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SZABOLCS HÍRADÓ

TISZTELT ÜNNEPLŐK!
Nekünk, magyaroknak a legtöbb ünnepünk a szabad-

ságról szól. Azokra az áldozatokra emlékezünk imáinkkal, 
a Himnusz hangjával, akik akkor haltak hősi halált, amikor 
a szabadságért küzdöttek, azokra az áldozatokra emléke-
zünk, akik a szabadságvágy utáni küzdelemben haltak meg, 
lettek kifosztottak, kisemmizettek, megalázottak.

Faludy György írta 1956, te csillag című versében:
ezerhétszázhárom, nyolcszáznegyvennyolc,
és ötvenhat: egyszer minden száz évben
talpra állunk kínzóink ellen. Bármi
következik, boldogság, hogy megértem; 

1956-ban elbukott a szabadságharc, de ma végre sza-
badon tiszteleghetünk a mártírok előtt. Ma a 60. évfordu-
lón méltóan ünnepelhetünk. A rendszerváltás visszafordít-
hatatlanul megtörtént és elindulhattunk azon a történelmi 
úton ahol az emberek tehetségük és szorgalmuk, hitük sze-
rint élhetik életüket, gondoskodhatnak családjuk biztonsá-
gáról.

TISZTELT ÜNNEPLŐK!
A mai napig nem mindenkinek világos ennek az ünnep-

nek a jelentősége, sőt olyanok is élnek közöttünk akik visz-

szasírják a szabadságunk előtti időket. Szinte minden dik-
tatúrának vannak haszonélvezői és becsapott, félrevezetett 
nyertesei is.  

Ma már demokrácia van és a demokráciában az a szép és 
megnyugtató, hogy mindenki elmondhatja a véleményét 
bárhol, bármikor.

Ne feledjük!
A Rákosi korszakban, ha valaki a hatalom ellen felemel-

te a szavát, azt aznap éjjel elvitték egy fekete autóval és jó 
esetben hónapok múlva tért haza megcsonkítva, kisemmiz-
ve és deportálták Recskre, rosszabb esetben pedig kon-

(folytatás s következő oldalon)

60 éve volt 1956, a gimnáziumi diákok ünnepi műsorral készültek
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cepciós perben koholt vádak miatt felakasztották szépen 
csendben valamelyik börtön udvaron. Ezekben az időkben 
senki sem érezhette magát biztonságban sem a munkahe-
lyén, sem az iskolában, sem a lakásában. 
Már jó ideje folyt a terror a nép ellenségei 
ellen, az erőszakos államosítás, a földek el-
kobzása, a parasztok téeszekbe kényszerí-
tése.

A háború után olyan ideológia ütötte fel 
a fejét, aminek hatására az emberek úgy 
gondolták eljött a Kánaán, az egyenlő bá-
násmód, az egyenlő javadalmazás korsza-
ka. Hamar rádöbbent azonban a csonka 
Magyarország lakossága, hogy nem Ká-
naán ez, hanem megszállás, nem egyenlő 
bánásmód ez, hanem a sunyi besúgó há-
lózat embereinek aljas korszaka, valamint 
hogy nem egyenlő javak vannak itt, hanem 
azokat az embereket javadalmazzák, akik 
a rendszert magukénak vallják. Nekik volt 
minden, a háború után étel, építőanyag, 
fejlődés, kapcsolat és előrejutás.

Az 1945-ös szovjet megszállás, a ránk 
erőltetett kommunista ideológia hamar fel-
nyitotta az emberek szemét. 

1956. október 23-án kitört a forradalom, az embereknek 
elegük lett a félelemből, az elnyomásból.

A Magyarokat Puskáson és az Aranycsapaton kívül 1956-
ról ismerik legtöbben a világban, mert mi voltunk az a sza-
badság szerető nép, akik dacoltak a nagy Szovjetunió ha-
talmával, még ha rövid ideig is. 

John F. Kennedy, amerikai elnök 1960. október 23-án a 
következőket mondta a magyar forradalomról:

„1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek 
és nemzetek naplójában. A bátorság, az öntudat és a győ-
zelem napja volt. A történelem kezdete óta nem volt másik 
nap, amely világosabban mutatta volna az ember csillapít-
hatatlan igényét a szabadságra bármily kicsi is az esély a si-
kerre, bármi legyen is az áldozat". 

Sajnos 1956. november 11-ére fegyveresen leverték a 
forradalmat 16 szovjet hadosztállyal és mintegy 2000 harc-
kocsival. Következett a Kádár korszak, ami 33 évig tartott.

Ebben a szabadságharcban nem csak az a tragikus, hogy 
a harcokban több ezer ember veszítette életét, hanem az 
is, hogy utána példátlan megtorló hadjárat kezdődött. Kon-
cepciós perekben elítéltek és kivégeztek több száz embert, 
internáltak tízezreket, százezrek hagyták el az országot, vál-
tak üldözöttekké, lettek földönfutók.

Legyünk büszkék mártírjainkra és meséljük el bátran 
gyermekeinknek hogyan harcoltak nagyapáink, nagya-
nyáink ezért a gyönyörű országért, meséljük el bátran ho-

gyan élték túl a nehéz időszakokat megőrizve magyarságu-
kat, keresztyénségüket. Mondjuk el, mi hogyan éljük meg 
a ránk nehezedő elmúlt korszakok terhét, a rendszerválto-
zás súlyát, hogy tanuljanak belőle és legalább annyira fon-
tosnak érezzék hazaszeretetüket, mint mi, akik szüleinktől, 
nagyszüleinktől örökül kaptuk ezt az érzést!

Márai Sándor soraival búcsúzom:
Nem érti ezt az a sok ember, 
Mi áradt itt meg, mint a tenger? 
Miért remegtek világrendek? 
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. 
De most sokan kérdik: mi történt? 
Ki tett itt csontból, húsból törvényt? 
És kérdik, egyre többen kérdik, 
Hebegve, mert végképp nem értik – 
Ők, akik örökségbe kapták –: 
Ilyen nagy dolog a Szabadság?
(Márai Sándor: Mennyből az angyal, részlet)
Pusztaszabolcs, 2016. október 23.

Horváth Zoltán

Az '56-os emlékmű koszorúzása

Vendégünk volt ifj. Bibó István
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A Hagyományőrző Alapítvány 
élt az 1956-os forradalom 60. év-
fordulójára létrehozott Emlék-
bizottság adta pályázati lehe-
tőséggel: emléktáblát avattunk 
október 21-jén a pusztaszabolcsi 
1956-osokra emlékezve és kiad-
vány jelent meg a helyi esemé-
nyekről. 

EMLÉKTÁBLA
Célunk volt egy olyan emléktábla állítása, amely mél-

tó módon emlékezik a 60 éve lezajlott 1956-os nemzeti és 
helyi eseményekre, azokban résztvevő emberekre, s amely 
alapítványunk céljait, 
küldetését is kifejezi. 

Az "alaplap" tég-
lalap alakú, közepén 
"lyukas" fekete már-
vány tábla, az 56-os 
zászlót szimbolizálja, 
amely az akkori ese-
mények és hősök jel-
képe. 

A baloldalon Keisz 
Gellért grafikája, le-
tört ágú, gyökereivel 
erősen kapaszkodó 
fa országunk, ezen 
belül az egyes te-
lepülések, közöttük 
Pusztaszabolcs iden-
titást a nehéz idők-
ben is őrző szimbó-
luma. Látható rajta a 
fészek (a nemzet, az 
emberek, a családok 
közössége), amely 
felett madarak rep-
kednek (a közösségért, a családért felelős szívek védik, őr-
zik a fészket, biztosítják a minden napi életet, törekedve a 
szárnyalás, a szabadság mindenki számára elérhető lehető-
ségére). Ugyanakkor jelképezi 56 után az otthont, a hazát 
elhagyni kénytelen embereket, családokat is. A szimbólum 
feletti a Bibó István idézet 1956 eszméjének örök érvényes-
ségét hirdeti: "A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a 
félelem!..." A jobb oldalon hat pusztaszabolcsi polgár neve 

olvasható: Berei Mó-
zes József, Horváth 
Tibor, Kovács János, 
Moizer György, Per-
laky Horváth Béla, 
Szajkó János. Ők 
azok, akik 1956-ot 
a kezdetektől éle-
tük végéig tetteikkel 
is nyíltan vállalták, 
s ezért keményen 
meg is szenvedtek. 
Emlékezünk a tábla 
felállításával minden 
pusztaszabolcsi 56-
os polgárra. 

KIADVÁNY: 
PUSZTASZABOLCS, 

1956
Helytörténetünk 

egyik fehér folt-
ját igyekezzünk 
csökkenteni azzal, 
hogy összegyűjtöt-
tük a pusztaszabol-
csi 1956-os forra-
dalmi események 
d o k u m e n t u m a i t , 
amelyekben a részt-
vevők személye és 
szerepe feltárult. A 
pusztaszabolcs anno 
sorozatban megje-
lenő 23. kötet anya-
ga nem lezárt, hi-
szen, mint minden 
társa éli a maga életét, felszínre hoz újabb ismereteket tar-
talmazó részeket, evvel is bővítve a már megjelent informá-
ciót. Úgy kapja ezt az olvasó, ahogyan eredetileg készült, 
nem lett hozzátéve, átírva, mindegyik készítőjét lehivatkoz-
tuk. Az anyag egy része – A csillag lehullt, valamint a vá-
dirat és az ítélet – az akkori államhatalom ítélkezését és ál-
láspontját képviselik, ugyanakkor az események leírását 
részletesen tartalmazzák. Az egyes interjúk, írások a forra-
dalomban résztvevők, illetve családtagjaik emlékezéseit, 
érzéseit, igazságát foglalják össze. Moizer György koráb-

bi pereiről szóló írások jel-
zésértékűek, hogy milyen 
könnyen válhatott abban a 
korban büntetett előéletűvé 
az állampolgár. Elég volt csu-
pán a véleményét egy-egy 
helyzetről kimondani. A kiad-
vány a pusztaszabolcsi ese-
ményekről nem ad egységes, 
teljes képet, és elemzésüket 
sem tartalmazza, nem ez volt 
a célunk. A bemutatott anya-
gok a későbbiekben alap-
ját képezhetik további ku-
tatómunkának, ugyanakkor 
használhatók oktatásban for-
ráselemzésként. Ezekből az 

olvasó is megalkothatja saját mozaikképét a helyben zajló 
eseményekről. 

„A szabadság ott kezdődik, ahol a félelem véget ér!” Bi-
bó István idézet a kiadvány mottója. Ez a gondolat fejezi 
ki a 60 évvel ezelőtti forradalom üzenetét a mai kor embe-
re számára. A vér és öldöklés nélküli 56-os pusztaszabol-
csi események résztvevői félelem nélküli világról álmodtak. 
Olyan világról, ahol biztonságban, lehet élni, ahol becsüle-
te van a munkának és az egyes embereknek, mindenféle 
különbözőségük ellenére, ahol az állampolgár elmondhat-
ja a véleményét minden következmény nélkül…

Emlékeztünk azokra az 1956-os eseményekben résztvevő 
pusztaszabolcsi lakókra, akikben meglobbant a láng és hit-
ték pár napig, hogy lehet szabadságban élni.

Czöndör Mihályné

EMLÉKTÁBLA ÉS KIADVÁNY 1956-RA EMLÉKEZVE

Az 1956-os emléktábla  
a Hagyományok Háza falán

Czöndör Mihályné Kati néni 
ünnepi beszédet mond

Szajkó János koszorút helyez el az 
emléktábla alatt
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BAKANCSLISTA
C. M. Freeman, Jack Nicholson filmjében találkoztam elő-

ször a bakancslista kifejezéssel. Ez azt jelenti, hogy azok a 
dolgok, amelyeket az ember meg akar tenni az életben, 
mielőtt feldobná a bakancsot. A főszereplők elhatározták, 
hogy hátralevő idejükben végrehajtják mindazt, amiről ál-
modoztak. Remélhetőleg mindenki rendelkezik egy ilyen 
listával. Nemcsak Hamupipőkeként válogatja a lencsét, ha-
nem időnként királylányként olyan dolgokat végez, amiben 
igazán öröme telik. Ki ezt, ki azt.

Ehhez hasonló lajstromot az önkormányzat is készít. Bár 
ennek nem az a neve, hogy pusztaszabolcsi Bakancslista, 
hanem egyszerűen csak Gazdasági programnak nevezzük. 
Amely tartalmazza azokat a feladatokat, amit a képviselők 
2019-ig szeretnének megvalósítani. Sokféle, szerteágazó, 
hiszen a bölcsödétől a temetőig átfogja a pusztaszabolcsi-
ak életét.

