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Karácsonyi köszöntő
Kedves Szabolcsiak!
Karácsony közeledtével egy-egy pillanatra megállunk a rohanó világban és számvetést készítünk az
elmúlt évről. Felidézzük a legszebb pillanatokat és
minden szépséget, jóságot elraktározunk belőle,
hogy ebből meríthessünk erőt az elkövetkező új év
napjaira is.
Karácsonykor magunkba fogadjuk az ünnep üzenetét, meghittségét, nyugalmát, az áhítat bensőséges
érzését.
Kívánom mindenkinek, hogy szeretettel viseltessen
a másik ember iránt, s a szeretet lángjának fénye
maradjon meg a szívekben a hétköznapokban is.
Legyen szilárd minden ember hite ebben a változó
világban, és ne veszítsük el emberségünket az év
többi napján sem.
Pusztaszabolcs minden polgárának szeretetteljes,
áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben,
egészségben gazdag boldog új évet kívánok!

Czompó István
polgármester

Cséza Norbert rajza

"Ember lenni mindig, minden körülményben."

(Arany János)
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Szabolcs Híradó

Önkormányzati
választások eredménye és alakuló ülés
A 2010. október 3-i önkormányzati
választásokon az erős kampánynak
köszönhetően a pusztaszabolcsi választók részvételi aránya (39,88%)
alig maradt el az országos átlagtól. (A
részletes választási eredmények a két
keretes részben találhatók, kiemelten
a megválasztott polgármester és a
képviselők szavazatszáma és támogatottságuk százalékos aránya.)
Polgármester választás eredménye:
szavazók száma: 2010 fő (39, 88%)
érvényes szavazatok száma: 1990 db (99%)
1. Czompó István
2. Csombók Pál
3. Barics József
4. Stanczel Károly

Független jelölt
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
Független jelölt

943 szavazat
558 szavazat
282 szavazat
207 szavazat

47.39%
28.04%
14.17%
10.40%

Települési képviselőválasztás
eredménye (8 fős testület)
szavazók száma: 210 fő (39, 88%)
érvényes szavazatok száma: 1976 db (98,3%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Szőke Erzsébet
Csiki Szilárd
Szajkó János
Kátai György
Csányi Kálmán
Paál Huba
Czöndör Mihály
Tüke László
Forgó Árpádné
Bakos Gábor
Kovács Dénes
Filotás József
Jakus János
Barics József
Horváth Zoltán
Szépi István
Sebesi Béla
Versné Makovek Zsuzsanna
Kovács László
Számadó Hajnalka
Horgos József
Sági Imre
Kovács Jenő

MSZP
Független jelölt
Független jelölt
MSZP
FIDESZ-KDNP
Független jelölt
Független jelölt
FIDESZ-KDNP
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
FIDESZ-KDNP
Független jelölt
JOBBIK
Független jelölt
FIDESZ-KDNP
Független jelölt
JOBBIK
JOBBIK
JOBBIK
JOBBIK
LMP
Független

951 szavazat
788 szavazat
778 szavazat
733 szavazat
713 szavazat
701 szavazat
690 szavazat
666 szavazat
651 szavazat
628 szavazat
600 szavazat
541 szavazat
536 szavazat
522 szavazat
509 szavazat
504 szavazat
490 szavazat
382 szavazat
333 szavazat
299 szavazat
262 szavazat
201 szavazat
167 szavazat

48,13%
39,88%
39,37%
37,10%
36,08%
35,48%
34,92%
33,70%
32,95%
31,78%
30,36%
27,38%
27,13%
26,42%
25,76%
25,51%
24,80%
19,33%
16,85%
15,13%
13,26%
10,17%
8,45%

Czompó István újraválasztott polgármester 2010. október 18-án 16.15
órára hívta össze a képviselő-testület

alakuló ülését a Városháza Tanácstermébe.
Az alakuló ülésen Paál Huba korelnök
köszöntötte a megválasztott polgármestert és a képviselőket, valamint a
vendégeket, akik között számosan

Paál Huba korelnök megnyitja az alakuló képviselő-testületi ülést
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lakó emberek pénzével. Végezetül
négy kívánságot fogalmazott meg, ha

Czompó István leteszi az esküt

megjelentek a választásokon induló,
de kevésbé sikeresen szereplő jelöltek, valamint a hivatal és az intézmények munkatársai közül is többen.
Kőkuti Lászlóné, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette részletesen
a választás eredményeit, majd átadta
a megbízóleveleket.
A képviselők egyenként letették az
esküt és megkapták az esküokmányokat.
Az alakuló testületi ülést vezető Paál
Huba korelnök rövid beszédében kitért arra, hogy ez a hatodik önkormányzati ciklus. Összegzést adott az
elmúlt 20 év választási eredményeiről, arról hogy a jelenlegi képviselők
közül ki hányadik hivatali ciklusát
kezdte meg. Érdekes, hogy egyedül a
polgármesterünk tagja 1990 óta folyamatosan a képviselő-testületnek,
Paál Huba és Kátai György az ötödik
ciklust kezdte meg, Csányi Kálmán,
Szajkó János és Szőke Erzsébet a negyedik, Czöndör Mihály és Tüke
László a második négy évet kezdik,
míg első hivatali idejét kezdi az újonnan megválasztott Csiki Szilárd. A
képviselőtestület erős középkorúnak
tekinthető, hiszen átlag életkora 53
év.
Paál képviselő úr kiemelte, hogy jó
helyzetből indul az új képviselő-testület, mert a város pénzügyi helyzete
stabil, a meglévő hitel biztonságosan
finanszírozható. Hangsúlyozta, fontosak a fejlesztések, de mindig szem
előtt kell tartani, hogy ne vállalja túl
magát a város, inkább kisebb lépésekben építkezzünk, de folyamatosan haladjunk, minthogy nagy, látványos, de hiteligényes beruházásokkal veszélybe sodorják a költségvetés
egyensúlyát. Fontos, hogy jó gazda
módjára bánjanak a város és az itt

Szőke Erzsébet leteszi az alpolgármesteri esküt

kérhetne a képzeletbeli aranyhaltól,
akkor ezeket szeretné: 1. Legyenek
komoly viták a testületi munkában,
de ellenségeskedés nélkül. 2. A jószándék és megértés jellemezze a
munkájukat. 3. A demokrácia alapja:
a városlakók többségének kedvező

Az új képviselő-testület I.

Az új képviselő-testület II.

döntéseket hozzanak. 4. Személyes
kívánsága: őszinteség, becsületesség,
korrektség
A polgármesterieskütétel és illetményének megállapítása után a korelnök átadta helyét Czompó Istvánnak,
aki javaslatot tett az alpolgármester
személyére. Elmondta, hogy mióta ő
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polgármester mindig annak a képviselőnek ajánlotta fel, illetve azt javasolta alpolgármesternek, aki a
legtöbb szavazatot kapta, mert ez biztosítja a legitimitást, ettől csak 2006ban tért el. Most is ennek
megfelelően a legtöbb szavazatot kapott Szőke Erzsébetet javasolta alpolgármesternek. A jelöltet nem
minden képviselő támogatta, ennek
ellenére személyében elsőként lett
női alpolgármestere városunknak.
Az alpolgármester eskütétele és az esküokmány átadása
Megalakultak az új bizottságok, melyek a novemberi testületi ülésen
egészültek ki a külsős, nem képviselő
tagokkal:
Pénzügyi és Igazgatási Bizottság elnöke Paál Huba, tagjai Szajkó János és
Csiki Szilárd, külsős, nem képviselő
tagjaiNémeth Józsefné és Horváthné
Kaszás Zsuzsanna.
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke Szajkó János, tagja
Csányi Kálmán, külsős, nem képviselő tagja Forgó Árpádné.
Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnöke Kátai György, tagja Csiki Szilárd, külsős, nem képviselő tagja Horváth Lajosné.
Településfejlesztési Bizottság elnöke
Tüke László, tagja Czöndör Mihály,
külsős, nem képviselő tagja Horváth
Zoltán.
Az alakuló ülésen az új képviselő-testület tárgyalta még többek között a
Pusztaszabolcsi Általános Iskola és
Óvoda pedagógiai programjának módosítását; a tanuszoda perben a város
képviseletét,; a Manóvár Óvoda statikai szakvéleményeztetését; tudomásul vette Czöndör Mihályné, a
Szabolcs Híradó főszerkesztőjének
lemondását; döntött a nyugdíjba vonuló Balogh Márta könyvtáros álláshelyének pályázati kiírásáról.

Két ülés közötti
események
Czompó István polgármester tájékoztatta képviselőkét és a meghívottakat
az alakuló ülés óta eltelt időszak eseményeiről.
Lezajlott az általános iskola laptop és
digitális tábla pályázatának véleményezése és döntés született a nyertes
pályázóról, aki azonban a szerződés-

Szabolcs Híradó
kötés elől meghátrált, így a szintén
kedvező ajánlatot tevő második pályázó nyert.
Az iskolában és városi szinten is megemlékeztünk október 22-én, illetve
23-án az 1956-os forradalom évfordulójáról.
Jövő évtől megszűnik a vízi társulási
díj, amelynek hiánya problémát okozhat a vízelvezető árkok karbantartásában.
A város nyert a Futsal pálya építésére
10,44 millió forintot, melyet az áfa és
a műszaki ellenők díja plusz költségként terhel.
A Kistérségi Társulás új elnöke Somogyi Balázs, Perkáta polgármestere
lett.
L. Simon László országgyűlési képviselő fórumon adott tájékoztatást a
körzet polgármestereinek.
Az ÁNTSZ ellenőrizte a Védőnői Szolgálatot.
Halottak Napján idén is ökumenikus
megemlékezést tartottak a temetőben, melyen Tüke László képviselő
mondott emlékező szavakat.
Magyar Katalin pályázatíró kérte,
hogy közös megegyezéssel bontsák
fel az ezév végéig szóló szerződését,
vállalta, hogy a még le nem zárult pályázatok hiánypótlását elvégzi.
Komplex ellenőrzés volt a polgármesteri hivatalban. Lezajlott a Négy Évszak Maraton utólsó fordulója,
melynek eredményei a sport rovatban olvashatók.
Lezajlott a búcsú, melynek zavartalan
lebonyolításáért polgármester úr köszönetét fejezte ki a polgárőröknek és
a hivatal dolgozóinak. A rendezvényből 377 750 Ft folyt be. Szükség lesz a
következő évben mobil WC biztosítása a kulturált körülmények biztosításához.
A Raiffeisen Bank pályázatának és az
interneten szavazóknak köszönhetően városunkból 70 gyerek 6 hónapon keresztül élelmiszerjuttatásban
részesül.
A Márton napi hétvége mozgalmas
rendezvényekkel telt, melyről külön
tudósítások készültek.
Örvendetes, hogy újabb honosítás
történt városunkban.
Egyeztetések folynak a helyi járatos
közlekedésről, melyet a decemberi
ülésen tárgyal a testület.
Csányi Kálmán kérdezte, hogy a csapadékelvezető árkok, átereszek tisztításával
kapcsolatban
milyen
segítséget tudna az önkormányzat
adni. Nem mindegy, hogy az árok
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merre lejt.
Tüke László aggodalmára, hogy szükséges pályázatíró, mert a mai helyzetben csak pályázatokkal lehet plusz
bevételekhez jutni a településeknek,
Czompó István polgármester válaszában elmondta, hogy 8-10 pályázatíró
cégnek küldtek felkérést, kiírást pályázatfigyelésre, valamint pályázatírásra,
köztük
az
eddigi
pályázatírónak, Magyar Katalinnak is.

