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Úszni jó!
Január 13-án rendkívüli testületi ülést tartott a képviselő-testület, melyen az iváncsai tanuszoda volt a téma.
Az ülés háttere: L. Simon László országgyűlési képviselő öszszehívta a kistérség polgármestereit és tájékoztatást adott
arról, hogy a kormány felülvizsgáltatja az ún. PPP konstrukcióban épült sportlétesítmények szerződéseit – ezek között van
az iváncsai tanuszoda is. A felülvizsgálat lényege, hogy az állam
kivásárolja a részét, majd átadja az önkormányzatoknak, vagy
a kistérségnek; kiegyenlíti a kivitelező kötelezően vállalt hiteltartozását, ezáltal megszűnik a háromoldalú szerződés.
Ezt követően lényegesen csökkennek a fenntartási költségek,
és az önkormányzatoknak már csupán ezt kell finanszírozni.
Ezen intézkedésnek köszönhető, hogy rendkívül gyors szervezést követően január 18-án már az első csoportok – iskolások és óvodások – mehettek úszásoktatásra Iváncsára.

Herczog Edit,
Európa-parlamenti képviselő
Pusztaszabolcson
Magyarország Eu-elnöksége kapcsán városunkba látogatott
Herczog Edit, Európa parlamenti képviselő, aki Csákváron
lakik, tehát kötődik Fejér megyéhez és szűkebb térségünkhöz.
Tőle tudtunk meg néhány fontos információt.
Vajon tudja-e a hétköznapi ember, mondjuk itt Pusztaszabolcson,
hogy mi a célja az Erópai Uniónak? Az, hogy a béke fennmaradjon a kontinensen. Minden dokumentuma, teljes intézmény- és
eszközrendszere a béke fenntartását szolgálja a tagállamokon,
de lehetőleg egész Európán belül. A kelet-európai államok közül
azokban, amelyek nem lettek tagjai az uniónak, az elmúlt 20
évben voltak fegyveres harcok, háborúk. Azon országokban,
amelyek készültek az uniós tagságra, majd tagokká váltak, sikerült megakadályozni fegyveres konfliktusok, gócok kialakulását.
Magyarország célja volt és ma is az, hogy pótolja az elvesztett
munkahelyeket, ami részben sikerült, hiszen nagyon sokan dolgoznak a nagy multinacionális cégeknél. Azonban nemcsak azoknak adnak munkát ezek a nemzetközi vállalatok, akik ténylegesen
náluk dolgoznak, mert az ott megkeresett pénzből vásárolnak,
mondjuk itthon, Pusztaszabolcson, ami ugye munkahelyet jelent
az üzletek tulajdonosainak, dolgozóinak. A képviselőasszony kiemelte: Ha jól megy a német gazdaságnak, akkor jól megy a magyar gazdaság is. Sajnos ma Magyarországon nem teremtődnek
a munkahelyek, hanem megszűnnek. Ha nincs rendben az elsődleges gazdaság, akkor semmi sem lesz rendben. Vegyük tudomásul, hogy a multi egy valamit termel – PROFIT-ot.

Az első pusztaszabolcsi csoport az iváncsai tanuszodában.

A magyar elnökség idején is kiemelt
feladat, hogy meg kell oldani az unió
gazdasági problémáit. Magyarország ugyan nem tagja az eurozónának, de erősen függ tőle –
gondoljunk csak például az euróhitelekre, bár inkább a svájci frankhitelek borzolják az emberek kedélyét,
valamint a gazdaság működésére.
Fontos feladat egy egységes roHerczog Edit
mastratégia kidolgozása az unión
belül, mert ez a feladat jelenleg az egyes tagállamok hatáskörébe tartozik, de romák minden tagállamban élnek alacsonyabb-magasabb lélekszámban.
Az ember középpontba helyezése is lényeges elem. Az üléseknek köszönhetően rengeteg politikus, üzletember jön hazánkba
fél év alatt – el kell hitetnünk a befektetőkkel, hogy érdemes
Magyarországra jönni, céget alapítani, fejleszteni.
Magyarország célja, hogy a fiatalok, mint régen, most is „vándorútra” induljanak Európába - de nemcsak az egyetemisták, a
szakmunkástanulók is - a megszerzett tudást pedig itthon kamatoztassák.
Minden elnöklő ország azt szeretné, ha észrevennék. Szlovénia
például az uniós energia hivatalt „szerezte” meg – Ljubjanában
lesz a központ. 2015-ig össze kell kapcsolni az európai energiahálózatokat. Csehország a kelet-európai fegyvergyártás központja, és a németek jobb keze az autógyártásban. Ezzel
szemben mi semmit nem csinálunk végig, mindent csak elkezdünk – mondta Herczog Edit.
Bízom benne, hogy sok kérdésre választ kaptak az olvasók,
vagy legalább is érthetőbb lett sok minden.

"Ember lenni mindig, minden körülményben."

(Arany János)
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2010. december 22-i képviselőtestületi ülés
Napirendek előtt:
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
- Kérdések, interpellációk
1. Víz,- és szennyvízdíj megállapítása
2. Könyvtárosi álláshely betöltése
3. A Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda Pedagógiai Program módosításának elfogadása
4. Iskolai házirend jóváhagyása
5. Az önkormányzati intézmények előirányzat átcsoportosítása
6. Méhnyakrák elleni védőoltás
7. A Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség elszámolása a 2010. évi orgonahangverseny sorozat
megrendezéséhez nyújtott önkormányzati támogatással
8. Vételi ajánlat önkormányzati tulajdonú (MÁV laktanya) ingatlanra
9. A helyi menetrendszerinti autóbusz közlekedés viteldíjai
10. Önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról
11. Javaslat lakásbérleti díjak változtatására
12. Javaslat a vagyonrendelet módosítására
13. Pályázatírói ajánlatok
14. Kiemelt célok megállapítása
15. Javaslat helyiségbérleti díjak megállapítására
16. A Pusztaszabolcsi Polgárőrség által elnyert támogatásból megvalósuló térfigyelő rendszer bővítése
17. Javaslat ingatlan bérbeadására a Pusztaszabolcsi
Helyi Kft-nek
18. Javaslat ingatlan bérbeadására a Consalba Autó Kftnek
19. Az Arany János utca csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos bejelentések
20. Tó Tévé kérelme
21. Bejáró tanulók utáni normatíván felüli igény
22. A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet
módosítása
23. Az utak terveinek korszerűsítése
24. Közcélú foglalkoztatás megszűnése utáni átmeneti
foglalkoztatás
25. Kérelem a Petőfi Terem bérleti díjból származó többletbevétel felhasználásáról

Zárt ülés
26. Az Adonyi Rendőrőrs vezetőjének felmentése
27. Polgármester szabadságának jóváhagyása
28. Dr. Kovácsai Sándor bejelentése
29. „Fejér Megye Díszpolgára” kitüntető cím és egyéb kitüntető címek adományozása
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Részletesen az érdekesebbek közül:
1. A képviselő-testület döntött a 2011. évi víz- és csatornadíjakról, melyek a következőképpen változnak:
Vízdíj:
232 Ft/m3
Szennyvízdíj
469 Ft/m3
Víz eszközhasználati díj
33 Ft/m3
Szennyvíz eszközhasználati díj
86 Ft/m3
2. A könyvtáros álláshelyre kiírt pályázatra a több jelentkező közül kettőt hívott be a képviselő-testület, melynek
oka, hogy mivel a városi könyvtár iskolai könyvtári feladatokat is ellát, ezért csak tanári végzettséggel is rendelkező, vagy elsősorban azzal rendelkező jelölt
jelentkezését várta a város. Két ilyen pályázó volt, Paragh
Margit és Krasznai Zoltán. Utóbbinak sajnos a nyelvvizsga hiánya miatt még nincs meg a diplomája, a törvény
szerint pedig a végzettség megléte alól felmentés nem
adható, gyakorlatilag a hölgy pályázó maradt. A pályázati
határidő miatt a bizottságok nem tudták meghallgatnia
jelölteket, ezért Paragh Margit a testületi ülésen válaszolt
a kérdésekre: tisztában van-e mit jelent a nyilvános
könyvtári feladat; mi az oka, hogy az utóbbi időben sűrűn
kellett munkahelyt változtatnia; hogyan tudja megvalósítani a rendezvényekhez igazódó nyitvatartást, hiszen
Érden lakik. A pályázó elmondta, hogy most jár egy segédkönyvtárosi képzésre, ahol volt közkönyvtári gyakorlaton; a gyereklétszám csökkenése miatti leépítést
követően csak szerződéssel tudott elhelyezkedni; Érdre
jó a közlekedés, hiszen óránként van vonat.
A képviselő-testület Paragh Margitot nevezte ki határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba három
hónap próbaidővel. (Bemutatkozó írás a Fejlesztések
rovatban.)
6.

Az önkormányzat továbbra is támogatja a 12 éves lánygyermekek számára a méhnyakrák elleni védőoltás lebonyolítását, ennek pénzügyi fedezetét biztosítja a
2011. évi költségvetésben és 30 fő részére megrendelte
az oltóanyagot.

8. Rendeződni látszik a MÁV laktanya helyzete. Emlékeztetőül: az ingatlant az önkormányzat 2005. novemberben vásárolta meg bruttó 11.375.000 Ft-ért.
Hasznosítására több határozat is született. Most két értékbecslő egymástól távoli forgalmi értéket állapított
meg. Az ingatlanra érkezett vételi ajánlat bruttó 17 millió forint összegben. A vételi ajánlatot tevő befektető a
januári ülésig lehetőséget kapott a építési szabályzat
megismerésére, mivel lakásokat kíván kialakítani a épületben, ezért januárban folytatódik a tárgyalás.
9. A képviselő-testület nem fogadta el a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés viteldíjainak emelését, ezért azok maradnak a 2010. évi összegek.
11. Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díja az
alábbiak szerint emelkedik a 2011. évben:
A komfortos lakások bérleti díja
140 Ft/m2/hó
Az összkomfortos lakások bérleti díja
160 Ft/m2/hó

2011. január
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13. Az önkormányzat a 2011. évtől a település fejlődését segítő pályázatok minél eredményesebb kihasználása érdekében külső pályázatíró cég segítségét kívánja igénybe
venni. A pályázatfigyelés és pályázatírás mellett a pályázatok nyomon követése is feladata lenne a projektek zárásáig és az elszámolásig. Összesen 7 pályázat érkezett.
Döntött a képviselő-testület arról, hogy az eredményes
pályázatok érdekében a Magyar Projektmemedzsment
Iroda Kft-vel elkészítteti a „városfejlesztési elképzelések
dokumentációját”. Részletes vitában elhangzott, hogy
jobb egy főállású pályázatíró személy, mert mindig itt van
a helyszínen; ellenérvként az szerepelt, hogy aki sikerdíjért ír pályázatot, annak fontos, hogy az nyerjen, mert
csak akkor kap pénzt, valamint, hogy egy pályázat meg-

Két ülés közötti események
(2010. november 25. - december 22.)
Megérkeztek az iskolába az interaktív táblák és a laptopok, már üzembe is helyezték őket. A pedagógusoknak kihívás, de a gyerekek számára sokkal szemléletesebb,
érdekesebb tanórákat jelentenek ezek a modern eszközök.
Sajnálatos, hogy a polgármesteri hivatal régi szárnyának
felújítására beadott pályázatunk forráshiány miatt nem
került a nyertesek közé.
A sportpálya elmaradt bérleti díjának rendezésére a MÁVval a fociklub megkapta a szükséges összeget. Egyeztetés
történt a pálya esetleges megvásárlásának ügyében, de a
tulajdonos MÁV Zrt. túl magas árat határozott meg.
A Magyar Televízió riportot készített a polgármesterrel a
Mindenki ebédel pályázattal kapcsolatban, melynek keretében Pusztaszabolcson 6 hónapon keresztül 70
hátrányos helyzetű gyermek étkezhet naponta térítésmentesen.
A Kistérségi Társulási Tanács ülésén nem fogadták el a
költségvetési koncepciót, mert nem tartalmazott a jövőre
vonatkozó konkrét elképzeléseket. Jelenleg kétséges a
Kistérségi Társulás jövője.
Az ercsi munkaügyi központtal történt egyeztetésnek köszönhetően február 1-jétől lesz lehetőség ismét közcélú
munkások foglalkoztatására a kormány által meghatározott új feltételek szerint. Szakértői egyeztetés is történt
az esélyegyenlőségi tervről.

