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A városi legenda igaz,
már fénykép is van róla
Folyik a belvíz a szennyvízbe
Napokon keresztül esett az esõ január végén. Néhány
nap alatt egy hónapnyi csapadék ömlött le. Az autósok a
pocsolyákat kerülgették, a vonatra igyekezõk a
csizmájukat törölgették, a közmunkások a csapadékvíz
elvezetõ árkokat piszkálták. Takarították a nagy árokba
befolyó árok szakaszokat pl. a Vörösmarty utcában, s a
kapubejáró alatti átereszeket pl. az Arany János utcában.
Ennek is köszönhetõen a belterületen nincs nagy összefüggõ vízfelület. Bár az Erkel utca, ill. az Arany János
utca elsõ szakaszának lakói panaszkodtak arra, hogy
nem folyik el a belvíz. Elõbb-utóbb ki kell közösen
találnunk, hogy hogyan lehet innen is elvezetni a felgyülemlett vizet.
Mindez a csapadékos idõjárás idõszakában a
megszokott üzemmenet. Semmi rendkívüli. Azonban a
DRV képviselõi jelezték, hogy a szennyvíz
csatornarendszerrel gond van. A száraz idõben napi 450
m3 helyett decemberben 1500 m3 szennyvíz vízkivételt
tapasztaltak a szennyvíztelepnél. Elkezdték a növekedés
okát vizsgálni. December folyamán megkamerázták
Ady E. utca és a Mátyás király utca elsõ szakaszait,
amelyek a Mátyás király utca elején található szennyvíz
átemelõbe csorgatják a szennyvizet. Amit sejtettünk,
arról sajnos most már dokumentum is van. Nagyon sok
helyen a belvíz a szennyvíz vezetékbe folyik be. Törés,
repedés, illesztési hiba, tömítési hibák… Ezért a szennyvíztelepen keresztül csökken Pusztaszabolcs belvíz
mennyisége.
Azonban január utolsó hétvégéjén olyan mértékû volt
már az esõzés, hogy a szennyvíz rendszer nem tudta teljesíteni eredeti feladatát. A Velencei út 3. szám elõtt a
csapadékvíz árokba ömlött a hígított szennylé, míg a
Gárdonyi utcában két helyen is a tisztítóaknákon tört ki.
Ezen a szakaszon kb. másfél napig (és a következõ
hétvégén is) a lefolyókat használni sem lehetett. Bár a
DRV szippantós kocsikkal próbálta csökkenteni az

átemelõkben lévõ víz mennyiségét, azonban ez csak
tüneti kezelés volt. A tisztítótelep 1960 m3/nap teljesítményre képes, ennél több vizet nem tudnak a szivattyúk
Pusztaszabolcsról kipumpálni. Mi a megoldás? Egyrészt
értesítettük a hatóságokat (ÁNTSZ, ill. Katasztrófavédelem), hogy tudjanak a problémáról. Biztos vagyok
benne, hogy a következõ esõzésnél mindenki Pusztaszabolcsot fogja vizsgálni. Másrészt nem dughatjuk a
homokba a fejünket tovább. Sokan beszéltek arról, hogy
a szennyvízcsatorna építésénél nem volt minden rendben. Most már papír is van róla. Ezért hozzá kell kezdenünk a korábban elkövetett hibák javításához. Fel kell
mérnünk, hogyan lehetne megszüntetni, ill. mennyibe
kerülhet mindez. S csak reménykedem abban, hogy
tudatos lakossági csapadékvíz bevezetések nincsenek,
ezért a hatóságoknak komoly büntetéseket nem kell
kiszabniuk.
Ezek mellett csak apróságnak tûnik, hogy dr. Nagy Éva
személyében új jegyzõnk van. Eltörpül az az eredmény
is, hogy sikeresen pályáztunk 12 leendõ bölcsõdés állami támogatására. Elkezdhetjük a bölcsõdei csoport
kialakítását.
Csányi Kálmán polgármester

“ Ember lenni mindig, minden körülményben.”