Novemberi testületi
ülés
Az alábbi napirendi pontokat tárgyalta a képviselő-testület
Napirendek előtt:
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
- Kérdések, interpellációk
1. Külsős bizottsági tagok megválasztása
2. Javaslat a települési szilárd hulladék
kezelésére vonatkozó, 2011. évi közszolgáltatási díjak megállapítására
3. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
2010. évi költségvetési rendeletének
módosítása
4. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
2010. háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló tájékoztató
5. Javaslat a Manóvár Óvoda szerkezeti
károsodásainak javítására
6. Oktatási-nevelési intézmény önálló
gazdálkodásának megszüntetése
7. Az önkormányzati intézmények bérmegtakarítása
8. Szabolcs Híradó újság előállítása
9. József Attila utcai csatornakiváltás
10. A Pusztaszabolcsi Sport Klub pénzügyi
problémái
11. A Pusztaszabolcsi Polgárőrség szóbeli
kérése pénzügyi támogatásra
12. A Polgármesteri Hivatal komplex ellenőrzése
13. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
2011. évi koncepciója
14. Polgármester ciklusprogramja
15. A szociális ellátások helyi rendszeréről
szóló rendelet módosítása
16. A Képviselő-testület 2010. decemberi és
2011. első félévi munkaterve
17. Iváncsai Kistérségi Tanuszoda per képviseleti ügye
18. Polgármester helyettesítése a Kistérségi Tanácsban
19. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
mezőgazdasági földterületeinek 2011.
évi hasznosítása
20. Javaslat önkormányzati telek értékesítésére
21. Civil szervezetek átmeneti elhelyezési
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igénye
22. Könyvtáros tájékoztatója
23. Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi
Intézkedési Terv
24. Alba Volán Zrt. megállapodás
Zárt ülés
25. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása
26. Polgármester szabadságának jóváhagyása

Részletesen az érdekesebbek:
2.
A 2011. január 1-jétől érvényes
szilárd hulladék szállítási díjak:
edényzet szolgáltatási díj/ürítés
60 l-es
225 Ft
120 l-es
298 Ft
240 l-es
580 Ft
1100 l-es
2900 Ft
Ezek az összegek tartalmazzák a heti
egyszeri hulladékszállítást;
tartalmaznak évi kétszeri lomtalanítást,
évi háromszori zöldhulladék elszállítást, évi hatszori háztól való papír, illetve PET-palack elszállítást, évi
kétszeri elektronikai hulladék településről történő összegyűjtését és elszállítását,
valamint
gyűjtőszigetes
szelektív hulladékgyűjtést.
5. A Manóvár Óvoda épületén keletkezett meghibásodások okáról és a javítás módjáról statikai szakvéleményt
készíttetett az önkormányzat, hogy
megfelelő módon lehessen a javításokat
elvégezni.
7. Döntött a képviselő-testület arról,
hogy az önkormányzati intézményeknél a költségvetési előirányzathoz képest tartós helyettesítés, illetve
betegállományok miatt bérmegtakarítás keletkezett, ezért ezt az intézmények dolgozóinak az egy havi bérük
40%-ának megfelelő – az előző évekhez
hasonló – juttatásként adja.
8. A képviselők döntöttek arról, hogy
a Szabolcs Híradó szerkesztői teendőinek ellátásáról 2010. október 12-ével lemondott Czöndör Mihályné helyett a
szerkesztői feladatokat a továbbiakban
Kiss Kornélia közművelődés-szervező
lássa el. Egyben az önkormányzat felkért
öt nyomdát, illetve lapkiadó céget, hogy
készítsenek árajánlatot az újság nyomdai költségeire. Az ajánlattevők közül a
legkedvezőbb ajánlatot a budapesti
Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft.
tette.

Szabolcs Híradó
10. A Pusztaszabolcsi Sport Club elnöke súlyos problémával fordult a
képviselő-testülethez: a MÁV Zrt-vel
a sportpálya használatára kötött bérleti szerződést a MÁV 2010. december 31. napjával felbontja, mert a
PSC-nek 303.830 Ft lejárt bérleti és
kamattartozása van. Kéri a sportklub
vezetése, hogy az önkormányzat biztosítson plusz támogatást, mert a
saját erejükből nem tudják kifizetni
a tartozást. Az önkormányzattól kapott évi 1,6 millió forint elmegy a nevezési díjakra, közüzemi számlákra,
utazási költségre, edzői díjakra, stb.
A képviselő-testület döntése értelmében megkapja a pénzügyi segítséget a PSC, Galambos Zoltán elnök
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pedig köszönettel vette a sportklub
nevében a támogatást.
11. A polgárőrség nyert a „Polgárőrségek eszközbeszerzéseinek támogatása
–
LEADER” pályázaton, ami utólagos
finanszírozású. A beruházás teljes
költsége bruttó 3.332.700 Ft, melynek pályázati önrésze 1.199.772 Ft,
megelőlegezett pályázati támogatás
összege 2.132.928 Ft. A pályázat
komplex térfigyelő rendszer megvalósítását teszi lehetővé Pusztaszabolcson, melynek köszönhetően
lényegesen javulhat a város közbiztonsága.

Polgármesteri ciklusprogram a
2010-2014-es választási időszakra
A ciklusprogram elkészítését a
helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény
8. §. (1) bekezdésének figyelembevételével a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 30.) Kt.
számú rendelet 9. §. (1) bekezdése
írja elő számomra.
Véleményem szerint a ciklusprogram akkor valósítható meg:
1. ha reális, megvalósítható célokat fogalmaz meg,
2. ha találkozik a lakosság többségének véleményével és igényével.
Az első pontban megfogalmazott
kritériumot olyan objektív tény
befolyásolja, ami a feladatok megoldásának alfája és omegája, ez
pedig a pénz.
Mint mindannyiunk előtt köztudott, anyagi lehetőségeink korlátozottak. Legfontosabb feladat az
önkormányzat
likviditásának
megőrzése. A takarékos, költségkímélő gazdálkodás folytatása, a
bevételek lehetőség szerinti (nem
a lakossági terhek) növelésével.
Nagyon fontosnak tartom a pályázati lehetőségek maximális kihasználását az önerő mértékétől
függően, valamint a második pontban leírt, lakossági igények figyelembevételét,
tehetségünk

mértékéig.
Továbbra is fontosnak tartom a lakosság őszinte, nyílt tájékoztatását, valamint meg kell teremteni
annak a lehetőségét, hogy az egyes
feladatok megoldásában tevékenyen részt venni akarók megkapják a megfelelő támogatást az
önkormányzattól.
Véleményem szerint az egyre jobban megerősödő civil szervezetek
támogatását is növelni szükséges,
aminek nem kizárólag anyagi vonatkozásúnak kell lenni.
Ugyanúgy az alapítványok által
megfogalmazott célok, feladatok
támogatását és az együttműködés
kiszélesítését is fontosnak tartom.
A megvalósítandó feladatokat a
következő négy témakörben határozom meg.
I. Településfejlesztési, településrendezési, környezetvédelmi
feladatok
II. Óvodai és alapfokú nevelési,
oktatási, egészségügyi, szociális, közművelődési és sport feladatok
III. Tájékoztatás, információáramlás
IV. Együttműködés, kapcsolattartás
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I. Településfejlesztési, településrendezési, környezetvédelmi
feladatok
1. Okmányiroda működtetése
2. Az önkormányzat tulajdonában
lévő ingatlanok funkciójának
meghatározása.
Vízmű épületének egészségügyi
centrummá alakítása.
3. A Polgármesteri Hivatal régi
szárnyának felújítása
4. A Könyvtár és Művelődési Ház
felújításának befejezése
5. A volt MÁV laktanya értékesítése.
6. Önkormányzati tulajdonú területeken telekalakítás és azok
piaci áron történő értékesítése.
7. Az önerő és a pályázati lehetőségek figyelembevételével tovább kell folytatni a belterületi
utak szilárd burkolattal való ellátását.
8. Az útépítés mellett szükséges a
több évtizede épült járdák állapotának javítása, valamint indokolt helyeken újak építése.
9. Az ’56-os szobor környékének
kialakítása a kopjafáéhoz hasonlósan.
10.A városközpontban kialakított
főtér további fejlesztése.
11.A köztemető és a Hársfa utca
közötti területen fekvő mintegy
9 hektárnyi terület tulajdonjogi
rendezése, ami új vállalkozások
letelepedésére válna alkalmassá.
12.A közterületek rendben tartása
a jelenlegi formában látszik
megoldottnak és gazdaságosnak.
13.Szorgalmazni a szennyvízcsatorna rákötések számának további növelését.
14.A lehetőségekhez képest a cikolai ivóvízellátás megoldásának
kezdeményezése.
15.A meghatározott helyeken a
hulladék gyűjtőszigetek és hulladékudvar kialakítása.
Elengedhetetlenül szükséges a fentiekben felsorolt feladatok többségének megvalósításához tervek
készítése, ami az önerő mértékétől
függően lehetőséget biztosít pályázatok benyújtására.
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II. Óvodai és alapfokú nevelési,
oktatási, egészségügyi, szociális,
közművelődési és sport feladatok
Legalább olyan fontos feladatok fogalmazódnak meg e témakörben is,
mint az I. pontban felsoroltak. Az
egyébként jogos igények teljesítését nagymértékben befolyásolják
az önkormányzat lehetőségei.
1. A közös igazgatású intézmény
által készített az önkormányzat
által elfogadott pedagógiai
programok megvalósítása.
2. Törvényi szabályozástól függően megvalósítható oktatási
körzetközpont feltételeinek
megvalósítása.
3. A Kistérségi Tanuszoda használati feltételeinek a megteremtése
4. A Manóvár Óvoda tetőtér problémájának megoldása.
5. Az I. pontban már említett
egészségügyi központ kialakítása.
6. Szociális területen: a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
házigondozás feladatait továbbra is kistérségi szinten működésével célszerű ellátni. A
törvényi előírásoknak megfelelően meg kell oldani a szolgálat
elhelyezését.
7. Az Életmód és Szenvedélyek
Napja megrendezésének további segítése, támogatása.
8. A nemzeti és önkormányzati
ünnepekről való méltó megemlékezés.
9. A Szabolcs Napok folytatása, támogatása.
10.Civil szervezetek, alapítványok
által megfogalmazott célok, feladatok – nem kizárólag anyagi
vonatkozású – támogatása és az
együttműködés kiszélesítése.
11.Az intézmények, a sportegyesületek a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló törekvéseinek
és minden olyan önszerveződéssel létrejött programok támogatása, ami az itt élő
emberek egészségmegőrzésére

VÁROSHÁZA
irányul.
12.Kísérlet a Sportpálya tulajdonjogának megszerzésére.
III. Tájékoztatás, információáramlás
A lakosság széleskörű tájékoztatása érdekében szükséges a Szabolcs
Híradó
további
megjelentetése, az önkormányzat
honlapjának helyben történő naprakész aktualizálása. Az SZMSZben meghatározott hirdetési
helyeken túl öt-hat helyen hirdetőtáblák elhelyezése. A törvény
által előírt kötelező közmeghallgatáson kívül a lakosság széles körét
érintő kérdésekben fórumok rendezése. A már több éve meglévő
együttműködés fenntartása a Fehérvár Rádióval, a Fejér Megyei
Hírlap munkatársával. A Tó Tévé
adásának jelenlegi rendszerben
való továbbműködtetése.
IV. Együttműködés, kapcsolattartás
A civil szervezeteken, alapítványokon kívül szoros együttműködés
szükséges az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulással, a Fejér Megyei
Területfejlesztési Társulással, a
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, valamint a
szakhatóságokkal.
A 2000. óta meglévő staufenbergi,
és a 2007. óta meglévő kisiratosi
partnerkapcsolat folytatása és hajlandóság esetén újabb együttműködés kialakítása.

