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A legrövidebb hónap
A február az év legrövidebb hónapja. 28 nap alatt kell
megoldani olyan feladatokat, amelyekre gyakran 31 nap
sem elegendõ. Emellett ez a hónap a valósággal való szem-
benézés idõszaka is. Hiszen az önkormányzatnak minden
februárban kell elfogadnia a költségvetését. Eddig a pol-
gármester, a képviselõk, az intézményvezetõk, a civil
szervezetek irányítói álmodnak, reménykednek abban,
hogy a számukra fontos törekvéseket meg tudják valósí-
tani. Azonban minden február kijózanítóan tudatosítja azt,
hogy a takaró meddig ér. A képviselõ-testület tagjainak
dönteniük kell a fontos és a fontosabb feladatok közt.
Rangsorolni kell. A konszenzushoz érvelni, vitatkozni,
egyeztetni kell, s végül dönteni. Arra is figyelni, hogy a
döntéshozók kellõ létszámban jelen legyenek, hiszen
határozatlan képesség esetén hiába a kialakított mege-
gyezés. S mindezt a rövid hónap felpörgetett ritmusában.

Vasúti átnézeti kép

A hónap folyamán tovább zajlott a vita a vasútfejlesztéssel
kapcsolatos tervekrõl. Polgármesteri tájékoztató fórum,
aláírásgyûjtés, megyei sajtóban való szereplés. Ilyen fel-
lángolásra számítottam 2013 év elején, az önkormányzat
által szervezett közmeghallgatáskor. Az ott és akkor meg-
fogalmazott kérések - pl. Rózsadomb megközelíthetõsége
– szerepelnek is a tervben. A két sorompó helyett egy
aluljáró lesz a Sváb-völgyi ároknál, valamint a központi
sorompó továbbra is megmarad. Azt kell mérlegelnünk,
hogy a sorompónál a jelenlegi tapasztalataink szerinti 10-
15 perces várakozásokra kényszerülünk-e, vagy pedig csak 

3-5 percig kell álldogálnunk. Aki az elõbbit fogadja el, az
ellenzi a vasút-korszerûsítés helyi terveit; aki elhiszi az
utóbbit pl. érdi tapasztalatai alapján, az pedig támogatja.
Nem vár ránk nyugodt idõszak.
A fentiekben leírt elõre tudott feladatok mellett váratlan
feladatok sora is jött. A hónap elején a szennyvízcsatorna
rossz mûködése miatt akadozik a szennyvíz elfolyása
hétvégenként a Gárdonyi utcában. Esõzés után az utcák
nehezen járhatóak. A talajvíz megemelkedett, nem úgy
folyik el mindenhol, ahogy szeretnénk.
Zökkenõ mentesen elindult egy a munkanélküli felnõttek
részére szervezett egészségügyi tanfolyam. Délutánonként
helyben tanulhatnak, olyan gyakorlati ismereteket szereznek,
amely segíti a mindennapok gondjait feloldani. Örömteli,
hogy márciustól ismét mind a három védõnõi státuszt sikerül
betölteni. Debreczeni Fritz Ildikó a négy éve üres álláshelyet
tölti be. 
Miközben a napi ügyeket, az apró feladatokat meg kell
oldani, aközben a hosszú távú tervezést is elõ kell
készíteni. Az un. integrált településfejlesztési stratégiát
kell készítenünk. Minél több személyt, szervezetet bevon-
va, hogy a döntések elõtt megfogalmazhassák
véleményüket, hogy a döntésekkor ezek az igények is meg-
jelenjenek. Szükség lesz erre a fejlesztési koncepcióra és
stratégiára, hiszen közösen ki kell találnunk, hogy 15-20 év
múlva milyen legyen településünk, ahol élünk.

Csányi Kálmán
polgármester
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Megváltozott a 
szociális ellátások rendszere, 
a járásokhoz került az aktív

korúak ellátása 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
rendszere 2015. március 1-jétõl jelentõsen áta-
lakul, a járási hivatalok hatáskörébe kerül az
aktív korúak ellátása. Az állam és az önkor-
mányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai
különválnak. 
2015. március 1-jétõl az aktív korúak ellátását –
foglalkoztatást helyettesítõ támogatás, egészség-
károsodási és gyermekfelügyeleti támogatás – is a
járási hivatalok állapítják meg a települési
jegyzõk helyett. A támogatás folyósítását is a kor-
mányhivatalok végzik, minden hónap 5. napjáig.
A 2015. február hónapra járó támogatást még a
jegyzõ folyósítja március 5-ig, a március hónapra
járó ellátást, április 5-éig már a kormányhivatalok
folyósítják bankszámlára vagy postai úton,
lakcímre utalással.
Az aktív korúak ellátására irányuló kérelmek,
változás-bejelentések benyújthatók:

- a polgármesteri hivatalokban, közös önkormány-
zati hivatalokban,
- a településen hetente ügyfélfogadást tartó járási
hivatali ügysegédnél, 
- a kormányablakoknál, 
- a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél, 
- és a kérelmet elbíráló járási hivatalnál is.

A foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra való
jogosultsági feltételek, illetve a támogatás havi
összege (22.800,- Ft) nem változik. Az aktív
korúak ellátásán belül megállapított rendszeres
szociális segély helyett 2015. március 1-jétõl
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támo-
gatás kerül bevezetésre, vagyis az egészség-
károsodott és a gyermekük felügyeletét meg-
oldani nem tudó állás nélküliek a Szociális
törvényben foglalt feltételek alapján válhatnak
jogosulttá ilyen támogatásra. 
Azon személyeknek, akiknek rendszeres szociális
segély került korábban megállapításra, ezt az
ellátást a jegyzõnek kellett február 28-áig felül-
vizsgálnia, és a feltételek fennállása esetén
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támo-
gatást kell megállapítania. Amennyiben a felül-
vizsgálatot a jegyzõ nem tudta befejezni, úgy azt
a járási hivatal végzi el. Az egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás nem fix összegû
támogatás, annak összege függ a támogatásra
jogosult személy családjának jövedelmétõl. 

Fejér Megyei Kormányhivatal

Tájékoztató a két ülés közti
eseményekrõl

2015. január 28-án megérkezett a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal elõzetes szakhatósági állásfoglalása arról, hogy 12 férõhelyes
bölcsõdei ellátást finanszíroz az állam Pusztaszabolcson.
2015. január 29-én délelõtt telefonon két védõnõ érdeklõdött a védõnõi
álláshely pályázattal kapcsolatban. Az egyikük lakás igényt is bejelen-
tett. Kora délután dr. Galambos Dénes országgyûlési képviselõ
Pusztaszabolcsra látogatott. Három, Pusztaszabolcs életében jelentõs
céghez kalauzoltam, így megismerkedett a Stadler Magyarország Kft.
tevékenységével, Mézes József agrárvállalkozó gondjaival és a Heitz
Élfurnér Mûvek Kft. fejlesztésének lehetõségeivel és korlátaival. Késõ
délután Mezõfalván a Mezõföldi Híd Térségfejlesztési Egyesület elnök-
ségi ülést, illetve közgyûlést tartott. Az egyesület közgyûlése határozat-
képes volt és elfogadta 2015. évi költségvetését.
2015. január 30-án részt vettem az óvodában a félévértékelõ nevelési
értekezleten.
2015. január 31-én és 2015. február 1-jén a szennyvízcsatorna
használatának problémáit panaszolták a Gárdonyi utcában élõk. A DRV
Zrt. képviselõit tájékoztattam a lakossági panaszokról. Felvetettem a VI.
számú átemelõ szivattyú kapacitás bõvítésének lehetõségét is, azonban
rövid távon megoldásként ezt nem javasolták, hiszen az összes átemelõ
szivattyú kapacitásának átméretezésére lenne szükség. Rövid távú
megoldásként a VI. számú átemelõ szippantós kocsival történõ szen-
nyvíz kiemelését javasolták. Jellemzõ, hogy a szippantós autó láttán az
ott lakók nem a szennyvíz elvitelére gondoltak, hanem arra, hogy szen-
nyvizet ürítenek a csatornába a szippantós kocsiból. Sajnos a szen-
nyvízcsatorna használata a Gárdonyi utcában csak február 4-e
környékére oldódott meg, illetve a következõ hétvégén – február 7-8-9-
én – is gondokat jeleztek. A megoldás az lett, hogy nemcsak a 3 m3-es
szennyvízszippantót mûködtették, hanem a 20 m3-es kapacitású szip-
pantót és így február 11-tõl a problémák megszûntek. A megoldatlanság,
illetve a várható, de szerencsére be nem következõ esõzés miatt 2015.
február 3-án tájékoztattam a Katasztrófavédelem járási igazgatóságát a
felmerült problémákról. 2015. február 10-én jelezték, hogy a járási szint-
rõl a megyei katasztrófavédelem hatáskörébe utalták a felvetett prob-
lémákat. Párhuzamosan az ÁNTSZ járási vezetõjével is beszéltem a
kialakult helyzetrõl. A Szabolcs Híradóban röviden tájékoztattam a
problémáról az olvasókat is.