Egy bakancslistához képest annyiban tér el, hogy konk-
rét időpontokat, un. határidőket is tartalmaz, valamint hogy 
mindenki számára nyilvános. Ezért aki belelapozott, az nem 
karácsonyi ajándékként fogad egy-egy beruházást, felújí-
tást vagy javítást. Hiszen tudja, hogy egy, a képviselő-testü-
let által elfogadott terv szerint haladnak a dolgok. 

Bár sokan mondják, hogy minden álom csak annyit ér, 
mint amennyit meg lehet belőle valósítani. Ezért van szük-
ség arra, hogy évenként számba vegyük, hogy mi teljesült, 
mi maradt el, mihez kezdtünk hozzá, valamint mi maradt 
félbe-szerbe. Szeptember folyamán tekintették át a kép-
viselők az erre az évre tett vállalásokat. Magam is megle-
pődtem, hogy mennyi minden megvalósult már. Bár azt is 
tudom, hogy sok olyan vállalás van, amit későbbre tervez-
tünk befejezni, de az érintettek szerint ha már 2 éve elké-
szült volna, akkor is késő lett volna. Ezt a fajta türelmetlen-
séget megértem. Elfogadom, hogy rosszul esik, hogy pl. az 
Árok utca vagy a Béke utca utolsó szakaszának a murvázása 
nem készült még el. De a teherbíró képességnek megfele-
lően kell ütemezni a vágyott feladatok elvégzését.

Ahogy a nyugdíjasaink a saját bakancslistáikat folyamato-
san pipálgatják ki. Előbb az egyszerűbbeket, majd azokat, 
amelyekhez segítség szükséges vagy nagyobb előkészü-
let szükséges. Természetesen mindenki mást-mást írt a sa-
ját listájába. Kinek az ad örömet, hogy tudja, hogy a rozsos 
cipóban pontosan mennyi a rozsliszt tartalma, kinek pedig 
az, hogy a színpadon szerepelhet, s vidámságot kelt a kö-
zönség soraiban. Más pedig csak annak örül, hogy aktívan 
bekapcsolódhat a település közösségi életébe.

Csányi Kálmán
polgármester

Bemutatkozás a Szabolcs Híradóban
2016. október 3-tól dr. Kapitány Csilla tölti be a Pusztaszabolcsi Polgármeste-

ri Hivatal aljegyzői tisztségét, miután Szotyori-Nagy Istvánné, településünk dísz-
polgára nyugdíjba vonult. Aljegyző asszonyt megkértük, mondjon néhány szót 
magáról, az elmúlt napok tapasztalatairól.

„Karcagon születtem, a gimnáziumot Szolnokon végeztem, majd a Szegedi 
Tudományegyetemen szereztem diplomát 2005-ben, jogász szakon. 

Ezt követően a Budaörsi Polgármesteri Hivatalban szabálysértési és birtokvé-
delmi ügyintézőként dolgoztam két évig, majd Iváncsán töltöttem be a jegyzői 
tisztséget közel 10 évig. 2014. év végén született a kisfiam, vele és édesapjával 
Iváncsán élünk.

A munkába állásom óta eltelt néhány hét alapján úgy látom, a Hivatal appará-
tusa szakmailag jól felkészült, kellő hivatástudattal végzi munkáját. Alapvető cél, 
hogy a lakosság megelégedésére végezzük munkánkat, a jogszabályok adta ke-
retek között. Bízom benne, hogy ebben én is tevékenyen a város vezetése és 
kollégáim segítségére lehetek.”

JOGI TANÁCSADÁS
Dr. Németh István ügyvéd tájékoztatja régi és leendő új ügyfe-

leit, hogy 2015. szeptember 1-től ügyfélfogadási rendjét kibőví-
tette az alábbiak szerint:

szerdai napokon 15-18 óra között a Polgármesteri Hivatal 1. sz. 
irodájában kerül sor az ügyfélfogadásra. A jogi tanácsadás ingye-
nes.

Ezen kívül csütörtökönként 15-18 óra között a sorompóval 
szembeni üzletsor emeleti irodájában az ügyfélfogadás változat-
lan.

Dr. Németh István ügyvéd teljeskörű jogi ügyintézéssel vállal-
ja ingatlanokra, ingóságokra vonatkozó adásvételi, ajándékozási, 

eltartási, házassági vagyonjogi, öröklési, közös tula jdon megál-
lapítás és megszüntetés, stb. szerződések elkészítését. Egyéb ok-
iratok (végrendelet, haszonélvezeti jog alapítása stb.) megszer-
kesztését.

Kiemelten gyors ügyintézéssel vállalja társaságok alapítását, 
már meglévő társaságok társasági szerződéseinek módosítását, 
mindezeket teljes körű cégbírósági ügyintézéssel.

Szükség esetén – előzetesen egyeztetett időpontban – a jogi ta-
nácsadásra, illetve a szerződés megkötésére a megrendelő laká-
sán is sor kerülhet.

Az ügyfélfogadási időpontra az alábbi telefonszámokon és 
e-mailen is előre be lehet jelentkezni: 

22/355-587, 06/30/504 5049, e-mail: drnemeth57@gmail.com
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A képviselő-testületi ülés a napirendi pontokkal kezdő-
dött. 

Először a Művelődési Ház bérléséről esett szó, melyet 
Szabó Gábor Latin Ritmus női formációs táncoktatás céljá-
ból kíván igénybe venni, heti 1 órai alkalomra. A Képvise-
lő-testület felhatalmazta a Polgármestert a bérleti szerző-
dés aláírására. 

Ezt követően a Mátyás Király utca – Iskola utca – Kossuth 
utca közötti szakaszán sebességkorlátozási intézkedések 
lehetősége volt napirenden. A képviselők arra az álláspont-
ra jutottak, hogy ne történjen sebességkorlátozás, egyút-
tal kérik a rendőrséget, hogy gyakrabban ellenőrizzék ezt a 
szakaszt. Fekvőrendőr beépítése nem célszerű és biztonsá-
gos, mert az úton nincs szilárd útburkolat. 

Ezután a Velencei út 105. közkifolyó került napirend-
re. Mivel közkifolyó cseréje már megtörtént, így a kifizetés 
„utólagos” döntéséről volt az általános vélemény, hogy a 
főút mentén mindenképpen meg kell tartani a közkifolyó-
kat, illetve, azokon a helyeken is, ahol a lakosság nem fér 
hozzá a vezetés ivóhálózathoz.  Arra tett javaslatot az ülésen 
megjelent Bárdos Csaba a DRV Zrt. képviseletében, hogy 
feltérképezés után meg lehet szüntetni azokat a közkifolyó-
kat, amelyekre nincs szükség, de erről még nem született 
döntés. 

A képviselők megtárgyalták és elfogadták a Szabolcs Ve-
zér szobornál csobogó elhelyezéséről szóló napirendi pon-
tot is. Itt arról született döntés, hogy max. 1 millió Forin-
tot szán erre a költségvetésből az Önkormányzat és ennek 
függvényében kér árajánlatot az eredeti tervnek megfele-
lően, egy 2016. májusi döntés megerősítése ez a határozat. 

Napirendre került a Pusztaszabolcs 702/91. hrsz. sportpá-
lya ingyenes tulajdonba vétele is. Az MNV Zrt-től már ko-
rábban igényelte az Önkormányzat a sportpálya ingyenes 
tulajdonba vételét, most az MNV a vasút által megfogalma-
zott kiegészítő nyilatkozatokat kért, hogy a kormány elé le-
hessen terjeszteni átadás-átvételi javaslatot. Az edzőpálya 
rész továbbra marad a MÁV  kezelésében.

Az ülés Paragh Margit könyvtáros 2015. II. félévi és 2016. 
I. félévi munkájáról szóló beszámolóval folytatódott, me-
lyen egyöntetűen elfogadott a testület. 

A Polgármesteri Hivatal épületére adventi jégcsapfüg-
göny valamint a Katolikus Templom épületre Betlehemi 
Csillag elhelyezése ügyében a határozati javaslatban sze-
replő megrendelési felhatalmazást a képviselő-testület el-
fogadta, azzal a kiegészítéssel, hogy az olcsóbb árajánlatot 
köt szerződést.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült be-
számolót elfogadta.

A „hulladékgazdálkodásról” szóló 24/2015. önkormány-
zati rendeletet felülvizsgálatára határozati javaslat készült, 

törvényességi felhívás elfogadásáról kellett dönteni. A ha-
tározati javaslatot elfogadta a testület.

Az ebrendészeti hozzájárulásról és a kedvtelésből tartott 
állatok tartásának szabályairól szóló rendelet helyi szinten 
szabályozható rendeleteit fogadták el melyek a következő-
ek: Ebrendészeti hozzájárulást nem állapít meg a testület. A 
kedvtelésből tartott állatok futtatására nem jelöl ki területet. 
A kóbor állatok befogása, állati eredetű melléktermékek el-
szállítása és ártalmatlanítása a rendeletben megjelölt vállal-
kozók feladata lesz.

A Pusztaszabolcs, Sport. 2/2. III/2. sz üzlet bérleti jogvi-
szonyának megszűnését tudomásul vette a Képviselő-tes-
tület, de a pályázat kiírását az üzlet bérbeadása érdekében 
addig nem ír ki, míg a bérleti szerződés új szabályozása 
nincs kész.

A 2016. október 2-i országos népszavazásról a Helyi Vá-
lasztási Iroda tájékoztatását tudomásul vette a testület és 
egyúttal köszönetét fejezte ki a lebonyolításban részt vevő 
közreműködőknek segítő munkájukért.

Döntött arról a képviselőtestület, hogy a Kisiratosi part-
nerséget a diákok csereüdültetési lehetőségével kívánja el-
mélyíteni. Kiegészítésként határozat született arról, hogy az 
üdültetés költségeit az Önkormányzat finanszírozni fogja.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a szennyvíztelep fejlesztésére kötött konzorciumi megálla-
podást és a pályázat megvalósításához szükséges módosí-
tott szerződés aláírására a Polgármestert felhatalmazta.

Iszkaszentgyörgy és Pusztaszabolcs közötti értéktári 
együttműködés a HUNG 2016 pályázat megvalósítása ér-
dekében történt. A testület felhatalmazta a Polgármestert a 
pályázathoz kapcsolódó Szolgáltatási szerződések aláírásá-
ra.

A Szabolcs Vezér Gimnázium tornatermének külső fel-
újításáról szóló korábbi döntést visszavonták, mert az új 
árajánlatban szereplő magas összeg nem áll rendelkezésre 
az önkormányzatnak.

A József Attila Általános Iskola udvartéri csapadékvíz el-
vezetésének tervezését és annak díját a Képviselő-testület 
elfogadta.

A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Virág Máriának 
kommunikációs referensként, egyben a Szabolcs Híradó 
főszerkesztőjeként végzett munkájáért.

A Sport utca – Velencei út kereszteződésben lévő csapa-
dékvíz elvezetésére két tisztítóaknával és víznyelő rács be-
építésével történő átalakításra az Aszalóstrade Bt. ajánlatát 
fogadták el. A számla kiegyenlítésére a lakossági hirdető 
tábláknál megtakarított összeg átcsoportosítása biztosít ke-
retet. Ezt a javaslatot a Képviselő-testület jóváhagyta.

Pusztaszabolcs, 2016. október 27.
Csányi Kálmán

polgármester

ÖSSZEFOGLALÓ A 2016. OKTÓBER 26-I 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAIRÓL

Főszerkesztő váltás
Tájékoztatom a Szabolcs Híradó szeretett olvasóit, hogy 

Virág Mária váratlan lemondása miatt új főszerkesztőt ne-
veztem ki. Egy olyan helyben élő, sokat tüsténkedő asz-
szonykára esett a választásom, Koltai Zsuzsára, aki teljes 

szívével és lelkével vallja, hogy információkra mindenki-
nek szüksége van. Fogadják olyan szeretettel az általa szer-
kesztett újságokat, amilyen lelkesedéssel Ő is belevetette 
magát az újság készítésébe.

Csány Kálmán
a felelős kiadó képviselője
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Vadgazdálkodási berendezéseknek többfélék lehetnek az 
érintett vadászterületen, a vadállomány összetételét figyelem-
be véve lehetnek helyhez kötött vadetetők, amelyek táplálék-
hiányos időszakban nyújtanak segítséget a vadállomány ré-
szére. Lehetnek vadászati célt szolgáló berendezések, amik az 
üzemtervben foglalt és a vadászati hatóság által jóváhagyott 
célirányos, és szakszerű állománykezeléshez nyújtanak segít-
séget a vadgazdálkodó vadászatra jogosult részére. Valamint 
lehetnek a vadászati törvényben meghatározott, és engedé-
lyezett a vad elfogására, befogására telepített állandó, vagy 
mobil vad befogók, illetve jelen esetben a 74/2004. kormány-
rendeletben egyetlen legálisan engedélyezett szelektív ölő-
csapda.  A ragadozó gazdálkodáshoz elengedhetetlen az élve 
fogó, és ezen un. nevezett hattyúnyak csapda használata. Ve-
szélyt kimondottan ez a csapda rejt kutyákra nézve, mivel ha a 
kutya kikerül a tulajdonos felügyelete alól előfordulhat, hogy a 
földberejtett és élesített csapdát a rajta levő csali anyag, miatt 
elsüti. Ez szinte biztosan a kutya elpusztulásához vezet. A figye-
lemfelhívásnak ez csak az egyik része. Jelenleg hatályos Vadá-
szati törvény konkrétan meghatározza a vadászterület fogal-
mát.