A képviselő-testület üléseinek
jegyzőkönyvei és a határozatok
megtalálhatók a
www.pusztaszabolcs.hu
weboldalon az
Önkormányzat menüpont
Önk. ülések jegyzőkönyvei
alpontban,
illetve
a Határozatok alpontban,
valamint elolvashatók lesznek a
könyvtárban.
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Tisztelt jelenlévők!
1956-os forradalom és
szabadságharc
Az ünnep közösségi létezés, mikor az egyéni érdekek
fölé a másik embert, a többi embert helyezzük, mikor
évfordulója
egyéni céljaink a közösség javában oldódnak fel. Nemzetünk nagy pillanatai azért váltak ünneppé, azért
2010. október 23-án délelőtt 10 órakor hűvös, sze- váltak életté, mert lényegük mélyén nem az én, hanem
les, könnyeket kicsaló időjárás közepette az 54 évvel a közösség ált, az emberek tekintetüket nem az egyéni
ezelőtti eseményekre emlékeztünk. 54 év. Több mint
fél évszázad. Kis igazítással majd egy emberöltő. A
mai magyar társadalomban élők nagyobb része nem
is élt még akkor, vagy kisgyerek volt. A történésekről
csak a tanulmányaiból vagy a családi legendárium-

Emlékezők

Czompó István polgármester és a szereplők

ból hallott. Már aki hallott, mert sokáig még beszélni
sem volt szabad az akkor történtekről.
Sokáig ellenforradalomnak bélyegezték. De hát minden radikális megmozdulás, ami a fennálló hatalmi
rend ellen szerveződik, az a hatalom szempontjából
ellen forradalom, mert ellene készül.
Aztán a nyolcvanas évek végén népfelkelés lett a
megnevezése. Bizonyos tekintetben ez is helytálló,
mert a nép kelt fel az elnyomói ellen.
1989. júniusban tisztességet adva újratemették az
56-os miniszterelnököt, Nagy Imrét és mártírtársait.
Új politikai irányvonalak fogalmazódtak meg egyre
markánsabban.
Aztán 1989. október 23-án az országgyűlés elnöke
kikiáltotta a köztársaságot. A társadalom forrongó,
várakozó, kicsit csodaváró hangulatban élt. ’56-ból
pedig forradalom és szabadságharc lett, mint 1848ból.
Akik átélték, megélték, sőt megharcolták ’56 forradalmi napjait, még köztünk élnek, még emlékeznek,
még a közvetlen megtapasztalásaikat el tudják mondani. Még meghallgathatjuk őket akár az egyik, akár
a másik oldalon álltak.
Az ünnepi műsorban közreműködött Domak Zsanett, Simon Dorottya, Berei Lilla, Csomor Csaba és
Neikl Ákos.
Néhány részlet Czompó István polgármester beszédéből:

érdek, hanem az igazság felé fordították.
Most, 1956 nemzeti ünnepén is az élet egy kiemelt pillanatában élünk, igen, mert nemzeti önérzetünk szempontjából is fontos, hogy tisztán lássunk, számot vessünk
múltunkkal és továbbadjuk utódainknak. Ahogy a huszadik század nagy költője Babits Mihály írja „a múlt nem
halt meg, hanem hat ránk, él testünkben, lelkünkben,
egész valónk, az egész múlt eredője. Minden jelen pillanat magában foglalja az egész múltat és valamit ad
hozzá.” …
Kié 1956 szellemisége és mi az üzenete?
Mindazoké, akik lélekben egyetértettek vele, cselekedtek érte, és áldozatot hoztak céljaiért. Hiszen
akkor mi mutattunk példát a világnak, az egész emberiségnek szabadságszeretetből és önfeláldozó hazafiasságból. És ez lehet az üzenete is, egy olyan
értékrend szerint kell élnünk, amely életünk és nemzeti történelmünk bármelyik pillanatában vállalható.
1956 magatartási minta is. 1956-ban egymás mellett
állt az egész ország, ez a sokféle ember és tanúságot
tett emberi méltóságáról. Az emberek a közös nevezőt nézték, nem a különbséget.
Nem azt keresték, ami elválaszt, hanem ami összeköt. Ezért
voltak többek puszta embertömegnél. A mai
korból nézve irigylésre méltó ez a mentalitás. Mi mindenre
lennének képesek ma is, ha így gondolkodnánk! Higgyék el,
nem az a legfontosabb, hogy valaki jobboldali-e avagy baloldali. Mindegyik lehet rendes, becsületes ember! Az igazi
szakadék a megosztók és a megosztottak között tátong.
Éppen ezért kedves pusztaszabolcsiak azt kérem, keressük meg az egymáshoz vezető utakat újból, és tapossuk ki azt naponta, hogy látszódjék: itt egymást
kereső és egymást megtaláló emberek élnek!
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Szüreti felvonulás és bál

Márton napi vigalom

2010. október 09-én az Öreg Diákok Baráti Egyesülete szervezésében megtartottuk a szüreti rendezvényünket, mely a Kastélytól indult.
A szüreti felvonulást Czompó István polgármester
nyitotta meg, majd a résztvevők megebédeltek és elindult a menet: 14 lovas kocsi, 2 hintó, 5 csikós, valamint kb. 100 felvonuló.A kocsikon a Zichyújfaluból
érkezett asszony tánccsoport, a pusztaszabolcsi
Róka Mónika vezette hastánccsoport, a felvonulni
vágyók mind- mind egy - egy kocsira feljutottak. Voltak, akik gyalog, kerékpáron, illetve kocsival kisérték a menetet. Igaz, voltak, akik időközben
lemondták a felvonuláson való részvételt, de ez különösebb fennakadást nem jelentett.
Hét megálló helyünk volt: Mária u. - Dózsa Gy. u.
sarok Kőkuti Lászlóéknál; Dózsa Gy. u. Cséri Istvánnál; Magyar u. Csavajda Andrásnál; Rövid u. Vörös
Istvánnál; Zrínyi M. u. Kelemen Norbertéknél; Szilágyi E. utcában a kisbíró Martinéknál; Tűzoltószertárnál Máté Sándor és Csapata, valamint Szőke
Erzsinél volt az utolsó megálló. A zenét Milák László
és társai szolgáltatták.
Este a bál 20 órakor kezdődött a Kiri Panzióban,
itt az Önkormányzat és közművelődés-szervező, Kiss
Kornélia meglepetés vendéget hívott Kenyér Klára
és Szatmári Gábor személyében, akik jó félórás nótaés operett műsorral szórakoztatták a közönséget.
A bálban kb. 150 fő szórakozott hajnal 3 óráig.
Véleményem szerint nagyon jól sikerült a rendezvény még a kisebb előzetes problémák ellenére is.
Bízom abban, hogy jövőre még nagyobb érdeklődés
és részvétel lesz a rendezvényünkön. Úgy érzem,
hogy ezek a programok az embereknek a kikapcsolódásáról, szórakozásáról szólnak. Mindezt csak közösen, összefogva lehet elérni.
Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik
munkájukkal, adományukkal segítették, hogy ilyen
színvonalas szüreti felvonulást és bált tudtunk tartani. Külön köszönet Czompó István polgármester
úrnak és Kiss Kornélia közművelődés-szervezőnek,
valamint Váti Péternek, aki nagyon sokat segített a
szervezésben.
A bevétel egy részéből a vörös iszappal borított Devecser és Kolontár segítségére adományt küldtünk,
melyben az eltakarításhoz szükséges kesztyűk, vödrök, lapátok voltak.

Harmadik alkalommal rendezte meg a Nők Pusztaszabolcsért csoport a címben szereplő elnevezésű kistér-

Harmónia Nyugdíjas Egyesület

ségi összejövetelt. Ezzel is szeretnék erősíteni a
kistérség településein lakók között az összetartozás
érzését. Bár az idén felmerült, hogy ez lesz az utolsó,
mégis a folytatás mellett döntöttek a szervezők. A ren-

Triandaila Beloianniszból

dezvénynek hagyományosán a KIRI Panzió adott helyet, hiszen itt van akkora tér, hogy 150-200 ember is
elférhet. A műsorról Kulcsról a versmondó Csuhainé
Erzsike, a szabolcsi Harmónia Nyugdíjas Egyesület, a
beloianniszi Triandafila tánccsoport, a perkátai dalo-

Domak Zsanett
Öreg Diákok Baráti Egyesület tagja
Perkátai énekesek
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dául nincs színpad, a táncok anélkül pedig kevéssé élvezhetők.
Elmondható, hogy teltház előtt szerepeltek az ifjú művészek: Kenyér Klári, Szatmári Gábor, Illés Dániel és
Némedi-Varga Tímea. De ahogy a primadonna, Kenyér
Klári pironkodva megjegyezte, hogy ő ketten van,
mert éppen hetedik hónapos áldott állapotban énekelt, táncolt olyan fergetegesen, hogy az állapota
egyáltalán nem érződött rajta. A közönség óriási vastapssal köszönte meg a remek előadást és jókedvűen,
elégedetten sétáltak haza.

Illés Dávid, Némedi-Varga Tímea, Kenyér Klári, Szatmári Gábor

Kenyér Klári nótákat énekel

sok és színjátszók gondoskodtak. Meglepetésként
pedig Kenyér Klári énekelt csodálatos magyarnótákat.
Hagyományos Márton napi menü volt a terítéken: libaleves, ludaskása és almás pite. Fő támogatói a rendezvénynek: Ecsődi László, Czompó István és Dudás
László, valamint az egyes településekről a résztvevők,
mert a sok-sok tombola az hozzájárulásuk a sikerhez.

Szatmári Gábor, Kenyér Klári, Némedi-Varga Tímei, Illés Dávid

Kistérségi nyugdíjasbál

Madai Istvánné

Te rongyos élet
Az ismert operett sláger kezdő sorát választotta műsora címéül a fiatal énekesekből álló Bohém Lelkek
társulat. Szokatlan helyen, a KIRI Panzióban került sor
a műsorra, ráadásul szinte vele párhuzamosan az
alagsorban már a másnapi Márton napi vigalom előkészületei folytak. Az étterem nem éppen tekinthető
ideálisnak egy ilyen produkció számára, hiszen pélVarga László táncdalénekes

Nem túl ideális a közönségnek

November 20-ára szervezte meg a Harmónia Nyugdíjas
Egyesület a hagyományos kistérségi bálját a KIRI Panzióban. Tallóné Ica szokott lendületével szervezte az előkészületeket, vitte a meghívókat, egyeztetett a kistérség
nyugdíjasklubjaival. Sajnos így is volt ütközés, mert egyidőben több hasonló rendezvényt tartottak a környező településeken. Árnyékot vetett a rendezvényre, hogy Ica nem
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Mága Zoltán hegedült

Tetszik a műsor

tudott jelen lenni, családi haláleset miatt. A klubtagok azonban a közművelődés-szervezővel együtt igyekeztek mindenben helytállni helyette is, ami jól is sikerült, hiszen ők
sem először kezdők már.

Mága Zoltán és az angyalok

Ez évben október 2-án, szombaton rendeztük meg az Idősek Világnapján műsoros délutánunkat, mely már a 6. alkalom, hogy köszöntjük városunk szépkorú lakóit. Idén is
köszöntöttük a város legidősebb lakóit, Balogh Józsefné
Mariska nénit és Nagy Istvánt, Pista bácsit. A műsorban
Mága Zoltán és az angyalok előadásában hallhatta-láthatta
a mintegy 350-400 fős közönség a zeneirodalom legszebb
műveit. Köszönet Szőke Erzsébet fő szervezőnek és a rendezvényt támogató Czompó István polgármesternek, valamint Csiki Szilárd, Kátai György, Szajkó János, Paál
Hubaképviselőknek és Forgó Árpádnénak, Bakos Gábornak és Sebesi Bélának a segítséget.

Megbeszélik a világ folyását

Meglepetés fellépő is volt Varga László táncdalénekes személyében, aki a 60-as, 70-es évek dalaival szórakoztatta a
bálozókat. Gelencsérné Mártikáék inom vacsorát készí-

Balogh Józsefné köszöntése

Most nem fáj semmi

tettek, ami után jólesett megmozgatni a rozsdásodó tagokat. Steiman György muzsikálta a talpalá valót, s ahogy
elnéztem a társaságot, most senkinek nem fájt se lába, se
dereka.
Nagy István köszöntése

IFJÚSÁG
JÓZSEFES HÍREK

Visszatekintés
szeptemberig
2010. szeptember 1-jén becsöngettek. Óvodások és iskolások, szülők és pedagógusok
számára indult el az új tanév,
amelyre mindenki várakozással tekintett. Az oktató-nevelő
munka mellett természetesen
kezdetét vette a szabadidős
foglalkozások, tanulmányi és
sportversenyek sora is.