(Arany János)
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Tájékoztató a két
ülés közti
eseményekrõl
Tájékoztató a két ülés közti eseményekrõl
2014. december 23-án aláírtam a 2014.
december 22-én megalkotott rendeleteket, többek között a magánszemély
kommunális adójáról szóló rendelet
módosítását a pusztaszabolcsi lakosok
100 %-os mentességérõl.
2015. január 5-én tájékoztattam az
általános iskolában dolgozó technikai
dolgozókat, hogy a Polgármesteri Hivatal
állományából
az
önkormányzat
állományába kerültek át közalkalmazottakként.
Délután tájékoztattam a Polgármesteri
Hivatal munkatársait a 2014. december
22-i képviselõ-testületi ülésen hozott
döntésekrõl.
A speciális étkezés változásaival kapcsolatban keresett meg egy érintett szülõ,
hogy a változásokról tájékoztatást adjak.
Az új szolgáltató vezetõjétõl, Milvius
Gabriellától kértem, hogy szülõi értekezleten tájékoztassa a speciális étkezést
igénybe vevõket az új helyzetrõl. A szülõi
értekezlet idõpontja 2015. január 12. volt,
amelyen nem tudtam részt venni, mert
ebben az idõpontban voltak az önkormányzati ünnepségek. 2014. január 14-én
Milvius Gabriella tájékoztatott a szülõi
értekezleten elhangzottakról, amely
alapján úgy ítélem meg, hogy a szülõi
bizalmatlanságokat sikerült feloldani.
Tájékoztatott arról is, hogy Baloni László
az ebédlõt KRESZ tanfolyam megtartásához szeretné bérbe venni. Mint a
tulajdonos önkormányzat képviselõje, ezt
nem elleneztem.
2015. január 6-án kedden a jegyzõi
álláshelyre jelentkezõk meghallgatása
történt. A pályázat és a meghallgatás
alapján dr. Nagy Éva pusztaszabolcsi
lakost neveztem ki, aki 2015. február 1jétõl Pusztaszabolcs jegyzõje.
2015. január 7-én felkeresett egy befektetõ, aki a pusztaszabolcsi befektetési
lehetõségekrõl kért tájékoztatást. Mivel
az önkormányzatnak saját, ipari célra
használható ingatlanja nincs, ezért csak a
magántulajdonban lévõ ipari területekrõl
tudtam tájékoztatást adni.
2015. január 8-án a Türr István
Képzõközpont felnõtt képzést szervezõ
munkatársa
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alapján 2015. február 2-tõl az általános
épületében,
délutánonként
iskola
egészségõr tanfolyam fog indulni. A tanfolyamon résztvevõk minimális fizetést is
kapnak.
2015. január 12-én, hétfõn a mezõõrökkel
egyeztettem az aktuális ügyekrõl. Többek
között a fõmunkaviszony és a másodmunkaviszony kérdéseit tisztáztuk.
Délután a világháborúk áldozatainak
emléknapján a cikolai kopjafánál, a pusztaszabolcsi temetõben, az I. világháborús
szobornál és a Hagyományok Házánál
voltak megemlékezések. Késõ délután
informális képviselõ-testületi ülés volt a
településfejlesztési koncepció és a
településfejlesztési stratégia kialakításának lehetõségérõl.
2015. január 13-án a Fejér Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
Felügyelõsége közmeghallgatást tartott a
vasúti fejlesztéssel kapcsolatosan. Ebben
az idõszakban több cikk is megjelent a
Fejér Megyei Hírlapban a vasúttal kapcsolatban. Az egyik lakos tájékoztatott,
hogy
aláírásgyûjtés
indult
a
Pusztaszabolcs
–
Székesfehérvár
vasútvonal jelenlegi állapotával kapcsolatosan.
Errõl
tájékoztattam
a
Közlekedéstudományi Intézet önkormányzati referensét és kértem, hogy
legalább a vonat vagonok számának szaporításával csökkentsék a reggeli túlzsúfoltságot. Ez ügyben felvettem a kapcsolatot Zichyújfalu polgármesterével is.
2015. január 14-én Antalovics János úr
keresett meg a kastély bérbevételével
kapcsolatosan, amelyrõl a feljegyzés a
napirendi
pont
elõterjesztésében
olvasható.
2015. január 15-én délelõtt Czöndör
Mihály alpolgármester úrral egyeztettünk
az elmúlt másfél hét eseményeirõl.
2015. január 16-án, pénteken reggel
Neikl-Ladány Ágnessel, a Tiszta Utak,
Élõ Táj Egyesület vezetõjével egyeztettem annak a lehetõségérõl, hogy a parlagfû mentesítésre kiírt országos pályázaton az egyesületnek van-e lehetõsége a
pályázat benyújtására. Sajnálattal vettem
tudomásul, hogy a parlagfû mentesítés
mint cél, nem szerepel az egyesület alapszabályában, ezért a pályázat benyújtásának nincs sok értelme.
2015.
január
19-én
reggel
a
Pusztaszabolcsi
Szabadidõsport
Egyesület elnökével és a futószakosztály
vezetõjével egyeztettem a kerékpáros
pihenõhelyek szoft intézkedéseinek, azaz
rendezvény szervezés lehetõségének
megvalósításáról. Délelõtt folyamán
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találkoztam Kaszás Jánossal, az Önkéntes
Tûzoltó egyesület vezetõjével és
egyeztettünk az állami tûzoltóõrs szociális
eszközeinek
fejlesztési
lehetõségérõl. Megköszöntem az elnök
úrnak, hogy az egyesület tagjai kivágták
az általános iskola kiszáradt gesztenyefáját.
2015. január 20-án, kedden az
Agrárkamara pusztaszabolcsi bizottsága
értékelte a mezõõri tevékenységet és
javasolták a képviselõ-testületi elõterjesztés elfogadását.
2015. január 21-én reggel Velence polgármesterénél érdeklõdtem, hogy a
településükön az általános iskolákkal
kapcsolatban milyen módon van
megelégedve a Baptista Szeretetszolgálat
munkájával.
2015. január 22-én reggel a bizottsági
vélemények ismerete alapján, valamint a
rövid határidõ miatt („Aki elõbb jelentkezik, annak nagyobb elõnye van.”) a
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatalhoz a bölcsõdei 12 férõhely állami
támogatására kérelmet nyújtottam be.
Délelõtt Szabó Csaba, a Baptista
Szeretetszolgálat közoktatási igazgatója,
valamint Kocsis József, az általános iskola igazgatója tájékoztatott annak
lehetõségérõl, hogy az általános iskola
fenntartói
feladatát
a
Baptista
Szeretetszolgálat átvenné. A beszélgetés
során az eljárási feltételek tisztázódtak. A
képviselõ-testületnek a februári ülésen
ezzel a témával foglalkozni kell, ha a tantestületi és a szülõi vélemény pozitív lesz.
Délután az általános iskola félévi értékelõ
értekezletén vettem részt, amelynek elsõ
harmada a Baptista Szeretetszolgálat
tájékoztatójáról és az ehhez kapcsolódó
tanári kérdésekbõl állt.
Tóthné Engert Melinda védõnõ jelezte,
hogy hosszan tartó betegállományba kell
mennie, ezért helyettesítésérõl gondoskodni szükséges. A II. számú körzet
helyettesítését Beslényi Ildikó fogja
elvégezni, míg a III. számú körzetet a
korábbi védõnõ, Farkas Tiborné visszafoglalkoztatásával
szeretnénk
megoldani 2015. február 1-jétõl. A betöltetlen védõnõi álláshelyre a pályázat
kiírása folyamatos.
A késõbbi eseményekrõl a képviselõtestületi ülésen szóbeli kiegészítést tett a
polgármester
Csányi Kálmán
polgármester
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kijelölve, le kell szóratni murvával, addig is, amíg ki lehet
alakítani a parkolót. A Velencei úti orvosi rendelõ elõtt sokszor
alig lehet közlekedni a mindkét oldalon parkoló autók miatt.
Megoldás lehetne az árok lefedése és parkoló kialakítása. A
ravatalozónál hiányoznak az esõvíz levezetõ csövek –
intézkedni kellene, nehogy beázás miatt megrongálódjon az
épület. A Hagyományok Háza tetõrészén is hiányzik a bádogozás.
Tüke László elmondta, hogy a Székesfehérvárra járó gyerekek
szülei aláírást gyûjtenek a MÁV menetrend változás érdekében
– ehhez kérik a testület támogatását. A MÁV – Volán menetrend sajnos nincs összehangolva, mert azonos idõben mennek
a vonatok és a buszok is.
Csányi Kálmán elmondta, hogy a parkoló ideiglenes
kialakítása megoldható tömörített murvával. A Velencei út
bonyolultabb, mert nem a városé a tulajdonjog, a kezelés pedig
a KPM-é. A ravatalozóra a költségvetés elfogadása után visszatérnek, a Hagyományok Házához az anyag megvan, mivel
a munka nem készült el, ezért még nem lett kifizetve a vállalkozó. A menetrend-változással kapcsolatban szkeptikus.
Simonné Zsuffa Bözsi azt tudakolta, hogy hány család nem tud
fûteni, mennyi a kisgyermekes és lehetne-e egy nagyobb
melegedõt kialakítani.
Adorjánné Bozsódi Irén, a szociális intézmény vezetõje
elmondta, hogy sokan küzködnek a városban, nagyon sokan
fáznak és hó végén sokan szó szerint éheznek, de a
melegedõbe nem mennének be.

Két ülés közti események kiegészítés
A polgármester szóbeli tájékoztatása elõtt bemutatkozott dr.
Nagy Éva, aki 2015.február 1-jétõl látja el Pusztaszabolcs
jegyzõi teendõit.
Csányi Kálmán elmondta, hogy aláírta Bartókné Piller
Magdolna mesterpedagógusi kinevezését. A téli szünet alatt a
Manóvár óvoda egyik csoportszobájának mennyezete – vélhetõleg hõhíd miatt – leomlott egy jó darabon. A csoportot
másik csoportszobába költöztették ideiglenesen. Idõközben a
karbantartó a mennyezet javítását elvégezte. Január 23-án a
hagyományõrzõ alapítványhoz levéltárosok jöttek tájékozódás
céljából. Január 24-én a Fejér megyei Hírlapban megjelent,
hogy a Fejér megyei értéktárba bekerült a pusztaszabolcsi
barokk orgona és a Hagyományok Háza. Január 26-án Stanczel
Károly fejtette ki véleményét a vasútfejlesztéssel kapcsolatban. (Március végére engedélyes tervnek kell lennie, hogy a
leendõ kivitelezõk a pályázatot beadhassák. Február 16-án lesz
errõl ismételt tájékoztató.) Ugyanezen a napon Sági Imrével
folytatott megbeszélést a kecsketartással kapcsolatban. Este
Hambalgó László jelzést adott, hogy a szennyvíztisztító telepnél túlfolyások tapasztalhatók. 27-én reggel már kint voltak a
DRV-tõl. A polgármester is több helyen megtekintette a
településen a csapadékvíz levezetõ árkok állapotát, ahol szükséges volt, oda közmunkásokat irányított árkot takarítani.
Január 27-én meglátogatta az óvodákat napkollektor ügyben.
Mûködik a melegvíz szolgáltatás, de szükséges hozzá a karbantartó manuális közremûködése. Ezen a napon tûzoltó
egyesület képviselõi keresték meg és jelezték, hogy február 14én szeretnének bált szervezni a Mûvelõdési Házban, amirõl
írásbeli megállapodás készül. Január 28-án Csányi Kálmán felvette a kapcsolatot a Vagyonkezelõ Zrt.-vel a MÁV szociális
épület átadás-átvételével kapcsolatban, melyhez vagyonértékelõ véleményre van szükség. Több lakossági bejelentés
érkezett a szennyvízelvezetéssel kapcsolatban.
Tüke László a Manóvár óvoda mennyezetomlásával kapcsolatban érdeklõdött.
Czöndör Mihály elmondta, hogy a decemberi hideg idõben
biztosított volt a rászorulók számára a melegedõ helyiség, viszont az ellenõrzést a polgárõrökkel lehetett megoldani. Kérése
ellenére a MÁV nem nyitotta meg a várótermet melegedésre,
mert indoklásuk szerint nem helyiek, hanem hajléktalan átutazók vették igénybe akkor, mikor korábban nyitva volt. Nem
tartja jónak, hogy a baptista egyház venné át az általános iskola mûködtetését, véleménye szerint az egész pusztaszabolcsi
lakosságot meg kellene kérdezni ez ügyben. Az alpolgármester
úr kiemelte, hogy szépen sikerült megünnepelni a Magyar
Kultúra Napját, gratulált az elõadóknak, akik a település közismert személyiségei, külön kiemelte Simonné Zsuffa Bözsi
elõadását, valamint Berkes János operaénekes színvonalas
mûsorát.
Paál Huba az óvoda mennyezetével kapcsolatban szakértõ
megkeresését javasolta. A napkollektornak nem manuálisan
kellene mûködnie – nem ezt rendelte az önkormányzat.
Csányi Kálmán és Bartókné Piller Magdolna kifejtette, hogy a
javítási munkát elvégezték az óvoda mennyezetén.

