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Vége a tanévnek. A középiskolások már elballagta és
az írásbeli érettségi vizsgákon is túl vannak. Az általános iskolában pedig a napokban zajlik a ballagás,
majd következik az évzáró mindkét iskolatípusban.
Tanároknak, diákoknak az alábbi verssel kíván a
szerkesztőség: kinek eredményes szóbelit és felvételit, kinek jó bizonyítványt, de mindenkinek jó pihenést és feltöltődést a nyárra.

Jobbágy Károly :
Az elhagyott repülőtér
(- Hát maga?
- Tévériporter vagyok, filmrendező lettem, most jöttem haza
amerikai tanulmányutamról, az atomkutató intézetben dolgozom. És a tanár úr? Még mindig a gimnáziumban?
- Én még mindig ott...)
Mert minden évben egy napon felbőgnek a friss motorok,
próbálkozások, monoton, fárasztó léggyakorlatok után mind repülésbe fog.
Billeg a beton kikopott kockáin, aztán nekivág:
egyre kisebb a távozó gép s törpül a lentmaradt világ.
Te kócos hajú ifjú pilóta! Te magabiztos, nótákkal teli,
robbanószavú, türelmetlen! Mi lesz belőled odafenn?

Fáradhatatlan felderítő? Sohanemlátott tájakon szemed elsőként
tekint széjjel?
Vagy te leszel, ki először lép a Mars forró köveire? Mi leszel?
Új gépek dübörögtetője? Új tenger boldog hírnöke? Új égbolt feltérképezője?
S onnan fentről lenézel-e az elhagyott repülőtérre,
hol jövőre egy napon megint bőgnek friss motorok,
újabb év, s pengő szárnyakon egy még fiatalabb raj kanyarog,
sapkadobáló ujjongásuk rezegteti a levegőt, s leírnak még egy
utolsó kört
a vén repülőtér fölött, mely csak marad lent változatlan, örökké
egyazon alakban,
évről évre megkopottabban, röpíteni kész, új csapat fiatal fényes
madarat!
Fiam, ki sokszor mulatsz rajtam, megrögzött szokásaimon,
Te hetyke lány, a nagy zsivajban túlzsúfolt utcasarkokon
Nézd meg jól fáradt arcomat - nem látod rajta önmagad?
Nézd meggyöngült két szememet - kísért és figyelmeztetett,
S azt, melyről hitted: nem mered elhagyni:
bíztató meleg tenyerem, repülőtered... Felismered?
Négy évig nézted: villámlik-e már ez a szem, avagy simogat?
Radar ernyőd volt ez a szempár, jósolt felhőt, viharokat.
Adtam szádba új szavakat, bíztattalak, aztán titokban,
mint ki fióka madarat röptet, zárt markom szétnyitottam; mondtam:
Szállj! Próbáld! Erős vagy már! Elkaplak, hogyha elfáradtál! Ne
így! Ne úgy!
No, most jó! Látod? S veled szálltam át - nem világot, csak az iskola udvarát,
körözve, - tanár és diák - bukva, szárnyalva, szólva rád, bíztattalak: No újra hát!
Felszálltál... Nekem mi maradt? Mindig a megszokott szavak, az
a marok égboltdarab,
meleg, néha fényes, meghasad, máskor, mint elócskult vasak, a
hangok tompán konganak.
Hogy úntam sokszor! Vágytam én is más tájakat és új eget!
Akartam elröpülni én is, köröztem itt már eleget, de éreztem,
hogy nem lehet.
Sorsom maradni késztetett.
Te, aki szállsz fejem felett, ne felejtsd el az első leckét, a riadt,
kezdő éveket.
S míg téged világűrbe von korunk süvítve, gondolj majd rám,
ki akkor is ott, lent leszek még, ott az iskolaudvaron.
Számon kopott szavak kopognak, s rovom a kört, a megszokottat.
S mert az idő nem szekér, vénhedt, hanem rakéta - felragad,
ha találkozunk - megtörténhet - billentsd meg majd a szárnyadat...

"Ember lenni mindig, minden körülményben."

(Arany János)

VÁROSHÁZA

Szabolcs Híradó

A képviselő-testület
2012. április 26-i üléséről
Napirendek előtt:
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
- Kérdések, interpellációk
1. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési
rendeletének módosítása
2. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi zárszámadása
3. Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának 2011. évi belső ellenőri éves összefoglaló jelentése
4. „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja” című pályázat
5. „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési
feladatok ellátásában” című pályázat
6. Temetőben meg nem váltott sírhelyek újrahasznosítása
7. Önkormányzati rendeletben meghatározott szabálysértési
rendelkezések hatályon kívül helyezése
8. Javaslat a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének és alelnökének megválasztására
9. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérhátraléka
10. Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT)
11. Ivóvíz vizsgálat a külterületi lakott helyeken
12. A könyvtárhasználati szabályzat módosítása
13. „Egészségre nevelő életmódprogramok a településeken” pályázat
14. Adózás és adóhátralékok alakulása 2011. évben
15. Polgármester szabadsága
16. Ingatlan bérbeadásával kapcsolatos javaslatok
17. Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása
18. Az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve
19. Közbeszerzési eljárások lefolytatása a KEOP 4.2.0/A pályázat
megvalósítására
Zárt ülés:
20. Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjpályázat módosítása
21. Tájékoztató az iváncsai tanuszoda üzemeltetéséről
Néhány napirendi pontról részletesebben:
4. Konzorciumi pályázatot adott be a város a sajátos nevelési igényű
gyermekek integrált oktatásának megvalósítása érdekében. A pályázat kiírásában, mint Csányi Kálmán elmondta, feltételként szerepel négy különböző intézménytípus részvétele. A pályázattal nem
az a célja a résztvevő intézményeknek, hogy Velencét, vagy Mar-

Két ülés közötti események –
április
Április elején felkereste a polgármestert az OTP dunaújvárosi fiókjának új igazgatója, hogy az újonnan kialakításra kerülő üzlet
bejárata mellett lévő bankautomata biztonsági szekrényének áthelyezéséről tárgyaljanak. Kertész Péter igazgató szerint ezt a nem
kis összeget a városnak kell finanszírozni, míg Czompó István szerint választhatunk mi más bankot is. Három nap múlva a probléma
megoldódott – nem Pusztaszabolcsnak kellett fizetni az áthelyezés
költségeit.
Egyeztetés történt a helyi autóbusz közlekedésről. A Tiszta Utak
civil szervezet 14-re szervezett hagyományos szemétszedési akciója a rossz időjárás miatt elmaradt.
Április 19-én volt a Művelődési Házban a József Jolán, az édes mostoha című költészet napi előadás.
Tájékoztatást kapott a polgármester a Dr. Card egészségügyi kártya használatának lehetőségéről.
Megbeszélést tartott az előkészítő munkacsoport a Szabolcs
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tonvásárt kiváltsák, hanem az, hogy az itt maradt és itt tanuló gyermekek megfelelő színvonalú ellátásban részesüljenek. A pályázat
100%-os finanszírozású, igaz, a fenntartónak előre kell biztosítani
a költségeket, de havonta lehet a résszámlákat benyújtani. A 10 millió forintnyi összeget 2014-ig lehet felhasználni a megvalósításra.
Elhangzott, hogy szinte az utolsó pillanatban terjesztették az intézmények képviselő-testület elé az anyagot, holott nincs olyan pályázat, amelynek a kiírása a beadás előtt pár nappal jelenik meg. A
képviselő-testület kötelezettséget vállalt a pályázat megvalósítása
mellett.
8. Mint ismeretes, Kátai György, a Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnöke lemondott tisztségéről, helyette a képviselő-testület Csiki
Szilárdot választotta meg a bizottság új elnökévé, Kátai György
pedig a bizottság alelnöke lett. Vélemények hangzottak el, hogy az
adott helyzetet kihasználva át lehetne alakítani a bizottságok szerkezetét, de a javaslatot végül is elvetette a testület.
10. Pusztaszabolcs Város képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Integrált Közösségi Színtér megvalósítására beadott, és 2010. évben
elnyert címet visszaadja. A megvalósítás során az önkormányzatnak meg kellene előlegezni a kivitelezés költségeit áfával együtt,
amiből utólag csak a nettó összeget kapná meg a város. Az összesen megelőlegezendő összeg több, mint bruttó 65,5 millió forint. A
támogatás elszámolását követően az önkormányzatot az áfa és a
működési kiadások kiegészítése miatt mintegy 34,5 millió forint terhelné. A pályázat a kastély alsó szintje 2/3 részének a felújítását fedezné, és a kialakított közösségi színteret 5 évig kellene működtetni.
Indoklásként szerepelt a címről való lemondáskor, hogy egy nagyobb volumenű, hasonló jellegű tevékenységet végző közösségi
célú fejlesztés valósult meg a Művelődési Ház felújításával.
13. Döntött a képviselő-testület arról, hogy „Egészségre nevelő és
szemléletformáló életmódprogramok – lokális színtereken” címmel pályázatot ad be a 2013. évi sportjellegű rendezvények finanszírozására: Szabolcs Napok duatlon rendezvényéhez, az
Életmód Napok program elemeihez és egészségmegőrző rendezvényeihez, valamint a 2013. évi Négy Évszak Maraton lebonyolításához. A pályázat 100%-os finanszírozású.

Az ún. uszodaper részletes ítéletéről több
másolat került elhelyezésre a városi könyvtárban, mely nem kölcsönözhető, de helyben
elolvashatják az érdeklődők
Napok szervezéséről, tervezett programjairól.
Kérdések, interpellációk sorában Kátai György jelezte, hogy sajnos egyre több az előre fizetős, un. feltöltőkártyás áramhasználó.
Jelenleg csak Gárdonyban van kártyavásárlásra lehetőség, aminek
a beszerzése nehézkes és költséges az amúgy is gondokkal küzdők számára. Csányi Kálmán reagált a felvetésre, miszerint a posta
gondolkodik
ezen
a
lehetőségen. Az viszont nem lenne jó, ha ez is az önkormányzathoz
kerülne. Czompó István válaszában jelezte, hogy a postáról nem
hallott, de mivel korábban Csiki Szilárd is felvetette a problémát,
megkeresték a területgazdát., de nagyon nehezen halad az ügy. Információi szerint lenne helyi vállalkozó, aki felvállalná az ügyet,
de magas a kihelyezési költség, tehát rentábilisnak kell lennie.
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.

2012. május - június

Szabolcs Híradó

A képviselő-testület
2012. május 31-ei üléséről
Napirendek előtt:
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
- Kérdések, interpellációk
1. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi ellátásának átfogó értékelése
2. A családgondozói feladatok 2011. évi ellátásának átfogó értékelése
3. Tájékoztató a 2012. évi Szabolcs Napok előkészületeiről
4. Tájékoztató az Életmód és Szenvedélyek Napja előkészületeiről
5. Oktatási intézmények átszervezése
6. Javaslat közoktatási-feladatellátási intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv (intézkedési terv) elfogadására
7. Fenntartói engedély a közoktatási intézmény egyes osztályainak
tanuló létszám meghatározására
8. Általános Iskola óraszám emelési kérelme
9. A Római Katolikus Egyházközség pályázata a 2012. évi hangversenysorozat megrendezéséhez
10. Manóvár Óvoda felújítása
11. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
12. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata
13. Döntés a közbeszerzési pályázaton kiírt Manóvár Óvoda és Zsiráf Óvoda megújuló energiával történő fűtéskorszerűsítéséről
14. „Óvodafejlesztés” (TÁMOP-3.1.11-12/2.) című pályázat
15. Tájékoztató az adósságot keletkeztető ügyletek megkötéséről
16. Dr. Card egészségkártya igénylése
17. Javaslat meghibásodott fűtőberendezés cseréjére
18. Beépítési kötelezettség meghosszabbítására vonatkozó kérelem
19. Javaslat lakótelek visszavásárlására
20. Agárdi Pop Stranddal történő együttműködés lehetősége
21. Javaslat a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet
módosítására
22. Polgármester szabadsága
23. Szélerőmű parkok beillesztése Fejér Megye Területrendezési
Tervébe
24. Tó Tévé műsorának megszüntetése
25. Összevont jelentés közszolgáltatási tevékenységről
26. Kormányablak létrehozási szándék
Zárt ülés:
27. A közös igazgatású intézmény vezetői megbízásának módosítása és az óvodavezető kinevezése
28. Javaslattétel elismerő címekre