Januári képviselő-testületi ülés
Napirendek előtt:
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
- Kérdések, interpellációk
1. Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének
I. fordulós tervezete
2. József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda előirányzat módosítási kérelme
3. Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv elfogadása(átdolgozott terv a honlapon 2011. január 25-től elérhető, szöveges kiegészítés a helyszínen)

VÁROSHÁZA

írásához szerteágazó tudás kell, amihez egy jólképzett
csapatra van szükség. A képviselő-testület úgy döntött,
hogy ugyancsak a Magyar Projektmemedzsment Iroda
Kft-t bízza meg az önkormányzat a pályázatfigyelési és
pályázatírási feladatok ellátásával.
16. A Pusztaszabolcsi Polgárőrség a LEADER pályázaton
elnyert támogatás (3.189.000 Ft) segítségével 6 db
térfigyelő kamerát szerez be, melyek a város fontos
pontjain kerülnek elhelyezésre. Szükséges lenne egy
további kamera felszerelése, amelyre az önkormányzat biztosítja a 2011. évi költségvetés terhére a szükséges 1.038.000 Ft-ot.
A kérdések, interpellációk sorában Tüke László felvetette,
hogy tenni kell valamit az ellen, hogy a dolgozókat szállító
vállalati busz ne az óvoda előtti szakaszra forduljon be és
várakozzon, de az sem jó, amiről emlékezete szerint döntés
született, hogy a másik oldalon forduljon, mert nyári időszakban a gyermekorvosi rendelő nyitott ablakán száll be a
kipufogó égésterméke. Szerencsésebb lenne kialakítani egy
buszfordulót valahol a Velencei út városhatár körüli részén.
A katolikus templom pályázaton nyert 5 millió forintot két
ólomüveg ablak kialakítására, de szükség lenne még 1 millió forintra, melynek összegyűjtését Czöndör Mihályné vállalta fel, ehhez kérte a jelenlévők támogatását.
Czöndör Mihály elismerését fejezte ki a Zsiráf óvoda
Luca-napi rendezvényeivel kapcsolatban.
Válaszában a polgármester elmondta, hogy egy éve behajtani tilos táblát helyeztek ki az orvosi rendelő felé, meg
kell vizsgálni, hogy kötelezheti-e a város a dolgozókat
szállító buszokat arra, hogy ne ott forduljanak meg, ahol
eddig. Magánszemélyként bárki szabadon adományozhat
bármilyen célra. Mindkét óvodára büszkék lehetünk mind
esztétikailag, mind szakmai színvonalában.
Csányi Kálmán felhívta a figyelmet, hogy idén is szeretné
a Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány
odaítélni a Civil kurázsi díjat, erre kértek jelöléseket január 31-ig.
Forgalomszabályozási intézkedésekről döntött a képviselő-testület Paál Huba és Kátai György felvetéseire: a
Kossuth utca óvoda előtti szakaszán a Tűzoltószertár és a
Vízügy előtti részre az üzletekig terjedő hatállyal várakozni tilos táblát helyeznek ki a balesetveszély csökkentése érdekében.
4.

Óvodai és iskolai beiratkozások időpontjainak meghatározása
5. Manóvár Óvoda károsodásainak megszüntetése
6. Javaslat önkormányzati tulajdonú (MÁV laktanya) ingatlan
értékesítésére
7. Szabolcs Napok pénzügyi finanszírozása
8. Tájékoztató az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. II.
félévi tevékenységéről
9. Javaslat a Dózsa Gy. út 2-6. sz. előtti útszakasz javítására
10. Pusztaszabolcs városfejlesztési koncepciója
11. A Mátyás király utca egyirányúsítása az Iskola utcától a József Attila utca felé

2011. január
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szerül az önkormányzat, hogy megőrizze a város gazdasági stabilitását.

Zárt ülés
12. Polgármester szabadságának jóváhagyása

Néhány pont részletesen:
1.

Első körben tárgyalta a képviselő-testület a város
költségvetését. A 2011. évi költségvetésről szóló törvény értelmében a normatív támogatások fajlagos
összegei nem változtak. Önkormányzatunk számára
az oktatási normatíva a legjelentősebb összeg, mely a
tanulólétszám csökkenése miatt jelentősen csökkent
az előző évhez képest.
Csökkent a településre kimutatott SZJA, valamint a
jövedelemkülönbségek csökkentésére kapott összeg
is jelentősen csökkent.
A pénzbeli szociális ellátásokra is kevesebb támogatást kap az önkormányzat, az ellátásra szorulók köre
viszont sajnálatosan emelkedik.
Mindezek összesen mintegy 20-25 millió forintos
csökkenést jelentenek, ami erőteljesen hiányzik a
város költségvetéséből.
Csökken a közszolgálatot ellátók cafeteria juttatása a
költségvetési törvény rendelkezése szerint.
A költségvetésben eredetileg tervezett több tételt teljesen kihagy a testület a további tervezésből, mert nem
fog megvalósulni kívülálló okok miatt. Ezekkel csökken a költségvetés kiadási része, viszont növekszik a
kistérségi uszoda igénybevétele miatti kiadásokkal.
Jelenleg ott tart a tervezés, hogy az induló 81 millió
forintos hiányt már sikerült jelentősen lefaragni, de
szükséges további ésszerűsítés a költségvetésben.
Nagy valószínűséggel fájdalmas döntésekre kény-

Két ülés közti események
(2010. december 22. - 2011. január 27.)
Működnek városunkban is a fémtolvajok, elvitték az iskolák területéről az aknafedeleket.
Január elején megyei polgári védelmi ülés volt a belvízés az árvízvédelemmel kapcsolatban.
Egyeztetés történt a Munkaügyi Központ Ercsi Kirendeltségének vezetőjével a közmunkaprogram alakulásáról:
február 1-jétől 20 fő foglalkoztatása kezdődik meg napi
4-4 órában délelőtti, illetve délutáni műszakban.
A városfejlesztési koncepció kialakításával kapcsolatban
megbeszélés történt a Magyar Projektmenedzsment
Iroda ügyvezetőjével.
L. Simon László országgyűlési képviselő polgármesteri fórumot tartott és egyeztetést folytatott a kistérségi tanuszoda ügyében.
Tisztújító közgyűlést tartott a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület, ahol Czompó Istvánt választották a felügyelőbizottság elnökévé.
Szülői kérésre egyeztettek a 3. osztályos egésznapos oktatás folytatásáról – ha az iskola ki tudja gazdálkodni,
mint ahogy eddig, akkor továbbra is működhet.
A rendkívüli testületi ülésről a címlapon olvashatnak.
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4.

A képviselő-testület az alábbiak szerint hagyta jóvá
a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és
Óvoda beiratkozási időpontjait:
- óvodai jelentkezés időpontjai a 2011/12. nevelési
évre: 2011. május 2-5.
- első évfolyamosok beíratásának időpontjai a
2011/12. oktatási évre:
- 2011. március 30. - 2011. április 5. közötti napok

5.

Elkészült a Manóvár Óvoda épületén keletkezett károk
kijavítására kért szakvélemény és ennek alapján rövidesen megvalósul a hibák kijavítása, a felújítás.

6.

Döntés született a MÁV-laktanya eladásáról. Az ingatlant
a Venice Projekt Kft. vásárolja meg 17 millió forintért. Az
épületben lakásokat fognak kialakítani és azokat értékesítik. Vállalja az új tulajdonos a környezet rendbetételét is. Remélhetőleg mindenki megelégedésére
megszűnik ez a probléma a városközpontban.

11. A Településfejlesztési Bizottság javaslatára forgalmirend-változásról döntött a képviselő-testület.
A közlekedés és parkolás megkönnyítés, valamint a
balesetveszély csökkentése érdekében a Mátyás király utca az Iskola utca és József Attila utca között a
József Attila utca felé egyirányú lesz. Tehát ezután az
iskola előtti utcaszakaszra csak az Iskola utca felől
lehet behajtani. A gépjárművek mindkét oldalon várakozhatnak ezután is.
Megemlékezést tartott a város a világháborúk áldozatairól a doni áttörés (1943. január 12.) évfordulójához közeli szombat délelőttön.
Polgármester úr interjút adott a Régió Régia főszerkesztőjének.
Egyeztetést folytattak a térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről.
Január 21-én „Könyvtárnyitogató”-val megnyílt ideiglenes
helyén a MÁV iskolában a könyvtár.
Január 22-én Kóka Rozália előadóművész adott színvonalas műsort a Magyar Kultúra Napján a városháza dísztermében.
A kérdések, interpellációk során Paál Huba elmondta,
hogy milyen felemelő volt Kóka Rozália műsora, de megrázó is, mert egy népcsoport, a bukovinai székelyek hányatott sorsát mesélte el. Szomorú, hogy kevesen voltak
rá kíváncsiak. Nehezményezte, hogy a könyvtárnyitogatóra nem kaptak meghívót a képviselők.
Csányi Kálmán, mint a város képviselője az ún. uszodaperben, elmondta, hogy a kialakult helyzet miatt a felperes Iváncsa kérésére a következő tárgyalás április 20-án
lesz.
Szajkó János szóvá tette, hogy az Iskola utcában parkoló busz
akadályozza a forgalmat és rongálja az aszfaltút szélét.
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Csányi Kálmán arról érdeklődött, hogy miért vettek fel a
költségvetés elfogadása előtt új dolgozót – azért, mert a
gyesen lévő munkatárs ismét szült, a feladatokat tovább
nem lehet helyettesítéssel elláttatni, ezért a pályázati eljárás lefolytatásának idejére reaktiválták a korábban igazgatási előadói feladatokat ellátó dolgozót, válaszolta
Vezér Ákos jegyző. Szintén Csányi Kálmán érdeklődött: az
uszodába járásról: milyen tájékoztatást kaptak a szülők,
mi határozza meg, hogy mely osztályok, csoportok vehetik igénybe.
Tüke László javasolta, hogy a balesetveszély elhárítása érdekében vezettesse el a város a vizet a Besnyő felé vezető
útról, fedezze a költségeket.

Czompó István polgármester válaszolt a kérdésekre: a telektulajdonos engedélyezte a háza előtt a buszparkolást;
heti 10 óra áll rendelkezésre az uszoda általi időbeosztásban, az 5 éven felüliek vehetnek részt az úszásoktatásban;
a szülők az iskolától megkapták a megfelelő tájékoztatást;
földkábel húzódik a földben a besenyői út mellett; felmérik
a helyzetet. Megjegyezte, hogy ettől az évtől az állam nem
támogatja a vízitársulásokat, tehát még többet kell fizetnie
a városnak a vízelvezetők karbantartásáért, a katasztrófavédelemnek is jelezni fogja a problémát.
Paál Huba szerint romlik a közbiztonság, az elkövetőket
alig beviszi a rendőrség, pár óra múlva ismét itthon vannak.

Tájékoztató a Kistérségi
Társulási Tanács üléseiről

ménytelenné nyilvánításáról, illetve új eljárás megindításáról.
Tanács novemberi ülésén:
• megválasztásra került a területfejlesztési feladatokat
ellátó elnökhelyettes, a Társulási Tanács Pénzügyi Bizottságának elnöke és tagjai.
• egyeztetés történt a Társulás pénzügyi helyzetének
rendezése érdekében.

A Társulási Tanács 2010. II. félévben hét társulási ülést
tartott.
Tanács júliusi ülésén:
• megtárgyalta a térfelügyeleti rendszerek kiépítésével
kapcsolatos lehetőségeket.
• határozatok kerültek módosításra az „Esélykülönbséget
mérséklő kulturális vidékfejlesztés elősegítése” c. programban való részvétel miatt, melyre a pályázatban való
részvételi jogosultság fenntartása érdekében volt szükség.
Tanács augusztusi ülésén:
• döntés született az Adonyi Kistérségi Szociális Központ
adonyi és perkátai telephelyének felújítása érdekében
megindított közbeszerzési eljárással kapcsoltban az adonyi telephely vonatkozásában (nyertes a SOFE-2001. Kft.),
míg a perkátai telephely tekintetében új eljárás lefolytatására tetettek javaslatot, mivel ajánlat nem érkezett.
• a fenti beruházással kapcsolatban döntés született
arról, hogy a pályázat önerejének biztosítása érdekében pályázat kerül benyújtásra saját forrás kiegészítésére az EU Önerő Alap igénybevétele érdekében. A
megpályázott összeg: 3.679.630 Ft.
• megtárgyalta Beloiannisz Község Önkormányzata kérelmét, a Társulás irányában fennálló 2008-2009. évi
tartozásának elengedése érdekében, a kérelem elutasításra került.
Tanács szeptemberi ülésén:
• elfogadásra került az I. féléves gazdálkodásról szóló beszámoló.
• döntés született az Adonyi Kistérségi Szociális Központ
perkátai telephelyének bővítése és felújítása tárgyában
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról.
• döntés születetett arra vonatkozóan, hogy az önkormányzatiság 20. évfordulója alkalmából a Fejér Megyei
Hírlapban megjelentetni kívánt melléklet költségeihez
100.000 Ft összeggel járul hozzá a Társulás.
Tanács októberi ülésén:
• az október 3-i választásokat követően tartotta alakuló
ülését a Társulási Tanács, ahol megválasztásra kerültek a tisztségviselők is.
• döntés született az Adonyi Kistérségi Szociális Központ
perkátai telephelyének bővítése és felújítása tárgyában
ismételten lefolytatott közbeszerzési eljárás ered-

Tanács decemberi ülésén:
• elfogadásra került a pénzügyi helyzet rendezésére vonatkozó javaslat, melynek értelmében a Társulás költségvetéséhez az önkormányzatok hozzájárulnak annak érdekében,
hogy 2010. évben a működtetés biztosított legyen.
• eredményesnek nyilvánították az Adonyi Kistérségi
Szociális Központ perkátai telephelyének bővítése és
felújítása tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást,
és kihirdették a nyertes ajánlattevőt.
• elfogadásra került a 2010. évi belső ellenőrzési terv.
• elfogadásra került a 2010. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló.
• a 2011. évre vonatkozó költségvetési koncepció elutasításra került azzal, hogy kerüljön átdolgozásra.
A Kistérségi Koordinációs Hálózat átszervezésre kerül
2011-től, ezért az adonyi kistérségi koordinátor megbízása év végén megszűnt.
Összegzésképpen elmondható, hogy a Társulás fő feladata
jelenleg a pénzügyi konszolidáció. A pénzügyi nehézségek kialakulásában komoly szerepet játszott a szociális
feladatellátás területén jelentkező normatíva visszafizetési kötelezettség. Decemberben döntés született arról,
hogy a kistérséghez tartozó 8 önkormányzat járuljon
hozzá összesen közel 8 millió Ft befizetésével a Társulás
pénzügyi helyzetének rendezéséhez. A 2011. évre vonatkozó költségvetési koncepció, illetve költségvetés készítése folyamatban van.

