjátékos).
Magyar Kupa
A felnõtt csapatunk elsõ tétmeccsét Rácalmáson vívta.
Viszonylag tartalékos csapattal tudtuk felvenni a harcot
és nagyon megizzadtunk. A 3:2-re megnyert
mérkõzésen gólszerzõink: Kovács Balázs, Balogh
Zoltán, Budai Zoltán. A 2. fordulóban Ercsi csapatát
fogadtuk. Sajnos a továbbra is sok hiányzónk miatt 4:1
arányú vereséget szenvedtünk. Gólszerzõnk Bakos volt.
Ezzel befejezõdött a Magyar Kupa a csapat számára.
Bajnokság
A 2014/15-ös szezont hazai pályán kezdte a csapat. A
mumus Lepsény legénységét fogadtuk. Tavalyi szezonban 4:0-ás vereséget szenvedtünk, tehát volt miért visszavágni. A 0:0-ás félidõ után 5:0 arányú megérdemelt
gyõzelmet arattunk. Gólszerzõink Nagy Ernõ (3), Imre
és Bakos. Az U21-es korosztály immár Hamar Zsolt
vezetésével 2:2-vel kezdte a bajnokságot. Góljainkat
Sári Levente szerezte. Második fordulóban ismét hazai

Karatés siker
Újabb szép sikereket éretek el a pusztaszabolcsi Kiai Dojo versenyzõi az Almásfüzitõ Kupán:
Ster Réka bajnok
Molnár Krisztián bajnok
Kubicza Dáriusz ezüst érem
Orbán Kevin ezüst érem
Orbán Lejla bronz érem
Hamar Kornél bronz érem
Kubicza Titusz bronz érem
Bognár Balázs bronz érem
Gratulálunk mindenkinek!
És gratulálunk az edzõknek: Simon Lászlónak
és Zsuffa Bözsinek!
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pályán játszottunk. Ezúttal Baracsot fogadtuk. Mindkét
oldalon sok helyzet kimaradt és igazságosnak mondható 0:0 lett a mérkõzés végeredménye. Utánpótlásunk
magabiztosan 4:1-re gyõzött. Gólszerzõk: Nagy Beni,
Szõke Dávid, Sári, Láng. A 3. fordulóban Adony
érkezett az „Elclasico”-nak nevezett rangadóra. Szinte
mindenki elõre elkönyvelte a magabiztos gyõzelmet,
azonban ez a párharc arról híres, hogy a tabellától
függetlenül nem lehet tutira menni. Ez be is igazolódott.
Az elején kimaradtak a ziccereink, majd egy védelmi
hibát könyörtelenül kihasznált a vendégcsapat. Szinte
végig támadtuk a meccset, de a hajrában megkaptuk a
kegyelemdöfést és váratlan vereségbe szaladtunk (0:2).
U21-es csapatunk parádés játékkal 11:0-ra nyert.
Gólszerzõk: Balogh László (4), Szakmány (3), Sári (2),
Baka Béla, Sebõk. Felnõtt csapatunkra nehéz szezon
vár, hiszen még egy hazai mérkõzés után pályafelújítás
miatt minden mérkõzést idegenben kell megvívni. A
sérülések miatt nagyon szûkös a keret, bízunk abban,
hogy mielõbb felépülnek.
Nyertes pályázat
A Pusztaszabolcsi Sport Club 2014/15. év támogatási
idõszakára 12,1 millió forint célzott támogatást nyert a
tao pályázaton. Ennek köszönhetõen felújításra kerül a
center pálya (gyepregenerációs program), kicseréljük a
labdafogó hálót és sporteszközöket és felszereléseket
vásárolhatunk. 2015-ben megint tudunk szervezni nyári
focitábort, amely keretén belül 35 PSC játékos nyaralhat kedvezményesen.
Zserdin Balázs
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TELEFONSZÁMOK

A pusztaszabolcsi lakosok számára sürgõsségi orvosi
ellátás elérhetõ a nap huszonnégy órájában a
06-20/933-6767 telefonszámon, munkaidõn kívül
hívható még a kulcsi központi ügyelet száma:

E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató
Hibabejelentés:
Ügyfélszolgálat:
Mérõóraállás-bejelntés:
Helyi regisztrált szerelõ (0-24 óráig)
Tóth János