2015. február 2-án reggel dr. Nagy Éva jegyzõ asszonyt bemutattam a
Polgármesteri Hivatal munkatársainak. Délelõtt Juhász Sándor Arany
János utcai lakos keresett meg azzal a kéréssel, hogy a Bajcsy-Zs. utcai
csapadékvíz elvezetõ árokrendszerben felgyûlt csapadékvizet ne az
Arany János utcán keresztül vezessük ki a Svábvölgyi-árokba, hanem az
Adonyi úti csapadékvíz elvezetõ árokrendszeren keresztül. A
Polgármesteri Hivatal mûszaki ügyintézõi megmérték a Bajcsy-Zs. utca
és az Adonyi út csapadékvíz elvezetõ rendszerének folyásszintjét és azt
tapasztalták, hogy az Adonyi úti folyásszint 5 cm-rel magasabb, mint a
Bajcsy-Zs. utcai, ezért nem lehet a vizet arra elvezetni. Minderrõl levél-
ben tájékoztattam a felvetést megfogalmazó Juhász Sándor Arany János
utcai lakost. A Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány képviselõje
elhozta az alapítvány alapító okiratának módosítását, amelyet a
képviselõ-testületi határozatnak megfelelõen aláírtam. Elindult a
munkanélküliek délutáni tanfolyama az általános iskolában. 
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A 20 fõ pusztaszabolcsi nõ 300 órás egészségõr tanfolyamot
végez. A tanfolyamot a Türr István Felnõttképzési Központ
szervezi. A Polgármesteri Hivatal a hallgatók toborzásában
és a helyszín kiválasztásában vett részt.
Délután Czöndör Mihály alpolgármester úrral megbeszéltük
az aktuális feladatokat és elsõsorban a szennyvízcsatorna
felmerült problémáiról tájékoztattam.
2015. február 4-én a cikolai fatelep helyére érkezõ új vál-
lalkozó bemutatkozó látogatást tett nálam. A vállalkozás
zsugorfólia készítését fogja végezni. A délelõtt folyamán a
Pusztaszabolcsi Hagyományõrzõ és Hagyományteremtõ
Alapítvány képviselõjével egyeztettem a megyei értéktár
programsorozat nyitó rendezvényérõl, ami 2015. március 7-
én lesz Pusztaszabolcson. Délután a lakáshasználati igényt
megfogalmazó védõnõ számára megmutattam a középisko-
lai szolgálati lakást. Azóta nem jelentkezett. Részt vettem a
Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség képviselõ-
testületi ülésén.
2015. február 5-én reggel a másik védõnõ is megtekintette a
körzetet és egyeztetést folytatott Beslényi Ildikó védõnõvel.
Délelõtt az önkormányzati intézmények vezetõivel a 2015.
évi költségvetéssel kapcsolatos egyeztetõ tárgyalásokat foly-
tattam, amelyrõl készült jegyzõkönyv az elõterjesztés részét
képezi.
2015. február 7-én szombaton délelõtt térségi aerobik-verseny
volt az általános iskola tornatermében. A verseny megnyi-
tásában segédkeztem.

2015. február 9-én Szabó Bakos György igazságügyi sza-
kértõ tájékozódott Nándor-major területével kapcsolatosan,
hogy minél pontosabb értékbecslést tudjon megfogalmazni.
A délelõtt folyamán felkeresett a Strabag képviselõje és
érdeklõdött, hogy milyen útépítéssel kapcsolatos feladatok
várhatóak Pusztaszabolcson 2015-ben. Délután az általános
iskolában a KLIK által megbízott tûzvédelmi és
munkavédelmi szakértõvel egyeztettünk a legszükségesebb
feladatok elvégzésérõl. Késõ délután az elõzõ önkormányza-
ti ciklus volt képviselõi számára szerveztem egy fórumot,
ahol tájékoztattam õket az elmúlt idõszakról, illetve a
következõ néhány hónap várható megoldandó problémáiról.
2015. február 10-én Székesfehérváron a honvédelemmel
kapcsolatos polgármesteri továbbképzésen vettem részt.
Délután rendkívüli képviselõ-testületi ülés volt, amelyet
határozatképtelenség miatt kénytelen voltam bezárni.
2015. február 11-én a jegyzõ asszonnyal bemutatkozó láto-
gatást tettünk a Fejér Megyei Kormányhivatal Önkor-
mányzati Felügyeleti Osztályán. Mind Hajnalné dr. Szecsõdi
Zsuzsanna osztályvezetõvel, mind pedig a közvetlen ügyin-
tézõvel, dr. Bérczesi Tamással meg tudtuk beszélni az
aktuális problémákat. Délután a 2015. február 10-én
határozatképtelenség miatt bezárt rendkívüli képviselõ-
testületi ülést újra összehívtam. A képviselõ-testület képes
volt határozatot hozni. A döntés után azonnal le akartuk
zárni a pályázat beadását, azonban ekkorra már a pályázat
benyújtásának lehetõségét lezárták.
2015. február 12-én délután Pálinkás Sándor 90 éves pusz-
taszabolcsi lakost köszöntöttük születésnapja alkalmából
Szotyori-Nagy Istvánné aljegyzõ asszonnyal.

2015. február 13-án reggel Adonyban a kistérségi társulás
ülésén vettem részt. Elfogadtuk a kistérség költségvetését.
Az önkormányzatnak nem kell tagi hozzájárulást fizetni
ebben az évben. Tájékoztatást kaptunk arról, hogy Adony
Város egyelõre nem vette át a pályázati busz mûködtetési
kötelezettségét, mivel Besnyõ Önkormányzata nem a többi
tagi önkormányzat döntésével megegyezõ határozatot
hozott. Ezért egyelõre Adony nem meri felvállalni a
mûködtetési kötelezettséget, így veszélybe került a 2015.
március 31-i megszûnési dátum. Késõ délelõtt dr. Galambos
Dénes országgyûlési képviselõ Kulcson a TOP pályázattal
kapcsolatos támogatásokról hívott össze tanácskozást a
választókerületéhez és a volt dunaújvárosi járáshoz tartozó
települések polgármesterei számára. A tájékoztatás alapján
kiderült, hogy csak megyei keret létezik, az új jogszabályok
szerint a korábbi járási keret beépül a megyeibe. Délután a
Mûvelõdési Házban a Pusztaszabolcsi Sport Club köz-
gyûlést tartott, amelyen tájékoztattam az egyesület tagjait a
város legfontosabb feladatairól.
2015. február 14-én szombaton este a Pusztaszabolcsi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület bált szervezett, amelyen egyéb
kötelezettségeim miatt nem tudtam részt venni.
2015. február 16-án Kiss Kornélia közmûvelõdés-szervezõ
tájékoztatott az Önkéntes Tûzoltó Egyesület bálján történ-
tekrõl. A Mûvelõdési Ház szomszédságában élõk is panaszt
tettek a huzamos ideig tartó rendezvény miatt. Kora délután
a Közútkezelõ igazgatója meghívásomra ellátogatott
Pusztaszabolcsra. Molnár Istvánnal közösen áttekintettük a
közúti jelzõtáblákat. A Településfejlesztési és Értéktár
Bizottság által többször felvetett problémákat összegyûjtöt-
tük és egyeztettünk ezzel kapcsolatosan.
2015. február 17-én a marketing és kommunikációs referens
álláshely pályázatra jelentkezõk meghallgatása volt. Délelõtt
egy választópolgár jelezte, hogy a Humán Bizottság egyik
tagja a Családsegítõ Szolgálattól az önkormányzathoz
küldte, hogy itt tudnak segíteni az aktuális tüzelõfa prob-
lémáján. Elmondtam a kérelmezõnek, hogy az önkor-
mányzat és a Polgármesteri Hivatal azonnali segítséget nem
tud nyújtani, csak a szociális rendeletben meghatározott
lehetõségeket tudja biztosítani, amelynek átfutási ideje max.
15 nap.
2015. február 18-án megérkezett az Oktávnet Kft. árajánla-
ta, amely alapján a kamerarendszer bõvítését el tudjuk
végeztetni. Sajnos a villanyoszlopokra történõ elhelyezés
költségei ebben nem szerepelnek, ezért ilyen típusú
egyeztetéseket kell még végeznem. Délután Kaszás János,
az Önkéntes Tûzoltó Egyesület vezetõje tájékoztatott a
hétvégi bállal kapcsolatos eseményekrõl, valamint a
Székesfehérváron rendezett katasztrófavédelmi tájékozatón
elhangzottakról. Eszerint a helyi katasztrófavédelmi falada-
tokra beosztott személyeket át kell csoportosítani és egy ún.
önkéntes védelmi csoport kialakítását kell megvalósítani.
Ugyanerrõl tájékoztatott a Polgármesteri Hivatal katasztró-
favédelmi referense is.