SZEPTEMBER:
A diákönkormányzat idén is szervezett
papírgyűjtést. A tavalyihoz hasonlóan
az óvodások is csatlakoznak hozzánk.
Szerencsére sokkal kedvezőbb - 18
Ft/kg - volt a hulladékpapír felvásárlási ára, mint az elmúlt évben. A gyűjtés helyszíne most is az Agrár Zrt.
terményraktára volt a Kastély utcában.
Ezúton is köszönjük, hogy minden
évben segítik munkánkat. Az iskolások
21-22-én, az óvodások 23-án, a Nemzetközi hulladékgyűjtő napon vitték a
papírt. A hulladék ellenértékét az óvodai csoportok és az osztályközösségek
kapták meg. A József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda öszszesen 27.960 kg papírt gyűjtött,
melyért 503.280 Ft-ot kaptunk.
A felvásárló DÉSZOLG Kft. az egy gyerekre jutó legtöbb hasznosítható hulladékot
gyűjtő
intézményeket
pénzjutalomban részesíti. Az 1. helyezett 50.000 Ft, a 2. helyezett 25.000 Ft,
a 3. helyezett 15.000 Ft jutalmat kap.
Az akció decemberben zárul. Eddig az
1. helyen állunk!
A DÉSZOLG Kft-vel kötött az iskola egy
megállapodást a PET-palack gyűjtésére is. Öt nagy kukát helyeztek el nálunk, melyekbe csak a műanyag
palackokat dobjuk. Kilogrammonként
20 Ft-ért veszik át tőlünk, és a pénzt a
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diákönkormányzat kapja.
Ezúton hívom fel minden pusztaszabolcsi lakos figyelmét, hogy a PET-palackokat, nem csak a szelektív
hulladékgyűjtő szigetre vihetik –
amelynek befogadóképessége nagyon
kicsi -, hanem behozhatják az iskolába
is. Természetesen csak tiszta palackokat veszünk át, melyeket zsákban leadhatnak reggel 8-ig a portán. Az
otthon keletkezett hulladékot gyermekeik is behozhatják az iskolába, ahol
egy mechanikus zsugorítógép segítségével összenyomják, hogy minél kevesebb helyet foglaljon. Segítségükkel a
diákönkormányzat pénzhez juthatna.
Számítunk együttműködésükre!
Idén is bekapcsolódtunk az Univer
„Nyerjen a mi iskolánk!” című akciójába. Újra gyűjtjük a Sulipontokat, melyek majonézeken, mustárokon és
ketchupokon találhatók. A programot
záró sorsoláson 5 fődíj talál gazdára (3
millió Ft-tól 500.000 Ft-ig), melyet a
nyertes intézmény fejlesztési vagy felújítási célra költhet.
Regisztráltunk a RE’LEM által rendezett használtelem- és elektromos kisberendezés-gyűjtő versenyre is. A
gyűjtési időszak vége december 12.
Szeptember 29-én az elsősök részt vettek a Manóvár Óvodában rendezett
hagyományos Mihály napi vásáron. A
gyerekek örömmel mentek vissza az
oviba, ahol viszontláthatták a szeretett
óvónéniket. Érdeklődve nézegették a
kínálatot, és dióért, almáért, körtéért
sok érdekes dolgot vásároltak.

OKTÓBER:
Az idősek világnapja alkalmából a 2.
évfolyam tanulói kis műsort adtak az
Öregek Napközi Otthonában.
Október 6-án, a Nemzeti gyásznapon
az aradi vértanúkra emlékeztünk. Az
ünnepi műsort a 4. évfolyam készítette
az énekkar közreműködésével.
Ebben a hónapban megkezdődtek az
iskolai tanulmányi versenyek, és elin-
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dultak az országos levelezős versenyek
is. A kistérségi, megyei és országos tanulmányi és sportversenyek eredményeiről
félévkor
adunk
majd
tájékoztatást.
Októberben került sor a terméskép készítésre. Megint meggyőződhettünk
róla, hogy a gyerekek fantáziája nagyon gazdag. Különleges alapanyagokból
készítettek
érdekes
alkotásokat. A díjazottak jutalma idén
is ehető termés: gyümölcs volt.
Október 23-án a nemzeti ünnep alkalmából iskolánk drámatagozatos diákjai mutatták be műsorukat, melyet
Hujberné Király Beáta tanított be. Közreműködött az énekkar Kinyikné Boros
Ildikó vezetésével.
29-én a már hagyományos Halloweenpartira került sor. Az idegennyelvi
munkaközösség programja minden
évben nagyon népszerű, idén is remekül sikerült. Köszönjük a szülői munkaközösség segítségét, akik nélkül
éhen maradt volna az ijesztő társaság.

NOVEMBER:
Az őszi szünet után újult erővel folytattuk a munkát.
11-én hangulatos Márton napi felvonuláson vettünk részt. Jó volt látni a
sok-sok apró mécses fényében vonuló
gyerekeket. Remekül húzta a Szedtevette Zenekar a talpalávalót a városháza előtti téren. Finom volt a héjában
sült krumpli, alma és sütőtök. Jólesett
a forró tea.
Az Öko-munkacsoport környezetvédelmi rajzpályázatot hirdetett, melyre
rengeteg pályamű érkezett. A legjobbakból kiállítást rendeztünk, majd továbbküldtük őket a GreenLat Kft. „Te
mit tehetsz?” című környezetvédelmi
alkotói pályázatára.
November 23-án közös pályaválasztási
szülői értekezlet volt a 8. évfolyamnak,
melyen több környező középiskola
képviselői vettek részt, hogy ajánlják
magukat.
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DECEMBER:
Eljött a téli madárvédelem ideje. Az
Öko-munkacsoport rajz- és fotópályázatot hirdetett „Madarak az etetőmnél” címmel.
3-án Mikulás-diszkó volt a felsősöknek.
A vártnál kevesebben jöttek el, de akik
ott voltak jól érezték magukat. Köszönjük az SZMK segítségét.
December 6-án a tornateremben Mikulás műsor várta az alsósokat. A drámatagozatos gyerekek adtak elő két
mesét, felléptek Huszár Katalin aerobicos lányai, Nyíri Éva furulyásai és a zeneiskola növendékei. 11 óra körül az
iskola elé gördült a Mikulás hintója.
Krampusza kíséretében leszállt a Télapó, és átadta az osztálytitkároknak
hatalmas zsákját, melyben minden osztály számára ott lapult egy csomag. A
felsősök az ablakokból, az alsósok a kerítésnél állva integettek nekik. Sajnos
nem jöttek be, mert még várták őket a
városházán, és a Zsiráf Óvodában is.
December 13-án került sor az alsós karácsonyi játszóházra, ahol a gyerekek
teremről teremre vándorolva különböző karácsonyi ajándékokat, díszeket
készíthettek tanítóik segítségével.
December 21-én 10 órától a 3. évfolyam tanulói adnak műsort az Öregek
Napközi Otthonában. 12 órától iskolai
karácsonyi ünnepély lesz, melyen a 6.
évfolyam tanulói lépnek fel az énekkar
és a zeneiskola növendékeinek közreműködésével.
2010. december 21-től 2011. január 2ig TÉLI SZÜNET!

Márton napot
ünnepeltünk
Pusztaszabolcson
Immár 4. alkalommal került sor
ennek a régi hagyománynak a felelevenítésére. Nálunk az óvodapedagógusok úgy gondolják, hogy nagyon
fontos a régi jó szokások, hagyományok megőrzése , ápolása. Rájöttünk
ennek közösségépítő szerepére,
amire szintén nagy szükség van. Az
első évben a Manóvár óvodán belül
igyekeztünk gyermekközelbe hozni
ezt az ünnepet. Libás dalokat, verseket, mondókákat tanulgattunk, elmentünk libát nézni, köszöntöttük a
Mártonokat, ettünk libazsíros kenyeret, lúdtalpmérést csináltunk, megsütöttük a lúdláb nevű süteményt. A 2.
évben eztmár kibővítettük egy lámpás sétával, amibe már bevontuk a
szülőket is. A 3. évben a közös igazgatású intézményekkel együtt szervez-
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tük a programokat. A Zsiráf óvoda, az
általános iskola és a Manóvár óvoda
termésképekből kiállítást szervezett,
amibe megint csak bevontuk a szülőket. A lámpás felvonulás is közös volt,
a Városháza előtt az intézmények találkoztak, közös éneklés és töklámpás
kiállítás
színesítette
a
programot.Ebben az évben is a már
jól bevált dolgokat tevékenykedtük az
ünnep hetében. A Manóvár Óvodáért
Alapítvány segítségével a gyerekek eljutottak színházba, ahol a Lúdas Matyi
című előadást nézhették meg. Az intézmények jól összehangolt szervezése megmutatkozott ismét. A
gyerekek a szülőkkel együtt érkeztek
a Városházához, ahol a SZEDTEVETTE
zenekar várt minket talpalávalóval.
Finom sült krumpli, sült tök, forró tea
is jutott mindenkinek. Jó érzés volt
látni ennyi gyermeket és szülőt
együtt. Remélem jövőre is találkozunk. Köszönjük a szülők és a főzőkonyha segítségét.

Gulyás Judit

Lámpásokkal felvonuló ovisok és szülők

Intézményünk minden dolgozója nevében békés karácsonyt és boldog újesztendőt kívánok a Szabolcs Híradó
olvasóinak!
Dudásné Mester Judit

A Szedtevette zenekar muzsikált
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Tanulmányi versenyek 2009/2010. tanév
Verseny
Husz János Bibliai Igeversmondó Verseny

Helyszín
Tabajd

Husz János Bibliai Történetmondó Verseny

Mesemondó verseny

Nagyvenyim

Versenyző(k)

Eredmény

Felkészítő pedagógus(ok)

Török Enikő 2.b

I. helyezés

Vigyikán Gyöngyvér 5.b
Török Enikő 2. b

II. helyezés
III. helyezés

Forgács Vanda 3.b

I. helyezés

Hujberné Király Beáta

Magyar Kincső 4.c

I. helyezés

Ságiné Mihalek Judit

Borbély Melinda 5.b

I. helyezés

Erdélyi Attila 6.b

III. helyezés

Kármán Noé 7.a

I. helyezés

Horváth Zsóia 8.c

IV. helyezés

Vigyikán Klára
Fleck Andrea

Vigyikán Klára

Nagy Bence 5.a
London, a 2012-es Olimpia helyszíne
angol verseny (csapat)

Dunaújváros területi

Kinyik Berta 6.c
Kármán Noé 7.a

5. hely

Varga Gergely

I. hely

Szabó Ildikó

Fábián Péter 8.a
Vigyikán Gyöngyvér 5.b
A berlini Fal története
német verseny (csapat)

Dunaújváros területi

Horváth Márton 6.a
Horváth Zsóia 8.c
Johanidesz Tina 8.b

Megyei angol nyelvi vetélkedő (egyéni)

Székesfehérvár

Sztupa Melitta Boglárka 8.c

Varga Gergely

Zsichla Petra 8.c
Sztupa Boglárka 8. c

Fejér megye 1000 éve történelmi vet.

Nagyvenyim

Kolosa Noémi 7. b
Sebők Attila 6.b

4. hely

Ádám László

Horváth Máté 5. a
Tuczai Klaudia 7.b
Bálint Dóra 7.b
Kármán Noé 7.a
Szuhov Bianka 7. a
Liber Dorottya 7. a
TITOK történelmi levelezősverseny
5 ford.

országos

Pingor Alexandra 7. a

Ádám László

Szabó Réka 5. b
Borbély Melinda 5.b
Ribli Regina 5. b
Németh Klaudia 5. c
Winkler László 5. c
Rácz László 5. c

Mesemondó verseny

Megyei német nyelvi verseny

Város környéki irodalmi csapatverseny

Magyar szövegértés vereny

Regionális angol nyelvi verseny

Dunaújváros

Székesfehérvár

Székesfehérvár

Székesfehérvár

Székesfehérvár

Forgács Vanda 3.b

Aranyalma-Díj

Johanidesz Tina 8.a

I.hely

Gallai Szilvia
Horváth Zsóia

5. hely

Gallai Laura
Czinkóczi Naomi

7. hely

6. hely

Hujberné Király Beáta

Szabó Ildikó

8. hely

Juhász Csenge
Pohl Katalin

2.hely

Millei Cintia
Tóth Krisztina 8.a

14. hely

Johanidesz Tina 8.b
Sztupa Boglárka 8.c

14. hely

Sebők Attila 6.b

2. hely

Kinyik Berta 6.c

3. hely

14. hely

Ságiné Mihalek Judit

Vigyikán Klára

Ladányi Éva
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AGROSZERVIZ Kft.
Az Ön megbízható partnere!