2011. január

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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Előző számunkból kimaradt

Idősek Napja összefogással
és támogatókkal
Az Idősek Klubjában immár tíz éve minden évben megünnepeljük az Idősek Világnapját. Tavalyi évben is a dolgozók
már szeptember elején azon gondolkodtak, mi legyen az ünnepi menü és ki milyen süteményt süssön. Az általános iskolásokat megkértük, készüljenek egy rövid műsorral…
Mikor mindent megbeszéltünk, szóltunk az intézményvezetőnek, ő azt mondta, írjunk össze mindent, ami kell, és majd
segít bevásárolni. Megtettük. Az időpontot is kitűztük október 9. szombatra. Hétfőn eljött hozzánk az intézményvezetőnk és közölte, Kistérségi Társulásnak nincs pénze az
ünnepségre, próbáljunk támogatókat keresni. Nagyot csalódtunk, mert ilyen még nem volt, de ezt is megtettük. Október 9-én reggel minden dolgozó jött, hozta az otthon

peljük mindenki születés és névnapját. Egy szál virággal és
nagy közös tortával, sütivel, üdítővel, kávéval. Halk zene mellett beszélgettek, majd megköszönve a megemlékezést és a
finom ebédet, hazamentek.
Ilyenkor nagyon örülünk, hogy ismét sikerült örömet szerezni
idős gondozottainknak, de most nem jöhetett volna létre támogatóink nélkül, akiknek ezúton mondunk köszönetet az
ajándékokért és az anyagi támogatásért. Köszönjük vendégeinknek, hogy megtiszteltek a jelenlétükkel, mint minden
évben. Ajándékozóink: Hajdó Györgyné, Szőke Erzsébet, Czöndör Mihályné, Czompó István, aki sok más teendője mellett
minden meghívásunkat elfogadja és eljön hozzánk.
Anyagi támogatóink voltak: Szőke Erzsébet, Bagaméri Cukrászda (Adony – olcsóbban kaptuk a tortát), Csiki Ottó, dr.
Szász Károly, Horváth Lajos. Végül megköszönjük, hogy a
tortát mégis kifizette a Kistérségi Szociális Központ. Megköszönöm munkatársaimnak a segítséget mind a szervezésben,
mind a sütésben és főzésben, mert mindezt önzetlenül, a szabad idejükben tették, mint eddig minden évben.
Soha nem tettük meg, de én most mégis megteszem - tudom
neheztelni fognak érte a kolléganőim, de - felsorolom nevüket,
hogy tudják, kik dolgoznak a helyi idős emberekért: Adorjánné
Bozsódi Irén, Ármai Gyuláné, Gálicz Imréné, Kósáné Pető Erika,
Kovács Ferencné, Páhi Ernőné, Szabó Beáta, Tóthné Várnagy
Olga. Sőt, igaz kicsit később, dr. Szász Károlyné is meglátogatta
gondozottainkat, köszöntötte őket és ő sem jött üres kézzel,
amit köszönünk neki is.
Horváth Lajosné – gondozónő

2010, október 9. szombat

elkészített süteményt vagy az ételhez nyersanyagot, ki mit
tudott. Elkészült az ünnepi ebéd. Szépen megterített asztallal vártuk gondozottainkat és meghívott vendégeinket, aki
egyedül nem tudott bejönni, azt a gondozónők bekísérték.
Meghívott vendégeink mindannyian eljöttek, és ajándékkal
kedveskedtek az időseknek. Az intézményvezetőnk majd a
polgármester úr is köszöntötte őket. Az iskolások előadták
műsorukat, mint minden évben, most is nagyon tetszett az
időseknek, meghatódtak. Az ebéd elfogyasztása után mi köszöntöttük gondozottainkat. Ilyenkor, ezen a napon ünne-

Mindenki tortája – közös születésnapi torta

Idősek karácsonya
December 21-én tartottuk az Idősek Klubjában a hagyományos karácsonyi ünnepségünket. Köszönjük a helyi Általános Iskola pedagógusainak és a gyerekeknek a
színvonalas ünnepi műsort.Megköszönjük a meghívott
vendégeinknek a jelenlétüket és az idősek részére hozott
ajándékokat.
Számunkra is nagy öröm volt látni az idős emberek örömét és meghatottságát, mivel sokan közülük már egyedül
élnek és mi jelentjük számukra a családot, a megtartó közösséget. Nélkülünk nem lenne Karácsonyuk.
Köszönjük Szászné Zsuzsának, hogy Mikulásra és Karácsonyra is eljött és ajándékkal is kedveskedett gondozottainknak, akik hozzá is közel állnak.
Köszönjük még az ajándékokat: Szőke Erzsébetnek, Hajdó
Györgynének, Czompó Istvánnak. Köszönjük az Adonyi

Mennyből az angyal

Kistérségi Szociális Központnak, hogy ha szerényen is, de
hozzájárultak a karácsonyi ünnepségünkhöz.
Köszönjük: gondozottak és dolgozók
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Városi karácsony
Mint minden évben, idén (2010-ben) is megrendeztük a
Városi karácsonyt. A művelődési ház korszerűsítése, átépítése miatt még mindig az általános iskola tornaterme
fogadta be a szereplőket. Valljuk be: egy tornaterem nem
éppen ideális a kulturális rendezvények számára, ha
egyébért nem, akkor a nem túl jó akusztika miatt, hiszen
meglehetősen visszhangos.
A Karácsony: tudjuk, hogy Jézus születését ünnepeljük
ebben a téli időszakban. A műsor is a születéstörténettel
kezdődött, majd a József Attila Általános Iskola énekkara
szerepelt és vezetőjük, Kinyikné Boros Ildikó énekelt, harangjátékon közreműködött Kinyik Berta, gitáron kísért
Szabó Ramóna Flóra.

St. Hubertus trió

denki abba a réges-régi korba, amikor a féltékenység és hatalomféltés miatt Heródes halálra kerestette a gyermek Jézust, annyira félt attól, hogy ő lesz a világ megváltója, a
Messiás. Hujberné Király Beáta ismét remek munkát végzett
a gyermekekkel.
A dalokról az énekkar mellett a St. Hubertus trió – Tomasek
Eszter, Milvius Attila és Debreceni Márk – gondoskodott.
Ismét színvonalas műsorral lepték meg a közönséget, akinek
tetszik, hogy egyre többet énekelnek magyarul is.
Köszönet az iskolavezetésnek, hogy helyet adott a városi
karácsonynak; az iskola dolgozóinak a segítségért; a közterület felügyelőnek és a közmunkásoknak a szállításért
és a cipekedésért. Nélkülük, a háttér nélkül nem jöhetett
volna létre ez az este sem.

Pásztorjáték

Nem karácsonyi meséket mondtak, de az iskola és a kistérségi mesemondó versenyek győztesei derítették jó kedvre a
közönséget: Harza Márk, Neikl Noémi és Tunyogi Petra.
Bemutatkoztak a Kistérségi Örökmozgók pusztaszabolcsi tagozatának kislányai Huszár Katalin vezetésével.
Varga Ádám nemcsak karácsonyi dalt énekelt, de verset is
mondott – színjátszást tanul egy alapítványi iskolában
Székesfehérváron.
Kellemes színfolt volt a 4.c-sek furulyán előadott három
ismert karácsonyi dala – őket Nyíri Éva tanította be.
Az igazi karácsonyi hangulatról a pásztorjáték gondoskodott,
hiszen a kis szereplők jóvoltából oda képzelhette magát min-

Az iskola énekkara

Vannak emberek, akik
bennünket szolgálnak...
Megnevezem, például Szőke Erzsi!
Mága Zoltán újévi koncertjére 100 db jegyet kapott a fent nevezett jótékonysággal megáldott úriembertől.
Szőke Erzsi hosszasan szervezett, s megtelt a két busz. Mi szabolcsiak örömmel mentünk.
Vártuk a buszunkat, de hittük, hogy igazi élményben lesz részünk. Nem csalódtunk.
Óriási látvány fogadott, amikor 13.000 főt láttam együtt. Döbbenet volt.Az előadás fergeteges élményt jelentett.
Mindig hittem az emberi segítőkészségben, jótékonyságban,
tettrekészségben és a magyar virtusban.
Mága Zoltán igazi kincs!
A gyerekek zenekara – 100 hegedűs, Mága Zoltán kicsi fia,
együtt játszották a „Kis kece lányom” című népdal feldolgozását
– óriási siker volt.
Nem akarom felsorolni az összes élményemet, mindig tudtam,
kell a katarzis, ami tovább tudja lendíteni az embert.
Hiszek őszintén a percekben, az órákban, amit a gyerekek által

Mága Zoltán és kisia a 100 tagú gyermek zenekarral

vagy éppen ilyen óriási tömegben tudok megélni.
Köszönöm Erzsike, mindannyiunk nevében, hogy megszervezted és olyan újévi meglepetést szereztél nekünk, mely erőt ad a
következő év munkájában.
2011. január 2.

2011. január

Pappné Bánóczi Ilona
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A világháborúk áldozatainak emléknapja
Talán nincs Magyarországon olyan család, amelyben ne
támasztana szomorúságot az a szó: világháború. Szüleink, nagyszüleink generációja még összerándul 66 év
után is, ha háborús híradások mennek a tévében. A fiatalok nem értik, miért nem szeretik, soha nem is szerették
a háborús filmeket. Pedig egyszerű a magyarázat: a
három-öt-tíz- tizenöt évesen átélt ágyúzás, bombázás, félelem, rettegés a bizonytalanságtól kitörölhetetlen nyomokat hagyott bennük. Még fájdalmasabb, ha apa, testvér,
rokon nem jött vissza a frontról. Mert nagyanyám is csak
úgy emlegette: ott maradtak a fronton. Sok család: sok
asszony, gyermek, szülő életén hagyott kitörölhetetlen
nyomot.

Emlékezők

Ezért mondják: Soha többet háborút!
A két világháború áldozataira emlékeztünk január 15-én
a világháborús emlékműnél. Az enyhe idő ellenére kevesen gondolták úgy, hogy a hősök megérdemelnek egy órát
drága idejükből. Lehet, ma már nem szokás emlékezni.

A szereplők: Varga Ádám, Horváth András, Csomor Csaba

Pedig azt mondják, amelyik nép elfelejti a történelmét, az
megérdemli, hogy újra átélje. Mi ezt nem akarjuk.
A közreműködő Csomor Csaba, Horváth András és Varga
Ádám a versrészletek mellett korabeli katonalevelek
részleteit olvasta fel.
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Következzen néhány gondolat
Kátai György, a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnökének emlékező beszédéből:
Polgármester úr! Hölgyeim és Uraim!
Kedves Megemlékezők!
Városunkban szép hagyománnyá vált,
hogy évről-évre megemlékezünk a XX.
század két világégésének hősi áldozatairól. …
Kátai György emlékezik
Az I. világháború már az első néhány hónapban a korábbi háborúkból nem ismert óriási emberáldozatokat követelt. …
A nagy háborút követő békediktátum Magyarország számára
nemzeti tragédia lett. De Európa nem nyugodott, újra fegyverkezett. Elsősorban Németország készült revansra éski is robbant a
II. világháború, melyből (mint ahogy az elsőből sem), nem sikerült kimaradnunk.
Ez a háború még hosszabb, még kegyetlenebb és még több áldozatot követelt, mint az első.
Óriási volt a civil áldozatok száma is, köszönhetően annak, hogy
megszűnt a front és a hátország különválása, valamint egy rettenetes fajelmélet alapján emberek száz és százezreit semmisítették
meg a legkegyetlenebb módokon.
Rengeteg magyar katona és civil esett áldozatul ebben a háborúban is. …
Csak az1943. január 12-i doni áttörést követően több mint százezer magyar katona esett el.
A két borzalmas világháborúnak mintegy 50 millió emberáldozata volt a világon.
Mi itt és most a két háború magyar hőseire és egy kicsit talán jobban a pusztaszabolcsiakra emlékezünk. Igen, hősökre, mert azt
tették, amire felesküdtek, amit akkor a nemzet és annak vezetői
elvártak tőlük. Persze nem biztos, hogy arra a kérdésre, hogy
ilyen módon hősökké akarnak-e válni, igennel válaszoltak volna.
Nem inkább azt az életet képzelték el maguknak, hogy felnőve tanulnak, dolgoznak, szeretnek, gyermeket nevelnek, unokát ringatnak és az élet végén szeretteik körében hunyják le szemüket?
Hamvas Béla filozófus
mondja egy írásában:
„Én irtózom attól, hogy
hős legyek. Én szeretnék
normális ember lenni.”
Itt a szobor tövében, az
áldozatokra gondolva
azt kívánhatjuk, és egyben tehetünk is érte,
hogy maradjon a kor
melyben élünk és a következők is, normális, ne
követelje senkitől, hogy
hőssé kelljen válnia.
Köszönöm,
hogy meghallgattak.
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„Édes hazám, mit vétettem?”
A Magyar Kultúra Napján
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnuszt.
Ennek emlékére hossvizú évek óta január 22-e a Magyar
Kultúra Napja. Idén harmadik alkalommal rendeztünk ünnepi műsort városunkban is ezen a jeles napon. Kóka Rozália, a Népművészet Mestere, Magyar Örökség-díjas
előadóművész a magyarság egy jellegzetes népcsoportjának, a bukovinai székelyeknek a történetéről mesélt. Sajnos
ennek a népcsoportnak a története sincs híjával a szenvedésnek, nyomorúságnak, könnyeknek. De ennek ellenére,
vagy talán éppen ezért gyönyörűséges dalok, mesék, legendák születtek ajkukon, melyeket Rozália csodálatos eredeti
nyelvezeten adott elő. A műsor után rögtönzött közönségtalálkozó, s beszélgetés alakult ki a dedikálás közben.
Álljanak itt Kóka Rozália szavai, gondolatai arról, hogy kicsoda ő, s kicsodák, hogyan lettek a bukovinai székelyek:

„Mi volt ott? Vér vitte a kalapot!”