A vadászterület
8. § (1) Vadászterületnek minősül - hasznosítási formájától 

függetlenül - az a földterület, valamint vízfelület, amelynek ki-
terjedése a háromezer hektárt eléri, és szemközti határvonala-
inak távolsága legalább háromezer méter, továbbá, ahol a vad

a) a szükséges táplálékot megtalálja,
b) természetes szaporodási feltételei, valamint
c)  természetes mozgásigénye, búvóhelye, nyugalma adott.
(2) Nem minősül vadászterületnek, és a vadászterület kiterje-

désének megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni az azon 
található

a) település közigazgatási belterületét, valamint
b) lakóingatlanul szolgáló bekerített külterületi ingatlan,
c) tanya, valamint major,
d) temető,
e)  nem mező-, erdő- vagy vadgazdálkodási célból bekerített 

hely,
f) repülőtér,
g)  12 közút, valamint a közút és annak fel- és lehajtója által 

határolt, továbbá
h) vasút területét.13
Rendelkezik a vadászatra jogosult vadvédelmi feladatairól.
Vtv.28. § (1) A vadászatra jogosult nem veszélyeztetheti a 

nem vadászható állatfajok, az élő szervezetek, valamint a va-
dászterületre meghatározott legkisebb vadlétszám fennmara-
dását.

(2) A vadászaton kívül a vad nyugalmát mindenki köteles 
megóvni. Tilos vadászaton kívül a vad fennmaradását bármi-
lyen módon veszélyeztetni.

(3) A vad védelme érdekében tilos a vad búvó-, lakó, és táp-
lálkozási-, valamint szaporodási vagy költési helyét zavarni. 
Nem minősül zavarásnak az okszerű mező- és erdőgazdálko-
dással összefüggő tevékenység, ideértve a halastavak leha-
lászását is.

(4)86 Ha a törvény másként nem rendelkezik, tilos
a)  a madárfajok fészkének és fészkelésének zavarása, meg-

rongálása vagy elpusztítása,
b)  a vadászható madárfajok tojásainak természetből való 

gyűjtése, valamint az így gyűjtött tojások birtoklása még 
üres állapotban is,

c)  az emlősök kotorékainak és egyéb zárt búvóhelyek füst-
képzéssel történő zavarása, illetve elgázosítása.

(5)87 Nem minősül a (4) bekezdés b) pontja szerinti gyűjtés-
nek a vadászatra jogosult által fészekmentés céljából végzett 
vadvédelmi tevékenység.

A vadászatra jogosult vad- és élőhelyvédelmi feladatai80
34. § (1)81 A vadászatra jogosult köteles a vadászterületén 

élő vadállományt, annak biológiai sokféleségét fenntartani, va-
lamint a vad és élőhelyének őrzéséről gondoskodni.

(2)82 A vadászatra jogosult köteles nem zárt vadászterületén 
a vadállomány tömeges pusztulásának megelőzése, mentése 
érdekében, vadaskertjében, vadasparkjában a vadállomány 
fenntartásának érdekében a vad életfeltételeihez szükséges 
megfelelő minőségű takarmánymennyiségről és a vadnak ivó-
vízzel való ellátásáról gondoskodni.

(3)83 A vadászatra jogosult a föld tulajdonosának, használó-
jának előzetes hozzájárulásával a vad és élőhelyének védelmét 
szolgáló létesítményeket, berendezéseket állíthat fel.

35. § (1)84 A vadászatra jogosult köteles megtenni mind-
azokat az intézkedéseket, amelyek a vadállománynak az ál-
latbetegségektől való megóvása, a beteg vad gyógyítása, az 
állatbetegségek megszüntetése és terjedésének megakadá-
lyozása érdekében szükségesek.

(2)85 A vadászatra jogosult az (1) bekezdésben foglaltak 
végrehajtása érdekében köteles:

a)  a fertőző állatbetegség gyanúját vagy fellépését, valamint 
a vadállományban tapasztalható jelentősebb elhullást,

b)  a növényvédő szer által a vadban okozott károsodást vagy 
annak gyanúját

az  élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek haladéktalanul jelen-
teni.

(3)86 Amennyiben a vadászatra jogosult a vad és élőhe-
lyének védelmére előírt kötelezettségének nem, vagy nem a 
megfelelő módon tesz eleget, és a vad, valamint élőhelyének 
védelme másként nem biztosítható, a vadászati hatóság hatá-
rozatában felhívja e kötelezettségének teljesítésére.

Ezen törvényi hivatkozások mellett a 2012. évi szabálysértési 
törvény 193.§ 1. b pontja szankcionálja a kutyával való veszé-
lyeztetést. A jogalkotó az elkövetési magatartás helyszínéül je-
löli meg a természetvédelmi területet, a helyi jelentőségű ön-
kormányzati területet, valamint a vadászterületet. 

Kérem szépen a jogszabályi hivatkozásokban foglaltak meg-
ismerését, és annak betartását a lakosok részéről.

Köszönettel:
2016.10.26. Pusztaszabolcs.
Pusztaszabolcsi Gazdász Vadásztársaság képviseletében.

Liber Attila, hivatásos vadász

A Pusztaszabolcsi Gazdász Vadásztársaság figyelemfelhívása 
és tájékoztatása
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HELYI ÉRTÉKEK HÍRMONDÓ
Nyár elején Iszkaszentgyörgy képviselőtestülete, Gáll At-

tila polgármester Kadlecsik Gabriella képviselőasszony ál-
tal segítséget kért az értéktár kialakítására kiírt pályázat 
megírásához. Mint kiderült megkapták a lehetőséget, nyert 
a pályázatuk. Meghívásukra Iszkaszentgyörgyre utaztunk 
Csányi Kálmán polgármesterrel. Megbeszéltük hogyan le-
hetne a szűkős időkereten belül maradva, december 31-
ig elkészíteni az értéktárat, megalakítani és működővé ten-

ni az Értéktár Bizottságot. A tanácskozás befejeződése után 
a polgármester úr bemutatta települését. Egy értékekben 
gazdag, rendezett községet és iránta elkötelezett, hozzáér-
tő, tapasztalt vezetőt ismertünk meg. Öröm lesz segíteni őt 
és munkatársait az értékfeltárásban, a Települési Értéktár ki-
alakításában, működésében.

Czöndör Mihály

LACI BÁCSI KISKERTJE
Ilyenkor már jócskán benne vagyunk az őszben. Hullnak a 

levelek a fákról, de még láthatjuk az ősz pompás színeit is.
A pusztaszabolcsi Szilágyi Erzsébet utcában, az 58. ház-

szám alatt van egy  igen híres kiskert. Idős Kasztner László 
portája található itt. Laci bácsi a hosszú évek alatt igen nagy 
gonddal ápolta, gondozta, feleségével, Mária asszonnyal 
együtt a veteményes kertet.

A környékbeliek és a messzebbről érkező emberek is 
szinte a csodájára jártak annak, amit itt láthattak.

A szép kertben szinte megtalálható volt minden olyan 
növény, amire szüksége van egy jó háziasszonynak, a ház-
tartásnak. A Kasztner házaspár nagyon sok munkával és tö-
rődéssel hozta létre a háztáji veteményes kertet. Nemcsak 
az ő asztalukra került a sok-sok finomság: a cukorborsó, a 
zöldbab, a karalábé, a vörös-és fokhagyma, a fejtett bab, a 
fejes saláta, a cékla répa, a retek és még sorolhatnánk to-
vább, hanem jutott a rokonok,barátok, ismerősök kosarába 
is

Laci bácsi szeretett  újítani is. Két éve kipróbálta az auszt-
ráliai fokhagymát. Ebből vetett kertjébe és a megszokottnál 
jóval  több,nagyobb fokhagyma termése lett. A szó szerint 
jóval nagyobb fokhagyma gerezdek kerültek a húslevesbe 
és a kocsonyába,

Én is kaptam ebből a fajtából és amikor vittem belőle egy 

barátomnak, ő hamar fel lelkesedett, tavaly ősszel nyom-
ban eldugványozott belőle székesfehérvári kertjébe né-
hányat. Az idén örömmel mondta, hogy sikerült a vetemé-
nyezés. Termett belőle neki is. Azóta már másnak is adott 
belőle, így nem szakad meg a láncolat.

Ezt azért tartottam fontosnak  kihangsúlyozni, mert Kasz-
tner László bátyánk az idén nyáron örökre itt hagyott ben-
nünket. De munkája tovább él.

Évek óta sikeresen beneveztek a „Magyarország leg-
szebb konyhakertje” pályázatra, amelyen nagy elismerést 
kapott a Kasztner-házaspár. Az idén is pályáztak, méghozzá 
újabb nagy sikerrel. Sajnos Laci bácsi már nem tudott részt 
venni a budapesti díjátadó ünnepségen: felesége, Mária 
asszony vehette át a szép elismerést.

Ahogyan mondta, férje sok-sok munkája is benne van 
még ebben a kitüntetésben! Ő ugyanúgy végzi munkáját 
a kiskertben, mint ahogyan szeretett férje tette évekig. De 
természetesen  nagyon hiányzik Laci bátyánk szorgos mun-
kája, szakértelme, elhivatottsága.

Mindenszentekkor és a halottak napján reá emlékeztünk! 
Felkerestük sírját, a szépen elkészített új síremléket és gyer-
tyát, mécsest  gyújtottunk a kiváló közéleti ember,  a pusz-
taszabolcsi önkormányzati képviselő, a 25 éves városi pol-
gárőrség vezetője tiszteletére.

Szeretett lénye bizony nagyon hiányzik mindannyiunk-
nak! 

Csató József

dr. Vidovics Regina
ügyvéd

     dr. Sziebler Balázs
ügyvédjelölt

Ügyfélfogadás 2490 Pusztaszabolcs Iskola u. 12. 
szám alatt (a papírbolt felett), a hét minden munkanapján 
előzetes telefonos bejelentkezés alapján.

Vállalt ügycsoportok: büntetőjogi- és polgárjogi pe-
res és nem peres eljárások, munkajogi eljárások, társasági 
szerződések módosítása, ingatlan adásvételi szerződések 

és egyéb okiratok szerkesztése, egyéb jogi szaktanács-
adás.

Tel. :30/641-0115; 70/267-9212; fax: 25/740-420; email: 
vidovicsreginadr@gmail.com

GYORS, PRECÍZ ÜGYINTÉZÉS KORREKT 
ÁRON, HELYBEN! KERESSEN MINKET BIZALOMMAL!

ÜGYVÉDI IRODA NYÍLT PUSZTASZABOLCSON!§
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2016 évi Országos Díjátadó
Idén 5. alkalommal hirdette meg „A legszebb konyhaker-

tek” – Magyarország legszebb konyhakertjei programot Ko-
vács Szilvia programigazgató.

Az alulról jövő kezdeményezés évek óta nemzetkö-
zi programként működik, 5 országból, valamint Magyaror-
szág mind a 19 megyéjéből és határon túlról, 318 telepü-
lésről összesen 2082 kertnevezés történt, ami a csoportok 
rézvételét is tekintve közel 14300 kertművelőt jelent. A csat-
lakozó települések között van 26 határon túli település is.

A közösségi kategóriában összesen 252 óvodai, iskolai és 
lakó-közösség nevezett. 

Az idén 77 újonnan csatlakozó település volt. Minden ka-
tegóriában arányosan, szép számmal volt nevezés, Zártkert 
2. Gyümölcsösben  volt a legkevesebb, de itt is 60 jelentke-
ző mutatta meg, hogyan lehet szép gyümölcsös kertet mű-
velni.

Korosztályi megoszlást tekintve minden korosztály, a 2 
évestől a 95 évesig képviseltette magát a programban. 

A helyi nevezések begyűjtése, lezárása, majd a kertek he-
lyi zsűrizése után a kategóriák első helyezettjei közül kivá-
lasztott kertek - Magyarország legszebb konyhakertje – or-
szágos díjra jelölése. Összesen 87 település 216 jelölést 
tett. Az országos zsűri 2016. szeptember 14-én 37 kertnek 
ítélt oda országos díjat, amelyet a gratuláló oklevél mellett 
Györfi Sándor karcagi Munkácsy-díjas szobrász, érdemes 
művész bronzból készült kisplasztikájával jutalmaztak. 