Két ülés közti események –
május
Május elején ellenőrzést tartott a középiskolában az ÁNTSZ. Május 4-én
elballagtak a végzős középiskolások. Ülést tartott a Kistérségi Társulás.
Május 12-én a Napraforgó klub szervezésében jótékonysági koncertet
tartott a Művelődési Házban a Retrock együttes. Május 13-tól folyamatosan gond van a cikolai vízzel: 14 lakásban egyáltalán nem volt víz, átmosatták a rendszert, azóta napi 50 m3 elfolyt, de 6 lakásban még
mindig nincs víz. A 36 ingatlannak 2008 óta összesen 1 millió forint
hátraléka van, ami alacsonyabb vízdíjjal van számolva. Jelezte a kábeltévé szolgáltató a tévéműsor sugárzásának a megszűntetését. Megoldás kell a tévéadás sugárzására. A katasztrófavédelem megtekintette
az árokrendszert. Kistérségi ülés volt a Volán-MÁV menetrend ügyében. Számunkra fontos a helyi autóbuszjárat fenntartása, de ha nem
kapunk állami támogatást, akkor nagy bajban leszünk, mert a szolgáltató június végével felmondja a szolgáltatást, nekünk pedig meg kell oldanunk szeptemberig a gyerekek iskolába szállítását. Sikeresen
lezajlott a Városi Gyereknap és a Négy Évszak Maraton aktuális fordulója. A dunaújvárosi tűzoltó versenyen második alkalommal is a pusztaszabolcsiaké lett a vándorkupa. Egy 1969-ben emigrált svéd
állampolgár szeretné gyűjteményét Magyarországra hozni, ennek megfelelően gondolkodik a kastély hasznosításáról. Ülést tartott a Mező-
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Néhány napirendi pontról részletesebben:
1. A képviselő-testület megtárgyalta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok 2011. évi ellátásának átfogó értékeléséről szóló beszámolót.
Az átfogó értékelés elkészítésében közreműködött a Gyermekjóléti Szolgálat, a József Attila Közös igazgatású Általános Iskola és Óvoda, a Fejér
Megyei Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, a közművelődés-szervező, valamint az Alba Caritas Hungarica helyi csoportja,
a „Sebes Folyó” Alapítvány és a Napraforgó Klub, mint civil szervezetek.
Sajnálatos, hogy a 0-18 éves korosztály létszáma az elmúl 5 év alatt jelentősen – 130 fővel – csökkent, ami sajnos országos tendencia. Csaknem 400 fő a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak
száma, ők ingyenes tankönyvellátásban és gyermekétkeztetési kedvezményben részesülnek, valamint évente kétszer 5800 Ft pénzbeni támogatást kapnak. Közülük 73 családnak kellett védett fogyasztói státuszra
jogosító igazolást kiállítani a villamos energia és gázszolgáltató felé az
előrefizetős óra felszereléséhez. A Szociális és Egészségügyi Bizottság
275 esetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a családoknak, ami több, mint 2,5 millió forint, amiből csaknem 300 ezer forint természetbeni juttatás volt. Sajnálatos, hogy komoly veszélyeztető
okok miatt szükséges több gyermek gyámhatósági védelembe vétele:
iskolai mulasztás, fiatalkorú bűnelkövetés, családon belüli erőszak, érzelmi-fizikai elhanyagolás, alacsony higiéniai szint, gyermekbántalmazás, szülők szenvedélybetegsége, életvezetési problémák. Elhangzott,
hogy az iskolából való hiányzás miatt felfüggesztik az iskoláztatási támogatás (családi pótlék) folyósítását. Csányi Kálmán jobb tájékoztatást
kért erről, mire Vezér Ákos jelezte, hogy áprilistól a kormányhivatal jár
el ezekben az ügyekben, tehát még ennyi tájékoztatás sem lesz, a felfüggesztésről pedig csak az érintett kap határozatot.
2. Szervesen összefügg a családgondozói feladat a gyermekvédelemmel. Sajnos fontos feladattá vált az adósságkezelés, mivel a munkanélküliség városunkat sem kerülte el. A programba való bekerülésnek azonban komoly
jogszabályi feltételei vannak. A családgondozónak teljes betekintést kell
kapnia a család gazdálkodásába, hiszen csak így tudja feltárni az okokat.
A családnak vállalni kell az együttműködést és a rendszeres törlesztést a
szolgáltatók felé. 2011-ben 4 családnak sikerült bekerülnie a programba.
3. Elfogadta a képviselő-testület a Szabolcs Napok előkészítéséről szóló tájékoztatót.
5. Az új közoktatási törvény – mely szerint 2013. január 1-jével az állam
átveszi az általános iskolák működtetését – miatt szükségessé vált a
közös igazgatású általános iskola és óvoda átszervezése. Eszerint jogutódként a József Attila Általános Iskola látja el az 1-8. évfolyamon az általános iskolai feladatokat. Új intézményként hozza létre az
önkormányzat a Pusztaszabolcs Városi Óvodát az óvodai feladatok ellátása. Az óvoda gazdasági feladatainak ellátása egy dolgozót átvesz a polgármesteri hivatal. Az átszervezés létszámcsökkenéssel nem jár.
10. Döntött a képviselő-testület a Manóvár Óvoda egy csoportjában a fürdőszoba felújításáról, két csoportjában pedig az ablakcserékről.
13. Döntött a képviselő-testület a KEOP megújuló energiákra vonatkozó pályázati támogatás felhasználásával a két óvodaépület napkollektoros fűtéssel való korszerűsítéséről.
földi Híd felügyelő bizottsága. Nyilatkozni kell arról, hogy kívánunk-e
kormányablakot működtetni. Szeretnénk, de a működéshez szükséges
minden feltételt és költséget nekünk kell állni, és még nem lehet tudni,
hogy ez mennyibe kerülne.
A kérdések, interpellációk sorában Paál Huba elmondta, hogy sikeres volt a gyereknap, sokan kimentek a Kastélykertbe a programokra,
jól érezték magukat a családok.
Szajkó János ismét az utak állapotáról szólt. A városlakók tudják, hogy
nincs pénz, de valami megoldást kell találni, nehogy valami nagy baleset
történjen. Fogjunk össze a tsz-szel a Kastély út javítására. Nem hangulatkeltés kell, körbe kell járni a várost gyalog, vagy kerékpáron, hogy
mi a helyzet. Megjegyezte, hogy rosszul jött ki a Csányi Kálmánnal a
Fejér Megyei Hírlapban megjelent IKSZT-vel kapcsolatos írás.
Csányi Kálmán megjegyezte, hogy telefonos interjú volt, az írásban 4,55 sornyi az, amit ő mondott, a többi az újságíró véleménye a témáról. Javasolta, hogy az uszodaper részletes ítélete jelenjen meg a helyi
újságban, felhívta a figyelmet a kertek rendben tartására.
Czompó István válaszában elmondta, hogy valamennyi van útjavításra,
megcsináltatjuk az adott utat és elfogyott a pénz. Elmondta, hogy a Fejér
Megyei Hírlapnál évek óta Klecska úr a terület felelőse, de még soha
nem volt a városban. Akkor, amikor írott anyagot megcsonkítva közölnek le, nem célszerű telefonos interjút adni. Nem tartja jónak a teljes ítéletet közölni a helyi újságban, ellenben 3-4 példányt készítünk belőle és
a városi könyvtárban elolvashatja az, akit érdekel a téma. Tudomása
szerint 28 felszólítást küldtek ki a gondozatlan kertek tulajdonosainak.
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
2012. március 29-én megtartott nyílt ülésén
hozott határozatainak tartalma

az alábbi határozatot hozta:
128/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
123/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság, illetve az Adonyi Rendőrőrs (2457 Adony,
Kossuth L. u. 27.) – az elmúlt év (2011.) vonatkozásában – Pusztaszabolcs bűnügyi, szabálysértési és közlekedési helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
jegyzőt, hogy az intézményátszervezéssel kapcsolatban az alábbi bekezdésekben foglaltak tekintetében terjesszen be javaslatot:
közös igazgatású intézmény vezetői megbízásának módosítása;
óvodavezető kinevezése egy év időtartamra pályázat nélkül;
a költségvetési intézmények költségvetési módosításait (létszám és
előirányzatok) készítse el.
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
129/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
124/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet
(8200 Veszprém, Almádi u. 36.) 2011. évi munkájáról szóló jelentést és a hozzá tartozó statisztikai táblázatot tudomásul veszi.
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a pusztaszabolcsi mentőállomás minden dolgozójának áldozatos munkájáért.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
125/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az önkormányzati fenntartású általános iskola (József Attila
Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda, 2490 Pusztaszabolcs,
Mátyás király u. 14.) 2011. évi országos kompetenciamérési eredményeit.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Pusztaszabolcs város Közoktatási feladat-ellátási intézményhálózat-működtetési fejlesztési Terv (intézkedési terv) felülvizsgálatát tartalmazó dokumentum 4. oldal, 1. bekezdésének alábbi
utolsó tagmondata kerüljön törlésre:
- „más épületben oktatás nem folyhat.”.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
130/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pusztaszabolcs város Közoktatási feladat-ellátási intézményhálózat-működtetési fejlesztési Tervét (intézkedési tervet) - a 129/2012. (III.
29.) Kt. számú határozatban foglalt módosítás figyelembevételével előzetesen elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a korábban elfogadott intézkedési tervet a felülvizsgálatot tartalmazó dokumentummal együtt küldje meg
véleményezésre a Fejér Megyei Kormányhivatalnak, a közoktatási
intézmény vezetőjének, és általa a szülői és diákszervezet részére.
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
126/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen
úgy dönt, hogy az önkormányzat fenntartásában lévő József Attila
Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs,
Mátyás király utca 14.) alapító okiratát az előterjesztés szerint módosítja.
A Képviselő-testületi felkéri a jegyzőt, hogy az intézményátszervezéshez szükséges véleményeket szerezze be és a végleges döntésre
a módosítást terjessze be.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
127/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen
úgy dönt, hogy Pusztaszabolcs Városi Óvoda néven (székhelye: 2490
Pusztaszabolcs, Deák Ferenc utca 21/1, telephelyei: Zsiráf Óvoda
2490 Pusztaszabolcs, Deák Ferenc utca 21/1, Manóvár Óvoda 2490
Pusztaszabolcs Velencei út 67.) 2012. szeptember 1-jével intézményt alapít az előterjesztés szerinti okirattal, azt úgy módosítva,
hogy az intézmény neve: „Pusztaszabolcs Városi Óvoda”.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az intézményalapításhoz
szükséges véleményeket szerezze be és a végleges döntésre az intézményalapítást terjessze be.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással
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131/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
93/2012. (II.23.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)
Korm. rendelet előírásai alapján Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (Pusztaszabolcs, Velencei u.2.)
107/2009. (IV.29.) Kt. számú határozatával jóváhagyott alapító
okiratát az előterjesztés szerint módosítja.
Felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Fejér Megyei
Igazgatósága felé a törzskönyvi nyilvántartásban a módosítás
átvezetéséről intézkedjen.
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
94/2012. (II.23.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)
Korm. rendelet előírásai alapján Pusztaszabolcs Város Önkormányzat alaptevékenységei az alábbiak szerint határozza meg:
Szakfeladat szám
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
421100 Út, autópálya építése
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
750000 Állat-egészségügyi ellátás
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841112
841402
841403
842155
842521

Önkormányzati jogalkotás
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
862101 Háziorvosi alapellátás
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
881011 Idősek nappali ellátása
882111 Aktív korúak ellátása
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés

ségvetés rendelet módosítására.

889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási
támogatása 890301 Civil szervezetek működési támogatása
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatása 890443 Egyéb közfoglalkoztatás
890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 960302 Köztemető-fenntartás és működtetés Fenti határozatot a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló rendelethez 4. számú függelékként csatolni kell és változtatás
esetén a jegyző gondoskodik a függelék átvezetéséről.
Felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága felé a törzskönyvi nyilvántartásban a módosítás átvezetéséről intézkedjen.

Tervezett kiadás Összeg (ezer Ft) Erőnlét Sportegyesület támogatása 240 Pusztaszabolcsi Sport Club támogatása 1 500 Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület támogatása 240 Életmód napok
megrendezése 914 Összesen: 2 894

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
132/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot
kíván benyújtani „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól” szóló 4/2012. (III.1.) BM rendelet 3. pontja alapján a helyi
önkormányzatok tulajdonában lévő sportlétesítmény felújítására.
A sportlétesítmény felújítása az alábbi helyen valósulna meg:
A Pusztaszabolcs 157/1 hrsz-ú (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás kir u.
12.) ingatlanon található Sportpálya felújítása bruttó 9.010.497,-Ft
összegből valósítható meg. A pályázat keretében igényelhető maximális támogatás mértéke a fejlesztéshez szükséges összeg 80 %-a,
azaz 7.208.397,- Ft. A fennmaradó összeget, azaz 1.802.100,- Ft-ot az
önkormányzat önrészként biztosít a pályázat megvalósításához. Az
önrész fedezete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének pályázati önrésze 1.500.000,- Ft összegig, továbbá 302.100,- Ft-ig az
általános tartaléka. Emiatt az önkormányzat 2012. évi előző évi működési célú pénzmaradvány előirányzatát megemeli 3.000.000,- Fttal a pályázati önrész céltartalék 1.500.000,- Ft-os és az általános
tartalék 1.500.000,- Ft-os növelése mellett.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi költ-

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
133/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot
kíván benyújtani „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól” szóló 4/2012. (III.1.) BM rendelet 3. pontja alapján a helyi
önkormányzatok tulajdonában lévő sportlétesítmény felújítására.
A sportlétesítmény felújítása az alábbi helyen valósulna meg:
Pusztaszabolcs 157/1 hrsz-ú (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás kir u.
12/1.) ingatlanon található Sportpálya
Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai „a helyi sportról”
szóló 7/2009. (IV.1.) Kt. számú rendeletében kerültek meghatározásra. A feladatok közül kiemelkedően fontosnak tartja Pusztaszabolcs Város Önkormányzata:
utánpótlás nevelés segítését, élsport támogatását;
versenysport támogatását;
helyi sportszervezetek, egyesületek munkájának, működésének támogatását;
szabadidősport népszerűsítése annak érdekében, hogy a lakosság
sportaktivitása nőjön;
diáksport feltételeinek megteremtése, iskolai tanórai és tanórán kívüli sporttevékenységek ösztönzése, iskolai sportkörök munkájának segítése.
A sportra fordítandó kiadások az alábbiak szerint kerültek meghatározásra Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.24.) Kt. számú rendeletében:

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
134/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) 2011. évi munkájáról készített jegyzői beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, intézkedjen arra vonatkozóan,
hogy a beszámoló teljes terjedelmében felkerüljön az önkormányzat
honlapjára.
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
135/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek napközbeni ellátását biztosító gyermekétkeztetés intézményi térítési díját felülvizsgálta és nem változtat a jelenlegi térítési
díjakon.

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
136/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete szociális
ellátások helyi rendszeréről szóló 11/2011. (V. 30.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet szövegét elfogadja
az alábbi módosítással:
a rendelet-tervezet 3. § „Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba.” szövegrész helyébe az „Ez a rendelet 2012. május 1-jén
lép hatályba.” szöveg kerül.
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A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
137/2012. (III. 29.) 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 fizetendő térítési díjak
megállapításához szükséges rendelet megalkotásához a pusztaszabolcsi telephelyen az alábbiak szerint járul hozzá:
1. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat a szociálisan rászorultak részére az alábbi alapszolgáltatásokat biztosítja:
a) étkeztetést,
b) házi segítségnyújtást,
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,
d) családsegítést,
e) nappali ellátást,
f) gyermekjóléti szolgáltatást.
Az a)-b), d)-f) pontok szerinti alapszolgáltatás biztosításáról az Adonyi Kistérségi Szociális Központ (Perkáta, Bocskai u. 2.) pusztaszabolcsi telephelye útján gondoskodik.
A c) pont szerinti alapszolgáltatás biztosításáról a Napfény Idősek
Otthona Szociális Szolgáltató Kht. (Iváncsa Fő u. 28.) gondoskodik
az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján.
Ugyanazon intézmény egyszerre több ellátási formát is biztosíthat a
jogosultak részére.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az
intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.
A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokért a fenntartó
által meghatározott térítési díjat kell fizetni.
A fenntartó által biztosított szociális ellátásokra vonatkozó intézményi térítési díjak összegének megállapítását az önkormányzat
évente határozattal adja hozzájárulását.
Az önkormányzat ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki
jövedelemmel nem rendelkezik.
A személyi térítési díjat utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10.
napjáig kell megfizetni a telephely házipénztárába készpénzbefizetéssel.
Az ellátást meg kell szüntetni, ha:
az ellátás megállapításának feltételei már nem állnak fenn,
a jogosult a személyi térítési díj megfizetésével – önhibájából –
legalább 3 hónapja késedelembe esett,
a kérelmező az ellátás biztosítása érdekében valótlan dolgokat
közölt, a hatóságot félrevezette.
Az előzőekben meghatározott b)-c) pontokban foglaltak esetén a hatáskörrel rendelkező köteles a díj behajtása, illetve visszatérítése
iránt intézkedni.
2 Étkeztetés
Napi egyszeri meleg étkeztetés (ebéd) biztosítható azoknak a szociálisan rászorultaknak - térítési díj ellenében-, akik azt önmaguk,
illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem
képesek biztosítani.
Az étkeztetés igénybe vehető az idősek klubjában történő helyben
fogyasztással, az étel elvitelével, illetve lakásra szállítással.
Szociális helyzete miatt jogosult az a személy:
a) aki 60. életévét betöltötte,
b) akinek közös háztartásban élő hozzátartozója (családtagja,
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eltartója) önhibáján kívül nem tudja biztosítani,
aki átmeneti jelleggel nem tudja biztosítani saját maga,
vagy családja számára: baleset, családtagja betegsége, kórházi kezelése, haláleset miatt.
d) aki hajléktalan.
c)