A 2015. január 28-ai képviselõ-testületi
ülésrõl
A hivatalos napirendek elõtt Büki Levente, a DRV képviseletében adott tájékoztatást a szennyvízelvezetõ rendszerrõl.
Tájékoztatása szerint a szokásosnál is nagyobb a gond, a jelentõs csapadékmennyiség miatt viszont most fel tudják deríteni
kamerával a hibaforrásokat. Most derült ki, hogy a csatornacsövek találkozásánál folyik be a talajvíz, mivel a rossz
kivitelezés miatt nagyon sok helyen hiányoznak a tömítõ
gumigyûrûk az illeszkedéseknél. Az eddig felderített 29
hibából 24 ilyen illeszkedési hiba.
Paál Huba megkérdezte, várható-e emiatt szankció a
környezetvédelmi hatóságtól. Rémtörténeteket lehetne mesélni
a csatornaépítésrõl. Úgy tûnik, hogy szinte újra kéne
csatornázni a várost. Korábban mindig az volt a feltételezés,
hogy az illegális rákötések miatt van sok víz a csatornában.
Büki Levente elmondta, hogy augusztus óta esik az esõ, mindenhol gond van az országban, tele van vízzel a talaj és ez
beszivárog a rendszerbe. Iszonyú költség lenne az utólagos
tömítés, de gondolkodnak és dolgoznak a megoldáson.
A napirendek között megtárgyalta és elfogadta a képviselõtestület a közterület-felügyelõ munkájáról szóló beszámolót. A
közterület-felügyelõ tevékenységi körébe tartozik a közterület
használat (mozgóárusok, szüreti felvonulás, vendéglátó-ipari
elõkert használat); az ingatlanok elõtti közterület gondozásának és a magánterület rendben tartásának az ellenõrzése,
állatvédelmi és eb rendészeti feladatok ellátása (kóbor kutyák
befogása); utak, járdák állapotának figyelemmel kísérése, a
közcélú és közérdekû dolgozók munkavégzésének
koordinálása, a városi rendezvények technikai hátterének a
biztosítása.

Kérdések, interpellációk
Czöndör Mihály javasolta, hogy az új orvosi rendelõ elõtt a
füvesített részt, ahol jelenleg a „hivatalos parkoló” van
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kóbor ebeket a vadásztársaságnak. Többször jártak el a
kihágást elkövetõ személyekkel szemben. Munkájuk során
együttmûködnek a rendvédelmi szervekkel, polgárõrséggel,
az Önkéntes Tûzoltó Egyesülettel és a helyi gazdákkal. A
mezõõrök javasolták úgynevezett vadkamerák kihelyezését
az illegális szemételhelyezõ helyek környékére. Ennek lenne
költsége, de a bírság összege nem csak bevételként lenne
használható, hanem eltántorító hatással is bírna az illegális
szemételhelyezéssel kapcsolatban.
Tüke László, a Pénzügyi Bizottság elnöke javasolta, hogy a
testület fejezze ki köszönetét a mezõõrök munkájával kapcsolatban.
A képviselõ-testület támogatja, hogy az óvodában szeptember 1-jétõl a bölcsõdei csoport indításához szükséges engedélyek megszerzését és a szervezeti keretek kialakítása
ügyében a szükséges lépéseket megtegye a polgármester és
az óvodavezetõ asszony.
Kiss Kornélia

A Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy a közmunkások térítés
ellenében közterület rendezési feladatokat is elvégezhessenek ott, ahol a lakók erre nem képesek. Tüke László
javasolta, hogy a képviselõ-testület fejezze ki köszönetét a
közterület-felügyelõ áldozatos munkájáért. Czöndör Mihály
javasolta, hogy rendeletben kellene szabályozni a közterületre ültethetõ fák fajtáit, melyek nem veszélyeztetnék a villanyvezetéket gyors növekedésükkel. Megtárgyalta a
képviselõ-testület a mezõõri szolgálat 2014. évi tevékenységérõl szóló beszámolót. A mezei õrszolgálat
Pusztaszabolcson 2014. július 1-tõl két fõ mezõõrrel
mûködött. A mûködési hatályuk a Pusztaszabolcs város
közigazgatási területéhez tartozó mezõgazdasági jellegû
mûvelési ágba sorolt területekre terjed ki. A mezõõrök feladata a terménylopások, illegális fakivágások, illegális
szemételhelyezés megakadályozása, illetve a veszélyes
gyomok irtásának szükségességét jelzik a gazdáknak.
Ellenõrzik a vándorméhészeket, illetve jelzik a külterületi

A felelõs állattartás tudnivalóit fogaljuk össze
Az állattartás körülményeit és a velük
való bánásmódot illetõen szeretnénk
közérthetõ módon az állattartók számára
olyan ismereteket nyújtani, amelyek a
mai idõkben egyre nagyobb hangsúlyt
kapnak.
Mindenek elõtt, a mindig idõszerû témával, az ebek mikrochipes (hivatalos nevén
”traszponder„) megjelölésével és a
veszettség elleni védõoltással foglalkozunk.
2013. január 1. után kötelezõ minden
kutyát mikrochippel ellátni. A mikrochip
sok szempontból még mindig egy homályos valami az emberek elõtt. Gyakran
halljuk a tulajdonosoktól, hogy mindez
csak pénzbeszedés és az ebadó bevezetése miatt van. Való igaz, hogy a
mikrochip behelyezése pénzbe kerül, de
az ebadóhoz semmi köze sincs. A
mikrochip rendkívül hasznos dolog, ami
egyszeri költség csupán, de az elõnyei
jelentõsek és az állat egész életében megvannak. Hasznos mind a tulajdonosnak,
mind annak is, aki nem tart kutyát.
Elõször tekintsük át, hogy mi is a
mikrochip. Másodszor arról szólunk,
hogy milyen elõnyökkel jár a használata,
végül a vele kapcsolatos tévhiteket
próbáljuk eloszlatni. A mikrochip egy
apró elektronikai eszköz, amely egy kb.
1x2,5 mm nagyságú steril, szövetbarát
kapszulába van elhelyezve. Adatot nem
tartalmaz, csak egy 15 jegyû azonosító
számsort, amelyet gyárilag állítanak be és
nem változtatható meg. Behelyezés után
az állat élete végéig aktív marad ez a
chip, nem kell javítani vagy cserélni.
Múködésének lényege, hogy a leolvasó

készülék segítségével a kódolt számsor
láthatóvá válik, és így az autók rendszámához hasonlóan azonosítja a hordozóját. Az azonosításhoz két feltétel
szükséges. Az egyik, hogy mindegyik
állatban csak egy chip lehet, a másik,
hogy a tulajdonos adatai egy központi
adatnyilvántartóban szerepeljenek. E célból jogszabály írja elõ, hogy a chipet csak
állatorvos helyezheti be az állatba
meghatározott helyre és módon, valamint
a kötelezõ regisztrációt is õ végzi el. A
chip száma bekerül az állat oltási
könyvébe, amelyben a tulajdonos és az
állat adatai is szerepelnek. 2010 óta csak
sorszámmal ellátott oltási könyvet szabad
használni, amelybe be kell vezetni a tulajdonos nevét, címét, telefonszámát a
kutya adatain kívül. Ezután az állatorvosnak fel kell vinnie az adatokat az országos mikrochip-nyilvántartásba. A tulajdonos feladata csupán annyi, hogy az
állat 4 hónapos koráig tetesse be a chipet,
valamint lakcím és telefonszám változás
esetén kérje az állatorvostól az adatok
módosítását a nyilvántartásban.
Most nézzük át milyen elõnyei vannak a
chipnek. Elsõ és legnagyobb elõnye a
talált kutyák gazdáinak azonosítása. Ez jó
az állatnak, mert hazakerül, nem pedig
éhesen kóborol napokig és jó az
embereknek is, mert csökken az utcán a
közveszélyt okozó ebek száma. A
közelmúltban, fõleg szilveszter után sok
kutya megszökött hazulról. Ezek jó részét
sikerült hazajuttatni a mikrochip segítségével. A kóbor kutyák számának
csökkentése minden lakó érdeke ezért a
pusztaszabolcsi Önkormányzat, a törvé4