„A legtapasztaltabb kertművelő” különdíját egy fülöphá-
zi 95 éves kertművelő vehette át. A korábbi években kapott 

országos díját idén második alkalommal 13 kertművelő 
megvédte, így ők az országos díj Megerősítő díját érdemel-
ték ki. A évben második alkalommal került kiosztásra Örö-
kös Díj azon kertművelők számára, akik harmadik alkalom-
mal érdemelték ki az országos díjat, őket Györfi Sándor 
karcagi Munkácsy-díjas szobrász, érdemes művész 24 kará-
tos arannyal bevont bronz kisplasztikájával jutalmazták.

A díjkiosztót 2016. október 11-én, a Herman Ottó Intézet-
ben tartották. 

A program lefolytatása során minden kertszemle alkal-
mával Értékelő-Összesítő lap került kitöltésre a kertekről, 
ezek alapján lehetőség nyílik a kertművelési szokások ta-
nulmányozására, valamint az alkalmazott módszerek feltér-
képezésére. 

A program kiemelt célja a gyermekek bevonása a kert-
művelésbe, megszerettetni velük a kerti munkát. Ennek 
megvalósítása érdekében ez az év a Többgenerációs kert 
éveként a közös munkára és a generációk közötti átörök-
lődő tudásátadásra fordította a figyelmet, a tapasztalatok 
alapján elmondható, hogy a kertek harmadában ez meg is 
valósul. Továbbra is kiemelt téma maradt a „Gyógy- és fű-
szernövények a konyhakertben” és a „Madárbarát kert” is, 
hiszen a környezettudatosság és a természetvédelem mel-
lett jelentősen segítik a kertművelők munkáját és a kártevők 
elleni védekezést. 

Pusztaszabolcsról a zártkert gyümölcsös kategóriában 
Nagy Károly ért el első helyezést. Szőke Erzsébet mini kert 
kategóriában megújító díjat, Kasztner Lászlóné pedig Örö-
kös díjat  vettek át. Gratulálunk a kiváló teljesítményhez.

(A kiadott központi anyagból összeállította: Czöndör Mi-
hály.)

MAGYARORSZÁG LEGSZEBB KONYHAKERTJE

ÚJ TULAJDONOS A RÉGI  
TÜZÉPTELEP TERÜLETÉN

2016 nyarán az Airtronics Épületgépészeti Kft vásárolta 
meg a Kastély utca- Vasút utca által határolt – régi Tüzép te-
rületét.

A cég ipari légtechnikai- és klímetchnikai berendezések 
kereskedelmével és telepítéséval foglalkozik országszerte, 
és 2017 év első negyedévében Pusztaszabolcsra teszi át te-
lephelyét.

A terület megvásárlásakor több heyszín közül végül Pusz-
taszabolcsot választották,  mert a település elhelyezkedését 
kíválónak találták, az ingatlant megfelelőnek ítélték céljaik-
nak, és nem utolsósorban az Önkormányzat vezetésének 

– elsősorban Polgármester Úrnak -  szívélyes, rugalmas és 
konstruktív hozzáállása döntő szempont volt.

Az Airtronics Kft a telephely rendbetételét ősszel meg-
kezdte, és terveik szerint  jövő év első negyedévében már 
egy teljesen megújult, rendezett területet láthatnak az ar-
ra járók.

A telephelyen egy új könnyűszerkezetes épület épül, le-
váltva a helyén régen állt igen rossz állapotú Tüzép porta-
épületet.

A cég tevékenysége csendes kereskedelmi, ipari tevé-
kenység, ami a környékben lakók nyugalmát egyáltalán 
nem fogja zavarni.

Amennyiben Pusztaszabolcs polgárainak kérdése lenne a 
céggel kapcsolatban, szívesen várják a megkereséseket az 
airtronics@airtronics.hu email címen.
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Az Esterházy Alapítvány 2 napos szakmai tanulmányutat 
és továbbképzést hirdetett 2016. október közepén a kre-
atív történelmi verseny felkészítő tanárainak Ausztriába. 
Megismerhettük a cégcsoport tevékenységét: az erdőgaz-
dálkodás, a szabadidős létesítmények, a borászat és a tu-
rizmus-kultúra területén tervezett és megvalósított projekt-
jeiket. Az elmúlt évben 400 ezer látogatója volt a kőfejtő, 
a kastély és a vár kiállításainak és kulturális programjainak.

Az október 12-13-i ausztriai úton a résztvevő tanárok ide-
genvezető segítségével meglátogatták Fraknó várát és a 
kismartoni Esterházy-kastélyt. Ezt követően az alapítvány 
képviselői ismertették a verseny három fordulójának té-
maköreit: az online feladatsorhoz kapcsolódó szakirodal-
mi forrásokat, az esszé követelményeit, a kreatív videó és 
a szóbeli prezentáció jellemzőit. Újdonságként említették, 
hogy a fantáziavilág megjelenését, a drámás gyakorlatokat, 
a modern technikai eszközhasználatot is várják a diákoktól. 
A hercegnők szerelmi élete és házassága, a hercegek po-
litikai befolyása is témája lehet az elkészülő írásműveknek.

A fraknói várban a kapuőrző krokodil legendájával ismer-
kedhettünk meg, aki őrzi a bejáratot, hogy senki ne támad-
hassa meg a létesítményt. A gyűjtemény gazdagságát jelzi, 
hogy a törökverő Esterházyaktól a 19. századi hercegi erek-
lyékig találhatók itt tárgyak. A kiállítás létrehozói igyekez-
tek érdekessé tenni a mai fiatalok számára is a látottakat, 
audiovizuális eszközökkel, származástörténettel. Érdekes-
ségként említette a tárlatvezető, hogy Pál herceg 300 mé-
ter vásznat rendelt, hogy megfestesse az ősöket – vajon há-
nyan lehettek? 

A török anyagban látható az egyik legnagyobb sátor, 
amit őriznek Európában, s ami a régmúlt időket idézi a láto-
gatók számára. A művészeti csodakamrák voltak a mai mú-
zeumok ősei, a 17. századi üvegszekrények rejtik az értékes 
kincseket. Fegyvergyűjteménye a legnagyobb magángyűj-
temény a világon, konyhájukban naponta 200 kenyeret sü-
töttek, s az udvari kútnál kipróbálhattuk egy pohár víz leér-
kezését a mélybe. 

A kismartoni kastélyban megismerhettük a Haydn emlé-
keket, a Búcsúszimfónia keletkezéstörténetét, a díszterem 
mitológiai freskóit. 

A „Kastély fénypontjai” címmel láthatók a legjelentősebb 
kincsek: a 207 darabos porcelángyűjtemény, az aranyozott 
konzolasztal, a 600 kg összsúlyú ezüst étkészlet, melyet a 
hercegek egy-egy utazás alkalmával is magukkal vittek. Mi-
csoda logisztikai kihívást jelentett ez a múltban! A herceg-
női lakosztályok is rejtettek titkokat: a toronyszobát, ahon-
nan észrevétlenül lehetett látni a kápolnát, a toalettszobát, 
ahol öltözködtek, s 2 éves kortól viselték a fűzőt, az íróasz-
talt, ahol a levelek születtek. 

A szakmai tanulmányút nem titkolt célja volt a versenyfel-
készítésen kívül az is, hogy a magyarországi iskolák tanu-
lói is megismerhessék történelmünk ezen nevezetessége-
it, hiszen  az osztály- és tanulmányi kirándulások lehetséges 
helyszíneit mutatták be az alapítvány munkatársai. Jó volt 
látni, hogy milyen lelkesen és felelősséggel őrzik a hagya-
tékot, hogy átadhassák a következő nemzedékeknek.

Tánczos Krisztina

AZ ESTERHÁZYAK TÜNDÉRBIRODALMA

ÁLLATOK VILÁGNAPJA 
AZ ÓVODÁBAN

Az Állatok világnapját 1931 óta ünneplik, Assziszi Szent 
Ferenc emléknapján, október 4-én. Ez a nap Assziszi Szent 
Ferenc- az állatok védőszentjének-, halálának a napja. A le-
genda szerint Assziszi Szent Ferenc nem csak értette az ál-
latok nyelvét, hanem beszélgetett is velük. Azt hirdette, 
hogy mindent szeretnünk kell, legyen az élő vagy élettelen.

Az ünnep célja, hogy az ember és állat közötti barátságot 
erősítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés fontos-
ságára. 

Az állatok világnapjáról mi is megemlékeztünk óvodánk-
ban. A témahét programjában mindkét telephely csoportjai 
részt vettek, melynek során a gyerekek sokszínű tapaszta-
latot szerezhettek az állatokról azok jellemző külső és bel-
ső tulajdonságairól, élőhelyeiről. A játék és a tanulás meg-
ismerési folyamatának a témáit az állatok adták.

-  állathangokat, mozgásokat utánoztunk
-  dalos játékokat játszottunk
-  barkácsoltunk baromfiudvart, állatkertet
-  állatokat rajzoltak, festettek életkoruknak megfelelően
-  állatokkal kapcsolatos mesékkel ismerkedhettek meg a 

gyerekek
-  beszélgetések során bővült a szókincsük
-  megismerkedtek az állatokkal kapcsolatos szokásokkal, 

gondozásukkal
Hagyományokhoz híven minden csoport ellátogatott 

egy-egy családhoz vagy az AGRÁR Zrt tehén telepére ahol 

élőben figyelhették meg az állatokat. Közvetlen tapasztala-
tot szerezhettek az állatok gondozásáról, etetéséről, élőhe-
lyéről.

A Szivárvány és Napsugár csoport a Domak tanyára láto-
gatott el lovas kocsival. Így az indulás is óriási élmény volt a 
gyerekek számára. A tanyán sokféle állatot láthattak a gye-
rekek lovat, kacsát, birkát, sertést, galambot, baromfit, stb… 
Ketrecben borzot és a család kedvencét egy kis majmot, 
ami nagy élmény volt a gyerekek számára. 

Sok- sok tapasztalattal, és azzal a tudattal érkeztünk haza, 
hogy közvetlen szemléltetés során hasznos információkkal 
gazdagodott az óvodások ismerete.

Csontos Józsefné és Lepsényiné Szépi Gabriella 
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A helyi 1956-os eseményekben résztvevők emléktáblá-
ján illetve a Pusztaszabolcs 1956 dokumentum kötet kere-
tét Bibó István gondolatai adják. "A szabadság ott kezdő-
dik, ahol megszűnik a félelem." és  az 1956 november 4-én 
kiadott nyilatkozata jelenik meg a kiadványban. Ez adta az 
igényt, hogy  ifjabb Bibó Istvánt meghívtuk az emléktábla 
avatására. A középiskolások műsora után idézte fel 1956-
os emlékeit és édesapja alakját. Ami még efelett is nagyon 
érdekes: ifjabb Bibó nagyapja Ravasz László református 
püspök szentelte fel 1935. október 13-án településünk re-
formátus templomát, amelyről Havay István fényképet is ké-
szített. Fülöp Magdolna és Vigyikán Gyöngyvér: Áldás, bé-
kesség című helytörténeti kötet 15. oldalán olvasható a 
felszentelés és látható a fénykép.

2010. november 2-án az Irodalmi Jelenben jelent meg 
Iselstöger Nóra interjúja ifjabb Bibó Istvánnal. Ennek egy 
részletével szeretném érzékeltetni a Szabolcs Híradó olva-
sóival Bibó István művészettörténész, nyugalmazott peda-
gógus történeteit, gondolatait az 1956-os eseményekről, 
édesapja szerepéről, szellemi hagyatékáról. 

(CzMné)

„A nehéz idők előhívják az ember jobbik énjét”
Interjú ifjabb Bibó Istvánnal (részlet)

- Ön 15 éves volt 1956-ban. Milyen személyes emlékek 
maradtak meg önben?

- Nem voltam hasonló sok korombelihez, nem vettem 
részt a harcokban, otthon maradtam, amikor kiderült, hogy 
másnap nem lesz iskola. November 1-jén apám beküldött 
egy kézirattal az Irodalmi Újsághoz egy szöveggel, hogy 
adjam át Képes Gézának. Ez az írás azonban már nem fért 
bele a másnap megjelent nevezetes lapszámba. Jól em-
lékszem, hogy biciklivel tettem meg az utat a Margit-híd-
tól Bajza utcáig. Mire odaértem, annyi üvegszilánkon kellett 
keresztülmennem, hogy a kerekek teljesen leeresztettek. 
Aztán már csak akkor voltam kint, amikor a harcoknak vé-
ge volt. Sok betört kirakatot láttam, és azt is, hogy nem na-
gyon tulajdonítottak el semmit. Akkor mindenki egy kicsit 
felülmúlta önmagát, volt egyfajta országos emelkedettség.

