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Ára: 120 Ft

Karácsony elõtti
döntések 2015-re

Kádár Béla 40 évvel ezelõtt vetette papírra
Pusztaszabolcs 100 éves krónikáját. Hiszen 140
éve alakult meg a település községi szervezete. Az
akkori törvényeknek megfelelõen Puszta-
szabolcson lett bíró és lettek elöljárói. Azóta szinte
folyamatosan gyarapodik a település: tízszeresére
növekedett a lakosság létszám; községi, majd
késõbb nagyközségi, 2008-tól városi címmel ren-
delkezik; a gyerekek nevelési-oktatási
intézményei kialakultak és fejlõdnek; az orvosi
ellátás kiegyensúlyozottá vált; a mentõ-tûzoltó-
rendõrség hármasából már csak az önálló
rendõrõrs hiányzik. Vállalom, hogy 2015-ben is a
140 éve irányító elõdökhöz méltóan fogjuk irányí-
tani a város ügyeit.
A Karácsony elõtti képviselõ-testületi ülésen a
jövõre vonatkozó döntéseket hoztak a képviselõk.
Három ilyen témát szeretnék bemutatni.
Hosszú-hosszú vita volt a korábbi testület tagjai
között a kommunális adó bevezetésérõl. A
választási kampány vállalásai között is szerepelt a
kommunális adó megszüntetése. Hiszen a pusz-
taszabolcsiak által befizetett összegek, a kom-
munális adó mértéke nem fedezte azokat a költ-
ségeket, amely nevében bevezették. A kb. évi 20-
20 mFt összeg csak egy, egy és fél utca szakasz
aszfaltozási költségeit takarja. Ezért az adózók
befizetése és az aszfaltozás megvalósulása közt
többségében olyan nagy idõ eltolódás keletkezik,
amely konfliktusokat generál. Az adóját rendesen
befizetõ választópolgár elvárja, hogy az az útsza-
kasz készüljön el, amelyen õ lakik. Ezek az elvárá-
sok folyamatosan és fokozatoson emelkednek.
Mivel látható, hogy rövid távon (5-8 éven belül) az
új képviselõ-testület nem tudja a kommunális
adókból az utak aszfaltozását teljesíteni, ezért az
eszköz rendszert, a kommunális adót kellett áta-

lakítani. A decemberi döntés értelmében az
állandó lakosok számára a kommunális adó
fizetési kötelezettsége megszûnik 2015-tõl.
Az utak aszfaltozása ezzel nem oldódik meg, de
nem is sugalljuk azt, hogy havi 1000 Ft
befizetésével a feladatot teljes egészében áttol-
hatjuk az önkormányzatra. Új eszközöket kell
találni, hogy a lakossági hozzájárulás, befizetések
és az aszfaltozás megvalósulása idõben közelebb
kerüljenek egymáshoz.
Második témaként szeretném felhívni a figyelmet
arra, hogy korábban parázs vita alakult ki az új
orvosi rendelõrõl. A „vasúton innen, s a vasúton
túl” felvetésre háziorvosi buszjáratot indított az
önkormányzat. Keddenként és csütörtökönként a
település régebben épült részén élõ betegek
számára buszjárat közlekedik. Remélhetõleg segít-
ség lesz azok számára, akik dr. Juhász Judit
háziorvos rendelésére szeretnének elmenni.
Lassan két éve, hogy átalakult az iskola irányítási
rendszere. Az önkormányzatnak kevesebb döntési
lehetõsége van, de az iskola finanszírozási ter-
hének nagy részérõl sem neki kell gondoskodnia.
Minden átalakítás során vannak olyan kérdések,
amelyek nem teljesen tisztázottak. Nem az volt a
kérdés, hogy a gázkazán égõfej cseréjének 700 e
Ft-os költségét az önkormányzatnak kell-e állnia,
hanem az, hogy a pályázatból megvalósított
eszközök karbantartása, pótlása kinek a feladata.
Jogszabályi háttér újbóli értelmezése segítségével,
szülõi felvetések meghallgatásával az önkor-
mányzat magára vállalja ezeket a feladatokat.
Ennek megfelelõen pl. a projektorlámpa csere az
önkormányzat feladata, ezért megrendeltük ezeket
a lámpákat, s remélem a cikk megjelenésének
idõpontjában már használják is a tanulók.
Végezetül: „Legyen mindig vidám, örüljön a sik-
ereknek! Ezt kívánom Önnek 2015-re.”

Csányi Kálmán
polgármester
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Tájékoztató a két ülés közti
eseményekrõl

2014. november 27-én a Velencei-tó Turizmusáért
Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) Egyesület
(velencei, illetve gárdonyi központú TDM) konferenciát
tartott a velencei-tavi turisztikai desztinációkról. Külön
téma volt a vendégéjszakákhoz kapcsolódó helyi idegen-
forgalmi adó felhasználása.
2014. december 1-jén reggel volt a gyermekorvosi és a
felnõtt háziorvosi rendelõ átadó ünnepsége. Ettõl a naptól
kezdõdõen mind Juhász doktornõ, mind pedig Valkó dok-
tor úr az új orvosi rendelõben rendel.
Késõ délelõtt zajlott a tûzoltóõrs ünnepélyes átadása, ame-
lyen részt vett Bakondi György, a Katasztrófavédelem
Igazgatóságának vezetõje, dr. Molnár Krisztián, a Fejér
Megyei Közgyûlés elnöke, dr. Simon László kor-
mánymegbízott, a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetõje,
Spányi Antal püspök úr, dr. Kovács Péter, a Dunaújvárosi
Járási Hivatal vezetõje. A rendezvényen a Pusztaszabolcsi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület gyermekcsoportja adott
mûsort. Köszönjük az Önkéntes Tûzoltó Egyesületnek,
hogy felvállalta azokat a szervezési feladatokat, amelyeket
a hivatásos tûzoltóság kért tõlük.
Délután Milvius Gabriellával, a Faunus Kft. vezetõjével
egyeztettünk a speciális étkezés biztosításának
feltételeirõl, amely önálló napirendként szerepel az
ülésen.
Délután Gémesiné Fejes Zsuzsanna, Besnyõ pol-
gármestere keresett meg, aki a beszélgetés során jelezte,
tudomása van arról, hogy Beloiannisz Önkormányzata
nem kívánja tovább fenntartani a közös polgármesteri
hivatalt Besnyõvel. Ezért érdeklõdött a Pusztaszabolcs-
Besnyõ közös polgármesteri hivatal kialakításának
lehetõségérõl. Nem utasítottam el, de pénzügyi
feltételekhez kötöttem ennek az esetleges megvalósítását.
December 15-én vált egyértelmûvé, hogy a
Kormányhivatal közremûködésével Beloiannisz-Adony
és Besnyõ-Iváncsa közös polgármesteri hivatalok fognak
megalakulni.
Késõ délután a Hivatal munkatársait tájékoztattam a
november 26-i képviselõ-testületi ülésen hozott dön-
tésekrõl.
2014. december 2-án a Fejér Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelõségének Útügyi Osztálya
közmeghallgatást és szakhatósági egyeztetést tartott a
beruházásban érintett mezõgazdasági utakról. Kiderült,
hogy a 160 km/órás sebességû vasúti pálya átépítése miatt
mind a székesfehérvári, mind a dunaújvárosi vonal
esetében új vasúti nyomvonalat kell kialakítani.
Megkérdeztem, hogy a régi nyomvonal hasznosításával
kapcsolatosan a tervezõnek milyen elképzelései vannak?
Válaszként elhangzott, hogy rekultiválni kívánják ezt a
területet. Kértem, vizsgáljuk meg annak a lehetõségét,

hogy a régi nyomvonalat mezõgazdasági útként
hasznosítjuk. A NIF, azaz a tervezõ képviselõje a jelenle-
gi tervezési szakaszban nem tudja befogadni ezt a javasla-
tot, ellenben nem tartja kizártnak, hogy az építési engedé-
ly módosításakor erre lehetõség van. Ennek elõfeltétele,
hogy a MÁV mondjon le az elhagyandó nyomvonalról és
az állam képviselõje, vagyis az MNV Zrt. nyilatkozzon
arról, hogy az önkormányzat számára átadja mezõgaz-
dasági útként azt a területet. A tanácskozáson a MÁV
képviselõje szóban jelezte, hogy nem kívánnak igényt tar-
tani erre a területre. A megegyezésnek megfelelõen a
MÁV felé küldtünk egy levelet, amelyben kértük a MÁV-
tól, hogy írásban jelezze, nincs szükségük az elhagyandó
nyomvonal területére.
2014. december 4-én reggel az ÁNTSZ a cikolai
hidroglóbusz éves szokásos ellenõrzését végezte el,
különös problémát nem jeleztek.
A délelõtt folyamán Mézes József, az Agrárkamara pusz-
taszabolcsi bizottságának elnöke keresett fel és kérte a
mezõõrök anyagi megbecsülését. Megegyeztünk abban,
hogy januárban önálló napirendi pontként áttekintjük a
mezõõrök munkáját.
A Területfejlesztési Operatív Program adatkérõ táblázatát
a Fejér Megyei Önkormányzat számára megküldtem. (A
táblázat mellékelve az elõterjesztéshez.)
Este a Mûvelõdési Házban Az ember tragédiája címû
elõadáson vettem részt, nem voltunk sokan.
2014. december 5-én a Polgármesteri Hivatal dolgozóival
munkaidõ után Mikulás ünnepséget tartottunk.
Délután Kasztner László vacsorára hívta meg azokat a
személyeket, akik a „Magyarország legszebb konyhakert-
je” mozgalomhoz kötõdtek és megköszönte, hogy sokan
gondoltak rá.
2014. december 8-án a Vertikál Zrt. Sárbogárdon tájékoz-
tatta az ellátási körzetéhez tartozó települések pol-
gármestereit az elmúlt évrõl, illetve a következõ idõsza-
król. Miközben Pusztaszabolcs számára a szelektív hul-
ladékgyûjtés finomhangolása a megoldandó probléma,
addig a települések többségében maga a szelektív hul-
ladékgyûjtés volt a probléma. Abban egyeztünk meg az
ellátást végzõ DÉSZOLG Kft. vezetõjével, hogy a
februári testületi ülésre a szelektív hulladékgyûjtés tapasz-
talatairól tájékoztatást fogunk kapni.
Késõ este az OTP meghívására Székesfehérváron színházi
elõadáson vettem részt, ahol az OTP munkatársaival a
szolgáltatásaikkal kapcsolatos tájékoztatót meg tudtuk
beszélni.
2014. december 9-én a Belügyminisztérium tájékoztatta a
Hivatalt, hogy 1,2 millió forint pályázati támogatást kap-
tunk a kamerarendszer bõvítésével kapcsolatosan. Mivel a
beadott pályázati összegnek csak 50 %-át kaptuk meg,
ezért három helyszínen alakítjuk ki a rendszer bõvítését:
az Adonyi út – Mária utca keresztezõdésében, a volt MÁV
Iskola épületének, valamint a sportpálya figyelésére a
Sport utcáról. A szerzõdést december 18-án írtam alá a
Belügyminisztériumban.
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Tájékoztató a két ülés közti eseményekrõl  /folytatás/

2014. december 9-10-én Dunaújvárosban továbbképzésen
vettem részt a képviselõkkel. Véleményem szerint a
továbbképzés igen hasznos volt, hatására új ötletek, gon-
dolatok születtek a képviselõkben. Ezekben a napokban az
ÁNTSZ ellenõrizte a cikolai temetõt. Várható, hogy ezzel
kapcsolatban intézkedési tervet kell bemutatni.
2014. december 11-én a Dunaújvárosi Rendõrség közéleti
fórumot tartott, ahol tájékoztatták a jelenlévõket az elmúlt
idõszak eredményeirõl, problémáiról. Elmondták, hogy
növekedett a kerékpáros baleset következtében
bekövetkezõ halálos balesetek száma, viszont a mostani
adatok alapján szerencsére csökkent a bûncselekmények
száma. Tájékoztattak továbbá arról is, hogy január 1-jétõl
a kapitányság rendelkezni fog egy saját használatú traffi-
pax berendezéssel is. Két dolgot kértem a kapitányságtól:
egyrészt, hogy a településre bejövõ forgalmak sebesség-
mérését végezzék el, hiszen ezáltal az itt élõk védelmét el
tudjuk érni, másrészt, hogy az Adonyi Rendõrõrs paranc-
snoka határozza meg a pusztaszabolcsi körzeti megbízot-
tak fogadóórájának idõpontját és amennyiben ez
megtörtént, akkor Pusztaszabolcs Város Önkormányzata
vállalja, hogy errõl egy hirdetõtáblát készíttet a körzeti
megbízotti épület falára. Kora délután Pfeffermann
Judittól kértem tájékoztatást a lakástakarék módszer
útépítési felhasználásával kapcsolatosan. Az egyeztetések
elkezdõdtek, de még végleges javaslatot nem tudok leten-
ni a képviselõk számára.
2014. december 12-én ketten is bejelentkeztek a jegyzõi
álláshelyre pályázók közül, hogy szeretnének velem
beszélni az álláshely potenciális betöltésének
lehetõségérõl. A mai napig négy pályázat érkezett be a
jegyzõi álláshelyre vonatkozóan. Délelõtt a Manóvár
Óvoda Alma csoportja lucázott a Polgármesteri
Hivatalban. Délután a középiskola szalagavató ünnep-
ségén vettem részt.
2014. december 13-án szombaton munkanap volt a
Polgármesteri Hivatalban. Ebben az idõpontban szerelték
be az általános iskolában a gázégõt. A legutóbbi
képviselõ-testületi ülésen hozott határozatot nem tudtuk
végrehajtani, mert a zalaszentgróti gyár által javasolt
gázégõ beszerelését a környéken lévõ szerelõk közül senki
sem vállalta. A gyár által javasolt székesfehérvári cég egy
másik gázégõ beszerelését vállalta és ennek megvalósítása
történt ezen a napon. A költségek tekintetében 700 ezer
forintot fizettünk ki a gázégõért és annak beszereléséért.
Délután a Pusztaszabolcsi Hagyományõrzõ és
Hagyományteremtõ Alapítvány szervezésében kocsonya
parti és forraltbor-készítõ verseny volt, amelyen én is részt
vettem.
2014. december 15-én megérkezett az ÁNTSZ levele
azzal kapcsolatosan, hogy lakossági bejelentésre megindí-
tották a vizsgálatot az általános iskolai fûtés problémái
miatt. Telefonon jeleztem, hogy a hétvégén ezt a prob-