nyi elõírásnak megfelelõen, 2015. március 31-ig végzi az ebösszeírást. A minden házhoz kiküldött adatlapra fel kell
vezetni a mikrochip kódszámát is, amely
az oltási könyvbe ragasztott vonalkódon
található 15 jegyû számsor. Ha bármilyen
kérdésük van az adatlap kitöltésével
kapcsolatban, keressék meg azt az állatorvost, aki a mikrochipet behelyezte és a
kutyát veszettség ellen oltotta. Abban az
esetben, ha a kutyában még nincs
mikrochip, a lehetõ leghamarabb tetessék
be, mert az adatlapok beküldése után
egyértelmûen látható, hogy melyik
kutyában van chip és melyikben nincs. A
be nem chippelt kutyák tulajdonosai, a
törvény elõírásai szerint, komoly
szankciókra számíthatnak. Célszerû a
chip behelyezésével együtt elvégeztetni a
veszettség elleni védõoltást is, így a
kutyát csak egyszer kell megfogni. Másik
elõny akkor látható, amikor a kutya kárt
okoz. A chip segítségével a kárt okozó
kutya gazdája azonosítható és a kártérítés
rajta követelhetõ. Végül néhány szót
szólunk a mikrochippel kapcsolatos
tévhitekrõl. A gondos behelyezés teljesen
veszélytelen az állatra nézve és késõbb
sem okoz komplikációkat. Kábítás nem
szükséges, minimális vérzés jelentkezhet
a szúrás helyén a behelyezõ tû mérete
miatt. Kismértékû elvándorlás elõfordul,
ezért kérdéses esetben RTG( Röntgen)
felvétel szükséges annak megállapítására,
hogy az állatban van-e chip.
Dr. Nemes László magánállatorvos
Pusztaszabolcs, Béke u. 53
Tel:06-20/97-05-987
nemesdr238@gmail.com
www. nemesdoktor.hu
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szövegének elolvasását adta Kati néni. Molnár
Georginától Heltai Jenõ Szabadság címû versét, majd
Simonné Zsuffa Bözsitõl József Attila Kései siratóját hallhattuk. Berkes János énekelte gyönyörûen a Hazám,
hazám áriát a Bánk bánból, a Rákóczi megtéréseként
ismert csodálatos dalt és Kukorica Jancsi belépõjét a János
vitézbõl. Molnár Árpádnétól A Szent Johanna gimi címû
regénybõl egy részletet, Dombrovszki Györgynétõl A
magányos mályva címû saját versét, Paragh Margittól
Lackfi János mûveibõl részleteket, Kiss Kornéliától
Örkény István egypercest hallhattunk, méghozzá a
Nézzünk bizakodva a jövõbe címût.

Magyar Kultúra
Napja
A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január
22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint –
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén
a Himnusz kéziratát.

Berkes János énekel, kíséri Hegedüs Valér

Pusztaszabolcson is minden évben valamilyen formában
megemlékeztünk errõl az eseményrõl. Idén kicsit rendhagyó módon tettük ezt, hiszen mûvészvendégünk, Berkes
János operaénekes mellett városunk közismert és tiszteletnek örvendõ személyei felolvasták és elmondták kedvenc
prózájukat, versüket.
Csányi Kálmán polgármester úr Szabó Lõrinctõl A füredi
mólónál címû verssel nyitotta meg az estet. Késõbbiekben
meghallgattuk Czöndör Mihálynétól Gárdonyi Géza Egri
csillagok címû közismert regényébõl a vár ostroma elõtt
letett eskü elõtti és utáni leírást – házi feladatul az eskü

Elöl a közremûködõk egy része és a nagyszámú közönség

A magyar kultúra a pusztaszabolcsiaknak nagyon fontos,
mivel igen szép számmal jelentek meg. Reméljük jövõre
is lesznek vállalkozó szellemû közismert és tiszteletnek
örvendõ személyek a városban akiknek meghallgathatjuk
kedvenc mûveit.
Uszkay Réka és Méder Szilvia

„Nemcsak a húszéveseké a világ”
Nemcsak a húszéveseké a világ címmel nyugdíjas Ki Mit Tud megrendezéséhez várjuk a városunk kedves nyugdíjasainak jelentkezését.
Szívesen látjuk minden szépkorú társunkat, aki kedvet érez ahhoz, hogy szerepeljen, fellépjen a rendezvényen.
Jelentkezni a következõ kategóriákban lehet: Vers, próza, Ének Zene, Egyéb kategória
Minden szereplõnek 7-8 perc áll a rendelkezésére, kivéve az együttesek, kórusok, dalkörök,
részükre 10-15 perc a biztosított idõ.
A rendezvényre várjuk a kistérségi nyugdíjas klubok tagjait, együtteseit is, valamint a külön meghívott vendégeket.
Jelentkezzenek, jelentkezzetek, szeretnénk egy kellemes napot jókedvvel, szórakozással, beszélgetéssel eltölteni.
Több információval késõbbi idõpontban jelentkezem.
Jelentkezni lehet: Dombrovszki Györgyné (Kasos Julianna) a Harmónia Nyugdíjas Egyesület elnökénél a
06-30/384-1413 telefonszámon és Rumpler Istvánné alelnöknél a 06-30/448-2416 telefonszámon.
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hogy a legfontosabb az, hogy karácsonykor mindenki együtt
legyen. A darabnak nagyon szép üzenete van.
Az utolsó elõadás Karinthytól a Visszakérem az
iskolapénzt. Ez is már egy korábban látott elõadás volt, mely
eredetileg a szalagavatóra készült, de bemutattuk az iskolai
karácsonyon is. A mû arról szól, hogy Wasserkopf, az iskola egy volt diákja visszakéri a tandíjat, melyet ezelõtt 18 esztendõvel fizetett be. Természetesen az iskola tanárai mindent
megtesznek, hogy a hölgy újra átmenjen a vizsgáin, végül a
matektanár Wasserkopfot egy rafinált csellel csapdába csalja, és ezzel átmegy a pótvizsgán.
Az utolsó két mû sokkal modernebb kivitelezésû.
Bár a színészpalánták olykor-olykor hibáztak, de mindig
megpróbáltak újra visszazökkenni, improvizálni, és ennek
meg is van az eredménye, hiszen nagyon sok elismerõ bókot
kaptak. Az est egésze kellemes, családias hangulatban
zajlott le.

Színházi est
2015. január 30-án (pénteken) Pusztaszabolcson a
Szabolcs Vezér Gimnáziumban került sor a Színházi estre,
ahol érdeklõdõk négy elõadást tekinthettek meg. Az
esemény egyben az iskolai színjátszó csoportok vizsgája is
volt. Két csapat elõadását láthatták: a szakközepes drámások
a Toldi valamint a Konferencia a Pokolban, a gimnazisták
pedig a János vitéz és a Visszakérem az iskolapénzt címû
darabokat adták elõ.

Gévay-Szûcs Ella

A magyar kultúra napja a gimiben
Január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját. Kölcsey
Ferenc ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.
Ennek emlékére iskolánkban minden évben sor kerül a magyar kultúra napjának a megünneplésére. Idén épületünk
aulájában tartottuk a megemlékezést. Minden osztály lelkesen, külön készült erre a jeles alkalomra.
A verseket intézményünk osztályai szavalták el. A
versmondást a 9.a osztály kezdte, a 23. zsoltárt hallhattuk
tõlük. A 9.c osztály Juhász Gyula Tiszai csönd címû versét
választotta, majd a 10.a került sorra, õk Berzsenyi Dániel
Osztályrészem címû mûvét mondták el. Ezután a 11.a osztálytól Ady Endre Góg és Magóg fia vagyok én címû verse volt
hallható. Ezt követõen a 11.d szavalta Vörösmarty Mihály
Gondolatok a könyvtárban címû alkotását. A továbbiakban a
12. a tolmácsolásában József Attila A Dunánál címû költeménye került sorra. Zárásként a 12.d osztálytól hangzott el
Radnóti Miklós Nem tudhatom címû alkotása.
Fontos, hogy törõdjünk és figyelmet szenteljünk a
kultúránknak, illetve ápoljuk a hagyományainkat. Így továbbadjuk a múltunk kiemelkedõ értékeit, ezáltal a nemzeti
identitásunk erõsödik. Ilyenkor nagyobb hangsúlyt kapnak a
kulturális rendezvények, amelyek segítségével többféle
módon eljuthatunk az ifjabb korosztályokhoz is. Ha mi, fiatalok folytatjuk ezt a szokást, akkor még sok nemzedéknek
megmutatkozhatnak mûvészeti életünk értékei.

Az elsõ mû, amit színpadra vittek, Arany János Toldijának
komikus feldolgozása: zenével és tánccal színesített, aktív
produkció. Ez volt a kezdõ csoport egyik elsõ önálló darabja. A második elõadás Petõfi Sándor János vitéze, melyet a
gimnazisták zenés átdolgozással vittek színre. A fiú szereplõk hiányában minden szerepet lányok játszottak. János
vitéz szerepét így egy kalappal emelték ki. Az elsõ két darab
az eredeti, jól ismert mûvek rövidített, úgynevezett
sulikomédiás változata.