- Milyen, az édesapjával kapcsolatos emlékei maradtak 
ezekből a napokból?

- Nem mozdult ki ő sem sokfelé, inkább otthon gondol-
kodott és írt. November harmadikán délelőtt közölte a rá-
dió az új kormány megalakulását, amelyben ő miniszter 
lett; ekkor bement a Parlamentbe, zsebében egy fogalmaz-
vánnyal, mert úgy érezte, az új kormánynak mindenképpen 
össze kellene ülnie, és mondania valamit az európai köz-
véleménynek. A folyamatos tárgyalásokkal elfoglalt Nagy 

Imrével azonban nem tudott beszélni, s azt a tájékoztatást 
kapta, hogy az új kormány másnap, vasárnap fog összeül-
ni. Ezen csodálkozva jött haza, mert már érkeztek a hírek, 
hogy Záhonynál jönnek az oroszok. Másnap, negyedikén 
hajnalban aztán az orosz tankok lövéseire ébredtünk; ekkor 
küldtek érte egy autót, amivel bennünket átköltöztetett kö-
zel lakó nagyapámékhoz, ahol biztonságosabb volt a pin-
ce, s ezután ment be a Parlamentbe. A történet közérdekű 
része innentől kezdve már eléggé ismert... Emlékszem arra 
is, hogy a telefon működött, apám onnan többször is fel tu-
dott bennünket hívni; de ettől függetlenül édesanyám ret-
tentő izgalommal várta őt haza. A közvetlen rettegés, izga-
lom azonban december végéig így maradt, hiába jött haza 
apám viszonylag hamar, november hetedikén; mert ettől 
kezdve heteken át azon fáradozott, hogy az akkori pártok és 
bizonyos értelmiségi csoportok tagjaival gyakran találkozva 
- tárgyalva - konspirálva, valami olyan memorandumot tud-
janak eljuttatni a semleges Indián keresztül az oroszokhoz, 
amellyel valamennyire meg lehet menteni a forradalom vív-
mányait. Ez teljes naivitásnak bizonyult, ő maga is így érté-
kelte, de tudatosan vállalta, hogy a legkisebb esélyt sem 
szabad elszalasztani.

- Hogyan emlékszik vissza a megtorlás éveire?
 Apám gyakran mesélt egy börtöntársáról, aki valamelyik 

egyetemen volt katonai vezető. Nagyon félt attól, hogy fel 
fogják akasztani. Apám győzködte: „ahhoz, hogy téged fel-
kössenek, előbb ki kéne végezni Malétert, ahhoz, hogy őt 
kivégezzék, előtte ki kéne végezni Nagy Imrét, ami teljes 
lehetetlenség, hiszen ország-világ előtt megígérték, hogy 
nem teszik”.

- Persze nem tartották be az ígéretüket.
- Nem. És bennünk is csak Nagy Imre kivégzése után tu-

datosult, hogy apám legalább ekkora veszélyben van. Az-
tán végül is nem végezték ki, de életfogytra ítélték, és bör-
tönben töltött majdnem hat évet... 

...- Pedagógusként biztosan többször előfordult már, hogy 
október 23-i ünnepségeken személyes emlékekre támasz-
kodott?

- Amikor iskolaigazgatóként az első 23-i beszédeimet 
mondtam, azzal kellett szembesülnöm, hogy olyan gyere-
keknek kell beszélnem erről, akik semmit nem tudnak az 
egészről. 1990-ben tartottam az első ilyen beszédemet: 
minden évben lépegetve előre a forradalomtól a jelenig. 
Ezekre az alkalmakra készülve kezdtem el alaposabban ta-
nulmányozni a pereket. Háromszázra teszik a kivégzettek 
számát. Én végignéztem, hogy oszlik el ez az időben. Négy 
éven keresztül havonta 4-5 kivégzés volt. De nyáron ritkább 
volt a halálos ítélet, mert a bíróságok szabadságra men-
tek, kivéve júniusban, ott több volt, mert siettek befejezni 

IFJABB BIBÓ ISTVÁN PUSZTASZABOLCSON

(folytatás s következő oldalon)
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Szüret az óvodában
Őszi hagyományőrző programjaink a szürethez kapcsoló-

dó népszokások felelevenítésével folytatódtak. 
Felfedező sétáink során megfigyeltük az óvoda - köze-

li kerteket, tapasztalatokat, élményeket, ismereteket gyűj-
töttünk a betakarítási munkálatokról, a szőlő gondozásáról, 
a szüretről. A szülőket is bevontuk a készülődésbe. A rég-
múlt világából megmaradt eszközök, tárgyak behozatalá-
ra, az ünnepi dekoráció készítéséhez szükséges kellékek 
gyűjtésében kértük segítségüket. Ezúton is köszönjük min-
den kedves közreműködő aktivitását. Mókás madárijesztő 

volt a neves nap hirdetője. Népi bölcsességek, a szürethez 
kapcsolódó időjóslások, szólások, rigmusok, versikék gya-
rapították óvodásaink tudását, erősítették hagyománysze-
retetüket. Lelkesen vártuk a nagy napot. Elkészítettük a sző-
lőkereket. A hűvös, esős időjárás miatt rendezvényünket a 
tornateremben tartottuk, melyet hangulatos őszi dekoráci-
óval varázsoltuk ünnepélyessé. Csoportunk, szép ruhába 
öltözve, pörgős szoknyát, szalagot – fehér inget, mellényt 
öltve vidám hangulatot teremtett. Csujogatók, csúfoldók, 
tánc – muzsika tette élmény dússá a közös együttlétet.

Üdvözlettel és szeretettel: 
Hold csoportos óvónénik

az ügyeket, és szeptemberben is több volt, mert ott meg 
igyekeztek behozni a „lemaradást”.  Aztán volt két érezhe-
tő szünet: Nagy Imre kivégzése után, majd ennek az egy 
éves évfordulóján. És előzőleg, 1957. február 8-tól április 
közepéig egy feltűnő, hosszú szünet volt a kivégzésekben, 
amely szerintem összefüggött azzal, hogy március 15-én a 
Kádár-kormány Kossuth-díjakat osztott. És a megfélemlített 
ország értelmiségének javát meg akarta nyerni magának 
(vagy csak át akarta verni?). Kodály Zoltán, Németh László, 
Borsos Miklós, Fülep Lajos, Szabó Lőrinc, Füst Milán; csupa 
méltó, korábban inkább mellőzött nagyság. Otthon mi arról 
beszéltünk, hogy Kodály és a többiek vajon elfogadják-e. 
(Kodálynak abszolút tekintélye volt, nagyon sok mindent 
el tudott érni). Valószínűleg az történt, hogy amikor márci-
us elején megtudták, hogy jelölik őket a díjra, azt hihették 
hogy már vége van a statáriális hisztériának, és nem akarták 
élezni a helyzetet. Aztán egy hónappal a díj kiosztása után a 
kivégzések mégis szépen folytatódtak.

- Helyén kezelik-e ma ön szerint az édesapja szellemi ha-
gyatékát?

- Ez attól függ, honnan nézzük. Ha azt nézzük, hogy a poli-
tikában érvényesül-e, akkor azt mondom, hogy nem, de én 

nem is nagyon bánom, hogy az egymással durván és primi-
tíven veszekedő szekértáborok nem hivatkoznak rá. Ez szá-
momra azt jelenti, hogy az ő gondolatai nem használhatók 
bunkónak egymással szemben. Az a mentalitás, hogy a dol-
gokat körüljárni, hogy a másik fejével gondolkodni, a mási-
kat megérteni és magamat is megértetni a másikkal, ezért 
fáradságot, áldozatot nem kímélni, ez ma abszolút nincs je-
len a politikában. Ebből a szempontból tehát nincs a he-
lyén az ő szellemi hagyatéka.

- Ha túllépünk a politikán, gondolva a szellemi életre, va-
jon ott mi a helyzet a bibói örökséggel?

- Ott a helyén van a dolog: az egyetemen tananyag, a ta-
nulmányait időnként kiadják, s ezek a kiadások aztán las-
san, de elfogynak. Értelmes fiatalok foglalkoznak vele. 
Apám munkáit lefordították a nagy nyelvekre, de a szom-
szédos országokban is kiadták már őket. Van több olyan 
csoport is Magyarországon, akik ezt az örökséget tudato-
san felhasználják. Ezek meg szoktak hívni az összejövete-
leikre, értesítenek arról, hogy milyen könyveket adtak ki. A 
gondolatai máig hatnak...

Iselstöger Nóra Irodalmi Jelen 
2010. november 2.

Tanulmányi 
versenysorozat 

kezdődött!
Ismét megrendeztük iskolánk alsó ta-

gozatosainak az 5 próba versenysorozat 
első fordulóját. Matematikából mérték 
össze tudásukat évfolyamonként a tanu-
lók. A legjobbak jutalomkártyát kaptak, 
melyeket év végén ajándékra váltunk 
azoknak, akiknek 5-t sikerül megnyerni.

Kertész Andrea
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A MÁSSÁGRÓL
Írásom elején szeretnék valamit tisztázni. Nem Márk csa-

ládja vagy én akartuk, hogy ez a cikk megjelenjen. Hét év 
alatt, amióta ismerem őket, sok tapasztalatot szereztem a 
város, az emberek hozzáállásáról. Tudom, hogy sokakban 
ellenérzést vált ki a Márk körüli hercehurca. De tudom azt 
is, hogy a legtöbben úgy alkotnak véleményt, hogy nincse-
nek tisztában a tényekkel. 

Erikát, Márk édesanyját régóta ismerem. Amikor Márk 
iskoláskorú lett, megkeresett, hogy szeretné, ha én taní-
tanám. Hallottam a kisfiú kálváriájáról: a svájci műtétről, a 
gyűjtésről, amit az óvoda szervezett a család támogatására. 
Magáról a betegségről azonban semmit sem tudtam. 

2010. szeptember elsején elkezdődött a közös életünk. A 
lány technikatermet kaptuk meg az iskolában, hogy Márk-
nak ne kelljen lépcsőznie. A gyerekek azonnal befogadták 
őt, hiszen akkoriban még nemigen látszott a mássága. Ő 
volt ugyan a legkisebb az osztályban, de ez akkor még nem 
volt feltűnő. Sok gyerek ismerte az oviból. Kedves, vidám, 
közvetlen személyisége miatt osztálytársai szerették. Az el-
ső napokban megbeszéltük, hogy Márk egy kicsit más. El-
mondtam a gyerekeknek, hogy ő egy nagyon ritka beteg-
séggel született, ami miatt sokkal lassabban fog nőni, mint 
ők. A csontjai gyengék, sok helyen deformálódnak, emiatt 
gyakran erős fájdalmai vannak. Testnevelés órán nem csi-
nálhatja azt, amit ők. Akkor még egészen jól mozgott. Imá-
dott szaladgálni, mint minden gyerek. Ám ha túl sokat ro-
hangált, éjszaka nem tudott aludni a fájdalomtól. Soha nem 
panaszkodott, mindig vidám volt. Erikától tudtam csak, 
hogy éjszakánként masszírozza, mert már a fájdalomcsilla-
pító sem hat. 