lémát már megoldottuk. Kérték, hogy írásban is jelezzük
mindezeket. December 17-én határozat is érkezett, amely-
ben január 12-ig kötelezték az önkormányzatot a fûtés
megoldására. December 17-én írásbeli tájékoztatót
küldtünk az ÁNTSZ-nek. Délelõtt a Zsiráf Óvodában
Bartókné Piller Magdolna óvodavezetõvel egyeztettünk az
SNI-s óvodások szakember szükségleteivel kapcsolatban.
Kiderült, hogy se a megye központi KLIK, se a járási
KLIK nem tudja biztosítani az óvodában szükséges sza-
kember szükségletet utazó pedagógusok segítségével.
Ezért az óvodának és/vagy az önkormányzatnak kell
megkeresni azokat a szakembereket, akik megbízással,
vagy óraadóként ezeket a feladatokat el tudják látni. Ezzel
kapcsolatosan szülõi kérés is érkezett írásban az önkor-
mányzathoz. A beszélgetés során egyeztettünk a nap-
kollektoros rendszer mûködési problémáiról is. Az óvo-
davezetõvel, valamint a KG Invest Kft. fõmérnökével
történt beszélgetés alapján a következõ ismereteim van-
nak: A nem napos idõszakban a napkollektorok nem
tudnak melegvizet elõállítani, ezért a KG Invest Kft.
hõszivattyúkat tervezett a rendszerbe, amelynek kiépítése
még nem történt meg. A hõszivattyúk hiányában a nem
napos idõszakban az elektromos hõpatronok nem tudnak
annyi melegvizet termelni, amennyi az óvodában szük-
séges, ezért a karbantartónak manuális módszerrel kell
beavatkozni a rendszerbe az idõjárás alapján. Kértem,
hogy egy napkollektor napló vezetésével a beavatkozá-
sokat a karbantartó dokumentálja. A hõszivattyúk
kialakítása a tavasz folyamán várható, a KG Invest Kft.
tájékoztatása szerint. Remélhetõ, hogy akkor már
automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, megfelelõen
fog mûködni a rendszer. Délután a Pénzügyi Bizottság
ülésén vettem részt.
2014. december 16-án Kistelekrõl érkezett delegáció
Pusztaszabolcsra, hogy a helyi értéktár kialakításával
kapcsolatosan tájékozódjanak. Tájékoztattam õket
Pusztaszabolcs általános jellemzõirõl és örömmel vettem,
hogy a Pusztaszabolcsi Hagyományõrzõ és
Hagyományteremtõ Alapítvány tapasztalatokat tud átadni
más települések szervezetei számára.
Az MNV Zrt-nél telefonon tájékozódtam, hogy a sportpá-
lyával és a volt vasúti területtel kapcsolatosan hogyan áll-
nak az ügyek. Sajnálattal tapasztaltam, hogy a MÁV még
nem adta át az MNV Zrt. számára a sportpálya területét, a
volt MÁV ingatlan esetében az értékbecslésre várnak.
Csak az I. negyedévben történõ átadásban reményked-
hetünk.
2014. december 17-én reggel a Manóvár Óvodában
szervezett karácsonyi ünnepségen vettem részt.
A délelõtt folyamán a Noble Kft. tájékoztatott arról, hogy
a kerékpáros pihenõhelyekkel kapcsolatos pályázatban
lévõ eszközök (pihenõpadok, kerékpártárolók) kihe-
lyezése megtörtént. Délután volt a Humán Bizottság ülése.

Csányi Kálmán
polgármester
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Szóbeli kiegészítés a két ülés közti
eseményekhez

Csányi Kálmán az írásbeli elõterjesztés kiegészítéseként
elmondta az alábbiakat:
2014. november 28-án írásbeli választ adott Paál Huba
képviselõnek az október 28-án feltett kérdéseire.
2014. december 5-én Varga Gáborral, a Fejér Megyei
Kormányhivatal munkatársával egyeztetett azzal kapcso-
latosan, hogy a Kormányhivatal, vagy a Járási
Kormányhivatal milyen feladatokat tudna
Pusztaszabolcsra ideiglenesen áthelyezni, legalább olyan
gyakorisággal, mint például a Munkaügyi Kirendeltség
esetében, amely minden hónap utolsó csütörtökén tart
ügyfélfogadást a Polgármesteri Hivatalban.
2014. december 11-én írt arról, hogy a Dunaújvárosi
Rendõrkapitányság által tartott fórumon javasolta, hogy
határozzák meg a körzeti megbízottak ügyfélfogadási ide-
jét, amelyhez az önkormányzat elkészítteti az információs
táblát. Ma tájékoztatták, hogy a körzeti megbízottak
fogadóórájának idõpontja szerda 18 és 19 óra között lesz,
ezt vállalta fel az Adonyi Rendõrõrs. 
Az elõterjesztés 3. oldalán, amikor a napkollektorokról írt,
akkor egy szakszó csere történt, mert hõcserélõkrõl
beszélt, pedig hõszivattyúkról van szó és akkor talán már
érthetõ a gondolatmenet a mûszaki szakemberek számára
is.
2014. december 17-én este a Humán Bizottság ülése után
a Polgári Egyesület rendezvényén vett részt.
2014. december 18-án reggel Antalovics János befektetõ
kereste meg, akivel a mai napon folytatta az egyeztetést.
Önálló napirendi pontként fog szerepelni a mai ülésen a
kastély hasznosításának lehetõsége. 
A Belügyminisztériumban aláírta a kamerarendszer
bõvítésével kapcsolatos szerzõdést. Este a
Településfejlesztési Bizottság tagjaival, valamint
Hambalgó Lászlóval, a Polgárõrség vezetõjével meg-
nézték az ingatlanok karácsonyi díszítéseit. Úgy ítélték
meg, hogy Vágó Béla Velencei úti karácsonyi díszítése
volt a legszebb és ezen kívül még három családnak adnak
emléklapot a karácsonyi díszkivilágítás miatt.
(Emléklapot adott át Szabó Sándornak és Márki Éva
Juliannának, valamint Bogár Istvánnak.) Megemlítette,
hogy emléklapot ad majd át Czövek Imre és Czövek
Imréné részére, akik most nem tudnak jelen lenni az
ülésen. A bizottság úgy gondolta, hogy a következõ
személyeknek kiemelkedõ még az ingatlanuk karácsonyi
díszítése: Polákovicsék a Rövid utcában, Csanádi József a
Széchenyi utcában, Pupp József a Zrínyi utcában, Nagy
Miklós a Széchenyi utcában, Gyöpös Józsefék a Mikszáth
Kálmán utcában, illetve a vállalkozók között Bognár
Anett a Mátyás király utcában, a Feri Bolt a József Attila
utcában, illetve az Önkéntes Tûzoltó Egyesület szertára a
Velencei úton.
2014. december 19-én reggel az Adonyi Kistérségi Tanács

alakuló ülése volt, amelyrõl a napirendi pontnál részlete-
sebben számol be. Délelõtt az általános iskola karácsonyi
ünnepségén vett részt, délben a középiskola tanári kara
invitálta meg ünnepi beszélgetésre. Délután a Mûvelõdési
Házban tartott városi karácsonyi ünnepségen volt.
2014. december 20-án a Keresztény Demokrata Néppárt
tartotta megyei választmányát. Késõ délután a Sport Club
tartott évzáró rendezvényt, amelyen meghívottként vett
részt.
Ma reggel (december 22.), mint már korábban említette,
Antalovics János kereste fel. Délután Molnár Sándor, a
Pusztaszabolcsi Hagyományõrzõ és Hagyományteremtõ
Alapítvány kuratóriumának elnöke kereste meg egy
kérelemmel, amely szintén önálló napirendi pontként
szerepel a mai nap folyamán.
Kiegészítésként Czöndör Mihály alpolgármester javasol-
ta, hogy a tûzoltóõrs átadási ünnepségén az ÖTE gyer-
mekcsoportja által adott színvonalas mûsort. Köszönjék
meg a gyerekeknek és Popovics Ilonának – a
köszönõlevélen kívül javasolt akkora pénzösszeget,
amelybõl egy-egy pólót lehetne venni a gyerekeknek.
November 29-én, Mezõszilason a Fejér megyei ifjúsági
értékõrök záró találkozóján nagyon jól szerepeltek a pusz-
taszabolcsi értékõrök. December 5-én egy kertbarát hun-
garikum klub megalakulásáról döntöttek, melynek
vezetésére Szajkó Jánost kérték fel. December 7-én a
cikolai kopjafánál tartottak megemlékezést a 70 éve
kivégzett hadifogoly huszárok emlékére. December 12-én
a Zsiráf Óvoda átadásának 20. évfordulójára rendeztek
ünnepséget.
Simonné Zsuffa Erzsébet tájékoztatta a megjelenteket,
hogy november végén Szõke Erzsébet lemondott a
Vöröskereszt helyi alapszervezetének vezetésérõl,
tiszteletbeli elnök lett, új elnökké pedig Simonné Zs.
Erzsébetet választották. Adorjánné Bozsódi Irénnel, a szo-
ciális intézmény vezetõjével egyeztetve, egy nagyon sik-
eres Mikulás napi ünnepséget rendeztek a mûvelõdési
házban, ahol 85 gyermek és szüleik vettek részt. A család-
segítõvel karöltve rendeztek élelmiszer- és játékgyûjtést
karácsonyra. A 30 legrászorultabb családnak fenyõfát
ajándékoztak, melyeket Csiki Ottó kedvezményesen adott.
Megdöbbenését fejezte ki, hogy mennyi szegény család
van ebben a városban.
Ehhez a gondolatkörhöz kapcsolódva emelte ki Csányi
Kálmán és Tüke László a baptista egyházközség és a
Karitász karitatív tevékenységét.

Kiss Kornélia
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Dr. Galambos Dénes országgyûlési
képviselõ tájékoztatója

A képviselõ úr megragadta az alkalmat, hogy elsõ alka-
lommal találkozva az újjá választott polgármesternek és a
képviselõ-testület tagjainak gratuláljon az önkormányzati
választáson elért nagyon szép eredményhez. Az októberi
választás felhatalmazása alapján a következõ öt évnek
nagyon alkotó évnek kell lennie. Ebbõl alig bõ három év
maradt az országgyûlésben, hogy a területet képviselve
próbáljanak meg hozzáadott értéket teremteni.
Amikor 2015-ben indítják az évet, akkor rögtön figyelniük
kell a 2016-os évre, hiszen az elsõ két év az, amiben el kell
indítani azokat a programokat, amelyeket közösen
elhatároznak a területen. Az uniós ciklus kezdete is egyút-
tal a 2015-ös év. 2015 nyaráig lezárják az elmúlt hétéves
ciklust, a következõ, 2014-tõl 2020-ig terjedõ idõszak
pedig januártól indul. Szerinte az egyik fontos területük
lesz a Területi Operatív Program forrásainak az optimális
felhasználása. Ebben megköszönte a gyors reagálást,
hiszen a megyei közgyûlésnek – amely szintén ötéves idõ-
tartamra került megválasztásra – a feladata alapvetõen
nem az, hogy a megyeházán programokat szervezzenek,
hanem hogy a megyébe érkezõ operatív források fel-
használásában segítséget nyújtson. Ez ebben a járásban 2
milliárd forint. Ezen belül elég komoly feladatokat kell
majd végrehajtani, hiszen azt tudni kell a képviselõknek, a
polgármester pedig ezzel tisztában van, hogy
Magyarország speciális helyzete, hogy semmi sem vág
egybe, tehát a területi határok sem ugyanazok, mint
aminek látszanak. A választókerületek kialakításánál a
politika nagyobb választókerületek létrehozása mellett
foglalt állást, ami azt jelenti, hogy a dunaújvárosi székhe-
lyû választókerülethez tartozik nyolc település,
ugyanakkor ez kettõ járást is jelent, hiszen a Martonvásári
Járáshoz tartozik Ercsi, amely elvileg ebbõl a területfe-
jlesztési forrásból is kell, hogy részesüljön, de véleménye
szerint, a martonvásári forrásból is, ami a bicskei
választókerület része. Ugyanakkor a Dunaújvárosi
Járáshoz tartoznak a Mezõföldnek azok a települései,
amelyek korábban a Leader közösségben kerültek össze-
verbuválásra. A Leader kivezetése még a következõ
hónapokban történik.
Három országgyûlési képviselõnek kell ezen a területen
mozognia. Pusztaszabolcs közel 400 millió forinttal szá-
molhat, ami az elsõ körös igényfelmérések között jelen-
tkezett. Szerinte ez nem olyan rossz eredmény a 2 milliárd
forintos összegbõl. Emellett vannak azok a programok,
amelyeket felvetettek a képviselõk a választási kampány
során, például a belterületi utak, a vasúti jármûjavító
helyzete. Ezekre nem a TOP-os forrásokat használnák fel,
ezekért külön meg kell majd küzdeni. Az már tapasztal-
ható, hogy a Pusztaszabolcs-Velence közötti útszakaszon
elindultak azok a munkálatok, amelyekre pénz ugyan nem
volt. A korábbi országgyûlési képviselõ L. Simon
Lászlóra is számíthat, mert jelezték igényüket, hogy az

