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Egy korszaknak vége
Tisztelt Olvasó!
Amikor ezeket a sorokat olvassa, már senki nincs a
városban, aki ne tudná, hogy 2012. szeptember 30ával lemondtam polgármesteri tisztségemről.

A döntés nem volt egyszerű, hiszen akik támogattak
és bíztak bennem, most csalódottak lehetnek. Ezért
tőlük elnézést kérek. Azonban a kialakult egészségi
és családi körülményekre való tekintettel talán ők is
elfogadják a döntésemet. Az elmúlt 44 évi közszolgálatban eltöltött időben mindig igyekeztem legjobb
tudásom szerint a rám bízott és vállalt feladatot maximálisan ellátni. Most, amikor azt éreztem, hogy ezt
már nem tudom teljesíteni, úgy gondoltam, az a tisztességes, ha abbahagyom.
Büszke vagyok a több évtizedes pedagógusi munkámra és arra, hogy 1990-től ez idáig az Önök bizalmából egyedüliként folyamatosan tagja voltam a
képviselő-testületnek. Polgármesterként az elért
eredmények ellenére bőven volt részem csalódásokban. Olyan emberek fordítottak hátat, akiket addig
barátnak gondoltam. Természetesen helyettük lettek
újak, akik támogattak a nehéz időkben is.

Engedjék meg, hogy ezúton is megköszönjem minden kedves volt képviselő-társamnak és azoknak a
választóimnak, akik segítettek, bíztattak és kiálltak
mellettem, még akkor is, amikor megrágalmaztak és
megpróbáltak lejáratni. Kívánok Nekik sok örömet,
boldogságot. KÖSZÖNÖM!!
Azoknak a volt képviselő-társaimnak és tisztelt szabolcsi lakosoknak, akiket ez a helyzet örömmel tölt el,
egy bibliai idézetet ajánlok figyelmükbe, ami Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelének egy kis részlete:
„Örvendezzetek az örvendezőkkel, a sírókkal pedig
sírjatok. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fönnhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Törekedjetek a jóra (nem csak az Isten) az
emberek előtt is. Amennyire rajtatok múlik, lehetőleg éljetek minden emberrel békességben.”
Kívánom az utódomnak (személytől függetlenül),
hogy ne érjék csalódások, legyen még eredményesebb, mint én voltam, mert ha a polgármester eredményes, akkor a képviselő-testület is az és ez
városunk fejlődését fogja szolgálni, amiben bízom.
Végezetül függetlenül attól, hogy ki támogatott és ki
nem, kívánok településünk minden lakójának nagyon jó egészséget, mert bárminél - hatalomnál,
pénznél – ez a legfontosabb.
Tisztelettel:
Czompó István
Kedves Pista!
Köszönjük az eddigi munkádat, azt hogy 14 éven keresztül vezetted Pusztaszabolcsot a viharos időkben is
mindig reménységgel. Reméljük, hogy csak az eltöltött
szép időszakokra fogsz emlékezni, és bízunk benne,
hogy tanácsaiddal, tapasztalatoddal segíted a következő városvezetést.
Mi is kívánunk nyugdíjas éveidhez nagyon jó egészséget és hosszú, boldog életet a családoddal együtt.

"Ember lenni mindig, minden körülményben."

Szőke Erzsébet
alpolgármester

(Arany János)
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A képviselő-testület
2012. augusztus 30-i üléséről
Napirendek előtt:
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
- Kérdések, interpellációk
1. Megbízás helyi menetrendszerinti személyszállításra
2. Tájékoztató a III. számú háziorvosi körzet rendelési idejéről
3. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési
rendeletének módosítása
4. Beszámoló Pusztaszabolcs Város Önkormányzat gazdálkodásának 2012. I. félévi helyzetéről
5. Intézményi alapító okiratok módosítása
6. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési
rendeletének az intézményátszervezéshez kapcsolódó
módosítása
7. Fenntartói engedély a közoktatási intézmény egyes csoport és
osztály létszámainak meghatározására (helyszíni kiosztásra)
8. Beszámoló a 2012. évi Szabolcs Napokról
9. A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása
10. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
11. Pályázat szennyvíztisztító-telep korszerűsítésére
12. Pályázat benyújtása játszótér építéséhez
13. Megbízási szerződések a KDOP-3.1.1/C-11. Kistelepüléseken
a településkép javítása tárgyú pályázat előkészítéséhez
14. A 2012. évi iskolatej program
15. Utcanév táblák kihelyezése
16. Közterület használati kérelem
17. Helyiségbérleti kérelem
18. Közüzemi szolgáltatási szerződés megszüntetése
19. Javaslat csatornacsonk létesítésére
20. Építési telek visszavásárlására vonatkozó kérelem
21. Nemzeti Szkander Bajnokság megrendezéséhez helyszínbiztosítás
22. Helyi menetrendszerinti buszközlekedés biztosítására vonatkozó közbeszerzési kiírás lefolytatásához közbeszerzési szakértő megbízása
23. Polgármester szabadsága
24. Tájékoztató a kistérségi tanuszoda működtetéséről

Két ülés közti események –
július-augusztus
Július elején egyeztetés történt a MÁV-val és a Volánnal a Kistérségi Társulási ülésen. A polgármester ismételten kérte, mint
minden évben, hogy álljon meg az IC Pusztaszabolcson is. Az
volt a válasz, hogy nem fog 30-40 km-enként megállni, Sárbogárdról van Székesfehérvár felé közlekedés, ott áll meg először.
(Utána néztem az IC vonatok menetrendjében Budapesttől a
megállók távolsága: Sárbogárd 84 km, Pincehely 114 km, Dombóvár 164 km, Sásd 177 km, Szentlőrinc 209 km, Pécs 228 km.
A megállók között 30-50-13-32-19 km távolság van, kivéve Kelenföld és Sárbogárd, ahol 80 km a távolság, tehát a Kelenföldtől 50, Sárbogárdtól 30 km-re levő Pusztaszabolcson
nyugodtam megállhatnának az IC-k. – szerk.)
Közbeszerzési pályázatot kell kiírni a helyi autóbusz közlekedésre.
Július 27.29. között volt a Szabolcs Napok, melyet külön napirendi pontként tárgyalt a testület.
Kistérségi Társulási ülés tartottak az uszoda üzemeltetésével
kapcsolatban több alkalommal is.
Augusztus 12-én az Életmód és Szenvedélyek Napjához kapcsolódó kerékpártúrát rendeztek.
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Néhány napirendi pontról részletesebben:

4. A működési bevételek teljesülése az első félévben
52,1%-os. Ide tartoznak az intézményi működési bevételek, bérleti díj bevételek, áfa bevételek, kamatbevételek. Az önkormányzat sajátos működési bevételei: helyi
adók, a rájuk kiszabott pótlékok, bírságok, az átengedett adók, talajterhelési díj. A működési támogatások
teljesülése 52,3%-os, ide a normatív állami, a kötött felhasználású és a központosított előirányzatok tartoznak.
Az egyéb működési bevételek teljesülése 35,1%-os, a
felhalmozási bevételek pedig 59,8%-ban teljesültek
A kiadások teljesítése 51,2%-os, ide a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások,
a közműdíjak, szociális kiadások. A felhalmozási kiadások 34,3%-ban teljesültek, melyek nagyobb részt a
víziközmű korszerűsítését jelentik. Az egyéb felhalmozási célú kiadások 44,7%-os.
8. A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a 14.
Szabolcs Napokról készült beszámolót.
11. A képviselő-testület döntött a KEOP-7.1.0/11 pályázat keretében „Pusztaszabolcs szennyvíztisztító-telep
korszerűsítése” tárgyú pályázat beadásáról. A telep
korszerűsítés, fejlesztés előkészítésének költsége
csaknem 8,5 millió forint, melynek 85%-a igényelhető
támogatásként. Az önrész az önkormányzatnak rendelkezésére áll.
12. A képviselő-testület döntött a KDOP-3.1.1/C-12 kódszámú „Kistelepüléseken a településkép javítása”
című pályázaton játszótér kialakításának aktualizált
dokumentációjával való részvételről.
14. Döntés született az iskolatej program folytatásáról,
mely szerint a 2012-2013. tanév első félévében az önkormányzat támogatja az iskolai tanulók körében az
iskolatej fogyasztását, melyet a Pusztaszabolcsi Agrár
Zrt. biztosít idén is.
Egy hetes balatoni nyaraláson vettek részt hátrányos helyzetű
gyerekek.
Augusztus 18-19-én volt az Életmód és Szenvedélyek Napja,
ahol sikeresek voltak a szűrő vizsgálatok, valamint a véradás,
hiszen 120-an jelentkeztek, ténylegesen 104 főtől tudták levenni a vért, a többiek valamilyen okból most nem adhattak
vért.
A polgármester Szabadegyházán vett részt egy felújított kúria
átadásán, ahol L. Simon László államtitkár, országgyűlési képviselő mondott beszédet, melyben utalt arra, hogy a kormány
egy ún. kastélyprogram kidolgozásán munkálkodik, melyet
uniós forrásból finanszíroznának a 2013-2020-as időszakban.
El kellene gondolkodni azon, hogy mit kezdjünk a kastéllyal.
A kormányhivatal ellenőrzést és felmérést tartott a kormányablak kialakításának lehetséges helyével kapcsolatban.
Megtartották az óvoda és az iskola tanévnyitó értekezletét.
Úgy tűnik megtalálták a cikolai csőtörés helyét.
Csányi Kálmán azon kérdésére, hogy a kormányhivatal mit látogatott meg, Czompó István elmondta, a hivatal 10. számú szobáját, a műszaki osztályt nézték meg, semmi mást, hiszen este
8 óráig nyitva kell lenni, valamint szombaton is. Ezzel együtt
lehet, hogy nem tartja a hivatal indokoltnak a kormányablak
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működését nálunk is, hiszen van Adonyban és Gárdonyban is.
Paál Huba arról kérdezett, hogy lehet-e tudni részleteket a kastélyprogram pályázattal kapcsolatban, amire a polgármester
elmondta, még most dolgozzák ki a részleteket, Brüsszelnek el
kell fogadnia az elképzeléseket. Czöndör Mihály a svéd érdeklődőről kérdezett, a válasz, hogy elaludt ez a kérés. Az érdeklődő 10-20 millió forintot tudna áldozni rá, és az egész épületet
használná. A pályázat útján jelentős összeghez juthatnánk,
szálláslehetőség kialakításával bevételre is szert tudnánk tenni.
Kérdések, interpellációk sorában Csányi Kálmán azt kérdezte, az Iskola utca miért maradt ki a kátyúzásból. Itt kérdezte
meg, hogy igaz-e, hogy elvitték a rendőrök a polgármester július közepén.
Czöndör Mihály a kialakítandó hivatásos tűzoltóőrsről érdeklődött.
Czompó István emlékeztetett rá, hogy aszfaltos utcákat kátyúztak, az említett rész pedig betonos. A kátyúzandó m2-ről
döntöttek, az új építész kolléga bizonyára figyelemmel kísérte
a teljesítést.
A másikra: Utánfutót loptak, a rendőrök szerették volna megnézni a térfigyelő kamera felvételét, de mivel szabadságon volt,
kért némi időt az összekészülésre, ezért a rendőrök elmentek
érte a lakására, bementek a hivatalba és miután mintegy egy
órán keresztül megtekintették a felvételeket, hazavitték a rendőrök a lakására. Kiemelte: Nem sikkasztott, nem épít házat a
díszpolgári címmel nem járó 1 millió forintból.
Érdemben nem tud információval szolgálni a tűzoltó őrsről.
Paál Huba érdeklődött, hogy a vágányfelújításból származó
vasúti követ felhasználhatná-e a város a nem aszfaltos utcák

kátyúzására. Csányi Kálmán felhívta a fegyelmet arra, hogy a
József Attila utcai kereskedő is felújította a saját bejáróját az
útfelújításkor, de nem látszik az árokelfolyó kialakítása. Fizetnek-e a kereskedők közterület használati díjat az árusítás
miatt.
Kátai György a polgármestert ért gyanú miatt kért szó: a mai
korban nem kell testületi ülésre várni egy ilyen pletyka tisztázásával, fel lehetett volna hívni az érintettet telefonon és megkérdezni, mi az igazság, de itt az volt a lényeg, hogy ez
jegyzőkönyvbe kerüljön. Ez rosszindulatra vall.
Tüke László örül a kastélyprogramnak, de most adtuk vissza
az IKSZT-re kapott pénzt. Jelezte, hogy tavaly kihordták a töltéskövet az utak kátyúzásához, de volt olyan lakó, aki hetekig
nem terítette el a háza előtt, végül közmunkásokat kellett küldeni.
Czompó István válaszában elmondta, hogy tavaly feljelentették a kő miatt, mert szennyezettnek minősül a mozdonyokból
származó olaj miatt, ő nem fog szerződést kötni erre. Az áteresz létesítéséről nem tud, az aszfaltozáshoz nem kell engedély. Van olyan árusító, aki egész évre köt területfoglalási
engedélyt. Kátai Györgynek jelezte, már hozzászokott ezekhez
a csúsztatásokhoz, gyanúsításokhoz. A kastélyt az IKSZT 40
milliójából nem tudtuk volna rendbe hozni, csak az 1/3 részét,
és nem felújítás történt volna. Kiemelte a polgármester, hogy
62 éve itt él a településen, és jó állapotban szeretné látni a kastélyt
Az augusztus 18-i éjszakai kalandtúra kapcsán esett szó arról,
hogy a temetőben egy adott sírt kellett megkeresni a csapatoknak, de se rátenni, se levenni nem kellett róla semmit.

A képviselő-testület
2012. szeptember 27-i üléséről

13. Javaslat az önkormányzat vagyongazdálkodási tervének
elfogadására
14. Kérelem menetrend módosítására
15. Tájékoztató a kistérségi tanuszoda működtetéséről
16. Polgármester szabadsága
Néhány napirendi pontról részletesen:

Napirendek előtt:
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
- Kérdések, interpellációk
1. „Pusztaszabolcs Város közigazgatási területén helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásának és dokumentációjának elfogadása
2. Beszámoló a József Attila Általános Iskola 2011/2012.
tanévben végzett oktató munkájáról
3. Tájékoztató a József Attila Általános Iskola 2012/2013as tanév indításáról
4. Beszámoló a Pusztaszabolcs Városi Óvoda 2011/2012.
nevelési évben végzett nevelő munkájáról
5. Tájékoztató a Pusztaszabolcs Városi Óvoda 2012/2013as nevelési év indításáról
6. Megállapodások a munkamegosztás és felelősségvállalási rendről
7. Javaslat a nevelési intézmény részleges akadálymentesítésére
8. A III. számú háziorvosi körzet minimumfeltételei
9. Beszámoló a 2012. évi Életmód és Szenvedélyek Napjáról
10. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
11. A Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója az átruházott önkormányzati hatáskörben végzett tevékenységéről
12. Központi orvosi ügyelet ellátása

1. A képviselő-testület döntött a helyi autóbusz közlekedésre kiírandó új közbeszerzése pályázat kiírásáról.
Ennek keretében döntött arról is, hogy milyen menetrend szerint közlekedjenek az autóbuszok: a Felsőcikolán lakók munkába járását megkönnyítendő,
5.35-kor indul egy járat a hat órakor induló vonatokhoz, ugyanakkor törlik a 15.10-kor induló járatot, valamint 10 perccel előbb, 8.30-kor indul a Manóvár
óvodától a busz Cikolára az alábbi menetrend szerint,
mely érvényes 2012. október 1-től.