Egészségi állapota miatt rászorultnak kell tekinteni azt a személyt,
aki
a) mozgásában korlátozott,
b) tartós betegségben szenved,
c) fogyatékossága miatt önmaga fenntartásáról gondoskodni
képtelen,
d) pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg.
A szociális helyzet miatti rászorultságot jövedelemigazolással, az
egészségi állapot miatti rászorultságot háziorvosi szakvéleménnyel
kell igazolni.
Az étel kiadása megtagadható, ismételt esetben az ellátás megszüntethető, ha az ellátásra jogosult:
az étkezési hely házirendjét megsérti, vagy a közösségre nézve
agresszív, fenyegető
magatartást tanúsít,
a közegészségügyi, járványügyi szabályokat nem tartja be.
Akinek semmiféle jövedelme nincs- az ilyen helyzet fennállásáig –
az ebédet térítésmentesen kaphatja, de jövedelmi viszonyainak változását köteles bejelenteni.
A személyi térítési díjat a jövedelemtől függően a következők szerint kell megállapítani:
Jövedelem
Fizetendő díj az intézményi térítési díj %-ában meghatározva
Mindenkori öregségi nyugdíjminimum alatt
0
Mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszereséig
50
Mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszereséig
70
Mindenkori öregségi nyugdíjminimum két és félszereséig
80
Mindenkori öregségi nyugdíjminimum
két és félszeresét meghaladja
100
3. Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást az igénybevevő saját
lakókörnyezetében kell biztosítani, az önálló életvitel fenntartása érdekében.
A házi segítségnyújtási ellátásban részesülő:
a) az ebéd házhoz szállítására és
b) egyéni szükséglet szerinti gondozásra jogosult.
Házi segítségnyújtásra jogosult, aki önmaga ellátására képtelen, és
a családjában nincs olyan hozzátartozó, aki az ellátását - önhibáján
kívül - meg tudná oldani. A házi segítségnyújtás mértéke és milyensége annyira terjed, amennyire a család nem képes az ellátást biztosítani.
A házi segítségnyújtást hivatásos és díjazásban részesülő társadalmi
gondozók biztosítják az intézmény vezetőjének irányításával.
A házi segítségnyújtás megtagadható, ismételt esetben pedig megszüntethető, ha a segítségnyújtásra jogosult a szociális gondozót
munkájában szándékosan akadályozza. A tényről a szolgálat vezetője feljegyzést köteles készíteni, melyet a fenntartónak megküld. A
feljegyzés mellé csatolja az általa tett intézkedésről szóló tájékoztatást.
4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra jogosultak a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló,
a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek, akik az önálló
életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása cél-
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jából rászorultak.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorultak az SZTV. 65.§ (4) bekezdésében meghatározott személyek.
A jelzőkészülék használati díját az intézményi térítési díjak hozzájárulásával kapcsolatos önkormányzati határozat tartalmazza. A kiépítés költsége az igénybevevőt terheli.
Amennyiben a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem
haladja meg és nincs tartásra kötelezett hozzátartozója, mentesül a
havi díj és a kiépítés költségének megfizetése alól.
5. Családsegítés
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve
egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok
számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott térítésmentes szolgáltatás.
A családsegítés szolgáltatása önkéntesen vehető igénybe, kivéve az
önkormányzat által együttműködésre kötelezett rendszeres szociális segélyben, és adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személyek.
6. Nappali ellátás
Az ellátás biztosításánál előnyt élvez az az időskorú, aki egyedül él,
akinek jövedelmi viszonyai alacsonyak, vagy szociálisan hátrányos
helyzetű.
Nem veheti igénybe az ellátást az a személy, aki:
a) mozgásában, olyan mértékben korlátozott, hogy önállóan
vagy segítséggel nem képes eljárni a klubba,
b) fertőző beteg vagy kórokozó-hordozó,
c) ön- és közveszélyes beteg,
d) a közösségi életvitelre, a közösségi normák betartására alkalmatlan.
Az ellátás határozott, vagy határozatlan időtartamra biztosítható az
idősek klubjában.
Ha az ellátás férőhely hiányában nem biztosítható, az intézményvezető köteles – a kérelmező egyidejű értesítése mellett – az ellátandó
jogosultat a várakozók nyilvántartásába bevezetni.
A képviselő- testület a nappali ellátást igénybevevők részére díjkedvezményt biztosít a jogosult jövedelmi viszonyai alapján fizetendő térítési díj alábbi %-át téríti meg:
a) akinek a jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét: 0%,
b) akinek jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 150 %-át: 50%,
c) akinek a jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja: 100%.
Az intézmény nyitvatartási idejét az intézmény házirendje tartalmazza.
7. Intézményi térítési díjak
Reggeli
Ebéd
Ebédkihordási díj
Házi gondozási díj
(Házi segítségnyújtás)
Idősek nappali ellátása
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A készülék használati díja

229,- Ft/adag
490,- Ft/adag
125,- Ft/ház/nap
165,- Ft/fő/óra
45,- Ft/nap
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A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
138/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület az alábbi határozatokat visszavonja:
57/2011. (II. 24.), 125/2011. (III. 31.), 137/2011. (II. 24), 263/2011.
(VIII. 25.) Kt. számú határozatokat.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi 2009. évi határozatok végrehajtása folyamatban van:
192/2009.(VI. 25.), 287/2009.(X. 29.) Kt. számú határozatok.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi 2010. évi határozat végrehajtása folyamatban van:
157/2010. (V. 27.) Kt számú határozat.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi 2011. évi határozatok végrehajtása folyamatban van:
98/2011. (III. 31.), 150/2011.(IV. 28.), 174/2011. (V. 26.),
217/2011. (VI. 30.), 280/2011. (IX. 29.), 299/2011. (IX. 29.),
303/2011. (X. 13.), 313/2011. (X. 27.), 375/2011. (XII. 22.),
379/2011. (XII. 22.), 384/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozatok.

A Képviselő-testület 5 igen, 4 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
139/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér címről való lemondás” című előterjesztést leveszi napirendjéről és áprilisi ülésén újratárgyalja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az áprilisi képviselő-testületi ülésre kérjen árajánlatokat a benyújtott pályázat műszaki tartalmának megfelelően.
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
140/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás azon javaslatát, mely
szerint a 2008. április 3-án orvosi központi ügyelet ellátására kötött
szerződést meg kívánja szüntetni.
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri
Adony Város Önkormányzatát, hogy 2012. év közbeni indulással, a
Kistérség helyett, a központi orvosi ügyeleti ellátás megszervezését
vállalja át és szervezze meg oly módon, hogy Pusztaszabolcs területére is kiterjedjen annak működési körzete.
A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy tárgyaljon a Kistérségi Társulással a jelenlegi szerződés megszüntetéséről, és szíveskedjen előkészíteni az Adony Város Önkormányzatával kötendő
megbízási szerződést.
A társulási megállapodás elfogadását követően kerülhet sor arra,
hogy Adony Város Önkormányzat a Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervétől (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) működési engedélyt kérjen az orvosi ügyelet ellátására, szerződést kössön a közreműködő orvosokkal és az
egészségügyi intézménnyel, majd ezt követően finanszírozási szerződést kössön a MEP-pel, melyek feltételei az Adony által megszervezésre kerülő központi orvosi ügyeleti szolgáltatás elindításának.

A Képviselő-testület 5 igen, 4 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:

450,- Ft/hó/fő

141/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
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hogy „A 6-os átemelőben szivattyú rekonstrukciója” című előterjesztést leveszi mai ülésének napirendjéről.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy keresse meg a
DRV ZRt-t, hogy a 6-os átemelőben lévő szivattyú rekonstrukciójának szükségességét pontos műszaki tartalommal indokolja és mellékeljen tételes árajánlatot.

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
142/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a talajterhelési díjjal, valamint a víziközmű-hálózatokra történő kötelező rákötéssel kapcsolatos jogszabály-változásokról szóló tájékoztatót
megismerte.
A Képviselő-testület a kötelező rákötéssel érintett fogyasztók terheinek enyhítése érdekében, 2013. július 1-jéig, a korábban meg nem
fizetett viziközmű fejlesztési hozzájárulás összegét 50 %-kal csökkenti, csatlakozva a szolgáltató DRV ZRt. rákötési akciójához.

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
143/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a „Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan megosztására”
című előterjesztést leveszi mai ülésének napirendjéről azért, mert az
önkormányzat nem kívánja az ingatlant megosztani. A jelenlegi információk szerint az általános iskola vagyonát a Kormányhivatal
nem fogja átvenni 2013. január 1-jével.
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
144/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a közcélú
vízgazdálkodási üzemeltetési, fenntartási, vízkárvédelmi feladatok
ellátása érdekében üzemeltetői szerződést köt a Dunaújvárosi Vízi
Társulattal (2400 Dunaújváros, Papírgyári út 30.).
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés melléklete szerinti üzemeltetői szerződés tervezetét aláírja.
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
145/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul
a pusztaszabolcsi 186/1. hrsz-ú, Pusztaszabolcs, Árok u. 12. sz. alatti
ingatlanra, az önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog, valamint
az elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez, mert az ingatlan tulajdonosok a kamatmentes kölcsönt visszafizették.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom törlésére vonatkozón
tegye meg a szükséges intézkedést az ingatlanügyi hatóságnál.
Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlésének eljárási költségét az
ingatlan tulajdonosok fizetik meg.

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
146/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sándor
Zoltán és felesége Sándorné Balogh Tünde, Pusztaszabolcs, Vasút u.
24. sz. alatti lakosok kérelmére, a tulajdonukban lévő pusztaszabol-
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csi 1609. hrsz-ú, 1265 m2 beépítetlen lakótelket 442.750,- Ft vételárért – a költségvetésben rendelkezésre álló forrás függvényében –
visszavásárolja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben a
költségvetési forrás a rendelkezésre áll, a telek visszavásárlásáról
készítsen ismét előterjesztést.
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
147/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartói
jogkörében eljárva a pusztaszabolcsi Könyvtár és Művelődési Ház
(2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.) könyvtárának könyvtárhasználati szabályzatát a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 68. § (1)
bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint határozza meg:
A könyvtárhasználati szabályzat a városi könyvtár szolgáltatásait igénybe vevő könyvtárhasználókra vonatkozik.
A könyvtárhasználót az 1997. évi CXL. tv. 56. § (2) bekezdése
alapján ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:
- a könyvtárlátogatás
- a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata
- állományfeltáró eszközök használata,
- információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.
Könyvtári dokumentumok kölcsönzése csak beiratkozás útján
lehetséges.
A könyvtárhasználónak a könyvtárba történő beiratkozáskor a
következő személyes adatokat kell közölnie és igazolnia: a beiratkozó neve, anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme és személyi igazolvány (külföldieknél személyazonosító okmány)
száma. A személyi adatokban bekövetkezett változást a könyvtárhasználó köteles bejelenteni.
A beiratkozáskor beiratkozási díjat kell fizetni, amely díj egy
évre szól, a beiratkozás napjától számítva: - 16-69 évesek beiratkozási díja : 1.000,- Ft
- nyugdíjasok beiratkozási díja: 500,- Ft
- pedagógusok beiratkozási díja: 500,- Ft
- érvényes diákigazolvánnyal rendelkező 16 év feletti középiskolai, főiskolai és egyetemi nappali tagozatos hallgatók beiratkozási díja: 500,- Ft
Mentesülnek a díjfizetés alól a 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek. A könyvtári anyagok kölcsönzése az erre a célra kijelölt
helyiségben történik. A kölcsönzési idő : 4 hét.
Nem kölcsönözhetők az olvasótermi kézikönyvek.
A könyvtárhasználó a kölcsönzött könyvtári könyvet a meghatározott időn belül köteles olyan állapotban visszavinni, amilyen állapotban azt a könyvtártól kapta. A kölcsönzési idő
túllépése esetén késedelmi díjat kell fizetni az alábbiak szerint:
5,- Ft/db/nap.
A könyvtárhasználók által elveszített, vagy megrongálódott
könyvtári anyagok térítési díjtétele: az új példány értéke + 500,Ft.
A könyvtárban az Internet használata ingyenes, de a számítógépek használatára vonatkozó szabályzatot be kell tartani.
A könyvtárhasználati szabályzat visszavonásig érvényes.

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
148/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy dr. Kovácsai Sándor díszpolgárt saját halottjának tekinti,
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
2012. április 18-án megtartott rendkívüli
nyílt ülésén hozott határozatainak tartalma

197.714,- Ft temetési költségét az önkormányzat 2012. évi költségvetéséből az általános tartalék terhére kifizeti.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendeletmódosítás beterjesztésére.

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
149/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan
jóváhagyja Czompó István polgármester 2012. március 1-jei, 2012.
március 20-i, 2012. március 28-i 1-1 nap szabadságát, illetve 2012.
április 4-6-ig 3 nap szabadságot engedélyez.

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
150/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő Pusztaszabolcs, Béke utca 72. szám alatti
lakóházas ingatlanra vonatkozóan bérleti jogviszonyt létesít - a Fejér
Megyei Rendőr-főkapitányság bérlőkijelölése alapján – Horváth Gergely József és Haris Péter próbaidős rendőr őrmesterekkel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérlőkijelölés alapján a mellékelt bérleti szerződést a kijelölt bérlőkkel
kösse meg.

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
151/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja
a méhnyakrák elleni védőoltás lebonyolítását a 2012. évben 12 éves
leánygyermekek számára. Az Önkormányzat a védőoltást árajánlata
alapján MSD Kft-től legfeljebb 31 fő részére megrendeli a mellékelt
szerződés alapján.
A Képviselő-testület a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 67. §
pontja szerint hozzájárul az 1 millió forint feletti kötelezettségvállaláshoz és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felkéri a polgármestert a 2012. évi költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére.

A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
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A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
156/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Helyi Kft-vel, (7020 Dunaföldvár, Hunyadi tér 4. fszt. 1.,
képviseli: Farkas Tamás ügyvezető) mint szolgáltatóval 2007. április 27-én, az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállítás ügyében kötött Közszolgáltatási Szerződést az autóbusszal
végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2004. évi
XXXIII. törvény 8. § (2) bekezdés c. pontja alapján, közös megegyezéssel – 2012. április 30-ai hatállyal – felmondja, mert a szolgáltató,
nyilatkozata szerint, nem képes a szolgáltatás ellátására.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
157/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2004.
évi XXXIII. törvény 8. § (2) és (3) bekezdése alapján kettő évre 2012. május 1-től kezdődően - Közszolgáltatási Szerződést köt a
Polár Bau Építő Kft-vel (7030 Paks, Deák Ferenc u. 3., képviseli: Farkas Tamás ügyvezető) a Pusztaszabolcs közigazgatási területén végzendő autóbuszos menetrendszerinti személyszállításra az
előterjesztés szerint az alábbi módosítással:
A közszolgáltatási szerződés-tervezet „A szerződés érvényessége,
időtartama, felmondása, módosítása, felülvizsgálata” című rész harmadik bekezdésének második mondata az alábbi lesz:
„A felmondási idő az érvényben lévő bérletek legutolsó lejáratának
napjáig tart, de nem lehet kevesebb 15 napnál.”
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést aláírja.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
2012. április 26-án megtartott nyílt ülésén hozott
határozatainak tartalma
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
161/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét
elfogadja.

152/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar
Szkander Szövetség Európa Bajnokságon való részvételét abban az
esetben támogatja 50.000,- Ft-tal az általános tartalékból, amennyiben a Szövetség benyújtja az önkormányzatnak a Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt.
számú rendeletének 3. §-a szerinti támogatásra vonatkozó pályázatát.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés
aláírására és az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete módosításának beterjesztésére.
A Képviselő-testület az alábbi határozatot zárt ülésen hozta:
153/2012. (III. 29.)

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
162/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
163/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja
a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (2373

2012. május - június
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Dabas, Tavasz utca 3.) által elkészített 2011. évi belső ellenőri éves
összefoglaló jelentést.
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
(Csányi Kálmán képviselő nem szavazott) az alábbi határozatot
hozta:
164/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
veszi Csányi Kálmán képviselő bejelentését személyes érintettségéről, a képviselőt a „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja”
című és TÁMOP 3.4.2.A-11/2 azonosító számú projekttel kapcsolatos döntésekből nem zárja ki.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
165/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan
kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az oktatási-nevelési
intézmény fenntartójaként a „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja” című és TÁMOP 3.4.2.A-11/2 azonosító számú projektben az intézmény által vállalt feladatok nem teljesítése esetén a
jogosulatlanul igénybevett támogatás összegét és kamatait visszafizeti.
A Képviselő-testület 2 igen, 5 nem szavazattal és 0 tartózkodással a
javaslatot elutasította:
166/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja
azt a javaslatot, mely szerint a Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a későbbiekben a pályázat részét képező vállalt feladatok nem teljesítése esetén felmerülő fenntartó által történő viszszafizetési kötelezettségre vonatkozó nyilatkozat aláírásra,
amennyiben egy pályázat rövid beadási határideje miatt nincs lehetőség rendkívüli testületi ülés összehívására.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:

kell meghatározni.
A Képviselő-testület előírja, hogy a végrehajtás (újra felhasználás)
során a sírban talált maradványokat a kegyeleti és egészségügyi előírásoknak megfelelően kell kezelni.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
169/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről és tiltott, közösségellenes magatartások meghatározásáról szóló rendelet-tervezet
szövegét elfogadja.
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
(Csiki Szilárd képviselő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:
170/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
vette Csiki Szilárd képviselő bejelentését személyes érintettségéről
és a személyét érintő alelnöki megbízás visszavonása és elnökké választással kapcsolatos döntésekből nem zárja ki.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
171/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csiki Szilárd képviselő megbízását a Szociális és Egészségügyi Bizottság alelnöki tisztségéről visszavonja.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
172/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális
és Egészségügyi Bizottság elnökének Csiki Szilárd képviselőt megválasztja.
A Képviselő-testület felkéri a bizottság elnökét, hogy tegyen javaslatot a bizottsága alelnöki tisztségére.