elmaradt részeket Pusztaszabolcs és Velence között a
2015-ös évben be kell fejezni. Egy szakasz marad el, a 6-
os autópálya felõli részt nem látják most megvalósítható-
nak. Mind a nyolc településen ugyanazt kapja meg a bel-
területi utakkal kapcsolatban. A saját településén naponta
keresik meg az ügyben, hogy mikor csinálják meg az
utakat. Az unió nem támogatja a belterületi utakat, a TOP-
ban szintén nincsen rá forrás. Próbálja a lehetõségeket
kutatni. Szerinte a kora tavasz munkája lesz, hogy bel-
területi utak ügyében tisztán lássanak. Pontosan a TOP-os
források felhasználása, illetve a projektek jó
elõkészítettsége érdekében tervezik egy olyan szervezet
létrehozását, ami a Leader lezárása utáni idõszakot is
magában foglalná. Valószínûleg a Leader források és
maga a munkaszervezet is a lezárás után megszûnik.
Varga Gábor országgyûlési képviselõvel a saját választók-
erületeikben tervezik egy olyan társaság létrehozását,
amelyben olyan szakemberek tevékenykednek (3-5 fõ),
akik a településfejlesztési kérdéseket fogják össze. Ennek
a településfejlesztési stratégiát elõsegítõ társaságnak az
ügyében - amelynek a létrehozása január hónapban indul-
na - majd megkeresik valamennyi önkormányzatot.
Konkrétan már megnyerték ennek a tevékenységnek a
folytatására Sági Pétert, aki a dunaújvárosi integrált város-
fejlesztési stratégiát készítette. A munka irányítását végzi
azzal, hogy õ ennek a nyolc településnek végezné a
pályázat elõkészítõ menedzselõ munkáját, természetesen
egyetlenegy testületnek és polgármesternek sem elvonva a
kompetenciáját. Véleménye szerint, a közelmúlt
eseményei igazolták, hogy folyamatos a fejlõdés.
Tolmácsolta dr. Dorkota Lajos véleményét a tûzoltóõrs
átadása kapcsán, miszerint nagy öröm, hogy sikerült ezt az
objektumot átadni, hiszen ezt még õ kezdte el, kormány-
megbízottként felvállalta. Lesz majd némi kérése a
tûzoltóparancsnoknak a testület felé, hogy térkõ
vonatkozásában segítsenek és keressenek hozzá majd for-
rást. Sajnos nem tudott részt venni az átadásokon, de
januárban szívesen megnézné az átadott objektumokat.
Bízik abban, hogy januárban, amikor a költségvetés
elõkészítése folyik, akkor is tudnak szót váltani. Talán a
január 5-ével induló héten már többet tud arról mondani,
hogy indulnak az uniós fejlesztésekkel, hiszen ezeknek az
elõkészítése most folyik. Megköszönte a munkáját a pol-
gármesternek, a képviselõknek és az aktivistáknak. Áldott,
boldog karácsonyt kívánt, a jövõ évre pedig sikeres, ered-
ményes esztendõt. Csányi Kálmán megjegyezte, ahhoz,
hogy a TOP pályázatok sikeresek legyenek, az kell, hogy
az MNV Zrt. elvégezze az értékbecsléssel kapcsolatos
tevékenységet, illetve a másik esetben a MÁV Zrt. adja át
az MNV Zrt-nek a sportpályát és ne várakozzanak
hónapokig, mert a mostani információ szerint március a
legelsõ idõpont, amikor esetleg szóba jöhet, hogy az önko-
rmányzat megkapja ezeket az ingatlanokat.
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Dr. Galambos Dénes országgyûlési képviselõ
tájékoztatója /folytatás/

Kérte dr. Galambos Dénes országgyûlési képviselõt, ha
lehet, a múlt héten pénteken megjelent 339/2014-es Korm.
rendelet 12. § (1) bekezdésének hatálya alá kerüljön be a
település, tehát a szennyvíztisztító telep nemzetstratégiai
érdek legyen, hogy azt helyre tudják állítani.
Megerõsítette, hogy járási szinten 2 milliárd forint van
elkülönítve, de tavaly májusban a képviselõ-testület úgy
döntött, hogy elfogadják azt az elvet, hogy lakosságszám
arányosan részesülnek a települések ebbõl az összegbõl és
így durván 270 millió forint + önrész kerülne
Pusztaszabolcsnak. Azért tûnik 400 millió forintnak, mert
vannak tartalék ötletek is benne, de max. 300 millió forint
környékén célozzák meg úgy, hogy ne vesszenek össze a
többi településsel. Paál Huba elmondta, Pusztaszabolcson
ritkán látnak testületi ülésen országgyûlési képviselõt,
ezért örömét fejezte ki, mert az igazi információk itt
hangzanak el. Véleménye szerint, hiába tagja
Magyarország az uniónak, de sok minden nem európai
szintû és nem úgy mennek a dolgok, az önkormányzatok
nem rendelkeznek rengeteg pénzzel. Fõképp a likviditás
tekintetében zavarja, ha egy nagyobb léptékû beruházás-
nál beadnak egy pályázatot, akkor abba az utófinan-
szírozás miatt még egy ekkora önkormányzat is bele tud
rokkanni. Egy 30-40 millió forintos kifizetés a költ-
ségvetést felborítja. Még az is elfogadható lenne, ha a
kifizetett pénzt megkaphatnák a döntés után viszonylag
rövid idõn, például az adott hónapon belül, de nem tudják,
hogy mikor kapják meg, így aztán sok likviditási dolog
halmozódhat fel. Megkérdezte, látnak-e lehetõséget
valamilyen központi, áthidaló segítségre, ahol az ilyen
önkormányzatok segítséget kaphatnának az utófinan-
szírozás miatt? A kiíró nehezen dönti el, hogy jó, vagy
nem, így hetekig, hónapokig állt 20-30 millió forint egy
pályázatban. Lehetséges-e a jövõ évben valamilyen
törvényi változás erre vonatkozóan, hogy az önkor-
mányzatok az ilyen helyzeteket meg tudják oldani?
Dr. Galambos Dénes a kérdésre válaszolva elmondta, a
rendszer már tartalmazza az önerõ alapfogalmát. A
pályázatok indításánál ezzel mindenképpen élni kell.
Maximálisan azon lesz, hogy a térségben ezzel éljenek. A
létrejövõ szervezetnek a feladata lenne a pályázatoknak az
elõkészítése, menedzselése, kézbentartása, illetve elõl jár-
jon abban, hogy a megpályázott források esetében jó esél-
lyel tudják, hogy a döntéshozóknak mi az elképzelése. E
tekintetben az már nem mûködik, hogy különbözõ uniós
projektekben a tanácsadók jelentõs díjazásokat kaphattak
és különbözõ ágazati projekteket kezeltek. Külön nem lesz
lehetõség arra, hogy pályázati tanácsadó cégeket kap-
janak, ezért azt gondolták, hogy létrehozzák azt a maxi-
mum 5 fõs szervezetet a járás térségében, amellyel
hatékonyan lehet dolgozni. Ez a szervezet a KDRFÜ-vel
is együtt fog dolgozni, hiszen a KDRFÜ lesz a megyében
a végrehajtó szervezet és az állami projektekbõl
hatékonyan tud a Miniszterelnökségnél irányt fogni. Az

önerõ nagyon fontos, mert az önerõ az, amit nem tud meg-
finanszírozni az önkormányzat, hiszen erre korlátos lesz a
lehetõsége is a hitelfelvétel esetében és épp elég az, hogy
a mûködésre a költségek meglegyenek. Az iparûzési adót
nem lehet rögtön sokszorosára növelni, el kell jutni addig,
hogy legyenek alanyok, akik majd fizetnek. Ebben a rend-
szerben van önerõ támogatás, jobban, mint korábban és
ezt szeretnék kihasználni például Pusztaszabolcs esetében.

Horváth Éva

Kérdések, interpellációk

Paál Huba megkérdezte, hogy a közvilágítás órával vagy
fényérzékelõvel kapcsol-e be. Sokadszorra említi, hogy a
ravatalozónál továbbra sem ég a közvilágítási lámpa.
Javasolta a képviselõknek, hogy egyszer a polgárõr autó-
val járják végig Pusztaszabolcs útjait, hogy megtapasz-
talják a nem aszfaltozott utak minõségét. Megkérdezte,
hogy megkapta-e a jegyzõ a munkájáért a köszönõlevelet.
Felhívta a figyelmet egy sajtóhibával megjelent ren-
dezvényplakátra. 
Csányi Kálmán tudomása szerint a közvilágítással kapcso-
latban a közterület felügyelõ bejelentést tett, reményét
fejezte ki, hogy az E-ON egyszer reagál a bejelentésekre.
A jegyzõ részére a köszönõlevél vagy már elé került és
aláírta, vagy ezután fog elé kerülni és fogja aláírni. A
Polgármesteri Hivatal állományában nincs kommuniká-
ciós tevékenységért felelõs munkatárs, aki a nyilvános
dokumentumokat korrektúrázná.

PUSZTASZABOLCS
LAKOSAINAK!

Mint az I. számú háziorvosi körzet tulajdonosa, ezú-
ton szeretném megköszönni mindazon kedves
betegeimnek a segítségét, akik egy szóra jöttek és
részt vettek a régi rendelõ kiürítésében, ill.
költöztetésében.
Bár az új megszokása, elfogadása mindig nehéz és
bizonyos áldozatokkal jár, mégis remélem, hogy
egyre többen lesznek, akik pozitívan gondolnak
majd a Szabolcs liget új „jövevényére, a háziorvosi
rendelõre.

Megtisztelõ figyelmüket és megértésüket
megköszönve:

Csordásné dr. Juhász Judit
háziorvos
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Döntött a képviselõ-testület arról,
hogy keddi és csütörtöki napokon
plusz járattal egészíti ki a helyi
autóbuszjárat menetrendjét, hogy el
lehessen jutni a Juhász doktornõ ren-
delésére. (A menetrendet külön
közöljük.)
Az önkormányzatnak kötelezõ felada-
ta a speciális étkezési igényû gyer-
mekek intézményi étkeztetésének
biztosítása. Errõl kötött szerzõdést az
önkormányzat a Faunus Kft.-vel.
Többségi szavazással döntöttek a
képviselõk a Szabolcs Magazin

mûsor megszûntetésérõl, azzal
indokolva, hogy alacsony volt a
nézettség a kifizetett költségekhez
képest. Csiki Szilárd és Paál Huba
támogatólag szólt a magazinmûsor
mellett, mert a nézettségi adatok
alapján szórással ugyan, de elég
sokan nézték a hírmûsort.
Elfogadta a képviselõ testület a 2015.
elsõ félévi munkatervét. A korábbi
évekhez képest változás, hogy május
hónapban lesz közmeghallgatás a
2014. év várospolitikai eseményeirõl
és tájékoztató az önkormányzat 2014.

évi zárszámadásáról, valamint
tájékoztató a 2015. év várható fela-
datairól.
A magánszemélyek kommunális
adójáról szóló 2013. évi önkor-
mányzati rendeletet is felülvizsgálta
és módosította a képviselõ-testület. A
rendelet módosítása szerint, azt az
ingatlan tulajdonost, aki nem állandó
lakos Pusztaszabolcson, megadóz-
tatják, aki állandó lakos, azt nem. Egy
településnek az a célja, hogy minél
több lakója legyen, mert annál maga-
sabb normatívát kap. A lakatlan
telkekért is kell kommunális adót
fizetni, ha a tulajdonos nincs oda
bejelentkezve. Paál Huba a ked-
vezmények átvezetése iránt érdek-
lõdött. 
Csányi Kálmán elmondta, hogy meg-
marad a 12000 Ft/év/ingatlan adó
mértéke és egyetlenegy kedvezmény
van arra a lakásra, vagy ingatlanra,
amelyre a tulajdonos be van jelentve. 
Szotyori-Nagy Istvánné aljegyzõ
szerint nem áll rendelkezésre jelenleg
olyan adat, ami mutatná, hogy hányan
fizetnének majd kommunálisadót.
Tárgyaltak a képviselõk az önkor-
mányzat 2015. évi költségvetését
megalapozó döntésekrõl: 
Tüke László javasolta, hogy a járda
felújítási programba vegyék be a
Mátyás király utca elejétõl a József
Attila utcáig tartó szakaszon járda
létesítését. A javaslatot Paál Huba
kiegészítette azzal, hogy a Virág
utcában a Gépállomás utcától a hídig
viszont nincs járda.
A Humán Bizottság javasolta a HPV
védõoltás fiúk számára történõ biz-
tosítását, mivel a lányok számára az
állam ingyenesen biztosítja a
védõoltást. Ennek kapcsán Tüke
László aggályait fejezte ki, mert az
oltás olyan anyagot is tartalmaz, ame-
lyet néhány országban betiltottak.
Véleménye szerint részletesebb szülõi
tájékoztatásra lenne szükség,
ugyanakkor a szabados szexuális élet
korlátozását kellene inkább népsz-
erûsíteni.

