
SZABOLCS HÍRADÓSZABOLCS HÍRADÓ
SZABOLCSI NYÁRI FESZTIVÁL 2013. JÚNIUS 26.-AUGUSZTUS 20.

Tisztelt Pusztaszabolcsiak!
2008 nyarától Pusztaszabolcs városi címmel rendelkezik. Többen többféleképpen
értékelték, minõsítik ezt a tényt. Sokan örültek ennek a közigazgatási besorolásnak.
Néhányan a mai napig nem tudják elfogadni ezt a minõsítést és még mindig fanyalog-
nak.  Ha visszatekintünk az elmúlt 5 évre, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a városi cím-
mel ugyan nem érkezett meg az „amerikai nagybácsi”
pénzes erszénye, azonban a városias településekre
jellemzõ közösségi élmények folyamatosan erõsödnek. Új
közösségi terek alakultak, mint a játszótér és környéke.
Vagy olyan közösségi terek újultak meg, mint a
Mûvelõdési Ház és Könyvtár vagy a sportpálya lelátójának
székei. Újabb és újabb közösségi rendezvények alakultak
és a közönség igényei szerint változtak is. A 12-14 éve
kialakított önkormányzati 2 x 3 nap szûkösnek bizonyult a
szervezõk szerint. Ezért újragondolták a Szabolcs Napok,
ill. Életmód és Szenvedélyek Napja kereteit és belevágtak egy 4 hétvégére elosztott ren-
dezvény-sorozatba. Fogadják olyan szeretettel a programsorozatot, amilyen lelkesedés-
sel a szervezõk, Szajkó János, az Oktatási, Közmûvelõdési és Sport Bizottság elnöke,
Csiki Szilárd, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke szervezik.

Csányi Kálmán
polgármester

2013. július 26. (PÉNTEK)

14.00-16.30 Lovas felvonulás, hírverés 

Útvonal: Velencei út – Béke utca – József
Attila utca – Kastély utca – Adonyi utca –
Szent Imre utca – Kodály utca – Magyar
utca – Mária utca – Dózsa György utca –
Czompó köz – Szent István utca – Arany
János utca – Honvéd utca – Adonyi utca –
Szent Imre utca – Május 1. utca – Sport
utca – Velencei út végig – József Attila
utca

17.30 Országzászló avatása 
Helyszín: Millenniumi park

17.45 A képviselõ-testület és a civil
szervezetek felvonulása
Helyszín: Városháza - Mûvelõdési Ház 

18.00 Szabolcsi Nyári Fesztivál ünnepé-
lyes megnyitója, elismerõ címek átadása

Helyszín: Mûvelõdési Ház és Könyvtár

PROGRAMOK



2013. július 27. (SZOMBAT)

9.00 XII. Barátság duatlon 
Nevezés és rajt: Kiri panzió elõtt
(Versenykerékpár használata nem
engedélyezett.)

„Gumifüst és  rock ’n roll”
VII. MOTOROS TALÁLKOZÓ

Helyszín: réparakodó

9.00 megnyitó
9.15 katasztrófavédelmi bemutató
11.00 felvonulás
közben: ovis felvonulás; kerékpáros
ügyességi verseny
13.00 Véletlen Egybeesés koncert
14.30 Ladások
15.00 Százhalombattai dobiskola;
Pusztaszabolcsi gitáriskola
16.00 St. Hubertus koncert
16.40 eredményhirdetések
17.00 streetfighter
13.00 – 17.00 véradó kamion

Ingyenes ugrálóvár; gyerekversenyek;
kötélhúzás; motorszépségverseny;
motoros ügyességi verseny babettával;
erõs ember verseny; szkander verseny
Kiállítók… perkátai régiséggyûjtõk,
Ford Capri Club, VW, ill. Audi Club

18.00-19.30
Zorall 
együttes koncertje

20.00-23.00 Rock-on együttes koncert  

Helyszín: réparakodó

16.00 Kosárlabda mérkõzés: 
Pusztaszabolcs – Kisiratos
Utána: Büntetõdobó verseny
Helyszín: középiskola tornaterem

16.30 és18.30
XXI. Szabolcs Kupa
16.30 Iváncsa KSK- Ercsi Kinizsi
18.30 Pusztaszabolcs SC-Adony VSK
Helyszín: sportpálya – focipálya

19.00 Orgonahangverseny –
Solymosi Ferenc közremûködésével
Helyszín: római katolikus templom

2013. július 28. (VASÁRNAP)
17.00  Könyvbemutató és kiállítás

„Elhull a virág, eliramlik az élet…”
Helyszín: Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Fülöp Magdolna – Vigyikán Klára: Egyszer
volt…címû könyvének bemutatója, mely a
Pusztaszabolcs anno 13. kötete és a pusz-
taszabolcsi színjátszás történetét mutatja be.
Kolosa Jánosné Pásztor Erzsébet emlékére
rendez kiállítást a Hagyományõrzõ és
Hagyományteremtõ Alapítvány

16.00 és 18.00 XXI. Szabolcs Kupa
16.00 Mérkõzés a III. helyért
18.00 Mérkõzés az I. helyért
Helyszín: sportpálya – focipálya

A rendezvényeken ismét lehet
bizonyítvánnyal „fizetni”. Egy db
5-ös 50 Ft-ot ér. Beváltható:
arcfestés, henna, csillámtetkó,
velvet tattoo 

Koltai Zsuzsa



2013. augusztus 3. (SZOMBAT)
8.30-tól Nevezés a kispályás lab-
darúgásra. Nevezési díj: 5000 Ft;
Pályára lépés csak edzõ- vagy tor-
nacipõben
A torna bevételét az egyesület
elõminõsített tao pályázat
önrészeként fogja felhasználni!