„Nemzeti kisebbségben született emberek gyermeke vagyok.
Édesanyám bácskai magyar, édesapám bukovinai székely.
1941 novemberében kötött házasságuk „történelmi találkozásnak” is felfogható.
- 1941 májusában a Bukovinából Bácskába telepített székelyek egy csoportját, a bajmoki vasútállomáson, pártás,”magyarruhás” leányok fogadták. Ott pillantotta meg édesapám
édesanyámat.
- 1943-ban születtem. Hamarosan részese lettem a bukovinai székelyek 1944. októberi menekülésének, 1945 márciusában a Dunántúlon, a Völgységben való letelepedésének.
Az én családomat Felsőnánára vetette a sors. Első megtanult szavaim között ott voltak a Bukovina, Hadikfalva,
Bácska, Bajmok, Szabadka. Sokáig az Óperenciás tengerrel és Bergengóciával egy- sorban.
Az iskolában tanítóink egy része, sziszegve a gyűlölettől, csak
piszkos csángónak nevezett bennünket. Vertek, megaláztak
naponta. Akkoriban határoztam el, hogy tanító leszek. Jó tanító.
Iszonyú megrázkódtatás volt számomra, amikor megtudtam, hogy a ház, amiben lakunk, a szobában a bútorok, a
szekrényben a ruhák, az istállóban a tehén nem a miénk. Valaki másé volt, akit elűztek otthonából, ahogy minket is elűztek a szülőfalumból.
Rettenetes volt, hosszú időre boldogtalanná tett a gondolat,
hogy mi nem vagyunk otthon. De, hát hol lennénk mi otthon?
Hol a mi hazánk? Kik vagyunk mi? És ki vagyok én? Sok-sok

RENDEZVÉNYEK

évnek kellett eltelnie, míg választ
kaptam kérdéseimre.
Kodály Zoltán 1914-ben járt Bukovinában, és több száz népdalt gyűjtött a székelyek között. Szerinte a
bukovinai székely népdalok a magyar népzene legszebb gyöngyszemei.
A bukovinai székelyek az egykori
székely határőrvidék népéből, a
székelyföldi Csíkszék, Háromszék,
„Hol a mi hazánk?
Udvarhelyszék falvaiból szakadtak
Kik vagyunk mi? És ki vagyok én?”
ki a 18. században.
1762-ben, a bécsi haditanács, az egykori határőrzők leszármazottaiból új, osztrák mintájú határőrség szervezését
kezdte meg Erdélyben. A szervezés erőszakosan, a székelyek
ősi szabadságjogainak semmibevételével zajlott, ami ellen a
székelyek tiltakoztak. 1764. január 6-án a felkelők Madéfalvára sereglettek. Az osztrák katonaság éjszaka körül vette
a falut, és hajnalban ágyútüzet zúdított az alvókra, kb. 200300 halott maradt ott.
A megtorlástól való félelem kb. tízezer embert késztetett otthona elhagyására. A bujdosók elrejtőztek a moldvai magyarok falvaiban, de új falvakat is alapítottak.
1774-ben megindult a szinte teljesen néptelen Bukovina betelepítése, többek között székelyekkel. Öt falut alapítottak:
Istensegíts, Fogadjisten, Hadikfalva, Andrásfalva, s Józseffalva néven. A letelepedéskor kapott földek a szaporaság
miatt elaprózódtak, s nehéz lett a megélhetés.
1883 májusban 3520 bukovinai székelyt telepítettek „haza”,
Belgrád közelébe, a mocsárvilágba. Kegyetlen körülmények
között építették meg falvaikat: Hertelendyfalvát, Sándoregyházát és Székelykevét.
Az első világháború után jogfosztottakká váltak, s csak 1945
után rendeződött kicsit a sorsuk.
A századfordulón indult meg a Kanadába való kivándorlás
is a meggazdagodás reményében.
Az I. világháború idején Bukovina hadszíntér volt. A háborút
követő békekötések után osztrák fennhatóság alól román fennhatóság alá került. A bukovinai magyarok teljesen elszakadtak Magyarországtól. Mérhetetlen szegénységben, az éledő
román nacionalizmus és sovinizmus fojtogató szorításában
vergődött a bukovinai magyarság. Egyetlen menedéke és támasza az egyház maradt. A magyar tannyelvű oktatás megszűnt az iskolákban. A tanítók zömét elűzték. A magyar kultúra
minden megnyilvánulása a templomok falai közé szorult.
1941 tavaszán, nyarán a II. Bécsi döntés alapján, néhány vegyes házasságban élő személy kivételével, az öt falu valamennyi lakója hazatért Magyarországra. Összesen 13 198
fő bukovinai székelyt, és 1000 moldvai csángómagyart telepítettek le néhány hét alatt, a frissen visszafoglalt Bácskába.
Szabadkától Újvidékig terjedő területre, 39 faluba.
Minden család kapott földet, házat, és szinte eufórikus boldogságban kezdtek dolgozni új hazájukban. Templomokat,
iskolákat, állomásokat építettek. Szorgalmasan művelték a
földeket. Alig vették észre a közeledő veszedelmet
1944 októberében, mindenüket hátrahagyva, földönfutókként kellett menekülniük a visszatérő szerbek elől. A Dunántúlra irányították őket.
1945 márciusában a Völgységben, Baranya és Bács-Kiskun
megye falvaiban, a kitelepítésre ítélt németek házait jelöl-
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ték ki számukra lakhelyül. Az öt falu népét ismét harminckilenc faluban szórták szét. Elkezdődött a gyötrelmes, keserves együttélés, a „szocializmus építése”, a kuláküldözés, a
kollektivizálás, majd 1956.
A második „téeszesítés” elől menekülve, sokan a főváros közelébe, Érdre költöztek. 1962-ben az én szüleim is, és négy nagybátyám családostól itt állapodtak meg közel kétszáz
bukovinai székely családdal együtt. Érd minket is elnyelt jótékonyan, miként másokat. Nekünk, bukovinai székelyeknek kétszáz év óta, ez volt az első szabadon választott lakóhelyünk.
1968-ban, amikor először útlevelet kaptam, elindultam viszszafelé őseim útján. Madéfalva, Moldva, Bukovina volt az útirány. Hadikfalva, Andrásfalva, Istensegíts, Fogadjisten,
Józseffalva.
Vasárnap délelőtt a hadiki templom előtt álldogálva, a felzendülő harangzúgásban azt reméltem, hogy mindjárt favirágrokolyás asszonyok, harisnyás, zsinóros lájbis férfiak
tódulnak ki az ajtón. Katrincás asszonyok, inges, gatyás, széles derékszíjas férfiak jöttek ki. A szívem nehéz lett, mint a kő.
Azon az estén sokáig sírtam. De másnap azt mondtam: Nincs semmi baj! Mi már otthon vagyunk! Hála legyen az Istennek, mi már otthon vagyunk!

Bukovinai székely ma már nem születik, csak meghal
De, hát szomorkodjunk-e, a világ ilyetén alakulásán? Különösen mi, Magyarországon élők? Történhetett volna-e jobb
dolog velünk, maroknyi idegenbe szakadt népcsoporttal,
mint az, hogy közel két évszázadon át meg tudtunk maradni
magyarnak, s megadatott nekünk az a kegyelem is, hogy hazatérhettünk anyanemzetünk kebelébe?”

Könyvtárnyitogató

könyvekről. A Zsiráf óvodásokat Klein Éva, a manóváriakat Gulyás Judit óvó nénik segítették.
Az általános iskola alsó tagozatát három mesemondó
képviselte a 3.b illetve a 4.b osztályból, Hujberné Király
Beáta drámás tanítványai. Közben két dalt is hallhattunk
Kinyikné Boros Ildikó vezetése alatt az általános iskola
énekkarának néhány tagjától.
A tánc sem maradhatott ki a magyar kultúra színes palettájából: Heiger József, a gimnázium 10.B osztályából
györgyfalvi legényest és szászcsávási cigánytáncot mutatott be.
A felnőttek közül Dombrovszki Györgyné Julika saját versét olvasta fel, amely a Cikolán elhagyatottan álló házuk
udvarán dacolva nyíló mályvának állít emléket.

Kettős ünnepre szólt a könyvtár meghívója: január 21-én,
néhány hónap szünet után újra nyitotta kapuit a könyvtár
ideiglenes helyén, a MÁV-iskola egyik tantermében.
A megnyitón egyúttal a Magyar Kultúra Napját, Kölcsey
Ferenc Himnuszának születésnapját is ünnepelték a műsorban szereplők és az érdeklődők.

Kóka Rozália egyik mesekönyvét dedikálja

Paragh Margit könyvtáros az énekkarral és Kinyikné Boros Ildikóval

Az új könyvtáros, Paragh Margit köszöntötte az egybegyűlteket.
A Himnusz eléneklése után a legkisebb olvasni vágyók
énekeltek, s mondtak verseket folyókról, s utazásra vivő
Dombrovszkiné Julika saját versét olvassa

Végül Kiss Kornélia közművelődés-szervező röviden elmondta, hol tart a Könyvtár és Művelődési Ház újjáépítése,
s hogy valószínűleg a nyár elején lehet visszaköltözni.
Addig is, kevesebb, de mégis sok régi könyvvel meg
újakkal vár kicsiket és nagyokat a könyvtár a MÁV-iskola
épületében! (Velencei út 1.)
Nyitvatartás: Kedd, csütörtök: 14-1730
Szerda, péntek:
9-12
Szombat:
9-1230
-ÉG-

Óvodások énekelnek, verset mondanak
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A Szabolcs Vezér Gimnázium
decemberi eseményei
Szponzori Mikulás
December 6-án az autópálya mérnökség, a Heinz Élfurnér és
a Szabolcs Vezér Gimnázium dolgozóinak gyermekeit meglátogatta a Mikulás! A műsort a Tánczos Krisztina vezette
drámások adták elő. Törökné Király Kornélia 11.A. osztályos
tanulói pedig egy vidám jelenetet játszottak el. A gyerekek
bőséges csomagot kaptak az öreg Mikulástól, aki az ünnepség után már indult is tovább a többi jó gyerekhez.
12.A

Szalagavató
December 10-én iskolánkban megrendezésre került a
Szalagavató. Az ünnepség nagy sikert aratott iskolánkban. A tizenegyedik évfolyam gyönyörűen feldíszített termet készített a meghívott vendégek, tanáraink és a
végzős diákok tiszteletére. A három osztály elegánsan felöltözve, izgatottan várta a szalagtűzést. A 11. D. osztályosok előadtak egy mókás, vicces jelenetet, amely mosolyt
csalt arcunkra. A három osztály emlékeztető kisfilmet készített, amely bemutatta, hogy az osztály mennyit változott az iskolánkban eltöltött 4, illetve 6 év alatt.

12.D

vazza meg. Következett a műsor. A 12. A. osztály keringőzött, latin táncot járt, a 12. B. osztály zumbát, a 12. D.
osztály pedig modern táncot adott elő. A végzős osztályok
egy közös vacsorával zárták az estét. Ez a rendezvény
mindnyájunk szívében emlék marad, de legfőképpen a
végzős diákjainknak, akik elbúcsúznak tőlünk.

Karácsonyi ünnepség
Csányi Kálmán igazgató átadja a „Pro Scolae” díjat Várkonyi Flórának

A szalagtűzést követően Csányi Kálmán igazgató úr átadta a kimagasló eredményekért járó „Pro Scolae” díjat
Várkonyi Flórának. A díjat a tantestület javasolja és sza-

12.B

December 17-én az iskolánk karácsonyi díszbe öltözött.
A karácsonyi ünnepségünket az iskola tornatermében
tartottuk. Családias hangulatban nézhettük végig Tánczos Krisztina műsorát, amiben a 11.D. osztály az „A mama
vizsgázik” és a drámások „A helység kalapácsa” c. színda-

Karácsonyi műsor – 11.D – A mama vizsgázik
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rabokat adták elő. Megnézhettük még a kollégisták karácsonyi műsorát is, amit Megyeri Éva kollégiumvezető segítségével tanultak be a gyerekek. A 10. A. osztályosok az
osztályfőnökükkel, Ónodi Beatrix tanárnővel készültek az
ünnepségre, és egy családi jelenetet láthattunk tőlük. Hagyományainkhoz híven, tanulóinkat szaloncukorral leptük meg. Az ünnepség után mindenki felment a saját
termébe, és osztályon belül ünnepeltünk, megajándékoztuk egymást, és elfogyasztottuk azt a sok finom süteményt, amit hoztunk magukkal. Ezzel a nappal a
középiskola tanulóinak megkezdődött a téli szünet.

Karácsonyi vásár

nulóink fogadták. Az aulában kivetítették azt a kisfilmet,
amelyet Vágó Norbert készített. 2011/2012-es tanévben
is várjuk iskolánkba a leendő hetedikeseket gimnazistáknak, és a leendő kilencedikeseket a kereskedelmi és a
közgazdasági szakmacsoportjainkba. Várjuk azokat a gyerekeket, akik alacsony létszámú osztályokba és egy családias iskolába szeretnének járni. Nálunk kell tanulni is,
de a jövőtöket ezzel alapozzátok meg. Jelentkezési lap letölthető a honlapunk nyitóoldaláról (www.szabolcsvezer.hu). Információért és a jelentkezési lap kitöltésével,
leadásával kapcsolatban keressék Nagy Esztert, iskolánk
titkárságán, a 06-25-521-400-as telefonszámon.
Horváth Ágnes

Iskolánkban működő diákvállalkozásunkkal, a Fiatalosan
Diák Rt.-vel december 18-án Budapesten részt vettünk a
Junior Achievement Magyarország által megrendezett Diákvállalkozások Karácsonyi Vásárán. Felkészítő tanár
Horváth Ágnes. A vásárra csak saját kézzel készített termékeket vihettünk magunkkal. Készítettünk karácsonyi,
narancsos és fahéjas illatú illatzsákokat, hímeztünk terítőt, fontunk karkötőket, és gyöngyből-drótból díszfákat,
mobiltartót, és a terített karácsonyi asztalhoz asztali díszeket, szalvétákat. Terveink szerint a húsvét előtti héten, a
piacon szeretnénk árusítani a húsvétra készített termékeinket. Részvételünket egy elismerő oklevéllel jutalmazták.