2014. december 22-i 
képviselõ-testületi ülésrõl
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Simonné Zsuffa Erzsébet szülõként informálódott a HPV oltásról,
nem támogatja a javaslatot és semmi olyat nem támogat, ahol a gyer-
mekek kísérleti alanyok lehetnek. 
Horváth Zoltán kiemelte, a Napraforgó Klub és Juhász doktornõ las-
san egy évtizede küzd ezért az oltásért. Minden oltásnak vannak
kockázatai. Paál Huba szerint ez nagyon bonyolult dolog, fontos az
erkölcsi nevelés, de biztosítsanak az oltás céljára egy keretet. A
HPV oltás fiúkra való kiterjesztésének pénzügyi finanszírozása
javaslat nem kapta meg a szükséges támogatást.
A Képviselõ-testület a következõ új fejlesztések tervezését tartja
szükségesnek és lehetségesnek a 2015. évben, melyeket a
lehetõségek függvényében kell a költségvetési rendelet-tervezetbe
beépíteni:
- Az általános iskolát érintõ intézkedési tervben szereplõ statikai
felújítás mûszaki elõkészítése, udvar felújítása;
- Az önkormányzati intézmények szükség szerinti villamos energia
hálózatának felújítása, az érintésvédelmi felülvizsgálat alapján a
szükséges feladatok elvégzése;
- Az önkormányzati intézmények szüksége szerinti fûtéskorsz-
erûsítése, a fûtési rendszerek karbantartása, az ehhez kapcsolódó
pályázatokon való részvétel;
- Az aszfaltozott utak kátyúzása, padka megerõsítése;
- A járdák felújítása;
- A nem pormentes utak (17 km) esetében legalább 4 km karban-
tartása kövezéssel;
- A zöldterület rendezéshez, egyéb karbantartáshoz kisgépek,
eszközök vásárlása (utánfutó, tömörítõ henger, fûnyírógépek);
- Temetõ bõvítése, kolumbárium építése;
- Közvilágítás bõvítése (Iskola utca, Sport utca az állomás mentén,
régi MÁV területen);
- Cikolai belsõ ivóvíz hálózat, valamint a Szabolcs pusztai
egészséges ivóvíz hálózat terveztetése;
- Településfejlesztéssel kapcsolatos tervek elkészíttetése;
- Egészségügyi centrum II. ütemének megvalósítása, parkolóhelyek
kialakítása, pályázati úton fûtéskorszerûsítés megvalósítása;
- Keretösszeg tervezése járdaépítésre;
- A templom megvilágítása;
- A Velencei út 1. szám alatti épület riasztóval történõ felszerelése.
Szóbeli tájékoztatást követõen élénk vita alakult ki az óvodák nap-
kollektoros rendszerének mûködésérõl. A melegvíz ellátást 3 ener-
giaforrás biztosítaná: a nap, az elektromos áram és a hõszivattyú,
ami jelenleg még nincs beépítve. Elhangzott: az önkormányzat
megrendelt egy rendszert, amiért kifizetett durván 40 millió forintot,
amely rendszer nem mûködik, holott azt vártuk, hogy hatékonyabb
lesz a fûtés és biztosítja a használati melegvizet. A rendszert valaki
mûszakilag átvette, a javítás a kivitelezõ garanciális feladata. Csányi
Kálmán elmondta, hogy a mûszaki átvételkor mûködött a rendszer.
A kivitelezés mûszaki ellenõre nem az önkormányzat részérõl
tevékenykedett.
Az önkormányzat csatlakozik ”A legszebb konyhakertek” 2015. évi
programjához.
A képviselõk döntöttek a 70 éve kivégzett magyar huszárok
emlékére történõ emléktábla állításáról.

Kiss Kornélia

RUHA DOKTOR!
- Tönkre ment zipzár miatt áll a
szekrényben kabátja, nadrágja,

szoknyája?
- Fel kell hajtani, vagy le kell engedni

blúzát, nadrágját, szoknyáját?
- Bõ lett, esetleg szûk ruhája ,kabátja,

nadrágja, szoknyája?
- Foltozásra vár valamely ruhadarabja?
- Függönyét, ágyterítõjét, plédjét kell

beszegni?
- Függönyt szeretne varratni?

- Tönkre ment a táskája?

Mindezeket orvosolja
Szabó Enikõ

A ruhajavítás orvosa.

06-25/271-171

Tájékoztató orvosi
ügyeletrõl

Pusztaszabolcson munkanapokon a település
háziorvosai érhetõk el 12-16 óráig telefonon a 06-
20/933-6767-es telefonszámon. Az orvos saját
autóján szükség szerint házhoz is megy.
16 óra után másnap reggel 7 óráig (a saját házior-
vosa munkaidejének kezdetéig) központi orvosi
ügyeleti ellátás biztosított, kulcsi telephellyel. A
sürgõsségi orvosi ellátás igénybe vehetõ szemé-
lyesen is. A kulcsi ügyelet elérhetõ a következõ
telefonszámokon: 06-20/933-6767 (mobil) és 06-
25/251-063/101mellék (vezetékes).
Ünnep és munkaszüneti napokon a központi
sürgõsségi orvosi ügyelet 24 órában érhetõ el a
fenti módon.
Tisztelettel kérünk minden beteget, hogy 16 óra
elõtt ne próbálják igénybe venni a kulcsi
ügyeletet, ne zavarják felesleges telefonjaikkal a
szakrendelések munkáját. A 06-20/933-6767-es
mobil telefonszám segítségkérésre bármikor alka-
lmas. Azt a telefonhívási lehetõséget a pusztasz-
abolcsi háziorvosok biztosítják kilencedik éve.

Tehát javaslom, a kollégáim nevében is, a mobil-
telefonjukba elmenteni, a lakásba jól látható

helyre kiírni a  06-20/933-6767-es telefon-
számot.
Együttmûködésüket köszönik a település házior-
vosai.
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Pusztaszabolcson 2015. január 13-án a megyei közlekedési
felügyelõség közmeghallgatást tartott a települést ketté szelõ
vasútvonal terveirõl. A közmeghallgatás során 3 tervet
vázolt fel Horváth May Richárd, a Fejér Megyei
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelõség munkatársa és a
tervezõk.
Az elsõ terv-ismertetés a kvázi elkerülõ út volt, a második
téma a meglévõ szintbeli átjáró korszerûsítése, a harmadik
témakör pedig a P+R parkolás lehetõsége a lakosok
számára.

Az elkerülõ szakasz fontos a köz számára, mert választási
lehetõség elé állítja az embereket, hogy a kvázi elkerülõt,
vagy a szintbéli vasúti átjárót használják. A szintbéli átjáró
átalakítása azért nem jöhetett szóba, mert nem volt lehet-
séges megoldani az akadálymentesítést csak lifttel és lépc-
sõvel. Nincs kellõ hely az alul- és felüljáró kialakítására,
néhány zsákutca jött volna létre a környezõ utcákból. A

jelenlegi terv alapján a szintbéli átjárón egy-egy autósáv,
egy-egy biciklisáv és egy-egy gyalogos átkelõ lesz mindkét
irányba. Az átkelõnél kétkarú csapósorompó fogja fenntar-
tani a biztonságos átkelés lehetõségét.
A földtulajdonosok igen nagy számban voltak jelen, mert
legfõképpen õk érintettek az ügyben, hiszen földjeiken hal-
adna át a kvázi elkerülõ útszakasz. Néhány kérdésre
szerettek volna választ kapni: Melyik területeket érinti a
kisajátítás a beruházás során?
Milyen összegre vagy cserére számíthatnak a gazdák?
Biztosítva lesz-e nekik a földút, hogy megközelíthessék
földjeiket?
A közmeghallgatáson szó szót követett, kész tények alapján
végül is biztos, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
megbízatásából az Utiber Közúti Beruházó Kft. fogja meg-
valósítani a terveket.

Méder Szilvia – Uszkay Réka

A pusztaszabolcsi vasúti átkelés kérdése

Szép számban jöttek el a tájékoztatóra   (fotó: Molnár Artúr)

A terveket tanulmányozzák   (fotó: Molnár Artúr)

FELHÍVÁS
Kedves Pusztaszabolcsiak!

A helytörténeti gyûjtemény látogatóival beszélgetve, már több alkalommal is elmondták, hogy szüleik,
rokonaik hagyatékának felszámolásakor - nem gondolva az iratok, dokumentumok helytörténeti értékeire
-, sok mindent kidobtak. Olyan dolgok semmisültek meg, amelyek beleillettek volna a kiállított anyagok
közé. Ezek a mondatok a háborús anyagok gyûjtése közben is gyakran elhangzottak.
Tisztelettel kérem Önöket, hogy hagyatékok felszámolásakor – amennyiben ez nem okoz gondot –
szíveskedjenek gondolni a pusztaszabolcsi helytörténeti gyûjteményre, amely a pusztaszabolcsiak tulaj-
dona, az itt élõket gazdagítja. 
A gyûjteménynek fényképes leltára van, minden esetben megjelölve az adományozót, a családot, ahon-
nét a bemutatott tárgy, irat vagy fénykép származik. 

Szívesen kimegyünk a helyszínre is megbeszélni a dolgot.

Elérhetõségek:
Pusztaszabolcsi Hagyományõrzõ és Hagyományteremtõ Alapítvány  2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 1. (volt MÁV iskola)

vagy pusztaszabolcsi.hagyomany@gmail.com vagy 06-20-398-8557
Tisztelettel: A kuratórium és Czöndör Mihályné (alapító)
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Zsuffa Bözsi kicsit
másképpen

Zsuffa Bözsit Pusztaszabolcsnak nem kell bemutatni. A neved
hallatán szinte mindenkinek az jut eszébe rólad, hogy sportem-
ber vagy: feketeöves karatés, japán bajnok, sikeres edzõ…
Remélem, azért más is… (nevet). Nem szeretem ugyanis, ha
kategorizálnak. Sem engem, sem senkit. Egy ember sokkal
többet ér, mint amit az életének egy bizonyos szakaszában
elért.
Tökéletesen igazad van, de azzal indítottam, amit elõször hal-
lottam rólad, mielõtt évekkel ezelõtt személyesen találkoztunk
volna. Akkor még tanítottál az általános iskolában.
Ez így van, de az a múltam. Azóta más irányt vett az életem.
Még sportoló koromban tanultam valamit, amit a civil életben
is hasznosítani tudok. Egy „módszert”, amit kiváló amerikai
sportpszichológusok alkalmaznak, illetve tanítanak a

„pácienseknek”. Nem véletlen tehát, hogy az amerikai
sportolók szinte kivétel nélkül erõsek mentálisan. Már a
sportkarrierjük elején megtanulják elengedni a múltat: nem
számít, mi volt tegnap. Mindegy, hogy nyertél vagy veszítettél.
Az számít, mit tudsz tenni most, hogy az általad kitûzött ered-
ményt fel tudd mutatni holnap.
Úgy látom, elég sok jelenleg az általad kitûzött cél, és tulaj-
donképpen ezért is kértelek a beszélgetésre. Tavaly november
óta te vagy a helyi Vöröskereszt elnöke, és elég gyorsan
belevetetted magad a munkába. 
Ez így van rendjén. Ha valaminek nekiállok, azt teljes gõzzel
teszem. Nem tisztségeket gyûjtök, és nem azt nézem, mi a
hasznom belõle, és hogy ezt a hasznot hogyan tudom a baráti
körömre is kiterjeszteni. Ilyenrõl hallunk eleget sajnos! Nem
tudom elfogadni azt a magyarázatot, hogy ilyen világban
élünk, mert igenis vannak önzetlen, jóakaratú emberek még itt

a városunkban is. Közöttünk élnek, a közvetlen
környezetünkben, csak õk nem érzik szükségét, hogy nagydo-
bra verjék, ha jót cselekszenek, ha segítenek. Ha adnak,
szívbõl adnak, nem pedig azért, hogy tettüket majd kiposztol-
hassák a facebook-ra, lefényképezve magukat, mondjuk, a rás-
zorultakkal. 
Mesélnél röviden arról, milyen sûrû is volt számodra a decem-
beri hónap, illetve kik segítették a Vöröskereszt munkáját?
Persze, de nem biztos, hogy szerencsés neveket említeni.
Egyrészt nem biztos, hogy akarják, másrészt félõ, hogy valaki
kimarad a sorból, és az nem lenne fair. Legelõször Szõke
Erzsébet nevét említeném, akitõl átvettem a stafétabotot. Õ
volt éveken keresztül a Vöröskereszt elnöke, tõle van mit tan-
ulnom! Mind az önzetlenség, mind pedig a szervezõkészség
terén. Erzsi ugyan átment most „hivatalos” nagymamába, de
tiszteletbeli elnökként a háttérben számíthatok rá. A kará-
csonyi adománygyûjtésben kivette rendesen a részét a helyi
Vöröskereszt tagjaival együtt. Ugyanúgy, mint a család-
segítõk! Az összegyûjtött játékokat, könyveket, ruhákat õk jut-
tatták el lelkiismeretesen a rászorultakhoz. Közel nyolcvan
gyermeknek sikerült szebbé tennünk a karácsonyát. Ami pedig
nagyon meghatott, hogy a pusztaszabolcsi sofõrök pénzt
gyûjtöttek maguk között, aminek egy részébõl 28 család jutott
fenyõfához. Csiki Ottó pedig nagyon kedvezményes árat szá-
molt fel értük! Mindig tudtam, hogy jó adni, mégis olyan
különleges volt mindezt átélnem. Szüleim karácsony táján
mindig megajándékozták boltjukban a rászorultakat. Én így
nõttem fel. Segíteni, ahol tudunk! Nincs ebben semmi
csodálkoznivaló. Ez így helyes! Ezt így kell tenni!
Nem biztos, hogy sokan gondolkodnak így…
Többen, mint gondolnád! Említek még egy példát! Amikor a
Mûvelõdési Házban megrendeztem a Mikulás ünnepséget, a
szomszédom, Börzsei Jánosné Éva felajánlotta, hogy addig,
amíg nem érkezik meg a gyerekek kedvence, kézmûves
foglalkozással köti le a lurkókat. Az idõ így gyorsabban el is
repült. Éva a munkáját, az idejét, a kreativitását hozta ajándék-
ba. Ez is felbecsülhetetlen érték. Ugyanúgy, mint Pásztor
Anikó szervezõi készsége, vagy a Vöröskereszt tagjainak gon-
dos ,figyelmessége, ahogy folyamatosan fõzték a teát a
gyerekeknek.
Új évre új tervek?
A Vöröskereszt a véradások mellett számos képzést hoz váro-
sunkba, amely segítséget nyújt mindazoknak, akik élnek a
lehetõséggel, valamint változtatni szeretnének. Az idei év elsõ
programja a véradás lesz. Január 27-én, kedden kerül erre sor
a Mûvelõdési Házban 13 órától 18 óráig. Aki csak teheti,
jöjjön el, hiszen életet menthetünk.
Sok sikert és kitartást kívánok a munkádhoz, Bözsi!
Köszönöm. Ha kívánhatnék valamit az új esztendõre, akkor az
így hangozna: legyen kevesebb nélkülözõ gyerek, illetve
család Pusztaszabolcson. Kapjanak több törõdést, odafigyelést.
És ne csak azoktól, akik idáig is mellettük álltak.
A VÖRÖSKERESZT SZERVEZETÉHEZ FOLYA-
MATOSAN CSATLAKOZHAT BÁRKI, AKI SEGÍTENI
SZERETNE
zsuffa.bozsi@gmail.com