Részletes menetrend az 5. oldalon

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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2-5. A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az általános
iskola és az óvoda beszámolóját az előző tanévben-nevelési évben végzett munkáról, valamint a 2012-2013. tanévnevelési év indításáról.
8. Az Országos Alapellátási Intézet tájékoztatása szerint a III.
számú háziorvosi rendelő felszerelése az új előírások szerint hiányos, a kiegészítése mintegy 80 ezer forintba kerül,
a hiányzó eszközök beszerzéséről döntött a testület.
9. Elfogadta a képviselő-testület az Életmód és Szenvedélyek
Napjáról szóló beszámolót, Szőke Erzsébet kiegészítésével,
miszerint az ún. temetőben kijelölt akadálynál egy sírt kel-

lett megkeresni, azon a híreszteléssel ellentétben nem volt
semmiféle papír vagy levél, tehát se rátenni, se elvenni a
sírról nem kellett semmit. Csányi Kálmán szerint akkor sem
volt szerencsés a temetőben mászkálni éjszaka.
12. A képviselő-testület megismerte, megvitatta és támogatja,
hogy 2013. január 1-től Adony Város Önkormányzata az
Egészségügyi Központ intézményén keresztül biztosítsa a
központi orvosi ügyelet ellátását. A központi orvosi ügyelet
helye: 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139.

Két ülés közti események –
szeptember

zésben lenne segítsége. A jegyző elmondta, hogy bizonyos esetben valóban hátrányba kerülnek a polgárok. Kormányablak kialakítását is kértük, a kirendeltség ezzel is foglalkozhat, ekkor
nem nekünk kell finanszíroznunk. Helyben személyes jelenlétet
igénylő ügyeket intézünk. Csompó István kiemelte, hogy csak
városokba létesítenek kirendeltséget, ezért jó, hogy 2008-ban
város lett Pusztaszabolcs. Kátai György elmondta, hogy Paál
Huba az emberközpontúságot hiányolja a járási rendszerből, ő
pedig az önkormányzatiság szellemét. Véleménye szerint nem
az egyszerűsítés a cél, hanem az, hogy az állam keze minél
messzebb, minél lentebbi szintekig elérjen. Ezt szolgálja az iskolák állami kézbe vétele is. Csányi Kálmán sajnálkozva
mondta, bánja, hogy szóba hozta a témát, mert politikai állásfoglalások születte, pedig hatósági kérdésről van szó, nem az
önkormányzatiságról. Tüke László szerint a közigazgatás drasztikus átalakítása zajlik, ahol elsősorban a szakmaiságnak kell
érvényesülni, s az átalakítás nyertesei lehetünk, bár még nem
tudunk semmit pontosan. Erre Kátai György megjegyezte, igen,
szeptember végén még nem tudunk semmit arról, ami január
elsejével életbe lép. A polgármester lezárta a meddővé váló
vitát.
Kérdések, interpellációk következtek: Tüke László a közvilágítás problémájával foglalkozott – Festők boltja mögött, Zsiráf
óvoda előtt – nem égnek a lámpák. A József Attila utcai zöldséges közterületen árusít, fizet-e közterület-használati díjat?
Szajkó János arról beszélt, hogy akik meghallgatják az ülések
hanganyagát az interneten, jól szórakoznak a képviselőkön,
hogy többek esetében a Torgyán-effektus működik, szeretik ha
hallják a hangjukat. Javasolta szavazzanak arról, ne kerüljön föl
a honlapra a testületi ülések hanganyaga, csak a jegyzőkönyv.
Paál Huba az aszfaltozás miatt fejezte ki köszönetét. Kátai
György elmondta, hogy a nyilvánosság híve, vállalja a véleményét nyilvánosan is, aki szórakozik rajta, ám tegye. Csányi Kálmán köszönte az Iskola utca aszfaltozását, dicséretesnek tartja,
hogy a jegyzői levélre a lakók kitették a házszámokat, sajnos a
közintézményekről még hiányzik (ezek is meg vannak rendelve). Szőke Erzsébet emlékeztetett arra, hogy az ároktisztításra is kaptak felszólítást a városlakók, de erre nem nagyon
reagáltak. Kérdezte, hogy az iskola utcájában nem lehetne-e a
behajtani tilos tábla alá kitenni „Kivéve kerékpárral!”.
Czompó István válaszolt a felvetésekre: Tüke Lászlónak igaza
van, mert azt akarja, hogy szerepeljen a hanganyagban, például,
hogy itt-ott nem ég a villany, de nem a hivatalban szól az illetékesnek. A zöldségen nem árusít közterületen és nem fizet. Aszfaltozás: egy korábbi, talán júniusi ülésen döntöttek a javítandó
utakról. Személy szerint ő nem olyan elégedett a munkával,
mint a képviselők. A házszámok kihelyezéséről rendeletünk
van, ezért volt a jegyzői felhívás. Szavazásra bocsátotta, hogy a
hanganyag a továbbiakban ne legyen meghallgatható a honlapon: 2 igen, 3 tartózkodás, 3 nem szavazattal az ülések hanganyaga továbbra is felkerül a honlapra.
Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Czompó István polgármester bejelentette, hogy szeptember 30-i hatállyal egészségi és családi okok miatt lemond polgármesteri tisztségéről,
kérte, hogy a jegyző intézkedjen a hivatalos teendők ügyében.

Augusztus utolsó napján volt az iskola-óvoda záró értekezlete,
mely egyben az utolsó közös értékelés is, mert szeptember 1-től
a két intézmény ismét külön működik, mint József Attila Általános Iskola és Pusztaszabolcs Városi Óvoda. Vélhetőleg gyújtogatás következtében leégett az Agrár Zrt. 2400 nagy
szalmabálája, jelentős kárt okozva ezzel. Ezen a napon mentették fel indoklás nélkül a Fejér megyei rendőr főkapitányt, dr.
Simon Lászlót, helyére dr. Varga Péter rendőr ezredest nevezték ki.
Szeptember 2-án az ünnepélyes évnyitóval és szobor avatóval
megkezdődött a 2012-2013. tanév.
Pusztaszabolcs pályázatot nyújt be játszótér megvalósítására.
A DRV átmosatta az Adony-Pusztaszabolcs feltöltő vezetéket
szeptember elején és egy szűrőt építettek be, majd a Pusztaszabolcs területén lévő vízvezeték szakaszos átmosását végzik
folyamatosan. A szűrőnek köszönhetően nem lesz ezután mangános (szürkés-fekete) a pusztaszabolcsi víz.
ESZA pályázaton 9 millió forintot nyertek a város oktatási intézményei konzorciumban. Rendkívüli testületi ülést hívtak
össze az óvodák fűtés és melegvíz-ellátásának korszerűsítése
ügyében.
Indoklás nélkül felmentették Budavári Árpád dunaújvárosi
rendőrkapitányt szeptember 15-ével.
Tájékoztatást tartott a megyei kormányhivatal a járások megszervezéséről, ezen a jegyző és az alpolgármester vett részt.
A cikolai vízvezetéken a 2 colos csövön 1 cm-es törést találtak
egy eldugott, dzsindzsás részen, ahol alig járnak emberek.
Szeptember 22-én volt a szüreti felvonulás és bál, valamint az
ökumenikus családi nap és lecsófőző verseny.
Egyeztetés történt a vasúti átjáróval kapcsolatban, mivel 160
km-esre tervezik a Budapest-Pécs vasútvonalat, ebben az esetben nem lehet a sínekkel szintbeli közúti kereszteződés. Aluljáró vagy felüljáró lehet a megoldás, de a magas talajvíz miatt az
aluljáró nehezebben, magasabb költséggel megvalósítható –
tehát marad a felüljáró.
Egyeztetés történt a hivatásos tűzoltóőrs megvalósításáról.
Csányi Kálmán érdeklődött a felállítandó járási hivatalról, amire
Szőke Erzsébet alpolgármester válaszolt: dr. Balogh Ibolya
adott tájékoztatást, szociális téren vesznek át feladatokat a településektől. A dunaújvárosi járás területén a három városban,
Pusztaszabolcson, Adonyban és Rácalmáson lesz kirendeltség.
Három munkatársat vesznek át a hivatalunktól. Vezér Ákos kiegészítette: 87 fővel áll fel a járási hivatal, mindenért Dunaújvárosba kell majd utazni, segítséget jelent, hogy a helyi
kirendeltségen lesz egy munkatárs a kérelmek átvételére. A járási hivatalhoz kerülő hatáskörök: okmányirodai ügyek, gyámügyek, építési ügyek, szociális segélyek, lakcímbejelentés. A
munkatársakat lakosságszám szerint kell átadni ( 3 főt), az elvont hatáskörök 1 fő létszámcsökkenést jelentenek, a feladatok
viszont nem csökkenek annyival, amennyivel a létszám, tehát új
munkatársak felvételére, betanítására lesz szükség. Paál Huba
megdöbbenését fejezte ki a hallottak miatt. Úgy tudja, hogy
2013-tól bevezetik az elektronikus ügyintézést, vajon így lesze? Sok idős ember nem tud utazni, de az elektronikus ügyinté4
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Pusztaszabolcs helyi menetrendszerinti autóbuszjárat menetrendje munkanapokon
Manóvár óvoda
Iskolák
Polgármesteri Hivatal
Cikolai leágazás
Dózsa Gy. köz
Felsőcikola
Dózsa Gy. köz
Cikolai leágazás
Templom
Temető
Kurta kocsma
Templom
Cikolai leágazás
Dózsa Gy. köz
Felsőcikola
Dózsa Gy. köz
Cikolai leágazás
Templom
Temető
Templom
Cikolai leágazás
Polgármesteri Hivatal
Iskolák
Manóvár óvoda

5.30
5.33
5.35

5.38

7.05
7.08
7.10
7.13
7.15
7.17

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
2012. május 15-én megtartott rendkívüli
nyílt ülésén hozott határozatai
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
194/2012. (V. 15.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az iskolai konyha-ebédlő (Pusztaszabolcs, Mátyás király u.
16. szám, 158/1 hrsz.) épületén a korábban nem látható, de a károsodások helyreállítási munkáinak végzése közben, a bontások
következtében láthatóvá vált, már javíthatatlan szerkezeteket (tetőfelület lemez, ablakpárkányok, ventillátorok) is kibontatja, s helyükre újakat építtet be.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy adjon megbízást
a kivitelező Farlamex Kft-nek (2454 Iváncsa, Zrínyi u. 30.) a pótlólag benyújtott árajánlatában szerepeltetett munkák elvégzésére
(54 m2 tetőfelület új lemezre cserélésére, 7,2 m új ablakpárkány és
2 db új ventillátor elhelyezésére) bruttó 222 575 Ft vállalt bekerülési összeg ellenében, a 2012. évi költségvetés tartalékkerete terhére. A Képviselő-testület továbbá felkéri a polgármestert, hogy a
2012. évi költségvetés módosítását tervezze be, és egyúttal felhatalmazza a szerződés aláírására.
____________________________________
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
195/2012. (V. 15.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Velence Város Önkormányzata Képviselőtestületével az általános iskolai oktatási-nevelési feladatok ellátására – kötendő
Közoktatási Társulási Megállapodás tervezetét, melynek alapján
az alábbi döntéseket hozza:
1. A Képviselő-testület a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990.
évi LXV. tv. 8. § (4) bekezdésében foglalt általános iskolai oktatási-

7.25
7.28
7.30
7.33
7.35
-

8.40
8.41
8.42
8.45
8.47
8.50
8.53
8.55
8.58
9.00
9.02

13.30
13.31
13.32
13.35
13.36
13.38
13.40
13.42
13.44
13.47
13.50
13.52
13.54
13.56
13.58
14.00
14.02
14.04
14.06