06-25/251-063.
I.felnõtt háziorvosi körzet:
dr. Juhász Judit
II. felnõtt háziorvosi körzet:
dr. Ander Klára
III. felnõtt háziorvosi körzet:
dr. Egyed Péter
Gyermekorvosi körzet:
dr. Valkó Péter
gyermekgyógyász fõorvos
Fogorvos: dr. Tóth Marianna

06-25/507-770

06-25/273-020
DRV Zrt. Velencei Információs
Pont – víz- és csatornaszolgáltató
Telefon: 06 40-24-02-40 Fax: 06/84/501-299
Styx Temetkezési Kft.
Telefon: 25/271-080, 25/507-720, 25/507-721, 25/272520, 30/9621-764, 30/607-1310, 30/351-9112

06-25/273-034

Védõnõi szolgálat:
Írisz Gyógyszertár
Sport utca 6.

06-25/273-019

Vertikál Építõipari és Kommunális Szolgáltató Rt.
kommunális hulladékszállító
Telefon:
06-22-576-070, 36-22-366-029
Fax:
06-22-576-071

(nyitva: H-P: 8.00-18.00; Szo: 8.00-12.00)

06-25/271-588

Konténerrendelés:
DÉSZOLG Kft, Adony, Dózsa György u. 64.
Tel:
25-50-45-20

(nyitva: H-P: 8.00-19.00; Szo:8.00-13.00)

Körzeti megbízott:
Polgárõrség:
Önkéntes tûzoltók:
Takarékszövetkezet
Adonyi út 41.

06-20/9862-094

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

06-25/273-020

06-20/287-0379
06-25/271-398
06-25/273-034

Új Városi Gyógyszertár
Kossuth L. u. )

Zrt.
06-80-20-50-20
06-40-545-545
06-80-210-211

06-20/967-6247
06-30/621-8343
06-70/379-8156

Folyékony hulladékszállítás:
Herke Szolgáltató Bt. 2483 Gárdony Batsányi u. 26.
(Herke László)
06-20/939-1955

06-25/273-028; 06-30/436-5453
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma Szociális és
Családügyért Felelõs Államtitkárság Ügyfélszolgálati
Iroda Budapest, V. ker. Szalay u. 10-14.
Személyes ügyfélfogadás:
H-K-Cs-P: 9 – 12 óráig Sze: 9 – 12 és 13 – 18 óráig
Idõs- és családügyben információ a
www.nyugdij.kormany.hu és a
www.csaladitudakozo.kormany.hu oldalakon.
Kérdésüket feltehetik az ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
és a nyugdij@emmi.gov.hu e-mailcímeken, illetve a
795-3168 telefonszámokon.

Pusztaszabolcs Tévé új mûsora 2 hetente szerdától
tekinthetõ meg interneten a www.pusztaszabolcs.hu
honlapon, baloldalon a Pusztaszabolcs Tévé fülre kattintva, folyamatosan. Fõszerkesztõ: Máté G. Péter
Datatrans Internet Kft. Telefon:
Fax: 22/505-753 Kék szám:
Invitel Távközlési Rt.
Telefonos ügyfélszolgálat:

22/505-750
40/200-677
1443

Magyar Posta Zrt. Pusztaszabolcsi Fiókja
Telefon:
06/25/273-025, 06/25/273-024
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SZÜRETI
FELVONULÁS
2014. szeptember 20-án a PusztaLovas Egyesület rendezésében a
szüreti felvonulás rendben és vidáman
lezajlott.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak a családoknak, akik a
megállóknál vendégül látták a
felvonulás résztvevõit, és azoknak a
lakóknak, akik munkájukkal és
adományukkal
hozzájárultak
a
felvonulás sikeréhez.
Külön köszönet a Harmónia Nyugdíjas Egyesületnek a Rövid utcai
megállóban nyújtott mûsorukért.
Puszta-Lovas Egyesület vezetõsége

Ruha Doktor!
- Tönkre ment zipzár miatt áll a szekrény
ben 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.

06-70-272-3097
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik édesanyám,

Domak Józsefné
temetésén részvételükkel
fájdalmunkat enyhítették,
sírjára koszorút, virágot hoztak.
Külön köszönet Imre Lászlóné
Szilvinek a segítségért.
a gyászoló család
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