Nyílt nap
Január 11-én nyílt napot tartottunk iskolánkban. Az érdeklődőket a 13. évfolyamos kereskedelmi ügyintéző ta-

Fiatalosan Diák Rt.

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
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Szabolcs Vezér
Gimnázium és
Szakközépiskola,
Pusztaszabolcs
TÁMOP - ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS
/szakmai vezető: Tánczos Krisztina/

Versenyeredmények
2010. szeptember-december
1. Bólyai matematika verseny - megyei,
Dunaújváros
9.b : Kőkuti Dávid, Zsichla Petra, Csóri
Barbara, Gallai Laura : 4. helyezett csapat
9.b: Hegymegi Regina, Schuller Krisztina, Magyar Anita, Gallai Szilvia: 6. helyezett csapat /összesen 32 nevező
csapatból/
Felkészítő tanár: Törökné Király Kornélia
2. Vörösmarty Szavalóverseny – megyei,
Székesfehérvár
Debreceni Márk 12. d 3. helyezett /56
versenyző/
Felkészítő tanár: Tánczos Krisztina
3. Budapest Média Centrum – médiaverseny – országos
Marosvölgyi Barbara 11.d fődíjas
Felkészítő tanár: Tánczos Krisztina
4. OKTV magyar nyelv
Várkonyi Flóra 12.d - 86%-os eredménnyel bejutott a 2. fordulóba
Felkészítő tanár: Tánczos Krisztina

8. Kutató diákok regionális konferenciája, Balatonalmádi
Pintér Klaudia 11.d - különdíjas a szociológia-pszichológia szekcióban
Felkészítő tanár: Tánczos Krisztina

Műsorok
1. Mi lesz veletek, magyarok? – október
6. (7.d, 8.d)
Felkészítő tanár: Tánczos Krisztina
2. Emlékezzünk 1956-ra! (12. d)
Felkészítő tanár: Királyné Molnár Orsolya
3. Iskolai Mikulás
Stílusgyakorlatok (7-8. d - drámások)
Felkészítő tanár: Tánczos Krisztina
4. Szponzori Mikulás – délutáni program
7.d, 8. d – drámások, illetve a 11.a osztály
Felkészítő tanárok: Tánczos Krisztina,
Törökné Király Kornélia

6. Siófok, Krúdy napok:
Csomagolástechnikai verseny:
Háder Gergő, Koronkai Beatrix, Fazekas Tímea 13. évfolyam: 4. helyezett
Pénztárosi verseny:
Szarvas Regina, Ravasz Nikolett, Szabó
László 13. évfolyam: 6. helyezett
Felkészítő tanár: Török Mária
7. Pályaorientációs és Szakmatörténeti
verseny, megyei, Gárdony
2. helyezett csapat a 12.a osztályból
Felkészítő tanár: Török Mária

/szervező tanár: Tánczos Krisztina/
október 2. Ausztria – Kalandpark 45 fő
december 11-12. Erdély Belényesi-medence: 28 fő
A 11.d osztály /osztályfőnök: Tánczos
Krisztina/ megnyerte a megyei környezetvédelmi projekt fődíját, 1500
eurót – s ebből az összegből utazott
Erdélybe!
Közös program a Bánki Gimnázium és
Szakközépiskolával
/szervező: Tánczos Krisztina/
- november 25. Dunaújváros – nyitó
rendezvény /50 fővel/
Színjátszósok találkozója
- január 28. Pusztaszabolcs
Színjátszósok találkozója /50 főt várunk a partnerintézményből/

5. Szalagavató műsor
Szenes Béla: A mama vizsgázik c. jelenete (11.d drámások)
felkészítő tanár: Tánczos Krisztina

A Fridrich Margit megyei szavalóverseny és a színjáték-drámajáték verseny
előkészítése
/szervező: Tánczos Krisztina/
2011. március 9.
Színházi bemutató: Besenczy Árpád –
Petőfi: A helység kalapácsa c. előadásának meghívása

6. Karácsonyi műsor
Petőfi: A helység kalapácsa (10. d drámások)
Szenes: A mama vizsgázik (11.d drámások)
Távirányítós karácsony (10.a)
Karácsonyi szokások ( kollégisták)
Felkészítő tanárok: Tánczos Krisztina,
Ónodi Beatrix, Megyeri Éva

Továbbképzés szervezése
/szervező: Csányi Kálmán, Tánczos Krisztina/
Tehetségpontunk vezetőjével szervező
munka
/
Képesség-és Tehetségfejlesztő Középiskola, Várpalota, Bakonyi Anikó/
Tervezett időpont: 2011. március-április

Mozi , színház
5. Megyei anyanyelvi verseny – Kápolnásnyék
Ertelt Tínea 8.d, Nemes Rita 8.d, Horváth Márton 7.d . 3. helyezett
Felkészítő tanár: Tánczos Krisztina

Kirándulás

/szervező tanár: Tánczos Krisztina/
.
Budapest: Évadnyitó Színházi Fesztivál
(szeptember 18.)
8-12. gimnazisták, 50 fő
Iskolai mozilátogatás: Agora c. történelmi film (október 5.)
Seregélyes, 270 fő
Könyves Vasárnap – irodalmi műsorok:
Megyei könyvtár, Székesfehérvár (október 10.)
11-12. gimnazisták 40 fő
Vörösmarty Színház, Székesfehérvár:
Pán Péter c. táncjáték (október 27.)
46 diák: 7-12. évfolyam
Vörösmarty Színház, Székesfehérvár:
Kaviár és lencse c. vígjáték (január 5.)
46 diák: 7-12. évfolyam

2011. január

Dráma tehetséggondozás
Tanár: Tánczos Krisztina
- dráma emelt szintű érettségi: 6 fő
érettségizett novemberben Budapesten
- dráma OKTV első forduló: 11 fő –
eredmény: január 10.
- Radnóti Színház országos színháztörténeti vetélkedője: 3 csapat a
10.,11.,12.d-ből
- Violin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény keretében drámaoktatás délutánonként:
3 korcsoport, 42 fő a 7-12. gimnazisták köréből
- a Vígszínház jelenetírói pályázatán 9
drámás vett részt, eredményhirdetés
februárban lesz.
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JÓZ S EFES HÍ RE K
A Szabolcs Híradó előző számában olvashatták, hogy a
papírgyűjtésben résztvevő iskolák között a felvásárló DÉSZOLG Kft. versenyt hirdetett: 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.
December elején még reménykedtünk, hogy elsők leszünk. Sajnos nem így történt. December 16-ára a diákönkormányzat képviselői meghívást kaptak a DÉSZOLG
adonyi telephelyére, ahol megtudtuk az eredményt. A kistérségben Beloiannisz és Besnyő mögött a 3. helyen
végeztünk. Csalódottak voltunk, de természetesen a
15.000 Ft-nak is örültünk. A pénz a diákönkormányzat
kasszájába került (amely már majdnem üresen tátongott), hiszen a papírgyűjtés megszervezését és lebonyolítását ők végezték.

Matematika órán is jó vele dolgozni

Január 14-én lezárult az első félév. A tanulók megkapták félévi bizonyítványukat.
Néhány osztálynak jól kezdődött a II. félév. Január 18án 7.30-kor az 1.b osztály úszni indult az iváncsai uszodába. Ők voltak az elsők, akik dupla testnevelés óra
keretében megkezdhették az úszástanulást. Iskolánk heti
5 órát kapott. Ez azt jelenti, hogy 5 osztály fog hetente
úszni előreláthatólag 9-10 alkalommal. Utána másik
öt csoport kap lehetőséget.

Itt fejezzük ki köszönetünket Tóth Tibornak és családjának, akik 540 kg PET palackot gyűjtöttek, melyet
a DÉSZOLG még 2010. októberében elszállított tőlük. Az
újrahasznosítható hulladék ellenértékét: 10.800 Ft-ot
iskolánknak ajánlották fel. Ezt is megkaptuk dec. 16án, úgyhogy annyi pénzzel tértünk haza, mintha 2. helyen
végeztünk volna. Köszönjük!

Már mi is tanulhatunk úszni

Hatodikos magyar óra interaktív táblával

Örömhír az is, hogy működnek iskolánkban az interaktív táblák, és megérkeztek a tanulói laptopok.
Lapunk előző számában megjelent mindkét nyertes pályázat részletes leírása. Tíz interaktív tábla közül 3 db
alsós tanteremben, 7 db felsős szaktanteremben került elhelyezésre. Az érintett tanítók és szaktanárok
megkapták a laptopokat. Kiépült a WIFI rendszer, mely
lehetővé teszi az internet használatát. A pedagógusoknak
szakmai kihívás, a gyerekeknek nagy öröm a táblák használata. A 23 db tanulói laptopot egy felsős osztály
vette birtokba.
14

Előző számunkban azt ígértem, hogy a kistérségi, megyei és országos tanulmányi és sportversenyek eredményiről félévkor adunk tájékoztatást. Ezt most helyesbítem.
A szokás eddig az volt, hogy év végén tettünk közzé egy
táblázatot, mely az egész tanév versenyeredményeit tartalmazta. Idén is így lesz. Az előző Szabolcs Híradóban
azért jelentek meg a 2009/2010. tanév adatai, mert a tavaly júniusban közzétett táblázat hiányos volt. A Bendegúz országos levelezős verseny eredményei azonban
megint lemaradtak, ami az én hibám. Elnézést kérek az
érintett gyerekektől és a felkészítő pedagógusoktól.
Végül egy kis előretekintés: A felsős farsang február
11-én lesz 15-től 18 óráig a régi épület alsó folyosóján. Az
alsósok két időpont közül választhatnak: február 18-án
vagy 25-én farsangolhatnak osztálykeretben. A diákok és
a szülők törhetik a fejüket a jelmezeken!

2011. január

Dudásné Mester Judit

Szabolcs Híradó
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A József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda
iskolaegységének statisztikai összesítője
a 2010/11. tanév 1. félévéről
Statisztikai adatok

Összes

Induló létszám

481 ebből 236 lány

Távozott tanulók száma

9

Érkezett tanulók száma

10

Jelenlegi tanulók száma

482 ebből 237 lány

Napközisek száma

131 ebből 53 lány

Tanulószobások száma

19 ebből 6 lány

Menzások száma

118 ebből 63 lány

Bejáró tanulók száma

2 ebből 2 lány

HH tanulók száma

174 ebből 88 lány

HHH tanulók száma

35 ebből 19 lány

Bukott tanulók aránya

7%

Buktató tantárgyak neve

történelem, magyar, matematika, idegen nyelv, földrajz

Mulasztási átlag

5 nap/fő

Szaktanári dicséretek száma

127

Osztályfőnöki dicséretek száma

716

Iskolaegység-vezetői dicséretek száma

69

Igazgatói dicséretek száma

4

Szaktanári igyelmeztetők száma

159

Osztályfőnöki igyelmeztetők száma

64

Osztályfőnöki intő száma

9

Osztályfőnöki rovó száma

3

Iskolaegység-vezetői igyelmeztetők száma

12

Iskolaegység-vezető intő száma

1

Iskolaegység-vezető rovó száma

1

Igazgatói igyelmeztető száma

4

Nevelőtestületi rovó száma

5

Tanulmányi kirándulások

Pusztaszabolcs-Felsőcikola, Budapest (Parlament, Hadtörténeti Múzeum, Állatkert, Mezőgazdasági Múzeum, Vajdahunyad vára, Csodák Palotája, Néprajzi
Múzeum, Planetárium, Budai-hegység), Adony-Iváncsa, Eger, Kiskőrös, Rácalmás

Osztályok rendezvényei

DVD-s ilmezés, mozilátogatás, Mikulás napi játékdélután, karácsonyi ajándékozás

Nem osztályszintű rendezvények

Iskolai versenyek, terméskép készítés, papírgyűjtés, Márton napi felvonulás,
Halloween party, Mikulás napi műsor, Mikulás disco, karácsonyi játszóház, Idősek
Világnapja az ÖNO-ban, karácsony az ÖNO-ban, részvétel a Városkarácsonyon

Iskolai ünnepélyek

Tanévnyitó, emlékezés az aradi vértanúkra, nemzeti ünnep (október 23.), Mikulás,
karácsony

Családlátogatások száma

84

Októberi fogadóóra látogatottsága

105 (21,7%)

Novemberi fogadóóra látogatottsága

107 (22%)

Szeptemberi szülői értekezlet látogatottsága

330 (68%)

Decemberi szülői értekezlet látogatottsága

233 (48%)

Értékelés és minősítés alól felmentett tanulók száma

33 ebből 12 lány
2011. január
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Üzemlátogatás a Stadler-ba
A Zsiráf óvoda gyermekei lehetőséget kaptak, hogy betekintést nyerhessenek a Stadler csarnok életébe.
Böjthi Attila - Csillag csoportos apuka - szervezte meg ezt
a lehetőséget mind a négy csoportnak.
Nagy várakozással indultunk el, hiszen volt olyan kisóvodás, aki még soha nem utazott vonaton, de a tapasztaltabbaknak is újdonság volt egy-két dolog.
Beülhettünk a szép piros vonatba, és minden gyerek vezethette a vonatot. Szerintem ez volt a látogatás koronája. Aztán
bevonatoztunk a kocsi mosó helyiségbe. Élvezték a "sötét
alagutat" és azt, hogy az elején csak úgy záporozott ránk a
víz. Kipróbálhatták a kerekes kocsik számára felszerelt liftet.