Amit a gondviselés elvett Márktól a testi adottságok te-
rén, azt sokszorosan visszaadta neki szellemi képességek-
ben. Érdeklődő, nagyon okos fiú, óriási kitartással, szorga-
lommal. A kézügyességet igénylő tantárgyak nem mentek 
neki. Rajz és technika órákon megszenvedtünk, mire érté-
kelhető alkotás született, és az íráskép sem volt szépnek ne-
vezhető. Tudtam, hogy kézcsontjai, az ujjak ízületei sem az 
életkorának megfelelően fejlettek, ezért nem vártam el tő-
le tökéletes munkát, hiszen nem képes rá. Értékelni azon-
ban sajnos kellett, ezért nem volt soha kitűnő tanuló. Hamar 
észrevettem, hogy imád szerepelni, remekül kommuni-
kál. Fantasztikus a memóriája, rövid idő alatt képes kívülről 
megtanulni hosszú szövegeket. Amikor megnyerte az el-
ső mesemondó versenyt, tudtam, hogy ez az ő útja. Ebben 
tehetséges, ebben fog sikereket elérni. Minden versenyen 
elindítottam, amin csak lehetett, és mindet meg is nyerte. 
Nem kivételeztem vele. Más bánásmódot igényelt ugyan, 
de nem néztem el neki semmit, amire képes volt, de nem 
tette meg. Az első három évben nem volt semmi gond. Ne-
gyedikben azonban belépett a számítástechnika és az ide-

gen nyelv. A szaktantermek az emeleten vannak. Ekkor már 
kerekesszékben ült. Hogy jut fel az emeletre? Néha én vit-
tem fel őt, az osztálytársai pedig a székét. Aztán kitaláltam, 
hogy három erős fiú kerekes székestől fel tudja vinni. Begy-
akoroltuk, és működött. A gondok felső tagozatban kez-
dődtek. A vándorlás a szaktantermek között földszintről 
emeletre, emeletről földszintre. Mi legyen Márkkal? A föld-
szintet akadálymentesítették: rámpa épült a bejárathoz, ki-
alakítottak egy kerekesszékkel is igénybe vehető WC-t. Az 
emeletre azonban nem lehet feljutni. Az állapota rohamo-
san romlott, sokat hiányzott. Felmerült a szükségessége an-
nak, hogy magántanuló legyen. A státuszt meg is kapta, 
de ő nem akart hiányozni az iskolából. Nem akart délutá-
nonként bejárni a suliba, hogy kettesben tanuljon a szak-
tanárral, és félévkor, év végén vizsgát tegyen. Ő gyerekek 
között akart lenni. Olyan furcsa ez? A pedagógusok támo-
gatták ebben. Hatodiktól úgy alakították az osztály órarend-
jét, hogy a tanórák a földszinten legyenek. A számítástech-
nika terem azonban továbbra is az emeleten van. Oda föl 
kell jutni. Ki vigye föl? Gyerekek nem vihetik, mert mi lesz, 
ha baleset történik. Alsóban egyszer sem történt, de utólag 
belátom, hogy történhetett volna. Nem tehetünk ekkora fe-
lelősséget gyerekek nyakába. A pedagógusok sem vállal-
ták, amit a mai napig nem értek meg. Az édesanyja cipelte 
föl, csavarokkal a gerincében. Minden nap, amikor számí-
tástechnika óra volt, bement a suliba, hogy fölvigye a fiát az 
emeletre. Ha ő esik el vele, az más. Az magánügy. Nem lesz 
felelős senki. Tudom, hogy súlyos szavak ezek. Nincs ben-
nem bántó szándék. Különösen azokat nem akarom bánta-
ni, akik között 30 évig dolgoztam, de nem tudom elfogad-
ni, hogy ennek így kell lennie.

Márk anyukája régóta újabb gerincműtétre várt. Néhány 
hete ez végre megtörtént. A tulajdonosok eladták a házat, 
amiben laktak, ezért költözniük kellett. Közben elkezdődött 
a tanév is. Márk hetedikes lett. Valahogy meg kellett olda-
ni a szállítását az otthonuk és az iskola között. Ebben segí-
tettem. Nem vagyok facebookfüggő, de most nagy hasznát 
vettem. A levéllel, amit közzétettem, sikerült segítőket sze-
rezni. Itt is köszönöm mindenkinek. Most kiderült, hogy sok 
jó ember van, csak meg kell őket szólítani.

Márkék esete csak egy a sok közül. Egyre több a segít-
ségre szoruló ember. Amióta gyakran utazom, sok min-
dent látok. A hajléktalanokat Budapesten, a kéregető-
ket az utcán, az aluljárókban. Nem tudom, hogyan jutottak 
oda. Többségük a saját maga szegénye. Mindenki felelős 
a sorsáért. Sokan tehetnének azért, hogy ne úgy éljenek, 
ahogy… Nem ítélkezem. 

Segíteni jó. Miért ne tegyem meg, ha megtehetem? Márk 
a hetedik évet kezdte az iskolában. Azóta gond az akadály-
mentesítés.  Ő hamarosan elballag, de jöhetnek újabb gye-
rekek kerekesszékkel. Nekik is azt mondjuk majd, hogy le-
gyenek magántanulók?

Dudásné Mester Judit
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TISZTELT OLVASÓK!
Az alábbiakban tájékozódhatnak 

az év végén esedékes, „Józsefes” ta-
nulói elismerések, díjak elnyerésével, 
odaítélésével kapcsolatos Alapítványi 
döntésekről.

„Józsefes Jó Tanuló  
Jó Sportoló Díj”

– A 2016-ban elkészült, új küllemű és némileg megválto-
zott tartalmú pályázati kiírást használjuk az idén is, amit ki-
függesztve is megtalálhatnak az iskolában (a serleges vitrin 
mellett és a büfével szemben).

(Elektronikus minta elérhető: iskola honlapja/DÖK/Díjak, 
elismerések)

– A pályázati űrlapon egymás mellé került az elért ered-
mények rögzítése, a pontozás alapja és a kapott pontszám, 
mellyel átláthatóvá és egyértelművé vált mind a kitöltés, 
mind pedig az értékelés!

– 3-8. évfolyamos tanulók pályázhatnak ezen a pályáza-
ti űrlapon, melyet K. Török Adél tanító nénitől kérhetnek, s 
Neki kell leadni. 

– A kitöltött űrlap beadási határideje: 2017. május 26.
– A díjat (oklevél + gravírozott kupa) a kiírási feltételeknek 

eleget tévő tanulók kaphatják meg.
„Józsefes Gyermekekért Díj”

A tanulói díjra a 8. évfolyam osztályfőnökei tehetnek ja-
vaslatot, osztályonként 1-1 tanulót jelölhetnek, melyhez írás-
beli indoklást készítenek. 

– A döntéshozatal 2017. május hónapban lesz, az alábbi 
pedagógusok szavazásával: 

 * 8. osztályokban tanítók, 
 * 5-8. évfolyamon legalább 3 évig tanították a tanulót, 
 * diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus.
– A végzős jelöltek közül 1 tanuló kapja meg a díjat.
– A díjazott kapja: Oklevél+mappa+gravírozott toll dísz-

dobozban
– A városi önkormányzat által alapított, pénzdíjas tanulói 

kitüntetést ugyanaz a tanuló kapja majd, mint aki elnyeri a 
„Józsefes Gyermekekért Tanulói Díj”-at.

„Művészpalánta Díj”
– Művészeti ágak kategóriái: hangszeres zene; ének-ze-

ne; dráma; irodalom; tánc
– A 8. évfolyam osztályfőnökei, egyeztetve az adott művé-

szeti ágban érintett tanárral, oktatóval, közösen tesznek ja-
vaslatot a díj különböző kategóriájában jeleskedő tanulóra 
2017. május 26-ig és írásbeli indoklásuk alapján a kuratóri-
um dönt az odaítélésről.

– Kategóriánként a díjazott kapja: Oklevél + gravírozott 
toll díszdobozban

„Kiváló Sportoló Díj”
– A 8. évfolyam osztályfőnökei, egyeztetve a tanuló test-

nevelőjével és az érintett edzővel, közösen tesznek javas-
latot a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóra 
2017. május 26-ig és írásbeli indoklásuk alapján a kuratóri-
um dönt az odaítélésről.

– Kategóriánként a díjazott kapja: Oklevél + gravírozott 
kupa

„150 ötös”
– A  2015/16. tanévtől érvénybe lépett, megújult rend-

szert működtetjük a 3-8. évfolyamon.
– Tehát, a tanév során 150 db ötös kell az elismerés meg-

szerzéséhez!  
– Az első alkalommal oklevélben részesül a tanuló, ezt kö-

vetően, a lehetséges 5 alkalomból négyszer nyakba akaszt-
ható, gravírozott érmet „150 ötös” felirattal kap (bronz, 
ezüst, arany, arany2), s ha utolsó évesként is jogosult erre a 
díjra, megkapja az „Örökös 150 ötös” plakettet.

– Ezt a díjat az a diák kaphatja meg, akinek 2017. május 
26-ig 150 db ötöse lesz az osztálynaplóban. Nem számí-
tanak az ötösök közé a magatartás és szorgalom érdemje-
gyek, továbbá a félévi zárás ötös osztályzatai. 

– Fontos, hogy a fenti határidőig a tanulónak kell szólnia 
az osztályfőnökének, hogy jogosultságát szíveskedjen jelez-
ni az igazgatóhelyettesi irodában. 

– Ezt a díjat a kiírási feltételeknek eleget tévő tanulók kap-
hatják meg.

„Tanulócsoportok díjazása a tanulmányi 
teljesítmény tükrében” 

– „Bukásmentes osztály” címért: oklevél
– „Legjobb tanulmányi átlagú osztály” címért tagozaton-

ként oklevél és pénzjutalom:
 * Ha bukásmentes az osztály:  10 000 Ft
 * Ha nem bukásmentes osztály:    7 000 Ft
– „Természetbarát osztály” cím elnyeréséért folyó Ökois-

kolai-projekt, tagozatonként, oklevél és a helyezésnek meg-
felelően pénzjutalom:

  I. hely: 5000 Ft  II. hely: 3000 Ft III. hely: 2000 Ft  
„Ballagó Díjazottak Emlékkönyve”

A 2015/16. tanévtől kezdve, ebben a különleges borítá-
sú emlékkönyvben tanévenként örökítjük meg azokat a bal-
lagókat és elismerésüket, továbbá azokat a végzős osztályo-
kat, akik az előzőekben leírt címeket, díjakat elnyerték.

Pusztaszabolcs, 2016. október 17.
Kitartást, jó munkát és sok sikert az elismerések megszer-

zéséhez!

Agroszervíz Kft.
Szolgáltatásaink
* Műszaki vizsgáztatási lehetőség naponta
* Tehergépkocsik nemzetközi műszaki vizsgáztatása
* Gépjármű környezetvédelmi vizsgálat
* Gépjármű eredetiségvizsgálat
* Gumiszerelés, centírozás
* Gépjármű állapotfelvétel
* Tachográf szerelés, illesztés
* Közúti jármű és mezőgazdasági gépek javítása
* Klímafeltöltés, -javítás

2457 Adony,  Ady  Endre út 82.
Telefon: 25/*-231-027/126 mellék, és a 06-30-586-1591

Web: www.agroszerviz.hu
Nyitva tartási idő: 

hétfőtől-csütörtökig 6.30-15.00 
péntek 6.30-12.30
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FELHÍVÁS
Tisztelt Szülő!

Immár 14 éves hagyomány iskolánkban, hogy a „Józsefes 
Gyermekekért” Alapítvány évente egy alkalommal, a balla-
gási ünnepségen „Józsefes Gyermekekért” Díjat ad át a pe-
dagógusok, a ballagó tanulók és a szülők közül azoknak, 
akiket arra érdemesnek tartanak.

A „Pedagógus Józsefes Gyermekekért” Díjat mindig a 
szülők véleménye alapján ítéli oda az alapítvány kuratóriu-
ma.

Ezért fordulok ezúton Önhöz! 
A 2016/17. tanév elején megtartott Kuratóriumi döntés 

alapján megváltozik a javaslattétel formája a pedagó-
gusnak odaítélendő díjra. 

Ebben a tanévben a szülők a korábbiaktól eltérően nem 
közös megegyezés alapján, és nem az év végi szülői érte-
kezleten tehetnek javaslatot, hanem egyénileg, névvel és 
lakcímmel, a tanév során bármikor az itt közzétett felhí-
vás szerint. 

A díjra jelölt pedagógus nevét, a jelölés indoklásával 
együtt hozzám, Kovácsné Török Adél kuratóriumi elnök-

höz kell eljuttatni, vagy zárt borítékban papír alapon vagy 
e-mailen, a következő e-mail címre: torok.adel.e@gmail.
com  

Kérem, hogy személyes véleménye alapján tegyen javas-
latot iskolánk nevelőtestületéből arra a pedagógusra, aki-
nek az eddigi munkája, tevékenysége alapján Ön odaadná 
ezt a díjat. 

–  Választhat mindkét tagozat pedagógusai közül. 
–  Az a pedagógus is kaphat jelölést, aki már korábban 

megkapta ezt az elismerő címet.
–  Egy ember több javaslatot is leadhat, csak külön-kü-

lön űrlapon szíveskedjen megtenni ezt.
–  Az alábbi űrlap mintájára szíveskedjen rögzíteni a peda-

gógus nevét és röviden megindokolni, hogy mi alapján 
döntött az Ő személye mellett.

–  Kérem, hogy javaslatát 2017. május 27-ig szíveskedjen 
eljuttatni hozzám!