SZOLGÁLTATÁSAINK
Műszaki vizsgáztatási lehetőség
naponta!
2009 júliusától minden munkanapon
tudjuk fogadni gépjármű műszaki
vizsgáztatást igénylő ügyfeleinket.
Újdonság a tehergépkocsik nemzetközi
műszaki vizsgáztatási lehetősége!

• Gépjármű környezetvédelmi
vizsgálat
• Gépjármű eredetiségvizsgálat
• Gumiszerelés, centrírozás
• Gépjármű állapotfelvétel
• Tachográf szerelés, illesztés
• Közúti jármű és mezőgazdasági
gépek javítása
• Klímafeltöltés, -javítás

2457 Adony, Ady Endre út 82.
Telefon: 06(25)231-347/126-os mellék 06 (30) 405-4541
www.agroszerviz.hu
Nyitva tartási idő: hétfőtől csütörtökig 6.30 – 15.00 pénteken 6.30 – 12.30
Palocsay Erzsébet

Felhívás!
Dr. Nagy István ügyvéd tájékoztatja Ügyfeleit, hogy
az ügyfélfogadási óráit a pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatalban tartja szerdán 15 órától 17.30 óráig.
Szerződéseket a hét minden napján köt – szombaton
és vasárnap is – Pusztaszabolcson, a megrendelő
lakásán előzetes egyeztetés alapján: 06-30/639-2893.
Dr. Nagy István ügyvéd kéri Ügyfeleit, hogy a szerződéskötéshez szükséges tulajdoni lapokat, térképeket,
széljegyes tulajdoni lapot telefonon, nála rendeljék
meg. Szombati és vasárnapi szerződéskötésnél a
tulajdoni lap, stb. igényüket legkésőbb pénteken
10 óráig jelentsék be a fenti telefonszámon.
Kérem egyben Ügyfeleimet, hogy a lakótelkek
műszaki megosztását, telekalakítást szintén nálam
rendeljék meg, mivel a műszaki megosztás előtt a
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalánál az előzetes engedélyt helyes megkérni, s
ez jelentős biztonságot jelent.
Dr. Nagy István ügyvéd
06-30/639-2893

Amikor az ősz szomorkás...........
Öreg, fekete törzsű akácfák,
Vitába szállnak a széllel,
A kis erdő szélen,
A nyirkos őszi reggelen,
Pörölnek szüntelen
Sárga fűzfa bús ágain,
Találkoznak a szelek,
Hűvös őszi szelek,
Havasodó esőcseppek,
Egymáshoz beszélnek.
Sokszínű levelek pörögnek,
Szélhátán esztelen repdesnek
Mint esetlen pillangók, földet érnek,
Könnyű mozaik szőnyeget terítenek,
Befedik a könnyes, őszi földet.
Didereg a tó szürke vize,
Még szürkébb felhő lebeg felette,
Libabőr hullámok siklanak tova,
Cikkázó szél tarajba ostorozza,
Majd megtorpan a szél, tükre kisimul
S az ősz könnyei rá, nagy cseppekben hull .

NAPTÁR
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2011
Február

Január
H
3
K
4
SZ
5
CS
6
P
7
SZ 1 8
V 2 9

10 17 24 31
11 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28
15 22 29
16 23 30

H
K
SZ
CS
P
SZ
V

Március
H
K
SZ
CS
P
SZ
V

1
2
3
4
5
6

7 14 21 28
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24 31
11 18 25
12 19 26
13 20 27

1
2
3
4
5
6

Április
H
4 11 18 25
K
5 12 19 26
SZ
6 13 20 27
CS
7 14 21 28
P 1 8 15 22 29
SZ 2 9 16 23 30
V 3 10 17 24

Május
H
K
SZ
CS
P
SZ
V 1

2
3
4
5
6
7
8

9 16 23 30
10 17 24 31
11 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28
15 22 29

7 14 21 28
8 15 22
9 16 23
10 17 24
11 18 25
12 19 26
13 20 27

Június
H
K
SZ
CS
P
SZ
V

1
2
3
4
5

6 13 20 27
7 14 21 28
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24
11 18 25
12 19 26
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Július
H
4 11 18 25
K
5 12 19 26
SZ
6 13 20 27
CS
7 14 21 28
P 1 8 15 22 29
SZ 2 9 16 23 30
V 3 10 17 24 31

Augusztus
H
K
SZ
CS
P
SZ
V

1
2
3
4
5
6
7

Szeptember
H
K
SZ
CS
P
SZ
V

1
2
3
4

5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24
11 18 25

November
H
K
SZ
CS
P
SZ
V

1
2
3
4
5
6

7 14 21 28
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24
11 18 25
12 19 26
13 20 27

8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24 31
11 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28

Október
H
3
K
4
SZ
5
CS
6
P
7
SZ 1 8
V 2 9

10 17 24 31
11 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28
15 22 29
16 23 30

December
H
K
SZ
CS
P
SZ
V

1
2
3
4

5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24 31
11 18 25

ELHUNYTAK
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2009. november óta
elhunyt pusztaszabolcsi
lakosok névsora
November:
-Varga István
-Berki János
-Milvius Attila
-Paál Antalné
-Danó Kálmánné
-Kovács Gyuláné
-Tieger Fülöpné
-Csatári Lászlóné
-Danó Kálmánné
-Kujbusz Miklós

49 év
76 év
58 év
98 év
35 év
86 év
86 év
78 év
35 év
72 év

December:
-Liber József
-Lieber Imre
-Nagy Györgyné
-Mészáros József
-Gábris Sándorné
-Tóth Illésné
-Farsang Józsefné
-Südi Béla
-Madarász Lajos
-Cseh József

75 év
65 év
45 év
81 év
86 év
80 év
50 év
73 év
76 év
73 év

2010.
Január:
-Borbély Józsefné
-Balonyi László
-Kovács József
-Barics István

86 év
51 év
61 év
87 év

Február:
-Szabó Sándor
-Rácz Ferenc
-Major Gábor
-Boros Imre
-Füleki Mihályné
Március:
-Varga Jánosné
-ifj. Ruzicska Ferenc
-Horváth László
-id. Gombos György
-Csereklei János
-László János
-Kovács József
Április:
-Urbán Lászlóné
-Baki István
-Czövek Gergelyné
-Tóth Zsuzsanna
-Szikra Józsefné
-Berta Imre
-Kenyér Györgyné

81 év
52 év
24 év
71 év
88 év

86 év
48 év
69 év
80 év
57 év
60 év
19 év

56 év
66 év
86 év
64 év
93 év
58 év
86 év

Május:
-Nagy Józsefné
56 év
-Csombok Józsefné 84 év
-Bedőcs Ferenc
61 év
-Szabó Ferenc
-Boros Istvánné
Június:
-Baloni Mihály
-Neickl Ferenc

78 év
83 év

Július:
-Juhász Józsefné
-Dienes János

63 év
34 év

16
Augusztus:
-Kovács László
-Dombi Endre
-Tóth Ferencné
-Dienes János
-Kis Kálmánné

54 év
89 év
81 év
62 év
69 év

Szeptember:
-Juhász Sándor
-Német Andrásné
-Csomor Istvánné
-Barics Gyula
-Tóbiás István
-Légrádi László

87 év
84 év
64 év
35 év
88 év
66 év

Október:
-Biró Józsefné
-Hári József
-Vargáné Oláh Edit

81 év
27 év
61 év

November:
-Válóczy Gyuláné
86 év
-Perlaki Horváth Béla77 év
-Oláh László
46 év
-Kurucz Józsefné
73 év
-Nemes Sándor
81 év
-Ábrahám József
86 év
-Balogh Jánosné
81 év
-Kovács Józsefné
83 év
December:
-Szloboda János
-Forgó Istvánné
-Erdélyi István
-Nagy Sándorné
-Zámbó János
(A névsor lezárva 2010.
december 9-én.)

55 év
83 év
59 év
83 év
56 év
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Verseny

Helyszín

Betűzgető

Mezőfalva

Városkörnyéki prózamondó verseny

Dunaújváros

Országos német verseny iskolai fordulója

Regionális német csapatverseny,

Ráckeresztúr

Versenyző(k)

Eredmény

Felkészítő pedagógus(ok)

Török Enikő
Nemes Gábor
Forgács Vanda
Magyar Kincső

1.hely
3. hely
1.hely
1.hely

Johanidesz Tina 8.b
Gallai Szilvia 8.c
Horváth Zsóia 8.c
Gallai Laura 8.c
Czinkóczi Naomi 8.a

1.hely
2.hely
3.hely
4.hely
5.hely

Szabó Ildikó

Csibrik Norbert 5.a
Ekker Karina 5.a
Vigyikán Gyöngyvér 5.b

3.hely

Szabó Ildikó

Nemes Krisztina 5.b
Németh Klaudia 5.c
Szöke Georgina 5.b

4.hely

Szabó Ildikó

Battyányi Réka 6.a
Horváth Márton 6.a
Molnár Csilla 6.a

4. hely

Szabó Ildikó

Mesedélelőtt

Fleck Andrea
Hujberné Király Beáta
Ságiné Mihalek Judit

ban a szülők, óvónők, és gyermekek, hogy a jelenlévők
most is jól érezzék magukat. Műhelymunka keretében készítették a vásári portékákat, zsákbamacskát, mézeskalácsot. A közelgő ünnepekre gondolva, az egyszerű
Mikulástól, a horgolt csipkehópehelyig szinte mindent
meg lehetett vásárolni.
Sok tombolatárgyérkezett, melyet ezúton is köszönünk
minden felajánlónak. Mindenki nagy izgalommal várta a
tombolát, melyre sok tombolatárgy érkezett. A fődíj egy
Verdás és egy Barbie- s torta volt.
A vendégek a Pitypang Színpad előadásában láthatták a
„Mátyás király és az ördög” című mesejátékot. Óvodás, iskolás, nyugdíjas mind jól szórakozott a vidám történeten.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki
Közönség I.

Hagyományainkhoz híven idén is megtartottuk jótékonysági mesedélelőtt programunkat, amely a városi
művelődési alapból lett finanszírozva.
Nagy izgalommal és aktívan készültek mindkét óvodá-

Mátyáskirály meg az ördög

Ádventi, karácsonyi díszek

saját lehetőségéhez mérten hozzájárult a gyermekek
öröméhez. Köszönet minden szülőnek, az óvodák dolgozóinak, akik a szervezésben és a lebonyolításban
részt vettek, valamint azon vállalkozóknak és magánszemélyeknek, akik valamilyen adománnyal segítettek
minket. A mesedélelőttön befolyt összeget az óvódás
gyermekek karácsonyi játékvásárlására fordítjuk.

FEJLESZTÉSEK
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Közönség II.

A Pitypang Színpad művészei

Örülünk, ha jól szórakoztak. Egy-egy ilyen nap elfeledteti velünk a zajos hétköznapokat. Az idén is sokan vol-

tunk, de bízunk abban, hogy jövőre még többen leszünk.
Köszönjük: a Szülői Szervezet

Falfestmény az
ÖTE nagytermében

lános iskola épülete, a víztorony és a vasúti világítótornyok bújnak meg a hajnali napfelkeltét ábrázoló égbolt alatt. Az alkotás nem csak dísze lehet
egyesületünknek, mondanivalójával érezhetik az idelátogatók, hogy a város valóban hozzánk, mi pedig a városhoz tartozunk.
Polákovics Tamás

2010. december első napjaira elkészült a pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület nagytermét díszítő
falfestmény.
Az idei év pályázati lehetőségeit kihasználva, egyesületünknek módjában állt, hogy a tűzoltószertár belső
felújításába belekezdjen.
A tervezgetések közepette felmerült a gondolat, hogy
az emeleti nagytermünk egyik falára egy művészi falfestményt készíttessünk, amely színessé és hangulatossá varázsolná az egyébként jónéhány oklevéllel és
serleggel díszített helyiséget.
Ismeretségi körünkben hamar ráleltünk arra a fiatalemberre Cséza Norbert személyében, aki egyébként
nem tűzoltó, de a tűzoltói munka elismerése és nagyrabecsülése, valamint egyesületünk hírnevének öregbítése érdekében örömmel vállalta a falfestmény
elkészítését.