Megismerkedtünk a vonatokon használatos mosdóval.
Érdekes volt, hogy a csarnok épületében traktor húzza a
vonatot. Lenézhettünk a mély aknába, ahol a vonat kerekeit esztergálják.
Hálás szívvel köszönjük a Stadler vezetőségének, hogy
ebben a megfeszített gazdasági helyzetben négy délelőttöt nekünk ajándékoztak.
Köszönjük minden dolgozónak az igazi gyermek közeli
vendéglátást. Már a portán a meleg fogadtatás boldoggá
tett minket.
Az óvodásaink lerajzolták élményeiket, melyből tablót készítettünk, és eljuttattuk az üzembe.
A gyerekek nevében ezzel köszönjük a mi "Stadler hetünket".
Csontos Józsefné

Aprók tánca a
Zsiráf és Manóvár Óvodában
Már hagyomány óvodánkban, hogy az újévet táncházzal,
„Aprók táncával” kezdjük. Kompetencia alapú oktatónevelő munkánk során kiemelten foglalkozunk a néphagyományok ápolásával, a népszokások megismertetésével, fontosságát kiemelve.
Ide tartozik a magyar népdal kincsünk, a népzene megismertetése, megszerettetése. Az igazán értékes, szép zenét
értékeljék, ugyanis az állandóan változó világunkban sokféle hatás éri a gyerekeket. Szépen elénekelt népdallal, zenehallgatással, jó irányba terelhetjük, formálhatjuk zenei
ízlésüket, szépérzéküket.
Feladatunknak tartjuk megmutatni az igazán értékes,
szép zenét, ezáltal fejlesztjük zenei képességüket: ritmusérzéküket, hallásukat, a tiszta éneklést.
Hangsúlyt fektetünk mozgáskultúrájuk fejlesztésére, az
életkoruknak megfelelő, egyszerű néptánclépések gyakorolgatásával.
Az „Aprók táncához”, az élőzenét, a Szedtevette négytagú
együttes szolgáltatta. Takács Ildikó néptáncos hívta mulatságba az apróságokat. A gyerekek már nagyon várták a
műsort, érezték, hogy ez a nap, kicsit más lesz, mint a
többi. A kislányok „pörgős szoknyába”, a kisfiúk mellénybe, ingecskébe öltözve érkeztek az óvodába.
Köszönet a zenekar tagjainak, hogy gazdagították, színesítették, örömtelibbé tették az ünnepet, és mindemellett

bővítették a kicsik zenei ismereteit és kultúráját. Megszólaltatták hangszereiket, hozzákapcsolva az állatok
hangjához és mozgásához.
Kiscsoportos óvodásaink most ismerkedhettek meg, a
brácsával, a hegedűvel, klarinéttal, nagybőgővel. Hatalmas élmény volt ez a gyermekek számára.
„Nem lehet egészen boldog ember az, akinek nem öröm a
zene. Erre az örömre azonban tanítani kell az emberiséget, mert magától nem jut el oda.”
/Kodály Zoltán/
Szekula Istvánné
Lepsényi Jánosné

HASZNÁLTRUHA KERESKEDÉS

MEGHÍVÓ

Pusztaszabolcson a legolcsóbban a
Béke utca 60/1. szám alatt.
Minden szombaton bálabontás!!!
Felnőtt ruházat 950 Ft/kg
Gyermek ruházat 1000 Ft/kg
Minden vasárnap akció: -100Ft/kg

2011. február 16-án, szerdán
1700 órakor a

Jöjjön el, érdemes,
mindenkit szeretettel várunk.
Nyitva tartás:
Szombat és vasárnap: 8-tól 14 óráig
16

A Szedtevette zenekar az aprókkal

Tiszta Utak Élő Táj civil szervezet
éves közgyűlést tart, melyre ezúton is
meghívja tagjait és támogatóit.
Mindenkit szeretettel vár a vezetőség.
Sebesi Béla
elnök
2011. január
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Fejlődés, tanulás, megszépülés
A 2010. év e három dolog jegyében zajlott
Fejlődés a technikai felszerelések, műszaki mentő
eszközök (légzőkészülékek, hidraulikus vágó-feszítő)
beszerzésével, újításával kezdődött meg. Bizonyos eszközök beszerzése új, eddig nem ismert feladatokat hozott,
és tűzoltó technikai tanfolyamok elvégzésére sarkallta az
egyesület tagjait. Az elmúlt év során három alkalommal, összesen 11 főt tudtunk beiskolázni különböző
tanfolyamokra.

Törtmozaik felirat

A nyár folyamán udvarrendezéssel, virágszigettel, az
erkély korlátain nyújtózkodó növényekkel szépítettük szertárunkat.

FEJLESZTÉSEK

a lépcső alatti eddig kihasználatlan rész lezárásával jött
létre, és raktározási célra kifogástalan lehetőséget biztosít. Mindenki örömére saját konyhát alakítottunk ki
és rendeztünk be. Még nem álomszerű, de a miénk.
Sok finom falat fog itt még elkészülni!
A nagyterem fehér falait már nem csak az önöknek is bemutatott falfestmény díszíti, hanem egy Szent Flóriánt, a
tűzoltók védőszentjét ábrázoló alkotás is gazdagítja és
szépíti a termet, ami ismételten Cséza Norbert keze
munkája. Ezúton is köszönjük neki….
Mind e mellett nem szabadott megfeledkeznünk az egyesület
egyéb feladatairól sem, hiszen az átépítések, és a felújításokkal
járó „káosz” közepette ugyanúgy időt kellett szánni a szerekre,
felszerelésekre, mint egy átlagos időszakban. A szerkarbantartásokat rendszeresen, havi egy alkalommal, de szükség
esetén többször is elvégeztük. Ezek a karbantartások elengedhetetlenül fontos tényezői a szerek, tűzoltó felszerelések
megbízható, és szakszerű felhasználásához.
Sajnálatosan, a vonulási számok tekintetében kiemelten
termékeny év áll mögöttünk.
Az egyesület tagjai összesen 104 esetben siettek segítséget nyújtani Pusztaszabolcson és a környékbeli
településeken. A tűzesetek száma szerencsére alacsonynak mondható, 10 esetben történt ilyen jellegű esemény. A szélsőséges időjárásnak is köszönhetően 90
esetben vonultunk műszaki mentési feladatokra. (fakidőlés, vízeltávolítás, közúti baleset, stb.) Téves jelzésre 2 alkalommal, rosszindulatú jelzésre (vaklárma) szintén 2
alkalommal vonultunk.
De nem mindig a munka volt a főszereplő. Szerencsére a
felújítások nem szegték kedvét a környékbeli óvodás
csoportoknak. Több ízben látogattak meg minket.
Megismerkedtek a tűzoltó autókkal és a felszerelésekkel.
Bizakodunk, hogy az itt látottak, és hallottak után, élményekkel gazdagodva, tudásukat gyarapítva vehettünk búcsút a gyerekektől.
Köszönjük a tőlük kapott fotókat, általuk készített rajzokat, ajándéktárgyakat.
Bízunk abban, hogy 2011 évben több nyílt napot tudunk
rendezni, ahol a gyerekek
megtanulhatják, mit kell
tenni tűz esetén, kit kell értesíteni, mit kell közölni.

A tűzoltók címere

Fákat ültettünk, kerítést cseréltünk, kapukat, ajtókat festettünk. Új, saját készítésű feliratozás látható az épület
homlokzatán. A pályázatok kihasználásával lehetőségünk nyílt a vizesblokkok, valamint az épület részleges
belső felújítására. Még a hideg idő megérkezése sem tartott vissza bennünket, hogy sok lelkes kéz dolgozzon
szinte nap mint nap. Földmunka, bontás, csőszerelés,
vakolás, burkolás, festés, mázolás. Burkolóink kreativitását kihasználva, a lépcsőház pihenőin címerünk, és a
PUSZTAÖTE felirat is látható, tört járólapokból mozaik
képet alkotva. Gazdagodtunk egy tároló helyiséggel, mely

Köszönet a támogatóinknak, akik elősegítették
egyesületünk fejlődését,
eredményes munkáját.

2011. január

Polákovics Tamás

Szent Flórián, a tűzoltók védelmezője
(Cséza Norbert festménye)
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Új könyvtárosa van
Pusztaszabolcsnak
Több hónapos szünet után ismét működik a könyvtár – ugyan
ideiglenes helyen, a volt MÁV-iskolában – nem a teljes könyvállománnyal és internetezési lehetőség sincs, viszont van egy
kedves, lelkes új könyvtáros, Gitta (néni a gyerekeknek), aki
Balogh Márta nyugdíjba vonulását követően pályázat útján
nyerte el az állást.
Álljon itt saját bemutatkozása!

Könyvtáros tanár, tanár könyvtáros
A „szomszédos” Érdről érkeztem. (Azért mondom így, mert a
ténylegesen szomszédos Budapestre is 20-30 perc alatt lehet
Érdről eljutni vonattal.) Ott élünk kertes családi házban, két
nagyfiunk egyetemista.
Végzettségem szerint magyar--orosz szakos általános iskolai
és magyar szakos középiskolai tanár vagyok. „Munkás” éveimben legtöbbet általános iskolákban tanítottam Érden és környékén. A könyvtáros szakmával, hivatással tanfolyamokon
ismerkedtem, valamint a sok éves iskolai könyvtári munkában. Függetlenített könyvtáros egy évig voltam alma materemben, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban. Jelenleg
is járok egy képzésre az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK)
Könyvtári Intézetébe, ahol az alapvető könyvtári ismeretektől
kezdve a legújabb tudnivalókig, gyakorlatig mindenről hallunk,
tanulunk. Az ország különböző részeiből jövünk, így rálátásunk nyílik a könyvtári munka majd’ minden szintjére: falusi,
városi, megyei, országos; múzeumi, szakkönyvtári stb.
A könyvtárosok munkája is sokban megváltozott a számítógépes feldolgozás és kölcsönzés miatt. Ez most még itt az ideiglenes helyen (MÁV iskola) nem érzékelhető, továbbra is
kölcsönzőkártyával és katalóguskartonnal, „cédulákkal” dolgozunk. De elődöm, a nyugdíjba ment Balogh Márta könyvtáros és segítője, Bakos Anita jóvoltából a könyvállománynak
nagy része már feldolgozásra került a Szirén programmal. Így
a könyvek bekerültek az országos rendszerbe, s otthonról is

meg lehet nézni az interneten [www.4kadony.hu/konyvtar],
hogy a keresett könyvek megvannak-e a könyvtárunkban,
legalább is azok, amelyeket már feldolgoztak. S ha valamit
nem találunk, lehetőségünk van más könyvtárak állományába is betekinteni, és megkérni a könyvet könyvtárközi
kölcsönzéssel. Jelenleg az érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtárból postaköltség nélkül, személyesen tudom elhozni az
igényelt könyveket. Ezzel a megoldással már a második héten
éltek néhányan!
Most készítem az éves munkatervet, amelybe igyekszem minden korosztály számára két-három jó programot
belevenni a könyvtárismereti óráktól kezdve a vetélkedőkön,
kiállításokon át az író-olvasó találkozókig. Hamarosan az
adonyiakkal közös honlapunk is élővé fog válni, s akkor ott
nyomon követhetők lesznek a könyvtár újdonságai, eseményei.
A tavaly decemberi állásinterjúmat megelőzően nem jártam
Pusztaszabolcson. Még aznap s azóta párszor bejártam néhány utcáját, ismerkedtem az
itt lakókkal és az intézményekben dolgozókkal. Várták
már nagyon a könyvtár nyitását! Január 21-étől én is
várom őket!
Kérem, hogy hozzák vissza
a nyáron vagy még régebben kivitt könyveket, s
válasszanak új olvasnivalókat! Itt nincs lehetőség internetezni, de fontos keresnivagy elintéznivalókhoz tudunk segítséget adni. Telefonon a polgármesteri hivatal
számán keresztül vagyok elérhető. (25/273-036 – majd
kérjék Paragh Margitot)
Paragh Margit

Köszönet
Napjainkban a vízbiztonság megszereztetése és az
úszás megszerettetése gyermekeinkkel minden
szülő, közoktatási intézmény számára elengedhetetlen és fontos feladat. Hazánk nagyvárosaiban ez a
legtöbb általános iskoláskorú gyermek számára
adott. A pusztaszabolcsi iskolásoknak eddig nem volt
lehetőségük elsajátítani a különféle úszásnemeket.
2011 január 18-án a József Attila általános iskola
1. b. osztálya elsőként látogathatott el az iváncsai
tanuszodába. A későbbiekben a többi osztály is részese lehet az úszásoktatásnak. A saját és a többi
szülő nevében szeretnék köszönetet mondani
Czompó István Polgármester Úrnak, s a képviselő-testület többi tagjának, hogy biztosította a
lehetőséget gyermekeink számára, hogy megtanulhassanak úszni, hogy megismerkedhessenek a
sportág alapjaival!
Tisztelettel és köszönettel:
Schnee Jánosné 1. b. osztályos anyuka
Pusztaszabolcs 2011. január 21.
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Találkozzunk a könyvtárban!