A kuratórium tagjai nevében köszönöm a segítségét!
Pusztaszabolcs, 2016. október 17.
Tisztelettel: 

Kovácsné Török Adél
„Józsefes Gyermekekért” Alapítvány 

Kuratóriumának elnöke

Élet az élet után
Érdekes estének néztünk elébe, mikor a Művelődési Ház-

ba meghirdettük a fenti című filmvetítést és beszélgetést. 
Úgy gondolom, részben a téma érdekessége, részben  
R. Kárpáti Péter személye vonzotta az érdeklődőket. A leve-
tített filmekben különböző világnézetű közéleti személyek 
mondták el véleményüket a halál közeli élményekkel, illet-
ve a halál utáni élettel kapcsolatban.  Négy olyan személy is 
elmondta tapasztalatait a filmekben, akik átéltek halál köze-
li élményeket. Az elmondottakban voltak hasonlóságok és 
eltérések is, mint valamennyi ember életében vannak ilye-
nek. R. Kárpáti Péter felhívta a figyelmet arra, hogy számos 
átélővel készített még interjút, akik megtapasztalásai egy-
re inkább hasonlítanak egymásra, de nem azért, mert olvas-
tak, vagy hallottak ilyenekről. Az este kötetlen beszélgetés-
sel zárult.

Kiss Kornélia, közművelődés-szervező

Napforgó Klub
2016.10. 08-án, szombaton 9.00 órakor találkoztak a séta 

indulásához a vendégek és klubtagok a városháza parko-
lójában. Már hagyományosnak tekinthető a megtett séta a 
sorompón át a művelődési házig. A művelődési házban kö-
szöntöttük a megjelent érdeklődőket és klubtagokat.

Meghívott vendégünk Rozványi Balázs, a Magyar Rákel-
lenes Liga elnökségi tagja, gazdasági vezetője volt. Sikerült 
kötetlen beszélgetést kezdeményezni a megjelentekkel, 32 
fő volt jelen, még a nagymamáját kísérő óvodás kis unoka 
is értette a lényegét és büszkén hozzászólt a komoly témá-
hoz.

Legfontosabb üzenete a Rózsaszín Sétának, hogy minden 
nő végezzen rendszeresen önvizsgálatot és jelentkezzen a 
mammográfiás szűrésre, amikor levélben hívják! 

Az időben felfedezett betegség jó eséllyel gyógyítható. A 
család támogató szeretete és törődése pedig nagymérték-
ben hozzájárul a sikeres kezeléshez. Segít túljutni a nehéz-
ségeken, amik a kezelések mellékhatásaként jelentkeznek.

Beslényi Ildkó, Napforgó Klub elnöke
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Kitüntetés Temesváron

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60. év-
fordulóján ünnepi megemlékezést tartottak a temesvá-
ri Csiky Gergely Állami Színház nagytermében, Magyaror-
szág tiszteletbeli konzulja, Tamás Péter, a Temes megyei 
RMDSZ, a Várbástya Egyesület, a Szórvány Alapítvány és az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szervezésében. Ez alkalom-
mal a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével tüntették ki dr. 
Bárányi Ferenc orvos-írót, volt egészségügyi minisztert, ka-
ritatív tevékenységet végző közéleti személyiséget és Ma-
gyar Arany Érdemkereszttel Almási Vince Pál volt kisiratosi 
polgármestert.

Almási Vince Pál nemrég „aktív” nyugalomba vonult ki-
siratosi polgármester elévülhetetlen érdemeiről utód-
ja, Korodi Józsa Erika kisiratosi polgármester beszélt nagy 
elismeréssel. Almási Vince, aki népes kisiratosi és puszta-
szabolcsi küldöttséggel érkezett a díjátadásra, meghatot-
tan köszönte meg a kitüntetést Tamás Péter tiszteletbeli 
konzulnak. 

„Furcsa volt meghallgatni, ahogy mások elemezték az 
életutamat – nyilatkozta a díjátadás után a Nyugati Jelen-
nek Almási Vince. – Én tettem a dolgom, nem érzem ma-
gam hősnek, azt csináltam, amit a szívem-lelkem diktált. 
Mindig úgy éreztem, hogy a közösségért, a magyarságért 
tenni kell. Soha nem gondoltam volna, hogy valaki erre fel 
fog figyelni, és még egy kitüntetést is fog adni.  Annak el-
lenére, hogy ezt nem vártam, természetesen jólesik! Amit 
éveken keresztül csináltam a faluért, a közösségért, a ma-
gyarságért, abban semmiféle személyes érdekem nem volt, 
úgy éreztem, hogy a közösséget, a magyarságot meg kell 
tartani! A magyar vendégek, testvértelepülések képviselői 
mindig mondják nekünk, hogy átjönnek hozzánk magyar-
ságot, nemzeti tudatot és nemzeti érzetet tanulni. Mi azt 
mondtuk, hogy hozzájuk megyünk tanulni, mert egy lépés-
sel közelebb állnak Nyugathoz és magasabb szinten van-
nak, de amikor magyarságról van szó, akkor mindig jó ér-
zéssel tapasztaljuk, hogy ők minket nagyra tartanak.”1

Forrás:

1.  http://www.nyugatijelen.com/jelenido/mindig_ugy_ereztem_
hogy_a_kozossegert_a_magyarsagert_tenni_kell.php 2016. októ-
ber 29. 15:20.

2. http://www.nyugatijelen.com/pictures/xbigs/79870.jpg

ÚSZÓVERSENY
(mese)

A békák koronás fője, a Béka Király, úszóversenyt hirde-
tett a Velencei tavon. Ki tudja leggyorsabban átúszni a ta-
vat, azé lesz a leánya és fele királysága. Brek-Brek béka a 
legjobb úszó volt eddig, minden úszóversenyt ő nyert meg.

- No, itt is győzni fogok! És már látta is magát győztes-
ként. Elhangzott a szokásos: vigyázz, kész, rajt kiáltás, amire 
megszámlálhatatlanul sok-sok béka, apraja-nagyja rugasz-
kodott neki a nagy versenynek. Brek-Brek béka is óriási erő-
vel lökte el magát a partvonaltól, és hamarosan szárazföld-
re ért.

- Én nyertem megint! És örömében béka - táncot lejtett. 
Szegényke, aki kicsit rosszul látott, nem vette észre a sá-
soktól, a nádasoktól, hogy ez még nem a túlsó part, hanem 
csak egy kis szigetecske. Hosszú órák múlva beesteledett, 
elaludt. 

- Majd csak utolérnek, lám-lám milyen jó vagyok! Eltelt 
egy nap, majd kettő, s a harmadik napon mikor vihar ke-
rekedett a hatalmas szél odébb fújta a nádszálakat, ekkor 
látta meg, a túlsó part bizony még nagyon messze van… 
Nagyon elszomorodott, bánatosan visszaúszott a kiindulási 
start helyre. Ott éppen nagy ünnepség volt:

- Kihirdetem- szólt a Béka Király, hogy lányomat a leg-
ügyesebb úszónak, a Brek-Brek volt úszóbajnok öccsének, 
Brék-Bréknek adom, aki legyőzött mindenkit és gratulálok 
neki! Övé lesz fele királyságom is! Csókoljátok meg egy-
mást gyermekeim. A tömeg, a nagy béka sereglet hatalmas 
örömujjongásban tört ki és táncos mulatság volt másnap 
hajnalig.

A báty, Brek-Brek gratulált öccsének, és elkönyvelte ma-
gában, semmi sem tart örökké… Elbizakodottsága ide ve-
zetett. Aztán elment a béka szemész orvoshoz.

2016. 10. 14.
Valkó Péter

KÖSZÖNET
Tisztet Szülők!

A József Attila Általános Isko-
la tanulói és nevelőtestülete ne-
vében tisztelettel megköszön-
jük Önöknek, hogy a 2015. évi 
adójuk 1%-át iskolánk „Józsefes 
Gyermekekért” Alapítványának 
ajánlották fel. 

Az Önök felajánlásából az alapítvány számlájára beérke-

ző 440 000Ft nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy isko-
lánk rendezvényeit, programjait, versenyek díjazását, a ver-
senyekre történő utaztatást támogatni tudjuk, továbbá az 
év végi tárgyi elismerések és a könyvjutalmak egy részé-
nek megvásárlását is sikerül megoldanunk.

Örömünkre szolgál a mindenkori segítségnyújtás, me-
lyet Önöktől kapunk, és bízunk a további jó együttműkö-
désben!

Pusztaszabolcs, 2016. október 21. 
Köszönettel:

 Kovácsné Török Adél  Kocsis József
 kuratóriumi elnök  igazgató
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A templom épülete 1935-ben épült, 11000 pengő ado-
mányból, amelyet Dr. Halász Miklós akkori cikolai földesúr-
tól kapott a gyülekezet. Sajnos az azóta eltelt idő hagyott 
nyomokat az épületen, amelyeknek a felújítása időszerűvé 
vált.

Az egyik nagy gond a falak szigetelésének hiányából 
adódott, ami miatt felázott a belső vakolat, az épület ned-
vesedett. A megoldást vagy a szigetelés utólagos pótlása 
vagy pedig a falak külső víztől való elválasztása jelentette. 
Az utóbbi mellett döntöttünk, ez talán olcsóbb és gyorsabb 
eredményhez vezetett. Nemes László cége végezte a mun-
kát, a föld kiszedése után kaviccsal töltötték meg a fal kül-
ső oldalát, a víz elvezetést pedig dréncsövezéssel oldották 
meg, belevezetve azt az árokba. Nagyon szakszerű és gyors 
kivitelezést láthattunk! 

A nyár közepére kellett időzíteni a következő lépést. A 
felázott belső vakolatot 1m magasan körbe levertük, hogy 
a falak kiszáradjanak. Ezután megtörtént a vakolat pótlása, 
javítása, glettelése. A munkát Kaluz Róbert helyi vállalkozó 
végezte.

A világítási hálózat, amely 80 éves is elmúlt már csak he-
lyenként volt használható, összeégett, baleset és tűzveszé-
lyes volt. Ennek felújítását a gyülekezet saját maga oldotta 
meg. Ahol lehetett a régi csövekbe húztuk az új vezetéke-
ket, de sok helyen a falat végig kellett vésni. A mai szab-
ványoknak megfelelően érintésvédelemmel ellátva készült 
a hálózat. Igyekeztünk minden munkafázist úgy befejezni, 
hogy vasárnapra az Istentiszteletre legyen villany az épü-
letben. Időnként felmerült a kérdés hogy a harangok meg-
szólalnak-e, de aztán sikerült átlátni a bonyolult hálózatot.
Új modern fényvetőket helyeztünk fel a falakra a sötét te-

rek megvilágítására. Az elavult izzók helyett energiatakaré-
kos, erősebb fényt adó, hosszabb időtartamú ledes fényfor-
rásra váltottunk.

A munkálatok közben derült ki, hogy a szószék padlója 
teljesen elkorhadt, ezért ezt új gerendákkal és deszkákkal 
kellett megerősíteni.

A református templom falai fehérek, amit a mienkről már 
nem nagyon lehetett elmondani. A következő nagy munka 
a festés volt. Tóth Balázs és Hajzer Tibor vállalták a nem ve-
szélytelen munkát, amelyet helyenként 8 méter magasban 
kellett elvégezni! Glettelés, majd légáteresztő festés után 
szép fehérek már a falak.

A festés miatt felállított állványzat nagy segítségünkre 
volt a középső lámpasor cseréjénél. A szép új csillárok sze-
relését csak a mennyezetről lehetett megoldani. 

A bejárat feletti előtetőt gyülekezetünk egyik tagja aján-
lotta fel és készítette el, amely a hálaadó Istentiszteletre el-
készült.

Ezek voltak azok a munkák nagy vonalakban, amelye-
ket eddig elvégeztünk, de azt hiszem nem lehet kihagyni a 
munkák közül azt amelyik a legfontosabb és minden mun-
kafázist végigkísért, ez pedig a folyamatos takarítás. A gyü-
lekezet tagjai szorgosan fel és le csavarozták a padokat, tö-
rölgették, portalanították a szószéket, az ablakpárkányokat 
vagy porszívózták a szőnyegeket. Ez talán az a munka ame-
lyik nem látványos, de e nélkül nem tudtunk volna tovább 
haladni. 

Köszönjük a segítő kezeket, a sok áldozatot, amely Iste-
nünk dicsőségét, a templomunk megújulását, a gyülekeze-
tünk javát szolgálja.

Horváth Zoltán, presbiter

Isten segítségével elkezdődött a református templom felújítása!

Kirándultak az óvodások
Pusztaszabolcs óvodái Örökös Zöld óvodák. Nagyon fon-

tos számunkra a környezeti nevelés, a gyermekek természet 
iránti szeretetének kialakítása, hogy majd felnőttként védjék, 
óvják ők is a természeti értékeket.