Gévay-Szûcs Ella

Ruha doktor!

A következõ elõadás a Konferencia a Pokolban címû saját
készítésû darab volt. Ezt elõször a csoport az iskolai karácsonyon adta elõ. A történet lényege az, hogy az ördögök el
akarják rontani a karácsony meghitt családi hangulatát, és
erre minden módot megragadnak, a végén persze elbuknak,
a családok ugyanis rájönnek az ünnep igazi lényegére: arra,

Szabó Enikõ a ruhajavítás orvosa

06 25 271-171
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20. születésnap
2014 decemberében volt 20 éve, hogya
Óvodába
költöztünk.
Zsiráf
Megünnepeltük ezt a születésnapot,
melyet az óvónõk éneke, a Csillag csoport mûsora, valamint a 20 évvel ezelõtti
videó felvételekbõl készült összeállítás
színesített. Egy hatalmas torta tette fel a
koronát az eseményre, amit Czöndör
Mihálynak és feleségének köszönhetünk.
Köszönjük mindazoknak, akik elfogadták
a meghívást és velünk ünnepeltek.

A születésnapi torta
Íme egy kis visszatekintés:
1993-ban vált életveszélyessé az Adonyi
úton levõ óvoda tetõszerkezete.
Az akkori képviselõtestület és Gubicza
Tibor polgármester úr úgy döntöttek,
hogy új helyen építtetnek egy korszerû
intézményt.
Már elkészült az óvoda, de mi még
mindig az akkori Petõfi teremnek
nevezett épületben szorongtunk. A
szekrényekkel kettéválasztott terembõl
lett két csoport, a harmadik egy kis teremben. A folyosó volt a gyermeköltözõ, az
iroda és a mosó-vasaló helyiség.
Decemberben még nem volt engedélyünk
az új épületre, pedig már ki is takarítottunk, amiben a szülõk lelkesen segítettek,
remélve, hogy az õ csemetéjük is bekerül
végre az óvodába. Az óvó nénik, dajka
nénik ugyanezt tették, õket azért fûtötte a

szenvedély, hogy minél elõbb birtokukba
vegyék az új, korszerûbb épületet.
Emberpróbáló helyzet volt, amikor egy
teremben 25 – 25 gyermek tartózkodott
egy szekrénysorral elválasztva, a hang, a
zaj gond nélkül áthatolt. Míg az egyik
csoportban éppen mesélni szerettek
volna, a másikban ének, esetleg testnevelés foglalkozás volt.
Szabó doktor úr, mint akkori önkormányzati képviselõ, benézett hozzánk, s
elpanaszoltam,
hogy
még
nem
költözhetünk, pedig már mindent rendbe
tettünk. Hát akkor ne várjunk tovább,
mondta és beállt az udvarba és már
kezdtünk is a kombi autójába bepakolni.
Majd jött az egyik kedves apukánk, aki
teherautóval szintén beállt a szállítók
sorába.
Tulajdonképpen elfoglaltuk az óvodát.
Természetesen késõbb a hivatalos átadás
is megtörtént, ünnepélyes keretek között
átvehettem a kulcsot.
Az igazi kalandok ezek után kezdõdtek.
Problémamegoldó képességünket magas
fokra kellett fejleszteni.
Hosszú ideig tartott, míg az óvodát belaktuk, kialakítottuk a helyiségek funkcióit,
mert például az új óvodában nem volt
szertár, logopédiai szoba, vagy az udvari
eszközöknek hely. Így kaptak új szerepet
az orvosi és az elkülönítõ szobák. Az
ügyes kezû óvónõk és varrónõ keze
nyomán ízléses dekorációk készültek és
egyre barátságosabbá, otthonosabbá vált
az óvodánk.
Az udvar kopár volt, mivel az építkezés
során sok-sok fát kivágtak, így egy csupasz, poros területünk volt, ahol nyáron
naponta le kellett tusolni a gyermekeket
ebéd elõtt. Ránk várt a feladat, hogy
kialakítsunk a gyermekek számára egy
füves, árnyat adó fákkal díszített óvodakertet.

Az óvónõk mûsora
Akkor jött az akkori karbantartónk, Tóth
János apósa, ki mestersége szerint juhász
volt. Kézzel, nagy szakértelemmel elszórta a fûmagot, majd nyertünk az Óvodakert pályázaton, ebbõl az összegbõl fákat
és cserjéket ültettünk, melyhez erdész- és
kertészmérnök segítségét kértük.
Elõször nádszövet védte az udvaron a
gyermekeket az út porától – akkor még
nem volt aszfaltos az út – azóta megnõtt a
sövényünk! Szerencsére mára már
„arborétum” jellegû az udvarunk, termõ
gyümölcsfáink vannak és Pusztaszabolcs
Értékei közé tartozik a kertünk az épülettel együtt. Büszkék vagyunk rá.
Ezek voltak a kezdetek!
Dióhéjban az elmúlt húsz év eredményeit
szeretném összefoglalni:
A Zsiráf Óvoda nevet választottuk az
erõszakmentes kommunikáció miatt, és
váltunk bázisóvodává!
2008-ban József Attila Közös Igazgatású
Általános Iskola és Óvoda lettünk Kocsis
József igazgató Úr vezetésével, majd
2012-ben Pusztaszabolcs Városi Óvoda
névvel külön váltunk.
A két iskolai osztály a központi épületbe
került, így lett tornatermünk.
Madárbarát óvoda vagyunk.
Örökös Zöld Óvoda címmel büszkélkedhetünk Fejér megyében elõször.
2009-ben bevezettük a kompetencia
alapú óvodai programcsomagot, 2011ben lettünk elõminõsített referencia
intézmény. Vannak jó gyakorlataink és
számtalan innováció született a pedagógiai munka színvonalának emelésére.
Néphagyományõrzés kimagasló színvonalú az óvodában, elkészült a Bújj, bújj
zöldág zöld levelecske... kiadvány, mely
a Pusztaszabolcs Városi Óvoda hagyományait gyûjti egy csokorba.
Kívánok magunknak még sok eredményes évet!
Bartókné Piller Magdolna
óvodavezetõ

A Csillag csoport mûsora
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„Brumm, brumm, Brúnó”

„Szegények ebédje”

Hagyományunkhoz híven, idén is megrendeztük
óvodáinkban a „Macis-hetet”. Fontosnak érezzük, hogy a
gyerekek minél több népszokással megismerkedjenek.
Ilyenkor február elején megismertetjük velük, hogy a
néphiedelem szerint, ha süt a nap, és a medve a barlangból
kibújva meglátja az árnyékát, visszamegy még aludni, ha
nem, akkor pedig hamarosan itt a tavasz.

A Boldogasszony Közösségi Házba február 14-ére
„Szegények ebédjére” hívtuk meg az arra rászorulókat.
Meghívásunkat 30 fõ fogadta el. A menü: babgulyás,
házilag sütött pogácsa, édes sütemény volt. A finom
gulyást Hajdóné Olga néni fõzte meg, pogácsát és
süteményeket a katolikus családok sütötték, ajánlották
fel. A gulyás nyersanyagához Nagy Józsefné Marika
Széchenyi úti Zöldség Gyümölcs boltja járult hozzá
adományként. A Családsegítõ szolgálat dolgozói
munkájukkal, adományaikkal segítették az ebéd megrendezését.
Ezúton köszönjük, hogy a Boldogasszony Közösségi
Házban megtarthattuk az ebédet, nem utolsó sorban mindazoknak köszönjük, akik hozzájárultak munkájukkal,
adományaikkal ahhoz, hogy segíthettünk és
megvendégelhettük embertársainkat.
Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi Csoportja

Csoportfoglalkozás
A népszokások, a népi hiedelmek alapján megfigyeltük az
idõjárást, beszélgettünk a medvék életérõl, megkóstoltuk
kedvenc eledelüket, a mézes diót, mogyorót is.
Beszélgettünk a világon fellelhetõ mackófajtákról, életformájukról, veszélyeztetett helyzetükrõl. Képeket gyûjtöttünk,
könyveket nézegettünk. A gyermekek örömére évrõl-évre
ilyenkor kerül megrendezésre a macikiállítás, ahova
elhozhatják kedvenc mackójukat jellel, névvel ellátva. Ezek
a macik egy hétre óvodások lesznek. Minden nap
gyönyörködhettünk a bõvülõ mackóóvodában.

Macikiállítás
A játékok tárháza igazán végtelen volt. Építettünk medvebarlangot, lépegettünk macimódra, rajzoltunk, vágtunk mackókat, sõt macis meséket is báboztunk. A gyermekek számtalan énekkel, körjátékkal és verssel lettek gazdagabbak. A
témahetet egy környezetvédelmi interaktív elõadással zártuk,
mely méltó befejezése volt a macicsalogatásnak.