Csányi Kálmán
polgármester
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Két ülés közti események
kiegészítés

Csányi Kálmán polgármester szóbeli kiegészítést tett a két
ülés közti eseményekrõl szóló tájékoztatójához. 
Február 19-én riportot készítettek vele a Regio Regiába.
Február 20-án részt vett az önkormányzatok szövetségének
ülésén, ahol ismételten dr. Gémesi Györgyöt, Gödöllõ pol-
gármesterét választották a szövetség elnökévé. Február 21-én
szervezte a PSZSE Futó Szakosztálya a Négy Évszak Maraton
téli fordulóját, melyen 48 induló volt. Ekkor került sor a
Gyerekek Kerékpáros Közlekedése „Leader pályázat”
díjkiosztására a Hagyományok Házában. Ezen a napon
délután volt a Civil Kurázsi Díj átadó ünnepsége. A díjat
Kõkuti Lászlóné a PSZSE elnöke, valamint Ádám László és
Ádámné Farkas Beáta kapta. Kora este tartotta éves köz-
gyûlését a pusztaszabolcsi Polgárõrség. Este a vadásztársaság
bálján vett részt a polgármester. Február 23-án Plesz Lajos
panaszát hallgatta meg Csányi Kálmán. A nap folyamán a
Veszprém megyei értékõrök tettek látogatást
Pusztaszabolcson: megtekintették a Velencei-tavi
madárvártát, a Gárdonyi házat, Pusztaszabolcson a
Hagyományok Házát, a Mûvelõdési Házban pedig egy kis
mûhelymunkára került sor. Este Csányi Kálmán lakossági
tájékoztatót tartott a vasútfejlesztéssel kapcsolatban. A város
lakói közül 300-an kérték aláírásukkal, hogy a belvárosban
lévõ jelenlegi vasúti átkelõ alatt építsenek ki aluljárót. A ter-
vezés-pályázat beadás jelenlegi elõrehaladott szakaszában
ilyen változtatásra már nincs lehetõség, de amennyiben mégis
megvalósulna, akkor több utca zsákutcává lenne az aluljáró
megközelítésének  kialakítása miatt. Február 24-én az
Egyenlõ Bánásmód Hatóság tartott ellenõrzést az óvodákban
egy feljelenés miatt, mely szerint az SNI-s gyerekek ellátásá-
val kapcsolatban hiányosságok vannak. Február 25-én támo-
gatási nyilatkozatot adott a polgármester Neikl-Ladány
Ágnesnek a Tiszta Utak Egyesület elnökének a megvalósí-
tandó StreetArt pályázat támogatásáról. Ugyanezen a napon
egy vállalkozó kereste meg a polgármestert, hogy autógumik
tárolására szolgáló hely bérbevételérõl tájékozódjon. 
Czöndör Mihály alpolgármester elmondta, hogy a KLIK
ismételt munkavédelmi bejárást tartott az általános iskolában.
Jelezte, hogy a Mûvelõdési Ház színháztermében a parketta
lakkozása megkopott, esedékes lenne egy parketta csiszolás-
lakkozás. Sajnos a közintézmények számára meghatározott,
hogy milyen parketta lakkot használhatnak, ami sajnos nem
túl kopásálló. 
Tüke László az írásos tájékoztatóban szereplõ Nándor major
értékbecslésérõl kérdezett; valamint arról, hogy a TOP-os
keret (270 millió forint) módosulása, mennyiben érinti a
Pusztaszabolcs által beadott pályázatot.
Paál Huba a marketing és kommunikációs referensi állással
kapcsolatban érdeklõdött, hányan jelentkeztek, mi lesz a refe-
rens feladata, ki alkalmazza, mibõl kerül finanszírozásra az
állás.
Csányi Kálmán válaszában elmondta, hogy a korábbi
munkavédelmi szakértõ pártatlansága nem volt túl meggyõzõ,
ezért kért fel új szakértõt, aki sajnos lényegében ugyanazokat
a megállapításokat tette, mint az elõzõ. Korábban félévente

volt ilyen bejárás, most havonta jön a szakértõ. Valaki
szeretné megvásárolni Nándor majort, aki körülbelül két éve
járja körül a lehetõségeket, ezért történt az értékbecslés is. A
TOP-os pályázattal kapcsolatban 5 programot fogadtak el,
megyei keretekben kell gondolkodni. A támogatott programok
esetében az indikátor számokra is figyelni kell, tehát az ország
által Brüsszel felé vállalt kötelezettségekbõl is részt kell vál-
lalni a nyertes pályázóknak. A marketing és kommunikációs
referensi állásra 11 fõ jelentkezett. Feltétel a marketing, kom-
munikációs és közigazgatási gyakorlat. Ennek megfelelõen
két fõt hívtak be, egy fõ jelent meg, a beszélgetés ered-
ményeként õt fogja alkalmazni a polgármesteri hivatal a jelen-
legi egy üres álláshely betöltésére.

Kérdések, interpellációk
Tüke László az iránt érdeklõdött, hogy hol tart az iskola infor-
matikai berendezéseinek javítása, pótlása.
Czöndör Mihály tájékoztatott arról, hogy Pusztaszabolcs a
2015. évben is csatlakozik a kiskert mozgalomhoz, a pályáza-
ti kiírás a Szabolcs Híradó márciusi számában jelenik meg.
Paál Huba örömmel tájékoztatott arról, hogy rendezõdött a
temetõi világítás a ravatalozónál.
Csiki Szilárd felhívta a figyelmet, hogy a Feri boltnál az út
állapota egyre romlik.
Simonné Zsuffa Erzsébet a polgármestertõl kérdezte, hogy mit
tett a belvárosban kialakítandó gyalogos-biciklis aluljáró meg-
valósításáért, aminek ügyében a lobbizásra 60 napja lett volna.
Csányi Kálmán elmondta, hogy a Sváb-völgyi ároknál lesz
aluljáró, a belvárosban nem lesz. A márciusban beadandó
engedélyes tervekbe ezt a kérést nem tudják beleilleszteni,
mert ha a pályázatot márciusban emiatt nem tudja beadni a
NIF, akkor csak a következõ, 2020-2026-os idõszakban kerül-
het megvalósításra ennek a szakasznak a vasúti fejlesztése. Az
elfogadott terv, beadott pályázat után majd a kivitelezési terv-
be szeretnék beilleszteni a gyalogos-kerékpáros aluljárót a
belvárosban.

A 2015. február 25-ei képviselõ-
testületi ülésrõl

A képviselõ-testület megalkotta a Pusztaszabolcs Város Önkor-
mányzat 2015. évi költségvetési rendeletét. Ezzel kapcsolatban
Paál Huba elmondta, hogy az idei költségvetés fõ összege 23%-
kal kevesebb, mint a tavalyi. Nagyon feszes a város idei költ-
ségvetése.
Tüke László hozzátette, hogy ennek ellenére megvalósításra
kerülnek a kerékpáros pihenõk; a Kastélykertben kialakítanak
egy 20x20 méteres betonplaccot; sor kerül az intézmények elekt-
romos hálózatának felújítására; létrehozzák Pusztaszabolcs
településfejlesztési koncepcióját.
A Pusztaszabolcson mûködõ civil szervezetek éves mûködési
támogatásának 2014. évi elszámolását elfogadta a képviselõ-
testület. A 2015. évi támogatáshoz Paál Huba – Csiki Szilárd –
Simonné Zsuffa Erzsébet módosító javaslatot nyújtott be a támo-
gatási összegeket illetõen, ennek ellenére a képviselõ-testület a
polgármester által javasolt és a három bizottság által támogatott
eredeti összegeket szavazta meg az alábbiak szerint: 
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A képviselõ-testület megalkotta A Szociális és Gyermek-
védelmi Ellátások Helyi Rendszerérõl szóló rendeletet. (A
rendelet szövege Pusztaszabolcs város honlapján megtalál-
ható: bal oldali menüsorban a legfelsõ Önkormányzat alatt a

3. sorban Rendeletek címszóra kattintva jelenleg a legfelsõ.)
Döntöttek a képviselõk az óvodai beiratkozások idõpontjáról
és az óvodai telephelyek nyári ügyeleti rendjérõl.

Az óvodai beíratáshoz a szükséges köziratok, dokumen-
tumok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- társadalombiztosítási azonosító jelrõl szóló hatósági 
igazolvány
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- a szülõ személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványa.
Óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén a szülõ ellen
eljárást kell indítani. Az óvoda az integráltan nevelhetõ sajá-
tos nevelési igényû (SNI) gyermekeket ellátja.
A nyári szünet alatt az óvodák az alábbi rend szerint tar-
tanak ügyeletet:
Manóvár Óvoda ügyelet: 2015.06.22.-2015.07.24. 
(zárva: 2015.07.27.-2015.08.28.)
Zsiráf Óvoda ügyelet: 2015.07.27.-2015.08.28.
(zárva: 2015.06.22.-2015.07.24.)
Elfogadta a képviselõ-testület a Pusztaszabolcs Városi Óvoda
és Bölcsõde 12 férõhelyes bölcsõdei csoportjának kialakítását
a Manóvár Óvoda telephelyen, melynek finanszírozása az
önkormányzat 2015. évi költségvetésébe betervezésre került.
Molnár Tibor a Vertikál Zrt. képviseletében tájékoztatást
adott a Pusztaszabolcson fél éve mûködõ szelektív hulladék-
gyûjtésrõl. Elmondta, hogy 7 településen került bevezetésre
ez a fajta szelektív hulladékgyûjtés, a szolgáltatónak jó
tapasztalatai vannak ezzel kapcsolatban. A településen
átlagosan havi szinten begyûjtött 115 tonna hulladék 78%-a

hasznosításra került. Sajnos figyelmetlenségbõl, vagy egyéb
okból elõfordul, hogy a sárga fedelû, szelektív edénybe kerül
a háztartási hulladék.
A sárga fedelû edénybe az alábbi tiszta csomagolási hul-
ladékok kerülhetnek: 
- mûanyag (PET palack, öblített tejfölös és joghurtos doboz,
mûanyag zacskó, fólia, raschel zsák, reklámtáska, PP, HDPE
jelzésû flakonok, egyéb kemény mûanyag laposra taposva)
- papír (újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta cso-
magolópapír, hullámpapír, kartonpapír)
- tetra-pack italosdoboz (laposra taposva)
- fém (alumínium italos doboz, alufólia, fém konzerves
doboz)
- porcelán (törött tányér, stb)
Amennyiben az edényzet mérete nem elegendõ, a fenti hul-
ladékok az edényzet mellé átlátszó zsákban is kihelyezhetõk.
Az üveg hulladékot a településen lévõ kettõ darab (Mátyás
király utca – középiskola elõtt, Szent István utca – Jókai utca
között) szelektív gyûjtõszigeten elhelyezett konténerbe lehet
gyûjteni. A konténerek telítettségérõl bármely pusztaszabol-
csi lakos értesítheti a szolgáltatót.
Döntött a képviselõ-testület az üres védõnõi állás betöltésérõl.
A képviselõ-testület 2015. március 1-jével a 3. számú védõnõi
körzetbe kinevezte Debreceniné Fritz Ildikót.