167/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot
kíván benyújtani a TÁMOP-3.2.13-12/1 kódszámú „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában”
című felhívásra vonatkozóan, abban az esetben, ha a perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola is részt vesz együttműködő partnerként a projekt megvalósításban. Amennyiben Perkáta nem kíván
részt venni, akkor a pályázati felhívásban meghatározott - 5 együttműködő fél közül legalább egynek más helységbelinek kell lennie –
feltételek nem teljesülnek, a pályázat nem nyújtható be.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
173/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
veszi Kátai György képviselő személyes érintettségét, a képviselőt a
Szociális és Egészségügyi Bizottság alelnök választási döntéséből
nem zárja ki.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
(Tüke László képviselő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
168/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a temetőben meg nem váltott sírhelyeket újra hasznosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a – temető üzemeltetését ellátó –
STYX Kegyelet Kft-t (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 86.) az újrahasznosítás előkészítési és végrehajtási feladatainak elvégzésére.
Az előkészítés során a lejáratot meg kell hirdetni egy éven át félévente a helyi lapban, egy megyei napilapban és egy országos napilapban, valamint a temető hirdetőtábláján. A Képviselő-testület
biztosítja a lejárat Szabolcs Híradóban történő meghirdetésének ingyenességét.
Az újraértékesítésre alkalmas sírhely temethető állapotba hozatalának költségviselőjét alkalmanként – aktuálissá válásának idején –
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174/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális
és Egészségügyi Bizottság elnökének javaslatára Kátai György képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság alelnökének megválasztja.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
175/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérhátralékáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

2012. május - június
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A Képviselő-testület 3 igen, 5 nem szavazattal és 0 tartózkodással a
javaslatot elutasította:
176/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testület elutasítja
Csányi Kálmán képviselő azon javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát válasszák kétfelé olyan módon, hogy külön
szavazzanak az „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér” címről történő lemondásról, illetve az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
megvalósításáról.
A Képviselő-testület 3 igen, 5 nem szavazattal és 0 tartózkodással a
javaslatot elutasította:
177/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja
Tüke László képviselő azon javaslatát, mely szerint az előterjesztés
határozati javaslatának azon részéről szavazzanak csak, amely az
„Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér” címről történő lemondásról
szól, az indokolást hagyják el.
A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
178/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az IKSZT beruházással kapcsolatos előzetes iratokat és árajánlatokat.
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér cím elnyerésére kiírt
IKSZT/2008/1-es kódjelű pályázati felhívás alapján az
IKSZT/2008/1-0648 pályázati azonosító számon nyilvántartott pályázat alapján a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata által elnyert
„Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér” címről az önkormányzat lemond. Az önkormányzat a döntését azzal indokolja, hogy az Integrált
Közösségi és Szolgáltató Tér programja által megvalósítható közösségi célú fejlesztésekkel egy időben egy nagyobb volumenű és hasonló
jellegű tevékenységet végző közösségi célú fejlesztést valósított meg
(Művelődési Ház felújítása), mely miatt az önkormányzat már nem
tudja vállalni az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér megvalósításával összefüggő vállalásait.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
179/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi
költségvetés általános tartalékából 600 ezer forintot átcsoportosít
az önkormányzat dologi kiadásaira a Felsőcikolán és Szabolcspusztán – az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
szóló 201/2001. (X. 25.) Kormány rendelet által – előírt ivóvíz-vizsgálatok elvégzésére.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési
rendelet módosítását terjessze be.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
180/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
147/2012. (III. 29.) Kt. számú határozattal elfogadott, az önkormányzat fenntartásában lévő Könyvtár és Művelődési Ház (2490
Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.) könyvtárának könyvtárhasználati
szabályzatát fenntartói jogkörben a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 68. § (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint mó-
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dosítja:
A szabályzat 5. pontja hatályát veszti és 6-8. pontjai 5-7. pontokra
változnak.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
181/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot
kíván benyújtani az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok – lokális színtereken” című TÁMOP-6.1.2/11/1 kódszámú pályázati felhívásra vonatkozóan. A pályázat a 2013. évben
megvalósuló sport- és egyéb egészségre nevelő életmód programok
megvalósítására vonatkozóan kerüljön elkészítésre.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséről gondoskodjon.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
182/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi
adózás és az adóhátralékok alakulásáról készült beszámolót elfogadja.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
184/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő Pusztaszabolcs, Adonyi út 42. szám alatti
984. hrsz-ú ingatlan udvarának – a Pusztaszabolcsi Helyi Közlekedési Kft. (7020 Dunaföldvár, Hunyadi tér 4/b.) részére történő – bérbeadására vonatkozó 30/2012. (I. 26.) Kt. számú határozatát elállás
miatt visszavonja.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
185/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő Pusztaszabolcs, Adonyi út 42. szám alatti
984. hrsz-ú ingatlan udvarának – a Consalba Autó Kft. (8000 Székesfehérvár, Kadocsa út 59.) részére történő – bérbeadására vonatkozóan a 2011. január 6-án létrejött bérleti szerződés 2. pontját az
előterjesztés melléklete szerint módosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést aláírja.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
186/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy „a települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2012. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól” szóló
23/2012. (IV.18.) NEFMI rendelet alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek közül a Gyermekjóléti
Szolgálat kiválasztása alapján az 50 legrászorultabb gyermek nyári
étkeztetését 54 napon keresztül vállalja, ingyenesen.
Az ingyenes szociális nyári gyermekétkeztetés költsége 1.188.000,Ft. Az igényelhető támogatás 285.120,- Ft, így az önkormányzat által
biztosított önerő összege 902.880,- Ft a szociális nyári gyermekétkeztetés megvalósítására, az általános tartalék terhére.
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
187/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint jóváhagyja.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
188/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza
Mihalovics Gábor (7636 Pécs, Neumann u. 20.) hivatalos közbeszerzési tanácsadót az „Önkormányzat tulajdonában álló „Manóvár
Óvoda” (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 65.) épület használati
meleg-víz szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással,
melyhez a KEOP megújuló energiákra vonatkozó pályázati konstrukcióban kíván támogatást igénybe venni” és az „Önkormányzat tulajdonában álló „Zsiráf Óvoda” (2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u.
21/1.) épület használati meleg-víz szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással, melyhez a KEOP megújuló energiákra vonatkozó pályázati konstrukcióban kíván támogatást igénybe venni”
közbeszerzési eljárások lefolytatására az előterjesztés szerint.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:

189/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzat tulajdonában álló „Manóvár Óvoda” (2490 Pusztaszabolcs,
Velencei út 65.) épület használati meleg-víz szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással, melyhez a KEOP megújuló energiákra vonatkozó pályázati konstrukcióban kíván támogatást igénybe
venni” közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos ajánlattételi
felhívást az előterjesztés szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri Mihalovics Gábor (7636 Pécs, Neumann
u. 20.) hivatalos közbeszerzési tanácsadót, hogy az ajánlattételi felhívást és az ajánlattételi dokumentációt a Gravitáció 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.) részére küldje meg.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
190/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzat tulajdonában álló „Zsiráf Óvoda” (2490 Pusztaszabolcs,
Deák F. u. 21/1.) épület használati meleg-víz szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással, melyhez a KEOP megújuló energiákra vonatkozó pályázati konstrukcióban kíván támogatást igénybe
venni” közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos ajánlattételi
felhívást az előterjesztés szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri Mihalovics Gábor (7636 Pécs, Neumann
u. 20.) hivatalos közbeszerzési tanácsadót, hogy az ajánlattételi felhívást és az ajánlattételi dokumentációt a Gravitáció 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.) részére küldje meg.

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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Városi Gyereknap
Május utolsó vasárnapja a gyerekekről szól minden évben.
Idén a pünkösd miatt inkább szombatra terveztük a rendezvényt. Nagyon szép napsütéses idő várta az érdeklődőket
a Kastélykertben a programok mellett.
A városháza elől rajtolt 13 órakor a kerékpáros túra, melyet
más-más távon teljesíthettek a kisebbek és a nagyobbak. Köszönet a szervezésért és a kíséretért a Kerékpáros Csordás
Viktornak és a tagoknak. A Kastélykertben aztán még kerékpáros ügyességi versenyen is részt vehettek a gyerkőcök
és mindenki kapott valami jutalmat. A hagyományos rajzverseny idén nem aszfalton, hanem papíralapon történt, a
díjazott műveket a könyvtárban lehet megtekinteni. Köszönet Domak Zsanettnek a szervezésért és Házi Árpádnénak,
Csiki Andreának és Paál Hubának a cseppet sem irigylésre
méltó zsűrizésért.
Közben a nagy fa alatt kézműveskedni lehetett, a foglalkozásokat Schneé Jánosné Erika (gyöngy), Mányi Beatrix és
Csóri Barbara (origami és szalvétahajtogatás) vezette.

Készül a lángos

Csiki Ottó adta, a zsírt Szőke Erzsébet ajánlotta fel, a sütőserpenyőket a Faunus Kft biztosította, a gáztűzhelyet és rezsót pedig Tallóné Ica és Ráczné Erzsike ajánlotta fel.
Tetszett a Vándor-mondóka gyerekműsor, aminek kapcsán
új oldaláról ismerhették meg Pelsőczy Lászlót azok, akik már
hallották őt.

Idén is érdemes volt

Csordultig a kocsi gyerekekkel

Idén is óriási sikere volt a kocsikázásnak, szinte megállás
nélkül jöttek-mentek a fogatok tele gyerkőccel. Köszönjük
ifj. Dancs Istvánnak, Hambalgó Lászlónak és Váti Péternek a
gyerekeknek szerzett élményt.
A hatalmas ugrálóvárról sem akartak lefogyni az apróbbaknagyobbak, folyamatos volt a sorállás.
Mindeközben készült a lángos a harmóniás asszonyok keze
alatt, amihez az alapanyagot bedagasztva, megkelesztve

A végén a latin táncosok tartottak remek táncbemutatót,
majd a vállalkozók még a tüzes szambát is megtanulhatták
– alap fokon.
És akik nélkül mindennek ellenére sem sikerülhetett volna
jól a gyereknap: az Ekker László irányításával külső-belső
körletrendet kialakító közmunkások; a polgárőrök, akik biztosították jelenlétükkel a rendet, beavatkozásra nem volt
szükség; és a verseny fáradalmainak kipihenésére érkező
önkéntes tűzoltók, akik ennek ellenére lehetővé tették most
is az autókkal való ismerkedést a gyerekeknek.
Kiss Kornélia

Nemzeti Összefogás Napja
Az országgyűlés 2010-ben határozott
úgy, hogy az 1920. június 4-én, a trianoni kastélyban aláírt, az első világháborút Magyarország számára is
lezáró békeszerződés szomorú emlékére a Nemzeti Összefogás Napjává
nyilvánítja június 4-ét.
Érvényesült a „győztes mindent visz”
elve, mert az ország területének 2/3ad részét elcsatolták, lakosságának
pedig csaknem 2/3-át. Az OsztrákMagyar Monarchia, elsősorban Magyarország
területeiből
és
népességéből új államok alakultak.
Gyakorlatilag a békeszerződés utáni
Magyarországot saját maga, vagyis a
történelmi Magyarország vette körül.

Sajnos a 92 év alatt az asszimiláció
megtette a magáét, és egyre kevesebben vannak azok, akik a magyar határokon túl magyarnak vallják magukat.
Az ünnepi beszédet Csányi Kálmán
fejből mondta, tehát nem tudok idézni
belőle, viszont szeretném közzé tenni
a műsorban elhangzott egyik verset,
mely nagyon elgondolkodtató.
Szeretném megköszönni a műsorban
közreműködők munkáját: Kinyikné
Boros Ildikó, Simon Dorottya, Sztupa
Boglárka, Horváth Milán és Varga
Ádám.
Kiss Kornélia
2012. május - június
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Marton Pál:
Égi ítélőszék
Fent a felhők felett az Ég magasában
Örökös napfényben egy ragyogó vár van.
Szivárvány a fala, a teteje végig.
A tornya felér a legmagasabb égig.
Öröktől fogva áll e fényes palota,
Földi szem idáig nem láthat el soha.
Itt mérik az időt egy perc egy évezred,
De kezdete és vége a végtelenbe terjed.
Az égi palota legragyogóbb terme
Napsugár-szőnyeggel van beteregetve,
S a teremben szemközt a nagy emelvénnyel
Hatalmas könyv előtt maga Clió székel.
Nemzetek és népek élete és sorsa
Be van írva abba, hófehér lapokra.
Dicsőséggel szerzett s vértől ázott képek
Itt búsongó gyászdal, amott hősi ének.
Nagy ítélőszék van összehíva mára
Jönnek már a bírák csillogó talárba'.
Legelöl az elnök, maga a zord Végzet,
Közvetlen utána az Igazság lépked,
Aztán a Szeretet követi őt halkkal,
Végül Mars hadisten és a Békeangyal.
Fellépnek a fényes magas emelvényre
Int az elnök, - s Clió ígyen kezd beszédbe:
"Égi ítélőszék! Vádolok egy népet,
Amely ősi jussát s mindent elfecsérelt
És a többi nép közt rongyossá lezüllött
S honszeretet helyett politikát űzött!
Fegyelmet nem ismer, összeférhetetlen,
Ma butaságig tűr, - holnap vad, kegyetlen.
Pazarló és léha, a versenyben renyhe,
Szalmaláng csak minden lelkesedés benne.
A lelke mélyén meg csupa önzést látok,
Örök gyűlölködés rajta ősi átok,
Hogy jobban gyűlöli honfitársát, vérét,
Amiként számtalan esküdt ellenségét. Pártoskodó, lusta, konok és munkátlan,
Irigy és törtető, hitetlen, hálátlan,
Még most is veszekszik, bűnét másra tolva
Mikor a hazája széthullt darabokra.
Íme ez a kép a jelenkor magyarja!
Hiába volt e népnek annyi hőse, nagyja,
Nem hallgatott rájuk, - de sőt megkövezte, S inkább demagógok frázisait nyelte!
Feljegyeztem mindent! - A számadást várom.
Betelt már a mérték, - túl sok van rováson.
Nincs helye a földön hitvány nemzedéknek,
Töröljétek le a térképről e népet!"
Mély csend támadt erre a kegyetlen vádra,
Rideg szigor ült ki a bírák arcára.
- Jaj ha mindez igaz, amit Clió állít - Jaj ha e súlyos vád ítéletté válik.
De lebben az ajtó - s a félelmes csendbe
Most a geszti Mártír lép be a terembe.
Oda tart egyenest a nagy emelvényhez,
S fátyolozott hangján halkan kezd beszédhez:
"Bírák! - Kik méritek nemzeteknek vétkét,
S tudjátok, hogy mi az igazságos mérték, Ne csak azt nézzétek mi a magyar máma,
14

Hogy széttörve-tépve ősi szent hazája!
Hisz a jelen - s mit egy emberöltő láthat
Örökkévalóság rövid perce már csak.
S magyarnak a vétke nem olyan nagy vétek,
Fölötte a pálcát hogy már eltörjétek. Hát az herdálta el ősi örökségét
Akit kiraboltak, kifosztottak végképp?
Akit letiportak, megejtettek csellel,
S évekig titokban mérgezték métellyel?
Ha hibázott népem, az nem volt gonoszság,
Hitvány álpróféták elbolondították!
Hiszékeny volt csupán, s ez a nagy hibája,
Hogy hitt Wilson ravasz, csábító szavába.
A kegyetlen önzés, bosszú és irigység
Nyugatot kelettel aljas frigybe fűzték. Szegény hazámat csak úgy tehették tönkre
S ma közös bűntudat tartja őket össze.
Vetélkedő rablók jó cimborasága
Ez volt elleneink erkölcsi palástja!
S tán hazám földjével fizessük meg nékik
Orgyilkos barátunk árulása bérit?
Mi küzdöttünk bátran, becsületben, hitben Örömöd volt benne Vitéz Mars hadisten!
Mikor lépre-csaltak s eldőlt szent határunk
Te szelíd Szeretet - Téged ott nem láttunk!
S aztán viaskodtunk hiéna-hadakkal,
S Te elkéstél onnan fehér Békeangyal!
Végül ránkszakadt a trianoni gazság,
Hol voltál Te akkor pártatlan Igazság?
Vagy tán a bűn nem bűn, ha a győző tette
Aki az ártatlant máglyára vetette?
Ha győz is a földön az ármány s gonoszság,
De itt fenn az Égben legyen hát igazság!
Minket csak a balsors lángostora vág csak,
Vér áztatja földjét Nagymagyarországnak!
Szűnjön meg a csapás! Bízva nézek rátok Nem kegyelmet kérek, - igazságot várok!"
...Menydörgéssé vált már a szónokok hangja,
Mely az ég felhőit szerte űzi, hajtja,
S amint felszakad a fehér fellegfátyol,
Magyarország látszik az ég magasából.
Feltűnik a gyászos Muhi puszta képe,
Távolabb Mohácsnak vérázott vidéke.
Amott sóhajtozik a majtényi róna,
Mintha visszhangjából tárogató szólna!
S feltűnik Aradnak véres golgotája,
Majd a geszti kripta álmodó magánya.
Csupa mérföldkő, mely a sors útját jelzi, Ezerszer fájdalmas emlék valamennyi!
S az elrabolt Kárpát komor zúgásában
Annyi néma bánat, fájó imádság van.
Rab székely rónákon zokogó szél támad,
S magyar álmok sírján lengeti a fátylat.
A komor bíróság halk tanácsba mélyed,
Mély halotti csendben megszólal a Végzet:
És mintha szemébe egy könnycsepp lopódzna,
Ítéletet mond ki - a védőhöz szólva:
"Vértanú halálod legyen hát a Váltság,
Lásd meg innen hazád új feltámadását.
S hogy megmutathassa méltó-e a létre,
Próbára bocsátjuk, - még egy ezredévre!"
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Bevételek

Tizenöt éves a Józsefes
Gyermekekért Alapítvány

Év
1998.