SZABOLCS HÍRADÓ
Felelõs kiadó: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Telefon: 06-70/7798-243 E-mail: szabolcshirado@gmail.com
Fõszerkesztõ: Kiss Kornélia
Munkatársak: Bartókné Piller Magdolna, Csányi Kálmán, Czöndör Mihályné, Gévay-Szûcs Ella, Lencsés Anna, Molnár Sándor,
dr. Nemes László, Szõkéné Sági Erzsébet, Uszkay Réka - Méder Szilvia, dr. Valkó Péter, Zserdin Balázs
Tervezés és nyomtatás: Rolling Nyomda Bt. Felelõs vezetõ: Rozsnyai Zoltán
Megjelenik 650 példányban Lapunkat rendszeresen szemlézi az OBSERVER médiafigyelõ!

Szõkéné Sági Erzsébet
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2015 a Szovjetunióba hurcolt
kényszermunkások és politikai
foglyok emlékéve
1944 õszén értek magyar földre a
megszálló szovjet csapatok. A
frontvonalak fokozatosan húzódtak
az ország közepe, a fõváros felé.
Budapestet 1944 decemberében vették ostrom alá, a város 1945 februárjának elsõ felében került szovjet
fennhatóság alá. Az idézõjeles felszabadítás 46 év szovjet katonai

hadiárvákra, a munkaszolgálatosokra
gondolni. Azonban a megszálló szovjet hadsereg foglyokat kezdett
gyûjteni egyre nagyobb számban a
megmaradt munkaképes és fõként
fiatal férfiakból. Azokból, akik koruk
miatt nem kerültek besorozásra. De
nem kímélték az idõseket, a nõket és
a lányokat sem. Az útjukba kerülõk

A recski emlékmû
befolyást eredményezett. Az utolsó
szovjet megszálló 1991. június 19-én
hagyta el az országot Záhonynál, mint
a Déli Hadseregcsoport parancsnoka.
1944-ben a románok augusztusi kiugrásával megkerülhetõvé vált a
Kárpátok keleti vonalán végighúzódó
Árpád-vonal, így megnyílt az út a
Vörös Hadsereg elõtt az ország belseje felé. A szovjetek beözönlése
mérhetetlen pusztítást hozott magával
a polgári lakosságra nézve. A kortársak által Új Háborúnak nevezett
vérzivatar addig is nagy áldozatot
kívánt Magyarországtól, elég a bombázásokra, a doni katasztrófára, a
hadisérültekre,
özvegyekre
és

sorsáról az a Polcz Alaine írt Asszony
a fronton címmel önéletrajzi visszaemlékezést, aki többszörösen átélte
Csákvár közelében a borzalmakat. A
málenkij robotra elhurcolt tíz- és
százezrek kényszermunka- vagy
fogolytáborokba kerültek, ahol
embertelen körülmények között tartották õket fogva és dolgoztatták a
végkimerülésig. A legtöbb esetben
ártatlanul, katonai igazoltatás után
vagy munkát ígérve szedték össze
áldozataikat a szovjet hadsereg
képviselõi
és
hajtották
õket
gyalogmenetben keleti irányba az
elsõ nagyobb vasútállomásig, ahol
vagonokban szállították õket a messzi
9

szovjet területekre, leggyakrabban
Szibériába. A visszaút nagyon ritka
volt. Akiknek megadatott a hazatérés,
azokra megbélyegzettség és a társadalomból való kirekesztettség várt.
A Szovjetunióbeli lágertapasztalataikról nem beszélhettek.

A recski tábor bejárata
1948-tól a helyzet fokozódott itthon
is.
Rákosi
diktatúrája
alatt
internálótáborokat építettek például
Recsken, a Hortobágyon, Kistarcsán.
Hozzávetõlegesen 300.000 embert
telepítettek ki, vették el a házát és
földjét, tiltották ki a fõvárosból,
ítélték el koncepciós perekben, távolították el állásából. A szabadság szele
1956 õszén is csak rövid idõre
érkezett el a szovjetek által megszállt
országba. A forradalmat követõ megtorlás is akasztófákkal, hosszú évekig
tartó börtönbüntetéssel, az egyén ellehetetlenítésével járt.
Az 1947-tõl kiépülõ kommunista diktatúra évtizedekig titkolta a pontos
számokat, a rendszerváltás elõestéjén
pedig az elvtársak megsemmisítették
az erre vonatkozó adatokat tartalmazó
bizonyítékokat. Ezért a magyar kormány az 1944-45-ben kezdõdõ, az
egész Kárpát-medence magyarságát
érintõ, a Szovjetunióba történõ
internálások emlékévének nyilvánította a 2015-ös évet. Idén tehát a
Szovjetunióba hurcolt kényszermunkásokra és politikai foglyokra
emlékezünk, akik többségében jeltelen tömegsírokban fekszenek a végtelen orosz hómezõkön.
Molnár Sándor
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Emlékek Harmatosról és a családról
Beszélgetés Paizs Mihálynéval

A Ruzicska házaspár, Marika néni szülei
Amikor elkészült a Katonák a fronton
kiállításunk, mi is csak reméltük,
hogy lesznek, akik tovább gondolják
a bemutatott anyagot és esetleg
kiegészítik azt saját történettel és

Paizs Mihályné Ruzicska Marika néni
jött el a Hagyományok Házába:
elhozta emléktárgyait, emlékeit.
- Édesapám, Ruzicska István 1915ben született. A Donnál harcolt a II.

Harmatosi osztály - Marika néni, középsõ sor, jobbról a második
fényképekkel. A hatvan-hetven éves
korosztályt „mozgatta meg” a téma.
Nekik „másodkézbõl”, szüleik meséje
alapján vannak élményeik, családi
történeteik, amelyek azonban erõsen
beívódtak az emlékezetükbe.

világháborúban, ahol fogságba esett.
Hét és félév után jött haza a fogságból. Repeszszilánkok voltak a
lábában, amit maga távolított el. Édesanyám csalánlével gyógyítgatta
apám lábát.
Mi Harmatosban éltünk. Elek
10

Ferencnél, a kastélyban szolgált, ott
fõzött, mosott anyám.
Elekék szinte családtagként kezeltek
bennünket. Sokat segítettek rajtunk.
- Milyen volt a harmatosi iskola? Kik
tanítottak ott abban az idõben?
- A harmatosi iskola egy tanterem
volt, egybe építve a tanítói lakással.
Alsó tagozatosok tanultak ott, a felsõsök pedig Besnyõre jártak, majd
fordult a helyzet, a felsõsök tanultak
ott, az alsósok mentek Besnyõre tanulni. A szántáson keresztül mentünk,
hogy lerövidítsük az utat. Rédli
Károly is tanított ott. Késõbb, amikor
már Pusztaszabolcson, a faluban laktunk, Karcsi bácsi jött haza a
tüdõszanatóriumból, elsõ útja hozzánk vezetett. Elmondta, hogy meggyógyult: "Eljöttem, hogy elmondjam: jól vagyok!". Sárosdi Józsi,
Szikora Józsi, Kálmánné Nagy Erzsi,
Forgóné Sárosdi Erzsi – velük jártam
együtt. Volt egy Tompos Friderica
nevû tanító néni is. Orgonapálcával
ütötte a gyerekeket. 1954-ben jöttünk
be Pusztaszabolcsra lakni. Boros
Bálint volt az igazgató, Tóth Rózsa az
osztályfõnököm. Emlékszem, amikor
a szabolcspusztai kastélyból mi nyolcadikosok,
Pásztor
József
vezényletével hoztuk át a bútorokat
az emeletes iskolába.
Marika néniék ötvenhat éve házasodtak össze. Három gyermekük:
Marika, Mihály, Norbert. Hat
unokájuk, négy dédunokájuk van.
Negyedik gyermekként nevelték fel
unokájukat, Melindát. Marika néni
dolgozott a téeszben: "vetettünk, arattunk, voltam marokszedõ, a férjem
kaszált.” Dolgozott az Utasellátónál,
Csiriben a kertészetben, Cikolán a
vágóhídon, egy idõben bedolgozást is
vállalt. Végül a százhalombattai
DKV-ból jött el nyugdíjba.
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Paizs Pálné anyasági emlékérme