Kiss Kornélia
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Pályáztunk, nyertünk
A Tempus Közalapítvány 2014-es pályázati fordulóján két
Erasmus+ pályázatot nyert iskolánk. Az Erasmus+ KA1
15.350 eurót, az Erasmus+ KA2 23.500 eurót „hozott a
konyhára”. Hogy milyen típusú pályázatokról is
beszélünk? Ezek európai uniós pályázatok és a szakmai
képzésben részt vevõ tanulók és tanárok szakmai kompe-
tenciáinak fejlesztésére irányulnak, rendszerint több euró-
pai uniós országban. 
Mindkét pályázattal elindítottuk a tevékenységeket. Az
Erasmus+ KA2 a tanárok partnerségi kapcsolatait hivatott
erõsíteni – 4 ország közös programjával. A projektko-

ordinátorokkal, felelõs tanárokkal január 26-28-án tartot-
tuk elsõ találkozónkat iskolánkban. „Különbözõ kultúrák
ugyanazon a színpadon” témakörben indult a projekt.
Érdekes volt leülni, megbeszélni az elkövetkezõ 2 év
programjait a római, az erdélyi és a török iskolával. A terv
szerint áprilisban hat napra utazik a tantestületünk hat
tagja Rómába, majd októberben Törökországban, és 2016
áprilisában Erdélyben veszünk részt szakmai és kulturális
programokon. Reméljük, hogy mindannyiunk javára és
fejlõdésére olyan tapasztalatokat gyûjtünk össze, amiket
alkalmazni tudunk a késõbbiek során és tanulóink
hasznára válik.
Az Erasmus+ KA1 a szakképzésben résztvevõ tanulók
mobilitási projektje. Nyolc kereskedelmi szakon tanuló
tanulót viszünk gyakorlatra Erdélybe. A gyakorlat meg-
szervezése végett februárban jártunk Erdélyben. Hárman
utaztunk Székelykeresztúrra megtekinteni tanulóink
leendõ gyakorlati helyeit, megbeszélni és pontosítani a
munkaprogramjukat. A partneriskola, a Zeyk Domokos
Technológiai Líceum igazgatója és tanárai nagyon ked-
vesen fogadtak bennünket. A „terepet” felmérve nem két-
séges, hogy jól választottunk: gondos kezekbe kerülnek
kereskedõink a gyakorlat ideje alatt. A vendégszeretet és
szakmai hozzáállás mellett adott a gyönyörû környezet,
biztosítva a kellemes szabadidõtöltést is. Célunk a projekt-
tel a szakmai kompetenciák fejlesztésével, az európai
uniós állampolgársági tudat kialakításával párhuzamosan

az is, hogy a diákok megismerjék egy másik ország
kultúráját, hogy rálátást nyerjenek a román-magyar együt-
télés nehézségeire és az ezzel kapcsolatos toleráns maga-
tartási formákra.
Távlati terveink közé tartozik az uniós projektek hosszú
távon való fenntartása. Idén újra nyújtottunk be pályáza-
tot: a kereskedõkkel a turisztikai szakon tanuló diákjainkat
is szeretnénk kivinni külföldre (ugyancsak Erdélybe)
szakmai tapasztalatokat gyûjteni. Partnerséget vállaltak
olyan vendéglátó egységek, mint a Világörökség részét
képezõ Énlakán mûködõ vállalkozás, a Székelyudvarhelyi
Septimia szálloda és wellness központ, vagy a szabade-
gyetemérõl híres Grand Hotel Bálványos.
Legizgalmasabb partnernek Ojtózban, az ezer éves
határon fekvõ Anselmo fogadó ígérkezik. 

Mátyás Julianna, igazgató
Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és

Kollégium

GRATULÁLUNK!
A Pusztaszabolcsi Szabadidõsport Egyesület versenytánc
szakosztálya ismét sikeres versenyt tudhat maga mögött!
A Budapesten rendezett Jókai tánciskolás versenyen na-
gyon sikeresen szerepeltek!

A versenyen részt vettek:
Csiki Csongor és Papacsek Flóra, Nagy Bálint és Nagy
Zsófia, Major Jácint és Ster Petra, Erdélyi Péter és Török
Enikõ, Hujber Fanni, Szabó Gábor és Szabóné Dudás
Csilla
A csapat eredményei:
4 arany érmes helyezés
5 ezüst érmes helyezés
2 bronz érmes helyezés
1 okleveles helyezés
További jó munkát és sok sikert kívánunk nekik!

Szabó Gábor
szakosztályvezetõ



S Z A B O L C S  H Í R A D Ó  2 0 1 5  M Á R C I U S                                                                                        I F J Ú S Á G

7

Legtöbben ma már nem is tudják ki volt Fridrich Margit,
honnét a „fura” név a szavalóverseny elnevezésében. Hála
Gubicza Tibornak, az õ javaslatára és leírására 2014-tõl a
hetvenhat települési érték egyike a szavalóverseny.
Leírásából megismerhetõ Fridrich Margit és a szavaló-
verseny létrejöttének története, lebonyolításának
szabályai. Margit néni tanító és könyvtáros volt. Még
életében gondoskodott arról, hogy évente egy alkalommal
a helyi középiskola diákjai mellett Fejér megye más
településeirõl érkezõ, érdeklõdõ diákok a verseknek szen-
telhessenek egy délelõttöt. A kilencvenes években több
alkalommal Gubicza Tibor volt a versmondó verseny
zsûrijének elnöke. A hallgatóság elõtt minden alkalommal
megemlékezett Margit nénirõl. 

Nem feledhetõ pillanatok számomra, amikor Jókai Anna
jött el az iskolába zsûrizni, vagy Závodszky Noémi
színésznõ, de itt volt Berecz András mesemondó és Kalász
Márton költõ is. Ezek az események azért is emlékezete-
sek, mert egy idõben a megnyitón ott volt a középiskola
minden diákja és tanára. Beszélgetést hallhattunk a
költõkkel, írókkal, diákok egy-egy mûvükbõl részleteket
olvastak fel, illetve játszottak el. 
Idén hat színdarabot és két csoportban ötven versmondót
hallgathattak meg az érdeklõdõk. A színjátszó csoportok
között ott voltak a besnyõi általános iskolások is és a
Széchenyi Gimnázium tanulói. János vitéz, Piroska és a
farkas, a Toldi, Visszakérem a bizonyítványom árát, a
Kõbarát és a Sarolta címû darabokat láttuk. A versmondók
a magyar költészet legszebb verseit választották: Arany
János, Petõfi Sándor, Kosztolányi Dezsõ, Tóth Árpád,
Szabó Lõrincz, József Attila „gyöngyszemeit”. A Fridrich
Margit Szavalóverseny hagyományait az intézmény

egykori diákja, több mint húsz éve magyar tanára,
Tánczos Krisztina és diákjai ápolják. 
A mai, szürke, a költészet iránt kis affinitást mutató vidé-
ki világunkban örömmel tölti el az embert, hogy van egy
kis "zúg", ahol a fiatalok között is értéke és helye van a
költészetnek.

Czöndör Mihályné

Ha a kopott falak
mesélni tudnának

Fridrich Margit Szavalóverseny

A Toldi darabban a legjobb alakítás díját Bedõcs Attila kapta.

A Visszakérem a bizonyítványom szereplõgárdája
(11.d. osztály) a megérdemelt elsõ helyezésrõl tanúskodó

oklevéllel.

Börcsök Olivér a Vasvári Pál Gimnázium 10. osztályos tanuló-
ja, Tóth Árpád Esti sugárkoszorú címû versét szavalja

SSZZAABBOOLLCCSS HHÍÍRRAADDÓÓ
Felelõs kiadó: PPuusszzttaasszzaabboollccss VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettee

Pusztaszabolcs, Velencei út 2.  Telefon: 0066--7700//77779988--224433 E-mail: sszzaabboollccsshhiirraaddoo@@ggmmaaiill..ccoomm 
Fõszerkesztõ: KKiissss KKoorrnnéélliiaa

Munkatársak: CCssáánnyyii KKáállmmáánn,, CCzzöönnddöörr MMiihháállyy,, CCzzöönnddöörr MMiihháállyynnéé,, DDaarrvvaass TTíímmeeaa,, DDuuddáássnnéé MMeesstteerr JJuuddiitt.. MMááttyyááss JJuulliiaannnnaa,,
MMoollnnáárr SSáánnddoorr,, ddrr.. NNeemmeess LLáásszzllóó,, SSzzaabbóó GGáábboorr,, ddrr.. VVaallkkóó PPéétteerr,, ZZsseerrddiinn BBaalláázzss

Tervezés és nyomtatás: RRoolllliinngg NNyyoommddaa BBtt. Felelõs vezetõ: RRoozzssnnyyaaii ZZoollttáánn
Megjelenik 650 példányban Lapunkat rendszeresen szemlézi az OOBBSSEERRVVEERR médiafigyelõ!