16.00
16.01
16.02
16.05
16.06
16.08
16.10
16.12
16.14
16.17
16.25
-

nevelési feladatok ellátására, a „közoktatásról” szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 81. § (2) bekezdésében foglaltakra is igyelemmel a „helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről” szóló 1997.
évi CXXXV. tv. 7. §-a alapján Velence Város Önkormányzata Képviselőtestületével Társulási Megállapodást köt.
A Társulási Megállapodás alapján a velencei tanulók általános iskolai oktatását-nevelését - s ennek keretében azon velencei tanulók tekintetében, akiknek szülei nem kívánják iskoláskorú
gyermekeik Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által
fenntartott közoktatási intézmény általi oktatásátnevelését, - 2012.
augusztus 15-től határozatlan időtartamra a Pusztaszabolcs Város
Önkormányzata az általa fenntartott József Attila Közös Igazgatású
Általános Iskola és Óvoda
(jogutód: József Attila Általános Iskola) közoktatási intézmény
útján biztosítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Velence
Város Önkormányzatával a Társulási Megállapodás aláírására.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulási
Megállapodás 4. pontjában rögzítettekre igyelemmel a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának
– a működési terület tekintetében – történő módosítását terjessze
a Képviselő-testület ülése elé.
_________________________________________
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
196/2012. (V. 15.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pusztaszabolcs Város Közoktatási feladat-ellátási intézményhálózat-működtetési fejlesztési tervét (intézkedési tervet), a mellékelt
átdolgozott
formában előzetesen elfogadja, módosítva a 130/2012. (III. 29.)
Kt. számú határozattal elfogadott előzetes tervét.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átdolgozott
intézkedési tervet véleményeztesse a Fejér Megyei Kormányhivatallal, a közoktatási intézmény vezetőjével, és általa a szülői és diákszervezettel.
___________________________________
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
2012. május 31-én megtartott nyílt
ülésén hozott határozatai
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
200/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi ellátásáról szóló
átfogó értékelést elfogadja.
A Képviselő-testület elismerését fejezi ki a gyermekvédelem területén dolgozók és segítők áldozatos munkájáért.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést
küldje meg a Fejér Megyei Kormányhivatal
Szociális- és Gyámhivatalának.
________________________________________
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
201/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy kérje fel az Adonyi Kistérségi Szociális Központ (2431 Perkáta, Bocskai u. 2.) gazdasági vezetését,
hogy a következő évtől mind a gyermekjóléti és gyermekvédelmi,
mind a családgondozói szakmai beszámolóhoz készítsen pénzügyigazdálkodási tájékoztatót is.
________________________________________
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
202/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Adonyi Kistérségi Szociális Központ (2431 Perkáta, Bocskai u. 2.) pusztaszabolcsi telephelyének (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 42.)
Családsegítő Szolgálata 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. A Képviselő-testület köszönetét és elismerését fejezi ki a családgondozónak lelkiismeretes munkájáért.
_________________________________________
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
203/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 2012. évi Szabolcs Napok előkészületeiről szóló tájékozatót.
_________________________________________
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
204/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 2012. évi Életmód és Szenvedélyek Napja előkészületeiről szóló tájékozatót.
_____________________________________
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
205/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az önkormányzat fenntartásában lévő József Attila Közös
Igazgatású Általános Iskola és Óvodát (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) 2012. augusztus 31-vel átszervezi. A József Attila
Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda jogutódjaként a József
Attila Általános Iskola (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.)
látja el az 1-8. évfolyam általános iskolai feladatokat. Egyúttal új
intézményt hoz létre, amely az óvodai feladatokat látja el. Az intézményben dolgozók létszámát a Közoktatási-feladatellátási intézményhálózati-működtetési és fejlesztési tervben határozza meg
az önkormányzat.
A Képviselő-testület jóváhagyja a József Attila Általános Iskola
(2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) alapító okiratát, mint
a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda jogutódját.
A Képviselő-testület jóváhagyja a Pusztaszabolcs Városi Óvoda
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(2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.)
alapító okiratát az előterjesztés szerint azzal a módosítással, hogy
az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása a „856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások” és a
„856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység” esetében az
alábbi lesz:
- „856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
-oktatási szaktanácsadás
856099 Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység
-referencia intézményi tevékenység, szolgáltatás nyújtása”
A Képviselő-testület felkéri az intézmények vezetőit, hogy a dolgozók átsorolásáról és áthelyezéséről egyezzenek meg azzal, hogy
a gazdasági szervezet - a Polgármesteri Hivatal vezetője által kijelölt – tagját a Polgármesteri Hivatal veszi át. A jelenlegi átszervezés
az előzetes döntésekkel összhangban létszámcsökkenéssel nem
jár.
____________________________________
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
206/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vélemények beérkezését követően a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdése alapján, az átdolgozott közoktatási feladat-ellátási intézményhálózat-működtetési és fejlesztési
tervet (intézkedési tervet) véglegesen elfogadja.
____________________________________
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
207/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Fejér Megyei Kormányhivatal VII-B-13/275-4/2012.
számú József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda hatósági ellenőrzése tárgyú végzést és felkéri az intézmény vezetőjét,
hogy a hiányosságokat pótolja és a 2012/2013-as tanévre az önkormányzati határozatokkal és a közoktatási törvénnyel összhangban a maximális csoport, illetve tanulói létszám eltéréseire
kérjen engedélyt.
_____________________________________
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
208/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az önkormányzati fenntartású József Attila Közös Igazgatású
Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u.
14.) azon kérelmét, hogy a 2012/2013-as tanévtől egy helyett
kettő iskolaotthonos osztály indításához biztosítsa a pénzügyi fedezetet, azonban az önkormányzat évek óta tartó állami forrás kivonása és az ellátandó feladatok növekedése miatt nem tudja
biztosítani a többletköltségeket.
_____________________________________
A Képviselő-testület 3 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással
a javaslatot elutasította:
209/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja
azt a javaslatot, mely szerint a Pusztaszabolcsi Római Katolikus
Egyházközséget (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 46.) a „Zenei áhítatok a pusztaszabolcsi katolikus templomban” hangversenysorozat megrendezésének támogatása címen az önkormányzat a
„Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatásáról” szóló
13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében 400.000,- Ft-tal támogatja az általános tartalék terhére.
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
210/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközséget (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 46.) a „Zenei áhítatok a pusztaszabolcsi katolikus
templomban” hangversenysorozat megrendezésének támogatása
címen az önkormányzat a „Társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról” szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 3.
§ (1) bekezdése értelmében 300.000,- Ft-tal támogatja az általános tartalék terhére.
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat
2012. évi költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
____________________________________
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
211/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.
(IV. 1.) önkormányzati rendelet 67. § alapján egyetért azzal, hogy
a polgármester a Manóvár Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Velencei
út 65.) Cica csoportjának fürdőszoba felújításával - árajánlata alapján - az INOXKORR Kft-t (2030 Érd, Hajnalka u. 51.) bízza meg
bruttó 1.971.335,- Ft, a Katica és Alma csoportok ablakcseréjével
pedig Bogár István (2490 Pusztaszabolcs, Ady E. u. 41/1.) vállalkozót bízza meg árajánlata alapján bruttó 1.390.330,- Ft értékben.
Az összeg fedezete a 2012. évi költségvetésben a felújítások között
rendelkezésre áll.
A Képviselő-testület hozzájárul az egymillió forint feletti kötelezettségvállaláshoz és felhatalmazza a polgármestert a szerződések
aláírására.
_________________________________________
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
212/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosítását 2012. június 1-i hatállyal
az előterjesztés szerint jóváhagyja.
_________________________________________
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
213/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát az
előterjesztés szerint elfogadja. A Közbeszerzési Szabályzat 2012.
május 31-én lép hatályba.
_________________________________________
A Képviselő-testület név szerinti szavazással (jegyzőkönyv mellékelve) 7 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
214/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az „Önkormányzat tulajdonában álló „Manóvár Óvoda” (2490
Pusztaszabolcs, Velencei út 65.) épület használati meleg-víz szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással” tárgyban
kiírt nemzeti értékhatárt elérő, a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja
szerinti közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
A Képviselő-testület a Gravitáció Kereskedelmi Kft. (9700 Szombathely, Sági u. 3.), a Szkendó Kft. (9700
Szombathely, Söptei u. 72.) és a KG Invest 2008 Kft (9028 Győr, Konini u. 19.) ajánlatát érvényesnek tekinti.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az eljárás nyertesének a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást adó KG Invest 2008 Kft-t
(9028 Győr, Konini u. 19.) hirdeti ki. Amennyiben a KEOP pályázat
eredményes lesz és a pályázott összegnél kevesebb támogatást
nem hagynak jóvá, a Képviselő-testület felkéri a polgármestert a
vállalkozási szerződés aláírására.
A Képviselő-testület név szerinti szavazással (jegyzőkönyv mellékelve) 7 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
215/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az „Önkormányzat tulajdonában álló „Zsiráf Óvoda” (2490
Pusztaszabolcs, Deák F. 21/1.) épület használati meleg-víz szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással” tárgyban
kiírt nemzeti értékhatárt elérő, a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja
szerinti közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
A Képviselő-testület a Gravitáció Kereskedelmi Kft. (9700 Szombathely, Sági u. 3.), a Szkendó Kft.
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(9700 Szombathely, Söptei u. 72.) és a KG Invest 2008 Kft (9028
Győr, Konini u. 19.) ajánlatát
érvényesnek tekinti.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az eljárás nyertesének a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást adó KG Invest 2008 Kft-t
(9028 Győr, Konini u. 19.) hirdeti ki. Amennyiben a KEOP pályázat
eredményes lesz és a pályázott összegnél kevesebb támogatást
nem hagynak jóvá, a Képviselő-testület felkéri a polgármestert a
vállalkozási szerződés aláírására.
____________________________________
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
216/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú „Óvodafejlesztés” című felhívásra a pusztaszabolcsi nevelési intézmények
fejlesztésének vonatkozásában a Zsiráf Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) és a Manóvár Óvoda (2490 Pusztaszabolcs,
Velencei út 65.) intézmény egységek vonatkozásában. A projekt
összes tervezett maximális költsége 9.126.860,- Ft, melyből a támogatás szempontjából is elszámolható költség: 9.126.860,- Ft. A
projekt támogatásának mértéke a projekt elszámolható összes
költségének 100 %-a, ebből adódóan a projekt keretében igényelt
támogatás összege: 9.126.860,- Ft.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.
____________________________________
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
217/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2013-2014-ben megvalósuló fejlesztéseihez banki hitelt
kíván felvenni kb. 200 millió Ft összegben, hogy Egészségügyi centrumot alakítson ki és belterületi utakat építsen.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékozódjon a
hitelfelvétel lehetőségéről és adjon javaslatokat a hitelfelvételre, illetve az ezzel összefüggő közbeszerzési eljárás kiírására, úgy hogy
az 2013-ban az éves költségvetésben már szerepelhessen és a Kormányhoz határidőig felterjesztésre kerüljön.
____________________________________
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
218/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Dr. Card Kft. (1115 Budapest, Bartók B. út 152/H.) által forgalmazott Dr. Card egészségkártya bevezetését anyagi lehetőségeit
igyelembe véve nem támogatja.
____________________________________
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
219/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 7.
II/5. szám alatti bérlakásban meghibásodott, nem javítható gázkonvektor cseréjét elvégezteti 96.520,- Ft bruttó költségért az ingatlan karbantartási előirányzat terhére.
____________________________________
A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
220/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sándor
József Attila és felesége Pusztaszabolcs, Vasút u. 24. szám alatti lakosok kérelmére hozzájárul az önkormányzattól 2008 szeptemberében vásárolt, pusztaszabolcsi 1621/14. hrsz-ú ingatlan
beépítési kötelezettségének 2016. szeptember 20-ig történő meghosszabbításához.
___________________________________
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
221/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
146/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat értelmében visszavásá-
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rolja a pusztaszabolcsi 1609. hrsz-ú, 1265 m2 beépítetlen lakótelket 442.750,- Ft vételárért a költségvetés általános tartaléka terhére.
A Képviselő-testület dr. Nagy István ügyvédet bízza meg az adásvételi szerződés megkötésével.
A szerződéskötéssel és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségeket Sándor Zoltán és felesége eladók viselik.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetés módosításának beterjesztésére.
____________________________________
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
222/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy együttműködési megállapodást köt az Agárdi Popstranddal.
Az önkormányzat a 2012. évi kedvezmények érdekében 180.000,Ft+ÁFA díjat izet, melyért a pusztaszabolcsi állandó lakosok 50%
belépési kedvezményben részesülnek a megállapodásban felsorolt
koncert rendezvényeken. A támogatási összeg fedezete az általános tartalék.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére.
____________________________________
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
223/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét
elfogadja.
____________________________________
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
225/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a külterületen tervezett szélerőműpark 356/2005. (XI. 24.)
Kt. számú határozattal elfogadott településszerkezeti terv szerinti
megvalósítását. Ennek érdekében támogatja a tervezett szélerőműparkok kiserőműként történő beillesztését Fejér Megye Területrendezési Terve Térségi Szerkezeti Tervébe.
A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.)
Kormányrendelet szerint „Térségi területfelhasználási engedély
kérelmet” és ezen belül a területi (környezeti, társadalmi, gazdasági) hatásvizsgálatot az INTERGWIND Kft. megbízásából a KÖRNYEZETTERV Kft. készíti el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatot az INTERGWIND Kft-nek és a KÖRNYEZETTERV Kft-nek
küldje meg.
____________________________________
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
226/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. (2483 Gárdony, Szabadság u.
30/c.) tájékoztatását a „Tó Tévé” elnevezésű műsor megszűntetésével kapcsolatban tudomásul vette. A Képviselő-testület úgy dönt,
hogy a „Szabolcs Magazin” műsor lejátszásáért nem jelentkezik be
műsorszolgáltatóként a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához, így a műsor 2012. június 1-től csak az interneten keresztül tekinthető meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az emgépé Hírügynökségi és Sportszolgáltató Bt. (2484 Agárd, Árpád u. 109.)
„Szabolcs Magazin” műsorának elkészítésére vonatkozó megállapodást módosítsa.
____________________________________
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
227/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi
jelentést fogadja el a településen végzett autóbuszos közlekedési
közszolgáltatási tevékenységről:
Összevont jelentés közszolgáltatási tevékenységről

8

A jelentési kötelezettséget megállapító jogszabályi rendelkezés:
Az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról
szóló 2004. évi XXXIII. törvény 3/A. § (1) bekezdése
A jelentés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenység:
autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás.
Kiválasztott közszolgáltató:
Pusztaszabolcsi Helyi Kft., (7020 Dunaföldvár, Hunyadi tér 4. fszt.
1.)
Visszatérítés útján a közszolgáltatónak biztosított ellentételezések:
utasok által izetett díjbevételek, fogyasztói árkiegészítés, egyéb
nettó árbevételek.
Pusztaszabolcs Város Önkormányzata és a Pusztaszabolcsi Helyi
Kft. között hatályos közszolgáltatási szerződés szerint teljesült
2011. évben a helyi autóbusz-közlekedési szolgáltatás. Az ellátásért felelős nem állapított meg közszolgáltatási kötelezettséget.
A szolgáltató kizárólagosan végzi a tevékenységet, azon kívül kizárólagos jogok nem illetik meg.
Az ellátásért felelős 2011-ben működési támogatást nem izetett a
szolgáltatónak.
Pusztaszabolcs, 2012. május 31.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közszolgáltatási tevékenységről szóló összevont
jelentést Pusztaszabolcs Város Önkormányzat honlapján jelentesse
meg.
____________________________________
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
228/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Fejér Megyei Kormánymegbízott VII-B-004/1366-3/2012.
számú levelét, mely alapján szándéknyilatkozatot tesz arra vonatkozólag, hogy Pusztaszabolcs Polgármesteri Hivatalában saját forrásból kormányablakot kíván létrehozni és működtetni.
____________________________________
A Képviselő-testület a 229-244/2012. (V. 31.) Kt. számú határozatait zárt ülésen hozta.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
2012. június 20-án megtartott rendkívüli
nyílt ülésén hozott határozatai
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
247/2012. (VI. 20.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az Új Széchenyi Terv „KEOP-7.1.0/11 – Derogációs víziközmű projektek előkészítése” és a „KEOP-1.2.0/09-11 –
Szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítása” pályázati lehetőségeket.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „KEOP-7.1.0/11 – Derogációs víziközmű projektek előkészítése” pályázat összeállítására felkéri a DRV ZRt-t és a pályázatot 2012. június 29-ig benyújtja.
A Képviselő-testület vállalja a fejlesztés Áfa részének megelőlegezését a víziközmű fejlesztés előirányzatból.
____________________________________

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
2012. június 28-án megtartott nyílt
ülésén hozott határozatai
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
252/2012. (VI. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a felsőcikolai lakosok beszállítása érdekében meg kívánja oldani a helyi menetrendszerinti autóbuszjárat újraindítását.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
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253/2012. (VI. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza
a dr. Szűcs Gábor Ügyvédi Irodát (8000 Székesfehérvár, Budai út
11. III/310.) a „Pusztaszabolcs Város közigazgatási területén helyi
menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási tevékenység végzése kizárólagos joggal” közbeszerzési eljárás lefolytatására a
2012. évi önkormányzati költségvetés dologi kiadás - szakértői díj
– előirányzat terhére bruttó 228.600,- Ft összegért. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert a közbeszerzés lefolytatásához a
megbízási szerződés aláírására.
A Képviselő-testület 2 igen, 5 nem szavazattal és 1 tartózkodással
a javaslatot elutasította:
254/2012. (VI. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja
azt a javaslatot, mely szerint az autóbusz közlekedés ellátására kiírandó közbeszerzési pályázatban úgy szerepeljen az ellátandó feladat, hogy 2012. szeptember 1-jétől a Pusztaszabolcs helyi
menetrendszerinti autóbuszjárat menetrendjében ne szerepeljen
a 7.25 órakor induló járat.
A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
255/2012. (VI. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pusztaszabolcs helyi menetrendszerinti autóbuszjárat menetrendjét
2012. szeptember 1-től az alábbiak szerint hagyja jóvá, mely alapján az autóbusz közlekedés ellátására közbeszerzési eljárást ír ki.

Részletes menetrend az 5. oldalon
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
256/2012. (VI. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének módosítását az előterjesztés szerint jóváhagyja.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
257/2012. (VI. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Pusztaszabolcs Város közigazgatási területén helyi menetrend szerinti
autóbuszos személyszállítási tevékenység végzése kizárólagos joggal” közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos ajánlattételi
felhívást és dokumentációt az előterjesztés szerint elfogadja az
alábbi módosításokkal:
- Az ajánlattételi felhívás 14. pontjában (Alkalmassági követelmények) a „Műszaki és szakmai alkalmasság” cím alatt „Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)” alcím alatt szereplő M1. pontban a
„helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység” szövegrész a „helyi és helyközi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység” szövegre módosul.
- Az ajánlattételi felhívás 14. pontjában (Alkalmassági követelmények) a „Műszaki és szakmai alkalmasság” cím alatt „Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)” alcím alatt szereplő M2. pontban a
„legalább 29 db férőhely” szövegrész a „legalább 45 db férőhely”
szövegre módosul.
A Képviselő-testület felkéri dr. Szűcs Gábor hivatalos közbeszerzési tanácsadót, hogy az ajánlattételi felhívást és az ajánlattételi
dokumentációt a Pusztaszabolcsi Helyi Kft. (7020 Dunaföldvár, Hunyadi tér 4. fszt. 1.), a Polar Bau Építő Kft. (7030 Paks, Deák Ferenc
u.3.), a H. and SZ. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(8111 Seregélyes, Jókai u. 20.) és a Dunarent Kft. (2443 Százhalombatta, Pf. 40) részére küldje meg.
_____________________________________
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
258/2012. (VI. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
a közterület-felügyelő beszámolóját az elmúlt évi felügyeleti munkáról.