Falfestmény az ÖTE nagytermében

A festmény előterében látható egyesületünk két tűzoltó gépjárműve, illetve lánglovagjaink tűzoltás közben. A háttérben feltűnik városunk néhány jellegzetes
épülete és műtárgya. Településünk templomai, az álta-

Zöld Hírek
A Tiszta Utak Élő Táj környezetvédelmi civil szervezet lehetőségeihez mérten aktívan tevékenykedett 2010-ben.
Részt vettünk a városi rendezvényeken, biztosítottuk a
hulladék összegyűjtését annak tárgyi és személyi feltételeivel együtt. Bebizonyosodott, hogy az idén kihelyezett
több mint húsz fix hulladékgyűjtő jó szolgálatokat tett, ha
kicsit is, de tisztább lett Pusztaszabolcs. Óriási sikere volt
a fásítási akciónknak is a lakosság körében csakúgy, mint
az intézmények esetében.
Az egyesület jövő évi tervei:
Tovább folytatjuk a fix hulladékgyűjtők kihelyezését
tavasszal, és a fásítási programunkat. Továbbra is partnerek maradunk az intézményekkel, a többi civil szervezettel. Részt veszünk a városi rendezvényeken,
ügyelünk a rendezvények tisztaságára. Szeretnénk tavasszal folytatni a Tiszta Pusztaszabolcsért hulladékgyűjtő akciónkat. Terveink megvalósításának
természetesen pénzügyi feltétele is van, tehát sok
múlik azon, hogy mennyi támogatást kapunk, illetve
lesz-e olyan pályázati kiírás, amin részt tudunk venni,
bár a pályázat beadása még egyáltalán nem jelent sikert is.
A Szabolcs Híradó minden olvasójának kellemes karácsonyt és boldog újévet kívánok!
Sebesi Béla, a Tiszta Utak Élő Táj elnöke
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Halad a munka
Az utcán elhaladók számára még nem sokat mutat a
művelődési ház és könyvtár építkezése. Aki beljebb
lép a kapubejáróba, az már láthatja, hogy új résszel
bővült az épület, amely a régi üveg-alumínium falat
váltja ki. A belső munkálatokról a képek nyújtanak
tájékoztatást.

Ez lesz a könyvtár szabadpolcos terme

Nagyterem a leendő bejárat felől

Az átépítést, bővítést 2011. április 20-ára kell a kivitelezőnek elkészítenie. Szeretnénk a Szabolcs Híradó
olvasóit folyamatosan tájékoztatni a munkálatok előrehaladásáról.

Ebből lesz az öltöző a színpad mögött

Eltűnik az üveg-alumínium fal

Itt lesz az olvasóterem és a számítógépes szoba

A könyvállomány és az olvasói nyilvántartás számítógépes rögzítése folyik, mely ebben az évben befejeződik. A program a „Tudásdepó-Expressz”
keretében valósul meg.

Jelenleg a könyvtár a MÁV iskolában várja a leendő új
könyvtárost, akit a képviselő-testület a decemberi
ülésen választ ki a pályázók közül.

OLVASÓINK ÍRTÁK
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Ismét volt lehetőség a lelki
épülésre
Mátraházán, a Dunamelléki Református Egyházkerület
Székházának Konferencia Központjában
2010. november 12-14.

Az idén harmadszorra rendezték meg a mátraházi találkozót, valószínű olvasóink emlékeznek még a tavalyi cikkemre, amelyben említést tettem a fenti eseményről.
Emlékeztetőül csak annyit, hogy akkor arra kerestük a
választ Isten Igéje által, hogy mi végett vagyunk mi ezen
a világon? Csak tévelygünk, vagy meghalljuk Isten szavát,
hogy mi is a dolgunk? Milyen szerepe van az emberi kapcsolatoknak?
Az idei találkozónk mottója:”Én is vezető vagyok”, amenynyiben mindenkire ott bíz Isten feladatot, ahol éppen van.
Dávid és Góliát története alapján (1. Sám. 17: 17-50.) elgondolkozhattunk, (és ezt bárki megteheti), hogy életünkben hányszor álltunk úgy egy feladat előtt, hogy
alkalmatlannak, bátortalannak éreztük magunkat a teljesítéséhez. És. mégis sikerült megoldani, szinte hihetetlen
könnyedséggel. Ha Istenre bízzuk magunkat, olyan rejtett
adottságaink, képességeink jöhetnek elő, amelyekről nem
is tudtunk, amelyekkel sikerül legyőzni félelmeinket, aggodalmainkat, gátlásainkat, azaz Góliátunkat.
Ez csak egy példa, a szervezők által gondosan előkészített
hiterősítési programból, de emellett még nagyon sok
mindenről tanultunk, és a szabad beszélgetések alkalmával, otthonias hangulatban, sok mindenre kaphattunk választ Isten Igéje által .
Kint, a természet csodálatos őszi mosolyával melengetett
bennünket, az óriás fenyők és mohás kövek hűségesen
köszöntöttek, és lelkileg feltöltődve tértünk haza, a mindennapi feladatainkhoz.
Hívunk szeretettel jövőre is, hisz amint Péter mondja:”Bizonnyal látom, hogy nem személyválogató az
Isten.hanem kedves ő előtte, aki őt féli és igazságot
cselekszik
(Apostolok cselekedetei 10: 34-35.)
Palocsay Erzsébet
Pusztaszabolcs, 2010. november 19.
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Megérintette a szívemet
Egyik éjszaka arra ébredtem, hogy esik a hó. Eszembe jutott egy éjszaka. Egy sok-sok évvel ezelőtti éjszaka, karácsony előtt közvetlenül… Kislány voltam még, a várakozás
izgalmától nem tudtam aludni, azon gondolkodtam, mit
fog hozni a Jézuska. Kaparásztam a cukormáz maradékokat a kezemről, amelyek a késő estébe nyúló mézeskalácsdíszítés nyomai voltak és hallgattam testvéreim édes
szuszogását alvás közben. Egyszer csak a sötétben kivettem anyám árnyékát az ablak előtt. Odafutottam hozzá
mezítláb a hideg kövön és átölelt. Nagyon szorosan. „Szép,
fehér karácsonyunk lesz. Teljesült a kívánságom.” Azt is
mondta, hogy boldog. Mire én azt válaszoltam, hogy én is,
mert várom az ajándékokat… és sorolni kezdtem, hogy
mit hozzon a Jézuska. „A boldogságot nem lehet játékokban mérni és a legszebb ajándékot sem lehet boltokban
megvenni, megrendelni. A legszebb ajándék az, amely a
szívet érinti”- mondta anyám és megsimogatta a fejemet.
Nem értettem akkor még szavait, de ma már pontosan
tudom, miről beszélt. Ezért is álltam oda most én is az
ablak elé. Néztem a hópelyheket és mikor megismételtem
anyám szavait: „Szép, fehér karácsonyunk lesz. Teljesült
a kívánságom”, úgy éreztem, velem van… és ugyanúgy magához ölel, mint sok-sok évvel ezelőtt. Nagyon szorosan.
Boldog voltam, mert a gyerekkori emlék megérintette a
szívemet.
Másnap reggel egy üzletben fiatal lányok beszélgettek
arról, ki mennyit költ ajándékokra, ki mit kér… akár borítékot a karácsonyfa alá. Szomorúan hallgattam őket, és
legszívesebben közbe szóltam volna, hogy a karácsony
nem erről szól…
Ismét eszembe jutott a gyerekkorom. Láttam magam előtt
a szüleimet és a testvéreimet, ahogy a konyhaasztalnál
ülve a házi készítésű szaloncukrokat, diókat csomagoltuk
azokba a színes csokoládépapírokba, amelyeket egész
évben gyűjtöttünk és kisimítva könyvekben őriztünk. Szegények voltunk, de annyi szeretetet kaptunk a szüleinktől,
hogy mégis boldogok. Mindent magunk készítettünk: a
díszeket, az ajándékokat, a süteményeket. Mindenben
benne volt a szívünk… még a karácsonyi hóesésben is, hiszem anyám kívánsága volt.
Amikor ezeket a gondolatokat papírra vetettem, úgy döntöttem,
elmesélem Önöknek az egyik kedvenc történetemet:
Rainer Maria Rilke, a nagy német költő hosszabb időn át
Párizsban élt. Sokat sétált a városban. Az egyik utcasarkon
öreg koldusasszony üldögélt. A járókelők pár fillért ejtettek kérges, kéregető kezébe: Az asszony mozdulatlanul,
földre szegezett tekintettel, minden életjel nélkül fogadta
az alamizsnát.
Rilkét sétáira gyakran elkísérte egy ismerőse. A fiatalaszszony maga is szokott adni néhány fillért a koldusasszonynak. Csodálkozott, hogy a költő, akit nem csak verseiből
ismert melegszívű embernek, sohasem ad semmit. Nem értette, hogyan lehet egy ilyen nagyszerű ember ennyire közömbös. Rilke észrevette, hogy mi foglalkoztatja kísérőjét
és megjegyezte:
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- A szívének kellene adnunk valamit, nem a kezének.
Néhány nappal később Rilke egy illatozó fehér rózsával indult szokásos sétájukra. Amikor a koldusasszonyhoz értek,
megállt, lehajolt és a szikkadt kezekbe fektette a gyönyörű
virágot.
Váratlan dolog történt: az öreg, mióta ismerték, most
emelte először rájuk pillantását, majd nagy erőfeszítéssel
felállt, megragadta az idegen kezét, időtől barázdált arcához szorította, és a rózsát magához szorítva elment.
Napok teltek el. Aztán egy teljes hét. Az utcasarkon üresen
maradt a koldusasszony helye. Rilke útitársnője aggódott,
hogy az öreg koldusasszony talán már nem is él. A hetedik
napon újra ott ült az öregasszony. Kérges, kéregető kezébe
a járókelők egy-egy pénzdarabot ejtettek. Az asszony mozdulatlanul, földre szegezett tekintettel, minden életjel nélkül fogadta az alamizsnát.