Ruha doktor!
Szabó Enikõ a ruhajavítás orvosa

06 25 271-171
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Már csaknem egy évtizede hagyo-
mány, hogy február végén a
beérkezett ajánlások alapján a
hagyományõrzõ alapítvány kurató-
riuma díjazza a közösségért legtöb-
bet munkálkodó jótevõket. A
település erõsségét mutatja, hogy
minden évben sok-sok ajánlólevél
érkezik, a példamutató tevé-
kenységet ûzõk száma magas. Az
idei díjazottak közösségért végzett,
önzetlen munkája hosszú-hosszú
évekre nyúlik vissza, meghatározó
személyiségek Pusztaszabolcs éle-
tében, köztisztelet övezi õket.
Nyomaik ott vannak és ott is
maradnak a város fundamentumán,
amelyre mindig új és újabb jövõ
épül. „Az ember kötelessége, hogy
a maga népét szolgálja.” E Kós
Károly-i gondolat jegyében kerül-
tek átadásra a 2015. évi Civil
Kurázsi Kiválósági Díjak. Az elsõ
díjazott a sport, az egészség-
megõrzés területén tevékenykedik
fáradhatatlanul. Szervez, rendez,
mindig ott van, ahol valami
történik. Hol futóversenyt koor-
dinál, hol kerékpárutat szervez,

idõnként táncosokat állít had-
rendbe. Õ Kõkuti Lászlóné.
A következõ elismerés új utakat
nyit a pusztaszabolcsi civil kurázsi
díj és egyben a hagyományõrzõ
alapítvány történetében. A 11-es
sorszámmal ellátott plakett tulaj-
donképpen két ember elismerését
fejezi ki. Két olyan emberét, akik
összetartoznak és munkájuk által
közösen emelik a település fényét,
együtt öregbítik hírnevét. 2015-ben
elsõ alkalommal vált valóra az a
korábban született gondolat, mely
szerint a Pusztaszabolcsért szorgal-
masan, példamutatóan tevékeny-
kedõ házaspárok munkája kerül
elismerésre. Az elsõként díjazott
házaspár Ádámné Farkas Beáta és
Ádám László. 

A Civil Kurázsi Kiválósági
Díjasoknak szívbõl gratulálok és
további munkájukhoz eredményes-
séget, sikereket kívánok.

Molnár Sándor
az alapítvány kuratóriumának

elnöke

Levéltári ritkaságok a
Hagyományok

Házában

Március 6-án a Fejér Értékek Iránytûje
program keretében idõszaki kiállítást
láthattak az érdeklõdõk a helyi
múzeumban. A megyei értékek köré
válogatták össze a székesfehérvári
levéltár munkatársai a gazdag anyagot.
Fejér vármegye politikai és kulturális
életét évszázadokon át meghatározó
történelmi családok címerei, hagya-
tékai, bullával ellátott oklevelei
képezték a látnivalók jelentõs részét. A
Zichyek, a Nádasdyak emlékei mellett
a közelgõ március 15-i ünnepséghez
kapcsolódóan a Kossuth Lajos kézje-
gyével ellátott dokumentum jelentette
az igazi kuriózumot. A szûkebb
pátriára, Pusztaszabolcsra régi
térképek, uradalmi okmányok, két
világháború közötti képviselõtestületi
jegyzõkönyvek irányították a közönség
figyelmét. A történeti-levéltári ritkasá-
gok vándorkiállítását Csányi Kálmán
polgármester és dr. Czetz Balázs
megyei fõlevéltáros-igazgató nyitotta
meg a nagyszámú érdeklõdõ elõtt. 

Molnár Sándor

Február 21-e a pusztaszabolcsi
civil kurázsi napja

Kõkuti Lászlóné Irénke, a PSZSE
elnöke

Ádámné Farka Beáta 
és Ádám László
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Egy szürke télvégi péntek délután,
február 27-én településünkre
látogatott Kõ Pál szobrász, a
Nemzet Mûvésze, hogy meséljen
életérõl, a mûvészetrõl, a pályáról,
a kiállítások világáról, tanításról,
családról, hazáról, nemzetrõl és
szobortervekrõl. A helytörténeti
múzeumtól a Mûvelõdési Házig
tartó „terepszemle” során a
mûvészházaspár – Kõ Pál felesége,
Halassy Csilla szintén szobrász –

kifejtette javaslatait a város arcu-
latának alakítási lehetõségeirõl. 17
órától a Mûvelõdési Házban várták
az érdeklõdõk az alkotót. A
mûvészt Csuti Géza, a Polgári
Egyesület vezetõje köszöntötte,
majd Ádám László mutatta be a
közönségnek. 
Kõ Pál beszélgetõpartnere E. Tur-
csány Katalin, a hevesi Csillag-
bojtár Kulturális Egyesület
képviselõje volt. A kétórás, mély
és személyes beszélgetés az
élményszerûség miatt pillanatok-
nak tûnt, de mindenképpen
maradandó impressziót hagyott a
hallgatókban. Megtudhattuk, hogy
a világ mely országaiban találhatók
Kõ Pál alkotások, miért szólítják a

mestert Lujosnak, milyen egy
házfelújítás a szobrászcsaládban,
hogyan mûködik 1986 óta egy
mûvésztelep Hevesen, merre vezet
az út Perespusztától a Kossuth-
díjig. De nem csak a mûvész oko-
zott meglepetést a közönségének!
Az 1970-es években köttetett egy
házasság Pusztaszabolcson, ahol a
nászajándék Kõ Pál Beatrice címû
alkotása volt. Az egykori menyass-
zony elhozta az elõadásra a szob-

rot, így a mûvész közel négy
évtized után újra láthatta, kézbe
vehette munkáját. Az egész este
élménye kölcsönös volt, ennek
bizonyítéka a helytörténeti múze-
um vendégkönyvében található
bejegyzés, amelynek tanúsága
szerint a mûvész és kísérete ki-
emeli a pusztaszabolcsiak vendég-
szeretetét. A rendezvény a Nemzeti
Mûvelõdési Intézet, a Puszta-
szabolcsi Polgári Egyesület és a
Pusztaszabolcsi Hagyományõrzõ
és Hagyományteremtõ Alapítvány
együttmûködésével, közös munká-
jával valósult meg. 

Molnár Sándor

Versünnep
2015. 

„Te jól tudod, a költõ sose lódit:
az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytõl világlik agyunk,

hisz egymás nélkül sötétben vagyunk.”
/J. A./

1900. április 11-én született a felvidéki

Kassa városában a világhírû polgári író,

Márai Sándor. 1905. április 11-én jött

napvilágra a szegény sorsú költõ-zseni,

József Attila a ferencvárosi Gát utcában.

Magyarországon 1964. április 11-e óta

ünnepeljük a költészet napját. Kányádi

Sándor erdélyi költõ szerint a vers az,

amit mondani kell. A hagyományõrzõ

alapítvány szervezésében az idei

költészet napján 24 órán keresztül tartó

irodalommal való foglalkozást ter-

vezünk a Hagyományok Házában inter-

aktív módon. Kedves Versbarátok!

Iskolások és Óvodások! Ifjak és régóta

Fiatalok! Ingázók és helyben Dolgozók!

Tanárok és Diákok! Keressék, keres-

sétek meg kedvenc verseiteket és jelent-

kezzetek a nagy verselésre! Emeljék le a

könyvespolcokról a versesköteteket!

Lapozzátok fel az iskolai szöveg-

gyûjteményeket! Idézzük fel a nagy

zsenik örökérvényû gondolatait! A ren-

dezvényre való jelentkezés, a részvételi

szándék jelzése levélen keresztül a

Hagyományok Háza Pusztaszabolcsi

Helytörténeti Gyûjtemény /2490 Puszta-

szabolcs, Velencei út 1./ címen vagy drót-

postán a versunnep2015@gmail.com e-

mail fiókon át történhet. „A vers az, amit

mondani kell.” Mondjuk együtt! 