VÁROSHÁZA

A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Ekker László közterületfelügyelő munkájáért.
_____________________________________
A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
259/2012. (VI. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
jegyzőt, hogy készítsen tájékoztatót a lakosság részére a környezet védelméről szóló 13/1994. (XII. 1.) önkormányzati rendeletben a közterületek, magánterületek tisztántartása, illetve a
csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban szabályozott előírásokról.
____________________________________-A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
260/2012. (VI. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2003. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét
elfogadja.
____________________________________
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
261/2012. (VI. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Faunus” Termelő és Szolgáltató Kft-vel (2490 Pusztaszabolcs, Szent
István utca 11.) a közétkeztetési feladatok ellátására 2007. május
25-én kötött vállalkozási szerződést az előterjesztés szerinti Megállapodás alapján módosítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Megállapodás aláírására.
_____________________________________
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
262/2012. (VI. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§ (1a) bekezdése alapján
Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.
§ (1) bekezdésében meghatározott személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a izetendő térítési
díjak megállapításához szükséges rendelet megalkotásához a pusztaszabolcsi telephelyen az alábbiak szerint járul hozzá:
reggeli 188,- Ft/adag
ebéd 496,- Ft/adag
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület
hozzájárulását küldje meg Adony Város Jegyzőjének.
_____________________________________
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
263/2012. (VI. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Adonyi Kistérségi Szociális Központ Pusztaszabolcsi telephelyének
2011. évi elszámolását megismerte és felkéri a Polgármestert, hogy
a Szociális központ működéséhez 4.261.000,- Ft átutalásáról gondoskodjon.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
264/2012. (VI. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy amikor az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulással, valamint
a szociális feladatok ellátására kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatra kerülnek és az intézmény továbbiakban is
ebben a formában fog működni, akkor az új megállapodásban kerüljön igyelembe vételre és érvényesítésre, hogy az intézmény
költségvetés-tervezetét még véglegesítés előtt Pusztaszabolcs
Város Önkormányzat Képviselő-testülete is megismerhesse és véleményezhesse.
____________________________________
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
265/2012. (VI. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a József
Attila Közös Igazgatású Általános Iskola (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) előirányzat módosítási kérelme alapján az intézmény működési bevétel előirányzatát megemeli 1.766 ezer
Ft-tal, a támogatás értékű működési bevétel előirányzatát megemeli 1.215 ezer Ft-tal a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatának 1.338 ezer Ftos csökkentése, az ellátottak juttatása
előirányzat 1.215 ezer forintos növelése, a felújítás előirányzat
2.597 ezer Ft-os (iú technika terem felújítása 1.367 ezer Ft; nyelvi
labor felújítása 439 ezer Ft; mosdó felújítása 791 ezer Ft) és a beruházás előirányzat (1 db interaktív tábla (projektorral, laptoppal,
szoftverrel)) 507 ezer forintos növelése mellett.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat
2012. évi költségvetése módosításának beterjesztésére.
____________________________________
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
266/2012. (VI. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy hozzájárul a III. számú háziorvosi körzet dr. Egyed Péter
orvos által vásárolt légkondicionáló készülék beszereléséhez a
Pusztaszabolcs, Velencei út 32. szám alatti rendelőben.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, rendelje meg a készülék beszerelését a legkedvezőbb árajánlatot adó Debreceni
Dezső vállalkozótól (2490 Pusztaszabolcs, Akácfa u. 1621/7. hrsz.)
bruttó 46.100,- Ft értékben a 2012. évi költségvetés általános tartaléka terhére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2012. évi költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
267/2012. (VI. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve dr. Egyed Péter orvos levelét, úgy dönt, hogy a rendelési idő
változására és a magánrendelésre vonatkozó megjegyzésekkel mai
ülésén nem kíván foglalkozni. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, tájékoztassa Dr. Egyed Péter orvost arról, hogy a rendelési idők módosítása és a magánrendelés tekintetében külön
beadványt készítsen a Képviselő-testület részére.
_____________________________________
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
268/2012. (VI. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.
második félévi munkatervét elfogadja.
____________________________________
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
269/2012. (VI. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja.
____________________________________
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
270/2012. (VI. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az önkormányzati tulajdonú (Kossuth utca - hrsz. 236, 500,
Sport utca - hrsz. 702/16, Szent Imre utca - hrsz. 831, 993, 1179,
Kastély utca - hrsz. 50) aszfaltos utak útburkolat javítási munkálatait elvégezteti.
Az útjavítási munkákkal - a legkedvezőbb ajánlat alapján -, az ALBA
ÚT Kft-t (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 98-114., Ügyvezető:
Gál István, Cégjegyzékszám: 07-09-005880) bízza meg bruttó
4.698.454,- Ft-ért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az utak
javítására a szerződést megkösse. A kivitelezési munkákhoz a Képviselő-testület a pénzügyi fedezetet úgy biztosítja, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetésének dologi kiadás
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(útkarbantartás-kövezés) előirányzatát bruttó 4.700.000,- Ft-tal
csökkenti és egy új kiemelt előirányzatot hoz létre útfelújítás címen
bruttó 4.700.000,- Ft-tal.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítását terjessze be.
_____________________________________
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
271/2012. (VI. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az International Ambulance Service Kft. (2049 Diósd, Pf. 19,
székhely: 1145 Budapest, Thököly út 165. I. 5.) ajánlatát a háziorvosi ügyeleti ellátás megszervezésére Pusztaszabolcs és térsége
vonatkozásában.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, tárgyaljon a környező
települések vezetőivel, hogy van-e fogadókészség a feladat új szolgáltatóval történő ellátására.
_____________________________________
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
272/2012. (VI. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati és a közoktatási, köznevelési törvény változásairól
szóló jegyzői tájékoztatót tudomásul veszi.
_____________________________________
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
273/2012. (VI. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy csatlakozni kíván Magyarország Köztársasági Elnöke - minden rasszista, kirekesztő, öncélú gyűlölködésre okot adó megnyilvánulás
visszaszorításáról
szóló
felhívásához.
A
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a felhíváshoz történő csatlakozásról a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz címzett levélben értesítse a köztársasági elnök urat.
____________________________________
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
274/2012. (VI. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a közművelődésről szóló 13/2011. (VII. 4.) önkormányzati
rendelet alapján a MÁV Iskola termét (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 1.) a lakosság önszerveződő közössége számára, Lieber
Tünde (2490 Pusztaszabolcs, Szilágyi E. u. 55.) részére 2012. július 1-től heti egy alkalommal, szerdánként 1 óra időtartamra
18.15-19.15 óra között aerobic oktatás céljából kedvezményes bérleti díj ellenében 1.000,- Ft + ÁFA/óra összegért tartósan bérbe
adja. A Képviselőtestület jóváhagyja a mellékletben található szerződés-tervezetet, valamint felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.
____________________________________
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
276/2012. (VI. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri
Kiss Kornélia közművelődés-szervezőt, hogy a Művelődési Ház és
Könyvtár rendezvényein történő nagyobb számú részvételre találjon lehetőséget a lakosság mozgósítására vonatkozóan.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
277/2012. (VI. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az I. számú háziorvos rendelő (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi
út 51.) bejárójánál lévő járdaszakaszt kijavíttatja az út és járdaépítés előirányzat terhére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a felújítást rendelje meg. A Képviselő-testület felkéri
a polgármestert, hogy az I. számú (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út
51.) és a III. számú (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 32.) háziorvosi rendelők esetében vizsgálja meg külső padok elhelyezésének
lehetőségét.
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A PUSZTASZABOLCSI
CSALÁDOK NAPJA
Immáron negyedik alkalommal került megrendezésre szeptember 22- én a Családi Nap és Lecsófőző Verseny. Eleinte a
katolikus egyházközség rendezvényeként szerveztük, azonban az utóbbi két alkalommal már a református gyülekezet
is hivatalosan bekapcsolódott, így a Családi Nap szélesebb
bázisra támaszkodva ökumenikus rendezvénnyé vált és valódi példájává a pusztaszabolcsi emberek összefogásának.
A program egyik szervezőjeként nehéz napokat éltem meg
mintegy két héttel a Családi Nap előtt. A három legfontosabb
internetes időjárás-előrejelző oldalt böngészve folyamatosan egymásnak ellentmondó híreket lehetett olvasni elég
széles skálában mozogva. Az időjárással kapcsolatos gyomorgörcs a rendezvényt megelőző napon múlt el, amikor
mindenhol napos időt jelentettek. Köszönet az Égieknek!
A jó idő ugyan nem került semmibe, az összes többi azonban igen, így utólag állítom, minden megérte! Sokszor elhangzott már, hogy miért is Családi Nap a rendezvény fő
megnevezése, de mégis fontosnak tartom újra és újra leírni.
Az volt kezdettől fogva a célunk, hogy a gyermekektől, a szülőkön át a nagyszülőkig minden generációnak kínáljunk valamit.

A lecsó tálalva!

RENDEZVÉNYEK

kozásokon, játékos sportversenyeken, ugrálóvárazhattak, lovagolhattak, íjászkodhattak, csillámtetoválást és arcfestést
kérhettek, EU-s ajándékokat kaptak. Felsorolni is nehéz mi
minden várta őket egy délután alatt.
A felnőtteket pedig meghívtuk lecsófőzésre. Minden eddiginél több, összesen 24 csapat vett részt a lecsófőző versenyen. Voltak köztük már rutinosnak mondható főzőcsapatok,
ennek ellenére a most először nevező Kézis Lányok csapata
nyert. Gratulálunk nekik, és persze minden résztvevő csapatnak! A szlogenünk továbbra is így szól: JÖJJÖN KI, HOZZA
EL CSALÁDJÁT ÉS FŐZZE MEG KEDVENC LECSÓJÁT! Ez
utóbbit különösen fontosnak tartom, hiszen a lecsó annyiféle ízlés szerint készülhet, ahány ember főzi, és persze nem
mindig egyezik az ízlésünk a zsűriével. A lecsónk minőségének fokmérője sokkal inkább az, hogy a végén mennyi maradt a bográcsban!
A közönséget különböző fellépők szórakoztatták. A Kutyabarát Klub kutyabemutatóval, ezután zumbáztunk, őket követték Pusztaszabolcs ifjú tehetségei a Szent Hubertus duó,
majd régi ismerőst köszönthettünk Vitéz Vásárhelyi Prodán
Miklós nótaénekesben. A Gerlice Citera Együttes húrjain
népzene csendült fel, végül Rudán Joe rockkoncertje zárta a
napot. Ebből a felsorolásból is látszik, hogy igyekeztünk mindenkinek a zenei ízlését kielégíteni.
Végül utoljára, de nem utolsósorban a köszönetről sem feledkezhetünk meg. Mert bárki akármilyen kicsivel is segí-

Egy igazi farkas és a gazdája

Különleges színfolt tavaly óta a bemutató és kóstolás pusztaszabolcsi hungaricumokból: „Az én kiskertemben termett”
– pusztaszabolcsi kertek terményeinek kiállítása és versenye. Ismét bemutatkoztak az Agrár Zrt. tejtermékei, Nagy
László és Fábián Ferenc mézei és új színfoltként a Széchenyi
Pékség árui is.A gyermekek részt vehettek kézműves foglal-

tett, egy sikeres és immáron egyre népszerűbb rendezvény
szervezéséhez és támogatásához járult hozzá! Köszönet a
segítőknek és támogatóknak is! Jövőre újrázunk!
Tüke László, Czöndör Mihály
szervezők

Magyar Népmese Napja
Minden év szeptember 30-án, Benedek Elek, a „nagy mesemondó” születésnapján ünnepeljük ezt a jeles ünnepet.
A népmesekincs megőrzése ugyanis nagyon fontos, mert
általa a magyar kultúra egy szeletét őrizzük. A Pódium
Színház Macskakirály című meséje a magyar népmesék
motívumainak felhasználásával íródott. A gyerekek és a
szülők is nagyon élvezték.
A kicsik teljesen belefeledkeztek a mesébe
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Szüreti mulatság
Az idei évben a Puszta-Lovas Egyesület szervezte az immár hagyományos szüreti felvonulást és az esti bált. Minderre szeptember 22-én került sor, melyet 10 órakor Szőke Erzsébet
alpolgármester asszony nyitott meg.

Finom falatokkal kínáltak bennünket

Körtánc az egyik megállónál

A felvonuláson a hagyományt felidézve Bírónak és bírónénak a
városban utoljára házasodott fiatal párt választották: Tuczai
Andrást és Tuczai Zsanettet, a kisbíró szerepét Hopka Ádám
töltötte be.
E városi eseményen a hazaiakon kívül perkátai, szabadegyházi,
zichyújfalusi és seregélyesi lovasok működtek közre, s a táncokat az egyesület és a többi település csikósai biztosították.

Összesen 8 helyen álltak meg a felvonulás során, mindenhol
volt eszem-iszom, dínom-dánom, s mi szem-szájnak ingere.
A felvonulást követően a Puszta-Lovas Egyesület minden lovast megvendégelt a Kastélykertben, mely ételt mindenki jóízűen fogyasztotta. Nem sokkal később, este 9 órakor a Sorompó
Bisztróban megrendezett bállal folytatódott a nap. Nagyon
sokan jöttek vissza mulatni, vagy esetleg egy-egy baráti társasággal körülnézni, beszélgetni. Az est folyamán a tombolasorsoláson értékesebbnél értékesebb nyeremények találtak
gazdára.

A vendég csikósok kitettek magukért

Szeretnénk köszönetet mondani a sok-sok támogatónak, akik
rendezvényünket segítették anyagilag, a szervezésben, egy-egy
tombolatárgy felajánlásával. Külön köszönet azoknak, akik vendégül látták a lovasokat és táncosokat.
a szervezők nevében: Csóri Barbara

Tuczai Zsanett és Tuczai András - a bíróné és a bíró

Köszöntő
Ismét megrendeztük az Idősek Világnapját az I.K.K.-ban 2012.
október 06-án az idősek örömére és megelégedésére.
A műsort az általános iskolások adták, mint minden évben, amit
ezúton köszönünk Hujberné Király Beátának, Aczélos Évának
és a gyerekeknek.
Az időseket köszöntötte Szőke Erzsébet alpolgármester aszszony és Vida Katalin intézményvezető asszony.
Meglepetésünkre egy szép verssel készült Kiss Kornélia közművelődés-szervező, melynek örültek az idősek.
Még egy meglepetés várt az idősekre és ránk. Az intézményvezető unokája, Szandra zongorajátékával tette színesebbé a jeles
napot, amit köszönünk az idősek nevében is.

Szőke Erzsébet alpolgármester köszönti az időseket, mellette
Csiki Szilárd, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

A műsor és a köszöntések után feltálaltuk a számukra készített
ebédet, majd felköszöntöttük virággal és tortával a gondozottjainkat. (Ezen a napon köszöntjük az egész évi születés és névnaposokat)
Ezt a jeles alkalmat nem tudtuk volna megtartani támogatóink és
az intézmény vezetője nélkül, aki fedezte az anyagi kiadásokat.
Ezen kívül köszönjük támogatóinknak a felajánlásokat: Dr.Szász
Károly (Adony), Adorjánné Bozsodi Irénke, Szabó Beáta, Alba Caritás, Szőke Erzsébet, Szigetváriné Marcsi, Csiki Szilárd, Horváth
Lajos és Bagaméri Cukrászda (Adony) támogatását.
Minden kedves jelenlévőnek köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat és részt vettek az ünnepségünkön.
Köszönjük mindenkinek: az I.K.K. Gondozottjai és Gondozónői