OLVASÓINK ÍRTÁK

- De hát miből élt egész idő alatt, ha nem járt ide koldulni?
- tört fel a kérdés a fiatalasszonyból.
Rilke alig hallhatóan, fejével bólogatva, mintegy önmagának válaszolt: -A rózsából, igen, a rózsából.
Nagyon sokszor elolvastam ezt a történetet, de az utolsó
soroknál még most is mindig elszorul a torkom, hiszen
ilyen az igazi ajándék. Erről beszélt gyerekkoromban az
anyám… ott az ablak előtt. Az ajándékról, amely értéke
pénzben nem kifejezhető.
Szívből kívánom mindenkinek, hogy sok ilyen szívet
érintő ajándékot adjunk és kapjunk!
Áldott, szeretetben gazdag karácsonyt!
Szőke Erzsébet

Az első hó 2010

Félénk hópihe tévelyeg a szélben,
Földre hulljon? Pörögjön a légben?
Testvére is akad, magabiztosabb már,
A még zöld fű dideregve vár
S egyre gazdagabb a hópihe család,
Átölelve járják a tél-elő táncát.
Éneklik a szeles november dalát,
Miénk lesz a pálya egy télen át.
Amikor a világ még nyugodtan élt,
Örömmel észlelték az első hó neszét.
Következett a tél, a békés esték,
Duruzsoló kályhák húztak melengető zenét
Felkerült a téli öltözék,
Csizma, sál, ködmön és egyéb,
Szánkók korcsolyák vígan „éledeztek”,
Újra örömöt nyújthattak a gyermekeknek!
De, a hópelyhek önfeledt varázsa,
Most nem csal mosolyt a siető ember arcára.
Miért haragszol? Bántottalak talán?
Hisz nekem lesz végem meleg arcod nyomán!
Gyermek szempár kíváncsi, mosolygó,
Boldog sikollyal készül az első hógolyó
Maradt gyermeki nyíltság őszintén örülni,
Lágy hólepel csillogó mezét csodálni,
Bárcsak maradtunk volna gyerekek!
Hóba firkálni ezt, azt, neveket,

Első hó, tisztaság, puha kezek...........
Palocsay Erzsébet
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Segítettünk
Mindig szomorú dolog, ha egy kisgyerek megbetegszik,
főleg, ha olyan súlyos bajt állapítanak meg nála, mint a
csontrák. Nagy Bence Kristóf a kápolnásnyéki iskola
tanulója és a jóbarát, Révai Martin édesanyja kereste
fel sorra a pusztaszabolcsi amatőr művészeti csoportokat, hogy a Bence gyógykezelésének anyagi támogatására szerveződő jótékonysági műsoros esten való
fellépésre kérje őket. Mindenki szívesen vállalta a szereplést, sőt megtiszteltetésnek érezték a Moonligh, a
Crystal Noir, a Nofertiti Lányai (alias Táncoló Pocik) és
a St. Hubertus trió tagjai is a felkérést a kistérségi Örökmozgókkal egyetemben. Az est sztárvendége régi ismerősük, Pelsőczy László volt.
Nofertiti Lányai

Crystal Noir

Egy pusztaszabolcsi kisfiú
sikere a műkorcsolya osztrák
bajnokságban
St. Pöltenben rendezték meg 2010. december 3-án gyerekek számára a műkorcsolya osztrák bajnokságot,
ahol a legfiatalabb versenyző, Berei Mózes József bronzérmet szerzett.
A pusztaszabolcsi kisfiú öt évesen Bécsben kezdett el
korcsolyázni. Egy orosz-osztrák edzőpáros figyelt fel a
tehetségére és tanácsukra a tökéletes mozgáskoordináció miatt Pepi balettozik is. A napi több órás edzéseknek érik a gyümölcse. Pepi a kűrjéhez választott
ritmusos zenével, koreográfiájával és eleganciájával a
pontozóbírókat is meggyőzte: élete első nagy versenyén már dobogóra is állhatott. Elindult egy úton, egy
nagy cél felé: bajnok akar lenni. Januárban már nemzetközi versenyeken is táncol: Innsbruckban, Eisenstadtban, Bécsben, tavasszal pedig Budapesten lép fel a
magyar bajnokságban.
Gratulálunk Pepi! Mi szurkolunk neked, Te csak táncolj tovább!

Szőke Erzsébet

St. Hubertus trió

Jenei Martin – Révai Vanessza

Tóth Balázs – Papp Alexandra

23

Szabolcs Híradó

MEGELŐZÉS!
A NŐ MINDIG NŐ MARAD, HA …..
2010. november 25, csütörtök este az általános iskola
emeleti folyosóján kapott helyet a Magyar Rákellenes
Liga helyi szervezete a Napraforgó Klub, hogy megtartsa első méhnyak-rák emléknapját Pusztaszabolcson. A nyílt klubnap témája a méhnyak daganat
kapcsán a megelőzés és a betegség korai felismerése
volt. Örömmel tapasztaltuk, hogy a felső tagozatos és
középiskolás diáklányoknak kiosztott meghívást több
anyuka és lánya komolyan vette. Köszönjük aktív érdeklődésüket.
Meghívott előadóként beszélt a megjelenteknek Dr. Baráth Károly nőgyógyász szakorvos a daganatos megbetegedés anatómiájáról és szövettani sajátosságáról,
ennek kapcsán a rendszeres, évenkénti nőgyógyászati
szűrővizsgálat elvégeztetésének fontosságáról.
Dr. Horváth Ildikó a Silgard védőoltás termékmenedzsere a védőoltásról és a daganat kialakulásáért felelősnek tartott vírusfertőzésről tartott tanulságos
előadást. Megtudhattuk, hogy a HPV (humán papillómavírus) négy altörzse - 6, 11, 16, 18 - ellen fejlődik ki
a védőoltás hatására az immunvédelem, így nem csak a
daganatot okozó, hanem a nemi szervi szemölcsökért
felelős vírustörzsekkel szemben is ellenállóvá válik az
oltott személy. Kihangsúlyozta, hogy a fertőzés a iúkfériak körében is képes szemölcsöket okozni és daganatot a szájüregben vagy a végbélnél, ezért nekik is
ajánlott a védőoltás.
Beslényi Ildikó, védőnő is elmondta, hogy munkája hogyan kapcsolódik az adott témához. Kiemelte az iskolai
egészségnevelés jelentőségét, ahol a megelőzésen van
a hangsúly. Lényegében születéstől-szülésig végigkíséri
a gyermekek és iatal felnőttek egészségi állapotát és a
szülés után is fontos feladata a nővédelem, ezen belül a
szűrővizsgálatok szervezése, előkészítése.
A Vitaminkosár Kft. képviselője, Kovács Péterné Magdi
szervezetünk normál baktérium lórájáról beszélt, ami
a kórokozó baktériumok és gombák elszaporodását gátolva védik egészségünket. Termékmintát adott a korszerű probiotikus készítmények egyikéből, ami a női
hüvely savas közegét biztosító laktobacillusok visszatelepülését segíti a hüvelybe, egy helyi fertőzés kezelését követően.
Dr. Berencsi György az emlő önvizsgálatának jelentőségéről beszélt, mivel a felfedezett emlődaganatoknak
több mint felét maguk a hölgyek tapintják ki elsőként.
Ennek hatékonyságát fokozza az a gyógyászati segédeszköz, melynek bemutatása nemzetközi szinten Olivia Newton John nevéhez kötődik. Egyet az Olivia által
dedikált segédeszközökből a megjelent iskolás lányok
egyike hazavihetett emlékül. Remélhetőleg használni
is fogja havonta, rendszeresen, sőt még édesanyja is.

EGÉSZSÉG-SPORT

Egy kis szórakoztatás is belefért a programba. A Táncoló pocik előadásában a nőies, kecses mozdulatoké
volt a főszerep. Majd egy kis történeti áttekintést láthattunk a táncművészet fejlődéséről, alakulásáról a törzsi kultúrától, a baletten át, napjaink moderntánc
változatainak sokszínűségéig Füsi Gyöngyi táncművész
és táncpedagógus összeállításában.
Hagyományt szeretnénk teremteni ebből az emléknapból, remélve, hogy jövőre még nagyobb számban fogadják el a meghívást a potenciálisan érintettek.
Beslényi Ildikó
védőnő, a Napraforgó Klub tagja

Pusztaszabolcsi futócsapat
a maratonon
Közel egy éve megszületett a gondolat, hogy fussuk
le a maratont. Aki rendszeresen fut és eljár a különböző versenyekre előbb-utóbb eljut eddig a döntésig.

Tavasszal leadtuk a nevezéseket majd elkezdtük az
edzést. Mindenkinek megvolt a társa, akivel a legjobban fel tudott készülni. Mivel csapatunkba jó néhányan nem először futják ezt a távot, tőlük tudtunk
tanácsot kérni mennyit kell edzeni, hogy gond nélkül célba érhessünk.
Heti 3-4 alkalommal futottunk, alkalmanként 15-20
kilométert. Ahogy közeledett a verseny időpontja
egyre jobban izgultunk. A maraton előtt egy héttel
folyamatosan figyeltük az időjárás előrejelzést, hiszen aznapra nem sok jót ígértek. A kifejezetten
rossz idő ellenére 50 ország 15 ezer futója vett részt
a megmérettetésen és a maroknyi , pusztaszabolcsi

EGÉSZSÉG-SPORT
csapat is köztük volt. A 42.195 métert hol szakadó, hol szitáló esőben kellett lefutni. Így nem csak a
távot kellett legyőzni, hanem az
időjárást is. Ettől függetlenül mindenki célba ért, kicsit átfázva kimerülten kisebb problémákkal, de
annál büszkébben! Íme, a névsor,
többszörös maratonistáink: Adancsekné Barics Irén, Mihalekné Bartók Mária, Varga Ildikó, Németh
Tamás, Beregszászi Ferenc, Horváth Zoltán. Akik először futották

Szabolcs Híradó
le: Debreceniné Dobrán Anikó,
Györök Józsefné, Kőkuti Lászlóné,
Kőkuti László, Varga Zoltán és
Debreceniné Varga Annamária.
„Ha futni akarsz,
fuss egy mérföldet.
Ha egy másik világot akarsz
megismerni,
Fuss egy maratont!”

Debreceniné Varga Annamária

2010. Ősz
Férfiak
1955 előtt születettek
1. Zentai József
2. Dudás György
3. Kapitány László
4. Bozó Pál
5. Tabajdi József

50.11
53.04
53.06
57.34
69.23

1956-1970 között születettek
1. Szabó Zoltán
42.33
2. Pók János
44.55
3. Jankó Tamás
45.23
4. Heinrich László
45.46
5. Soós Péter
46.01
6. Horváth Iván
46.05
7. Oster Manfred
48.19
8. Soltész János
48.23
9. Kóti István
49.03
10. Hegedűs Lajos
52.31
11. Mihalek László
57.17
12. Bergszászi Ferenc
61.07
13. Horváth Zoltán
64.15
1971-1991 között születettek
1. Kőkuti László
43.38
2. Czibor Zsolt
44.06
3. Binder Tamás
44.38
4. Pozsonyi Bálint
47.36
5. Czibor László
51.23
6. Bölcskei György
51.45
7. Varga Zoltán
52.53
8. Németh Tamás
53.08
9. Böröcz Tibor
54.01
10. Molnár László
56.40
11. Krausz Miklós
57.18

1992-1998 között születettek
1. ifj.Soltész János
46.37
2. Scsavniczki Csaba
48.36

2010. Ősz
Nők
1956-1970 között születettek
1. Adancsekné Barics Irén 48.28
2. Varga Ildikó
51.31
3. Pókné Németh Mária 57.18
4. Bártfainé M. Erika
62.57
5. Lepsényi Jánosné
65.37
1971-1991 között születettek
1. Kiss Mirella
46.23
2. Kőkuti Lászlóné
48.28
3. Böhm Judit
52.36
4. Beregszászi Nikolett 56.40
5. Dné. Varga Annamária 61.07
6. Borsós Bea
62.57
7. Iszkádi Anna
63.26
8. Vargáné Pergel Krisztina 64.12
9. Tóth Tímea
64.50
1992-1998 között születettek
1. Harsányi Henrietta
61.49
2. Horváth Zsófia
64.15
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NÉGY ÉVSZAK
MARATON
2010. ŐSZI
ABSZOLÚT LISTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Szabó Zoltán
Kőkuti László
Czibor Zsolt
Binder Tamás
Pók János
Jankó Tamás
Heinrich László
Soós Péter
Horváth Iván
Kiss Mirella
ifj. Soltész János
Pozsonyi Bálint
Oster Manfred
Soltész János
Adancsekné B. Irén
Kőkuti Lászlóné
Scsavniczky Csaba
Kóti István
Zentai József
Czibor László
Varga Ildikó
Bölcskei György
Hegedűs Lajos
Böhm Judit
Varga Zoltán
Dudás György
Kapitány László
Németh Tamás
Böröcz Tibor
Beregszászi Nikolett
Molnár László
Mihalek László
Krausz Miklós
Pókné Németh Mária
Bozó Pál
Debreceniné Varga Annamária
Beregszászi Ferenc
Harsányi Henrietta
Borsós Bea
Bártfainé M. Erika
Iszkádi Anna
Vargáné Pergel Krisztina
Horváth Zsófia
Horváth Zoltán
Tóth Tímea
Lepsényi Jánosné
Tabajdi József
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Közérdekű
telefonszámok

Tájékoztató
orvosi ügyeletről
Pusztaszabolcson munkanapokon a település háziorvosai érhetők 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 háziorvosa
munkaidejének kezdetéig) központi orvosi ügyeleti ellátás biztosított, kulcsi telephellyel.
A sürgősségi orvosi ellátás
igénybe vehető személyesen is. A
kulcsi ügyelet elérhető a következő telefonszámokon:
06-20/933-6767 (mobil) és

06-25/251-063/101mellék
(vezetékes).
Ünnep és munkaszüneti napokon
a központi sürgősségi orvosi
ügyelet 24 órában érhető el a fenti
módon.
Tisztelettel kérünk minden beteget, hogy 16 óra előtt ne próbálják
igénybe venni a kulcsi ügyeletet,
ne zavarják felesleges telefonjaikkal a szakrendelések munkáját. A
06-20/933-6767-es mobil telefonszám segítségkérésre bármikor alkalmas. Azt a telefonhívási
lehetőséget a pusztaszabolcsi háziorvosok biztosítják kilencedik
éve.
Tehát javaslom, a kollégáim
nevében is, a mobiltelefonjukba
elmenteni, a lakásba jól látható
helyre kiírni a
06-20/933-6767-es telefonszámot.
Együttműködésüket köszönik a
település háziorvosai.