Tekintsünk vissza, hogyan is kezdődött! Az oktatás sohasem dúskált anyagi javakban sem országosan, sem helyileg. Tehetséges gyerekek viszont mindig voltak,
versenyezni, sportolni, kirándulni vágyók. Mindig voltak
pedagógusok is, akik vevők voltak minderre, szívesen
szerveztek, versenyeztettek, alkottak, szabadidejükben is
neveltek, tehetségeket gondoztak. A teljesítmények elismerését, jutalmazását megszabták a szűkös lehetőségek.
Ezen próbált segíteni néhány szülő adományok gyűjtésével, bálok szervezésével. Felmerült a gondolat: hozzunk
létre alapítványt! Megindult a szervezés, melynek oroszlánrészét az akkori igazgató, Kovacsik István végezte.
Alapítók:
József Attila Általános Iskola
Papp István
Perlaki Horváth Beáta
Silling Rudolf
Az induló vagyon 220.000 forint volt.
Az alapítvány főbb céljai:
- az általános iskolás tanulók egyéni képességeinek fejlesztése
- idegen nyelvek, környezetvédelmi, informatikai ismeretek oktatásának támogatása
- tehetséggondozás, sporttevékenység
- magas színvonalú taneszközök beszerzésének segítése
- pályázatok önrésze anyagi lehetőségek szerint
- a pedagógusok szakmai képzésének és továbbképzésének elősegítése
- minden olyan tevékenységben való közreműködés,
amely segíti a tanulók eredményes, magas szintű oktatását, egészséges életmódra nevelését.
Az alapítvány döntéshozó, ügyintéző és képviseleti szerve
a kuratórium. Alakuláskor a kuratórium elnöke: Mányi
Lajosné. Tagok: Bertalan Erzsébet, Nyeső Ferenc, Hosszú
Gyöngyi, Domak Istvánné. Bertalan Erzsébet lemondása
után (2003) az alapítók Pfeffermann Gyulánét kérték fel
kurátornak. 2005-ben Mányi Lajosné lemondott elnöki
megbízatásáról és kuratóriumi tagságáról. Elnök Pfeffermann Gyuláné lett, az új tag pedig Dudásné Mester Judit.
A kuratóriumi tagok semmilyen díjazásban nem részesültek munkájukért. Az alapítvány működési költsége pár
ezer forint évente.
Az alapító okiratot 1998 májusában hagyta jóvá a Fejér
Megyei Bíróság, ekkor kezdte meg működését a szervezet. 2001-ben az alapító okiratot egy pontban módosítottuk, majd az alapítók határozata alapján megindult
közhasznú szervezetté való nyilvánítása. Ennek lebonyolítását Domak Istvánné végezte. A közhasznú jogállásról
szóló bírósági határozat és nyilvántartásba vétel 2003 júliusában történt meg. 2002-től fogadhatta az alapítvány
az SZJA 1%-át. Az átutalt összegek a számszaki mellékletben láthatók.

Alaptőke

Támogatások

220000

Báli bevételek

230421

Kamat

Adó 1%-a

Pályázatok

17630

1999.

87176

95000

24581

2000.

110684

125000

27845

2001.

117220

120000

34321

2002.

38500

2003.

35679

510551

31417

609171

147000

2004.

15000

30246

489705

30000

2005.

100000

27475

404749

2006.

150000

50043

455015

2007.

54840

525791

2008.

109489

468982

100000

2009.

99489

473669

100000

86988

380947

101182

283357

2010.

15000

2011.

265000

Kiadások
Év Versenyek Úszásoktatás Kirándulások
1999.
4061
11000
2000.

4500

9181

51914

2001.

13960

20000

7200

Tanulók
jutalmazása

Könyvek

DÖK

SZMK

20160

Egyéb
Játszótér: 42148

2002.

7158

2003.

16170

186361

82200

12960

25000

2004.

32172

65785

113800

115000

2005.

53628

134026

91917

50000 175000 20000

2006.

75588

203430

47000

96000 100000 20000

2007. 112500

119500

59400

75518 100000

2008. 100000

165200

62290

2009. 133140

115230

206670

91355

2010.

62940

119500

308330

79235

2011.

30110

78000

184360

89920

18645 135000 80000
50000 70000
Iskolatörténeti füzetek:
200000
Parképítés:
200000
61000
Kamerarendszer:
70000

Lehetetlen mindent felsorolni, ami a 15 év alatt történt.
A legjelentősebbekről néhány szóban: Az úszásoktatás
teljes vagy részbeni kifizetése: 100-120 tanulónk tanult
meg úszni az alapítvány segítségével. Az iskola udvarán
lévő játszótér létrehozása. Tanulmányi és osztálykirándulások támogatása. A diákönkormányzat működésének
segítése, és az év végéig 100 darab ötöst összegyűjtött tanulók jutalmazása. Versenyek nevezési díjai, utaztatási
költségek átvállalása. Pályázatok önrésze, községtörténeti
füzet kiadásának segítése, parképítés, kamerarendszer telepítése.
Az alapítvány eddigi működése során több díjat alapított.
Elsőként a Józsefes Gyermekekért Díj 2003-ban.
Diák és pedagógus kaphatta, 2004-ben bővült: szülő is elnyerhette. A diákok közül a végzős osztályokból az osztályfőnökök javaslatára, az osztályban tanító
pedagógusok szavazata alapján egy fő részesülhetett
ebben az elismerésben. Pedagógus a szülők, szülő a pedagógusok és a szülői munkaközösség ajánlására kaphatta a kuratórium döntésével. A kuratórium, nyugdíjba
vonulásuk alkalmából emléklappal köszönte meg
Kovacsik István és Czompó Istvánné munkáját.
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A díjazottak:

Tavaszi Zenei Gála

Józsefes Gyermekekért Díj
ÉV

DIÁK

TANÍTÓ

TANÁR

SZÜLŐ

2003. Rédli Ádám 8.b

Hujberné Király Beáta Ádámné Farkas Beáta

2004. Gulyás Eszter 8.b

Dudásné Mester Judit

Ádám László

Hosszú Gyöngyi és
Domak Istvánné

2005. Kósa Bence 8.a

Kocsisné Szatai Mária

Mányi Lajosné

Sipos Lászlóné

2006. Erdélyi Szilvia 8.a Kádár Csilla

Fülöp Magdolna

Márki Éva

2007. Molnár Árpád 8.b Nagy Péterné

Pfeffermann Gyula

Tóbiás Györgyné

2008.

Molnár Árpádné

Varga Gergely

Hufnágel Tiborné

2009. Liber Ádám 8.a

Pappné Bánóczi Ilona

Ladányi Éva

Tóthné Varga Ágnes

2010. Gallai Laura 8.c

Kovácsné Török Adél

Tüke László

Kőkuti László

2011. Bálint Dóra 8.a

Balogh Lajosné

Pfeffermann Gyuláné

Nyeső Ferenc

-

2007-ben Jó Tanuló, Jó Sportoló Díj.
3. évfolyamtól adható. A jelöltnek száz pontot kell összegyűjteni, mely tanulmányi eredményéből és sporttevékenységéből áll össze, úgy, hogy egyik oldal pontjainak
száma sem lehet kevesebb 40-nél.
A díjazottak:
Jó tanuló, jó sportoló
2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

Bódis Bálint 4.b Sebők Attila 4.b

Vigyikán Gyöngyvér 4.b Hamar Erik 4.a

Kaczur Lilla 4.c

Kőkuti Dávid 5.a Horváth Ramóna 4.c

Kőkuti Dávid 7.a

Kőkuti Ákos 4.a

Sári Éva 4.c

Balla Angéla 6.a Bódis Bálint 5.b

Gallai Laura 7.c

Hajzer Dóra 4.c

Hamar Erik 5.a

Horváth Máté 6.b Kőkuti Dávid 6.a

Gallai Szilvia 7.c

Smolkó Gergő 4.c Kőkuti Ákos 5.a

Gallai Laura 6.c

Zsichla Petra 7.c

Szőke Noémi 4.c

Zsichla Petra 6.c

Balla Angéla 8.a

Horváth Ramóna 6.c Bíró Anna 5.b

Balla Angéla 7.b

Horváth Máté 8.a

Kőkuti Dávid 8.a

Hajzer Dóra 5.b

Horváth Máté 7.b

Liber Ádám 8.a

Lénárt Attila 8.a

Smolkó Gergő 5.b

Pék Bernadett 5.a

Döbröczönyi Szintia 7.c Döbröczönyi Szintia 8.c Csóri Barbara 8.c Szőke Noémi 5.b
Virág Martin 8.c

2011.

Gallai Laura 8.c

Vigyikán Gyöngyvér 6.b

Gallai Szilvia 8.c

Erdélyi Attila 7.a

Zsichla Petra 8.c

Horváth Ramóna 7.c

KIVÁLÓ SPORTOLÓ DÍJ: Kovács Dávid 8.a

Szintén 2007-ben a Művészpalánta Díj.
Drámajáték, irodalom, zenész, énekes kategóriában. Kimagasló művészeti tevékenysége mellett feltétel még a
3,0 feletti tanulmányi átlag. Csak 8. osztályos tanuló kaphatja. A foglalkozásvezetők javaslata alapján dönt a kuratórium.
A díjazottak:
Művészpalánta
ÉV

HANGSZERES ZENE

ÉNEK

DRÁMAJÁTÉK

IRODALOM

2008. Battyányi Richárd 8.c Horváth Beatrix 8.a
2009.

Battyányi Olivér 8.a

Lóczi Esztella 8.c és
Baranyai Helga 8.a

2010.

Csomor Péter 8.a

Zrena Elizabet 8.a

Sztupa Boglárka 8.c

Ettől az évtől a felső tagozatban elnyerhető díjak még:
- Bukásmentes osztály
- A legjobb tanulmányi átlagú osztály.
Ezek a díjak jelentős motiváló tényezők az egyénnek és a
közösségnek egyaránt.
A 2012/13-as tanévben az alapítvány programsorozattal
kívánja az évfordulót megünnepelni.
Végezetül a kuratórium köszöni mindenki segítségét, támogatását, amit a gyerekekért tettek.

Nyolcadik alkalommal került sor 2012. május 31-én a már hagyománnyá vált zenei gálára, amely a Violin Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény növendékei és a József Attila Közös Igazgatású Általános
Iskola és Óvoda tanulóinak közös produkciója volt.
A gálát megtisztelte jelenlétével Puskásné Radnó Ágnes, a Violin Zeneiskola igazgatóasszonya, Kocsis József intézményvezető, Ádámné
Farkas Beáta iskolaegység-vezető, Tüke László általános helyettes egyben képviselő és Czöndör Mihály képviselő is.
A közelmúltban lezajlott kistérségi énekverseny helyezettjei is színesítették előadásukkal a gálát. A kistérségi énekverseny mottója volt
Kodály Zoltán szavai: „Legyen a zene mindenkié!”, amely egyben a gála
nyitómondata volt. Végre méltó helyen, az új művelődési házban tarthattuk e színvonalas rendezvényt.
Először az általános iskola kamarakórusa előadásában hallhattuk a
Tavaszköszöntőt. Majd ezt követően a szolfézs előképzősök közreműködésében hallhattunk vidám, szinkópás dalokat, amelyeket ritmushangszerekkel kísértek. Szólót énekelt Czöndör Mihály, Tüke Gréta,
Kaczur Virág, Sinka Csenge. Harangjátékon közreműködött Hujber
Fanni Boglárka.
Majd zongoristák következtek, Nemes Gábor Mozart Menüettjét, Ondrus Mercédesz és Molnár Petra Lili Bartók Béla és Ránki György egyegy művét adta elő. Agg Bán Csegétől a Megfogtam egy szúnyogot
kezdetű népdalt hallhattuk gitáron. Ismét zongorajáték következett:
Tüke Gréta Abeljev dalocskáját, Vörös Kitti Türk dalát adta elő. Majd
gitárduó következett Horváth Ármin és Szőke Tamás előadásában a
Csillagok, csillagok… kezdetű népdallal. A kistérségi népdaléneklési
verseny első helyezettje Tunyogi Petra Kodály egyik legszebb népdalát az Erdő mellett estvéledtem… című dalt adta elő. Ismét zongoristák következtek. Czöndör Mihály a zeneiskola legifjabb növendéke és
Katona Klaudia. Ezt követően négykezest hallhattunk Molnár Áron és
Czöndör Mihály előadásában. Molnár Máté és Hufnágel Dávid a Repülj madár c. népdalt adták elő gitáron. Majd ismét zongoristákra került sor. Kaczur Virágtól Neusiedler Holland táncát, majd Kinyik
Bertától Beethoven Skót táncát hallhattuk. A kistérségi népdaléneklési
verseny 2. helyezettje Darvas Helga a Mi van ma.. c. népdalt adta elő.
A pop vizeire evezve Vigyikán Gyöngyvér és Nagy Martin M. Jackson:
Bad című számát és az Abbától a Mamma mia-t adták elő gitáron. A
kistérségi népdaléneklési versenyen 3. helyezést ért el Fridrich Dominika és Major Jácint, akiktől Kodály gyűjtésű népdalokat hallhattunk. Újabb zongorajáték következett Hujber Fannitól, Sinka
Csengétől. Négykezessel folytatódott Sinka Csenge és Kaczur Virág előadásában. Stílusváltásként gitárduó következett, Vinkler Ádám és Balázs Gellért Wonderful World c. számot adták elő.
Majd tánctételek következtek Bach és Krieger műveiből, Török Enikő,
Harza Márk és Almási Rajmund előadásában. A kamarakórustól József Attila: Kertész leszek című megzenésített verse csendült fel. Szólót énekelt Darvas Helga, Major Jácint, Terkovics Renáta és Kinyik
Berta. Majd Diabelli négykezese következett Almási Rajmund és Kinyik Berta előadásában. Ezután Nagy Bence zongorajátéka következett: Cimaroza: Szonatina című művét hallhattuk. Majd egy gitár
pop-blokk következett Nemes Krisztina és Nemes Rita előadásában.
Ismét zongoristák következtek: Molnár Áron Clementi: Szonatináját
adta elő, majd négykezest játszott Kinyik Bertával, a népszerű Kis magyar rapszódiát szólaltatták meg. Testvérpár következett: Horváth
Márton és Horváth Róbert egy rock-blokkal kedveskedett. Végül Kinyik Berta virtuóz zongorajátékát hallhattuk, Mozart: Török indulóját
adta elő. Méltó befejezésként gyönyörködhettünk Hujberné Király
Beáta és Hujber Fanni Boglárka négykezes játékában, a Fantáziában,
amelyet a tanárnő komponált.
Köszönetet szeretnék mondani azoknak az embereknek, akik nélkül
ez a zenei gála nem jöhetett volna létre.
A zongoristák felkészítő tanárai Törökné Király Kornélia és Hujberné
Király Beáta. A gitárosok felkészítő tanára Sipos Csaba. Az énekkar és
a szolfézs csoport felkészítő tanára Kinyikné Boros Ildikó. A kistérségi
népdaléneklési verseny helyezettjeinek felkészítő tanárai: Házi Árpádné, Hujberné Király Beáta és Molnár Árpádné.
Külön köszönettel tartozunk Kiss Kornéliának, hogy aktív segítséget
nyújtott a gála megrendezésének technikai előkészületeiben és az utómunkálatokban.