A létszám még kicsit hiányos, de kezdésre mindenki megérkezett
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Józsefes Hírek
Különleges tanévnyitó
Rendhagyó időpontban, vasárnap délután került sor a
tanévnyitóra az általános iskolában. Régen várt esemény
tette ünnepivé az évkezdést: a névadó, József Attila szobrának felavatása.
A 2012-2013-as tanévtől négy év közös igazgatás után
újra József Attila Általános Iskola néven működik tovább
az intézmény. A szétválás megváltoztatta a vezetői struktúrát. Visszatér az eredi állapot: igazgató, felsős igazgatóhelyettes, alsós igazgatóhelyettes és gazdasági vezető
irányítja a munkát.
Az óvodákkal kialakult szoros kapcsolat természetesen
megmarad, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy az
elballagott óvodásokat az óvónők adták át a tanítóknak a
Városháza előtt, és onnan együtt sétáltak a tanévnyitóra.
A kis elsősök műsora mindig szívet melengető. Jó látni,
ahogy szüleik, leendő tanítóik biztató tekintetét keresve
állnak ki a színpadra, és bátran szavalják, hogy ők már iskolások.
A nagyobbak műsora József Attilát idézte meg. A névadót,
akinek szobra újra ott áll az iskola udvarán.
A szoboravatón Ádámné Farkas Beáta igazgatóhelyettes
mondott ünnepi beszédet.
Tisztelt Jelenlévők, meghívott Vendégeink,
Tisztelt Orisek Ferenc Művész Úr,
szeretve tisztelt Nyugdíjas Kollégák!
Kedves Diákok és Szülők, kedves Munkatársaim!
Megtiszteltetés számomra, hogy én lehetek az, aki itt és
most elmondhatom gondolataimat. Különleges, örömteli
érzéssel tölt el, hogy részese lehetek ennek az eseménynek, melyen régi álmunk válik valóra. Egy új József Attila
szobrot avatunk a Szülői Szervezet közbenjárásával.
Ünnepi szóval köszöntöm ezen a napon a jelenlévőket,
akik elfogadták meghívásunkat és jelenlétükkel megtiszteltek minket.
Ez a nap az ünnepé és az emlékezésé is.
Emlékezünk a költőre, József Attilára,
emlékezünk 1981-re, a névfelvételhez kapcsolódó szoboravatóra,
de emlékezünk 1990-re, amikor az iskolaudvart díszítő
József Attila mellszobor sajnos a fémhulladék gyűjtők áldozata lett.
Azt a szobrot az Iparművészeti Lektorátus ajándékozta
iskolánknak, mely zsűrizett képzőművészeti alkotás volt,
Ócsai Károly szobrászművész készítette.
Emlékezünk a szobor nélküli névfelvételi évfordulókra, a
20.-ra, valamint a 25.-re, melynek alkalmából a bejárati
aulában felavattuk a József Attila emléktáblát,
s emlékezünk a 30. évfordulóra, melyet tavaly ünnepeltünk.
Nem túl gyakori egy iskola életében, hogy szoboravatásra
kerül sor.
Nálunk, a pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskolában ez már a második alkalom, melynek különlegességét
az adja, hogy a tanévnyitót teszi emlékezetessé ez az ünnepélyes esemény.
Minden szobor, így a most avatásra kerülő – iskolánk névadóját idéző - József Attila szobor is azt üzeni számunkra,
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hogy akinek nincsen múltja, nincsen jövője sem! Múltunk
nagyszerű emberei, legyenek akár királyok, költők, tudósok és mások, mindig is példaképként szolgáltak és szolgálnak számunkra és a jövő generáció számára is.
Iskolánk életében, történetében ismét egy olyan nap jött
el, melyre büszkék lehetünk, s biztos vagyok benne, valahányszor bejövünk az iskolaudvarra, emlékezni fogunk a
mai ünnepünkre.
Kivételezett helyzetben vannak a leendő 1. osztályosaink,
akik számára az egyébként is rendkívülinek számító alkalmat, a tanévnyitót, még inkább különlegessé teszi, a
szoboravatási ceremónia.
A 2012/2013. tanév megnyitása alkalmából új József Attila szobrot avatunk, mely Orisek Ferenc, Király Zsiga- és
PRIMA- díjas, csemői szoborfaragó népművész keze munkája nyomán keletkezett, s melyet jó szívvel adományozott iskolánknak.
Ezért én most egy főhajtással, mindannyiunk nevében,
nagy tisztelettel köszönetemet fejezem ki! Külön szeretném megköszönni a Művész Úrnak, aki, a még letakart alkotásába, nemcsak tudását és tehetségét adta, hanem
szívét-lelkét is beletette!
A jelenlévők között sokakban bizonyára felmerül, hogy:
Hogyan találtunk rá a Művész Úrra? Vagy esetleg az, hogy:
vajon hol van, ez a számunkra ismeretlen nevű település:
Csemő?
Az internet világában nem olyan nehéz rátalálni értékes
emberekre és az általuk megalkotott értékekre, csak keresgélni kell.
Némi kutakodás után találtunk rá, olyan köztéri szobrokról készült fotókra, melyek nagyon igényes, szép munkáról tanúskodtak, s az érdekességük az volt, hogy fából
készültek. A szülőkkel közösen úgy gondoltuk, vegyük fel
a kapcsolatot a fafaragó népművészet mesterével. Orisek
Ferenc úr készségesen állt rendelkezésünkre, s azonnal
felajánlotta, hogy látogassunk el hozzá. A Szülői Szervezet
Választmányának elnökével, Hufnágel Tibornéval, és a Választmány egyik vezetőségi tagjával, Kőkuti Lászlóval, egy
március végi szombaton, (2012.március 24-én) közösen
elutaztunk Csemőre. Ez a település a fővárostól 70 kmre, az ország közepén terül el, Nagykőrös és Cegléd külterületéből alakult, hatalmas tanyavilágot jelent ma is.
Tetszetős, „csupa virág” falu, rendezett portákkal; a község tereit, utcáit Orisek Ferenc alkotásai díszítik, melyeket volt szerencsénk a valóságban is szemre vételezni az
ő idegenvezetésével. Természetesen jártunk a művész úr
háza-táján is, ahol az általa berendezett, a szobraiból létrehozott kiállítást is megcsodálhattuk. Ahogy az autóval a
fafaragó művész házához, a régi tanyasi iskolához közeledtünk, megtapasztalhattuk a homokos földet, mely nagyon jellemző erre a pusztavidékre, bár nekünk kissé
szokatlan volt.
A homokos út ellenére sikerült az autóval eljutni a lakóhelyéhez, ahol nagy szeretettel fogadott bennünket a művész és felesége.
Gyönyörű helyen élnek, a volt tanyasi iskolának az épületeiben. A kert csodálatos, a levegő tiszta, a csend nyugalmat áraszt.
Mielőtt a kiállító-terembe beléptünk volna, kedvesen köszöntöttek minket és pár szót meséltek arról, hogy mit fogunk látni. Orisek Ferenc, a népművészet mestere, akire
Csemő nagyon büszke, ezért 2010-ben díszpolgári cím-
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mel tüntették ki, ugyan műszaki egyetemen szerzett diplomát, képzőművészetet vagy egyéb művészeti szakot
nem végzett, hanem autodidakta módon kezdte el a fafaragást és csodálatos dolgok kerültek ki a keze alól. Elmondása szerint rengeteg művével már nem találkozhat,
ezért egy adott pillanatban úgy döntöttek feleségével,
helyi kis kiállítótermet rendez be azoknak a daraboknak,
melyek még nála vannak. Így került aztán képbe a volt iskola épülete és ideköltöztek. Ritkán készített eladásra,
most már egyáltalán nem, inkább közterületekre vagy középületekbe szereti műveit kiállítani, illetve adományozni. Saját kiállítótermének megtekintése közben
kérdéseinkre részletes válaszokat kaptunk, sok érdekességet hallottunk, hiszen minden kis szobornak megvan a
maga története.
A kiállítás megtekintése után egy kis vendégelésben is
volt részünk a házigazdák által, miközben rátértünk arra,
hogy konkrétan „mi járatban” is vagyunk, elmondtuk iskolánk szobortörténetét, fényképeket mutattunk, és persze esett szó a szobor méretéről is, no és arról, hogy a
2012-2013-as tanév kezdetére szeretnénk, ha elkészítené
József Attila mellszobrát. A vendégkönyvbe való beírás
után körbevezetett minket a faluban, megmutatta a költők, írók, történelmi személyiségek nevét viselő utcákon
megtalálható köztéri szobrait, a főteret díszítő, 400 éves
tölgyfa matuzsálemből faragott „Négy Évszak” rönkplasztikát, a katolikus templomban látható 14 db-ból álló stáció-domborművet, melyeket ő készített. Alkotásaitól és a
településtől teljesen elvarázsolódtunk! Úgy indultunk
vissza, hogy majd jelentkezik, ha elkészült a mű és mehetünk érte.
Kb. két hét telt el, s legnagyobb meglepetésünkre, kaptuk
a telefonhívást, hogy kész a szobor, elvihetjük. Áprilisban
aztán, egyik hétvégén (2012.április16.) elhoztuk a kész
művet, amely az elmúlt napokban idekerült, a végleges
helyére.
A talapzat már az 1981-ben, Kovacsik István címzetes
igazgató úr intézményvezetése idején felavatott József Attila szobrot is tartotta. Az eredeti, ám mára felújított talapzaton tehát, József Attila mellszobrát láthatjuk, mely
fából készült. Az arcon a lélek szerénysége, mélysége tükröződik. Intelligens, kulturált külsejű fiatal költő tekint a
ránk, azzal a szomorú szempárral, mely bizony tudott tűzben égni is. Szegénynek, megtűrtnek lenni, éveken át ez
volt minden élménye!
Egyetlen lehetősége a menekülésre csak a költészet lehetett: leírni, kimondani az alig kimondhatót, a benne rejtőző haragot, dühöt, reményeket; a vágyakat, hogy
valakihez tartozzon; otthona, hazája legyen. Kutatni, megtalálni a társat, barátot, szerelmet, Istent – ez volt minden
gondolata. Korai, tragikus halál ragadta el a 32 éves fiatalembert. Öngyilkosság? Baleset? Talán hagyjuk meg
örökre titoknak! Ami utána maradt: gazdag, de befejezetlen életmű.
A hamarosan leleplezésre kerülő József Attila szoborral
emlékezzünk a költőre, tisztelettel és büszkeséggel!
Álljon itt ez a szobor természetesen, a bevezetőmben már
sorba szedett, felsoroltak emlékére! Vigyázzunk erre a
14

szoborra, ahogyan az iskolánkra! Legyünk büszkék arra,
hogy újra névadónk szobra díszíti iskolánk udvarát! Évek
múltán, amikor már természetes lesz, hogy itt van a bejárat mellett ez a szobor, elhaladva előtte, mindenki idézze
fel a mai nap hangulatát, őrizze meg ezeknek az ünnepélyes perceknek az emlékét.

Hufnágel Tiborné, a Szülői Szervezet Választmányának elnöke
és az alkotó, Orisek Ferenc leleplezi a József Attila mellszobrot

Mondandóm befejezéseként az iskola tanulói és vezetőtársaim nevében köszönetet mondok mindazoknak a
munkatársaimnak, a szülőknek, civileknek, alapítványunknak és más támogatóknak, akik a mai szoboravatás megszervezésében, előkészítésében részt vettek, ezt a
nagy eseményt felajánlásukkal támogatták, munkájukkal
hozzájárultak rendezvényünk megvalósulásához, segítették annak sikerességét.
Hosszú lenne a névsor, ha mindenkit felsorolnék, kérem,
nézzék el nekem, hogy ezt most nem teszem meg. Ennek
ellenére mégis, azoknak a nevét meg kell említenem, akik
a szobor idekerülésében, annak felállításában, az eredeti
talapzat megújításában kiemelkedő szerepet játszottak!
Köszönet Hufnágel Tibornénak, Horváth Sándornak, Kovács Lajosnak, Kőkuti Lászlónak, Sinka Péternek és Tóth
Tibornak.
Fejezzük ki köszönetünket egy tapssal!
Tisztelt Jelenlévők!
Megköszönöm, hogy megtisztelték iskolánkat azzal, hogy
részt vesznek a tanévnyitóval egybekötött szoboravatónkon, velünk vannak ebben az ünnepélyes órában, s részesei annak az örömteli eseménynek, melyre oly régóta
vágytunk.
Kémiatanárhoz illően, Pierre Curie francia származású,
Nobel-díjas fizikus, kémikus gondolataival zárom mondanivalómat:
„Értenünk kell ahhoz, hogy életünkből álmot,
S álmainkból valóságot csináljunk!”
Azt gondolom, mindannyiunk megelégedésére elmondhatjuk, a mai napon iskolánk életében egy régóta óhajtott,
nagy álmunk vált valóra. Gratulálok és köszönöm mindenkinek, akinek része volt ebben!
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Őszi vigasságok a
Pusztaszabolcsi Városi Óvodában
Az óvoda pedagógiai programjának egyik kiemelt feladata a
néphagyományok őrzése. Ezért mindkét óvodai telephelyen a
szülőket, volt óvodásokat - a mostani elsősöket is meghívtuk és
vidám, tartalmas, a hagyományokat felelevenítő szüreti mulatságot és Mihály-napi vásárt rendeztünk. Nagyon sok szülői segítséget kaptunk a programok megvalósításához. A szüretre
szőlőt, darálót, prést hoztak és sok őszi gyümölcsöt is. Nagy
örömünkre szolgált a szülőkkel való együttműködés ezen formája is, köszönjük.
A Mihály-napi vásárhoz szintén sok gyümölcsre volt szüksége
a gyerekeknek, ugyanis a vásárban ez szolgált fizető eszközként.
A megelőző napokban a csoportok a szülőkkel közösen barkácsolták a portékákat. A vásár napján a Napocska csoportos szülők és a karbantartónk segítségével készült el kukoricaszárból
a pásztorkunyhó. A „Régi idők játékait" kipróbálhatták mindkét telephelyen a gyermekek.

Régi idők játéka – célba dobás rongylabdával

Az óvodások az óvó nénikkel és a dajka nénikkel sokat készülődtek e jeles napokra. A Manóvárban a Pöttyös labda csoport
mutatott be műsort a szüreti mulatságon, amelyben népi csujogatókat, mondókákat hallhattunk, és a „ Lipem, lopom a szőlőt” népiesebb változatát. A Napocska csoport pedig vásári
jelenetet és dalos játékfűzést adott elő a néző sokadalom nagy
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megelégedésére. A Zsiráf Óvodában a Hold csoport szolgáltatta
a műsort, egy kedves jelenetet láthattak a gyerekek és a vendégek a lusta csőszről, amit aztán jókedvű szőlőkóstolás, darálás,
préselés követett.

Körtánc, játékfűzés Erzsi óvó néni és Ági óvó néni vezetésével

A Manóvár óvodai szüreten a gyerekek műsorát a szüreti felvonulás követte az óvoda körül, ahol a szülőkkel együtt vidám
szüreti dalokat, csujogatókat énekeltek. Majd az óvoda udvarán
folytatódott a móka, szőlő darálásával, préselésével. Finom
mustot kóstolhattunk. Táncház színesítette a programot. A Mihály-napi vásárban a Napocska csoportos gyerekek előadása és
a "vásárlások" után játszhattak régen szokásos játékokat: horgászhattak, volt célba dobás rongylabdával konzerves dobozokra, diótörés, ahol a lejtőn leguruló diót a tuskóra érve kellett
eltalálni a kalapáccsal. A szülők örömmel vettek részt ezeken a
gyermekeikkel közösen játszva.
Mindkét telephelyen mindkét alkalommal nagyon vidáman, tartalmasan tölthettünk el egy-egy örömteli délelőttöt a gyerekekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel és az óvodák minden
dolgozójával.
Köszönet az aktív részvételért az óvodák minden dolgozójának,
az érdeklődő szülőknek és az első osztályos gyerekeknek, tanító néniknek.
A tanév folyamán még számtalan ezekhez hasonló élmény vár
majd ránk, ahova szintén elvárunk minden kedves érdeklődőt.
Pörgye Mihályné Erzsi óvó néni
Kovács Attiláné Kati óvó néni

Állatok Világnapja
2012. október 4.
Hagyományainkhoz híven minden év október 4-én megünnepeljük az állatok világnapját.
Felhívjuk gyermekeink figyelmét az állatok védelmére, hogyan óvjuk, etessük, illetve mit tehetünk annak érdekében,
hogy mi emberek és gyermekek barátságban élhessünk
együtt velük.
Ezen a napon minden csoport ellátogat egy-egy családhoz,
ahol megismerkedhetnek különböző háziállatokkal. Ilyenkor megsimogathatják, megetethetik, megitathatják a házi
kedvenceket. Azért jelent ez nagy élményt számukra, mert
igaz, sok családnál még vannak háziállatok, de a legtöbb
gyermek nem ismeri közelről őket.
A Hold csoport immár második éve, hogy ellátogat a tsz szarvasmarha telepére bocikat nézni. Nagy szeretettel vártak
minket és körbevezettek a telepen. Láthattuk, hogyan készül
a siló, az állatok takarmánya. Simogathattunk pár napos, és
hetes kis bocikat is. Igen nagy szerencsénkre tanúi voltunk
egy újszülött boci első óráinak.