9.00 Kispályás labdarúgás
14.00 Nõi kispályás labdarúgás
Helyszín: sportpálya – focipálya

10.00-17.00
II. Pusztaszabolcsi Lovas Nap
Programok:
- megnyitó
- felvonulás
- csikós bemutató
- fogathajtás
- fellép a Szabolcs Vezér Gimnázium
School Dance  tánccsoportja
- csikósbemutató
- vadászhajtás
- a zirci Baranta Hagyományõrzõ
Egyesület bemutatója
- versenyek
Helyszín: sportpálya – edzõpálya

20.00-02.00 Utcabál
Leacipõvel zenekar

Helyszín: sportpálya – edzõpálya

2013. augusztus 4. (VASÁRNAP)
Helyszín: kastélykert
14.30-19.30 Népi Játékok Fesztiválja
gyerekprogram 

14.30 Rosta Géza zenés gyerekmûsora
15.15 Zumba
15.30 Fésüs Éva: A Tündér – mese-
játék óvónénikkel
16.00 Pusztaszabolcs 50 év múlva
16.15 Könnyû Léptek Latin
Tánccsoport bemutatója (volt Moonlight)

16.45 Harmónia Nyugdíjas Egyesület
17.00 Százhalombattai Népdalkör
17.15 Solymos Tóni - táncdal
18.00 Iváncsai hastáncosok
18.15 Miénk az operett
19.15 Seven Seasons zenekar

2013. augusztus 10. (SZOMBAT)

9.00 INGYENES
SZÛRÕVIZSGÁLATOK:
vérnyomás, testsúly - testzsír százalék,
vércukor ellenõrzése, koleszterin
gyorsteszt, férfi szûrés (PSA), vizsgála-
tok összegzése, dietetikai tanácsadás.
Fogászati, szájüregi szûrés az egész
családnak. 
Nõgyógyászati rákszûrés a Védõnõi
Tanácsadóban (Adonyi út 39.)
elõjegyzés alapján!

Beharangozó: Hölgyek figyelem!
Mammográfiai-hét szeptember elején
lesz!

9.00-17.00 Véradás

Kiállítás: „A mozgás és az egészség
jó dolog” címmel a pusztaszabolcsi
óvodások alkotásaiból. 
„Ússz az egészségedért” eseményen
készült fényképekbõl.
Kézmûves foglalkozások gyerekeknek,
felnõtteknek, termékbemutató és kós-
tolás az egészség jegyében.

Helyszín: Mûvelõdési Ház és udvara



2013. augusztus 11. (VASÁRNAP)

9.00 Kerékpártúra
Indulás: Városháza elõtti parkoló

2013. augusztus 20. (KEDD)
10.30 Ünnepi szentmise – a kenyér
megáldása
Helyszín: római katolikus templom

18.00 Ünnepség államalapításunk
évfordulóján
Helyszín: Millenniumi park

19.00 Retróleum zenekar mûsora
Utcabáli hangulatban a ’60-as-’80-
as évek zenéjére
Helyszín: Millenniumi park

21.00 Tûzijáték

Helyszín: Millenniumi park

RECEPTVERSENY

Ön használja a pusztaszabolcsi
Agrár Zrt. által forgalmazott tejet és
tejtermékeket? Igen!  Akkor vegyen
részt receptversenyünkön!
Receptversenyt hirdetünk mindazok-

nak, akik szeretnek sütni, fõzni és
ilyen alkalmakkor rendszeresen
használják a helyi Agrár Zrt által for-
galmazott tejet és tejtermékeket (vagy
a verseny kedvéért kipróbálják
azokat!). A receptversenyben
résztvevõktõl várjuk:
• Annak az ételnek, vagy süteménynek
a receptjét, amelyben felhasználják a
pusztaszabolcsi tejet, tejtermékeket.
Lehetõség szerint a "versenymû"
fotóját is küldjék be! 

(Ez nem kötelezõ.) Amennyiben a
család kedvenc ételérõl van szó,
szívesen veszünk az étel, sütemény elf-
ogyasztásáról, vagy magáról a
süteményrõl egy-egy rajzot, vagy egy
családi ebéd rajzát, fényképét (így a
versenyben részt vehetnek kicsik,
nagyok)!

• A versenyen lehet egyénileg indulni,
vagy barátnõvel, családdal (anya-apa,
anya, lánya....)
• Kategóriák: - Tejes-túrós ételek, - édes
sütemények  - sós sütemények. Egy
személy többféle étellel, süteménnyel
többféle kategóriában is indulhat.
• A részvétel feltétele a recept beküldése
mellett a zsûrizésre hozott kóstoló.

A recept (fényképek és rajzok)
beküldésének ideje: 2013. szeptember
10. Beküldhetõ e-mailben:
pusztaszabolcsi.hagyomany@gmail.
com-ra vagy postán Pusztaszabolcsi
Hagyományõrzõ Alapítvány, Czöndör
Mihályné Pusztaszabolcs Dózsa György
út 47/2.  (Kérdések feltehetõk: 
06-20-3988557 számú telefonon). A
versenymûvek zsûrizése, kóstolása, díjak
átadása: a Lecsófõzõ versenyen.
(2013. szeptember 21. délután 14 óra 30
per körüli idõpontban).
Díjak: tej, tejtermék vásárlási
utalványok, szakácskönyvek, valamint a
legsikeresebb ételek, sütemények egy
2014-es naptárban szerepelnek.
A verseny védnöke és a zsûri elnöke:
Sziebler Péterné az Agrár  Zrt igaz-
gatóasszonya. A verseny lebonyolítója a
Pusztaszabolcsi Hagyományõrzõ
Alapítvány.

Sziebler Péterné
Agrár Zrt igazgatója

Czöndör Mihályné 
a verseny koordinátora