Szabolcs Híradó

Vigyázz a testedre,
hisz ez az egyetlen hely,
ahol élhetsz!
A szokatlan változékony téli időjárás fokozottan terheli a
testet és az idegrendszert, ezért most még fontosabb, hogy
tudatosan karban tartsuk magunkat. Az egészség megtartására időt és energiát kell fordítani, hogy jól működjön és
sikeresek lehessünk az élet minden területén.
Az egészség egyik alappillére a táplálkozás. Igaz, nagyon
pénztárca függő, ha valaki be akarja tartani a szabályokat.
De vannak olcsó, könnyen elérhető élelmiszerek, amiket
akár napi szinten is be kellene iktatni a táplálkozásunkba.
Ilyen olcsóbb és tápláló gyümölcs a banán :)
• A banán a többi gyümölcshöz hasonlóan nem csak tápláló és rendkívül egészséges, hanem óriási előnye, hogy
egész évben hozzájuthatunk.
• Káliumban és magnéziumban gazdag, ami jótékony hatással van a vérnyomásunkra, szívünkre.

Készüljünk a tavaszra!
Jó tanácsok kertészkedőknek
Most még hideg van ugyan, és rövidek a nappalok, kertünk
tavaszi ébredése azonban már nagyon közel jár. Érdemes kihasználni a téli napokat, hogy átgondoljuk közelgő feladatainkat és időben készüljünk fel a tavaszi kerti munkákra.
Fontos, hogy a talajerő utánpótlást ne hagyjuk el! Ha ősszel
elmaradt ez a munka, most tavasszal feltétlenül sort kell rá keríteni. A legjobb, ha házi készítésű komposztot dolgozunk be
a talajba, ennek híján az összetett műtrágyák (NPK, Voldünger) is nagyon jó hatásúak, biztosítják az alapvető tápanyagokat haszonnövényeink számára. A komposztkészítés egyre
elterjedtebb zöldhulladék feldolgozási mód városunkban is. A
kert sarkában, félárnyékos helyen kialakított komposztáló a
konyhai hulladékot, kerti nyesedékeket, lenyírt füvet stb., a talajlakó baktériumok segítségével értékes növényi trágyává alakítja. Érdemes kipróbálni, nem bonyolult módszer, és sok jó
hatása van: kevesebb lesz otthon a szemét és a kert talaja
is meghálálja a természetes alapú trágyázást. A fölösleges
és légszennyező égetést is elfelejthetjük, ha van egy jó komposztdombunk vagy komposztáló keretünk a kertben.
Időnként a komposztot is ki kell egészíteni a növények igényeinek megfelelően. A káliumkedvelő zöldségnövények például meghálálják a kálium műtrágyát. A káliumhiány tárolási
betegségeket okoz a termésben, ami például a burgonya esetében a teljes téli tartalék romlását okozhatja.
Ha a trágyázást sem ősszel, sem kora tavasszal nem sikerült
elvégezni, akkor ezt később már csak lombtrágyázással (permetezéssel) lehet pótolni.
Még a téli időszakban kell sort keríteni a lemosó permetezésre. Fagymentes napot válasszunk a feladatra! Először is kéregkaparással tisztítsuk meg a fák törzsét, hogy a repedésekbe
is bejusson a hatóanyag. Fáink, bokraink kártevőit, a gombá-

HÁZUNK TÁJA

• A banánnak anatecid-hatása van, ezáltal véd a gyomorfekélytől, stimulálja (fokozza) a sejtburjánzást, ezáltal megvastagítja a gyomor nyálkahártyáját és
megvéd a gyomorsavtól.
• Hasmenés következtében a szervezet könnyen dehidratálódik (kiszárad). A banán segít visszaállítani az így
elvesztett káliumot.
• A banán gazdag a pektin nevű vízben oldódó rostban
is, ezáltal jótékony hatással van az emésztésünkre és
könnyít a székrekedésben.
• Segíti az emésztőenzim termelését is, így javítja a tápanyag-felszívódást.
• A banán kiváló karotionid-forrás, ami egy antoxidáns,
mely védelmet nyújt a krónikus fertőzésekkel szembe.
• Nyugtató hatása van, sőt a Triptofánnak köszönhetően
még kedélyjavító is :)
Végül a banán a legideálisabb étel egy fárasztó nap után
vagy edzés előtt, mert a cukortartalma hamar normalizálja a vércukorszintünket és energiával tölt fel.
Minden korosztály számára ideális.
Zsuffa Bözsi
kat, atkákat, rovarokat nagy mértékben vissza tudjuk szorítani
a megfelelő permetező szerekkel, mint például az olajos mészkénlé (NEVIKÉN), a mészkénlé (TIOSOL,) olaj (AGROL PLUS)
vagy a réztartalmú szerek (Bordóilé, Rézoxiklorid). Vegyszereket csakis szakboltban vásároljunk, ahol képzett szakemberek segítségét is kérhetjük!
Permetezéskor feltétlenül tartsuk be a használati útmutató
előírásait! A permetszerekkel óvatosan kell bánni, tartsuk
távol a flakonokat, dobozokat a gyerekektől és a háziállatoktól! Védőruha és kesztyű használata feltétlenül ajánlott!
A jól elvégzett téli és kora tavaszi lemosással 40 %-kal kevesebb permetezésre lesz szükségünk az év további részében!
A tél arra is jó, hogy karbantartsuk a kertészkedéshez
szükséges eszközeinket – nincs annál kellemetlenebb, mint
amikor egy permetezésre ideális napon bekeverjük a permetszert, és bosszantó hibák teszik lehetetlenné a munkát (mert
például elrepedt a markolat, nem működik a pumpa, stb.).
Veteményezés előtt nagyon fontos megterveznünk az ez évi
vetési rendet. A vetési helyeket évente cserélni kell, vagyis
két egymást követő évben ugyanarra a helyre ne kerüljön
ugyanaz a vetőmag, palánta!
A talajba került kártevők az első évben megismert magokat
sokkal jobban tudják károsítani, mint egy új fajtát.
A vetőmag mindig legyen csávázott – a szakboltokban
már csak ilyet lehet kapni. Az otthon fogott előző évi magot házilag csávázhatjuk DITHÁN M-45-tel.
A vetéskor figyeljünk a talaj hőfokára és a vetendő növény
igényeire, ez utóbbi a tasakon olvasható.
Az előkészületekre és a figyelmes vetésre érdemes időt
szánni, mert különben előfordulhat, hogy a munkánk kárba
vész, újra vethetünk, vagy bánkódhatunk a csenevész növényeink miatt.
Jó munkát minden kertésznek!
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In memoriam
Oláh János
Ismét elment egy a „pusztaszabolcsi nagy generáció” tagjai
közül. Akik ismerték és szerették, emlékeznek rá.
A hatvanas évektől zenekarban játszott a pusztaszabolcsi közönség szórakoztatására. Szerény, halk szavú, sok hangszeren játszó zenész volt. Már elkoptak a Hugó bácsi által
felügyelt színpadi korhadt deszkák, de még mindig a fülembe
cseng a herikensípon játszott sláger: Alig volt zöld fű a téren.
Fiatal suttyóként kerültem be a zenekarába. Bár magam is
játszottam néhány évig zongorán, lenyűgözött a zenei tudása, soha nem korholó „oktatása”, emberi hozzáállása.

VISSZAEMLÉKEZÉS
Domanyik István: 1892-ben születtem. Édesapám, Domanyik
Gergely a szabolcsi pusztában volt alkalmazott, édesanyám Mosonyi Zsófia. Hattagú családban nevelkedtem, itt jártam iskolába,
utána dolgoztunk a földeken. Jött a világháború, engem elvittek
katonának, és idegen országban a magyar zászló alatt kellett harcolni a hazánkért, a családért, amíg nem jött az utolsó nap, hogy
meg kellett halnunk. Az 1914-1918 közötti időben soha nem tudtuk meg, hogy merre folyt ki az ifjú vérünk.
Utána jött 1920-ban Magyarország legnagyobb szakadékba tiprása, amikor 63 vármegyéből csupán az egyharmada maradt meg.
A 21. században is még vegetálunk, mert a 91 év alatt 91 milliárd
jóvátérítést nem kapott hazánk – és ma már nem így, ilyen körülmények között élnénk.
Majd 1939. szeptember elsején a németek a lengyeleknél megkezdték a második világháborút, amibe 1942-ben hazánk is bele
került.
Édesapám, Domanyik János 1907-ben született, a szabolcsi birtokon dolgozott. 1934-ben esküdtek meg édesanyámmal, Hollósi
Katalinnal. Két év múlva, 1936-ban megszületett János fiuk,
majd1939-ben Katica lányuk. A pusztában laktak, dolgoztak gyer-

Tíz-tizenöt évvel ezelőtt találkoztam vele Székesfehérváron.
A beszélgetés során ugyanolyan szenvedéllyel idézte fel,
mintha nem telt volna el még egy nap sem, hogy végül is milyen akkordot kellett volna fogni akkor a gitáron, hogy még
tisztábban, még csengőbben szóljanak a dallamok. A napokban jártam megnézni a Petőfi terem felújítását. A munka zaján
keresztül is fülembe kúsztak a tisztán lefogott harmóniák, amiket azon az egyszerű felszerelésen produkált. Bár régen elköltözött Pusztaszabolcsról, akik emlékeznek rá, igaz, hogy már
csak fentről, de még hallják. A tér már kopott, de még mindig
él az a fűszál. Mi még halljuk a herikensíp hangját.
Nyugodjál békében, János!
Sebesi Béla
mekeket neveltek. Apai nagypapa 1943-ban meghalt.
Édesapám, Domanyik Jánost behívták katonának Székesfehérvárra, majd hazajött, de 1944. októberben újra behívták, és elvitték őket. Lovakkal és vonattal kellett vonulniuk. A Gulágon erdőt
irtottak. A lágerban meghalt 1945. január 5-én,és biztos egy nagy
tömegsírban van elhantolva.
„Hol sírjaik domborulnak a hadiárva gyermekek és özvegyek leborulnak.”
Így kellett édesapa nélkül felnőni, sajnos elöljárói segítség nélkül.
Hetvenegy évesen is sírva és zokogva emlékezünk rájuk, amíg
csak élünk.
1892 – 1945: egy emberöltői időben e három nagy csapás. Soha
ne ismétlődjön meg az ilyen gyászos élet…
2011. január 18-án Darázsné Domanyik Kati
1976. március 6. – drága nagypapa, Hollósi Mihály 96 éves korában meghalt, ő nevelt fel minket. Unokái emlékeznek rá.
Drága édesapám, Domanyik János 1945. január 5-én meghalt a
Gulágon. Emlékezünk rá Pusztaszabolcson gyermekei: Kati és
Jani, veje, Laci.
„Eltemetve, de nem elfeledve, amíg élünk.”

“Minden típusra szükség van”
Ezzel a szlogennel szeretném köszönetem kifejezni mindazoknak, akik önkéntesen adnak vért, nem várva egyéb jutalmat, mint azt a jó érzést, hogy segítettek életet menteni,
különösen azoknak, akik rendszeresen, évente kétszer, háromszor vagy többször eljönnek a véradásra.
Minden vércsoportra szükség van, hiszen a három különböző típusú donáció (vörösvérsejt, plazma, vérlemezke)
minden vérre, vérkészítményre szorulón tud segíteni.
A véradás nagyon fontos szerepet tölt be a gyógyításban,
hiszen a vér laboratóriumban nem állítható elő, így csak
az önkéntes véradók jóvoltából kerülhet a kórházba.
A vér a legnemesebb adomány, amelyet a rászorulóknak
felajánlhatunk. Városunkban véradásonként általában
70-80 önkéntes véradó jelenik meg. Külön örvendetes,
hogy minden véradáson sok a fiatal, és az első véradó.
Köszönöm a város lakóinak, hogy minden véradáson
ilyen szép számmal részt vesznek és segítnek.
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Köszönöm: Szőke Erzsébet
Vöröskereszt helyi vezető
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EGÉSZSÉG-SPORT

Pepi, az „ezüstfiú”
Egy hónappal ezelőtt hírt adtam arról, hogy Berei Mózes
József az osztrák műkorcsolya bajnokságban bronzérmet
szerzett. Pepi sikertörténete 2011-ben folytatódik.
„Pepi ezüstérmes!”- jött a várva várt hívás Innsbruckból.
Nekem meg könnybe lábadtak a szemeim az örömtől és
csak azt hajtogattam, hogy „nem hiszem el és nagyon boldog vagyok” és hogy „tudtam, hogy sikerülni fog”! Pedig,
dehogy tudtam! Hiszen pár hónappal ezelőtt le akartam
hozni a jégről, mert annyira sajnáltam az edzések alatt,
hogy a szívem szakadt meg. De kezdjük az elején: Tavaly
kiutaztam Bécsbe és egy hétig az én feladatom volt Pepit
az iskolába, majd a jégpályára kísérni. Mikor meglátott az
iskola folyosóján, tánclépésekben jött felém. Végigcsacsogta az utat. Próbált nekem német szavakat tanítani,
persze sikertelenül. Viccelődött és nevetett. Igazi kisgyerek!- gondoltam magamban. A jégen történt valami. A csacsogó kisfiú arca is megváltozott. Átszellemülten,
fenséges tartással csúszott a jégen és szó nélkül követte
az edzők utasításait. Akkor kezdte a kűrjét tanulni: ugrott, pörgött, esett. Feltápászkodott, újra kezdte, megint
esett. Leszidták, megrángatták, minden mozdulatába belejavítottak. Mikor már azt gondoltam, hogy nem lehet
magasabbra emelni egy lábat, az edző magához hívta „húzott egyet rajta”. Pepi szipogott, de újra kezdte. Én meg
könnyeimmel küszködtem, és már-már azon voltam, haza
viszem, mert ezt még nézni sem lehet …! Egy óra múlva
mellém ült. Gondoltam, indulhatunk. „Nem fáj semmid?”kérdeztem aggódva. „Nem. Csak fázik a kezem, tudod?” válaszolta és tovább magyarázta: „A fájdalmat ki kell bírnom. Csak a kezem fázik”. Nem hittem a füleimnek, hiszen
ő még egy kisgyerek. Aztán visszament a jégre, pedig fázott a keze… Még egy indok, hogy haza vigyem-gondoltam. Ez így ment egy héten keresztül. Akármit csinált,
mindig sajnáltam: ha edzőcipőt húzott, és a szárazföldön
gyakorolt, ha balettcipőben állt a korlátnál, ha a jégen tán-

Négy Évszak Maraton
futóverseny
A Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület idén is megrendezi a maratoni amatőr futóverseny sorozatát.
A maratoni távot négy részletben, a négy évszakban futhatják le a vállalkozó kedvű amatőr sportolók. Egy versenytáv 10,6 kilométer hosszúságú. A versenyek indulási
helyszíne a Városi Sportpálya, innen kell futni Besnyőig és
vissza. Nevezni a Városi Sportpályán lehet (Pusztaszabolcs,
Sport u.). Minden rajt előtt fél órával bemelegítő torna lesz.
A versenyek időpontjai:
• I. Tél: 2011. február 26. 10.00 óra
• II. Tavasz: 2011. május 21. 10.00 óra
• III. Nyár: 2011. augusztus 13. 10.00 óra
• IV. Ősz: 2011. november 12. 10.00 óra
Nevezni a helyszínen lehet, minden forduló előtt 500.-Ft
ellenében.

