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Ajánlás

Az idei évben már a 14. Szabolcs Napok megszer-
vezésén dolgoztunk. Bízunk benne, hogy min-
denki, vagy legalábbis a legtöbben találnak majd
az érdeklődésüknek megfelelő programot, hiszen
azt szeretnénk, ha mindenki jól érezné magát.
A hagyományos programok általában a megszo-
kott helyszíneken kerülnek megrendezésre idén
is. Lesznek újdonságok is – program és helyszín
egyaránt. Próbálunk újítani és kísérletezünk is
egyben.
Sorrendben. A kiállítás a Művelődési Házban lesz
a Szabolcs Napok megnyitójával egybekötve, helyi
alkotók mutatkoznak be. A VI. Motoros Találkozó
technikai bemutatói visszaköltöznek a réparako-
dóra, de a többi program az edző pályán lesz, csak-
úgy mint este a koncert és az utcabál. Új színfolt,
hogy lelkes modellezők járművek makettjeit 
hozzák el, melyek a viking kortól napjainkig köve-
tik a fejlődést. Az óvodákban élő hagyományokról
készült könyv bemutatója szombat délután a 
Művelődési Házban lesz.
Vasárnap délelőtt bemutatkoznak immár önállóan
szervezett lovas nappal a pusztaszabolcsi lovasok
– érdekes esemény lesz.
Vasárnap délután a gyerekeket várják újdonságok
a Kastélykertben: népi fa- és egyéb játékokkal is-
merkedhetnek, játszhatnak.
Mint minden nagy rendezvénynek, a Szabolcs Na-
poknak is van pénzügyi vonzata. Sajnos a két bea-
dott pályázatunk közül egyik sem lett nyertes, így
teljes egészében saját erőből kell �inanszíroznunk
a rendezvényt, de bízunk benne így is jó progra-
mok várják és szórakoztatják városunk lakóit és
az időjárás is kegyes lesz hozzánk a jó idővel.

Szajkó János Kiss Kornélia
OKSB elnöke közművelődés-szervező

2012. július 27. (PÉNTEK)

17.30 A képviselő-testület és a civil szer-
vezetek felvonulása a pusztasza-
bolcsi lovasok közreműködésével
/Tűzoltószertár, Velencei út, Város-
háza, Templom, Művelődési Ház út-
vonalon/

Helyszín: Tűzoltószertár - Művelődési Ház

18.30 A 14. Szabolcs Napok ünnepélyes
megnyitója

Helyszín: Művelődési Ház 

utána Kiállítás megnyitója
Helyszín: Művelődési Ház              
Kiállítók:
Horváth Istvánné Aranka gyöngyfűző
Kovacsik Árpádné Marika foltvarró
Schneé Jánosné Erika gyöngyfűző
Szabó Tiborné Ibolya gyöngyfűző
Vinkler Lászlóné Anikó

üvegkép, decupage, papír-, fadoboz
Zsikla Ildikó foltvarró

"Ember lenni mindig, minden körülményben."  (Arany János)

Pillanatkép a 2011. évi felvonulásról



2012. július 28. (SZOMBAT)

9.00 XI. Barátság duatlon
Nevezés és rajt: Kiri panzió előtt

9.00 Makettek a viking kortól napjainkig
Helyszín: középiskola történelem terme

9.30 Kosárlabda-mérkőzés és Streetball
Helyszín: középiskola sportpálya 

10.00-18.00
VI. Motoros Találkozó:

(9.30 kapunyitás
10.00 megnyitó; 
10.30 felvonulás a városban; 
12.00 vezetéstechnikai tréning, oktatás

(1000Ft/fő); 
13.00 erős ember bemutató és verseny; 
15.00 felvonulás Besnyő-Iváncsa-Adony;
17.00 street�ighter bemutató; 
18.00 ladások és rallysok) 

Egész napos programok: amatőr zenekarok
koncertjei; gyerekprogramok Kard Anita ve-
zényletével; Perkátai Régiséggyűjtő Egylet ki-
állítása; kalács, lacikonyha, parasztlángos,
büfé.