Molnár Sándor

Kõ Pál és E. Turcsány Katalin

Perespusztától a 
Kossuth-díjig, avagy

Kõ Pál látogatás Pusztaszabolcson
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A Pusztaszabolcsi Hagyományõrzõ és
Hagyományteremtõ Alapítvány értéktár
munkacsoportja elsõként készített a
megyében helyi értéktárat, amely 2014
nyarán úgynevezett kapcsos könyvbe
került, majd õsszel Pusztaszabolcsi
Kincseink címmel a helytörténeti könyv-
sorozat 16. kiadványaként jelent meg. Az
eredményes munka elismeréseként a
2015. év folyamán lebonyolítandó
megyei értékgyûjtés ünnepélyes projekt-
indító rendezvényének településünk
adott otthont 2015. március 6-án. A
szeptemberben záruló program hivatalos
megnevezésként a Fejér Értékek
Iránytûje címet kapta. A rendezvény
sajtótájékoztatóval indult, majd megyei
és országos közéleti szereplõk számoltak
be a hungarikumokról, helyi és megyei

értékekkel kapcsolatos ismeretekrõl és
tervekrõl. A Fejér Megyei Közgyûlés
elnöke, dr. Molnár Krisztián felvázolta
az értékgyûjtés törvényi hátterét,
kiemelte a pusztaszabolcsiak ered-
ményességét, bemutatta a megyei érték-
tár bizottság tagjait. V. Németh Zsolt, a
Földmûvelésügyi Minisztérium környe-
zetügyért, agrárfejlesztésért és hun-
garikumokért felelõs államtitkára a pro-
gram lényegét emelte ki, amely
összességében ezer szállal erõsíti a
szülõföldhöz való kötõdést. 
L. Simon László miniszter-helyettes a
pusztaszabolcsi tejtermékeket csúcs-
minõségû kategóriába sorolta, a település
elmúlt öt évének legnagyobb eredményét
a tejüzem létrehozásában látja. Balog
Gábor, a Fejér Megyei Értéktár Bizottság

elnöke állásfoglalásában leszögezte,
hogy Pusztaszabolcs nemcsak elsõként
készített helyi értéktárat, hanem
intézményesült formában gyûjti az
értékeket, mely példaértékû megye-
szerte. A projektindító ünnepséget a
székesfehérvári néptáncosok színesítet-
ték. Az Alba Regia néptáncegyüttes, a
pusztaszabolcsi római katolikus templom
barokk orgonája, a Hagyományok Háza
Pusztaszabolcsi Helytörténeti Gyûjte-
mény megyei értékként nyilvántartott
kulturális örökség. A projektindító ren-
dezvény következõ helyszíne a Hagyo-
mányok Háza volt, ahol Fejér megyei
értékeket levéltári anyagokon bemutató
kiállítást nyitott meg Csányi Kálmán pol-
gármester és dr. Czetz Balázs levéltár
igazgató. Az országos jelentõségû ese-
ményt a Szent Imre templom barokk
orgonájának megtekintése zárta. 

Molnár Sándor

Fejér Értékek Iránytûje 

dr. Kovácsai Sándor emlékfutás 2015.
Harmadik alkalommal találkoztak Pusztaszabolcs futói március elsõ
vasárnapjának napfényes délelõttjén, hogy közösen megtett kilo-
méterekkel emlékezzenek néhai dr. Kovácsai Sándorra. Az egykori
háziorvos lelkes támogatója és résztvevõje volt a németországi
Staufenbergbe 2004 nyarán, illetve a partiumi Kisiratosra 2009-ben
induló futócsapatnak. A doktor úr alakját Ádám László idézte fel,
aki az elsõsegélynyújtáson túl szakácstudományával is hozzájárult a
testvértelepüléseinkre induló nagy vállalkozások sikeréhez, ezzel
mélyítve a baráti kapcsolatokat. Az emlékek felelevenítése után,
gyertyagyújtást és virágletételt követõen indult a futás. A kegyelet-
teljes emlékezést megtisztelte jelenlétével Csányi Kálmán, a város
elsõ embere. 

Molnár Sándor



Az egészséges emberi szervezet
mûködéséhez nagyon sok nyomelemre
és részben vízben, részben zsírban
oldódó vitaminokra van szükség. A
beteg szervezet számára ez az igény
fokozottan megnõ. Jelen cikkünkben a
zsírban oldódó A, D, E, K közül a D-
vitaminról szólunk; rögtön megemlítve,
hogy létezik D1-, D2-, D3-vitamin, de
a gyakorlatban a leghatásosabb D3-
vitaminról beszélünk.
Mi is a D3-vitamin?
A D3-vitamin egy olyan vegyület,
amely kis mennyiségben a
szervezetben is termelõdik ugyan, de
ezen kis mennyiség a normális
fejlõdéshez a mi éghajlati viszonyunk
mellett sajnos nem elegendõ. A
napfény hatására a bõrben keletkezik az
elõ D-vitamin, amibõl a hatásos vita-
min a májban, vesében alakul át. Tudni
kell azt, hogy a napfény hatására
keletkezõ D-vitamin sajnos szélességi
foktól és évszaktól függ és az ipari ter-
melés miatti légszennyezõdés az ultrai-
bolya sugarat kiszûri, nem jutnak el az
ember bõrfelületére kellõ mértékben,
ezért kell már a terhes anyáknak is D-
vitamint szedniük. 
Mi történik, ha a terhes anya, csecsemõ,
kisgyermek, sõt a felnõtt szervezete
nem jut megfelelõ mennyiségû D3-
vitaminhoz?  
Súlyos hiányállapot alakulhat ki, ha a
terhes anya nem szed magzatvédõ vita-
minokat (D-vitaminon kívül más
anyagokat is), komoly fejlõdési rendel-
lenességekkel jöhetnek az újszülöttek a
világra. A hiányállapotok a következõ
tüneteket okozhatják: leggyakrabban a
csont fejlõdési zavarát szokták
említeni, így például puha koponya-
csontok, elõre boltosuló homlok, tyúk-
mell, a mellkasi bordák rendel-
lenességei, O láb, csonttörésre való
hajlam, megkésett fogfejlõdés, izom-
gyengeség, de kimutatták, hogy a
cukorbetegség megelõzésére, a rák,
allergiás ekcéma, allergiás asztma, az
alsó és felsõ légúti megbetegedések,
influenza és szövõdményei, szív és
érrendszeri megbetegedések megelõ-
zésében is nagyon fontos szerepet ját-

szik ez a vitamin. Érthetõ, hogy a
koraszülöttek és a kis súllyal született
csecsemõk D-vitamin igénye rendkívül
fokozott, hiszen a rendkívül gyors
fejlõdéshez mind a csont, mind a többi
szerv kialakulásához nagy mennyiségû
vitaminokra, többek között D3-vitam-
inra van szükségük. A nõgyógyász a
terhes-rendelés alatt nem csak a terhes
mamát vizsgálja meg, hanem gondol-
nia kell a születendõ gyermek
egészségének védelmére is, ezért
magzatvédõ vitaminokat kell, hogy
ajánljon részben a mama, részben az
újszülött gyermek egészsége
érdekében. Fogadjuk meg a nõgyó-
gyász szakmai tanácsát! A cseppeken,
tablettákon kívül D-vitamint tartalmaz-
nak a tejtermékek, a tojás, a margarin, a
tõkehal és a tõkehalmáj olaja is. D-vit-
aminra azonban nem csak a korai csec-
semõ- és gyermekkorban, hanem a
csontosodás befejezõdéséig – általában
24 éves korig – is szükség van, sõt
kimutatták, hogy egészséges
embereknél is kialakulhat D-vitamin
hiány, ha táplálékkal nem jut megfelelõ
mennyiségû vitamin a szervezetbe.
Idõsebb korban, különösen nõknél, a
jól ismert csontritkulás oka nem csak a
kalcium hiány, de a kalcium fel-
szívódásához D-vitaminra van szükség,
mert bizony az idõsebb kori csont –
leggyakrabban combcsontnyak, közis-
mert nevén combnyak törés – hát-
terében a csontszövet pusztulása,
leépülése áll, ami bizony nemcsak
rendkívüli fájdalommal jár, hanem
veszélyes is lehet a hosszú ideig tartó
kötelezõ ágynyugalom miatt. 
Mennyit és milyen formában adjunk a
szervezetnek a nélkülözhetetlen D3-
vitaminból?
0-3 éves korig a gyermekeknek
kötelezõen kell szedni D3-vitamint, ha
télen tölti 3. életévét, akkor tavaszig.
Mivel a gyermekek növekedése egyé-
nenként eltérõ lehet, ezért a kezelõor-
vossal kell megbeszélni a D-vitamin
adagolását, mert nyilvánvalóan az
átlagosnál gyorsabban növõ gyermekek
D-vitamin igénye többszöröse lehet a
vele azonos korúaknál, akik nem

fejlõdnek, nõnek olyan gyorsan, mint a
hirtelen növõ gyermek. Téves az a
nézet, hogy D-vitaminra csak télen van
szükség. Tapasztalat szerint a mi éghaj-
lati viszonyaink között nyáron sin-
csenek a gyermekek annyit a napon, -
sõt esetleg fényvédõ krémekkel kenik
be, ami gátolja az ultraibolya sugárzás
hatását – amennyi a D-vitamin ter-
melõdéséhez szükséges lenne. Ezért
bizony télen több, nyáron valamivel
kevesebb D-vitamin adása javasolt,
ennek adagolását a kezelõorvossal kell
megbeszélni. Úgyszintén rosszul
fejlõdõ, beteges gyermeknek is foko-
zott a D-vitamin igénye és tudomásul
kell venni, hogy a beadott cseppeknek
vagy tablettáknak csak egy része fog
felszívódni. A nagyobb testsúlyú gyer-
meknek nyilvánvalóan a nagyobb
tömegeloszlás miatt, az azonos vérszint
eléréséhez emelt dózisú D-vitaminra
van szüksége. A cseppek egy része
kanálon marad és a maradék szájba jutó
vitamin is csak egy bizonyos része
szívódik fel a szervezetbe! Nagyon kér-
jük a szülõket, hogy a D-vitamin
adására fokozottan figyeljenek, még
akkor is, ha a tápszer dobozára rá van
írva, hogy D-vitamint tartalmaz, mert
ennek felszívódása is bizonytalan és D-
vitamin túladagolás gyakorlatilag
sohasem fordul elõ. Viszont hiányál-
lapota (rahitich vagy angolkór) elõfor-
dulása sokkal gyakoribb, ami a fen-
tieken kívül a gyermek szellemi
fejlõdésére is kihat. 
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A D-vitamin a napfény vitaminja

