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Kerékpártúra
Augusztus 14. (vasárnap) 9.00 órakor
indul az Önkormányzat parkolójából,
a táv kb. 40 km. 

Szervező: Csordás Viktor

Futsal pálya 
ünnepélyes átadása

Augusztus 19. (péntek) 17.00 óra a
katolikus templom melletti kiserdő-
nél.

Éjszakai kalandtúra
Augusztus 19. (péntek) 22.00 órától
Kiai Dojo Sportegyesület szervezésé-
ben.

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

Meghívó

„Amit még a Nemzeti Erőforrás
Minisztériumban is láttak „

Alkalom: Ünnepélyes kiállítás meg-
nyitó és családi program
Időpont: 
Életmód nap, 2011. augusztus 21. 10.00

Helyszín: Kastély-kert, Kastély, 
földszinti terem
A kiállítás védnöke: 
Kádár Tünde festőművész
Program:

1. megnyitó
2. családi vetélkedő
3. szűrővizsgálatok 

(allergia, koleszterin, alvászavar,
szemészet, fogászat)

Napraforgó-tombolavásárlási lehető-
ség (húzás 16.00)

Szeretettel várunk, családoddal
együtt!

Napraforgó klub



Szenvedélyek Napja
2011. augusztus 20. Kastélykert 13 órától

Programok:

Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület Ke-
rékpáros Szakosztálya 13.00 órai kezdettel Játé-
kos Ügyességi kerékpáros versenyt rendez
Helyszín :     A Kastély Kert melletti úton
Regisztráció a versenyre : 1230-tól a helyszínen.
Előzetes információ és jelentkezés : 

+36 30 9841 375 mobilon, Csordás Viktor

A verseny célja: Javítani a kerékpáros közlekedés
színvonalát, a biztonságos kerékpározás elősegítése,
a kerékpáros turizmus népszerűsítése, elsősorban a

gyermekek és rajtuk keresztül a családok érdekében.

Program :

Ügyességi pálya – KRESZ tesztek – Szerelési felada-
tok – Egyszerű kérdések a túrakerékpározás és a ke-
rékpársport világából!  Érdemes ezeknek utána
nézni!

Olyan 3 fős csapatok (lehetőleg családi) jelent-
kezését várjuk, ahol 1 fő gyermek, aki max. 12
éves. (Pl. 1 gyermek + 1 szülő, 1 Gyermek + idő-
sebb testvér, nagyszülő stb. Elsősorban nem az
idő, hanem a feladatok teljesítése a lényeges.)

Jutalmazás: Minden résztvevő  kap ajándékot. 
Azon csapatok, melyek minden ponton sikeresen
szerepelnek, sorsoláson vesznek részt, ahol a több
értékes tárgyjutalom mellett elnyerhetik a fődíjat,
mely egy 

10 ezer Ft –os vásárlási utalvány!

Ez az utalvány a székesfehérvári  Vitál Club Kerék-
pár Szaküzletben váltható majd be.
Támogatók: Pusztaszabolcs Város Önkormányzata,
Kistérségi Kapocs /Boka Erika/, Dunaújvárosi
Rendőr Kapitányság, Adonyi Rendőrőrs, Vitál Club
Székesfehérvár, PSZSE Kerékpáros Szakosztálya,
Forgó Márti – Virágos,
Szajkó és Tsa. Bt.,  Juhász és Tsa. Bt. 
Média támogatók: Tó-Tv, Vé-Tó online internetes ma-
gazin 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK, AKIK 
JÁTÉKOS FORMÁBAN IS KÍVÁNNAK 

„KÖZLEKEDÉST TANULNI”

14.00 órától aszfaltrajz versenyt rendez az Öreg-
diákok Egyesülete 
Jelentkezés a helyszínen 13.00- tól

� Csúszda, ugrálóvár gyerekeknek
� Játékos foglalkozás 

(Tűzoltók szervezésében)
� Arcfestés 
� Játékvásár
� Csoki Csodák pavilonja
� Kürtőskalács 
� Virágtombola 

(Forgó Árpádné szervezésében)

Azon baráti társaságokat, civilszervezeteket várjuk,
akik bográcsozni vagy grillezni szeretnének a kas-
télykertben. A helyet biztosítjuk.

Színpadon
16.00 - 16.20 Nofertiti Lányai Hastánc Együttes bemutatója
16.30 – 17.15 St. Hubertus együttes előadása
17.15 – 18.45 Tűzveszély Blues Band együttes előadása
19.30 – 21.00 Sárga Taxi zenekar – Rock and Roll Show
21.00 órakor Tűzijáték

Mobil emlőszűrés feltételeinek 
biztosítása a helyi Önkormányzat

segítségével
1. Az ÁNTSZ  a Nemzeti Népegészségügyi Program

keretében a  két éven belül  emlőszűrésen nem
megjelent  45-65 éves hölgyek részére , az adat-
bázis átadásával meghívó levelek elküldéséről
gondoskodik .  Amennyiben a behívólevélen meg-
jelölt időpont nem felel meg, a hölgyek kérhetik
annak módosítását a megadott telefonszámon.