Helyszín: sportpálya – edzőpálya, réparakodó

17.30 Könyvbemutató
„Bújj, Bújj, zöld ág…” – szerkesztette: Bar-
tókné Piller Magdolna és Horváth Károlyné
Helyszín: Művelődési Ház

18.00 Pusztaszabolcs – Százhalombatta
(NB3) barátságos mérkőzés
Belépő: 400 Ft

Helyszín: sportpálya – focipálya

19.00 Orgonahangverseny – Ella István
Helyszín: katolikus templom

20.00-21.30
Hollywood Rose együttes koncertje

Helyszín: sportpálya – edzőpálya

22.00-03.00
Utcabál (Meteor együttes)

Helyszín: sportpálya – edzőpálya

23.00 Tűzijáték
Helyszín: sportpálya – edzőpálya

SZABOLCS NAPOK PROGRAMJAI 

Egy régebbi barátság duatlon rajtja Egy korábbi felvonulás a városban



2012. július 29. (VASÁRNAP)

PROGRAMOK A SPORTPÁLYÁN

8.30-tól Nevezés a kispályás labdarúgásra. 

Nevezési díj: 5000 Ft; Pályára lépés csak edző-

vagy tornacipőben

9.00 Kispályás labdarúgás

Helyszín: sportpálya – focipálya

8.45-14.00

I. Pusztaszabolcsi Lovas Nap 

(8.45 megnyitó; 

9.00 csikós bemutató; 

9.30 nyílt lovagló óra; 

10.30 díjugrató bemutató;

11.00 csikós bemutató; 

11.30 akadályhajtás;

13.15 mókás versenyek; 

folyamatosan lovagolási és kocsizási lehetőség)

Helyszín: sportpálya – edzőpálya

KASTÉLYKERTI PROGRAMOK

14.00-20.00 

Népi Játékok Fesztiválja – gyerek-

program

Helyszín: kastélykert

Tűzoltóautó – Kirakodóvásár –Büfé – Paraszt-

lángos - Lacikonyha – „A posta Önökért van”  

14.30 Johnny Polidano – country- folk műsora

Helyszín: kastélykert

Johnny Polidano Kanadában született. Hat éves

korától elektromos gitározik, játszik szájhar-

monikán, dobon. A műsorban akusztikus szólót

mutat be, stílusa folk-country. Felesége által is-

merte meg Magyarországot, 6 éve élnek ha-

zánkban. Pusztaszabolcsi kötődése pedig abból

adódik, hogy az unokahúga itt él családjával. 

Zeneszámait angolul fogja énekelni, fogadják

nagyon

sok sze-

retettel.

2012. JÚLIUS 27�28�29.



15.15 Moonlight Latin Tánccsoport bemu-

tatója

Helyszín: kastélykert                             

15.30 Varga László táncdalénekes

Helyszín: kastélykert

16.15 Salina Tánccsoport műsora

Helyszín: kastélykert

16.45 Bemutatkozik a Százhalombattai

Népdalkör

Helyszín: kastélykert

17.00 Rozmaring Német Nemzetiségi

Tánccsoport

Helyszín: kastélykert

17.30 Cintányéros cudar világ – Egri József

és Keszler Éva operett és nótaműsora

Helyszín: kastélykert

18.30 A zene szárnyain – Látó Imre és népi

zenekara

Helyszín: kastélykert

19.30 Lady M esküvői ruhaszalon bemutatója

Helyszín: kastélykert

BEHARANGOZÓ és MEGHÍVÓ

A Pusztaszabolcsi Spot Club augusztus 4-5-én

rendezi a XX. Szabolcs Kupát Adony, Ercsi, Iván-

csa és Pusztaszabolcs labdarúgó csapatainak

részvételével, melyre tisztelettel meghívunk és

szeretettel várunk minden sport, főként labda-

rúgást szeretető érdeklődőt.

A rendezvény programja:

Augusztus 4. (szombat)

16:30 Ercsi-Iváncsa

18:30 Adony-Pusztaszabolcs SC

Augusztus 5. (vasárnap)

16:00 3. helyért (az előző napi két vesztes

csapat)

18:00 Döntő (előző napi két győztes)

Belépőjegy: 500Ft/naponta

Zserdin Balázs

PSC elnöke
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