Látogatás a tehenészeti telepen, háttérben
a lovas kocsi, amivel utaztak

A látogatás befejeztével minden gyermek és szülő kapott egy
üveg karamellás tejet a tejüzem dolgozóitól – ezt nagyon
szépen köszönjük, mennyei finom volt!!!
Az utat lovas kocsival tettük meg, ami szintén nagy élményt
jelentett a szülők és gyermekek számára. Ezúton is köszönetet mondunk Váti Péternek és Kovács Jenőnek, akik délelőttjüket feláldozva gyermekeink biztonságos szállításáról
gondoskodtak.
Hold csoportos óvó nénik:
Gabi néni és Betti néni

2012. szeptember - október
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SZÍVBŐL KÖSZÖNÖM!!
Nagyon jól eső érzéssel hallgattam Erzsi (Palocsayné) látható
örömmel mondott szavait a református gyermekek számára
Iváncsán szervezett lelki táborban szerzett tapasztalatáról. Egy
keddi napon arra akarták felhívni a gyerekek figyelmét, hogy mindig, mindenkinek van mit „megköszönnie”. A feltett kérdésre, „Te
mit köszönnél meg?” – ha eleinte kissé vontatottan is, de minden
gyermek mondott valamiért köszönetet.
Bánk József „3500 LATIN BÖLCSESSÉG” c. könyve 132. oldalán
ezt olvassuk : „Gratus esse debet qui beneficium accepit. (Cicero)
Aki jótéteményben részesült, legyen hálás.” A 131. oldalán pedig
ezt olvashatjuk: "Grates pro meritis nunquam tibi redeet iniquus.
= A gonosz ember sohasem fog neked köszönetet mondani. Érdemes elgondolkozni rajta.
Nem voltam meglepődve, hogy erre a „tanításra” is sor került, hiszen nap, mint nap tapasztalhatjuk, hogy nagyon sokan embertársaink közül, nem ismerik ezt a szót: Köszönöm. Vajon miért?
Pedig megköszönni: Jó dolog. Nagyon jó érzés! Valaki érzett
velem, valaki segített nekem....stb.
A megköszönés szükségességét a „SZÍVEMBŐL” kell érezzem, hiszen az elsősorban nekem ÖRÖM! Az első „köszönöm-öt” mindig
a hatalmas Istennek tudom mondani, hiszen először is neki köszönhetem az életemet, mindent, s az Ő Szent Lelke segítségével
használt fel embert, embertársaimat, hogy segítsenek nekem. Részemről elmaradhatatlan a segítő embertársamnak is örömmel
és hálás szívvel mondani: köszönöm. Hiszem, hogy aki embertársainak nem tudja mondani, hogy "köszönöm", az a jó Isten felé
sem adja meg a köszönetet a mindennapi segítségéért.
Először is köszönöm az én hatalmas Istenemnek, hogy ez év minden napján velem volt, s a sok-sok fájdalom és aggodalom után,
túl vagyok egy sikeres műtéten. A nagy fájdalom mellett miért
voltam tele aggodalommal? Sokan talán tudják, hogy 25 éve, ’86
novemberében csípő-műtétért mentem Brazíliába. Elindulásom
előtt a MÁV kórház ortopéd főorvos asszonyának mondtam, hogy
műtétért utazom túl a tengeren. Rám nézett, s azt mondta: „Hova
megy Kati?
Magát nem lehet megműteni!” Elhallgattam, mentem, s nagy volt
a csalódásom, mikor Sao Pauló híres ortopéd főorvosa, mikor mutatta a filmet a csípőmről, azt mondta: Ezek a homályos foltok betokosodott tbc gócok, ezért nem műtöm meg. Mikor látta
csalódásomat, folytatta:
Ha nagyon akarja, hogy megműtsék, én keresek orvost magának,
de én nem műtöm.
Már tavaly kezdődtek a szinte elviselhetetlen fájdalmak a bal csípőmben, (melyet eddig ÖT helyen „fűrészeltek” már) – s az ősszel
Kovácsai doktor úr elküldött Fehérvárra. A tanár úr 2013. május
13-ra előjegyzett. Ez év februárban felhívott, hogy ha akarom a
műtétet, akkor menjek vizsgálatokra. Elindultam …..a sok vizsgálat között voltak különlegesek is, tüdő – és különleges vér vizsgálat, izotóp vizsgálat - a régi tbc miatt. Közben mint az óra
ketyegés volt a szívemben „Magát nem lehet műteni!” Naponta
többször imánkban a kedves párommal kértük a jó Istent, mint
Dávid király: Tekints reám és könyörülj rajtam. Add a Te erődet
a te szolgádnak.”
Szinte naponta úgy fájt a bal tomporom, hogy gondoltam egy késsel neki megyek és kivágom. Több szülő, aki súlyos beteg gyermekét hozta hozzám, vagy jó maga volt beteg, megkereste
ortopéd orvos rokonát, véleményt kérve: Egerben, Gyulán, Debrecenben, Szolnokon, de egy sem mondott nekem határozottan
semmi biztatót. Egyik orvos, - pedig már nem fiatal, - azt mondta:
Az egyetemen tanultunk a csont tbc-ről, idősebb professzorok beszéltek róla, de én még nem láttam csont-tbc-s beteget. S eljött a
felvétel ideje, s mikor mondtam a felvevő orvosnak, hogy csonttbc-s vagyok: Rögtön válaszolta: ilyen nincs. De - feleltem - én itt
vagyok.. Mikor a főnővér állította ki a papírokat, rákérdeztem:
„Volt már csont-tbc-s betegük? „ - „Igen, felelte, volt, egy fiatalember, - de lássa maga milyen szép kort ért meg!” Ezek szerint a
fiatalember meghalt. Így mentem a műtétre. Más segítségem nem
volt, mint a hitem a jó Isten szeretetében és segítségében, s az
16

IMA, az Ima és újból az Ima. De nem csak az én imám szállt fel a
magas égbe, hanem sok kedves ismerős, rokon, testvér, de sok
betegem is imádkozott értem, ami részemre igen megható volt.
Megtörtént a műtét, s már akkor éber voltam, mikor a műtőből kitoltak, s az első gondolatom volt: Köszönöm, köszönöm Istenem.
Hogy is írja Pál apostol az Efézus 5,20 versében: „Hálákat adván
mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében
az Istennek és Atyának.”Ott volt a férjem is, és nagyon örültünk.
Nem volt fájdalmam!!! Már másnap lábra kellett álljak, nem volt
könnyű, de tettem mindent, amit kellett tenni.
Ott is megköszöntem dr. Bucsi László tanár úrnak, s társainak a
nehéz munkájukat, amit gyógyulásom érdekében tettek, de
ugyanúgy a Piroska főnővérnek, a gyógytornásznak, s minden nővérnek, aki segített a gyógyulásomban.
A Táplálékod legyen gyógyítód c. könyvemben olvashatták: 1968.
áprilisban – amikor másodszor műtötték a bal csípőmet, majd
szeptember 8-ára kaptam beutalót a hévízi Állami Kórházba,
hogy erősödjek meg, dr. Balog István, az E. osztály akkori főorvosa azt mondta nekem:
Ilyen ember nem él az országban, mint Ön, köszönje meg a szüleinek, hogy vegetáriánusok voltak, mert olyan tiszta volt a vére,
hogy a vér kidolgozta ezt a betegséget. Meghallgattam, örültem,
leírtam, de olyan mélyen soha nem gondoltam át, mint most,
mikor annyi bizonytalan orvosi arcot láttam magammal szemben. Biztosan sok csípőprotézises ember van városunkban és
máshol is, de vajon nekik is hatodik helyen fűrészelték a csípőjüket a protézis beültetéséhez, s előtte csont-tbc-s betegségük volt?
Vagy? Megint csak azt tudom írni: Köszönöm Istenem.
Kicsit szeretnék egy pár hónapot visszamenni: Mikor februármárciusban bementem az orvosi rendelőbe a beutalókért, egy
velem korú hölgy, rögtön rám kérdezett: „Nem segít a természetgyógyászat?” Kicsit meglepődtem, s mondtam neki: ha nem
segített volna, én már rég a kerekes székben, vagy a temetőben
volnék.” Igen, igen, felelte - olvastam. Akkor nagy fájdalmaim voltak, s azóta is eszembe jut, ha olvasta a könyvemet, akkor hogy értette a kérdését? A 25 évvel ezelőtti hat hónapig tartó természetes
kezelések eredményeként 24 évig !!!! nem volt gondom a lábammal, pedig nagyon sokat dolgoztam, nem volt sétatér az életem.
Most a kórházban is én voltam a „csodabogár”,aki sem vérnyomáscsökkentőt, sem ezt, sem azt nem kértem. Az esti gyógyszerosztáskor mindig kérdezték mit kérek még: Mondtam semmit,
csak amit a tanár úr előírt.
Mikor sétálok az utcán, s látom, van, aki nagyon megnéz, többször eszembe jut egy beszélgetésem Kovácsai doktorral: Még a
térd műtétem előtt, találkoztunk a Postánál, s mondtam neki:
Doktor úr, nagyon fáj a jobb térdem.”Nem csoda – felelte, hiszen
a nagyobb teher egész életében a jobb lábán volt. Mit gondol,
mikor kiszállok az autóból, s nézegetem a tájat, vagy egy házat,
miért teszem? Mert nem tudok elindulni, úgy fájnak a lábaim.
S az egyik nap egy férfi rám kérdezett, mivel görbe bottal mentem: imigyen rám szólt: Doktor úr! Maga is? Kati – folytatta keserűen Kovácsai doktor úr; hát mi nem emberek vagyunk, mi nem
kopunk el? „
Igen, feleltem neki, de ahhoz, hogy a másik életét át tudjuk érezni,
magas szintű lelki intelligencia szükséges, ugyanúgy, mint a fájdalomtűrő képességhez is.
68 éve elmúlt, hogy a gyulai kórházból kiadtak édesanyámnak,
hogy egy-két nap múlva eltemethet. Sohse gondoltam, hogy betöltöm a 70-et is. Mindezért csak hálás szívvel mondok köszönetet a hatalmas Istennek, hogy eddig is megadta életemet, s most
megint fájdalom nélkül élhetek. Hogy hogy lesz tovább? Nem
tudom, hisz mi emberek nem láthatunk bele a jövőbe.
De naponta kérem imámban: „Minden legyen szent akaratod szerint Uram.”
Egy kedves énekkel gyakran dicsérem az Urat, hozzám való jóságáért, amit egész életemben éreztetett velem. Azért szeretném
ezt itt most leírni, mivel úgy emlékszem, hogy mikor II. János Pál
pápa Ausztriában volt, hallottam a Rádióban, hogy ezt énekelték
neki, s úgy gondolom, hogy a mi kis városunk katolikusai is biztosan ismerik.
Sok szeretettel: Feketéné Bokor Katalin
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Református asszonytalálkozó
Mányban
Ezek a találkozók egyikei a legkellemesebb és meghitebb
összejöveteleknek a református asszonyok életében, amelyeket kétszer tartanak egy évben, tavasszal és ősszel. Lelki
és hitbeli gazdagodásra az év minden napjában szükségünk
van ugyan, amint a testünk táplálására és karbantartására,
de ezek az alkalmak szinte ünnepnapként könyvelhetők el,
amelynek az idén szeptember 29-én Mány-ban adtak helyet
a kis, de annál lelkesebb hitközség szervezésében.
Mány - kis falu a Vértes és a Gerecse között, Fejér megye
északkeleti részén, a Zsámbéki-medencében. Mány központja 191 méteres tengerszint feletti magasságon található.
A falu területe 4 477 ha.
1730-31-ben a hívek által gyűjtött pénzből (kollektából)
megépítették a református templomot.
1773-ban csak a reformátusoknak volt parochiájuk, tanítót
tartottak, aki magyar nyelven oktatott.
1816-ban épült fel klasszicizáló késő barokk stílusban a református templom.
1896-ban a református iskolát 160 gyermek látogatta, akiket 2 tanító oktatott
1944. december 24-én jelentek meg a Vörös Hadsereg páncélos egységei, akik a falut harc nélkül foglalták el, de a református templom tornyát lövés érte, amit aztán újjá
építettek.
Mány történelmi eseményei és természeti szépségéhez fűződő nevezetességei hosszasan sorolhatók, de aznap nem
turisták voltunk,hanem 130 ember a vértesaljai egyházközösség számos településéről, egyek lélekben, egyek Istenben.
A napi programunk, egy lényeges témához fűződött, mivel
alig kezdődött el az idei tanév, de a Magyarországi Református Egyház oktatási szakemberei már a 2013/2014-es
tanévre összpontosítanak. Ennek oka, hogy ekkortól lesz kötelező az erkölcstan vagy a helyette választható hittanoktatás az állami iskolákban, beépítvén az iskolák órarendjébe.
Mindez számos kihívás elé állítja az egyházakat, megindult
az egyeztetés az egyházak és a kormányzat között. A végrehajtási szabályok valószínű, hogy nyár végére el is készülnek

Ne feledd...!
Néha jól esne egy baráti kéz,
Valaki, aki őszintén a szemedbe néz,
Hónod alá nyúl gyors segítséggel,
Megroggyant testet egyenesbe emel.
Újra levegőhöz jutsz, telítődik lelked,
S ami elveszett sötét vizek mélyén,
Éledezve bukkan elő a felszínén.
Lám, nem volt más az egész,
Mint időben érkezett, erős, baráti kéz.
Néha jól esne egy baráti kéz?
Ugyan-ugyan, te hol élsz?
Szállj le délibábjaidról!
Nézz magad köré!
S meglátod, minden csupa űr,
Mely szorítva vesz körül.
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Az új tantárgyak 2013-as indítása nemcsak az állami iskolák diákjaira, hanem minden Magyarországon tanuló általános iskolásra vonatkozik.
Az új tárgyakból hetente egy foglalkozáson kell majd részt
venni, amelyen várhatóan speciális, a többi tárgytól eltérő
számonkérés lesz. A tervek szerint nem lesz központilag
meghatározott tananyag sem, az iskolák, illetve az oktatást
végző egyházak szabadon eldönthetik, hogy melyik tankönyvből oktatnak, és a szülők is maguk választhatják meg,
hogy melyik egyház hitoktatására íratják be gyermekeiket.
Ennek a hivatalos közleménynek kapcsán került részletes
megbeszélésre, hogy milyen feladatok várnak a hitbeli oktatásra, az otthoni, az iskolai és az egyházi közösségek keretén belül.
Mivel mindez asszonytalálkozón történt kiemelt figyelmet
fordítottak, és tanítottak, gyakorlati megoldásokkal segítettek az anyukák és nagymamák szerepének megértésére és
gyakorlására a családokon belül.
Hazafelé utazva elgondolkodtam azon, hogy lám megérett a
helyzet arra, hogy igenis mindezekre szükség van. Eszembe
jutott egy ötödikes kisfiúval való beszélgetésem, aki elmondta, hogy milyen vagány filmet látott a TV-ben, és sorolt
egy csomó idegen robothős nevet, aki így gyilkolt, meg úgy
robantott.........igen, ez az akciós film a gyermekeknek. Megkérdeztem, hogy mit éreztél, amikor nézted ezt a filmet?
Nem érzett semmit, csak azt, hogy bármi áron, leölve mindenkit, eltiporva akár a gyermekeket, de győzni kell a hősnek. Rákérdeztem, hogy olvastad a kis gyufaárus lány
meséjét? Nem - felelte. Elmondtam neki. Ez hülyeség – legyintett.
Nincs sajnálat, nincs segítőkészség, nincs bánat, hogy egy
kislány megfagyott, csak fagyott szívek vannak, amelyek
nem reagálnak a szép, emberi érzelmekre.
Hát ezért van szükség az új tanórákra, hogy gyermekeink
igazán emberek lehessenek, elméjük és szívük megnyíljon a
világosság felé, hogy befogadhassák Jézus tanításait, főleg a
szeretetről, amely mindennek, és egyben jövőnknek is az
alapja.
Záró mondatként az alábbi képet küldöm, amelyet a mányi
református templom udvarán készítettem, mert amint ez a
kis virág kiemelkedik a szúrós levelek közül, és a nap felé
fordulva büszkén virít, úgy nőjön ki az elkövetkező nemzedék az erkölcstelenség és fásultság hálójából, és cselekedjen
Istennek tetsző dolgokat.