Kodály Zoltán szavai méltóan zárták le a rendezvényt:
„Sokszor egyetlen élmény egész életre megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni: ezt megszerezni az
A kuratórium kérésére készítette: Mányi Lajosné iskola kötelessége.”
Kinyikné Boros Ildikó
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ÖKO programok
Gyermeknap és pünkösdhétfő után kedden az alsósoknak, szerdán a felsősöknek szervezett az iskola ÖKO munkacsoportja a
diákönkormányzattal közösen „zöld” programot.
Óvjuk környezetünket! címmel a DÉSZOLG Kft. ÖKO játszóházába vártuk az alsó tagozatos diákokat. Az iskola udvarán felállított hatalmas sátor már ismerős volt a gyerekeknek, mert
tavaly is jártak nálunk. A tematikus és ügyességi játékok akkor
és most is sok érdeklődőt vonzottak. Játszva tanulni sokkal
könnyebb és érdekesebb, mint a tanítói magyarázatot hallgatva. Észre sem vették, hogy mennyi mindent megtudtak a
szelektív hulladékgyűjtésről, az újrahasznosításról, a növények
és állatok védelméről, a levegő és a vizek tisztaságának megóvásáról.

Reméljük nemcsak elmélet, hanem gyakorlat is a természetvédelem

A felsősöket természetvédelmi vetélkedőre hívtuk. Minden
osztályból vártunk egy-egy négyfős csapatot. Az osztályfőnökök megjelenésére is számítottunk, mert a csapatok a verseny
során háromszor kérhettek tőlük segítséget. Érdemes volt igyekezni, mert az eredmény beleszámított a Természetbarát osztály címért folytatott egész éves küzdelembe. A verseny
témakörei a következők voltak:
•
Hulladékgazdálkodás
•
Háztartási veszélyes hulladékok
•
Nemzeti parkok
•
Energiatakarékosság
•
Felmelegedés
•
Megújuló energiák hasznosítása
•
Víz-, talaj-, levegővédelem

IFJÚSÁG

Előzetes feladatként egy tetszőleges rímelésű, értelmes verset
kellett faragni a következő szavak felhasználásával:
•
felmelegedés
•
kipusztulás
•
éghajlatváltozás
•
megújuló energiák
•
újrahasznosítás
A csapatok nem vették félvállról a költészetet. Remek versek
születtek, a zsűri maximális pontszámmal jutalmazta valamennyit. A változatos, színes feladatok végig fenntartották a
versenyzők érdeklődését, nem unatkozott senki. A madárhangok felismerése, a villámkérdések, a magánhangzó-kihagyó, az
igaz-hamis állítások, a totó, a keresztrejtvény – megannyi izgalmas kihívás. Érdekes volt, ahogy a védett állatok előbújtak a
letakart képek alól. Vajon hányadik részlet után ismerik fel a
csapatok? A szelektív hulladékgyűjtés is nagy figyelmet igényelt. A legtöbb előzetes ismeretre talán a nemzeti parkoknál
volt szükség. Derekas küzdelemben a következő eredmények
születtek:
5-6. évfolyam:
7-8. évfolyam:
1.
Kockacukor
6.a
1. Emil & Emil
8.a
2.
Kockák
5.a
2. Környezetvédők 7.a
3.
ÖKO-csapat
5.c
3. ÖKO-bolondok
7.b
A jutalom az emléklapokon és okleveleken kívül a verseny szelleméhez hűen müzli szelet és rostos ivólé volt. Egy-egy szelet
müzlit már a verseny közben elmajszolhattak a diákok, és végig
csipegettek az asztalokra kitett diákcsemegéből.
A szervezők szeretnének hagyományt teremteni a vetélkedőből. A kezdet remekül sikerült.
Köszönet az alapítványnak az anyagi támogatásért.
Dudásné Mester Judit

Pedagógusnap
Az iskola valamennyi dolgozója nevében köszönöm
a szülők figyelmességét, mellyel pedagógusnapon
köszöntöttek bennünket. Jó volt a finom sütemények és üdítőitalok mellett megállni egy kicsit, és
néhány percre kiszakadni a mindennapi rohanásból.
Köszönet jár azoknak a gyerekeknek is, akik színvonalas műsorukkal melengették meg a szívünket:
Darvas Helga 1.b, Harza Márk 2.b, Tunyogi Petra
3.a, Kinyik Berta és Terkovics Renáta 8.c osztályos
tanulóknak.

Dudásné Mester Judit
2012. május - június
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ÖTE hírek/május
Egyesületünk az elmúlt hónapban több meghívásnak is eleget
téve képviseltette magát a közelebbi-távolabbi környéken.
Május 4-én a Váli Önkormányzati Tűzoltóság ünnepélyes zászló
avatásán, ezt követően május 15-én a Budapesti Tűzoltó Szövetség 2012. évi rendszeres közgyűlésén vett részt.
A Landwehrhageni Önkéntes Tűzoltó Egyesület 75 éves fennállása alkalmából rendezett ünnepi hétvégéjére látogatott el június 1-2-án. Ezen a rendezvényen a változatos programok
keretében többek között ifjúsági és felnőtt tűzoltó versenyt tekinthettünk meg. A versenyek utáni díjkiosztó ünnepségen hallhattuk az aktív állományban szolgáló, az utánpótlásban
igyekvő, illetve a passzív, sok tapasztalattal bíró lánglovagokhoz szóló, mély tisztelettel bíró, elismerő szavakat.
Május hónap kitartó felkészülést igényelt az ÖTE tagjaitól. Első
sorban a legifjabbaktól. Heti két alkalommal tartottunk edzést/szerelési gyakorlatot/, hogy eredményesen szerepeljünk a
Dunaújvárosban megrendezett körzeti versenyen.

tagja büszke lehet az eredményes szereplésre. Mégis külön kiemelném Dancs Istvánné Katit, aki nélkül a női csapat/ sérülések miatt/ nem szerelhetett volna teljes létszámmal ezen a
versenyen.
Köszönjük Kati!
A versenyt követően a csapat apraja-nagyja a kastélykertbe érkezett, és mind együtt fogyasztottuk el az ízletes gulyást, amelynek elkészítéséért Dancs Istvánt illeti a köszönet.

A derekasan helytálló "apróságok" vezetőikkel és a vándorkupával

Gyermeknap alkalmából ez úton is köszöntjük ifjú tagjainkat!
Ifjúsági fiú csapat: Tóth Bence, Módi Roland, Polákovics Tamás,
Hopka Viktor, Szilágyi Krisztián, Vida László, Bognár József
Ifjúsági vegyes csapat: Molnár Kata, Csiszár Georgina, Fogas
Cecília, Santavecz János, Molnár Zoltán, Tóth Marcell, Bognár
Balázs
Popovics Ilona

Idén már második alkalommal vehette át
Kaszás János parancsnok a vándorkupát

Egy női, 2 férfi, 1 ifjúsági fiú és 1 ifjúsági vegyes csapattal vettünk részt a megmérettetésen. A mi kis apróságaink komoly
tinik ellen húzták fel a kesztyűt. A kitartásnak és eredményességnek köszönhetően ismét egyesületünk birtokában van Dunaújváros körzet vándorkupája. A csapataink minden egyes

A műsorról szeretnék egy pár sort írni.

”Rák ellen a zenével”
RETROCK KONCERT PUSZTASZABOLCSON
2012. május 12-én 18 órai kezdettel jótékonysági
koncert volt a Művelődési Házban.
Ezt a koncertet a Magyar Rákellenes Liga pusztaszabolcsi
alapszervezete (Napraforgó Klub)
szervezte. Fellépett a Retrock Zenekar, a Felhőjárók Mozdulatszínház, a József Attila Általános Iskola énekkara. A
rendezvény 76 fő érdeklődőt vonzott, a vendéglátó szerepét pedig 19 fő klubtag töltötte be. Az est bevétele, melyet
a
Napraforgó
Klub
rendezvényeinek
megszervezésére fordítunk, 47.000 forint lett. Köszönjük
a támogatást!
Biztosan voltak olyan emberek, akik úgy gondolták, hogy
ez a műsor csak fiataloknak szól, de ez nem így volt. Aki
eljött, saját maga tapasztalhatta, hogy ez a műsor arról
szólt, amiért ez az alapszervezet létrejött és dolgozik: a
betegség megelőzéséről és leküzdéséről.
18

Tisztelettel köszönöm a szerkesztőségnek a gratulációt, és jó
kívánságokat. Számomra a megtiszteltetés, hogy az újságban
megjelent cikkekkel eljuttathatom/eljuttathatjuk a híreket az
olvasóhoz. Köszönöm mindazok munkáját, akik ebben segítségemre vannak.
Popovics Ilona

Hallottam már a százhalombattai Felhőjárók drámai tagozatáról és most láthattam is a műsorukat.
Szívszoritó volt, ahogy ezek a valamilyen szinten
mindannyian sérült fiatalok és felnőttek előadták
műsorukat. Úgy gondolom, nagyon sok egészséges ember
tanulhatna tőlük.
Minden elismerést megérdemel a vezetőjük is.

A százhalombattai Felhőjárók Mozgásszínház
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Várj még! - Retrock együttes és a József Attila Általános Iskola énekkara

Remek koncerthangulatot teremtett a zenekar

A József Attila Általános Iskola énekkarának műsora is nagyon tetszett, jó lenne még nagyon sokat hallani róluk.
Gyönyörű hangja van a két szólóénekes kislánynak.
A zenekarról csak annyit, hogy nagyon tetszett a Várj még
című dal, amiről én úgy gondolom, üzenete van azon emberek számára, akik már valamilyen szinten kapcsolatba
kerültek ezzel a betegséggel.
A zenekar vezetőjében én egy nagyon rokonszenves embert ismerhettem meg és külön öröm, hogy pusztaszabolcsi.
Nagyon megható volt, amikor elmondta, hogy meghalt a
kislánya és a neki irt dalt el is énekelte. Ez ugyan már több
éve történt, de még mindig érezni lehetett a hangjában a
fájdalmat.

Jóleső érzéssel töltöttek el mindannyiunkat Dr. Demeter
Jolán, a Magyar Rákellenes Liga alelnöke, Csordásné dr.
Juhász Judit, háziorvos, a Magyar Rákellenes Liga helyi
szervezetének, a Napraforgó Klubnak elnöke, valamint
nem utolsó sorban Czompó István Pusztaszabolcs polgármesterének kedves, bíztató szavai. – Köszönjük!

Számomra az egész műsor, minden szereplőjével együtt
azt sugallta, talán nagyon sok embernek van olyan fájdalma, amit szeretne megosztani másokkal vagy egy
dalba foglalva, vagy egy előadásmóddal, vagy úgy, hogy
eljár egy kis közösségbe, ahol lelkileg nagyon sok támaszt
kaphat.
Még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ha jobban odafigyelnénk egymásra, összefognánk a bajban, talán minden-minden szebb és könnyebb lenne.
Egy Napraforgó klubtag
Szívből jövő köszönet !
A Magyar Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Alapszervezete, a Napraforgó Klub vendégeiként a pusztaszabolcsi
Művelődési Házban lépett fel a Retrock Zenekar.
Remek koncerthangulatot teremtett a zenekar
Szeretnénk őszinte köszönetet mondani a klub tagjainak
a sok kedvességért, a segítségért, és a nagyon finom süteményekért, melyeket szívvel-lélekkel készítettek nekünk !
A hangulatos, színvonalas rendezvényhez hozzájárult a
százhalombattai Felhőjárók, és a pusztaszabolcsi József
Attila Általános Iskola énekkarának fellépése is.
Pusztaszabolcs környékén nem volt a zenekar még hasonló jellegű, és színvonalban vetekedő eseményen.
Köszönjük szépen a meghívást, a valamint a kedves meglepetést, az ajándék pólókat a Napraforgó Klubnak!