A D-vitaminról



A múltkori cikkben a mikrochip
használatával kapcsolatos ismereteket

kezdtük ismertetni. Néhány kiegészítést
még szeretnénk hozzátenni az elmondot-
takhoz. Gyakori félreértés, hogy a
mikrochip alkalmas az elveszett állat
tartózkodási helyének megállapítására is.
Ez sajnos nem igaz, mert ezek a
készülékek csak a tulajdonos
azonosítására alkalmasak. Léteznek
olyan eszközök, amelyek hely-
meghatározásra is alkalmasak, ezek
azonban sokszor drágábbak a kötelezõ
chipeknél. Sajnos, nagyon ritkán,
találkozunk olyan mikrochippel, amely a
behelyezés után nem található a leolvasó-
val. Ez ritka eset, de elõfordul. Ezért
lényeges, hogy néha ellenõriztessék le az
állatorvossal a jeladót. Célszerûen az
éves kötelezõ védõoltás beadása a legal-
kalmasabb erre a célra, de egyéb
kezelések alkalmával is javasolt. Gyakori
kérdés, hogy mi a teendõ az állat elhul-
lása esetén? A chip marad bent az állat-
ban, nem kell kivenni. Az egyedüli
teendõ, hogy a kezelõ állatorvossal és az
önkormányzattal közölni kell a chip
számát, hogy törölni tudják a nyilván-
tartásból. A másik fontos tudnivaló, hogy

a kutya elveszése, vagy eltulajdonítása
esetén az internetes adatlapra fel lehet
vezettetni az eltûnés tényét. Ezután ha
bárhol leolvassák az azonosító kódot,
láthatóvá válik, hogy az állatot keresik.
Így egy telefonhívás segítségével ott
helyben tisztázható az állat tulajdonjoga.
Gyakori félreértés, hogy az öreg kutyákat
vagy a lakásban tartott ebeket nem kell
mikrochippel ellátni. Ez szintén nem
igaz, mert a törvény ilyen kivételt nem
tesz. Az egyetlen kizáró ok az állat
betegsége. Ha az állat nem egészséges,
akkor a mikrochip behelyezését el kell
halasztani. Gyakori probléma, hogy a
jelöletlen kutya megbetegszik. Sajnos
még mindig sok a jelöletlen eb. Ilyenkor
a tulajdonos félve viszi az állatot
orvoshoz, mert nem tudja, hogy nem kap-
e büntetést amiatt, hogy nincs az állatban
chip. Mindenkit szeretnék megnyugtatni,
hogy a betegek kezelése a legfontosabb.
Természetesen a betegvizsgálat során
kiderül, hogy az állatban nincs azonosító,
de ez nem befolyásolja az orvosi munkát.
Ilyenkor a tulajdonosnak vállalnia kell,
hogy amilyen hamar tudja, pótolnia kell
az elmaradt megjelölést. Az állatorvos
megjegyzést ír az állat kezelési karton-
jára, hogy milyen dátumot tud vállalni a
gazdi. Tehát bátran vigye mindenki
kezelésre a beteg állatot, de utána a lehetõ
leghamarabb végeztesse el a mikrochip
beültetést a saját érdekében. Összefoglal-
va az elmondottakat: a mikrochip számta-
lan elõnnyel rendelkezõ eszköz.
Behelyezése egyszerû, veszélytelen és az
állat egész életében mûködik (ritka
kivétellel). Ezért mindenkinek melegen
ajánlom, hogy minél elõbb, már 2-3
hónapos korban, helyeztesse be az állat-
ba. Ilyen korban még az állatok is jobban

tûrik a beavatkozást. Négy hónapos kor
után viszont már kötelezõen benne kell
lenni minden kutyában. Aki elmulasztja,
az szabálysértést követ el és 90 000 Ft
büntetést kell fizetnie. Számolni kell
azzal is a tulajdonosoknak, hogy a
jövõben egyre gyakoribbá válnak az
ellenõrzések. A leolvasó készülék az
állatorvosokon kívül már a közterület
felügyelõknek, rendõröknek, állatvédõk-
nek is rendelkezésére áll, akik akár
kutyasétáltatás közben is megállíthatják a
tulajdonost ellenõrzés céljából. Az
udvaron tartott ebeket is lehet elektroni-
kusan ellenõrizni. A következõkben
áttérünk a lovak mikrochipes meg-
jelölésére. 2011 júliusától minden nem
törzskönyvezett lovat mikrochippel
(transzponderrel) kell ellátni. Ezzel
együtt kötelezõ a lóútlevelet is kiváltani.
Ettõl kezdve mind a mikrochip, mind
pedig a lóútlevél követi az állatot élete
végéig. A lovak egyedi nyilvántartását az
MLOSZ (Magyar Lótenyésztõk
Országos Szövetsége) végzi. A chip irán-
ti igényt náluk kell bejelenteni a megyei
felügyelõkön keresztül. Õk hozzák a
chipet magukkal, de a behelyezést csak
állatorvos végezheti el, ezért a tulaj-
donosnak állatorvost is kell hívni a
lótenyésztési felügyelõvel egyidõben.
Minden született csikót 6 hónapos koráig
meg kell jelölni mikrochippel és ezzel
együtt ki kell váltani a lóútlevelet.
Amennyiben valaki úgy vesz lovat, hogy
nincs megjelölve és nincs lóútlevele sem,
úgy a jelöléskor le kell venni a vérmintát
is a meghatározott betegségek szûrése
céljából. 

Dr. Nemes László magánállatorvos
Pusztaszabolcs, Béke u. 53

Tel:06-20/97-05-987
nemesdr238@gmail.com

www. nemesdoktor.hu
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A mikrochiprõl

Hogy pontosan mennyi vitaminra van a
gyermeknek szüksége, azt a gyermek
kezelõorvosa határozza meg, több
szempontot is figyelembe véve. Ennek
adagolása, illetve az ajánlott adag vál-
toztatása a gyermek fejlõdése, növe-
kedése, hízása, esetleges betegsége,
esetleges felszívódási zavarai füg-
gvényében lehetséges, amit a kezelõor-

vos határoz meg.  Kérem a szülõket,
fokozottan figyeljék a gyógyszer
fogyását és ne az utolsó pillanatra
hagyják a sok szempontból élet-
fontosságú vitamin pótlását, recept-
kérést, mert akár egy hónap kihagyása
is problémákat okozhat. A D-vitamin
pótlása, a receptkérés a szülõ feladata!
Kérem, a D-vitamin adását önkényesen
ne hagyják abba még akkor sem, ha úgy
gondolják, hogy a gyermek elég ideig
volt a napon; ezt meg kell beszélni a

kezelõorvossal, mert a légköri szennye-
zõdések miatt – mint már említettük – a
hasznos ultraibolya sugarak nem biztos,
hogy kiváltják a kellõ mennyiségû D-
vitamin termelõdését a szervezetben.

Jó egészséget kíván:

Dr. Valkó Péter
gyermekgyógyász, fõorvos

A D-vitaminról /folytatás/
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Régi igény, többszöri próbálkozás, hogy a szabolcsi kert-
barátok idõnként leüljenek, tapasztalatot cseréljenek.
Decemberben Kasztner Laci bácsi a Magyarország legszebb
konyhakertje mozgalom egyik elsõ helyezettje hívta meg
birkapörköltre barátait, akik zömében hozzá hasonlóan a
konyhakert-mûvelés elkötelezettjei. Ott határozták el a jelen
lévõk, hogy idõnként összejönnek egy beszélgetésre.
Március 2-án, a Hagyományok Házában került sor erre az
eseményre.Szajkó János, a klub vezetõje elõadással és
nyomtatott anyaggal, többek között a Kerti Hírmondó 2015-

ös számával készítette fel az érdeklõdõket a kezdõdõ kerti
munkálatokra. Elõadása kezdetén leszögezte, hogy minden-
ki termeljen magának, mert elsõ a család, de nem mond-
hatunk le Pusztaszabolcson egy termelõi piac kialakításáról
sem.Az általános tanácsok mellett szó esett a lemosó perme-
tezésrõl, a metszésrõl, a talaj típusokról és a talajfer-
tõtlenítésrõl. János gyakorlati példákkal hívta fel a figyelmet
a munkálatok buktatóira. Kiemelte a permet szerepét nyu-
galmi állapotú, illetve duzzadt rügyek estén, és a várakozási
idõ betartásának fontosságát. Szó volt a mûtrágya és a
szerves trágya hatásáról is. Sztupa Gergely az Agrár Zrt.
Növénytermesztési Ágazatának vezetõje a trágyakezelésrõl

és a „jó talaj, az élõ talaj” kialakításáról, megtartásáról
beszélt.Érdemes a téli hónapokban a vetésforgót is megter-
vezni: szó esett például a burgonyáról, amely vetésénél
legalább egy évet, de inkább hármat ki kell hagyni ugyana-
zon a területen.Téma volt a kukoricabogár, a palántadõlés, a
mulcsozás. Papacsek György a gyümölcsfák ápolását
helyezte a beszélgetés középpontjába.Fekete Feri bácsi osz-
totta meg gondolatait a biotermesztésrõl. Az elhangzottak
kapcsán a jelenlévõk egy-egy fejbólintással, mosollyal és
véleményükkel jelezték egyetértésüket, illetve más kerti
gyakorlatukat is elmondták.A klub összejövetel végén
tájékoztatást kaptak a Magyarország legszebb konyhakertje
verseny 2015. évi indulásáról. A benevezni szándékozók
átvették a nevezési lapot.A következõ találkozás témája a
kertbarátok palántacseréje lesz.Grausz Andrásné Éva túrós
süteménnyel kedveskedett a kertmûvelõknek.A klub nyitott,
nincs tagsági díj, sem belépési nyilatkozat, egyetlen dolog
fontos, az érdeklõdés, elkötelezõdés a kertmûvelés iránt. Aki
kedvet érez részt venni a következõ összejövetelünkön,
szeretettel várjuk. 
Klubfoglalkozások két havonként lesznek – a jelenlévõk
javaslata szerint! A pontos idõpontot a boltokban elhelyezett
plakátokon jelezzük.
Addig is jó munkát, kedvezõ idõt kívánok a kertmûveléshez,
szem elõtt tartva: termeljünk magunknak ízletes és kiváló
minõségû konyhakerti termékeket!