Ősszel a martonvásári Brunszvik-kastély parkjába men-
tünk kirándulni. Busszal mentünk, ami magában is élmény 
sok óvodás számára, mert van, aki egyáltalán nem buszozik 
és együtt tenni ezt 
a társakkal, különö-
sen örömteli. Mar-
tonvásárban hatal-
mas angolpark várt 
minket, és mivel ke-
gyes volt az őszi idő-
járás, be is tudtuk 
járni a park nagy ré-
szét, ahol kiépített 
úton tudtunk sétál-
ni. A kirándulás előtt 
mindig átbeszéljük a 
gyerekekkel a visel-
kedési illemszabá-
lyokat, most sem tet-
tünk másképp.

A tó körüli sé-
ta mindig érdekes, 
most is találkoztunk 
vadkacsákkal, meg-

figyeltük, hogy a tó vizén hogyan tükröződnek a fák, beleér 
a lomb a vízbe, a kis híd tükörképe is szép látvány volt, me-
lyen át is sétáltunk a szigetre. Út közben bebújtunk egy-egy 
bokor lombsátra alá, ahányan csak befértünk. Egy kis számo-
lásra is lehetőséget adott a helyzet. Séta közben megnéztük 
a platánokat, tölgyeket, gesztenyét, stb., kicsit összehasonlít-
gattuk őket, de ilyenkor annyi információt adunk csak, amit 
az óvodások be tudnak fogadni. Az élmény ilyenkor sokkal 
fontosabb és maradandóbb számukra.

Az itt található Szent László patakot is megnéztük, az azon 
átvezető kis hídon is 
átsétáltuk, megszá-
molva, mennyi léc-
ből tevődik össze 
a híd. Sajnos a pa-
takban alig volt víz, 
de beszéltünk arról, 
hogy milyen élőlé-
nyeknek lehet fon-
tos ez a patak.

Mire a kirándulás 
végére értünk a nap 
is kisütött. Jól elfá-
radtunk, és nagyon 
jót kirándultunk. Vár-
juk, milyen csodákat 
fogunk felfedezni 
a tavaszi kirándulá-
son!

Klein T. Éva és 
Csiki Andrea
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Góbi 100 km

Életem első 100 km futása, hát hol máshol, mint a legne-
hezebb terepen a Góbi sivatagban..

Úgy alakult, hogy ismét meghívást kaptunk( teljes költség 
térítéssel) Kínába, csak most nem 50 hanem 100 km futás-
ra a Góbi sivatagba. 

A verseny szept. 25.-én reggel fél 8-kor rajtolt! Célom így 
50+an amatőr futóként, az egyenletes futás és biztonsá-
gos teljesítés, mi más is lehetett volna, hiszen a dobogós 
helyekre ott volt a világ minden tájáról, jó néhány fiatalabb 
Elit sztár futó hölgy is, kivéve az amerikai Meaghan Arbo-
gast, aki 100km-es utcai futás korosztályos csúcstartója, és 
velem egy korú. Ott volt még a tavalyi 50km-es sivatagi fu-
tás győztese, Pamela Veith; a 100 mérföldes berlini falfutás 
(Mauerweglauf) pályacsúcstartója, Patricia Rolle; az auszt-
rál legenda, Jodi C. Oborne és a 300 mérföldes Yukon Trail 
friss győztese, Bernadette Benson. 

Az első 50km-en élveztem a futást, és a sivatag érdekes 
domborzat változásait s persze fényképezgettem, homokot 
gyűjtöttem a kiürült vizes flakonba Bogicámnak. Közben el-
telt 6 óra ( viszonyításképp, hogy mennyire nehéz ez a te-
rep: mostanában maratonjaim 3:30-és- 3:42-között futom, 
normál aszfalt úton…) A második körömet már igen csak 
nagy melegben kezdtem meg, majd 60 km után kezdtem 
befáradni és jócskán lassulni sokat sétáltam úgy 75 km-ig. 
Aztán jött a sivatagi vihar, alig láttam pár métert a nagy por-
viharban… Majd esni kezdett, ami kifejezetten jól esett, mi-
vel engem is lehűtött. Miután alábbhagyott kezdem kicsit 
felélénkülni és futni, sorra előz-
tem az addig előttem futókat, egy 
kínai fiúval oda-vissza előzgettük 
egymást, ami a viharban kis biz-
tonságot is adott, hogy nem téve-
dek el... A vihar elmúltával a fiú is 
lemaradt …. 

85 km után ahogy kezdett este-
ledni egyre jobban szedtem a lá-
baim, kb. 89 km-nél egy frissítő 
ponton Bérces Edit már várt a fej-
lámpával. Edit a szervezők mun-
káját segítette, és akkor ott a je-
lenléte, nekem is sok pluszt adott! 
Azt hiszem kevesen mondhatják 
el, hogy egy versenyen a futásu-
kat, egy ma is világcsúcsokat tar-

tó, többszörös világbajnok segítette!!! Köszönöm Bérces 
Edit! hu.wikipedia.org/wiki/Bérces_Edit

Gyorsan felvettem, a fejlámpát és indulni akartam tovább, 
mikor közölték velem Kínaiul, hogy nem engednek tovább, 
és be akartak ültetni egy nagy Ford terepjáróba, amivel a 
versenyt feladó versenyzőket szállították be. Persze ezt nem 
értettem, és nem is akartam érteni, csak később befutásom 
után tudtam meg, hogy a vihar miatt lefújták a versenyt! 
Megjegyzem az előttem futót még elengedték… Hát en-
gem ugyan 11 km-el a cél előtt nem visztek be… látva az 
időmet, hogy még bőven beleférek a szint időbe, már fu-
tottam is tovább hiába kiabáltak utánam! „Még hogy éle-
tem első 100 km-ét elvegyék tőlem, ezt nem hagyhatom, 
hiszen ezért jöttem… jól vagyok erőm is van, megcsinálom 
akkor is ha bármi potyog az égből!” 

Az utánam érkezők is folytatták a futást! Már nagyon kel-
lett a fejlámpa, hiszen nélküle nem láttam volna a fény visz-
szaverő csíkkal felragasztott hordókat, amelyek a pálya út-
vonalát jelölték, és hiánya miatt kizárhattak volna… Az 
utolsó km-ek nagyon nehezen akartak elfogyni… Kb. 800 
méterrel a cél előtt Edit elém jött, hogy bekísérjen, ez mint 
egy új erőt adva hatott rám, (kár, hogy 60 km után nem tu-
dott ott lenni!!!) rákapcsoltam, őt magam mögött hagyva 
szinte berepültem a célba. A célvonalat átlépve hihetetlen 
mámorító öröm töltött el, el sem hiszem, hogy képes vol-
tam 100 km-et ilyen nehéz körülmények között lefutni… A 
sivatagi terep nehézségét érzékeltetvén csak annyit, hogy 
kb. 140 egyéni induló volt, ebből 28 hölgy. A távot 14 nő és 
13 férfi versenyző teljesítette szint időn belül, tehát a lányok 
megint kitartóbbak voltak...akik között én is ott vagyok!!!

Sokan el sem indultak a második 50-es körre, és jó né-
hányan magukat túlbecsülve köztük „Elit Sztár futók” na-
gyon bekezdtek, aztán kiakadtak és feladták…. Összegez-
ve 12.helyen, 13 óra 46 perccel. ... értem célba, amiért talán 
nem kell szégyenkeznem, hiszen első 100 km-es futásom 
volt iszonyú nehéz terepen!

Most, hogy meg volt a bűvös 100 km, a közeljövőben ki-
próbálnám magam, hogy 12 órás futás alatt, normál körül-
mények között mennyi km-et tudok megfutni…. reménye-
im szerint 100 km-nél többet…. úgy 105-110 km közöttre 
teszem magam..

Igazi életre szóló élmény volt számomra ez a verseny, 
és nem csak azért mert itt futottam életem első 100 km-es 
távját! Hanem azért is mert nagyon sok kedves és szerény 
nagy eredményekkel rendelkező futóval is megismerked-
hettem, akikkel tényleg élmény együtt egy versenyen futni!

Varga Ildikó
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PSC UTÁNPÓTLÁS 
HÍREI

A PSC vezetősége a 2015/16 szezon U7 létszám hiánya 
miatt beindította az ovifocit. Horváth Nóra vezetésével kö-
zel 40 gyerek jár edzésre. Ebben a szezonban ennek kö-
szönhetően egyesületünk akár két csapatot is ki tudna ál-
lítani U7-ben. A tornákra továbbra is Dunaújvárosba kerül 

sor, igencsak megterhelő ez utazásban. 2016.10.18-án a 
PSC rendezte meg a diákolimpia selejtezőjét (5-6.osztály). 
Szomorú, hogy a környéken igen kevés csapatot érdekel a 
diákolimpia. Adony csapata nevezett csak, s így csak egy 
mérkőzésre került sor. A két csapat nem volt egy súlycso-
portba, magabiztos 9:0 arányú győzelmet arattunk. U19-es 
csapatunk folytatta szereplését a Megyei I osztályú bajnok-
ságban. A 9. fordulóban Mór csapata érkezett vendégség-
be. Sérülések miatt igen foghíjas volt a keretünk. A mér-
kőzés hajrájában 10 fővel küzdöttünk. A vendégek korán 

megszerezték a vezetést, azon-
ban Szőke Dávid egyenlített. 
A 10. fordulóban Lajoskomá-
romba utaztunk volna, azonban 
a munkanap miatt november 
02. 14:00 halasztottuk a bajno-
kit. A pihenő a legjobbkor jött, 
mert egyre több a sérülés a csa-
patnál. A 11. fordulóban Velen-
cét fogadtuk. Velence a dobo-
góról várhatta a bajnokit. Ezen 
a napon játszott a felnőtt így 
Toldi Olivér nem játszott. Ko-
rán hátrányba kerültünk, legna-
gyobb helyzeteink kimaradtak, 
s ahogy lenni szokott az ellen-
fél talált még egy gólt, s mi fu-
tottunk az eredmény után. Sári 
szépítő gólja után is mi voltunk 
mezőnyfölényben, de a legna-
gyobb ziccerek megint kimarad-
tak. A bajnokság 2/3-nál közép-
mezőnyhöz tartozunk. Látható a 
magasabb osztályban nagyobb 
iramúak a meccsek, de a fejlő-
déshez ez szükséges.  

Egyre erősebb ellenfél 
kevés siker

A PSC a 9. fordulóban az Adony csapatát fogadta. A két 
csapat mérkőzése a szomszédvárak rangadója. Az Elcalli-
sico. A mérkőzésen egyenlő erők küzdelme folyt. Felváltva 
forogtak veszélybe a kapuk. Az első félidőben Szántó Pat-
rik hibázott ziccerben, majd a második félidőben Nagy Vik-
tor a leshatárról indulva magabiztosan értékesített egy zic-
cert. Mint utóbb kiderült ez volt a mérkőzés győztes gólja. 
A 10. fordulóban a PSC felnőtt Szabadegyházára utazott. 
Már a mérkőzés elején a hazaiak sokkal jobban pörögtek. 
A PSC Györök Attilát nélkülözte. A hazaiak az első félidő-
ben sok helyzetet alakítottak ki, azonban egy védelmi hi-
bából 11-est kaptak, amit értékesítettek. A második félidő-
ben meddő hazai fölényben sok helyzet kimaradt, azonban 
a második hazai gól végképp eldöntötte a mérkőzés sorsát. 
A végeredmény nem tükrözi a mérkőzés képét. A 11. fordu-
lóban a Sárbogárd II csapata érkezett vendégségbe. Ezen 
a napon a PSC nem nyújtott maradandó teljesítményt, vi-
szont a küzdelemben sokkal jobb volt ellenfelénél. A ma-
gabiztos 3:1 arányú győzelem után nyugodtan várhatja a 
bajnoki hajrát a PSC. A nagy változások után a középme-
zőny eleje volt elérhető a felnőtt csapatnak. A hátralévő for-
dulónkban inkább rangadók várnak a PSC-re, de reméljük, 
hogy nem szakad le a vezető négyestől a PSC!

Négy Évszak Maraton
Négy Évszak Maraton őszi fordulója Pusztaszabolcson 

november 12-én 10.00 órakor lesz.Versenyközpont a Vá-
rosi Sportpálya,a rajt befelé indul a város felé. A szobornál 
a Velencei úton halad majd jobbra a 
József Attila utcán végig ,onnan ki-
kanyarodik a Besnyő fele vezető útra 
és egyenesen vissza.A távot (10,6km) 
teljesítők Batykó Szilvia által készí-
tett kerámia érmet kapják.A verseny 
eredményhirdetéssel zárul. Szeretet-
tel várunk minden sport kedvelőt! 
PSZSE Futó szakosztály

TISZTELT SZÜLŐK!
Kérem, kiskorú gyermekekkel együtt

jöjjenek a rendelésre, vagy más felnőtt 
kíséretében tudjuk fogadni a beteg 

gyermekeket. 
Köszönettel:

Dr. Valkó Péter
gyermekgyógyász szakorvos

címzetes főorvos
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