Kiss Kornélia

Mikuláskor a gyerekek között



December 14-én, vasárnap harmadik
alkalommal rendeztük meg immár
hagyományosnak tekinthetõ Ádventi
Vásárunkat, melyen zömében helyi
kézmûvesek és termelõk árusították
portékáikat. A kezdeti 10-12
résztvevõ kézmûves mára 30-34 fõre

növekedett. Az emberek számítanak
a vásárra, a kellemes idõtöltésre és
sokan az idén már itt vásárolták meg
a karácsonyi ajándékokat. Köszönet
Koltai Zsuzsának, hogy a facebook-
on segített szervezni, koordinálni a
vásárt. (Készülünk a hagyományos

húsvéti vásárra is.) Hagyo-
mányosnak mondható, hogy a kará-
csony elõtti hétvégén rendezzük meg
a városi karácsonyt, melyen a helyi
amatõr csoportok és vallási
közösségek elõadói lépnek fel. A
zsúfolásig megtelt Mûvelõdési Ház

színpadán egymást kö-
vették az általános isko-
la tanulóinak jelenetei
az énekkarral kiegé-
szülve, a nyugdíjas
egyesület kórusa, a
református hitanosok
mûsora, a baptisták
énekesei és a mûsor
megkoronázásaként a
Szabolcs Singers szív-
hez szóló dalai. A
mûsort kiegészítette
Sztupa Boglárka és
Rácz Andrea versmon-
dása.

Szabolcs Singers és a 2. c.
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Decemberi rendezvények a Mûvelõdési Házban

Pethõ-Tóth Brigitta, Gencsev Gábor és Czine Eszter Sztupa Boglárka
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Nagyon jó hangulatú szilveszteri
mûsorral szórakoztatta a közönséget
december 28-án, vasárnap kora este
Gencsev Gábor elragadó partnernõiv-
el, Pethõ-Tóth Brigittával és Czine
Eszterrel.
Elõszilveszteri hangulatban telt
december 29-én, hétfõn délután-este a
harmadik alkalommal megrendezett
Teadélután. Horváth Laci bácsi
igazán kitett magáért, hogy biztosítsa
a jó hangulatot. A mintegy 30 fõs tár-
saság hálás közönségnek bizonyult,
hiszen a harmonika szó mellett lelke-
sen daloltak, a szintetizátor zenéjére

pedig tüzesen ropták a táncot, közben pedig
jó ízû beszélgetések zajlottak. 
Úgy tûnik ez a fajta szórakozás a középkorú
és az idõsebb korosztályt vonzza. 

Minden hónap utolsó péntek délutánján 15-
19 óra között várjuk a dalolni, táncolni,
beszélgetni vágyó barátainkat.
A legközelebbi alkalom tehát január 30-án,
péntek délután.

Kiss Kornélia

A baptista gyülekezet énekesei

Harmónia Nyugdíjas Egyesület

A 4. évfolyamosok mûsora

Nagy volt az érdeklõdés a vásárban

Szilveszteri hangulatban
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Kopjafa Felsõcikolán
2011. május 29-én Felsõcikolán a Magyar Hõsök Emléknapján
szentelték a kopjafát, amely a megszálló szovjet csapatok által
Felsõcikolán kivégzett magyar katonák emlékét õrzi. Alsóházi
András kezdeményezésére Adony város polgárai állították.
Rövid leírás 1944. december 7-én történtekrõl: 
A 2. magyar huszárezred 1. százada Pusztaszabolcs felé vonult,
néhány katonát hátrahagyva, hogy azok három beérkezõ járõrt
fogadjanak, majd együtt vonuljanak a század után. Reggel 8 és 9
óra között mindhárom járõr beérkezett Felsõcikolára. Úgy döntöt-
tek, elég volt a harcból, megadják magukat az oroszoknak. A
megérkezõ oroszok közrefogták õket, elvették puskáikat, majd
továbbindultak Pusztaszabolcs felé, 3-4 fõt hátrahagytak a mag-
yarok õrzésére. Õk sorakoztatták a foglyokat és a mûúton elindul-
tak Adony felé. A felsõcikolai temetõt elhagyva összetalálkoztak
egy Adony felõl érkezõ orosz egységgel, akinek a parancsnoka
kivégeztette a foglyokat. Tizennyolc huszárt tarkólövéssel
végeztek ki, egyet puskalövéssel, amikor menekülni próbált. A
kivégzést egy huszár élte túl. Õ bevetette magát a nádasba. Este
belopózott a cikolai házak közé, ahol Liber Jánosné Kasza
Máriától civil ruhát kapott. A megmenekült katona mondta el mi
történt társaival. Másnap Fogas János és Matus György vezetésév-
el a felsõcikolai férfiak eltemették a hõsi halottakat. A tömegsírt
felnyitották és 1945-ben Pusztaszabolcson a sírkertben helyezték
el a Cikolán ideiglenesen eltemetett katonákat.
Az adonyi polgárok által felállított kopjafánál a környék és
Pusztaszabolcs lakói közösen emlékeznek.
(Részlet a Gubicza Tibor által készített értéklapból)

Koszorúzás Cikolán a kopjafánál

2015. január 12-én a világháborúk áldozatainak emléknapján
adonyi polgárok Alsóházi Andrással, Paulusz Bálinttal, valamint a
pusztaszabolcsiak Csányi Kálmán polgármesterrel és Czöndör
Mihály alpolgármesterrel megkoszorúzták a Cikolán álló kopjafát.
A Harmónia Nyugdíjas Egyesület nevében Dombrovszki György
és id. Neikl Ferenc helyeztek el koszorút. A Futószakosztály
nevében Dobrán Anikó, Lepsényi Jánosné és Varga Ildikó rakták
vázába a kegyelet virágait.A koszorúzáson jelen lévõk ezután a
pusztaszabolcsi városi temetõbe mentek, ahol rövid emlékmûsor
keretében, Gévay Szûcs Ella szavalata után Csányi Kálmán pol-
gármester felavatta a képviselõtestület határozata alapján, Horváth
Krisztián által a huszárok tiszteletére elkészített emléktáblát. 
Az ünnepség sorozat a városi megemlékezéssel folytatódott, majd
a Hagyományok Házában, a Hagyományõrzõ Alapítvány által ren-
dezett Katonák a fronton kiállítás megnyitásával fejezõdött be.

V.K.L.

December 20-án negyedik alkalommal vártam a könyvtárba az
éjszakai alvás helyett is olvasni vágyó iskolás gyerekeket.
Játékos ismerkedéssel, majd a kedvenc vagy az éppen olvasott
könyv bemutatásával kezdõdött a program. Ismét lehetett „mogy-
orópontokat” gyûjteni: a téli ünnepekhez kapcsolódó kérdésekre
adott helyes válaszokkal, és más „téli rejtvények”, kirakók
megoldásával. 
Az éjszakába (éjfélen is kicsit túl) nyúló olvasás után reggel
elmesélték, utána pedig színes rajzzal illusztrálták is az olvasot-
takat a gyerekek. Bejegyezték a könyvtár emlékfüzetébe, hogy mit
és mennyit olvastak az éjjel.

A kézmûves foglalkozáson mi is készültünk az ünnepre: jégvirá-
gokat vágtunk, ragasztottunk.
Végül mindenki elmondta a véleményét a programról, s hogy
hogyan érezte magát. A feladatokért kapott pontokat kis
ajándékokra válthatták a gyerekek. 
Találkozzunk 2015-ben is: sok-sok könyv kölcsönzésekor és majd
az olvasás éjszakáján!
Olvasásban gazdag új esztendõt kívánok!

Paragh Margit könyvtáros

Könyvtárunkban folytatódik az állományból törölt könyvek
kiárusítása.

50-300 Ft-os egységáron lehet vásárolni 
a nyitva tartási idõben.

Olvasás éjszakája 2014
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Tisztelt jelenlévõ Emlékezõk,
Hölgyeim és Uraim!

A doni áttörés évfordulóján tartott
városi megemlékezésen Paál Huba

képviselõ úr mondott emlékezõ beszédet,
melyet alább olvashatnak.

Az emberiség és nemzetünk történetét
a háborúk iszonyata és súlyos
szenvedései, az emberi gyász kíséri
végig. Ezek között is talán a legtöbb
borzalmat és szenvedést felvonul-
tató háború itt Európában, s
világszerte a múlt századi két
világháború volt.
A háborút soha nem mi idézzük
elõ. A két iszonyatos világháború
sem elõdeink akaratából zajlott és
okozott szörnyû pusztulásokat,
tragédiát és soha el nem múló
gyászt. A háború nem a miénk,
nem a kisembereké. A háborúk
mindig nagyhatalmi és politikai
célokból születtek. Az áldozatok
mégis az egyszerû emberek,
egyszerû katonák, akiknek még sok-
szor az sem adatott meg, hogy
tisztességes és méltó temetésben
legyen részük, és hogy a sírjukon
virág nyíljék. Õk azok, akik jeltelen
sírokban nyugszanak.
A két világháború katonái közül
sokakat idegen földre vezényeltek,
idegenben harcoltak, idegen földön
estek el, és névtelenül porladtak el.
Parancsra vonultak be, vezényszóra
meneteltek, és úgy adták életüket a
hazájukért. A mi kötelességünk pedig
megemlékezni róluk, védeni a békét
és megelõzni a háborút. 
Az elsõ világháborúban is a harctérre
induló katonák szomorú szívvel
énekelték a közismert
katonadalt:„Kimegyek a doberdói
harctérre, feltekintek a csillagos
nagyégre! Csillagos ég, merre van a
magyar hazám, merre sirat engem az
édesanyám?”Sokszor beteljesedett a
dal jóslata, mert többé nem térhettek
haza, mert elestek a fronton!
Sirathatták, gyászolhatták õket az
özvegyek, az édesanyák, a testvérek
és az elárvult kisgyermekek vagy az
eladó sorban lévõ fiatal lányok, akik

gyásztáviratokból értesültek, hogy
hõsi halott lett a gyûrûs võlegényük.
Hölgyeim és Uraim, tisztelt
Emlékezõk!
Városunkban is nem kevés olyan
ember él, élt, akik édesapa nélkül nõt-
tek fel, akiknek a hadiárvák szomorú
és nehéz életével kellett meg-
birkózniuk. Õk azok, akik alig vagy
egyáltalán nem emlékeznek már az
édesapákra, rájuk, akik behívójuk
után kétségbeesett lélekkel hagyták itt
szeretteiket, és meneteltek ki a
borzalmakkal tiport országutakra:
gyürkõzni a halállal, rettegni a szemet
kiverõ aknaszilánktól, az éhségtõl, a
csontig hatoló hidegtõl, a hadi-
fogságtól, és a pusztulástól. 
Emlékeznünk kell a hadiözvegyekre
is, akik 1945 után már huszonévesen
fekete kendõvel árnyékolták be szép,
szomorú fiatal arcukat. Õk azok, akik
a temetõnkben az emléktábla elõtt
gyertyát gyújtottak és egy imát
rebegtek a háború áldozataiért.
Emlékezzünk azokra az áldozatokra
és a háború szörnyûségeit elviselõkre,
akik már nem lehetnek közöttünk.
Emlékezzünk az ismert és ismeretlen

hõsi halált halt katonákra, civilekre és
hozzátartozóikra, akik a háborúk
áldozataivá váltak. Soha el nem fele-
jtve emlékezzünk a magyar bakákra,
a munkaszolgálatosokra, a megfosz-
tottakra, a végelgyengülésben
összeesettekre, a görnyedt, sántikáló,
láztól és tetûtõl gyötört, kiéhezett
emberi roncsokra, a félelemtõl
megõrültekre, a nyomtalanul eltûn-
tekre, a soha nem azonosítottakra, a
névtelen, jeltelen sírban nyugvókra! 
Sokszor teszik fel a kérdést hogy

hõsök voltak õk vagy áldozatok?
Talán már nem is ez a leg-
fontosabb kérdés. Inkább az, hogy
tudunk-e méltóképpen emléket
állítani nekik. Egy egész
nemzedéknek jutott osztályrészül
a háború borzalma és szenvedése
mindazoknak, akik a háború fron-
tjain életre-halálra küzdöttek
egymással vagy lakóhelyükön
élték át a háború soha nem felej-
thetõ borzalmas élményét. Õk
azok, akik Európa elveszett
nemzedékévé lettek.

Visszaidézni is fájdalmas mindazt a
szenvedést, amit át kellett élniük! A
pergõtüzeket, a szuronyrohamokat, a
kétségbeejtõ éhséget és szomjúságot,
a torokszorító reménytelenséget, az
ezerarcú halál torkában átvirrasztott
éjszakákat és végigharcolt nap-
palokat, a testi és lelki megpróbáltatá-
sokat, amely elõtt némán állunk.
Ez a múltbeli történet, a két
világháború eseményei, a mi közös
történetünk. A nagyapámé éppen úgy,
mint az Önök nagyszüleié. Azoké a
fiúké és apáké, akik komolyan és
nótaszóval indultak el otthonról, hogy
teljesítsék kötelességüket a végsõkig.
Azoké is, akik végül hazatértek ezek-
bõl a rettenetes harcokból, és azoké
is, akik kövek, keresztek, kopott, gon-
dozatlan sírjelek alatt nyugszanak.
Ez a lányok és az asszonyok története
is, akik otthon rettenetes kétségek
között várták szeretetteiket, és akik
közül oly sokan nem jöttek haza soha
többé. A szülõké, akiknek csak
megsárgult fényképek és levelek
maradtak emlékül fiaiktól.

A világháborúk
áldozatainak
emléknapja
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Hölgyeim és Uram!

Az emlékezés rá kell döbbentsen mind-
nyájunkat, hogy a háborúk áldozatai, a
szenvedések mutatják, milyen értéket
jelent hazánk, az életünk, és hogy mekko-
ra kincs is a béke. Fel kell idéznünk újra
meg újra, hogy a közös múlt, a gyász, a
fájdalom miatt is egymáshoz tartozunk.
Békét sürgetett a világban és az emberek
lelkében Ferenc pápa az újesztendõ elsõ
vasárnapján a római Szent Péter téren
mondott beszédében. Hozzátette:
„Minden ember és minden nép éhezik és
szomjazik a békére” Az egyházfõ szólt
arról is, hogy „túl sok konfliktus szen-
nyezi be vérrel a világot, de feszültségek
és konfliktusok a látszólag békében élõ
országokban, városokban és közösségek-
ben is érezhetõk kulturális, etnikai és val-
lási okok miatt” Hangsúlyozta a pápa:
„Minden helyzetben és minden szinten
lehetséges az egyetértés. Béke nélkül
nincs jövõ!”
Éppen emiatt is õriznünk kell szívünkben
a háborúkban elesettek és áldozatok
emlékét, hogy elkerülhessük az újbóli
háborúkat és békében élhessünk.
Higgyük és reménykedjünk, hogy az
áldozatuk nem volt hiábavaló, mert
vérükbõl egyszer majd új hajtás sarjad.
Nyugodjanak békében!
Köszönöm figyelmüket.

A helyi Hagyományok Házában 2015. január 12-én a háborúk
áldozatainak, a háborút átéltek emlékére nyílt a Katonák a fronton kiállítás.
A bemutatott anyag rendhagyó. Több települési értékhez kapcsolódik: a
Cikolai Kopjafához, az I. világháborús emlékszobor és a II. világháború
emléktáblájához és helytörténeti kiadványokhoz. Ugyanakkor egy új érték
születéséhez is, az 1944-ben kivégzett huszárok emléktáblájának
avatásához. A világháborúknak nem a történelmi, politikai hátterét, nem is
az eseményeit mutatja be, hanem az embert, aki résztvevõje, elszenvedõje
a harcoknak, aki "a hadra kelt sereg kötelékében híven teljesítette köte-
lességeit." Mindezek mögött "arctalanul" ott van az aggódó, otthon helytál-
ló asszony, a feleség a gyermekekkel...

Kiállításmegnyitó

A kiállított fényképekrõl Pusztaszabolcson, a környezõ pusztákon,
Szabolcspusztán, Csongorádon, Cikolán élõ, onnét a Nagy Háborúba és a
II. világháborúba besorozott, harcoló katonák néznek le ránk. A katonai
portrék mellett láthatók fronton készült képek is.
1991 óta rendszeresen lejegyezzük a településen élõk múltról szóló
történeteit. Eközben elõkerültek háborús emlékek, fényképek is, amelyek a
kiállítási anyag magvát alkotják.
2011-ben a Sorsok, életek, családok I. kötetében megörökített tizenegy
családi történet szinte mindegyikében olvasható a háborúról. Ekkor
jegyeztem le elõször Szalontai Karcsi bácsi, Papacsek Bandi bácsi, Nagy
Pista bácsi, Szûcs Imre bácsi történeteit a katonaságról, a bevonulásról, a
háborúról és a fogságról. Fájó, de õk ma már csak az emlékekben, a leírt
történeteikben, a fényképeken vannak velünk. A Filotás fivérek I.
világháborús történetét Búzási Erzsi néni telefonon mesélte el egy alkalom-
mal. Fel-felbukkannak még napjainkban is eddig nem ismert háborús
emlékek, például a hamarosan megjelenõ, Fülöp Magdolna nevével fém-
jelzett vasutas családokról szóló könyvben is olvashatók. Felvetõdik a gon-
dolat: milyen anyagok vannak még a háborúról az itt élõk tarsolyában?
Mert vannak, az biztos! Például a Madarász Jenõ bácsi által bemutatott
katonai képek a családról most kaptak nyilvánosságot. 

Katonák a fronton
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Katonák a fronton /az elõzõ oldal folytatása/
Kiállításunk sokkal szegényebb lenne Wasserné Õsi Márta
gyûjteménye nélkül. Csodálatos, 1917-es Érdekes Újsá-
gokat hozott, amelyek napi hírként, sok-sok illusztrációval
számolnak be az itthon maradottaknak a harcokról. Viczai
Györgyné Marika nagyapja Király György és édesapja
Király János katonai képeit mutatta meg.
Az Újvári házaspár értékes képeket hozott a kiállításra a
Nagy Háborúról. Remélhetõen többen is követik
példájukat. Albumba rendezés estén az lenne a jó, ha a
lehetõ legtöbb anyag, amivel rendelkezünk, belekerülne.
Láthatók Rózsafi János hadszíntérkutató adonyiakról
készült könyvei is. Ifjú Neikl Ferenc háborús tárgyak
gyûjteményével gazdagította a kiállítást.
A cikolai huszárok emléktáblájának avatásához
helytörténeti újdonságként annyiban járultunk hozzá, hogy
elsõ alkalommal látható nyilvánosan Liber Jánosné Kasza
Mária fényképe, aki civil ruhával segítette az egyetlen
túlélõ, menekülõ erdélyi huszárt. Gubicza Tibor által leírt
értéktári javaslatban van maga a történet is, valamint a
huszárok csontjainak megtalálása a temetõben (pusztasz-
abolcs.hu). Ugyancsak értéktári lapon Ádám László
örökítette meg az I. világháborús emlékszobor és a II.
világháború emléktáblájának létrejöttét. Ez és más
történetek (Lelõttem a négymotoros Liberátort...)
olvashatók a kiállított anyagok között.
Az 1917. évi VIII. törvénycikk szerint:
..."Minden község (város) anyagi erejének megfelelõ,
méltó emléken örökíti meg mindazoknak nevét, akik lakói
közül a most (1917-ben) dúló háborúban a hazáért életüket

áldozták fel".
Ez a törvénycikk vezérelte Pusztaszabolcs község elöljáróit
Graffy István fõjegyzõvel az élen, amikor 1924-ben
felavatták Pásztor János Hõsök emlékszobrát. Bemutatjuk
a szobrászmûvész életútját és néhány, más településen
készített alkotását.
Az értékünneppel legfontosabb, a jövõre is érvényes
célunk:
"...Õrizze meg a késõ utókor hálás kegyelettel azok áldott
emlékezetét, akik életükkel adóztak a veszélyben forgó
haza védelmében."
A kiállítás nyomtatott anyaga (március 10-tõl) igény esetén
felhasználható, elvihetõ tanítási órákra.
A jövõben a városi rendezvényekhez az aktuális települési
érték köré, a jelenlegihez hasonló értékünneppel kívánunk
kapcsolódni, remélve, hogy helytörténeti újdonságokkal
gazdagíthatjuk az itt élõk ismereteit (Fél év telt el a helyi
Hagyományok Háza átadása óta, több tucat programmal és
még mindig többen rácsodálkoznak, hogy ilyen is van
Pusztaszabolcson. Pedig a volt MÁV iskola épülete és
környéke is nagyot változott!).
Végezetül tisztelettel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik anyagaikkal vagy munkájukkal segítették a kiállítás
színvonalasabbá tételét. Köszönjük Ármai Balázséknak a
szép dalokat. Jó érzés volt, hogy sok embert érdekelt a ren-
dezvény. Aki úgy érzi, szívesen elmélyülne a látottakban,
várjuk nyugodt, csendes körülmények között nyitvatartási
idõben (kedd, szerda de. 10-12, du. 15-17 óra között, pén-
teken 10-12, vasárnap 15-17 óra idõpontokban).

Czöndör Mihályné
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A SÁRGA NAP után hamar elérkezett
a következõ jeles nap színesben.
December 5-én kipirosodott az egész
iskola. Az alsósok reggel Mikulás-
futással kezdték a napot. Mindenki
Mikulás-sapkával a fején vágott neki
a tömbkörüli körnek. A célban egy
felnõtt piros sapkás várta õket egy
kosár szaloncukorral.
Az osztályok „legpirosabb” tanulói
összeálltak egy csoportképre, és az
iskola LEG-je is átvette a csokit. 
A Halloween-partin rekord összeg
gyûlt össze a becsületkasszában.
Ebbõl a pénzbõl vásárolta a
diákönkormányzat azt a sok szalon-
cukrot, amit ezen a napon kiosztot-
tunk. Futotta még a bevétel egy szép
fenyõfára is, amit az elõtérben
helyeztünk el. Az osztályok saját ter-
mükben is állítottak karácsonyfát,
melyre maguk készítettek díszeket.

Mikulásfutás után

MMiikkuulláássffuuttááss uuttáánn

Az iskolai ünnepélyt december 19-én

tartottuk. A mûsort a 4. évfolyam tan-
ulói adták elõ az énekkar közre-
mûködésével. A betlehemes játékot
és a megható karácsonyi történetet
Hujberné Király Beáta tanította be
Nagy Violetta segítségével. Az
énekkart Boros Ildikó vezényelte.
Szólót énekelt Nemeth Abros
Elisabeth.  A háttérdekoráció Ádám-
né Farkas Beáta, Nagy Violetta,

Pfeffermann Gyula és Kõkuti László

munkáját dicsérte. A hangosítást
Albert Béla végezte. Köszönjük min-
denkinek, aki közremûködött az
ünnepség elõkészítésében, lebony-
olításában és az utómunkálatokban.
Hálásak vagyunk Czöndör Mihály
szaloncukor-felajánlásáért. Örömmel
láttuk, hogy sokan elfogadták
meghívásunkat, és jelenlétükkel
megtisztelték rendezvényünket.

A hosszú téli szünet után nehéz volt
visszarázódni a hétköznapokba. A
január kemény munkával telik
pedagógusnak és diáknak egyaránt.
Itt az I. félév vége és az írásbeli
felvételi vizsgák ideje.
Már csak egy kis hó volna jó, hogy
végre elmehessünk Dohányosba
szánkózni, és elkészülhessenek a ter-
vezett hószobrok az udvaron. 

Dudásné Mester Judit

Szõke Bogi volt a „legpirosabb”

Pillanatkép a karácsonyi mûsorból
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„„SSzzéépp KKaarrááccssoonnyy
iimmmmáárr eelljjõõ......””

A Pusztaszabolcs Városi Óvoda mindkét tele-
phelyén az idei évben is nagyon vártuk óvodá-
sainkkal a szeretet ünnepét, a Karácsonyt.
Várakozással teli idõszak következett a minden-
napokban, sokat beszélgettünk a családról az
összetartozás fontosságáról. Téli dekorációk
készültek, ünnepi hangulatba varázsoltuk a cso-
portszobákat, a környezetünket. Téli dalokat
hallgattunk, verseltünk, meséltünk, melyekkel
csodás, meghitt pillanatokat szereztünk gyer-
mekeinknek. 
Megismerték a kis Jézus születésének történetét.
Betlehemes játékot mutatott be a Manóvár
óvodában a Pöttyös labda csoport, a Zsiráf
óvodában a Hold csoport.
Ellátogattunk az Idõsek Otthonába, ahol már

nagyon várták a kicsik karácsonyi mûsorát, a Hold csoportos óvodások szereztek örömet az ott lévõknek. 
Hagyományainkhoz híven szülõk is velünk ünnepelték mindkét telephelyen a Karácsonyt, részesei lehettek gyer-
mekeikkel együtt e szép napnak. 
„...Karácsonyi rege, 
Ha valóra válna, 
Igazi boldogság 
Szállna a világra…”                                                                                      Lepsényi Jánosné Marika néni

Jónásné Kovács Bernadett Betti néni

Betlehemes a Manóvár óvodában

A Gergely naptár elõtt ez volt az év
legrövidebb napja. A Szent Luca alak
a sötétség miatt alakult Luca-
boszorkánnyá. A bûbájosok,
boszorkányok rontásai ellen úgy
védekeztek, hogy Luca elõestéjén
minden ablakot, ajtót zárva tartottak a
gonosz ellen. A kulcslyukba dugott
fokhagyma, a bal ajtófélfába vágott
kés és a keresztbe állított seprû is elri-
asztotta õket. Egyes vidékeken a
seprûket is eldugták a boszorkányok
elõl, s nem volt szabad kölcsönadni,
sem kölcsönkérni, nehogy a kölcsön a
boszorkányok kezére kerüljön. E
naphoz fûzõdõ hiedelmek (nem volt
szabad varrni, mert bevarrják a
tyúkok fenekét, piszkafával éjfélkor
meg kell piszkálni a tyúkokat, hogy
jól tojjanak a következõ évben) már

lassan feledésbe merülnek. Ennek
elkerülése miatt is nagyon fontos,
hogy játékosan, de becsempésszük a
gyermekek óvodai életébe ezeket a

régi népszokásokat. Luca búzát ültet-
tünk a gyerekekkel, amit karácsonyra
kikelve haza is vihettek a saját karác-
sonyfájuk alá a kicsik. Eljátszottuk a
három lábú székfaragást, amire fel
lehetett állni, s most jött a legizgal-
masabb, megláthatták a
boszorkányokat. Játszottunk
árnyjátékot, ami nagyon izgalmas
dolognak tûnt a gyerekeknek, s
közben észrevétlenül feloldozzuk az
esetleges félelmeket bennük.
Természetesen nem maradt el a végén
a sok jókívánság gyerekek és felnõt-
tek felé egyaránt, kentünk lisztet, kap-
tunk ajándékba almát, mogyorót,
mandarint. Megleptük Luca-napi
mûsorunkkal a Városháza dolgozóit
is, s mosolyt csempésztünk a felnõt-
tek világába is erre a kis idõre. 

Gulyás Judit, Alma csoport

Luca napja,  december 13.
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Alapítványunk 2014-es évi záróeseménye a Luca napi
kocsonyaparti és az I. Pusztaszabolcsi forraltbor-fõzõ
verseny volt. Az elmúlt évben már több alkalommal
találkozhattak az értékünnep kifejezéssel a lakók. Ez azt
jelenti, hogy valamilyen települési érték köré szervezünk
rendezvényeket. 

December 13-án jó alkalom volt, hogy felidézzék az 5. a
osztály tanulói a Luca napi hagyományokat. A tempera-
mentumos, kacagtató mûsort a diákszínjátszás egyik
nagymestere Ladányi Éva tanárnõ írta és rendezte. A
pusztaszabolcsi Hagyományok Házában (volt MÁV isko-
la) az állandó kiállítási anyag mellett a helyi ügyes kezû
hölgyek mutatták be kézmûves munkáikat. Szalainé Rácz

Erzsébet horgolt betle-
heme nagy sikert ara-
tott. 
Erzsike horgolt díszeiv-
el ékesítette a ház
karácsonyfáját. Szõké-
né Sági Erzsike és
kislánya Bogi csodá-
latos illatú, takaros
mézeskalács házikóval
lepett meg bennünket.
Horváth Károlyné Judit
az ablakainkat horgolt
angyalkákkal és hópe-
lyhecskékkel varázsolta
karácsonyivá. Batykó
Szilvia keramikus kará-
csonyi díszekkel, haran-

gokkal, gyertyatartókkal, adventi koszorúval örven-
deztette meg a látogatókat. A pusztaszabolcsi foltvarró
csoport Kovacsik Árpádné Marika vezetésével az elsõ

kiállítását rendezte meg Luca napján. Szebbnél szebb
terítõk, párnák, táskák, foltvarrott kézimunkák díszítették
az asztalokat. Emellett láthatók voltak az állandó kiállítás
kézmûves darabjai is: Szabó Tiborné Ibi gyöngyékszerei,
Szõke Erzsi gyöngyképei, Domonyik Kati és Veszprémi
Józsefné Sári gobelinjei, Pásztor Erzsi, Kádár Tünde és
Keisz Gellért festményei, Kaluz Robi belsõ termi kopjafá-
ja is része volt az értékünnepnek. Elsõ alkalommal lehetett
megtekinteni pusztaszabolcsi kincseinknek, nevezetes-
ségeinknek fényképét az értékfalon.
A látottak és dolgaink megvitatására adott alkalmat az

udvaron tizenhárom versenyzõ által készített, kínált forralt
bor kóstolgatása. A karácsonyi tea is sikeres volt, amit
Molnár Sándor készített. Ádám László, Csuti Éva,
Czöndör Mihály, Ságiné Lívia felajánlása révén közel
száz tányér kocsonyából lehetett ízlés szerint válogatni.
Sárosdi Józsefné Pannika ismét megsütötte a piros-fehér-
zöld értéktár kalácsot, Lencsés Nusi a káposztás pogácsát,
Molnárné Marika a húsos kiflit, Ármainé Rózsika a pom-
post. A késõn jövõ vendégeknek már csak a kosár aljában
árválkodó egy-két pogácsa jutott. A forraltbor-fõzõ verse-
ny egyetlen nõi zsûri tagja az eredmény hirdetés után
annyit mondott: Kati néni, jövõre két zsûrit kell
szervezni!... A forraltbor-fõzõ verseny gyõztese Dobozi
Jánosné és Ferger János lettek. Õk vitték haza az elsõ
helyezettnek járó Vándor Luca Sámlit. Pusztaszabolcs
2014 süteménye címet Sárosdiné Pannika értéktár kalácsa
és Lencsés Nusi Agrár Zrt-s tejföllel készült káposztás
pogácsája nyerte.
Értékünnepünket a Földmûvelésügyi Minisztérium
(Hungarikum pályázata, a HUNG-2014-B), a Nemzeti
Mûvelõdési Intézet, Pusztaszabolcs lelkes kézmûvesei és
lakói támogatták. 
Köszönet minden támogatónknak és mindazoknak, akik
jelenlétükkel megtisztelték értékprogramunkat.

Czöndör Mihályné

Kerámia, horgolás, foltvar-
rás, kocsonya, forralt bor

Luca napi köszöntés Karácsonyi képeslapok és Molnár Istvánné gömbdíszei

Szalainé Rácz Erzsi által díszített
karácsonyfa
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Mielõtt arról beszélnénk, hogy
hogyan csillapítsuk a lázat, tisztáz-
zuk, mi is a láz?
37 és 38 Celsius fok testhõmérséklet
között hõemelkedésrõl, 38 és 39
Celsius fok között mérsékelt lázról,
39-40,5 fok között magas lázról 40,5
fok fölött túl magas lázról (hyper-
pyrexiáról) beszélünk. 
Kétféle módon lehet a lázat számítani
és egyben mérni: a „mag” hõmérsék-
let a végbélben, illetve a fülben mért
hõmérsékletet jelenti, a „köpeny”
hõmérséklet pedig a hónaljban mért
hõmérsékletet jelenti, ezért a kic-
siknél a leggyakrabban végbélben
mért hõ értékbõl 0,5 Celsius fokot le
kell vonni. Mindig mondjuk meg az
orvosnak hol mértük meg a lázat és
levonás elõtti, vagy levonás utáni
értéket mondjunk neki.
Nagyon fontos, hogy minden
lázmérés elõtt le kell rázni a hõmérõt.

Digitális lázmérõ

Végbélben történõ lázmérés elõtt a
hõmérõ végére körömnyi popsi
krémet kell tenni az esetleges végbél
nyálkahártya sérülésének elkerülése
céljából. Körülbelül 2,5 centiméter
mélyre kell dugni a hõmérõt és a
hõmérõ típusától függõen néhány per-
cig bent kell tartani a kicsi vég-
belében. Nagyon fontos, hogy a lábait
szorosan fogjuk, természetesen a kic-
sik tiltakoznak a „beavatkozás” ellen,
amit sírással és élénk mozgással
fejeznek ki. A leggyakrabban
használt higanyos hõmérõ a mai
napig megfelelõ, a drágább, úgyn-
evezett digitális hõmérõk kissé pon-
tosabbak, de a homlokhõmérõ csak
durva tájékozódásra alkalmas. Éppen

úgy, mikor a szülõ, nagyszülõ közli,
hogy „rátettem a kezem a homlokára,
és melegnek, forrónak éreztem a
gyereket!”
Miért is kell csillapítani a lázat és
hány Celsius foktól?
A mai modern felfogás szerint nagy-
obbacskáknál (4-5 éves kor fölött) a
továbbiakban – mindig a levonás
utáni hõmérsékletrõl lesz szó – nem
szükséges a hõemelkedést csillapí-
tani, abban reménykedve, hogy ez a
hõmérséklet hasznosabb, mint káros.
Ha ez 4-5 órán belül nem szûnik, sõt
egyre magasabb lesz, akkor bizony el
kell kezdeni a lázcsillapítást, mert
könnyen kaphatnak akár a nagyob-
bacska gyerekek is úgynevezett
lázgörcsöt, ami 39-40 foknál a hirte-
len hõmérséklet különbség miatt a
még éretlen idegrendszernek a reak-
ciója, és ez sajnos életveszélyes
állapot.
Hogyan keletkezik a láz?
Az emberi szervezetben, az agyban
hõközpont van, ami 36,5 és 37,2 fok
közötti hõmérsékleten tartja a test
hõmérsékletét. Érdekes, hogy napsza-
ki ingadozások vannak; délután, este,
éjjel, akár normális esetben is fél
fokkal magasabb lehet a
testhõmérséklet.
A lázat a következõk okozhatják:
vírusok, baktériumok, védõoltási
reakciók, és amire ritkán gondolunk,
az a napsugárzás, ami bizony akár
életveszélyes hõpangást is jelenthet.
Ilyenkor a hõközpont normális hõsz-
abályozása károsodást szenved, a
hõtermelés és a hõleadás egyensúlya
megbillen, ezért a testhõmérséklet 41-
42 Celsius fokra is felkúszhat,
ilyenkor a pulzusszám, a légzésszám
hirtelen megemelkedik, akár a ker-
ingés összeomlása is fenyegethet.
Gyakorlott szülõk tudják, hogy a
didergés, a bágyadtság, a
figyelemzavar a láz kezdeti sza-
kaszában igen gyakori, sikeres lázc-
sillapítás esetén pedig izzadással
párologtatja el a szervezet a felesleges
hõt, lemegy a láz. 

A lázcsillapításnak két alapvetõ
módja van. 1. fizikális 2. gyógyszeres
(kémiai). Rögtön tisztázzuk, hogy a
kettõ 38,5 fok láz esetén kombiná-
landó!
Kezdjük talán a leggyakoribb gyó-
gyszerek adásával, amelyeket 4 kémi-
ai csoportba oszthatunk: amida-
sophen, ibuprofen, paracetamol, sza-
licil sav.
Két nagyon lényeges dolog van, a
paracetamol tartalmú gyógyszert 2
hónap alatt, szalicil sav tartalmú gyó-
gyszert 12 év alatt tilos adni.
Ibuprofen tartalmút 5 kg fölött, ami-
dasophen tartalmút már 5 kg alatt is,
az elõírt mennyiségben lehet és kell
adni. Nagyon fontos, hogy különbözõ
gyári fantázia neveken ugyanazon
hatóanyag tartalmú gyógyszerek
léteznek, amik egymás utáni beadása
súlyos túladagoláshoz, mérgezéshez
vezethet. Különös tekintettel arra,
hogy ezen gyógyszerek jelentõs része
recept nélkül kapható. Viszont a
különbözõ hatóanyagú gyógyszereket
a késõbb megbeszélésre kerülõ
fizikális lázcsillapítással párhuza-
mosan lehet kombinálni, ha nem is
egyszerre, de egymás után 3-4 órával
be lehet adni az állapot súlyosságától
és a láz magasságától függõen.
Természetesen idõ kell, míg a végbél-
bõl, a gyomorból a gyógyszerek fel-
szívódnak, ez az idõ különbözõ lehet,
körülbelül 20-60 perc. Gyakori, hogy
a gyerek leláztalanodik a gyógyszerek
hatására, ismét és ismét lázas lesz.
Ilyenkor is, ha már a maximális gyó-
gyszeradagot beadtuk, hûtõfürdõt
vagy hûtõborogatást kell alkalmazni. 
A gyógyszer felszívódási ideje alatt is
gondoskodni kell a lázcsillapításról,
ami a leggyorsabban hûtõfürdõvel,
hûtõborogatással érhetõ el. Nagyon
sokan a gyerek kezére, csuklójára,
illetve a bokájára tett kis darab vizes
ronggyal úgy gondolják, hogy
letudták a borogatást, (régi néven
„priznic”) pedig ezek a kis felületen
történõ borogatások nem eléggé
hatékonyak, ezektõl soha nem megy
le a gyerek láza! A hûtõborogatást ma
már ritkábban alkalmazzuk, mert a
gyermek számára kellemetlen, pedig
jó hatású.

LÁZCSILLAPÍTÁSRÓL



E G É S Z S É G                                                     S Z A B O L C S  H Í R A D Ó  2 0 1 5  J A N U Á R

2 1

Abból áll, hogy a gyermek kezét a
törzséhez odatéve langyos (nem
jéghideg!) törölközõvel egybe
beborogatjuk, körbe befedjük és erre
egy száraz törölközõt helyezünk.
Síró, sokszor üvöltõ csecsemõ, kisgy-
erek ezt sajnos – érthetõen – nehezen
tûri, pedig mi tudjuk, hogy az õ
érdekében történik.
Jó hatású és a gyermekek is
szívesebben fogadják a hûtõfürdõt,
ami abból áll, hogy a kádba körül-
belül 37 – 38 fok közötti vizet
engedünk, amibe a gyermeket lassan
beletesszük, majd egyre hidegebb
vizet eresztünk a kárba, úgy, hogy
közben a lefolyót kinyitva gyakorlati-
lag a vizet kicseréljük. A hûtõfürdõ
maximum 10 percig tartson, majd
töröljük szárazra a gyermek testét,
fektessük le, nyugtassuk meg és
próbáljuk megitatni apró kortyokban
teával, vagy szénsavmentes gyümölc-
slével, ha éhes, pépes ételt adhatunk
neki. Ez a fizikális lázcsillapítás
(hûtõfürdõ, hûtõborogatás) akár fél –
egy óránként megismételhetõ, mel-
lékhatása abszolút nincs, amit sajnos
a kémiai lázcsillapító gyógyszerekrõl
nem mondhatók el; a gyógyszeraller-
gia egyre gyakoribb. Nyilvánvalóan
hányós gyereknek szirupot, tablettát,
hasmenéses csecsemõnek, gyer-
meknek kúpot adni nincs értelme,
hiszen ezzel mi magunk is produkál-
hatjuk a tüneteket és a gyógyszer ter-
mészetesen amúgy sem szívódik fel. 
Mikor forduljunk orvoshoz?