Czöndör Mihály
koordinátor

TTeerrmmeelljj mmaaggaaddnnaakk!!
De jó lenne egy termelõi piac is!"

Szajkó János klubvezetõ és Czöndör Mihály koordinátor

Érdeklõdõ kertbarátok

Itt a tavasz – bõvebben az
avarégetésrõl

Néhány napja, 2015. március 5-én lépett hatályba a
Belügyminisztérium 54/2014. rendelete, az új Országos
Tûzvédelmi Szabályzat (OTSZ), amely csak abban az eset-
ben engedélyezi belterületen a tûzgyújtást, ahol ezt önkor-
mányzati rendelet már korábban lehetõvé tette.
Pusztaszabolcson van ilyen szabályozás: a többször módosí-
tott 13/1994. (XII.1.) önkormányzati rendelet a Környezet
védelmérõl, amelynek 7.§ (2) b) szakasza a következõt írja
elõ:
„A nem komposztált kerti hulladék, valamint a
kereskedelemben használatos papír alapanyagú cso-
magolóanyagok – a mindenkori tûzvédelmi elõírások
betartásával, a szélirány figyelembevételével, a szomszédok
zavarása nélkül – az ingatlanon vasár-és ünnepnap kivételé-
vel égetéssel ártalmatlaníthatók.”
A fentiekben idézett önkormányzati rendelet elõírásainak
betartásával tehát városunkban van lehetõség a tavaszi kerti
munkák kezdetén a belterületi tûzgyújtásra, avarégetésre
anélkül, hogy ezzel a tûzgyújtási szabályokat megsértenénk.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata
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A rendezvény 2015. február 21-én 9.00
órakor vette kezdetét a Városi
Sportpályán, Pusztaszabolcson. Itt
gyülekeztek a Négy Évszak Maraton
elnevezésû futóverseny résztvevõi. A
Városi Sportpályán a nevezés és a rajt-
számok átvételét követõen egy közös
bemelegítésen vett részt a közel 80
nevezõ. A rövid polgármesteri köszöntõt
követõen eldördült a rajtpisztoly és
kezdetét vette a futóverseny. A
sportolóknak egy kb. 10,6 km-es távot
kellett teljesíteniük, mivel a teljes mara-
toni távot négy különbözõ évszakban
futják le az indulók, innen kapta az elne-
vezést a futóverseny is. A futás ideje alatt
11.00 órai kezdettel kihirdetésre került a
Hagyományok Házánál a „Nagyon jó
kerékpározni” címet viselõ közlekedés-
ismereti vetélkedõ eredménye. Ezen a
helyszínen is kialakításra került egy

kerékpáros pihenõhely és innen szárma-
zott az ötlet, hogy ezt valamilyen módon
a gyermekek körében is népszerûsíteni
kellene. A projekt keretében az óvodá-
soknak és a kisiskolásoknak két feladatot
kellett teljesíteniük:
- korcsoportonkénti KRESZ-totó, fela-
datlap kitöltése csoport és osztály szin-
ten;
- egy csoport- vagy osztályfénykép

készítése a kerékpáros pihenõhelyek nép-
szerûsítése céljából.
Minden óvodai csoport és alsó tagozatos
osztály sikeresen megoldotta a felada-
tokat és igen ötletes fotók készültek,
melyekbõl egy tábla is készült, valamint
a város honlapjára is felkerült. A teszt-
lapok kiértékelése és a fotók ötletessége
alapján alakult ki egy sorrend külön az
óvodások és külön a kisiskolások között.
A óvodások között az elsõ helyen a
Manóvár Óvoda Virág csoportja végzett,
második helyezett a Zsiráf Óvoda
Napsugár csoportja lett, a harmadik
helyen pedig azonos pontszámmal a
Zsiráf Óvoda Csillag csoportja és Hold
csoportja végzett. Az elsõ helyezett óvo-
dai csoport a legjobbnak járó kupát és
oklevelet vehetett át, valamint magát a
csoportot egy „Közlekedj okosan” tár-
sasjátékkal is jutalmaztuk.

Az alsó tagozatos általános iskolai osztá-
lyoknál a dobogó felsõ fokára a 4. c
osztály léphetett fel, a második helyezett
az 1. a osztály lett, a harmadik helyen a 4.
b osztály végzett.
Az elsõ helyezett iskolai osztály szintén
átvehette a legjobbnak járó kupát és az
oklevelet, valamint az osztály diákjai
egy-egy világító kerékpáros szelepsapkát
is kaptak.

Ezzel párhuzamosan a futók is lassan
beérkeztek a célba és a rövid felfrissülés
és pihenés után kezdetét vette a futó-
verseny eredményhirdetése is. A futók
éremmel a nyakukban és egy emlékpóló-
val gazdagozva vehettek búcsút a ren-
dezvénytõl. 
A program az „Innovatív kerékpáros
megállóhelyek a Dunától a Velencei-
tóig” címû LEADER térségek közötti
együttmûködés végrehajtásához nyúj-
tandó támogatások keretében megvaló-
sult projekt.

Darvas Tímea

Tovább menetel
a PSC U21

Befejezõdtek a téli mûfüves bajnokság
küzdelmei. A PSC a csoportkör záró
fordulójában a Baracs ellen játszott. A
korai kezdés és munkahelyi elfoglaltság
miatt 11 fõs kerettel tudtunk kiállni. Ez
azonban nem látszott, hiszen ötletesen
jól játszva Györök találatával szinte a
lefújás pillanatáig vezettünk. Azonban a
kihagyott helyzetek sokasága meg-
bosszulta magát, a Baracs ki tudott
egyenlíteni. Ennek köszönhetõen a cso-
portban az ötödik helyen végeztünk,
mivel a másik dunaújvárosi csoportban
a Nagykarácsony végzett az ötödik
helyen, így a helyosztón velük kellett
játszani. A bajnokságban is egy csoport-
ban szerepelünk, õsszel sima gyõzelmet
arattunk vendégként is. Ez a meccs volt
a bajnokság fõpróbája. Nagyon nagy
ellenállást a Nagykarácsony nem tudott
kifejteni. Számolatlanul maradtak ki a
helyzetek, azonban Balogh Zoltán,
Bakos duplájával, valamint Kovács
Balázs góljával 4:0 arányban gyõztünk.
A téli bajnokság megfelelõen szolgálta
a csapat felkészülését. Az átigazolás
hajrájában még egy játékost sikerült
igazolni. A pusztaszabolcsi lakos
Dombi Dániel Gárdonyból igazolt a
PSC-hez. 
A tavaszi bajnokságot Lepsényben
kezdtük, ahol irreális körülmények
fogadtak minket. 

A Négy Évszak Maraton és
„Nagyon jó kerékpározni”

közlekedés-ismereti vetélkedõ óvodásoknak és kisiskolásoknak
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Tovább menetel a PSC U21 /folytatás/
Viharos szél, hepehupás pálya és a durva ellenféllel is meg
kellett küzdeni. Viszonylag nehezen lendültünk bele, de így
is megvoltak a helyzeteink. Székely egymaga is megnyer-
hette volna már félidõre a mérkõzést. A kihagyott helyzetek
után a hazaiak szerezték meg félidõre a vezetést. A második
félidõben nagyobb sebességre kapcsoltunk és ezt már nem
bírta a hazai csapat. Györök és Székely góljaival fontos
három ponttal utazhattunk haza. Az U21-es csapatunk
Sebõk Attila góljával 1:0 arányban gyõzött.
Megjegyezendõ, hogy Kolosa Róbert sérülése miatt Szõke
Dávid állt a kapuban. A tavaszi szezon második for-

dulójában Baracsra utaztunk. Bizakodva vártuk a
találkozót, de sajnos nagyot kellett csalódnunk. Hiába,
hogy az ellenfél majd 30 percet emberhátrányban volt
kénytelen játszani, ez sem volt elég. A meddõ
mezõnyfölényt nem tudtuk gólra váltani. A hazaiak egy
kétes tizenegyessel gyõztek, egész mérkõzésen kétszer rúg-
tak kapura. A dobogós álmaink nagyon messzire kerültek.
Az idegenbeli sorozat Adonyban folytatódik, ami nem lesz
egyszerû. Az U21-es csapatunk nagy küzdelemben 3:2-re
gyõzött és továbbra is veretlenül elsõ helyen áll. A gól-
jainkat Sári (2) és Nagy Beni szerezték. 

Zserdin Balázs

Áprilisi fociprogram
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