Köszönjük minden közreműködőnek, fellépőnek, vendégeinknek, hogy jelenlétükkel emelték az esemény színvonalát, és hogy hozzájárultak ahhoz a történethez,
amelyhez nevünket adtuk, „Zenével a rák ellen” a rákbetegség megelőzéséhez.
Igazán felemelő érzés kiállni egy olyan nemes cél érdekében, mint a rákbetegség megelőzésének a fontossága, és
ha egy kicsit is hozzájárult a zenekar ahhoz, hogy akár egy
ember is elgondolkozott a megelőzés fontosságán, már
„megérte a dal”.
Üdvözlettel:
A Retrock Zenekar:
Bungó Lajos, Tobola Norbert, Bárkányi Benjamin,
Kovács Ákos, Varsádi Richárd
Köszönetnyilvánítás:
1. Dr. Demeter Jolánnak, a Magyar Rákellenes Liga általános elnökhelyettesének, hogy családját igénybe véve
eljött és megnyitotta a rendezvényt.
2. Czompó István polgármester úrnak, hogy bizakodó
szavakkal fogadta a fellépőket és a nézőket.
3. Csiki Szilárd képviselő úrnak és a polgárőröknek a zavartalan körülményekért.
4. Kinyikné Boros Ildikónak a lelkes felkészítésért.
5. Boka Erikának, a Kistérségi Kapocs főszerkesztőjének
a rendezvény hirdetéséért
6. Paragh Margitnak, hogy a könyvtár helyiséget átengedte a szereplőknek
7. Erdélyi Margitnak, Forgó Árpádnénak, Kis Jánosnénak
és Szőke Józsefnénak a recepción végzett munkáért.
8. Lencsés Annának és Újvári Istvánnénak, Berkesi
Györgynének, Schneé Jánosnénak, Beslényi Ildikónak,
Majorné Lengré Andreának, Kiss Kornéliának és Szotyori-Nagy Istvánnénak, a fellépők ellátásáért. Szentmihályi Józsefnénak a segítségért.
9. Kis Jánosnak és Juhász Gyulának a terem rendezésért.
10. Domokos Istvánnak, hogy saját kocsiján elhozta a rendezvényre rég nem látott klubtagunkat Kiss Mónikát
párjával, aki a Gárdonyi Arany Bárka Otthon lakója hónapok óta.Összeállította:
Csordásné dr. Juhász Judit
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MEGELŐZÉS
Általában mindig átnézem városi újságunk főbb mondanivalóit.
Most egy kicsit ledöbbentem, mikor a Halottaink névsorára pillantottam. Soknak találtam a 70 év alattiaknak számát. Megszámoltam: 2011. december 13-tól 34 ember megpihent, s ennek
pont a fele, 17 személy volt, hogy úgy mondjam középkorú. Bár
– mint bevándorló – sokukat nem ismertem, de együtt érzek hozzátartozóikkal, főleg azokkal, akiknek gyermeküktől kellett elbúcsúzniuk.
Bizonyára nagy űr maradt bennük hozzátartozóik hiánya, melyet
senki és semmi nem tud többé betölteni.
Szinte hallom a szokásos szavakat: „Neki ez volt a sorskönyvében megírva”. Ha Isten van, miért engedte ezt meg ránk?” „Miért
büntet minket így az Isten?” „Neki ennyi év adatott”, és sorolhatnám tovább az elkeseredett hozzátartozók ilyenkor mondott
szavait.
Lassan 41 éve, hogy az Alföldről idejöttem lakni, s az ÁFÉSZ akkori
elnöke – Katona István – mikor nekem megengedte, hogy hitem
szerint a szombat napon ne dolgozzak, - jól emlékszem rá, azt
mondta: „Ha a Csefkó Gyuri bácsi minden vasárnap mehet „Ave
Máriát” énekelni, akkor maga is azt csinál tőlem szombaton, amit
akar, s a hét többi napján a szombat napi munkaidőt ledolgozza.”
Egy hívő – katolikus lakosságú községnek ismertem meg a pusztaszabolcsi embereket. Szüleimmel, és azóta is, minden reggel és
este megnyitom a Szent Bibliát, s „lelkem táplálásával” kezdem a
napot. Így kapok erőt a jó Istentől a napi küzdelmek elviseléséhez. S ez által tudok „tisztábban” látni, s a fenti kérdések hallatán
elszorul mindig a szívem. Miért? Hiszen tanulhatjuk Isten szent
szavából, hogy a jó Isten e föld feletti uralmat Ádámnak adta át, de
ő legyőzetett az ősellenség által, s ezáltal az uralmát is elvesztette,
tehát átadta neki. Jézus maga így szól erről a János ev. 14, 30 versében: „Már nem beszélek soká nektek, mert közeleg a világ fejedelme. Rajtam nincs hatalma.” Róla pedig Jézus, mikor a földön
járt, ezt mondta a János ev. 8, 44 versében: „Az ördög az atyátok,
és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos,
nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor
hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja.” (Biblia – Szent István Társulat - Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója
Budapest 2011- ből írtam az idézeteket.)
Nekem nagyon fáj, mikor hallom, hogy mindenért a jó Istent
okolják az emberek. A fentiekből megérthetjük, hogy e földön az
ősellenség az ÚR! De hiszem, hogy már nem sokáig. Hiszen Jézus
megígérte, hogy visszajön, s visszaveszi e földön való uralmát, s
megtisztítja e földet, s ott fog élni azokkal a gyermekeivel, akik e
földön az ő akarata szerint éltek.
Megfigyeltük-e a fenti idézett szöveget: „aki kezdettől fogva gyilkos.” Hogyan? Felsorolni sem tudjuk azokat a sokféle „taktikákat”,
amellyel ellenünkre dolgozik, és sok ember vakon követi tanácsait.
Több könyvemben felhívom a figyelmét kedves Olvasóimnak:
„Amilyen a vérünk, olyan az egészségünk.” „Egészséges vér, csak
egészséges táplálékból tud képződni.” Még senki nem mondta
nekem, hogy ezzel nem ért egyet. Ez így van. Ha pedig ezt elfogadjuk, akkor minden szülőnek, főleg az anyukáknak, nagyon oda
kellene figyelni, hogy milyen táplálékkal, és hányszor teríti meg
családja részére az étkező asztalt.
23 éve járnak hozzám a betegek – belföldről és külföldről egyaránt, s tartottam az előadásokat. Mindig értetlenül hallgatom,
hogy ismétlik a mai „slágert”: Naponta ötször kell étkezni legalább. Gyomrunknak szüksége van 1.) étkezési, 2.) emésztési, 3.)
pihenési időre. Dr. Penzold és Stinzing szavait idézve 3-4 órán
belül emésztődik meg: 260 g főtt galamb, 250 g főtt borjúláb, 250 g főtt csirke, 160 g sonka, 150 g fekete kenyér, 150
g főtt rizs, 150 g uborkasaláta, 150 g alma, stb.
1. Tehát, reggel 7-kor megreggelizünk, s 10-kor megeszünk egy
almát - ami nem csak 150 g, hanem több - s ha délben megebédelünk, majd uzsonnázunk 3-kor, s majd 6-kor megvacso20

rázunk, mivel MA ez így SZOKÁS!! Kérdésem: reggel 7-től volte egy perce gyomrunknak pihenni? Nyugodtan leírom, hogy
NEM! S amit még fontos leírnom, hogy a gyomor emésztése
jól megterheli az agyunkat is, mivel többlet vért von el tőle!!!
S estére fáradtak, kimerültek vagyunk, s nem vesszük észre,
hogy ennek csak mi magunk vagyunk az oka.
2. Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk arra, - még ha egészségeseknek érezzük is magunkat, hogy táplálékunk mennyi szénhidrátot, fehérjét, vitaminokat, rostokat, stb. tartalmaz.
Kérem figyeljenek fel az alábbi orvosi könyvekből kigyűjtött megállapításra :
Ajánlott napi fehérjeszükséglet régen és ma
A CSALÁD EGÉSZSÉGE című könyvből idézek, mely báró dr.
Kétly László egyetemi tanár, a budapesti Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem orvoskar dékánjának előszavával, 35 orvos írásával készült.
Ezt olvashatjuk: „A tudósok ismételten kiszámították, mennyi
egy felnőtt, egészséges ember napi szükséglete. Ez körülbelül
130gr fehérje, 84gr zsír, 404gr szénhidrát.
***
Az ÚJ EGÉSZSÉGÜGYI ÁBC (Medicina Kiadó, Budapest 1990.)
ezt írja fehérjeszükségletünkről: „ A jó közérzet és a munkavégző-képesség biztosításához testtömeg kg-onként kb.
1g/nap szükséges. Még helyesebb, ha a teljes energiaszükséglet 12-14%-át fehérjével fedezzük. Ez átlag napi 100g fehérjét jelent.”
***
Jelenleg a WHO ajánlása naponta 0,75g fehérje testsúlykilogrammonként, ami egy 70 kg-os ember számára 52,2grammot
jelent.
Akadnak olyan szerzők is, akik e mennyiségnek testsúlykilogrammonkét napi 0,47grammig történő csökkentését ajánlják,
vagyis, hogy egy 70 kg-os ember számára mintegy napi 52,5 –
33 gramm fehérje elegendő, a munkavégzéstől függően.
Ha jól megfigyelik a háború előtt báró dr. Kétli és orvos társai 130
gr fehérjét ajánlottak a napi szükségletnek, attól függetlenül,
hogy milyen munkát végzett az illető. 1990-ben már lementek
100 grammra, de itt sem tettek különbséget, hogy valaki szellemi vagy fizikai munkát végez. Ha a WHO mostani adatait figyelmesen nézzük, testsúlykilogrammonként 0,47 grammtól
0,75 grammig ajánlja a napi fehérje fogyasztást. Tehát egy
szellemi munkát végző 60 kg-os személynek napi 30 gramm fehérje elegendő LENNE !! S a legnehezebb fizikai munkát végző
embernek is a 75 gramm ajánlott csak, s nem 130, vagy 100,
mint ahogy régen írták.
Ezeket nem én írom, ezeket az orvosi könyvekből gyűjtöttem ki.
Gondoljanak bele, hogy hogy érzem magam akkor, mikor egy súlyos áttétes rákos 50 kg-os hölgynek próbálom ezt elmagyarázni,
s mutatom neki a táblázatokat, hogy neki max. 25 gramm fehérje
elegendő lenne egy napra, s azt feleli: „Katalin, most jöttem ki a
kórházból, minden reggel tojást, sajtot, felvágottat kaptam, ott
csak tudják, hogy mi kell nekünk.
Olvassák el figyelmesen az 1999. decemberi Elixír újságban dr.
Gazdag László szavait: „ A rákos sejt fehérjefölhasználása több
százszorosa az egészséges sejtének. A cukor felhasználása háromszázszorosa! Minden egyéb tápanyagból is sokszor nagyobb
mennyiségre van szüksége, hiszen a nyugalomban levő, nem osztódó egészséges sejtekkel szemben „Ő” veszettül osztódik, burjánzik, növekszik. A radikális fehérje- és energiamegvonás
tehát a rákos sejt számára sokkal erőteljesebb sokkot jelent,
mint az egészséges sejt számára. Mégis, a nyilván diplomával rendelkező dietetikus kijelenti, hogy a „fehérjére a betegnek szüksége van”. És etetik, jól táplálják a rákos beteget, a hozzátartozó
örül, ha éppen jó étvágya van, és nem gondolnak arra, hogy ezzel
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a jó étvággyal bizony éppen a halálos kór kiteljesedését segítik elő, a burjánzó sejteket táplálják.” Két oldalas a cikk, amit
nem idézek, de egy mondatot még igen: „Ne feledjük el: amíg
táplálékot nem kap, addig a rákos sejt nem tud növekedni.”
Láthatták az elmúlt cikkeimben, hála a jó Istennek sok rákos
beteg meggyógyult már a tanácsolt terápiáim, táplálkozási tanácsok betartása által!! Mind-mind reformot hajtott végre étkezésében, életmódjában.
3. Nagyon fontos, hogy nyers zöldség nélkül ne együk meg a sót
tartalmazó főtt ételeinket, legalább 40-50 %-ban együnk
hozzá mindig idényjellegű nyerset. Ez megoldható télen is, hiszen nálunk is van sárgarépa, cékla, kínai kel, vörös- és fokhagyma, vörös-és fehérkáposzta, savanyú-káposzta, fekete
retek, fekete gyökér, - ez már tízféle, de még biztosan van több
is. Ősz óta nem vettem paradicsomot, mert a fentieket ettem
eddig. Ugyanakkor a reggelinél, s a vacsoránál tálaljunk fel 50
%-ban nyers zöldséget, a finom pelyhek, köles, barna rizs, vagy
pl. diós kifli, stb. mellé, amit az anyuka sütött.
4. Ha figyelték, a nyers zöldséget a főtt ételekhez írom, tehát
nálam szabály: vagy zöldséget és sót tartalmazó ételeket fogyasztok, vagy édes, vagy natur ételeket gyümölccsel. De össze
soha nem keverem. A vasárnapi ebéd után is sós süteményt
tálalok fel, s nem édeseket.
5. Felnőtt ember napi 2,5 – 3 liter egészséges folyadékot kellene
hogy fogyasszon, hogy ezzel biztosíthassa szervezete vízháztartásának jó működését. Sajnos tapasztalatom, hogy az emberek nagyon kevés folyadékot fogyasztanak. Kiemeltem, hogy
egészséges folyadékot, amit mi készítünk, rostos leveket, vizet,
teákat.
Nem kis meglepetésemre hallottam a rádióban az elmúlt héten:
nagyon felkapott lett a bodza.
Sok mindent lehet készíteni belőle, teát, szörpöket, s majd folytatja, hogy kémiailag is előállítják. No ebből ennyit, köszönöm,
inkább elmegyek bodzavirágot szedni, még beteg lábbal is, s megszárítva 5 literes üvegbe teszem el télire.
Még egy pár gondolat: Brazíliában megtanultam, hogy napi egyszeri sót tartalmazó étkezés bőven megadja szervezetünknek a
szükséges sómennyiséget. Már itthon is hallottam a tv-ben, hogy
a magyar ember tízszeres sómennyiséget fogyaszt. Nálunk csak
az ebédkor a főtt ételünk tartalmaz sót. Ennyi elegendő lenne
mindenkinek. Mint könyvemben is írom: a só nagy ellenség: lerakódik a csontokra, ízületekre, erekre...stb.
Másik: Ne égessük az olajat, hanem mikor ételünk majdnem kész
van, akkor tegyük bele a kellő mennyiséget.
Cukrot egyáltalán nem használok édesítésül, és semmi műanyag
édesítő szert, csak mézet.
Nem akarok hosszabb fejtegetésbe bocsátkozni, a mindenki által
ismert káros szenvedélyekről: gondolok itt a cigarettára, a
szeszt tartalmazó italokra, a koffeint tartalmazó kávékra,
csokoládékra. Nagyon fájó szívvel hallgatom a tüdőrákos beteget, mikor elmondja, hány évtizede cigarettázott, de mikor megtudta, hogy rákos, azonnal elhagyta. Ekkor már nem biztos, hogy
jó eredményt ért el vele, de ha régebben elhagyta volna, vagy rá
sem szokott volna, nagyobb esélye lehetett volna e súlyos betegség elkerülésére. Jönnek májrákosok, akik maguk is elmondják:„elitták a májukat”! Nem lett volna jobb hamarabb
gondolkodni?
Mint kezdtem az elején az ősellenségről: Az emberölő volt kezdettől fogva...... Itt nem csak arra gondolok, hogy egyik ember
puskát ragad a másikra, mert ő arra ösztönzi, és lelövi. Óh nem!!
Hanem arra, hogy naponta és naponta olyan szokásokat alakítunk ki magunkban, vagy gyermekeinkben, az ő sugallatára, melyek alkalmazásával, hogy úgy mondjam: saját magunk ássuk
meg a sírunkat. Érdemes?? S mikor ezt mondjuk valakinek, sokszor az a felelet: Hát ezt a kis élvezetet is vonjam el magamtól??
Akkor miért élünk?
Megfordítom a kérdést : Ennyi az életünk célja, hogy eldeformált
ízlésünket kielégítsük? Nem túl alacsony igény ez? Ha a lelki igé-
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nyünk színvonalát magasabbra emelnénk, akkor ízlésünk kielégítése csak másodrangú lenne. Ha emelnénk lelki színvonalunkat, könnyebben ellent tudnánk állni a sok-sok csábító
reklámnak, melynek háta mögött nem a mi egészségünk fontossága a fő, hanem a pénzszerzés.
Az elmúlt héten Egerből volt két doktorált idős nőbetegem. Ledöbbentem, mikor mutatják a kis dobozkát, melyen olvashattam,
hogy egy kanál por belőle 250 gr gyümölcsvitamint tartalmaz.
Hirtelen mondtam nekik, ez 2,5 deka, még egy negyed almát sem
tesz ki? Ezért 9000 Ft-ot adott? Mennyi gyümölcsöt tudott volna
rajta venni, melyekben vitaminok, ásványi anyagok, rostanyagok
stb. lennének?? Ekkor kezdtek el gondolkozni, s láttam arcukon,
mennyire bánják már. Por – semmi rostanyag sincs benne, s
akkor csodálkozik, hogy 2-3 naponta van széklete. Rögtön
mondta, tudja, hogy azt tanítom, hogy annyiszor kellene legyen
székletünk, ahányszor eszünk, mivel Egerben hallgatta az előadásomat, de ez a por ehhez soha nem fogja hozzásegíteni.
A megelőzéshez tartozna még, a kellő időben és ideig való pihenés, lefekvés, a kellő napi mozgás, torna, kellő időben való napozás, s nem utolsó sorban a családi szeretet, belső békére való
törekvés, egymás megértése. Hiszen bizonyára tudják, hogy idegi
alapon is sok fizikai betegséget tudunk „kreálni” magunknak,
vagy hozzá tartozónknak is.
Befejezésül azt szeretném tanácsolni: fizikai szervezetünknek is
bőven elegendő, ha naponta háromszor étkezünk (!!!), s nem
többször, sőt ha idősebbek vagyunk kétszer is elég táplálkoznunk.
Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy szervezetünk másik két „összetevőjét” is naponta tápláljuk. Itt is törekedjünk a reform „táplálékokra”, szellemileg, és lelkileg egyaránt. Ha ezt megtesszük,
biztosan elkerül bennünket a pánikbetegség, vagy a depresszió.
Hiszen van egy kapaszkodónk, hitünk az élő Istenben, aki mindig
megsegít, bátorít, vigasztal pl. a zsoltáríró Dávid király szavai
által. Szeretném itt a számomra kedves szavait idézni, a 34. Zsoltár 9. versét: „Érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr/ Boldog
az az ember, a ki benne bízik.” Ha nincs próbánk, nincsenek tapasztalataink, ha pedig nincsenek tapasztalataink, nem is ismerjük az igazi örömöt, az igazi boldogságot.
Soha sem gondoltam, hogy súlyos csont-tbc-s betegként a jó Istentől 70 évet is kapok. Nagyon hálásan köszönöm neki. Hiszem
és vallom: Isten mindent megtesz értünk, de semmit sem helyettünk. Bárhová megyek a most már fájós lábammal, az orvosok
csodálkozva kérdik: Semmi gyógyszert nem szed? Nem – válaszolom. Se magas vérnyomás, se cukor, és sorolják a betegségeket. Nem, mondom nyugodtan. De mindig igyekeztem megtenni
a „magam részét”.
1980-ban volt az agyérfestésem Budapesten, az OITI-be, a belső
fej verőér – szűkületem miatt, (ami a műtétekkor kapott sok
mész-tabletta következményeként alakult ki). Úgy bocsájtott el dr. Kovács Pál főorvos, mivel a „vér nem volt olyan intelligens,
hogy a gyógyszert csak a bal csípőhöz vigye, hanem felvitte a
fejbe is”: jó lesz csökkenteni a sót, mert bármely pillanatban teljes jobb oldali bénulás következhet be. Abban a pillanatban minden legkedvesebb ételemet elhagytam: minden tojásos, sajtos
dolgot, amiket nagyon szerettem. S lám eltelt 32 év, s nem bénultam le, s az is igaz, hogy azóta egyszer sem ettem egy tükörtojást sem. Köszönöm Istenem, hogy adtál erőt ehhez, s hogy
megáldottad törekvésemet.
Erre szeretném Önöket is kérni: ne az ösztöneiknek, a kívánságaiknak éljenek, hanem fontolják meg mi ad egészséget értelmi,
lelki és fizikai szervezetüknek.
Befejezésül egy ének karjával szeretnék mindenért köszönetet
mondani a jó Istennek:
„Köszönök minden napot, az órát, a perceket,
Köszönök mindent Neked, köszönöm az életem.
Köszönöm azt is Uram, hogy gondod van én reám,
Köszönöm azt, hogy szeretsz,
Hogy Te vagy az én Atyám.”
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Futballhírek
A bajnokság 24. fordulójában Dégen vendégszerepeltünk.
Az elmúlt év szikrázóan kemény összecsapásait követően
nehéz mérkőzésre számíthattak mind az ifjúságiak, mind
a felnőttek. A fiatalok közvetlen riválisa volt a dégi csapat.
Nagy lelkesedéssel készült U 19-es csapatunk a mérkőzésre,
melynek meg is lett az eredménye: 3-1 arányban győztek a fiúk.
A felnőttek követve a fiatalok példáját szintén begyűjtötték a három
pontot. A vártnál könnyebben ugyan, viszont teljesen megérdemelten, imponáló 6:3as győzelmet arattunk. Gólszerzők: Györök Attila,
Tóth János, Kovács Zoltán (3) és Sári Sándor.
Egy héttel később következett a tavaszi szezon egyik legjobban várt
mérkőzése: Adony – Pusztaszabolcs. A dégi „kiránduláshoz” hasonlóan csapataink elégedetten tértek haza a jóval rövidebb utazásról.
Az ifik mérkőzésén már látszott, hogy igazi rangadóról van szó, kemény ütközések, nagy hajtás és iram jellemezte a találkozót, melynek végén a szabolcsi fiatalok 3: 2 arányban nyertek. A felnőtt
mérkőzés kezdetére a hangulat természetesen fokozódott. Szép
számú nézősereg gyűlt össze ezen a délutánon. A többségben lévő (!)
szabolcsi drukkereknek újfent nem kellett csalódniuk. Székely Péter
ritkán látható bombagóljával és Györök Attila szemfüles szabadrúgásával 2:1 arányban győztünk. Csapatunk végig összpontosítva és
nagyot küzdve jogosan nyerte meg a „szomszédvárak” összecsapását.
Újabb hétvége, újabb rangadóval. Nagylók csapatát láttuk vendégül.
Az utóbbi hetek jó szokásait megtartva, a vendégek pont nélkül távoztak. A fiatalok magabiztosan és könnyedén nyertek 4-0ra. A
„nagy csapatok” összecsapásán azonban kevésbé egyértelmű forgatókönyvre lehetett számítani, lévén a rivális rutinos és sokat megélt
játékosai kellemetlen ellenfélt jelentettek. A rutin helyett azonban a
küzdeni tudás és a lendület jelentette a különbséget. A vendégek a
meccs végére már olyannyira elfáradtak, hogy csapatunk parádés
végjátékot produkált. 5 perc leforgása alatt sikerült saját magunk
javára fordítani az eredmény állását, így alakult ki a vége: 3-2es sza-