Emlékek a harmatosi kastélyból

Marika néni bõkezû ajándékkal érkezett a helytörténeti
gyûjteménybe. A gyûjteménynek ajándékozta szülei és
anyósa, apósa fényképeit. Elmondta, hogy férje családjában tíz gyermek született. Anyósa Paizs Pálné 1952.
február 15-én megkapta a Népköztársaság Elnöki Tanácsa
Anyasági Érdemérmét. 1951-ben törvényerejû rendeletet
hoztak az ország gyarapodása érdekében. „Azoknak az
anyáknak a kitüntetésére, akik hat, vagy ennél több gyermeket hoztak a világra és neveltek fel.” Mesélt
sógornõjérõl, Vörös Jánosné Paizs Juliannáról, akik férjével együtt vasutasok voltak. Elhozta Julianna
Cselédkönyvét is, amelybõl megismerhetõ milyen
követelményeket támasztottak az 1930-as években a

cselédekkel szemben. A munka befejezésekor ebbe
jegyezték le a cseléd viselkedését.
Elhozta a harmatosi kastélyból származó vajtartót,
teafõzõt, csészéket, amelyeket édesanyja kapott ajándékba
Elekéktõl.
Kellemes délelõttöt töltöttünk beszélgetéssel, amelynek
csak egy kis részletét adtunk közre. Remélhetõen lesz még
Sorsok, életek, családok kiadvány, ahol megjelenhet
Marika nénivel történt beszélgetés teljes terjedelemben, és
a sok dokumentum is látható lesz.
Czöndör Mihályné
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A 3.b. osztály látogatta meg a Katonák a fronton kiállítást tanítóikkal, Kovács Dénesnével és Ságiné Mihalek
Judittal. A gyerekek lelkes érdeklõdése jólesõ volt.
Néhány kisfiú felpróbálta mind a három, az orosz, a
német és a magyar katonai sisakot is. Megható volt,
amikor Tímár Hanna felolvasta az egyik tábori lapról a
kislány imáját a háborúban harcoló édesapjáért.

Hírek a Hagyományok
Háza táján
A január 12-én megnyílt Katonák a fronton
kiállítást”pezsgõ” érdeklõdés övezi. A helyiek a látogatás mellett a kiállításhoz kapcsolódó fényképeket
ajándékoztak, mint Lencsés Nusi és Paizs Marika néni.
Csuti Géza egy levelezõlapot adott át másolatban, amit
1946 márciusában írtak, és értesítették a címzettet, hogy
kik vannak a településrõl fogolytáborban. Hajnali
Jánosné Gyöngyi nagymamája Ferenc Józsefet és
Vilmos német császárt ábrázoló csészéit hozta el.
Bökényi Margit ebbõl az idõszakból való rézmozsarakat
ajándékozott. Megkaptuk Budai Lacitól Szalai Boris
néni mérlegét. Papacsek Péter szkennelt fényképet
küldött nagyapjáról, Almási bácsiról, akinek a borbély
eszközeit már átadta a gyûjteménynek. Tóth Éva terítõt
hozott.
Dr. Czetz Béla, a Fejér Megyei Levéltár megbízott igazgatója látogatott a házba munkatársaival. A Fejér Megyei
Hírlapban olvastak a kiállításról, eljöttek megnézni.
Március elejére tervezünk a levéltárral egy kiállítást.
A Velencei Helytörténeti Egyesület tagjai látogattak el
hozzánk. Települési értéktárat készítenek, errõl és a
hagyományok õrzésérõl beszélgettünk. Február 7-én mi
látogattuk meg õket. Elkápráztató az a sok érték, ami
Velencén található. A látogatás közben zajló busó forgatagban jól éreztük magunkat. A tapasztalatcserén
fényképeztük a kiállító eszközt, a fényképmappát, a jó
formájú padot, asztalt, mindent, amit mi is meg akarunk
valósítani…
Balog Gábor, a Fejér Megyei Értéktár Bizottság elnöke
is meglepett bennünket látogatásával. A Vendégkönyv
tanúsága szerint megnyerte tetszését, amit a házban
látott.

Balogh Gábor bejegyzése az emlékkönyvbe

A Fejér Megyei Hírlapból értesültünk arról, hogy a
Szent Imre templom barokk orgonája és a Hagyományok
Háza megyei érték lettek. Remélhetõen a beterjesztett
további nyolc értékrõl is kapunk híreket az év folyamán.
Az elbírálások folyamatosan történnek.
Közben a kuratórium tervezi, szervezi a 2015-ös év programjait. Az értékõrök is tervezik a jelenlegi évet,
valamint az értéktár munkacsoport is. Ádám László
elkészítette az értéktár munkacsoport beszámolóját a
Településfejlesztési és Értéktár Bizottságnak.
Elkészült három pályázati beszámoló (HUNG-2014-B,
PRO-RENO-2014-D és az önkormányzati). Az anyagi
erõforrás elõteremtésére elkészült három pályázat is: a
HUNG-2014-C, egy informatikai eszközökre és az
Önkormányzati 2015-ös.
Februárra tervezett programok között szerepel értéktár
készítés
módszertanának
megismertetése
az
enyingiekkel, taliándörögdi értékõrökkel mûhelymunka,
Civil Kurázsi díj átadó ünnepség. A Polgári Egyesülettel
közös program Kõ Pál szobrászmûvész fogadása. A vele
való beszélgetés egyik célja Pusztaszabolcs arculatának
javítása.
A Fejér Megyei Önkormányzat indítja A FEJÉR
ÉRTÉKEK IRÁNYTÛJE értéktári projektjét, amelynek
induló
eseménye,
a
projektnyitó
itt
lesz
Pusztaszabolcson.
„A
kiválasztott
település,
Pusztaszabolcs, példával szolgálhat a többi település
elõtt, hiszen az ott zajló közösségi aktivitás eredményeként az értékek felkutatása, elemzése, õrzése mára
már egy Hagyományok Házává nõtte ki magát. A jó
példát bemutatva Pusztaszabolcs lesz a házigazda.” –
olvashatjuk a programban.
Czöndör Mihályné

A 3.b osztály látogatása
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Mikor vihetem...?
Mikor gyógyul meg a gyermekem?
Mikor vihetem ismét a közösségbe?
Ezek a kérdések hangzanak el leggyakrabban a rendelõben. A válasz erre
sokszor nem könnyû! Mint közismert, a
betegségek lezajlása három szakaszban
történik: a lappangási szak 1-3 nap, akut
szak általában 4-5 nap, lábadozási
idõszak általában szintén 4-5 nap. Mint a
neve is mutatja, akkor gyógyul meg a
gyermek és a felnõtt, ha a saját lábán fut,
szaladgál. Az tény, hogy minden szülõ
azt szeretné, hogy 1.) soha ne legyen
beteg a gyermeke, 2.) ha mégis, akkor
rendkívül gyorsan gyógyuljon meg! A
betegségek lefolyása nagymértékben
függ a kórokozó vírusok, baktériumok
fertõzõ képességétõl, a gyermek pillanatnyi immunitásától és attól, hogy az adott
gyógyszerre a kórokozó mennyire
érzékeny. Függ természetesen az
ápolástól a megfelelõ mennyiségû
folyadék, vitamin adásától is a gyógyszerek mellett. Mára a kórokozók sajnos
lényegesen ellenállóbbak lettek, mint a
korábbi évtizedekben, részben azért,
mert a szülõk önként, orvosi utasítás
nélkül már a legkisebb köhögés, stb.
esetén is a megmaradt antibiotikumot
adták a gyereknek, ami nem csak teljesen értelmetlen, hanem káros is. Sokszor
az orvos sem hisz a saját szemének, mert
akár a kétoldali tüdõgyulladással, akár
lázzal vagy anélkül a gyermek a rendelõben rendkívül jó állapotú, szaladgál
fel-alá, „rosszalkodik”. Azonban a látszat ez esetben is csal! A láz esete túlnyomó többségében betegséget jelez, de
láztalan állapotban is lehet valaki
komoly beteg mind gyermek, mind felnõtt korban. Sokszor hoznak tanácsadásra is látszólag egészséges gyermeket
védõoltásra, amikor is az alapos vizsgálaton derül csak ki, hogy a gyermek
bizony még náthás, torka piros, garatfalán gennycsorgás van. Tehát, hogy ki a
teljesen egészséges, ki a beteg, sokszor
nehéz eldönteni, nyilván vannak nehezen
megítélhetõ határesetek is!
A közösségnek természetesen nagyon
sok jó hatása van: a gyermek testi, lelki,
szellemi fejlõdését nagymértékben
segítik a gondozónõk, akik pedagógusok. A szocializálódást, alkalmazkodást
elsõ ízben családon kívül itt tanulja meg