Emberek közt a barátság egyre csak lazul,
Az „ego” kerül élre, a többi eltörpül,
Nem számít többé minn és kinn hágsz át,
Saját célodért megásod másnak a sírját.
Kapzsiságod görbéje felfele ível,
Az sem számít, ha az ördöggel szövetkezel.
A sátán? Az igen, az a jó barát,
Ígér neked luxust, s mit szemed-szád kíván.
S nincs ki szóljon : „VIGYÁZZ! „
Lehet, hogy sokáig jól megy sorod,
Eszedbe sem jut, hogy sorvadás magját hordozod.
Aztán egyszer váratlanul, a mag csírázni kezd.
Szidod a Teremtőt, hogy veled ilyet tesz!
Pedig, csak csalafinta, ravasz cimborád
Mutatja meg neked igazi orcáját.
S jaj! Eszedbe jut, de talán már késő,
Vacogsz, mert áztat az őszi hideg eső.
2012. szeptember - október

Egyedül maradtál. Hol vagy te jó barát?
Mit keresel? Jóbarátot?
Félre dobta őt kegyetlen lapátod.
Nem volt rá szűkséged,
Élted vakon, boldog életed.
S most, hogy sorsod lett nehéz,
Hiányzik egy erős baráti kéz?
De azért ne add fel, keress szüntelenül,
Kinő még az igaz ember a galádok közül.
Csak lenne szemed, hogy tudd, merre is nézz,
Hogy merről bukkan fel a segítő kéz.
S ha meglátod is, őszintén mondom,
Talán jogtalanul nyújtom baráti jobbom.
Szorítsd jól, s el ne ereszd!
Miközben soraiból a romlottság kirekeszt,
Maradék hantodon új virág nő.
Palocsay Erzsébet
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XIII. Életmód és Szenvedélyek
Napja
2012.08.12.
A kerékpártúrán 23 fő vett részt. A 37 km-es távolságot egy
6 éves kis legény is megtette, minden probléma nélkül. Minden
résztvevőnek külön gratuláció jár.
Az útvonal a következő volt: Pusztaszabolcs Városháza - Felsőcikola - Zichyújfalu - Gárdony - Velence - Pusztaszabolcs.
Páran ezt a távolságot kevésnek tartva Gárdonynál elváltak a
csapattól és megkerülték a Velencei-tavat! Ezzel az ő összteljesítményük 72 km-re nőtt.
A túrát teljesítők a gárdonyi pihenő alatt megtekintették a helyi
Gárdonyi Géza Emlékházat, az újonnan épített Cölöpvárat
(mely legfőképpen a gyerekeknek nyújt mozgásteret). Fagylaltozással, jó kedvvel telt el ez a kerékpározással töltött pár óra.
Erről a programról és az augusztus elejei Gemenci Kerékpáros
túráról a Pusztaszabolcs Tévé is beszámolt az augusztus 15-i
adásban.
Csordás Viktor
2012.08.18.
A jelenléti íven 139 fő neve szerepel (120-an jelentkeztek
véradásra,104 vért vittek el, 14-en keresték fel a reumatológust, 16-an az urológust, a fogászati lehetőséget kb. 10-15 fő
használta ki.)
1. A szponzori kiállítás látogatottsága elégedettséggel töltötte
el a kiállítókat, akik ezt számos tombolatárgy felajánlásával hálálták meg. Köszönjük a felajánlásokat és az adományokat a kiállítóknak és a település lakóinak!
2. A 10 órakor kezdődő ünnepélyes megnyitó jól megalapozta
az egész nap hangulatát.
3. A törekvéseinket egész évben képviselő Retrock zenekar
ezúttal is mellénk állt mindvégig. Az általuk lebonyolított tombola bevétele nagyban hozzájárul kiadásaink enyhítéséhez. Búcsú koncertjük apropóján alkalom nyílt
megismerkedni a Várj még c. dal zeneszerzőjével, Puskás
Istvánnal, Pusival, aki könnyek között fogadta a Retrock
emblémával díszített borosüveget hálánk jeléül.
4. A Mentőszolgálat pusztaszabolcsi (Královits Gábor) és
dunaújvárosi (Reszegi Imre) állomásvezetőjének és az
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak segítségével nemcsak plasztikusan, de az élet hozta éles helyzetben is lehetőség nyílt „bemutatni” munkájuk nehézségeit és kihívásait.
Ezúton is köszönjük nekik!

Nyárutó - őszelő
az ÖTE háza táján
Nyár végével befejeződött a vizesblokkok felújítása. A munkálatok a parancsnok úr szervezésében, irányításával zajlottak. A szorgos kezek munkája során augusztus hónapban
elkészült az utolsó helyiség is, ahol nem csak a tisztálkodásra, zuhanyozásra van lehetőség, de a védő-munka ruházat tisztítására, mosására is.
A raktár, a tárolók, az eszközök takarítását, rendszerezését
az idén ősszel főként a férfi tagok végezték szertárosunk, Ifj.
Polákovics János irányításával. Ő az, akit ha álmából ébresztünk, akkor is meg tudja mondani a legapróbb csavar
helyét is.
Természetesen a hölgyek sem maradhattak ki az őszi nagytakarítás terhe alól. Rájuk várt a nagyterem, a konyha, a parancsnoki iroda, stb rendbetétele.
Forgó Árpádné Márti szervezésében szeptember 08-án
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5. A szűrővizsgálatokat végző felkért orvosok igen elfáradtak,
hasznosnak tartották és sikeresnek könyvelték el a nálunk
töltött néhány órát.
6. A véradók jóvoltából ismét kitett magáért városunk.
7. Az Írisz és Gyöngy Patikák részéről köszönjük dr Komáromy Lórántnak és Bodzás Anitának, hogy segítették a férfiak szűrését.
8. Köszönjük Czompó Istvánnénak, hogy végig mellettünk állt a „Tiszta porta” verseny előkészítése, lebonyolítása, értékelése és díjátadása során.
9. Köszönjük Batykó Szilvia keramikusnak, hogy időre elkészítette az emléktáblákat.
10. Köszönjük a budakalászi testvér alapszervezetünk küldöttségének, hogy elfogadták a meghívást. A vezetőjük,
Lontainé Hegymegi Erzsébet egyben a Magyar Rákellenes
Liga elnökségi tagjaként is szólt a megnyitó hallgatóságához.
11. Klubtagjaink és segítőink mind egytől egyig aktívak és kitartóak voltak az általuk vállalt területen:
Véradás: Szotyori-Nagy Istvánné, Jónás Lászlóné; Reumatológia (dr. Gujás Márta főorvosnő mellett): Szabó Tiborné; Urológia ( dr. Mészáros Péter főorvos mellett): Kőkuti Lászlóné
háziorvosi asszisztens; Optika (Mihalek Gabriella mellett): Domokos Istvánné; Főzés: Juhász Gyuláné, Kőkuti Lászlóné, Erdélyi Istvánné, Lencsés Anna; Tombola : Szente Tibor, Majorné
Lengré Andrea; Recepció: Beslényi Ildikó, Berkesi Györgyné; a
Szponzori kiállítás előkészítése: Kis Jánosné, Telek Attiláné, Kis
János, Juhász Gyula, Domokos István, Dancs István, Szuszán
János, Nagy Sándor, Gál József, Csordás Viktor
A „Tiszta porta verseny” díjazott ingatlanjai: Velencei út 16.,
Vasút utca 7/1., Szilágyi Erzsébet út 50/1. Gratulálunk nekik!
A Napraforgó Klub köszöni városunk képviselő-testületének a
megszavazott működési támogatást!
2012.08.19.
A Szenvedélyek Napján a Pusztaszabolcsi Kastély-kert udvarán
a civil szervezetek sok gyermekprogrammal várták az odalátogatókat és érdeklődőket.
A Napraforgó Klub tagjai, Schneé Jánosné Erika és Szabó Tiborné Ibolya irányítása mellett a Napraforgó sátornál sok gyerek ismerkedett a gyöngyfűzés rejtélyeivel és örömeivel.
Szabó Ibolya
Összeállította. Csordásné dr. Juhász Judit
klubvezető-háziorvos

vidám, hajnalig tartó nyár
végi bálon lazíthattak az
erre vágyó önkéntesek és
családjaik.
Véget ért a nyári szünet!
Szeptember 17-én újra elkezdődtek a rendszeres foglalkozások a gyermek
csapat számára. A legifjabbak minden páratlan héten
hétfőn 17órai kezdettel jönnek össze a szertár épületében. Az elkövetkező hűvös
hónapok az ünnepekre való
felkészülésre, és elméleti tudásunk bővítésére adnak lehetőséget.
Popovics Ilona
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Ifj. Polákovics János szertáros
munka közben

EZ+AZ
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30 év !
Kimondani is, leírni is sok!

Anyatej Világnapja
2012.09.27-én délelőtt Pusztaszabolcs Védőnői Szolgálata megtartotta idén is az Anyatej Világnapja alkalmából az ünnepélyes rendezvényét a Művelődési Házban. Meghívott vendég volt Nagyné
Tóbel Mária, kistérségi vezető védőnő, aki az anyatejes táplálás fontosságáról beszélt és Boldizsár Szilvia, a Hipp Kft. képviselője, aki
termékmintákkal kedveskedett a megjelent anyukáknak. A féléven
túli csecsemők hozzátáplálásához adott ötleteket a cég kínálatából
és előkét meg kiskanalat a főzelékpépekhez. Koltai Zsuzsanna arcfestést vállalt a rendezvény alatt a tipegőknek. A rövid ünnepi beszédek után zenés, játékos időtöltésre is volt lehetőség vidám
hangulatban. Farkas Tiborné Incike is elfogadta a meghívást.

A jubileumi torta

1982. júniusában Kövecses Péter vezetésével elballagott a helyi
általános iskolából az akkori 8.a osztály. Ki erre, ki arra vette az
irányt. 10 év múlva az első osztálytalálkozónkon érezhettük
igazán, hogy az együtt töltött idő emléke milyen mély kötelékeket teremt. Akkor még Péter bácsi is velünk emlékezett...
Aztán 5 évenként újra és újra összejöttünk. Az idén szeptember
22-én az Önkéntes Tűzoltó Szertár épületében találkozott a régi
osztály. Mi magunk terítettünk, díszítettünk, főztünk. A fiúk jó
kis hazai italokkal, a lányok finom házi süteménnyel gazdagították a terülj-terülj asztalkánkat. A régi emlékek, az azóta szerzett élmények mesélése éjszakába nyúló együttlétet
eredményezett.
Popovics Ilona

Jó hangulatban gyorsan elszaladt a délelőtt

Sajnos a XX. század modern világa nem kedvezett a kismamák
szoptatási kedvének. Egy időben általánossá vált, hogy a csecsemőket csak 3-4 hónapos korig szoptatták az anyukák. Ezen
a társadalmi hozzáálláson igyekszenek változtatni a védőnők,
amikor külön ünnepnapot szentelnek az anyatejes táplálás fontosságának. Szeretnénk elérni, hogy ismét természetes dolog
legyen akár egy éves koron túl is szoptatni a kicsiket. Ennek jó
példája, hogy a plázákban már van külön pelenkázó helyiség a
mosdók mellett és baba-mama szoba a szoptatáshoz.
Engert Melinda és Beslényi Ildikó
Pusztaszabolcs védőnői

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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Eredmények és köszönet
A 25. Pusztaszabolcsi Fekvenyomó Kupán 16 település
(Kiskunlacháza, Tab, Érd, Budapest, Orosháza, Zichyújfalu, Pacsa, Cegléd, Tiszavárkony, Kiskunfélegyháza,
Veszprém, Rábcakapi, Beloiannisz, Nagytétény, Békásmegyer, Pusztaszabolcs) 63 versenyzője vett részt. Nagyszerű versenyt láthattak az érdeklődők, bár az erőemelés
nem tartozik a népszerű sportágak közé, de voltak nagyszerű pillanatok.

Czompó István polgármester megnyitja a versenyt

Az esemény Czompó István polgármester megnyitójával
és köszöntővel kezdődött, hiszen a rendezvény kitalálója
és 25 év óta szervezője, motorja, Somogyi Béla idén ünnepelte 35 éves sportpályafutását, amiről Paál Huba emlékezet meg:
Hölgyeim és Uraim!
Pusztaszabolcs város első alkalommal ünnepel kettős sport
jubileumot a mai napon
25. alkalommal kerül megrendezésre a Hagyományos Fekvenyomó Pusztaszabolcsi Kupa, és a kiváló sportember, Somogyi Béla 35 éves sportolói pályafutását köszöntjük.
Az Erőnlét Sportegyesület vezetője, Somogyi Béla, 1977-ben
ismerkedett meg az erőemelő sportággal Budapesten, a
Spartacus Egyesületnél, ahol edzője Fekete Ferenc volt.
1979-ben megismerkedett Flugovics Róbert edzővel a budafoki edzőteremben és ő szerettette meg vele igazán ezt a

Az egykori edzővel, Flugovics Róberttel

sportot. A következő évben átmentek a Nagytétényi Kohász
Egyesületéhez, és 1981-ben bevonult katonának. Leszerelése után Pusztaszabolcsra került, ahol 1984-ben felkereste
az akkori tanácselnököt, hogy szeretné a település lakosaival megismertetni az erőemelő sportágat.
Saját felszerelése megvolt hozzá, edzőteremre lett volna
20

szükség, hogy minél több emberrel megszerettesse ezt a
sportágat. Megkapták az első edzőtermet, ahol 10-15 fővel
kezdték meg az edzéseket. Egyre nőtt a létszám, rövid időn
belül nagyobb helyiségre volt szükségük, amit meg is kaptak. A korábbi elhatározás, hogy az erőemelő sportágat fejleszteni és népszerűsíteni fogja a legjobb tudása szerint,
egyre erősödött benne.
1987-ben elhatározta, hogy saját költségén megrendezi
első alkalommal a fejér megyei fekvenyomó bajnokságot.
Nagy örömére nemcsak Fejér megyéből, hanem Budapestről és az ország különböző településeiről is érkeztek versenyzők. Pusztaszabolcs akkori vezetése erre a
rendezvényre nagyobb odafigyelést fordított, és a következő bajnokságra jelentős támogatást kapott, így hagyományt teremthetett a versennyel.
A 2000-ben alapított sportegyesület, melynek Somogyi Béla
lett az alelnöke, belépett az Országos Erőemelő Szövetségbe. Ez az egyesület ugyan öt év múlva megszűnt, de még
ugyanabban a 2005. évben megalapították a Pusztaszabolcsi Erőnlét Sportegyesületet, melynek azóta is ő az elnöke. Az egyesület nagyon jó eredményeket tud felmutatni
mind megyei, mind országos szinten. Az egyesület az erőemelő sportágban, fekvenyomásban egyedülálló múlttal rendelkezik hazánkban.
Somogyi Béla sportolói és sportszervezői tevékenysége elismeréseképpen 2003-ban megkapta a Pusztaszabolcs
Sportjáért elismerő címet.
Somogyi Béla és az egyesület nevében szeretném megköszönni a 25 éven keresztül kapott támogatást:
- Pusztaszabolcs önkormányzatának és Czompó István
polgármesternek, hogy kezdetektől biztosította az edzőtermet, a vele járó költségeket és a Pusztaszabolcsi Fekvenyomó Kupa fő támogatója volt.
- A polgármester úrnak külön azt, hogy mindig jelen volt
a rendezvényeken, jelenlétével erkölcsileg, anyagilag, a
díjak átadásával pedig munkájával is támogatta az eseményt.
- Az általános iskola igazgatóinak – sorrendben Kovacsik
Istvánnak, Pappné Bánóczi Ilonának, Ádámné Farkas Beátának, Czompó Istvánnénak és Kocsis Józsefnek –, hogy 25
éven keresztül térítési díj nélkül biztosították a tornatermet a rendezvény lebonyolításához, valamint az iskola dolgozóinak a segítségét, munkáját.
- Köszönet illet nagyon sok embert az elvégzett társadalmi
munkájukért, a vállalkozókat az anyagi támogatásukért.
- Köszönet a más települések sportolóinak a segítségért és
azért, hogy mindig nagy számban jöttek el a versenyre,
mert nélkülük nem lenne ez a szép évforduló, ami nagy elismerés az egyesületnek és Somogyi Bélának egyaránt.
Jó versenyzést kívánok!
Az ünnepi bevezető végén két tűzijátékkal díszített hatalmas torta került felvágásra, és kiosztásra a vendégek és a
versenyzők között. Nagyon finom volt.
A versenyben a Pusztaszabolcsi Erőnlét Sportegyesület
versenyzői kevés kivétellel kiváló eredményeket értek el,
de valószínű önmagához képest senkinek sem kell szégyenkeznie.
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Készülődés a versenyre