Négy Évszak
Maraton
2012. Tavasz
Rekord számú indulója volt a Négy
Évszak Maraton tavaszi fordulójának, hiszen összesen 54 féri és nő
állt a rajtvonalhoz a kellemes, napsütéses délelőttön, május 26-án.
Nők
1957 és előtte
1. Sirokai Józsefné

86:18

1958-1972
1. Barics Irén
49:46
2. Kőkuti Lászlóné
50:23
3. Mihalekné Bartók Mária
53:05
4. Györök Józsefné
58:56
5. Bártfainé Maráz Erika 59:25
6. Szabó Csabáné
62:07
7. Lepsényiné Kanizsár Mária
68:18
1973-1993
1. Hibala Erika
49:07
2. Kőberling Bea
50:38
3. Dobrán Anikó
53:20
4. Pniger Petra
54:45
5. Král Anikó
55:10
6. Peterdi Andrea
58:31
7. Kovács Boglárka
59:41
8. Topor Tímea
63:25
9. Vargáné Pergel Krisztina64:47
1994-2000
1. Harsányi Henrietta
2. Barics Alexandra
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Fériak
1957 és előtte
1. Szántó Ferenc
2. Krausz István
3. Dudás György
4. Kapitány László
5. Vlasics János
6. Bozó Pál
7. Tabajdi József

46:40
51:27
52:03
54:48
59:03
63:58
76:55

1958-1972
1. Kőkuti László
2. Ádám László
3. Soltész János
4. Rittler Gábor
5. Kóti István
6. Vaszily János
7. Hegedüs Lajos
8. Oster Manfred
9. Beregszászi Ferenc
10. Kinyik Ferenc
11. Szabolcs Ferenc
11. Soós Péter
12. Szabó Csaba
13. Mihalek László

44:22
45:06
45:57
47:57
48:08
49:37
53:58
53:59
55:50
57:24
57:50
57:50
58:55
61:59

1973-1993
1. Ugor Ákos
2. Tarr Péter
3. Farkas László
4. Jankó András
5. Ludányi Géza
6. Czibor Zsolt
7. Purget Gábor
8. Tömör Viktor
9. Varga Zoltán
10. Németh Tamás
11. Mihalek László
12. Tímár Krisztián
13. Szakács János
14. Brixel László

41:18
41:25
45.28
48:41
49:18
49:26
51:46
52:00
52:36
53:07
55:50
56:51
58:24
65:45

bolcsi diadal a javából. Gólszerzők: Sári Sándor és Györök Attila (2).
A bajnokság 27. játéknapján, Kulcson vendégszerepeltünk.
Zsinórban a hetedik győzelem megszerzésében reménykedett szurkoló és csapat egyaránt. A fiatalok újfent megalapozták az alaphangot, szép gólokat lőve, 5-1 arányban
győztek. A felnőttek mérkőzése a lehető legrosszabb forgatókönyv szerint indult. A második percben büntetőhöz jutott
a hazai csapat, melyet értékesített is. Az álmos kezdést követően
együttesünk magára talált. Végig látszott, hogy melyik a szervezettebb és nagyobb játékerőt képviselő csapat, azonban a futball egyik
tanulsága, hogy mindez nem jelent automatikusan győzelmet, úgy,
ahogy nem jelentett azt a kulcsi vendégjátékunk alkalmából sem. A
hazaiak, ha finoman akarunk fogalmazni, lelkesen játszottak, ám,
úgy gondolom a „durván” helyesebb kifejezés. A számtalan kimaradt helyzet ellenére Györök Attila értékesített büntetője révén
mindösszesen egyenlítenünk sikerült. A végeredmény: 1-1. Fájó
döntetlent értünk el, hiszen így elszállni látszott a reményünk egy
esetleges harmadik hely megszerzésére.
Egy héttel később Ercsi csapata vendégszerepelt Pusztaszabolcson.
Újabb rangadó mind a fiataloknak, mind a felnőtteknek. Az ifjúságiak kiegyenlített mérkőzésén pontosztozkodás született, a vége 1:
1. A „nagy csapatok” találkozóján a vendég Ercsi esélyeshez méltóan
begyűjtötte a három pontot, ám aki látta az összecsapást az tudhatja,
hogy egyenlő rangú ellenfelei voltunk a feljutásért küzdő vendégeknek. Egy kis szerencsével akár más eredmény is születhetett
volna. Csapatunk a sok hiányzó ellenére derekasan helyt állt. Végeredmény: 4-2 Ercsi javára. Góllövőink: Varga Zoltán és Sári Sándor.
A bajnokságból még két forduló van hátra: egy abai vendégjáték és
egy hazai meccs, Vajta ellen. Az ifjúságiak vélhetően a bajnokság negyedik helyén végeznek. Felnőtt csapatunk dobogós reményei sajnos a kulcsi pontvesztéssel elszálltak. Reméljük az utolsó két
játéknapon sikerül az eredményes játékunkat tovább tartani, még
úgy is, hogy kis túlzással megszámolni is nehéz hány sérültje és hiányzója van a csapatnak.
Nagy Ákos
Gyermeknapi futóverseny
Összesen 57 óvodás és kisiskolás
lány és iú állt rajthoz a gyermeknapi futóversenyen.
Kis csoportos leány
Szabó Laura
I. Timár Luca
II. Németh Kira Kitti
III. Orbán Leila Zsülien
Kiscsoportos iú
I. Kaszás Zsombor
II. Horváth Péter
Középső csoportos leány
I. Mácza Zoé Rebeka
II. Blákaics Dorina
Középső csoportos iú
I. Bedőcs Ferenc József
II. Sinka Zsombor
Nagy csoportos leány
I. Kiss Virág
II. Ludányi Luca
III. Timár Hanna
Timár Regina
Nagy csoportos iú
I. Csiki Soma
II. Mácza Noel Benjamin
III. Kenyér Patric
1.-2. osztályos leányok
I. Böröcz Bianka 2. oszt
II. Kiss Ottilia 1.oszt.
III. Hujber Fanni Boglárka
1. oszt.
Galambos Gréta
Apáti Annamária
Sebesi Nikolett
Szentmihályi Szabina
Varga Ivett
Oravecz Laura
Németh Noémi
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1.-2. osztályos iúk
I. Sztarek Béla 2. oszt.
II. Bíró Marcell 2. oszt.
III. Szántó István 1. oszt.
Bedőcs Roland Márk
Liptai Tamás
Mácza József Márk
Rituper Péter Patric
Apáti István
Orbán Keve István
Ekker Gábor
Dancs József
Csiki Csongor
Erdélyi Péter
Polákovics Dominik
Hamar Kornél
Árki Roland
Ardelán Olivér
Paj Márton
3.-4. osztályos leányok
I. Ludányi Boglárka 4. oszt
II. Kiss Petra 3. oszt.
III. Páj Ágnes 4. oszt.
Major Vanda
Péter Ramóna
Péter Mónika
Tóth Vivien Ildikó
Pingor Réka
3.-4. osztályos iúk
I. Somogyvári Márton 3. oszt.
II. Borbély Máté 3. oszt.
III. Ludányi Máté 3. oszt.
Baranyai Adrián
Kőkuti Lászlóné
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In memoriam…
POLÁKOVICS JÓZSEFNÉ
(Bogdán Gabriella)
1949 – 2012
Ha valaki az utóbbi 30 évben a helyi középiskolában érettségizett, akkor az
érettségi bizonyítványában Polákovics
Józsefné kézírását olvashatja.
Gabi néni nyugalmára és kiegyensúlyozottságára a Velinszky, majd a Szabolcs
Vezér középiskolában mindig szükség
volt. Hiszen iskolatitkárként hozzá futottak a tanulók, ha baj volt, ő segített a
tanulókat ügyes-bajos, adminisztrációs
dolguk megoldásában.
Ő volt az, aki az igazgatói és igazgatóhelyettesi tekintetek
előtt a tanári adminisztráció hiányosságait kijavította. Bogarászta a pedagógusok kézírásos kéziratait, „macskakaparásait”, amikor érettségi tételt, vagy pedagógiai programot
kellett olvashatóvá tenni, azaz be kellett gépelni.

Tájékoztató orvosi ügyeletről
Pusztaszabolcson munkanapokon a település
háziorvosai érhetők el 12-16 óráig telefonon a
06-20/933-6767-es telefonszámon. Az orvos
saját autóján szükség szerint házhoz is megy.
16 óra után másnap reggel 7 óráig (a saját háziorvosa munkaidejének kezdetéig) központi
orvosi ügyeleti ellátás biztosított, kulcsi telephellyel. A sürgősségi orvosi ellátás igénybe vehető személyesen is. A kulcsi ügyelet elérhető a
következő telefonszámokon: 06-20/933-6767
(mobil) és 06-25/251-063/101mellék (vezetékes).
Ünnep és munkaszüneti napokon a központi
sürgősségi orvosi ügyelet 24 órában érhető el a
fenti módon.
Tisztelettel kérünk minden beteget, hogy 16
óra előtt ne próbálják igénybe venni a kulcsi
ügyeletet, ne zavarják felesleges telefonjaikkal
a szakrendelések munkáját. A 06-20/9336767-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.

„Kislányként” segített Kádár Béla igazgatónak, fiatalasszonyként Némethné
Piroska néninek, Harangozó Jánosné
Jutka néninek, s később jómagamnak.
Kevesen tudják, hogy abban az átmeneti
időben, amikor még nem volt általános
a számítógép, akkor ő volt a Szabolcs
Híradó „szedője”. A 90-es évek közepétől a kézzel, vagy írógépen írt cikkek
kéziratait számítógépre „vitte”. Ezért lehetett egymáshoz közelíteni a lapzárta
és az újság megjelenésének időpontjait,
azaz így készülhetett el egy hét alatt az
újság.
Korábban nem volt olyan rendezvény a
településen, amelyen nem vett volna
részt. Amióta nyugdíjba ment, nem mozdult ki szívesen
otthonából. Csak a közeli boltba ment, akkor is kezében
volt az elmaradhatatlan cigaretta.
Súlyos betegsége után május 7-én távozott el közülünk
örökre.
Csányi Kálmán

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Édesanyánk,
Polákovics Józsefné (Bogdán Gabriella)
temetésén megjelentek, utolsóútjára elkísérték.
Külön köszönet a gimnázium dolgozói
által nyújtott segítségért.
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Közérdekű
telefonszámok
A pusztaszabolcsi lakosok számára sürgősségi orvosi
ellátás elérhető a nap huszonnégy órájában a

06-20/933-6767
telefonszámon, munkaidőn kívül hívható még a kulcsi
központi ügyelet száma:

06-25/251-063.
I. felnőtt háziorvosi körzet:
dr. Juhász Judit
II. felnőtt háziorvosi körzet:
dr. Ander Klára
III. felnőtt háziorvosi körzet:
dr. 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:Csányi Kálmán, Csordásné dr. Juhász Judit, Dudásné Mester Judit, Feketéné Bokor Katalin,
Kinyikné Boros Ildikó, Kőkuti Lászlóné, Mányi Lajosné, Nagy Ákos, Popovics Ilona
Tervezés és nyomtatás: Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft.
Felelős vezető: Izsák Gábor ügyvezető
Megjelenik 650 példányban
Lapunkat rendszeresen szemlézi az:
24

2012. május - június