Ugrás (Ritberger közben)

colt. A győzelemnek ára van. Erre tanítják. Ezért dolgozik
nap mint nap órákon át. Nem mondja, hogy fáradt, hogy
ez fáj, meg az fáj …. Csak, hogy a keze fázik…. Talán ezért
nem vittem haza, pedig tényleg sajnáltam.
Az innsbrucki nemzetközi verseny után egy héttel Pepi
Eisenstadtban a Haydn-kupán ismét ezüstérmet nyert.
Felhívtam a kis büszke „ezüstfiút”, hogy gratuláljak neki
és érdeklődtem, milyen kürt futott: „Magasabbra ugrottam már, a fecskénél már a fejem fölött volt a lábam… és
képzeld Erzsike, felhúzhattam a kesztyűmet, mert anynyira fázott a kezem”. Elnevettem magam. Hát, most
mondják meg, nem csodálatos? Adva van egy kisfiú, aki
itt nőtt fel közöttünk, és egy napon felfedezik a jégen ...
Keményen dolgozik, és könnyedén veszi az akadályokat.
Az egyetlen problémája, hogy fázik a keze…
Remélem, eljön egyszer az az idő, amikor büszkén elmesélhetem, hogy része vagyok a sikereinek, hiszen én vagyok az a hölgy Pusztaszabolcsról, aki nem hozta le a
jégről, pedig nagyon sajnáltam.
Szőke Erzsébet

A versenyeket korcsoportokban szervezik meg:
1. 1956 előtt születettek.
2. 1957-1971 közötti születésűek
3. 1972-1992 közötti születésűek
4. 1993-1998 közötti születésűek
A versenyekkel kapcsolatban érdeklődni az alábbi személyeknél lehet:
Debreceniné Varga Annamária - szakosztály vezető
Tel: 06-20-924-0456, e-mail: dbusky@freemail.hu
Kőkuti Lászlóné - sportegyesületi elnök
Tel: 06-30-313-7008,
e-mail: kokuti-laszlone@freemail.hu
A verseny díjazása minden forduló után, illetve minden évszakban külön-külön, valamint a négy fordulót követően
egy összesített verseny eredmény alapján történik. Kihirdetésre kerül a női és a férfi versenyzők között az abszolút
győztes is, ennek feltétele a négy forduló teljesítése.
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Kezdődik a tavaszi forduló
A Pusztaszabolcsi Sport Club vezetőségválasztó közgyűlést tart 2011. február 4-én. A közgyűlést a vezetőség
több tagjának lemondása teszi szükségessé. A pontos időpontról meghívón értesítjük a tagságot.
Hamarosan kezdetét veszi a bajnokság tavaszi fordulója.
A hazai csapat 2011. február 6-án kezd Mezőfalva ellen. A
csapattal elkezdődött a felkészülés, egyelőre teremben,
illetve ha az időjárás engedi, a szabadban is. A szakmai
stábban nem történt változás.
Februárban több felkészülési mérkőzést is játszunk, az
időpontokról plakátjainkon értesítjük a szurkolóinkat.
Utánpótlás csapataink megyei felkészülési teremtornán
vettek részt Dunaújvárosban. A korosztályos csapatok
közül az U19-es csapat veretlenül végzett a második helyen. A kupa válogatottjában két fiatalunk is helyet ka-

pott: Vágó Roland (kapus), illetve Balogh Zoltán. Gratulálunk nekik!Minden kedves szurkolót és lakost szeretettel
várunk a mérkőzéseinkre!
Lepsényi János

Rendelkezés a befizetett adó
egy százalékáról

Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és
Hagyományteremtő Alapítvány
Egészségért Alapítvány

Pusztaszabolcson az alábbi civil szervezetek (egyesületek,
alapítványok) jogosultak az adófelajánlásra. A felajánlásokat köszönettel veszik.
Pusztaszabolcsi
Szabadidősport Egyesület
18497915-1-07
Pusztaszabolcsi
Kulturális Értékmentő Egyesület
18492116-1-07
Golden Lions Rögbi Sport Egyesület
18500804-1-07
Erőnlét Sport Egyesület
18497290-1-07
Pusztaszabolcsi Tűzoltó Egyesület
18495731-1-07

A Magyar Rákellenes Liga pusztaszabolcsi alapszervezetének – ismert nevén Napraforgó Klub - nincs saját adószáma,
ezért kéri, hogy akik szeretnék támogatni munkájukat, azok
a Ligát és alább közölt adószámát jelöljék meg kedvezményezettként.

KOMMENTÁR NÉLKÜL

K. Péter, akire vonatkozóan felmerült a gyanú, hogy bűncselekményt hajtott végre a sértettel szemben.
Az NNI nyomozói 2010. november 23-án a gyanúsított taktikus
kihallgatásának eredményeként beismerő vallomást tett,
elmondta ő végzett barátjával.
Ettől kezdve a hatósággal együttműködött, az eljárókat elvezette először Pusztaszabolcsra, ahol helyszíni kihallgatása
során megmutatta, hogy hol és milyen módon rejtette el bérelt
kertes házának kertjében elásva - a sértettet.
Ezt követően a gyanúsított egy lakásban történt helyszíni
kihallgatása során reprodukálta, hogy fejszét használva milyen
módon ölte meg majd szállította el az áldozatot a bűncselekmény helyszínéről.
Mindkét helyszínen a BRFK Bűnügyi Technikai Osztályának
szemlebizottsága folytatott le szemlét, melynek keretében
lefoglalásra került a lakásból az elkövetéshez használt fejsze,
illetve kihantolásra került az áldozat.
Az ügyben kirendelt igazságügyi orvosszakértői vélemény, valamint a sértett ruházata, és a gyanúsított vallomása alapján az
áldozat személye beazonosításra került. A DNS minta alapján
történő azonosítás jelenleg még folyamatban van.
A nyomozás jelenlegi adatai szerint K. Péter a bűncselekményt,
majd a holttest elrejtését egyedül hajtotta végre. Tettének
végrehajtását nyereségvágy motiválta, mivel szerencsejáték
szenvedélye miatt tartozott a sértettnek, amit nem tudott és
nem is akart rendezni, így inkább a férfi meggyilkolása mellett
döntött és arra,előkészületeket is tett.
A gyanúsított férfit az ügyben illetékes bíróság előzetes letartóztatásba helyezte.
Nemzeti Nyomozó Iroda

Emberölés felderítése (NNI)
A Nemzeti Nyomozó Iroda Szervezett Bűnözés Elleni Főosztály
Speciális Bűnözői Csoportok Elleni Osztálya nyomozást folytat
egy pusztaszabolcsi férfi sérelmére nyereségvágyból, előre
megfontolt szándékkal elkövetett emberölés bűntette megalapozott gyanúja miatt K. Péter magyar állampolgárral szemben.
Az ügy előzménye, hogy a sértett 2010. február 15.-én ismeretlen körülmények között eltűnt. Utolsó ismert tartózkodási
helye egy budapesti lakás volt. Az eltűnéssel kapcsolatosan a
Budapesti Rendőr-főkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitánysága indította meg a közigazgatási eljárást.
A Nemzeti Nyomozó Iroda rendszeresen vizsgálja az olyan
gyanús eltűnések hátterét, ahol súlyosabb - életellenes -bűncselekmények húzódhatnak meg.
Ezen a területen végzett szűrő-kutató munka irányította rá az
Iroda munkatársainak figyelmét a pusztaszabolcsi férfi eltűnési
ügyére. Az ezt követő elemző-értékelő intézkedések és a
kerületi rendőrkapitánysággal végzett szoros együttműködés
eredményeként olyan adatok merültek fel, melyek azt a gyanút
erősítették, hogy a sértett nem saját döntése alapján tűnt el
szerettei, kollégái, barátai látóköréből. Feltételezhetővé vált,
hogy bűncselekmény áldozata lett.
Az ügyben 2010. augusztus 11-én a Nemzeti Nyomozó Iroda
emberölés bűntett elkövetése miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen.
Több hónapnyi nyomozás és adatgyűjtést követően, az Iroda
munkatársainak látókörébe került az eltűnt egyik barátja
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Halottaink

Tájékoztató orvosi ügyeletről

„Csak az hal meg, akit elfelejtenek.”

Pusztaszabolcson munkanapokon a település háziorvosai érhetők el 12-16 óráig telefonon a 06-20/933-6767es 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.

2010. December:
(december 10-e után)
Benkő István
Némethné Boda Éva
Németh István
Bicskei György
Csoknyai Józsefné
2011. Január:
Horváth Istvánné
Madarász György
Kósa Lajosné
Takács Istvánné
Kimlei János
Antal Domokos
Kiss Béláné
Hosszú Jánosné
Takács Istvánné
2011. Február:
Czompó István
Pásztor Mariann
Plesz László
Kotsy György
Huszár Józsefné

59 év
70 év
62 év
51 év
96 év
81 év
70 év
82 év
94 év
77 év
51 év
71 év
70 év
59 év
90 év
19 év
55 év
77 év
81 év

Együttműködésüket köszönik a település háziorvosai.

Oktatás az interaktív táblák
használatával

(lezárva: 2011. 02. 08-án)

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében pályázatot „Interaktív táblák alkalmazására” a helyi József Attila Közös
Igazgatású Általános Iskola és Óvodában. A TIOP-1.1.107/1-2008-0889 számú „informatikai infrastruktúrafejlesztés” keretében kerültek beszerzésre az osztálytermekbe a digitális eszközök, melyek már egy modernebb
oktatást tesznek lehetővé.
Az interaktív táblák használatát oktató továbbképzésen
30 fő pedagógus vett részt 2010. december 15-16.-án. A
képzés az Informax Szövetkezet (8200 Veszprém, József
Attila u. 9.) szervezésében valósult.

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük, hogy felejthetetlen édesapánk,
nagyapánk, dédnagyapánk

Czompó István
temetésén részt vettek,
és a család fájdalmában osztoztak.

SZÍNHÁZKEDVELŐKNEK

Felhívás!

2011. február 26-án, szombaton a

Makrancos hölgy
című darabot nézzük meg Dunaújvárosban.
Színházjegy és buszköltség 3000 Ft/fő bérelt busszal.
Érdeklődni és jelentkezni
Kiss Kornélia közművelődés-szervezőnél a
25/273-036 vagy a
06-70/7798-243 telefonszámon lehet.
Legyen egy kellemes estéje!

Köszönet
A Harmónia Nyugdíjas Egyesület nevében szeretném
megköszönni Orosz Lászlónak és feleségének,
Rózsikának, hogy anyagilag támogatták klubunkat,
melyet tisztelettel megköszönünk. További jó egészséget
kívánunk.
Talló Ferencné klubvezető

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.
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Dr. Nagy István ügyvéd
06-30/639-2893
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Közérdekű
telefonszámok
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.
I. felnőtt háziorvosi körzet:
dr. Juhász Judit
II. felnőtt háziorvosi körzet:
dr. Ander Klára
III. felnőtt háziorvosi körzet:
dr. Kovácsai Sándor
Dr. Kádár Attila gyermekorvos:
Fogorvos: dr. Óvári Péter
Védőnői szolgálat:

06-25/507-770
06-25/273-020
06-25/273-020
06-20/986-6060
és 06-25/272-467
06-25/273-029
06-25/273-034

Írisz Gyógyszertár (Adonyi u. 43.)
06-25/273-019
(nyitva: H-P: 8.00-16.00; Szo: 8.00-12.00)
Új Városi Gyógyszertár (Kossuth L. u. 501/3/a hrsz)
06-25/271-588
(nyitva: H-P: 8.00-19.00; Szo:8.00-13.00)
Gyöngypatika (Velencei u. 68.)
06-25/271-625
(nyitva: H-P: 7.00-18.00; Szo: 8.00-13.00)

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: 22/505-750
Fax: 22/505-753
Kék szám: 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
Folyékony hulladék elszállítása: Varga János 2457 Adony, Dózsa György u. 35/1
Telefon:
25/231-178, 06/70/577-8981

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
Munkatársak: Dudásné Mester Judit, Horváth Ágnes, Horváth Lajosné, Kőkuti Lászlóné, Polákovics
Tamás, Szajkó János,Szotyori-Nagy Istvánné, Szőke Erzsébet, Zsuffa Bözsi
Tervezés és nyomtatás: Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft.
Felelős vezető: Izsák Gábor ügyvezető
Megjelenik 750 példányban
(Lapzárta: 2011. február 21.)
Lapunkat rendszeresen szemlézi az:
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