a gyermek. Nagyon jó, ha a gyermek
vágyik vissza a közösségbe: óvodába,
iskolába, mert õt az óvónéni és a jó barátok várják, szeret ott lenni. Ennek ugyan
örülünk, a szülõ is örül, azonban sok
esetben erre még néhány napot várni
kell. Hogy miért?
A látszólag egészséges gyermeknek is
lehet hörgõhurutja, „csak egy kicsit
köhög”, „csak egy kicsit folyik az orra”,
„csak egy kicsit csipás a szeme”, de már
nincs láza, hõemelkedése is csak alig,
„de jól van”, „jól eszik”, „szaladgál”!
Sajnos az ilyen gyermek nem teljesen
egészséges! Õ fertõzi a többieket, sõt õt
is fertõzik a többiek, ami adott esetben
komoly felülfertõzõdéssel járhat és az
addig csak kicsit beteg gyermek ennek
hatására sokkal rosszabb állapotba kerül,
visszaesik! Sokszor a közösségbõl hazaviszi kisebb vagy nagyobb testvérének a
kórokozókat. Az tény, hogy a beszoktatás ideje alatt nagyon sokan nehezen
szoknak be, ritkán ugyan, de elõ fordul,
hogy a gyermek az átlagosnál gyengébb
immunrendszere miatt gyakorlatilag
„nem bírja a közösséget”. Az is igaz,
hogy néhány hónap elteltével az
immunrendszer fejlõdése révén –
aminek elõsegítésére vitaminokat szoktunk ajánlani – a gyermek közösségbe
járása ismételten megkísérelhetõ és
ilyenkor többnyire már nincsenek olyan
nagy problémák.
Szólni kell az immunerõsítõkrõl is. Az
immunerõsítõk nem mindenkinél válnak
be, tehát ettõl csodákat ne várjunk. Az
egészséges igazolás kiadása nagy
felelõsséggel jár, hiszen azt igazoljuk,
hogy a gyermek egészséges, hallgatva a
szülõre. Sajnos sokszor halljuk, hogy ha
a szülõ gyakran nem jár dolgozni,
gyakran beteg a gyermeke, a munkaadó
megválik a munkavállalótól. Ezt természetesen
mi
is
maximálisan
megértjük, sokszor szembekerül a gyermek érdeke az anyagi érdekekkel. A
legtöbb esetben azonban sikerül kompromisszumos megoldást találni és a
félig gyógyult gyermekre nagyszülõk
vagy más rokonok tudnak a lábadozás
rövidebb-hosszabb ideje alatt vigyázni.
Ha túl gyorsan visszaengedjük a gyermeket a közösségbe, félig gyógyultan,
nagyon gyakran viszontlátjuk a ren13

delõben az eredetinél sokkal súlyosabb
állapotban! Néhányan, munkahelyük
elvesztésétõl való félelem miatt, már viszonylag súlyos állapotban hozzák gyermeküket a rendelõbe, akit a súlyos
állapotra való tekintettel sajnos kórházba
kell küldeni, de az ottani túlterheltség
miatt, nem teljesen gyógyultan, mond-

hatni félig gyógyultan engednek haza,
tehát további otthoni ápolásra van szüksége a beteg gyermeknek. Nagyon jól
tudjuk, hogy a munkahely elvesztése
sajnos manapság reális félelem, az
esetek nagy többségében szülõk
általában meg tudják oldani az éppen
csak lábadozó gyermek otthoni további
gondozását. Ezért a félig gyógyult gyermekeket nem szabad bevinni a
közösségbe, mert egy egyszerû náthából
akár súlyos szövõdmények (szívizomgyulladás, agyhártyagyulladás, vesegyulladás, középfülgyulladás, arcüreggyulladás, ízületi problémák) alakulhatnak ki, nem is túl ritkán! Tehát a beteg
gyermeket teljesen „ki kell kezelni”, teljesen meg kell gyógyítani. Betegségek
megelõzéséhez tartozik a bõséges Cvitamin tartalmú zöldségek, fõzelékek,
nagy fehérjetartalmú tejtermékek adása,
a korának megfelelõ étrend és az
idõjárásnak megfelelõ réteges öltöztetés
is! Gyakran látjuk, hogy a szülõ
betegsége után a gyermek is beteg lesz,
hiszen egy légtérben a kórokozók nem
válogatnak, megbetegítik az addig
egészséges gyermeket is.
Ezért kérjük a szülõket, hogy saját
egészségükre is fokozottan ügyeljenek,
menjenek el orvoshoz, szedjenek C-vitamint, a gyermek közelében ne köhögjenek, a többi beteg felnõttõl és gyermektõl különítsék el az eddig egészséges
gyermeket!
Nagyon nehéz kérdés: Mikor mehet
közösségbe a gyermek?
Jó egészséget kíván:
Dr. Valkó Péter
gyermekgyógyász fõorvos
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Remek játékot nyújtva hazahoztuk a kupát. Kiemelendõ,
hogy a torna legjobb kapusa díjat a PSC játékosa,
Szentmihályi Bence kapta.

KUPAGYÕZELMEK
Az utánpótlás csapataink a téli teremedzések mellett több
kupán is részt vettek, amelyeken remek eredményeket
értek el. Az U21-es csapat Székesfehérváron az FMLSZ
kupán indult. Viszonylag nehéz csoportba kerültünk. A
csoportban a következõ eredményeket értük el: PSCSárszentmiklós 5:1, PSC-Kápolnásnyék 4:0, PSC-Cece
7:2, PSC-Pátka 1:1. Megnyertük a csoportunkat bejutva a
hármas döntõbe. Ott már Megye1-es csapatok vártak ránk.
Polgárdi ellen 3:3-at értünk el, majd Martonvásár ellen
következett a mindent eldöntõ mérkõzés. Addig is
lehengerlõ szép játékot nyújtottak a fiúk, azonban erre a
meccsre még tudtak emelni egy szintet. A szurkolóink
vastapsa mellett már a végén gálázhattunk. Az 5:1-re megnyert meccs azt jelentette, hogy megnyertük a kupát.

Felnõtt csapat: Csanádi János újra
PSC mezben
Az elõzõ számban még nem tudtunk konkrét új igazolásokról beszámolni, mostanra azonban már hírt adhatunk új
játékosok érkezésérõl. Csanádi János majd egy évtized
után tér vissza, mentalitásával és játéktudásával sokat
segíthet csapatunknak. Új játékos Kenyeres Attila, aki
Szabadegyházáról érkezik, korábban több évet magasabb
osztályban játszott, tagja volt az Iváncsa megye1-es
bajnokcsapatának is. Védelmünk vele sokat erõsödhet.
Harmadik érkezõ Kovács Zsolt, aki Dunaújváros
Pálhalma tartalékcsapatában focizott, 22 éves középpályás, aki szintén több évet játszott magasabb osztályban.
Idõközben megkezdõdött a téli mûfüves nagypályás
bajnokság. Elsõ fordulóban Mezõfalva ellen sok helyzetet
elszórakozva 2:0 arányú vereséget szenvedtünk. Még
nagyon sok hiányzó nehezítette a helyzetünket, de elsõ
meccsnek megfelelõ volt. Második fordulóban egy kicsit
erõsebb rivális várt ránk, Dunaújváros tartalékcsapata. A
fiatal tehetséges játékosok mellett a korábbi magyar
válogatott Salamon Miklós is itt játszik. Ezen a meccsen
nem vallottunk szégyent, hiszen a helyzetek kihagyásában
magasan vertük az ellenfelet. Talán a döntetlen igazságosabb lett volna. A 3:2 arányú vereséget hozó meccs gólszerzõi: Györök Attila és Imre János voltak. A harmadik fordulóban Seregélyes ellen játszottunk villanyfényben. Jó
elsõ félidõ után vezettünk 2:0-ra Dombi Dániel góljaival.
Második félidõben többet cseréltünk és már nem változott
az eredmény. Negyedik fordulóban az Aba csapatával játszottunk. Aba évek óta egyik nagy riválisunk a dobogóért
folytatott harcban. Az egész mérkõzésen érezhetõ volt,
hogy az Aba jobban felpörgött erre a találkozóra, talán
elõrébb tart a felkészülésben. Talán túlzó a 3:0-s
vereségünk.

A gyõztes U21 csapat

Díjátadáskor kihirdették a torna csapatát, amelybe három
PSC-s játékost beválasztottak (Kolosa Róbert, Sebõk
Attila, Kovács Andor). Az U21-es csapat Ercsiben is
indult egy teremtornán, ahol harmadik helyen végzett.
Bizakodva várjuk a közelgõ bajnoki küzdelmeket. Az
U15-s csapatunk a hagyományos Gárdony kupán indult.

Zserdin Balázs

A Gárdony kupán gyõztes U15 csapat
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