Női Ifjúsági:
Csóri Barbara
Női Felnőtt:
Csóriné Barzsó Barbara

70 kg

1. hely

75 kg

1. hely

Az ifjúsági csapat: Královits Gábor, Bacsa Márk, Bacsa Máté,
Lahos László, Somogyi Béla az Erőnlét SE elnöke, Csontos Krisztián

Férfi Ifjúsági:
Bacsa Márk
Csontos Krisztián
Královits Gábor
Bacsa Máté

60 kg
45 kg
52,5 kg
47,5 kg

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

Férfi Felnőtt:
Ábrahám László
Csiszár András
Lahos László
Deutsch Zoltán

85 kg
140 kg
95 kg
110 kg

2. hely
6. hely
7. hely
8. hely

Masters 1.
Princes Zoltán

155 kg

4. hely

Masters 2.
Somogyi Béla

135 kg

1. hely

Mozgássérült:
Csóri József

110 kg

1. hely

SPORT

Somogyi Béla köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a
rendezvényt anyagilag és munkájukkal támogatták:
Czompó István polgármester
Szajkó János képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
Varga Ildikó – Új Városi Gyógyszertár
Winkler Ildikó – Új Városi Gyógyszertár
Erdélyi Ferenc vállalkozó, festő
Harza Márk Noé – ének
Flugovics Róbert – a sport rendezvény díszvendége, Somogyi Béla egykori edzője, aki elindította 35 évvel ezelőtt
a sportpályafutását
Róka Mónika és táncoslányai (Nagy Gabriella, Fridrich
Dominika, Pingor Réka, Pingor Petra)
Szabolcsi Széchenyi Pékség
Szigos Zöldség és Gyümölcs, Marcsi Kft.
Bors Róbertné Anikó
Ifj. Kovács János
Rónaszéki András – a Magyar Erőemelő Szövetség elnöke
Paál Huba – a Pénzügyi Bizottság elnöke
Kocsis József – a József Attila Általános Iskola igazgatója
Domak Ilona – az iskola dolgozója
Královits Gábor – a Mentőállomás vezetője, aki a helyszínen biztosította az egészségügyi ellátást
Csontos Ferenc, Somogyi Béláné, Erdélyi Martina, akik
finom ebédet készítettek a vendégeknek és az egyesület
tagjainak.
Köszönet a Czompó Istvántól, városunk polgármesterétől
kapott emléklapért, amelyet az erőemelő sport népszerűsítéséért kifejtett 35 éves eredményes tevékenység elismeréseként kapott Somogyi Béla.
Kiss Kornélia

Legtöbb súlyt nyomta:
Havai Viktor(Tab)
146 kg-os testsúllyal 235 kg-ot
nyomott ki
A győzelemért járó serleggel és a győzelemért, valamint a sportszervezői
tevékenységért kapott emléklapokkal
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Futball hírek
Csapatunk két győzelemmel a háta mögött a harmadik fordulóban Kálozt látta vendégül. Az ifjúságiak
mérkőzésén
nagy
csatában
pontosztozkodás született, a végeredmény 3 : 3. A
felnőttek összecsapásán joggal várhatta minden lelkes futballszurkoló, hogy a PSC begyűjti a három pontot. Még ha nehezen is, de sikerült! A vendégek szemfülesen
kihasználtak két védelmi megingást, megszerezve ezzel a vezetést. Csapatunk tartását bizonyítva a rossz játék ellenére
mindkétszer egalizálta az eredményt, majd az utolsó pillanatok egyikében a győzelmet is megszerezte. Küzdésből jelesre vizsgáztak a fiúk. Góllövők: Kovács Zsolt, Tamon János
és Balogh Zoltán.
Egy héttel később Lajoskomáromba látogattunk. Az elmúlt
évek tapasztalatai alapján egyáltalán nem ígérkezett könynyed túrának a „lajosi” hétvége. Már az ifik meccsén látszott,
hogy a három pontért kőkeményen meg kell küzdeni. A fiatalok, még ha nyögvenyelősen is, ám begyűjtötték a három
pontot. A felnőtt mérkőzés jóformán ott folytatódott, ahol az
ifi abbamaradt. A küzdelem dominált a pályán. Csapatunk
Sári Sándor révén ugyan vezetést szerzett, de a hazaiak valahogy csak begyötörték az egyenlítő találatukat, kialakítva
az 1: 1-es végeredményt. Sajnos ez a döntetlen a csalódás
kategóriájába tartozott, többet vártunk!
Egy héttel később Sárszentmihály ellen kötelezőnek tűnt a
három pont megszerzése. Azonban tudjuk, hogy a labdarúgásban sokszor a „kötelező győzelem kategóriájába” sorolt
meccs ígérkezik a legnehezebbnek. Így is lett. Ráadásul csa-

Úszóreménységek
Több éve rendezik meg Brnoban három ország – Csehország,
Szlovákia, Magyarország – úszópalántáinak versenyét. Idén a
2002-2003-2004-ben születettek mérhették össze erejüket, tudásukat. Természetesen nemcsak korcsoportonként versenyeztek külön, hanem a fiúk és a lányok is. A legfiatalabbak
33m-t úsztak, a középső korosztály 50 m-t, míg a „legidősebbek” 100m-es távon versenyeztek a négy úszásnemben – gyors,
mell, hát, pillangó -, valamint gyors- és vegyesváltóban.
Miért érdekes ez a mi számunkra? Azért, mert a dunaújvárosi
sporttagozatos úszók mellett az iváncsai tanuszodában edző
gyerekek – idén első alkalommal – részt vehettek ezen a nemzetközi versenyen és nem vallottak szégyent.
Nemes Réka (2004.), Kovács Vivien (2005.) és Ekker Balázs
(2003.), a három pusztaszabolcsi úszópalánta 1,5-2 éve jár heti
két alkalommal Iváncsára úszni, Kard Anita edző irányítása alá.
Nagyon sokan járnak át Pusztaszabolcsról az iváncsai uszodába, kihasználva a szabad úszásidőket.
A versenyről: október 5-én reggel 8.30-kor indultak Iváncsáról
két autóbusszal Brnoba. Az egyiken az úszók, akik bemelegítésként csatakiáltásokkal hozták hangulatba és versenyzésre
alkalmas lelki állapotba magukat, a másikon pedig a kísérő szülők. Több pihenő után fél 3-ra értek a célállomásra, ahol gyors
öltözés után 15 órától fél órás bemelegítő edzést tartottak, majd
a 16 órai megnyitót követően kezdetét vette a verseny. Pénteken a hát- és gyorsúszás, valamint a gyorsváltó került sorra, míg
szombatra a mell-és pillangó, valamint a vegyesváltó maradt
minden korosztály számára.
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patunk fáradtan és fásultan játszott a kilencven perc során.
A találkozó egyetlen gólját a vendégek szerezték egy
remekül eltalált lövéssel. Ezen a délutánon egyik csapat sem érdemelt igazán győzelmet, azonban számunkra még az egy pont megszerzése is csalódással
ért volna fel, nem hogy a vereség keserű íze… Ráadásul az ifik is kikaptak 4 – 2 arányban.
A hatodik fordulóban Baracska ellen a győzelmi kényszer terhe alatt lépett pályára csapatunk. A semleges pályán (Gyúrón) lejátszott mérkőzés aztán a vártnál
könnyebbre sikeredett. A fiatalok 7 : 1 arányban győztek egy
roppan kegyetlenül és durván futballozó Baracska ellen. A
hazaiak átmentették öldöklő játékstílusukat a felnőtt mérkőzésre, ám ennek eredményeként két piros lapot gyűjtöttek
be. Csapatunk a kilencven perc egészét végig kontrollálva,
sokszor tetszetősen játszva 7 : 0-ra nyert. Góllövőink: Tamon
János (2), Tóth János (2), Farkas Norbert, Varga Zoltán és Kovács Balázs.
A következő játéknapon, hazai pályán, Vajta ellen mind az
ifik mind pedig a felnőttek kitettek magukért. Szépen és tetszetősen, de ami még fontosabb, eredményesen játszottak
csapataink. Az ifjúságiak 11 : 0 arányban győztek. A felnőtt
meccsen ennyi gól nem született, de a szép számú hazai publikumnak így sem kellett csalatkoznia, 6 : 0-ás hazai győzelemnek örülhetett. Gólszerzők: Kovács Zsolt (2), Tamon
János (2), Tóth János és Varga Zoltán.
A az őszi idény feléhez közeledve a PSC a tabella másod helyén áll, az ifjúságiak is nagy harcban állnak a dobogós helyezésekért. Ám ahogy mondani szokás, a java még hátravan!
Nagy Ákos
Szép eredményeket értek el a szabolcsiak: Nemes Réka a magyar gyorsváltóval 2., a vegyesváltóval 3. helyezést ért el; Ekker
Balázs a magyar gyorsváltóval szintén 2 helyet, míg hátúszásban 26 induló közül 8. helyet ért el. Kovács Vivien, aki olyan tehetséges, hogy jövőre a dunaújvárosi sporttagozatos iskola
szeretné a versenyzői között tudni, 2005-ös születése ellenére
a 2004-es korosztállyal versenyzett, és
Verseny után jól esett a vacsora, ami svédasztalos rendszerű
volt, méghozzá úgy, hogy mindenki 2-3 főre készített még itthon
és ezt tálalták fel. A szállás a tornateremben, hálózsákban volt,
amit a gyerekek nagyon élveztek. Szombaton reggel 8 órakor
várták reggelivel a házigazdák a versenyzőket és kísérőiket,
majd félórás bemelegítés után kezdődtek a szombati versenyek.
Eredményhirdetés 13 órakor, öröm, hogy idén (is) a magyarok
hozták el a vándorkupát, mivel kb. 80%-ban magyarok nyerték
a versenyszámokat. Az iváncsai csapat, köztük a pusztaszabolcsi három gyerkőc felvette a versenyt a sporttagozatosokkal,
Kard Anita edző is büszke a tanítványaira.
14 órakor városnézésre vitték a vendégeket a brnoiak, a katedrális tornyából – ahova a belépőt a helyiek fizették – csodálatos kilátás nyílt a városra és környékére. Ezt követően az
Olümpia bevásárlóközpontban nyílt lehetőség egy kis pénzköltésre, majd 18 órakor indulás haza, hiszen így is 23 órára értek
Iváncsára, ahonnan még haza kellett érni Pusztaszabolcsra.
Gratulálunk az úszópalántáknak, reméljük a tavasszal Pozsonyban, és a nyáron Iváncsán megrendezendő két forduló
után is hasonló, de akár még jobb eredményekről számolhatunk be.
Kiss Kornélia

2012. szeptember - október

Szabolcs Híradó

Halottaink
„Csak az hal meg, akit elfelejtenek”
Május:
Polákovics Józsefné (Bogdán Gabriella)
Király Jánosné (Szabó Erzsébet)
Benkő Rozália
Polákovics Józsefné (Bogdán Gabriella)
Spánicz Ferenc
Mihalek Istvánné (Jónás Vilma)
Balogh György
ifj. Vajda Mihály
Holczmann József
Június:
Balonyi Lajosné (Tenk Mária)
Krusó Jánosné (Molnár Mária)
Horog Pálné (Novoszádi Mária)
Rácz Gábor

63 év
90 év
71 év
63 év
79 év
83 év
81 év
64 év
64 év
83 év
83 év
78 év
49 év
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Július:
Vágó László
Královits Ferencné (Kaszás Erzsébet)
Ábrahám Józsefné (Bordács Erzsébet)
Kovács Pálné (Orbán Ilona)
Cséza József
Nagy Györgyné (Makra Mária)
Augusztus:
Csanádi Ferenc
Pirosné Ohári Terézia
Szabó Tamás János
Molnár László Imre
Hajdu József
Czompó Imréné (Varga Erzsébet)
Szeptember:
Geleta Ferenc
Wimmer Antal
Kiss József

75 év
81 év
85 év
79 év
64 év
63 év
60 év
75 év
54 év
57 év
27 év
82 év
67 év
79 év

Tájékoztató orvosi ügyeletről

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Pusztaszabolcs Város minden
lakóját a 2012. október 23-án, kedden
10.00 órakor, a Millenniumi parkban tartandó ünnepi megemlékezésre az
1956-os forradalom és szabadságharc
évfordulója alkalmából.
Ünnepi beszédet mond
Szőke Erzsébet alpolgármester

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

Dr. Nagy István ügyvéd 06-30/639-2893

Köszöntő
Szeretettel gratulálunk Lecsek Károlynak
60. születésnapja alkalmából.
Jó egészséget, sok boldogságot és
hosszú életet kívánunk:
szülei, testvérei, felesége, fiai és egyetlen unokája

Pusztaszabolcson munkanapokon a település
háziorvosai érhetők el 12-16 óráig telefonon a
06-20/933-6767-es telefonszámon. Az orvos
saját autóján szükség szerint házhoz is megy.
16 óra után másnap reggel 7 óráig (a saját háziorvosa munkaidejének kezdetéig) központi
orvosi ügyeleti ellátás biztosított, kulcsi telephellyel. A sürgősségi orvosi ellátás igénybe vehető személyesen is. A kulcsi ügyelet elérhető a
következő telefonszámokon: 06-20/933-6767
(mobil) és 06-25/251-063/101mellék (vezetékes).
Ünnep és munkaszüneti napokon a központi
sürgősségi orvosi ügyelet 24 órában érhető el a
fenti módon.
Tisztelettel kérünk minden beteget, hogy 16
óra előtt ne próbálják igénybe venni a kulcsi
ügyeletet, ne zavarják felesleges telefonjaikkal
a szakrendelések munkáját. A 06-20/9336767-es mobil telefonszám segítségkérésre
bármikor alkalmas. Azt a telefonhívási lehetőséget a pusztaszabolcsi háziorvosok biztosítják kilencedik éve.
Tehát javaslom, a kollégáim nevében is, a mobiltelefonjukba elmenteni, a lakásba jól látható
helyre kiírni a 06-20/933-6767-es telefonszámot.
Együttműködésüket köszönik a
település háziorvosai.

2012. szeptember - október

23

KÖZÉRDEKŰ

Szabolcs Híradó

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. Egyed Péter
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
06-20/287-0379
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

Takarékszövetkezet Adonyi u. 41.
06-25/273-028; 06-30/436-5453

Pusztaszabolcs Tévé új műsora 2 hetente szerdától
tekinthető meg interneten a www.pusztaszabolcs.hu honlapon bal oldalon a Pusztaszabolcs Tévé fülre kattintva
folyamatosan. Főszerkesztő: Máté G. Péter
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
Helyi regisztrált szerelő (0-24 óráig)
Tóth János
06-20-9862-094
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: Csordásné dr. Juhász Judit, Csóri Barbara, Dudásné Mester Judit, Engert Melinda - Beslényi Ildikó,
Feketéné Bokor Katalin, Horváth Lajosné - Kósáné Pethő Erika, Nagy Ákos, Palocsay Erzsébet, Popovics Ilona,
Pörgye Mihályné - Kovács Attiláné, Lepsényiné Szépi Gabriella - Jónásné Kovács Bernadett, Tüke László - Czöndör Mihály

Tervezés és nyomtatás: Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft.
Felelős vezető: Izsák Gábor ügyvezető
Megjelenik 650 példányban
Lapunkat rendszeresen szemlézi az:
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