Sokszor halljuk a rendelõben, hogy
nem adtam direkt lázcsillapítót, amíg
orvos nem látta!
Nem egészen értjük, hogy miért,
hiszen sajnos vannak olyan csec-
semõk is, akik már akár
hõemelkedésre lázgörccsel reagálnak.
Nem gyõzöm hangsúlyozni, hogy a
lázcsillapítás nem az orvos, hanem a
szülõk feladata! Ne adjunk orvosi
utasítás nélkül semmilyen egyéb gyó-
gyszert, például a múltkorról meg-
maradt antibiotikumot sem! Az
antibiotikum nem lázcsillapító!
Ahogy beadtuk a lázcsillapítót és az
orvos elérhetõ közelségben van,
azonnal – különösen 3 év alatt, de 3
év fölött is – orvoshoz kell menni, ha
nem is azonnal, de legkésõbb másnap.
Hangsúlyozni kell a következõket:
akár láz nélkül is lehet komoly beteg
a gyerek. A láz csak a tünetek egyike,
gyakorlott szülõ már észreveszi, hogy
a gyermekben lappang a betegség,
mert étvágytalan, bágyadt, „nem
olyan, mint szokott lenni”. Nagyon
fontos, hogy otthon legyen higanyos,
vagy digitális lázmérõ. Sokszor
halljuk, hogy mostanában tört el a
lázmérõ, ezért nem tudtuk megmérni
a gyerek lázát. Ha eltört, azonnal
venni kell másikat!
Éppúgy fontos, hogy a gyermek korá-
nak megfelelõen tartsunk otthon lázc-
sillapítót, szirupot, vagy kúpot, nagy-
obbacskáknál tablettát is lehet, ame-
lyet általában keserû ízük miatt nem
egyben kell lenyeletni, hanem porrá
összetörve, bármilyen édes
folyadékkal, dzsemmel, teával, kom-
póttal, gyümölcslével beadni. Ha
netán a gyermek mégis kihányja a
lázcsillapító tablettát, a korának,
súlyának megfelelõ kúpot kell adni, a
farpofákat úgy összenyomva, hogy a
gyermek azt reflexszerûen ne nyomja
ki, mert nyilvánvalóan akkor nem
szívódik fel és meg kell kezdeni a
fizikális lázcsillapítást (lásd fentebb).
Figyeljünk arra, hogy a gyógyszerek
elõbb-utóbb hatástalanokká,
mérgezõkké válnak, a doboz oldalán
feltûntetett lejárati határidõ után!

Ezért a kúpok, szirupok beadása elõtt
mindenképpen ellenõrizzük azok
lejárati idejét!  A lázas gyermek foko-
zott törõdésen, szereteten kívül több
folyadékot és pihenést igényel, ezért
ezt szem elõtt tartva akár szomjas,
akár nem, apró kortyokban itassunk
vele folyadékot. A láz okának
kiderítése nem mindig könnyû felada-
ta az orvosnak, ne fogjuk csak arra
például, hogy fogzik a gyerek. A régi
népies elnevezés – „fogfrász” –
bizony a ma is életveszélyes lázgörc-
söt jelenti. Lehet fogzáskor is a gyer-
meknek hõemelkedése ugyan, de az a
tapasztalat, hogy a fogzás megviseli a
szervezetet, és ilyenkor a kórokozók
könnyebben megbetegítik a kicsiket.
Ezért csupán a fogzásra fogni a
hõemelkedést, lázat nem tanácsos!
A láz a nagyobb gyerekeket, felnõt-
teket is megviseli, ezért nagyon ala-
posan figyeljünk oda. Ha a láz gyanú-
ja felmerül, és tényleg lázas, a fentebb
leírt lázcsillapító módszereket
megfelelõen kombinálva, együttesen
alkalmazva a gyógyulást nagymérték-
ben elõsegítjük. Ha nem vagyunk biz-
tosak a lázcsillapító adagolásában,
vagy a hûtõfürdõt, hûtõborogatást
illetõen, kérjünk orvosi segítséget, és
tanácsos a láz esetére mindig
felkészülni, hogy ne az utolsó pil-
lanatban kelljen kapkodni.
Lázmentes és jó egészséget kívánok!

dr. Valkó Péter, gyermekgyógyász
fõorvos

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: Csányi Kálmán,Czöndör Mihályné,
Dudásné Mester Judit, Gulyás Judit, Horváth Éva,
Lepsényi Jánosné - Jónásné Kovács Bernadett,
Méder Szilvia - Uszkay Réka, Paragh Margit,
Polákovics Tamás, V.K.L., dr. Valkó Péter, Zserdin
Balázs

Tervezés és nyomtatás: Rolling Nyomda Bt. Felelõs
vezetõ: Rozsnyai Zoltán

Megjelenik 650 példányban Lapunkat rendszeresen
szemlézi az OBSERVER médiafigyelõ!
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Felkészülés kezdetén a
PSC

Az újév beköszöntésével beindult az élet a
PSC korosztályainál. A vezetõség a holtsze-
zonban megtervezte a különbözõ korosztá-
lyok felkészülési programját. Az U15
korosztályt nevezte a január végi székesfe-
hérvári Fõnix csarnokban megrendezendõ
teremtornára. U21-es csapatunk elõzõekben
említett tornán szerepel és az idõjárás füg-
gvényében próbálunk edzõmeccset lekötni. A
felnõtt csapat a második alkalommal kiírt
mûfüves bajnokságon szerepel. A
felkészülési idõszakok sláger témája a
játékos-mozgások. Jelenleg még nem tudunk
beszámolni új játékos(ok) érkezésérõl, azon-
ban a vezetõség próbálja megerõsíteni a csap-
atot. Évek óta kergetjük a dobogót, de ebben
a szezonban is nagy hajrát kell nyitni, hogy
felférjünk a dobogóra. Bár a mostani szezont
kissé meggyengült kerettel kezdtük és példát-
lan sérüléshullám sújtotta a csapatot, azonban
ez sem mentség, hogy több mérkõzésen is
gyenge teljesítményt nyújtottunk. 

Zserdin Balázs
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KÖZÉRDEK  TELEFONSZÁMOK
A pusztaszabolcsi lakosok számára sürg sségi orvosi 

ellátás elérhet  a nap huszonnégy órájában a 06-
20/933-6767 telefonszámon, munkaid n kívül (16

órától reggel 7 óráig) hívható még a kulcsi központi
ügyelet száma: 06-25/251-063. és 06-25/509-060

I. Feln tt háziorvosi körzet: dr. Juhász Judit
2490 Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 50.
Telefon: 25/507-770 
Rendelési id :  
H: 7.00-11.00; K és Cs: 7.00-12.00; Sze: 15.00-18.00; P:
páros: 8.00-11.00, páratlan: 13.00-15.00

II. Feln tt háziorvosi körzet: dr. Ander Klára
2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 32.
Telefon: 25/273-020 
Rendelési id : H, Sz: 8.00-12.00, K, Cs: 13.00-17.00, 
P: páros: 13.00-17.00; P: páratlan: 08.00-12.00

III. Feln tt háziorvosi körzet: dr. Egyed Péter
2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 32.
Telefon: 25/273-020 
Rendelési id :
H: 13.00-16.00, K és Cs: 8.00-12.00, Sz: 15.00-17.00,
P: páros hét 8.00-12.00; páratlan hét: 13.00-16.00
Szerdánként 17.00-19.00 óra között várandós hölgyek 
gondozása, és kizárólag az el re bejelentkezett betegek
fogadása.

Dr. Valkó Péter gyermekorvos rendel:
2490 Pusztaszabolcs Szabolcs liget 50.
Telefon: 25/271-474 
Rendelési id :
H és Cs: 14.00-18.00; K: 15.00-18.00; Sze: 10.30-12.30; 
P: páros: 14.00-17.00, páratlan: 8.00-11.00

Fogorvos: dr. Tóth Marianna
2490 Pusztaszabolcs, Széchenyi u. 13.
Telefon: 25/271-398; 06/20/287-0379
Rendelési id : H: 7,45-13,45, K: 13,45-19,45,
Sz: 7,45-13,45 (iskolafogászat), Cs: 13,45-19,45, 
P: 7,45-13,45
Bejelentkezés, el zetes id pont egyeztetés nélkül
KIZÁRÓLAG az akkut ellátásra, fájdalommal küzd
jelentkez ket fogadják, az alábbi id pontokban:
H, Sze, P: 9-12.30; K, Cs:15-18.

FOGORVOSI Ügyelet: Feln ttek és gyermekek részére
2400 Dunaújváros Vasm  út 10.
Rendelési id : Hétvégenként (szombat, vasárnap) és
ünnepnapokon: 07.00-13.00

Irisz Gyógyszertár
2490 Pusztaszabolcs, Sport u. 6.
Telefon: 25/273-019 
Nyitva tartás: H: 8-16, K - P: 8-18, Szo: 8-12

Ment állomás:
2490 Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 50.
A 112. központi segélyhívó
Körzeti megbízott: 06-20/967-6247
fogadóóra: szerda 18.00 – 19.00 óra
Polgár rség: 06-30/621-8343
Önkéntes t zoltók: 06-70/379-8156 

Takarékszövetkezet
Adonyi út 41. 06-25/273-028; 06-30/436-5453
Datatrans Internet Kft. Telefon: 22/505-750
Fax: 22/505-753, Kék szám: 40/200-677
Invitel Távközlési Rt. Ügyfélszolgálat: 1443
Magyar Posta Zrt. Pusztaszabolcsi Fiókja
Telefon: 06/25/273-025, 06/25/273-024

E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.
Hibabejelentés: 06-80-20-50-20
Ügyfélszolgálat: 06-40-545-545
Mér óraállás-bejelentés: 06-80-210-211
Helyi regisztrált szerel  (0-24 óráig)
Tóth János 06-20/9862-094
E-ON Dél-Dunántúli Gázszolgáltató Zrt.
M szakihiba-bejelentés: 06 80-42-42-42
Ügyfélszolgálat: 06 40-22-00-22
Mér óraállás-bejelentés: 06 40-22-00-22 
DRV Zrt. Velencei Információs
Pont – víz- és csatornaszolgáltató
Telefon: 06 40-24-02-40 Fax: 06/84/501-299 

Styx Temetkezési Kft.
Telefon: 25/271-080, 25/507-720, 25/507-721, 25/272-
520, 30/9621-764, 30/607-1310, 30/351-9112

Vertikál Építõipari és Kommunális Szolgáltató Rt.
kommunális hulladékszállító
Telefon: 06-22-576-070, 36-22-366-029
Fax: 06-22-576-071
Konténerrendelés:
DÉSZOLG Kft, Adony, Dózsa György u. 64.
Tel: 25-50-45-20 
Folyékony hulladékszállítás:
Herke Szolgáltató Bt. 2483 Gárdony Batsányi u. 26.
(Herke László) 06-20/939-1955

Az Emberi Er források Minisztériuma Szociális és 
Családügyért Felel s Államtitkárság Ügyfélszolgálati
Iroda Budapest, V. ker. Szalay u. 10-14.
Személyes ügyfélfogadás: H-K-Cs-P: 09.00 – 12.00 óráig 
Sze: 09.00 – 12.00 és 13.00 – 18.00
Id s- 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.
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Gyermek csapatunkkal decem-
ber 1-én mûsorral gazdagítot-
tuk a Pusztaszabolcsi Kataszt-
rófavédelmi Õrs ünnepélyes
átadását. Külön köszönetünket
szeretnénk kifejezni Csányi
Kálmán polgármester úr köz-
benjárásáért, hogy a helyi és a
környékbeli általános iskolába
járó csapattagjainkat a tanítási
órákról kikérte az iskolából. A
továbbiakban szeretnék grat-
ulálni a gyermekcsapat minden
tagjának a mûsorban és az
egész évben tanúsított kiemel-
kedõ munkájukért, valamint az
ifjúsági felelõsöknek, Popovics
Ilonának és Hopka Andrásnak,
az egyesület azon tagjainak, és
a szülõknek, akik szabadide-
jüket nem sajnálva segítik a
gyermekcsapat munkáját. A
hónap elsõ hetében karácsonyi
díszeket készítettünk. Feldíszí-
tettük a szertár elõtti nagy
fenyõt és világítást is hely-
eztünk rá, ezzel is elõvetítettük
a karácsony hangulatát. Ezt
követõen hagyományos decem-
beri teendõink következtek. 5-
én Mikulás ünnepséget tartot-
tunk. December 22-én Kará-
csonyi ünnepséget rendeztünk,
melyen karácsonyfát díszítet-
tünk, adventi gyertyát és csil-
lagszórót gyújtottunk. A jól-
lakottság érdekében pizzát,
valamint palacsintát sütöttünk.
Az ünnepi asztalt vidáman
ültük körbe, s kívántunk
egymásnak boldog karácsonyt.
Az év utolsó éjszakáját jó
hangulatú bállal zártuk. A
zenét Kovács Andor és fia biz-
tosította. Köszönet az igazi talp
alá valóért. A Pusztaszabolcsi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület
minden tagja nevében kívánok
eredményekben gazdag boldog
új esztendõt!

Polákovics Tamás

Május – háttérben a segítõ szülõkkel

Kerékpárral Cikolára

Mikulás a szertárban

A családtagok is szerepet vállaltak