A pusztaszabolcsi lakosok számára sürgősségi orvosi ellátás elérhető a nap
huszonnégy órájában a 06-20/933-6767 telefonszámon, munkaidőn kívül
hívható még a kulcsi központi ügyelet száma: 06-25/251-063.
Dr. Kádár Attila
gyermekorvos:

06-20/986-6060 és 06-25/272-467

Körzeti megbízott:
Polgárőrség:
Önkéntes tűzoltók:

06-20/967-6247
06-20/310-6014
06-70/379-8156

Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft.
Telefon:
22/570-372
Fax:
22/570-375
Tó Tévé Videostúdiója – Szabolcs Magazin tévéműsor szerkesztősége
E-mail:
toteve@kabelsat2000.hu
A stúdió telefonszáma:
06-22/570-376 (üzenetrögzítő);
06-22/570-377
Szabolcs Magazin- „A” hét új műsor, „B” hét ismétléses hét.
Az ismétlések időpontjai: „A” héten kedden 18 órától, „B” héten kedden,
csütörtökön 18 órától
Datatrans Internet Kft.
Telefon:
Fax:
Kék szám:

22/505-750
22/505-753
40/200-677

Invitel Távközlési Rt. Telefonos ügyfélszolgálat: 1443
E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt
Hibabejelentés:
06-80-20-50-20
Ügyfélszolgálat:
06-40-545-545
Mérőóraállás-bejelntés:
06-80-210-211
E.ON Dél-Dunántúli Gázszolgáltató Zrt.
Műszakihiba-bejelentés:
06 80-42-42-42
Ügyfélszolgálat:
06 40-22-00-22
Mérőóraállás-bejentés:
06 40-22-00-22
DRV Zrt. Velencei Információs Pont – víz- és csatornaszolgáltató
Telefon:
06 40-24-02-40
Fax:
06-84-501-299
Magyar Posta Zrt. Pusztaszabolcsi Fiókja
Telefon:
06-25-273-025, 06-25-273-024
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 Építőipari és Kommunális Szolgáltató Rt. – kommunális hulladékszállító
Telefon:
06-22-576-070, 36-22-366-029,
Fax:
06-22-576-071
Ügyfélszolgálat: Hidrakom Kft, Pusztaszabolcs, Adonyi u. 42. Tel: 30-68-81-181
Konténerrendelés: DÉSZOLG Kft, Adony, Dózsa György u. 64. Tel: 25-50-45-20
Varga János - folyékony hulladék elszállítása
2457 Adony, Dózsa György u. 35/1
Telefon:
25/231-178, 06/70/577-8981
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A Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program
keretében került benyújtásra a
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0889
azonosítószámú
„A pusztaszabolcsi József Attila Általános
Iskola informatikai infrastruktúra
fejlesztése”
című pályázat.

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program
keretében került benyújtásra a
TIOP-1.1.1-09/1-2010-0005
azonosítószámú
Tanulói laptop program
Pusztaszabolcson
című pályázat.

A pályázathoz az Európai Unió és a Magyar Állam által
nyújtott támogatás összege: 18.913.884Ft. A projekt
összköltsége 18.913.884Ft.

A pályázathoz az Európai Unió és a Magyar Állam által
nyújtott támogatás összege: 3.196.230Ft. A projekt
összköltsége 3.196.230 Ft.

A projekt megvalósításának kezdete: 2010.06.01.
A projekt megvalósulásának tervezett napja: A projekt megvalósításának kezdete: 2010.05.03.
A projekt megvalósulásának tervezett napja:
2010.11.30.
2011.03.01.
A projekt leírása, tartalma:
1 db szerver szoftver
A pályázat keretében megvalósuló feladatok:
A pályázati kiírás, konstrukció közvetlenül hozzájárul
1 db alkalmazás szerver
az IKT-val (infokommunikációs technológia) támoga36 db iskolai PC
tott 1:1 (1 diák/1 számítógép) oktatási környezet be10 db tantermi csomag: a csomag olyan tevékenységet vezetéséhez és elterjesztéséhez a közoktatásban. A
támogat, mint a digitális tartalmak óraközi használata, program a frontális pedagógiai módszertan mellett a
a csoportmunka, a frontális oktatási módszertanok hangsúly az egyéni és egyedileg szervezett csoportos
bevezetése, az elektronikus mérésértékelés haszná- tanulási folyamatra helyeződik, és amely még hatékolata és az elektronikus adminisztrációs rendszerhez nyabban támogatja az egyéni tanulás képességének és
a kooperatív technikák fejlesztését. A konstrukció hoztörténő kapcsolódás.
zájárul a digitális oktatási tartalmak integrálásához a
kompetenciafejlesztő oktatás alkalmazása során.
1 db WIFI csomag
A projekt keretében az alábbi feladat ellátási hely (Jótantermi csomaghoz oktatás
zsef Attika Közös Igazgatású Általános Iskola és
A program a frontális pedagógiai módszertan mellett Óvoda) számára IKT eszközök (1 db tanári laptop,
a hangsúly az egyéni és egyedileg szervezett csoportos 23 db tanulói laptop, 23 db tároló, 1 db router és
tanulási folyamatra helyeződik, és amely még hatéko- 1 db WiFi Access Point) beszerzése valósul meg.
nyabban támogatja az egyéni tanulás képességének és
a kooperatív technikák fejlesztését. A konstrukció hoz- Kedvezményezett: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
zájárul a digitális oktatási tartalmak integrálásához a
2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.
kompetenciafejlesztő oktatás alkalmazása során.
Kedvezményezett: Pusztaszabolcs Város Önkor- Közreműködő Szervezet: Oktatási Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
mányzat
1055 Budapest, Bihari János utca 5.
2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.
honlap: www.okmt.hu
Közreműködő Szervezet: Oktatási Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
A projekt az Európai Unió támogatásával, a Regioná1055 Budapest, Bihari János utca 5.
lis Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul
honlap: www.okmt.hu
***
A projekt az Európai Unió támogatásával, a Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
***
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Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program pályázatai Pusztaszabolcson
Pusztaszabolcs Város Önkormányzata a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program keretében pályázatot „Tanulói laptop program” és „Interaktív táblák alkalmazására” a helyi József Attila Közös Igazgatású
Általános Iskola és Óvodában. A TIOP-1.1.1-09/12010-0005 számú „Tanulói laptop program” keretében
3.196.230Ft
támogatásban,
a
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0889 számú „informatikai infrastruktúrafejlesztés” keretében 18.913.884Ft öszszegű támogatásban részesült az önkormányzat.
A két pályázat keretében beszerzésre kerülő eszközökre hirdetmény nélküli általános egyszerű közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. A nyertes
pályázók a Képviselő-testület döntése alapján a TIOP1.1.1-09/1-2010-0005 pályázat esetében az Albacomp RI Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.),
a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0889 pályázat esetében az
Erlas Kft. (1148 Budapest, Bánki Donát u. 60-62.). A
projekt értelmében a korszerű taneszközök üzembe
helyezésének 2010. november 30-i kell megvalósulnia.

Óvodai dajka Okj-s szakmai bizonyítványt adó
3 hónapos tanfolyam indul
2011. január 8-án hétvégén Dunaújvárosban!
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet:
06-30/333-0902
nyilvántartási szám: 00764/2010
***
Pusztaszabolcs Város Önkormányzata
2011. január 15-én 10.00 órakor
ünnepi megemlékezést tart a
világháborúk áldozatainak
emléknapja alkalmából
a világháborús emlékműnél.
Ünnepi beszédet mond Kátai György,
a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke.
***
Pusztaszabolcs Város Önkormányzata
közmeghallgatást tart a
2010. év várospolitikai eseményeiről és
tájékoztatót az önkormányzat
2011. évi költségvetésének tervezetéről.

Szabolcs Híradó hirdetési díjai
terjedelem
1/1 oldal
(18x26cm)
½ oldal
(13x18cm)
¼ oldal
(9x13cm)
1/8 oldal
(6,5x9cm)
1/16 oldal (4,5x6cm)
köszönetnyilvánítás

nettó összeg
16.000
8.000
4.000
2.000
1.000
600

ÁFA
4.000
2.000
1.000
500
250
150

bruttó összeg
20.000
10.000
5.000
2.500
1.250
750

Amennyiben hirdetést szeretne feladni a Szabolcs Híradóban, kérjük lapzártáig juttassa el
a szabolcshirado@gmail.com; vagy a 273-036, 06-70/7798-243 telefonra a hirdető adataival és a hirdetés szövegével együtt. Köszönjük bizalmukat!

ÚJÉV

Szabolcs Híradó

Újév Köszöntő
Kerékpáros Túra

A Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület Kerékpáros
Szakosztálya ezúton szeretne városunk minden lakójának
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánni.
A szakosztály külön köszönettel tartozik azoknak a támogatóknak, akik elősegítették munkájukkal a 2010-es
év sikereit.
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Név szerint: Pusztaszabolcs Város Önkormányzata, OTTÓ Étterem, Szajkó János, Csányi Kálmán, a Szabolcs Híradó, a Tó Tv és sokan mások. A felsoroltak mind anyagi,
mind jelentős erkölcsi támogatásban részesítették szakosztályunkat.
A szakosztály tagjai szinte kivétel nélkül minden túrán
részt vettek, ki-ki a lehetőségeihez mérten.
2011. január 01-jén, 11 órakor indulunk a már hagyományos Újév Köszöntő kerékpáros túránkra a KIRI Panzió
elől, mely az időjárástól függően 5-10 km-es lesz. Mindenkit Szeretettel Várunk! BUÉK 2011.
Csordás Viktor

Békés, boldog, eredményekben
gazdag új esztendo”t kívánunk a
Szabolcs Híradó
minden olvasójának!
SZABOLCS HÍRADÓ
Felelős kiadó: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Pusztaszabolcs, Velencei út 2.
Telefon: 06-70/7798-243
E-mail: szabolcshirado@gmail.com
Főszerkesztő: Kiss Kornélia
Szerkesztőbizottság: Bartókné Piller Magdolna,
Dudásné Mester Judit, Szotyori-Nagy Istvánné
Tervezés és nyomtatás: Gabbiano Print Nyomda
és Kiadó Kft.
Felelős vezető: Izsák Gábor ügyvezető
Megjelenik 750 példányban
(Lapzárta: 2011. január 21.)
Lapunkat rendszeresen szemlézi az:

Meghívó
A Magyar Kultúra Napjáról ünnepi műsorral
emlékezünk meg 2011. január 22-én, szombaton,
16 órai kezdettel a Városháza Dísztermében
(Pusztaszabolcs, Velencei út 2.), melyre minden kedves
érdeklődőt szeretettel várunk.
A műsor címe: „Édes hazám mit vétettem?”
Előadja: Kóka Rozália énekes és mesemondó
A műsor ingyenes.
közművelődés-szervező