2. A vizsgálat rövid adminisztrációval kezdődik,
melyet �izikális (tapintásos) vizsgálat és a mam-
mogra�iás  felvételek  elkészítése követ .

3. A felvételeket két egymástól független radiológus
szakorvos véleményezi, amennyiben további vizs-
gálatra van szükség, erről az érintetteket levél-
ben, ill . telefonon értesítik.

ÉLETMÓD ÉS SZENVEDÉLYEK NAPJA

Kapcsolattartó neve, 
telefonszáma:

Szőke Erzsébet: 
20/ 525- 5524



Életmód Napja
2009. augusztus 21. Kastélykert

Ünnepélyes kiállítás megnyitó és családi program.
(részletek a címlapon)

Életmód nap lévén egész nap szűrővizsgálatokkal
várjuk a pusztaszabolcsi lakosokat.
A szűrővizsgálatok reggel 10 órakor kezdődnek. (al-
lergia, koleszterin, alvászavar, dohányzási szokások,
szemészet, fogászat)

Önkéntes véradás 9.00 – 18.00

Helyszín: Kastélykert

Értékes ajándéksorsolás lesz azok között, akik a mai
napon szűrővizsgálatokon részt vesznek.

FELHÍVÁS!

HÍVUNK, JÖJJ, MERT KÉSVE KÉSŐ!!

Ismét lesz mammográ�ia vizsgálat Pusztaszabol-
cson! 566 behívó kerül kipostázásra 2011. augusz-
tus első napjaiban.
Minden háziorvos rendelkezik a behívottak körzet
szerinti névsorával. A településen kívüli körzetben
ellátottak névsora megtekinthető a védőnőknél a 
Tanácsadóban.
Az érintett hölgyek névre szóló értesítést kapnak. A
MammaAlba szűrőbusza Székesfehérvárról érkezik,
augusztus 19. és 30. között munkanapokon fogad
Pusztaszabolcson az Adonyi út 12. szám alatt lévő
Művelődési Ház udvarán.
A vizsgálatok az ÁNTSZ engedélyével, OEP TÁMO-
GATÁSSAL történnek.

UTIKÖLTSÉG NÉLKÜL, HELYBEN!!

Minden nap fogadják a 65 feletti érdeklődőket is,
akiknek a vizsgálat már �izetős. (45 alatt az emlő ult-
rahangos vizsgálata az ajánlott, elsősorban panasz
esetén.)

MINDENKI HOZZA EL TAJ KÁRTYÁJÁT!

Döntés

"Most félsz, mégis remélsz, 
Rajtad áll, Tiéd a döntés! 
A sors nem mindig jó, van buktató, 
van rossz ajándék!
Ha fogják a kezed és néznek Rád könnyes 
szemmel, ők hittek Neked. 
Meg kell tenned! 
Nincs visszaút! 
Csakis  a Te döntéseden áll 
vagy bukik a jövőd. 
Hidd el, a segítséget megkapod! 
Csak lépned kell. Most!!!"

Egy érintett

Programok

� Szabadtéri főzés sztárvendégekkel
Ø � Csúszda, ugráló vár gyerekeknek

� Beszélgetés az egészség megőrzéséről
� Természetgyógyászati bemutatók
� Csoki Csodák pavilonja
� Játékvásár

Színpadon

15.30 Harmónia Nyugdíjas Egyesület
15.45 Brémai muzsikusok – mesejáték
16.30 Talkshow Barátok közt (Domokos László,

Gyebnár Csekka, Aradi Balázs)
16.45 Zenés műsor Barátok közt – Józsa Tamara
17.30 Triandafyllatánc táncegyüttes 
18.00 Kettlebell bemutató
18.30 Ajándéksorsolás sztárvendéggel 
19.00 European Operett Gála 

Mindenkit szeretettel várunk!  

A büfét mindkét napon Perlaki-Horváth Betti
szolgáltatja. 

A szervezők a változtatás jogát a fenntartják! 

Szociális és Egészségügyi Bizottság
szervezők

2011. AUGUSZTUS 14. ÉS 19�20�21.



ÉLETMÓD ÉS SZENVEDÉLYEK NAPJA   •   2011. AUGUSZTUS 14. ÉS 19�20�21.

Mammográ�iás szűrés
2011.

augusztus 19. – augusztus 30.

Helyszín:
Pusztaszabolcs, Adonyi út 12. 

Művelődési Ház udvara 
(Pető�i terem) 

„Fél óra az életéből az életéért!”
TALÁLKOZZUNK!

Támogatók:


