
Szeretettel köszöntöm 
Csólyospálos valamennyi 
lakosát abból az alkalom-
ból, hogy településünk új-
ságja a 10. születésnapját 
ünnepli. Nehezen akartuk 
elhinni és elfogadni az idő 
múlását, de a számok és 
a tények makacs dolgok. 

Nagyon gyorsan elröppent 
ez az évtized, hiszen ne-
kem is úgy rémlik, hogy 
nem olyan régen volt az, 
amikor az első lapszám-
mal bekopogtattunk a 
családok otthonaiba és 
izgatottan vártuk, vajon 
hogyan fogadják az olva-
sók kezdeményezésünket. 
Azóta mi „újságcsinálók” 
rengeteg visszajelzést kap-
tunk, amelyet hálásan kö-
szönünk. Voltak közöttük 
pozitív hangvételűek és 
természetesen negatívak 
is. Összességében úgy ér-
zékeljük, hogy a lakosság 
elfogadta és megszerette a 
Csólyospálosi Híreket, és 
ez erőt ad nekünk a foly-
tatáshoz. 
Célunk továbbra is az, 
hogy az itt élők a kiad-
ványban megjelenő írá-
soknak köszönhetően job-

ban megismerjék egymást 
illetve a falut, rendszere-
sen információkat kapja-
nak az önkormányzat és a 
civil szervezetek sikerei-
ről és kudarcairól.  
Terveink szerint tehát to-
vábbra is rendszeresen 
beszámolunk az újság-

ban közös dolgainkról, és 
igyekezni fogunk hiteles 
tájékoztatást nyújtani a 
községben történtekről.
Kérem, fogadják szere-
tettel újságunk jubileumi 
számát, amelyet az elmúlt 
tíz év gyakorlatának meg-
felelően ezúttal is társa-
dalmi munkában írtunk! 
Köszöntöm a cikkek szer-
zőit, külön kiemelve Sólya 
Gábor munkásságát, aki 
szabadidejét feláldozva a 
szerkesztést most is elvé-
gezte.    
Tisztelt Olvasók! Néhány 
nap és itt a húsvét. Kívá-
nom Önöknek, hogy béké-
ben, nyugalomban teljen 
ez az időszak. A Képvise-
lő-testület tagjai és a hiva-
talban dolgozó kollégáim 
nevében kellemes ünnepe-
ket kívánok.
Á. Fúrús János, polgármester

Kiss Zoltán Kapta a 
Csólyospálos
Kultúrájáért DíjatAz elkövetkezendő egy 

esztendőben 17 605 857 
Ft támogatást igényelhet 
az önkormányzat hosszabb 
időtartamú közfoglalkozta-
tásra.
 4. oldal 

KöZel 18 millió
forint KöZmunKára  

 12. oldal

állami
Kitüntetésben
résZesült
Korábbi
plébánosunK,
sági lajos

Idén 15. alkalommal 
került megrendezésre a 
Tavaszköszöntő Zenei 
Fesztivál Csólyospálo-
son. 2. oldal 

cmyk

10 éves a Csólyospálosi Hírek

Még néhány hétig megtekint-
hető a Helytörténeti Gyűjte-
ményben a Csólyospálos he-
lyi értékeit bemutató időszaki 
kiállítás. Az értéktár egyes 
elemeit felvonultató színes 
tablók közül az egyiken, köz-
ségünk „szakrális emlékei” 
címszó alatt az út menti ke-
resztek vannak leltárba véve, 
szám szerint 14. 
Ezek közül most – nagyböjti 
hangulatképként – a legújab-
bat, Kapás Lajosékét sze-
retnénk bemutatni, amelyet 
2014-ben állíttatott a család 
(felirata szerint: Isten dicsősé-
gére – Kapás Lajos, neje Ár-
vai Mónika és gyermekeik). 

Számoltunk már be itt az új-
ság hasábjain olyan örvende-
tes kezdeményezésről, hogy 
egy magánszemély vagy 
szomszédi közösség pártfo-
gásába vett és felújíttatott egy 
düledező, elhanyagolt útszéli 
keresztet, Kapásék azonban 
nem ezt tették, hanem újat 
készíttettek a tanyabejárójuk 
mellé. Ezzel tovább éltetik 
az útmenti keresztállítás szép 
szokását, mellyel a régiek 
családjukat, jószágjukat, min-
dennapi életük színterét az 
Isten oltalmába ajánlották és 
hálát adtak érte. Ennek a lel-
kületnek is ott a helye a helyi 
értéktárban.

Kapás-kereszt1 %
Tisztelt adózó állampolgá-
rok!
Sokszor elég csak 1 moz-
dulat. 1 szó. 1 perc. 1 %. 
Ajánlják fel adójuk 1%-át 
a falunkban tevékenykedő 
civil szervezeteknek! ( A 
törvényben meghatározott 
befizetési kötelezettségük 1 
%-a így biztosan Csólyos-
páloson marad, ellenkező 
esetben ez az összeg is a 
központi költségvetésbe 
vándorol. ) 
Segítségüket köszönöm.

Csólyospálos Községért 
Alapítvány 
Adószám: 18346242-1-03

Csólyospálosi Polgárőrség 
Falu és Tanyavédő Egyesü-
let
Adószám: 18364619-1-03

Á.Fúrús János
polgármester
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56-os emlékmű 
létesül 
községünkben
Korábban a Közép- és Ke-
let-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány az 1956-os 
emlékév keretében az 1956-
os Emlékbizottság megbízá-
sából pályázatot hirdetett az 
országban Büszkeségpon-
tok létrehozása céljából. A 
lehetőséggel Csólyospálos 
Község Önkormányzata is 
élt, amelynek következtében 
másfél millió forint támoga-
tást nyertünk egy 56-os Em-
lékfal létrehozására.

5. oldal 

Sólya Gáborral a 10 évvel ezelőtt megjelent első 
számmal a kezünkben.



Idén húsz éve ismerkedett 
meg a néptánccal, és 17 éve 
oszlopos tagja a Mayossá-
nak, Csólyospáloson pedig 
már saját tanítványai van-
nak – olyan százan. Sze-
rinte a tánc nemcsak szó-
rakoztat, hanem alázatra és 
kitartásra is nevel. A 26 éves 
Kiss Zoltán március elején 
vehette át a Csólyospálos 
Kultúrájáért Díjat Á. Fúrús 
János polgármestertől.
Mikor és hogyan rántott 
be a néptánc?

Hatéves voltam, amikor 
Bartáné Bettike énektanárnő 
megismertetett bennünket 
a néptánccal. Nagyon meg-
tetszett, úgyhogy, amikor 
a Mayossánál toboroztak 
gyerekeket, akkor Á. Fúrús 
Gábor cimborámmal egyből 
jelentkeztünk. Kilencéves 
voltam. 
Hogyan emlékszel, mi ra-
gadott meg ilyen fiatalon? 
Egyrészt a társaság, más-
részt a kihívás, hogy valamit 
meg lehet tanulni és utána 

elő lehet adni. Meg persze a 
zene is tetszett már az elejé-
től fogva. 
A Mayossában rengetegen 
táncolnak, és te is körülbe-
lül száz gyerekkel foglal-
kozol Csólyospáloson. Egy 
olyan korban, ahol sok fia-
tal az internet előtt ül, meg 
a telefonját nyomkodja, ez 
kifejezetten szép teljesít-
mény. Mi a titok?
Szerintem a tánc közösség-
formáló ereje. Meg persze 
szükség van egy jó vezető-
re is. Nokta Gábor szerin-
tem nagyon jól összefogja 
a csapatot, és jó hangulatot 
tud teremteni. Csólyospálo-
son én is erre törekszem: a 
táncosokat nem diákként, 
hanem partnerként, barát-
ként kezeljük, nem utasí-
tunk, hanem inkább kérünk. 
A legfontosabb az, hogy 
minél kisebb korban meg-
ismertessük a gyerekeket 
a néptánccal. A legjobban 
talán az ovisokkal szeretek 
foglalkozni. Persze le kell 
menni az ő szintjükre, de én 
bármikor bolondot csinálok 
magamból, hogy a gyerekek 
jól érezzék magukat. 
Mi az a hozzáadott érték, 
amit a néptánc tud adni 
egyéb más szabadidős te-
vékenységekhez képest?
A magam példáján azt látom, 
hogy az alázat és a kitartás. 
Ugyanis ha valami nem 
megy, azt addig kell gyako-
rolni, amíg nem sikerül. A 
munkának pedig megvan a 
gyümölcse, hiszen amikor 
a színpadon állunk, és a kö-
zönség megtapsol bennün-
ket, az nagyon jó érzés. Meg 
az is, hogy egyre több helyre 
hívják a Mayossát. 
A csólyospálosi tanítvá-
nyaiddal hol szoktatok fel-
lépni? 
Sajnos a heti egy próba arra 
kevés, hogy minősítő verse-
nyekre járjunk, de helyben 
rendszeresen vannak fellé-
pési lehetőségek: az iskolai 
rendezvényeken vagy pél-
dául a tavaszköszöntő fesz-
tiválon. Három éve minden 
januárban megrendezzük a 
kalapozós táncházunkat is. 
Itt bemutatkoznak a gyere-
kek, majd megtáncoltatják 
a szülőket, nagyszülőket, 
és kerekedik egy hatalmas 
táncház – volt, hogy majd-
nem félezren voltunk a falu-
házban.  
Abban nem gondolkoztok, 
hogy csináltok egy „csó-
lyosi Mayossát”?

Ezekben a gyerekekben 
mindenképpen van fantázia, 
úgyhogy szoktunk ötletel-
ni Nokta Gáborral, de hogy 
milyen irányba fejlődünk to-
vább, az még a jövő zenéje. 
Mindenestre arra nagy szük-

ség lenne, hogy legalább a 
felső tagozatosokkal egynél 
többször tudjunk próbálni 
hetente. 

Sebestyén István
Majsa Info

2. oldal     CSÓLYOSPÁLOSI HÍREK

Idén 15. alkalommal került 
megrendezésre a Tavasz-
köszöntő Zenei Fesztivál 
Csólyospáloson. Helyi és 
vidéki előadók zenés, tán-
cos produkcióit láthatta a 
Közösségi Házat sokadszor-
ra zsúfolásig megtöltő kö-
zönség. Kellemes színfoltja 
volt az egész estét betöltő 
műsornak a Juhász Eszter 
és Kató Gábor nevével fém-
jelzett Sergő Zenekar, akik 
első alkalommal léptek fel 
Csólyospáloson ebben az 
összeállításban, és külön-
leges, minőségi népzenei 
produkciójukkal nagy sikert 
arattak.
Az est egyik fontos mozza-
nata volt az önkormányzat 
által alapított „Csólyospá-
los Kultúrájáért Díj” immár 

tizenegyedik alkalommal 
történő átadása. A Képvise-
lő-testület döntése alapján 
2017-ben a település kul-
turális életében játszott ki-
emelkedő szerepéért Kiss 
Zoltán néptáncos, néptánc 
oktató érdemelte ki a díszok-
levelet, amelyet Á. Fúrús Já-
nos adott át. A polgármester 
a döntés indokolásakor töb-
bek között kiemelte, hogy  
a díjazott döntő érdemeket 
szerzett abban, hogy a te-
lepülés óvodájában illetve 
iskolájában a gyermekek 80 
százaléka intenzíven fog-
lalkozik a néptánccal, illet-
ve a kiskunmajsai Mayossa 
együttes vezetőtáncosaként 
Csólyospálos jó hírnevét 
kelti határainkon innen és 
túl immár másfél évtizede.

Kiss Zoltán kapta a Csólyospálos 
Kultúrájáért Díjat

Bármikor bolondot csinálok
magamból, hogy a gyerekek jól 
érezzék magukat

Kiss Zoltán tanítványaival az idei  Tavaszköszöntő 
Zenei Fesztivál színpadán.  

Misit ezúttal Szegeden tüntették ki

Tavaly áprilisban rendezték meg a Húsipari Termékgyártó 
Szakma Kiváló Tanulója verseny országos döntőjét Kis-
kunfélegyházán. A szakmai verseny legjobbjának akkor a 
csólyospálosi Zsemberi Mihály bizonyult, aki Szegeden 
folytatja tanulmányait jelenleg is. Március 22-én Misi is-
mét rangos elismerésben részesült. Ekkor adták át a „Sze-
ged Ifjú Tehetsége” és „Szeged Ifjú Tehetségéért” díjakat a 
városháza házasságkötő termében. Solymos László alpol-
gármester köszöntő beszédében kiemelte, hogy Szeged ön-
kormányzata különös figyelmet fordít a tehetséges fiatalok 
támogatására. 
Idén 3 tanuló és 4 felkészítő tanár vehette át a „Szeged Ifjú 
Tehetsége” és „Szeged Ifjú Tehetségéért”városi elismerést. 
Ők a következők: Tésik László, a Király-Kőnig Péter Ze-
neiskola növendéke, valamint tanára, Tóthné Szegszárdy 
Bernadett, Szamkó Szabolcs, a Bonifert Domokos Álta-
lános Iskola matematika tehetsége, és oktatója, Szalainé 
Szunyi Klára, Lajkó Kálmán, a Radnóti Miklós Gimnázi-
um szintén matematikában kimagasló tanulója, és felkészí-
tő tanára, Mike János, valamint Zsemberi Mihály, a Fodor 
József Élelmiszeripari Szakképző Iskola növendéke, és két 
tanára, Harmatosné Ráczi Erika, és Vígh Antal. Az ünnep-
séget tehetséges fiatal előadók műsora és állófogadás zárta.

Forrás: szeged.hu

Rendezvénynaptár (2017)
Május 1.  Majális
Június 17.  Ballagás
Június 25.  Búcsú
Július 15.  Tűzoltó Nap
Július 28-30. Nyári Birkapörköltfőző Fesztivál
Augusztus 12.  Traktoros Felvonulás és Ügyességi  
   Verseny
Szeptember 3. Lovas Nap
November 11. Népzenei Találkozó
November 25. Katalin bál
December 9. Mikulás bál
December 16. Idősek Napja
December 31. Szilveszteri bál



Az önkormányzat Képvise-
lő-testülete  hosszas mérlege-
lést követően a község belterü-
letén a  szilárd burkolatú utak 
állagának megóvása érdeké-
ben  súlykorlátozást vezet be 
a település egyes utcáiban. A 
súlykorlátozással érintett  ut-
cákban  a „Tehergépkocsival 
behajtani tilos”  közlekedé-
si tábla kerül kihelyezésre, 
amely  azt jelenti, hogy  az útra  
tehergépkocsival, valamint 
vontatóval, mezőgazdasági 
vontatóval és lassú járművel 
behajtani tilos, amennyiben 
azok megengedett legnagyobb 
össztömege a 10 tonnát meg-
haladja.
Mely utcákat érinti a korláto-
zás?
 Ady Endre utca, Arany János 
utca, Árpád utca, Barátság 
utca, Bartók Béla utca – Zrínyi 
Miklós utca és Jókai Mór utca 
közötti szakasza-, Bem József 
utca, Dózsa György utca, Jó-
kai Mór utca, József Attila 
utca,  Kölcsey Ferenc utca, 
Móra Ferenc utca, Petőfi Sán-
dor utca, Rákóczi Ferenc  utca, 
Liszt Ferenc utca (volt Ságvári 
Endre utca), Széchenyi István 
utca, Táncsics Mihály utca, 
Tavasz utca, Névtelen utcák: 
531 hrsz, 363, 394 hrsz.
Mely utcákat nem érinti a kor-
látozás?
A  10 tonna legnagyobb össz-
tömeget meghaladó járművek 
forgalma a  települést átsze-
lő 5405 számú állami úton 
(Kossuth Lajos utca)  zajlik, 
illetve a településről kivezető 
Radnóti Miklós, Vörösmarty 
Mihály, Korona  utcákra te-
relődik majd. A zöldségszárító 
üzemet a Katona József utcán, 
a Bartók Béla utca Katona Jó-
zsef utca és Zrínyi Miklós utca 
közötti szakaszán, valamint 
a Zrínyi Miklós utcán tudják 
megközelíteni az oda érkező 
áruszállító járművek.  
Be lehet-e hajtani a korlátozás 
alatt lévő utcákba?
Indokolt  esetben  megenge-
dett lehet a behajtás a korlá-
tozás alatt lévő utcába  a 10 
tonna  össztömeget meghaladó 
járművel is, ha annak feltételei 
fennállnak. 
A behajtáshoz előzetes enge-
dély (behajtási engedély) a 
polgármestertől kérhető, aki 
azt a rendeletben meghatáro-
zott esetekben – 3 napos ügy-
intézési határidővel - adhatja 
meg. 

Ki nyújthatja be a behajtási 
engedély kérelmet? 
Behajtási engedély kiadása 
iránti kérelmet – egy adott jár-
műre vonatkozóan a  jármű  
üzembentartója, tulajdonosa, 
fenntartója nyújthat be, illetve 
megbízás alapján   annak az  
ingatlannak a tulajdonosa, aki-
hez történik a szállítás. 
Mit tartalmaz a behajtási en-
gedély kérelem?
A behajtási engedély iránti ké-
relemben pontosan meg kell 
jelölni:
a) a kérelmező nevét, lakcímét, 
illetve székhelyét, telephelyét,
b) az érintett utcát, utcákat 
vagy útszakaszt, területet, 
amelyre vonatkozóan a ké-
relmező az engedély kiadását 
kéri,
c) a megközelítendő ingatlan 
pontos meghatározását (utca, 
házszám), esetleg helyrajzi 
számát,
d) a kérelemben meg kell jelöl-
ni a  rendelet 7. § (7) bekezdés 
a-c pontjában meghatározott 
valamely feltétel fennállását, 
és azt megfelelően igazolni 
kell,
e) azt az időtartamot, amelyre 
vonatkozóan a behajtási enge-
délyt kéri,
f) a jármű hatósági jelzését 
(forgalmi rendszámát), ameny-
nyiben a járművet – a vonatko-
zó jogszabályok szerint - nem 
kell ellátni hatósági jelzéssel, 
úgy azt más azonosításra al-
kalmas módon kell meghatá-
rozni,
g) a járműnek a megenge-
dett legnagyobb össztömegét 
és azt, hogy a jármű a közúti 
közlekedés szabályairól szó-
ló 1/1975.(II. 5.) KPM-BM 
együttes rendelet 1. számú 
függelékének II. számú, a köz-
úti járművekkel kapcsolatos 
fogalomtára szerint mely jár-
műkategóriába tartozik.
A kérelemhez mellékelni kell 
a behajtás indokoltságát  alátá-
masztó  igazolást, dokumentu-
mot: pl. jármű forgalmi enge-
délye.
Milyen esetben adható meg a 
behajtási engedély?
A behajtási engedély indokolt 
esetben adható meg, amelyek 
az alábbiak  (rendelet 7. §. (7) 
bekezdés):
a.) a járművel a kérelemben 
megjelölt ingatlanhoz, vagy 
onnan árut                 szállítanak,  
és az áru szállítása, be-és kira-
kodása másként nem oldható 

meg,
b.) helyben történő építkezés-
hez történő szállítás a szüksé-
ges legkisebb járművel,
 c.) arra a csólyospálosi címre, 
amely a jármű forgalmi enge-
délyében feltüntetett tulajdo-
nos vagy üzembentartó lakcí-
me, székhelye vagy telephely 
címe,
d.) a jármű behajtásához köz-
érdek fűződik.
Kell-e minden járműre külön 
engedély?
Engedély egy adott járműre 
adható ki a rendelet által elő-
írt feltételek fennállásának 
megfelelő igazolása esetén. 
Amennyiben egy kérelmező 
több járműre vonatkozóan 
kíván benyújtani engedély ki-
adása iránti kérelmet, úgy a 
kiadás feltételeinek fennállá-
sát mindegyik járműre vonat-
kozóan külön kell igazolnia. 
Megfelelő igazolás esetén 
minden járműre külön enge-
délyt kell kiadni. 
Az engedély csak az abban 
meghatározott járművel való 
behajtásra használható fel,
más járműre nem érvényes. 
Az eseti behajtási engedélyt a 
jármű vezetőjének jól
látható helyen (pl: a szélvé-
dőn) kell elhelyeznie.
Meddig érvényes a behajtási 
engedély?
A behajtási engedély napi, 
heti, havi, éves  érvényességű 
lehet.
Kell-e fizetni az behajtási en-
gedélyért?
A behajtási engedély díjmen-
tes.
Mikor lép érvénybe a szabá-
lyozás?
A korlátozás 2017. június 1-től 
lesz érvényes. Azok, akik az 
érintett utcákon szeretnének 
közlekedni, a behajtási enge-
déllyel ezen időpontban már 
rendelkezniük kell. A behajtás-
hoz szükséges kérelem nyom-
tatvány a hivatalban szerezhe-
tő be. A behajtási szabályok 
megtartását a rendőrség elle-
nőrizheti. A hatóság szabály-
szegés esetén maximum 50 
ezer forintos büntetést szabhat 
ki.  
A rendelet teljes szövegét  a 
település honlapján (www.
csolyospalos.hu) olvashatják 
az érdeklődők, illetve - mun-
kaidőben - a hivatalban is átve-
hető kinyomtatott formában. 

Csólyospálos Község
Önkormányzata
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Tájékoztató a belterületi utak
teherforgalmának szabályozásáról

Változik a 
lomtalanítás 
rendje
Házhoz menő
lomtalanítás

Tisztelt ügyfelünk!
Az FBH-NP Közszolgálta-
tó Nonprofit KFT a házhoz 
menő lomtalanítás beveze-
tése óta eltelt időszak pozitív 
tapasztalatait felhasználva a 
házhoz menő lomtalanítás 
idő intervallumát az év tel-
jes időszakára kiterjeszti, és 
a hátralékkal nem rendel-
kező ügyfelek igény esetén 
akár évi két alkalommal is 
igénybe vehetik a korábban 
meghirdetettől eltérően. 

Ezáltal megtörténik a szol-
gáltatás színvonalának ma-
gasabb szintre emelése, 
hiszen minden településen 
élő lakos maga választhatja 
meg a számára legmegfele-
lőbb időpontot.

A 2017-es évben tehát a 
házhoz menő lomtalanítást 
egész évben (január 01-től 
december 31-ig) kérheti az 
ügyfél előzetes egyeztetést 
követően. 

A házhoz menő lomtalaní-
tás menete a korábban már 
ismertetett módon történik: 

Az ügyfél lomtalanítási igé-
nyét a +36-20-4019484 te-
lefonszámon tudja jelezni 
az FBH-NP Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. munkatársa 
felé. Az egyeztetés folya-
mán szükség lesz az ügyfél 
partnerazonosító számára, 
mely a számlán megtalál-
ható. A lom elszállításának 

feltétele, hogy az ügyfélnek 
díjhátraléka ne legyen!

A lomtalanítás folyamata:
1. az ügyfél a megadott 
telefonszámon egyezteti 
adatait, és a kért elszállítási 
időpontot az FBH-NP Köz-
szolgáltató Nonprofit Kft. 
munkatársával. 
2. az előre egyeztetett 
időpontban az ügyfél kihe-
lyezi az ingatlan elé a lom-
hulladékot.
3. az FBH-NP Köz-
szolgáltató Nonprofit Kft. 
szállító járműve az egyezte-
tett napon elszállítja azt.
Lomtalanítás keretében el-
szállítható hulladékok a 
korábban megszokottak 
szerint pl. feleslegessé vált 
használati tárgyak, eszkö-
zök, bútorok. A nagydara-
bos lom (pl. bútor) kivételé-
vel a kisebb méretű anyagok 
a hatékonyabb elszállítás és 
szétszóródás megakadályo-
zása érdekében kizárólag 
bezsákolva, kötegelve ke-
rülnek elszállításra.
Nem tartoznak a lomtalaní-
tás körébe, így nem kerül-
nek elszállításra:
- gally, salak, trágya, szal-
ma, egyéb növényi és állati 
hulladék, építési, bontási 
hulladék,  egyéb mezőgaz-
dasági, ipari hulladék;
- elektromos, elektronikai 
készülékek (pl. TV-készü-
lék, hűtőgép…);
- veszélyes hulladékok, gu-
miabroncs;
- heti szemétszállítás körébe 
tartozó háztartási, valamint 
gazdálkodói-vállalkozói 
tevékenységből származó 
hulladék.
Tisztelettel:

FBH-NP Közszolgáltató 
Nonprofit KFT

A hónap idézete
„Ha valóban meg akarsz tenni valamit, találsz rá 
módot, ha nem, akkor találsz kifogást.” 

(Jim Rohn)
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Tájékoztató biológiailag 
lebomló hulladékgyűjtés 
rendjéről
Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a 
Tisztelt Lakosságot, hogy folytatja a biológiailag lebom-
ló hulladék díjmentes, a cég által folyamatosan biztosított 
biológiailag lebomló zsák és egy kévényi mennyiségben 
történő begyűjtését Csólyospálos területén. (Jelezzük, 
hogy amennyiben nem a cégünk által biztosított biológia-
ilag lebomló zsákban kerül kihelyezésre a hulladék, annak 
elszállításáról technikai okok miatt nem tudunk gondos-
kodni.) 
A biológiailag lebomló hulladékgyűjtés során az ingatla-
noknál kertekben, udvarokban, konyhában keletkező min-
den szervesanyag tartalmú hulladék elszállítása történik.  
A biológiailag lebomló hulladékot az ingatlan előtti közte-
rületre szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 
6 óráig, és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint 
hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű 
meg tudja közelíteni, és kézi erővel mozgatható legyen.
A keletkező apró biológiailag lebomló hulladékot pl.: fű-
kaszálékot, falevelet, lágyszárú növényeket, háztartásban, 
éttermekben, kiskereskedelmi egységekben keletkező 
konyhai és élelmiszermaradék műanyag zsákokban, illet-
ve maximum 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben, 
kévékbe kötve kell kihelyezni alkalmanként maximum 
0,5 m3-t. Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot 
nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha kommunális hul-
ladékkal keveredik, akkor a biológiailag lebomló hulla-
dékjárattal nem szállítják el! 
Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok:
Kerti hulladék:
- kötegelve, kévébe összekötve: faág, fanyesedék, gally
- műanyag zsákokban vágott fű, vágott virág, falevél, 
lágyszárú növény, virágágyi növények, kezeletlen kéreg-
darabok, egyéb apró zöldhulladék
Udvari hulladék:
- fűrészpor, faforgács, száraz szalma
Konyhai hulladék:
- zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealeve-
lek, tojáshéj, egyéb növényi származékok, élelmiszer-ma-
radék
Kérjük, ne helyezzenek ki a biológiailag lebomló hulla-
dékgyűjtés során állati ürüléket vagy azzal szennyezett 
anyagot.
A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztá-
lás után hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot 
a Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban 
(Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.
Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékos zsák tele-
pülési szilárd hulladékot is tartalmaz, a hulladék nem ke-
rül a jelen gyűjtés keretében elszállításra, ennek tényéről 
az ingatlantulajdonos írásbeli tájékoztatást kap.
Továbbá értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2018. janu-
árjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amely-
ről külön értesítjük Önöket.

ZÖLDJÁRAT NAPTÁR    
Csólyospálos (hétfői napokon)
2017: május 15., június 10., július 10., augusztus 7., szep-
tember 4., október 2., 30., november 27., december 25.
2018: január 22., február 19.,  március 19., április 16. 

E-HULLADÉK 
GYŰJTÉSI
AKCIÓ
Csólyospálos Község Ön-
kormányzata a települé-
sen keletkezett felesleges 
elektronikai készülékek, 
eszközök összegyűjtése 
céljából ismét akciót szer-
vez.
2017. április 22-én (szom-
baton) reggel 8 óra és dél-
után 13 óra között nyílik 
lehetőség arra, hogy a la-
kosság  illetve a települé-
sen működő intézmények, 
cégek éljenek a felkínált 
lehetőséggel. Az említett 
napon Csólyospáloson a 
CBA bolttal szemben lévő 
piactéren gyűjtjük a hasz-
nálhatatlan, de épségben 
lévő elektromos eszközö-
ket. (Pl.: világítótestek, 
világítástechnikai berende-
zések, szórakoztató-elekt-

ronikai berendezések, in-
formációs és távközlési 
berendezések, háztartási 
gépek, barkácsgépek, stb.)   
Térítésmentesen leadható 
és elszállításra kerül min-
den olyan készülék, amely 
villamos árammal, elem-
mel, akkumulátorral műkö-
dik  (számítógép, hűtőgép, 
mosógép, porszívó, vasaló, 
kávéfőző, hajszárító, rádió, 
televízió, stb.).
A szétszedett, hiányos be-
rendezéseket begyűjteni 

nem tudjuk.
Átvételre kerülnek viszont 
a használhatatlan akkumu-
látorok is.
Kérjük, csatlakozzanak 
akciónkhoz, amelynek cél-
ja   továbbra is a még fel-
dolgozható elektronikai 
hulladékok visszagyűjtése, 
ezzel környezetünk teher-
mentesítése. 
Védjük közösen környeze-
tünket!

Á. Fúrús János
polgármester

Tavaszi 
nagytakarítás 
A „Szeretem Csólyospálost 
Mozgalom” összefogva az 
önkormányzattal 22. alka-
lommal rendezi meg sze-
métgyűjtési akcióját.  
A megmozdulás kereté-
ben szerte a településen 
„tavaszi nagytakarítanak” 
a mozgalom önkéntesei. 
Azért szervezzük meg ezt a 
munkát 2006-tól minden év-
ben kétszer, hogy közösen 
megtisztítsuk szűkebb-tá-
gabb környezetünket. Azt 
is szeretnénk, ha minél 
több ember kifejezésre jut-
tatná a benne rejlő igényt a 
tisztaságra, és felhagyna a 
szemeteléssel. Hiszen ha a 
kukába kerül a hulladék, ak-
kor nincs mit összeszedni. 
Emellett célunk az is, hogy 
minél többen ráérezzenek az 

önkéntesség ízére.
A korábbi hagyományok-
nak megfelelően tehát ezen 
a tavaszon is, április 8-án, 
szombaton kivonulunk az 
utakra és összeszedjük a 
– szerintünk – helytelenül 
gondolkodók által felelőt-
lenül eldobált hulladékot. A 
segíteni szándékozókat reg-
gel 8 órára várjuk az önkor-
mányzat hivatala melletti 
parkolóban, és a rövid eliga-
zítás után mindenki meg-

kezdheti a munkát. Kesz-
tyűt, láthatósági mellényt és 
zsákot a szervezők minden-
ki számára biztosítanak.
 A feladat elvégzése után a 
résztvevőket – elismerve 
eme munka hasznosságát – 
Szögi István és családja a 
sportöltözőbe invitál egy fi-
nom ebédre. 
Tegyünk együtt Csólyospá-
los tisztaságáért!      

Á. Fúrús János
polgármester

Február végén írta alá Á. 
Fúrús János polgármester 
és Jójártné Gyóni Éva, 
a járási hivatal osztály-
vezetője azt a hatósági 
szerződést, amelynek 
tartalma szerint az elkö-
vetkezendő egy eszten-
dőben 17 605 857 Ft tá-
mogatást igényelhet az 
önkormányzat hosszabb 
időtartamú közfoglalkoz-
tatásra. Ez az összeg 14 
helyi és egy vidéki köz-

munkás bérét és  járulé-
kait futja 2018. február 
28. napjáig, valamint – 
több mint 1 millió forint 
értékben – a munkavég-
zéshez kapcsolódó egyéb 
költségeket (pl. szerszá-
mok, üzemanyag, mun-
karuha, védőital, stb.) 
is fedezi. A programban 
résztvevők feladata lesz 
a parkok gondozása, a 
belterületi csatornák kar-
bantartása, de többen az 

intézményekben (óvoda, 
iskola, konyha) tevé-
kenykednek. Az ide vo-
natkozó jogszabály értel-
mében a szakképesítést 
igénylő munkakörökben 
foglalkoztatottaknak (pl. 
óvodai dajka) bruttó 106 
555 forint, míg a szak-
képesítést nem igénylő 
munkakörökben alkalma-
zottaknak (pl. parkgon-
dozó) bruttó 81 530 fo-
rint lesz a fizetésük.

Közel 18 millió forint közmunkára
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56-os emlékmű 
létesül
községünkben

Az Emlékfal felépítésével 
az önkormányzat az 50-es 
években sérelmet, hátrányt 
szenvedettek előtt tiszteleg, 
valamint emléket kíván állí-
tani a forradalom és szabad-

ságharc áldozata-
inak. 
Az emlékmű he-
lyén jelenleg az 
önkormányza t 
hivatala mellett 
lévő kerítés hú-
zódik, amely év-
tizedekkel ezelőtt 
készült, állapota 
leromlott. A ter-
vek szerint a kerí-
tés lebontásra kerül, helyére 
épül az Emlékfal, amelynek 
az úgynevezett vakablak 
részébe kerül a sepsiszent-
györgyi illetőségű Balázs 
Antal fafaragó által készí-
tett 60 darab, egyenként 56 
centiméter hosszú kopjafa.  

A fal természetesen díszki-
világítást kap, ezért éjszaka 
is kiemelkedik a környeze-
téből. Felavatására a helyi 
amatőr színjátszók egy kü-
lönleges, alkalomhoz illő 
darabbal készülnek.

Á. Fúrús János,
polgármester

A képen látható kerítés helyére kerül az 
emlékmű.

Tovább szépül a 
Közösségi Ház
Faluházunk szinte az év va-
lamennyi hétvégéjén helyet 
ad valamilyen rendezvény-
nek. Kihasználva a húsvé-
tot megelőző 3 hetes rövid 
szünetet, az önkormányzat 

néhány kisléptékű beruhá-
zásra, fejlesztésre szánta el 
magát.  A napokban megtör-
ténik a nagyterem mosólá-
bazatának cseréje, illetve az 
ablakpárkány magasságáig 
rétegelt lemezzel beburko-
lásra kerülnek a falak. A 

„beavatkozásnak” köszön-
hetően nemcsak esztétiku-
sabb lesz a tér, hanem a fal 
alsó harmadának tisztántar-
tása is leegyszerűsödik vár-
hatóan. A ház konyhájában 
egyidejűleg felszerelésre 
kerül egy nagyteljesítményű 
klímaberendezés, amely a 

rendezvények ideje alatt 
ott dolgozók munkakörül-
ményeit hivatott javítani. A 
közel másfél millió forintos 
költséget pályázati forrásból 
és önerőből biztosítja az ön-
kormányzat.  

Á. Fúrús János
polgármester

Fejlesztés a 
temetőben
Márciusban megkezdődött a 
temető rekonstrukciója. El-
sőként a ravatalozó ablakait 
cserélte ki a kivitelezéssel 
megbízott vállalkozó, majd 
még ebben az esztendőben 
megújul az épület tetőszer-

kezete, valamint sor kerül 
az ingatlan bővítésére is. 
Sokak örömére a kerítés tel-
jes cseréje is megtörténik 
rövidesen. Az önkormány-
zat egy pályázati forrásnak 
köszönhetően 14 millió fo-
rintot tud a temetőre költeni 
az idén. 

Á. Fúrús János
polgármester

Császár János burkoló a mosólábazat cseréjét végzi.

SZÜLETÉSEK

Temesvári Áron
2017. 02. 21.
3210 g és 50 cm
Szülők: Gácsi-Kiss Brigitta 
és Temesvári Krisztián

Egy kis humor
Az önkormányzat 14 mil-
lió forintot költ az idén a 
temetőre.
(a hírrel kapcsolatban ju-
tott eszünkbe e havi aktuális 
viccünk)

Egy idős férfi meghal. A 
temetőben a család a rava-
talozóban áll, a pap nagyon 
szép beszédet mond az el-
hunytról. Felsorolja, milyen 
jó apa volt, milyen hűséges 
férj, becsületes ember. Az 
özvegy odasúgja a kis uno-
kájának:
- Drágám, menj már köze-
lebb a koporsóhoz, és nézd 
meg, tényleg a nagyapád 
van-e benne!
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ISKOLAI HÍREK
„Ahány nyelvet 
beszélsz, annyi 
életet élsz.”
Március 21-én iskolánk 
három tanulója vett részt 
a Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola által Kis-
kunmajsán megrendezett 
körzeti angol nyelvi verse-
nyen. A hetedik osztályból 
Bozóki Fanni, a nyolca-

dik osztályból pedig Csá-
nyi Csenge és Buzsik Máté 
adott számot tudásáról. A 
verseny két részből állt. Az 
írásbeli feladatsor a diákok 
nyelvtani, szókincsbeli tu-

dását, valamint szövegérté-
sét mérte, míg a szóbeli for-
dulóra mindenki egy saját 
maga által választott témá-
ban készített előre egy pro-
jektmunkát. A projekt, amit 
plakát vagy power point 
bemutató formájában is be 
lehetett mutatni, képezte a 
kötetlen beszélgetés alapját. 
Büszkén számolunk be az 
elért szép eredményekről: 

Fanni kategóriájában máso-
dik, míg Máté harmadik he-
lyezést ért el. 

Provicsné Fodor Nóra
felkészítő tanár

„Páratlan” 
délután
Idén 3. alkalommal rendez-
tük meg a már hagyomá-
nyosnak mondható Isko-
lanyitogató délutánunkat, 
amelyet a 3. osztályos tanu-
lóink vidám táncával nyi-
tottunk meg. Célunk, hogy 
a leendő első osztályosok 
és szüleik, de bárki bepil-
lantást nyerhessen az iskola 
környezetébe, hangulatá-
ba, megismerkedhessen az 
iskola pedagógusaival, az 
intézmény felszereltségével 
és az itt folyó munkával. Az 
idelátogatók ezúttal is egy 
kellemes, játékos, kötetlen 
délutánt tölthettek el ná-
lunk.
Többek között kézműves 
foglalkozásokkal, sportfog-
lalkozásokkal, játékos, ze-
nés angolra hangolódással, 
szórakoztató és meglepő 
kísérletekkel vártuk az ide-
látogatókat.
Mivel az idei tanévben el-
nyertük a Boldog Iskola 
címet, így ennek apropóján 
kiállítottuk a boldogságórá-
kon feldolgozott témákból 
készült munkákat, vala-
mint készítettünk egy gyűj-
teményt a legkedvesebb 

fotóinkból, amely szintén 
kiállításra került az iskola 
folyosóján.
Különleges eseménynek 
számított, hogy a Halha-
tatlan Magyar Sportolók 
Egyesületének közremű-
ködésével ellátogatott hoz-
zánk Dunai Antal olimpiai 
bajnok magyar labdarúgó, 
edző, sportvezető, a Magyar 
Olimpiai Bizottság tagja, 
aki élményszerűen mesélt 
sikeres múltjáról, valamint 
az érdeklődők kérdéseire is 
válaszolt. És mivel a héten 
ünnepelte születésnapját 
vendégünk, stílszerűen egy 
névre szóló, iskolás focistá-
ink által dedikált születés-
napi mezzel köszöntöttük, 
és köszöntük meg, hogy el-
jött hozzánk.
A napot idén is egy hangu-
latos, fergeteges táncházzal 
zártuk. 
Az Iskolanyitogatón ké-
szült fotók megtekinthetők 
az iskola honlapján és face-
book oldalán.

A nevelőtestület nevében: 
Á. Furus Jánosné

A kitartó 
munka
ismét
meghozta 
gyümölcsét
Mint ahogyan arról ko-
rábban már beszámoltunk, 
iskolánk tanulója, Gyuris 
Zsófia továbbjutott a Simo-
nyi Zsigmond Kárpát-me-
dencei helyesírási verseny 
megyei fordulójába. A meg-
mérettetésre még március 
4-én, Szegeden került  sor ,  
az eredményekről a napok-
ban kaptunk tájékoztatást. 
Csongrád megyében a 7. 
osztályosok kategóriájában 

21 versenyző mérte össze 
tudását, Zsófi az előző évek-
hez hasonlóan ismét dereka-
san helytállt a városi iskolák 
tanulói között, hiszen a 9. 
helyen végzett.
Gratulálunk az elért ered-
ményhez!

Á. Furus Jánosné
felkészítő nevelő

Az 1848/49-es 
forradalom és
szabadságharcra 
emlékeztünk
Március 15-e a világ magyar-
ságának az egyik legfonto-
sabb ünnepe. Őseink azért 
harcoltak, hogy kivívják a 
szabadságot és azt a jogot, 
hogy sorsukról ne mások, 
hanem maguk dönthessenek. 
Tisztelet jár nekik, mert bát-
rak voltak cselekedni. 
Rájuk emlékeztünk mi is 
március 14-én az általános 
iskolában megtartott ünnep-
ségünkön, ahol Szilveszter 
éjjelén címmel fantáziajáté-

kot adott elő iskolánk irodal-
mi színpada az  énekkar köz-
reműködésével. Ezt követően 
koszorút helyeztünk el a falu 
központjában lévő kopjafá-
nál, ezzel is tisztelegve a hő-
sök emlékének. Ugyanezt az 
emlékhelyet díszítik az óvo-
dások és az 1. osztályosok  
kreatív, saját maguk készítet-
te kokárdája is. Ezen a napon  
tisztelettel adóztunk még  a II. 
világháború áldozatainak, így 
a templomunk falán elhelye-
zett  emléktáblánál is gyer-
tyagyújtással, koszorúzással 
emlékeztünk.

Á. Furus Jánosné
szervező tanár
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Taroltak I. kor-
csoportosaink
a körzeti
Diákolimpián
Az idei évben Ruzsa adott 
otthont a körzeti Atlétika 
és Labdarúgás Diákolim-
piának. Elsőként március 
21-én utaztak mezei futó 
versenyzőink I., II., III., és 
IV. korcsoportban mintegy 
42 tanuló, akik csapatban 
és egyéniben is megméret-
tették magukat. Az I. kor-
csoport (2008 vagy később 
született gyerekek) őrületes 
eredményt ért el, ugyanis 
leány és fiú csapatunk egya-
ránt aranyéremmel tért haza, 
továbbá ebben a korcsoport-
ban egyéniben Kapás Petra 
(2. o.) bronzérmet, Molnár 
Zita (3. o.) ezüstöt és Ko-
vács Kevin (3. o.) aranyér-
met szerzett.
A leány csapat tagjai voltak: 
Gyöngyösi Hanna, Kapás 
Laura, Kapás Petra, Molnár 
Réka, Molnár Zita, Rácz Ve-
ronika
A fiú csapat tagjai voltak: 

Fűz Dániel, Kapás Leven-
te, Kónya Miron, Kovács 
Kevin, Márta Gergő, Répás 
Marcell, Zámbó Miron
Bronzéremmel tért még 
haza Szabó Bence (6.o.) a 
III. korcsoportosok közül, 
illetve a IV. korcsoportos lá-
nyok szintén bronzérmesek 
lettek csapatban.
A csapat tagjai: Kurgyis Vi-
vien, Magyar Cintia, Pro-
vics Lili, Répás Aliz és Te-
mesvári Szonja voltak.
A versenyzőket felkészítet-
te Halácsiné M.Tóth Ágota, 
Lakatos Anikó és Pölös Gá-
bor. 
A következő héten, 27-én 
került megrendezésre az I. 
korcsoportosok fiú labda-
rúgás körzeti döntője, ahol 
minden várakozást felül-
múlva a csólyospálosi csa-
pat hibátlan mérleggel 8 
csapat közül került ki győz-
tesként, így ők is aranyérem-
mel térhettek haza. A torna 
részleteiről a többi fociered-
ménnyel együtt a következő 
cikkben számolok be.

Ábrahám-Furus Gergő 
edző

Szelfi egy medvé-
vel matekverse-
nyen?
Matekverseny a szabadban? 
Ráadásul medve is van a 
helyszínen? Ilyen veszélyes 
helyen versenyzett volna 
március 25-én szombaton 
iskolánk néhány tanulója? 
Habár az első két kérdésre 
igen a válasz, mégsem ve-
szélyes medvével találkoz-
ni, vele együtt bemelegítő 
gyakorlatokat végezni egy 
matematikaverseny ele-
jén. Sőt akik szerettek vol-
na, szelfit is készíthettek 
vele az újszegedi ligetben. 
A Medve olyan szabadtéri 
rendezvény, amely közös-
ségi élménnyé varázsolja 
a matematika és logika vi-
lágát. 1999-ben Debrecen-
ben szervezték meg az első 
Medve szabadtéri matek-
versenyt. Azóta már öt hely-
színen – Szegeden 2013 óta 
– rendeznek ilyen, a világon 
is egyedülálló tanulmányi 
versenyt Magyarországon. 
Minden évben egyre nép-
szerűbb a szabadban meg-
oldani a feladatokat, mint 
tanteremben. Szegeden több 
mint 1200-an versenyeztek 
az idén. Iskolánk 3 csapatot 
indított: 5.-ben Csíkos Re-
beka, Fűz Barbara, Szilágyi 
Ádám, 6.-ban Kertész Márk, 
Menyhárt Dominik, Sza-

bó Bence és 7.-ben Bozóki 
Fanni, Fodor Gyöngyvér és 

Gyuris Zsófia személyében. 
Az 5. és 6. osztályosaink 94 
medvebocs, 7. osztályosa-
ink 84 kismedve csapattal 
versenyeztek. A gyerekek 
nemcsak szellemileg fá-
radtak el a négy és fél órás 
verseny alatt, hanem fizika-
ilag is, hiszen az állomások 
között több kilométert gya-
logoltak. Ötödikes medve-
bocsaink ezüst medvék let-
tek 43. helyezéssel, és 4197 
m-t gyalogoltak. Hatodikos 
medvebocsaink arany med-
vék lettek, és a 25. helyen 
végeztek 6504 m-rel a lá-
bukban. Hetedikes ezüst-
medvéink 41.-ek lettek, és 
4474 m-t hagytak a hátuk 
mögött.  
Gratulálunk gyalogló arany 
és ezüst medvéinknek szép 
eredményeikhez!

Dávidné Bognár Beatrix 
matematikatanár

Éremeső a
Diákolimpián
Március utolsó hetén zaj-
lott le a mórahalmi körzet 
fiú Labdarúgás Diákolimpia 
fordulója négy korcsoport-
ban. A Csólyospálosi Álta-
lános Iskola azon iskolák 
közé tartozott, akik mind a 
négy korcsoportban meg-
mérettették magukat, ami 
már önmagában figyelemre 
méltó. A tét nem volt kisebb, 
mint hogy kikerüljön az is-
kolák közül a legjobb, aki 
a Csongrád megyei döntőn 
képviseli a körzetet. Minden 
torna Ruzsán került megren-
dezésre.
I. korcsoport (2008 vagy 
később született gyere-
kek):
Március 24-én hétfőn nagy 
izgalommal érkeztek meg 
a legkisebbek Ruzsára, és 
reggel 9 órakor már az első 
mérkőzésüket játszották. A 
8 csapatos mezőnyt két cso-
portba sorsolták a rendezők, 
ellenfeleink Ásotthalom, 
Röszke és Zákányszék volt, 
és mindkét csoportból az 
első két helyezett csapat ju-
tott tovább. Az első mérkő-
zésen ellenfelünk Ásottha-
lom csapata volt, akiket 2-0 
arányban sikerült legyőzni, 
így az első akadályt könnyen 
vették a fiúk. A következő 
akadályt még könnyebben, 
ugyanis Röszkét magabizto-
san, 8-0 eredménnyel múl-
ták felül. A harmadik meccs 
a csoportelsőségről döntött 
Zákányszék ellen. Az első 
félidőben még az izgalom 
gátat szabott a győzelem-
hez, de a második játékrész-
re megértették a fiúk, hogy 
jobbak ellenfelüknél, végül 
2-0 arányban győzni tudtak. 
A csólyospálosi csapat meg-
nyerte tehát csoportját, így 
bejutott az elődöntőbe, ahol 
a másik csoport másodikja 
várt rá, nem más mint Bor-
dány csapata. Az a Bordány, 
aki a torna legnagyobb esé-

lyese szinte minden évben. 
Bíztunk abban, hogy csak 
a döntőben találkozunk ve-
lük, de nem így történt. Egy 
körrel korábban kellett ját-
szanunk, és a fiúk el is bi-
zonytalanodtak kicsit. Nem 
volt okuk rá, hiszen fegyel-
mezett játékot produkálva, 
esélyt sem hagyva az ellen-
félnek 2-0 arányban győzni 
tudtak, így bejutottak a dön-
tőbe. Az utolsó mérkőzésen 
ismét Zákányszékkel talál-
koztunk, akik mögöttünk 
jutottak tovább a csoport-
ból, és mivel egyszer már 
legyőztük őket, volt okunk 
remélni, hogy ismét sikerül-
het. A fiúk nagyon izgultak a 
döntőben, el is fáradtak már 
addigra rendesen, kicsit ne-
hezen indult be a játékunk, 
de a végére hat gólt is be-
rámoltak, amire az ellenfél 
eggyel sem tudott válaszol-
ni, így nagyon magabiztosan 
és nagyon megérdemelten, 6 
– 0-ra ütötték ki döntős el-
lenfelüket, és nyerték meg 
az aranyérmet. A figyelmes 
olvasóknak feltűnhetett, 
hogy a csapat összesen 5 
lejátszott mérkőzésén 20 rú-
gott gólig jutott, miközben 
egyet sem kapott! Magyar 
Zalán, a csapat kapusa hiba 
nélkül védett ugyan, de az 
igazsághoz tartozik, hogy a 
csapat védekezésének kö-
szönhetően alig kellett lö-
vést hárítania.
Egy érdekesség: mikor no-
vember közepén az első 
Bozsik-programon vett részt 

a csapat, egyetlen gólt sem 
sikerült rúgnunk, miköz-
ben jó párat kaptunk, 4 hó-
nap elteltével pedig mind-
ez megfordult, és 20 – 0-s 
gólkülönbséggel zártak egy 
nehezebb versenyt. Mindez 
az egész szezonban mutatott 
kemény edzés és fegyelme-
zett magatartás eredménye, 
aminek gyümölcse a megyei 
döntőn való szereplés, ápri-
lis 10-én.

A csapat tagjai: Zámbó Mi-
ron, Répás Marcell, Magyar 
Zalán, Komma Boldizsár, 
Kapás Levente, Márta Ger-
gő és Kovács Kevin

II. korcsoport (2006 vagy 
később született gyere-
kek):
Az eggyel nagyobbak 26-
án, szerdán versenyezhet-
tek, ám erről a napról nem 
lehet sokat írni. Az eddi-
gi edzésmunkájuk alapján 
nem érdemelték meg, hogy 
részt vegyenek a tornán, ám 
nevelő szándékkal mégis 
nevezve lettek, ugyanis az 
eredményükre számítani 
lehetett. Az elején szeret-
ném leszögezni, hogy nem a 
gyerekek képességeivel van 
gond ebben a korosztályban, 
hanem a szorgalmukkal, 
alázatukkal és az edzéseken 
mutatott fegyelmükkel, ami 
még formálódhat, és kell is 
formálódnia, ha érdekli őket 
a labdarúgás.

Folytatás a következő oldalon...
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(Folytatás az előző oldalról.)
Ebben a korosztályban is 
nyolc csapat versenyzett a 
megyei döntőért két cso-
portban. Ellenfeleink Ásott-
halom, Mórahalom és Rösz-
ke csapatai voltak. Az első 
mérkőzésen Ásotthalom el-
len játszottunk és meglepő 
odafigyeléssel, koncentrál-
tan 1 – 0-s győzelmet arat-
tunk. Sajnos több gólt sem 
ezen a mérkőzésen, sem a 
következőkön nem tudtunk 
már szerezni, így Móraha-
lomtól 3 – 0-ra kaptunk ki, 
Röszkétől 5 – 0-ra, ez pedig 
a csoport harmadik helyé-
re volt elég. A helyosztón 
egy esetleges győzelemmel 
még a bronzéremre is lehe-
tőségünk lett volna, de saj-
nos jó pár góllal kikaptunk. 
Az utolsó mérkőzésünket 
az 5. helyért játszottuk és 
súlyos vereséget szenved-
tünk, így be kellett érnünk 
a 6. helyezéssel. Az egy 
gólunk, amit Maróti Zoltán 
szerzett, egy győzelmet ért, 
és ezzel két csapatot is meg-
előztünk a nyolcas mezőny-
ből, ami jobb eredmény, 
mint amire számítottam. A 
csapatnak tanulnia kell eb-
ből a kudarcból, és döntést 
kell hoznia a jövőt illető-
en, mert csak rajtuk múlik, 
hogy szeretnének-e jobb 
eredmény elérni valaha. A 
megyei döntőbe egyébként 
Bordány csapata jutott. 

A csapat tagjai: Harkai Pé-
ter, Krisztin Máté (ők ketten 
I. korcsoportos játékosok, 
csupán kisegítésképpen ját-
szottak a nagyobbakkal, és 
nagyon szépen helytálltak), 
Iván András, Juhász Edvin, 
Vass Máté, Berényi Mar-
cell, Maróti Zoltán és Sipos 
István.

III. korcsoport (2004 vagy 
később született gyere-
kek):

A legnehezebb feladat a 

harmadik korcsoportos fi-
úkra (és egy leányra) várt a 
héten, hiszen csütörtökön 9 
nagyon erős csapat verseny-
zett, nagyobb pályán, na-
gyobb kapukra és nagyobb 
létszámban, mint amit 
eddig megszoktak. A ver-
seny előtt kevés idő jutott 
a felkészülésre, de ezt a kis 
időt kiváló hatékonysággal 
használta ki a csapat, és a 
legkisebbek sikerén felbuz-
dulva a megyei döntő volt a 
cél. Három csoportban kez-
dődtek meg a küzdelmek, 
és a csoportelsők jutottak 
be a hármas fináléba, ebben 
a rendszerben egyetlen hiba 
is a döntőbe kerülhet. Rög-
tön az első mérkőzésen, az 
első percben bekövetkezett 
a hiba, ugyanis az ellenfél 
csatárának passzoltunk egy 
labdát, aki a kapuba gurí-
tott, így azonnal hátrányból 
kezdtük a meccset. A csapat 
rendkívül zavarodottan, tú-
lizgulva, idegesen és gör-
csösen játszott, de további 
gólokat nem kaptak az első 
félidőben, így a remény 
még élt. A szünetben igye-
keztünk megnyugodni, át-
beszéltük a hibáinkat és a 
második játékrészre mint-
ha egy teljesen másik csa-
pat állt volna fel. Ennek 
meg is lett az eredménye, 
a fiúk összekapták magu-
kat és 4 gólig meg sem áll-
tak, a végén tehát 4 – 1-re 
vertük Ásotthalmot, akivel 
minden korcsoportban azo-
nos csoportba kerültünk, és 
minden nap le is győztünk. 
A következő mérkőzésen 
egy nagyon erős Móraha-
lom volt az ellenfelünk, a 
tét pedig a továbbjutás volt, 
ennek megfelelően nagyon 
kiélezett párharc alakult 
ki. A vezetést korán meg-
szereztük és nagyon soká-
ig tartottuk is, de a meccs 
végén sajnos egyenlíteni 
tudott az ellenfél, így dön-
tetlen lett a végeredmény. 
Ez a döntetlen nekünk már 

elég volt a továbbjutáshoz, 
de a Mórahalomnak nem 
volt még biztos a második 
helye, ezért 3-3 büntetőrú-
gás következett. A csólyosi 
rúgók egyszer sem hibáz-
tak, míg a mórahalmiak 
egyszer igen, így veretlenül 
jutottunk be a hármas dön-
tőbe. A sorsolás sajnos nem 
nekünk kedvezett, előbb 
Bordánnyal, majd pihenő 
nélkül Zákányszékkel is 
játszanunk kellett. Ebben 
a korcsoportban is termé-
szetesen Bordány számított 
nagy esélyesnek, de a gól 
nélküli első félidő után azt 
tudtuk megállapítani, hogy 
mi vagyunk a jobb csapat, 
ezért a második félidőben 
ennek szellemében játsz-
va 1 – 0 arányban győz-
ni tudtunk. Ekkor már 90 
percnyi játék volt a fiúk 
lábában, így nem meglepő 
módon nagyon kimerülten 
játszottuk az utolsó mérkő-
zésünket, ahol a döntetlen 
nekünk már aranyérmet je-
lentett volna. Képességben 
jobbak voltunk ugyan a 
Zákányszéknél, de erőben 
sajnos nagyon elfogytunk. 
Gólhelyzetekig nem igen 
jutottunk, a védelmünk vi-
szont stabilan zárt, Meny-
hárt Dominik kapusunk 
sokszor bravúrral hárított, 
így a mérkőzés utolsó per-
cét 0 -0-val kezdtük meg. 
Egyetlen percre voltunk 
ekkor a megyei döntőtől, 
amikor egy zákányszéki 
előre rúgott labdát sajnos 
rosszul játszottunk vissza, 
az ellenfél csatárához ke-
rült, aki zákányszéki szem-
szögből szerencsés módon, 
csólyospálosi szemszögből 
szerencsétlen módon a ka-
puba vágott, 0 – 1. A közép-
kezdés után azonnal véget 
ért a mérkőzés, válaszol-
ni már nem maradt időnk, 
így vesztesként hagytuk el 
a pályát, sok játékosnál el-
tört a mécses, és ilyen szi-
tuációban az ezüstérem sem 
nyújthat vigasztalást. Pedig 
hiba lenne nem figyelembe 
venni, hogy egy borzasztó-
an erős, 9 csapatos verseny-
futás ezüstérmesei lettünk! 
Azóta is sokat beszéltünk 
és beszélünk a srácokkal 
erről a döntőről, idő kell a 
megemésztéséhez, de olyan 
lecke volt ez, amit elkerül-
hetetlenül meg kell tanulni 
előbb vagy utóbb, és mér-
hetetlenül büszke vagyok a 
csapatra azért, hogy olyan 
éretten viselkedtek és visel-
kednek ebben a helyzetben, 
amit nem is lehetne tőlük 

elvárni.

A csapat tagjai: Rabi Ra-
móna, Tóth Bálint, Táboro-
si Balázs, Szilágyi Ádám, 
Rácz Endre, Fülöp Zsom-
bor, Szabó Bence, Táborosi 
Kristóf, Menyhárt Domi-
nik, Kertész Márk, Marton 
Gyula, Simon Gábor, Kó-
nya Tamás, Ördögh Zalán 
és Varró Kevin

IV. korcsoport (2002 vagy 
később született gyere-
kek):

Pénteken a legnagyobbak 
mérték össze erejüket 7 is-
kola részvételével. Zákány-
szék és Mórahalom voltak 
ellenfeleink a csoportban, 
előbbit 1 – 0-ra, utóbbit 
pedig 4 – 1-re győztük le. 
Csoportelsőként tovább-
jutva az elődöntőben Üllés 
csapatával találkoztunk, 
akit 1 – 0-ra legyőzve ju-
tottunk be a döntőbe. Az 
aranyérem megszerzéséért 
Pusztamérges csapatát kel-
lett legyőznünk, ami sike-
rült is 2 – 1 arányban, így 
100%-os mérleggel, maga-
biztosan továbbjutott a csa-
pat a megyei döntőre.

A csapat tagjai: Patyi Mi-
lán, Kertész Máté, Ko-
vács Szabolcs, Kocsispéter 
Noel, Nagy Mihály, Lukács 
Olivér és Telek Péter
A csapat jelenlegi edzője: 
Pölös Gábor

A hetet tehát magasan a leg-
eredményesebb település-
ként, 2 aranyéremmel és 1 
ezüstéremmel zártuk, a leg-
kisebbek és a legnagyobbak 
majd még egyszer bizonyít-
hatnak a megyei döntőkön. 
Hátra van még továbbá a 
májusi kisiskoláknak szer-

vezett Diákolimpia, ahol 
ilyen teljesítmény után nem 
is lehet más a cél, mint az 
országos döntőben való 
szereplés. Gratulálok a csa-
patoknak az egész hetes tel-
jesítményekhez, illetve az 
egész éves munkához, va-
lamint ami a legfontosabb: 
a sportszerű viselkedés-
hez! Köszönetet mondok a 
szülőknek is, mert ezek az 
eredmények az övéké is, 
valamint külön köszönet 
azoknak a szülőknek, akik 
az utazásban vagy bármi 
másban segítette.

Bázisintézménnyé vált a
Csólyospálosi Általános
Iskola
Örömmel osztjuk meg a hírt, hogy a rendkívül magas 
színvonalú pályaművek közül a Pedagógiai Oktatási 
Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján az Okta-
tási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a Csólyospálosi 
Általános Iskolát érdemesnek ítélte az „Oktatási Hivatal 
Bázisintézménye” cím viselésére.
Iskolánk módszertani központként, egyfajta tudásbázis-
ként lesz ösztönzője a Magyarországon működő állami 
és nem állami fenntartású köznevelési intézményekben 
folyó szakmai munkának, tagja lesz a bázisintézmények 
magyarországi hálózatának. Megosztjuk a már működő 
jó gyakorlatainkat, helyet és lehetőséget biztosítunk mű-
helymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések 
számára. Geráné Kullai Melinda, tagintézmény-vezető

Impresszum
Csólyospálosi Hírek
Csólyospálos község közéleti 
és kulturális időszaki lapja
www.csolyospalos.hu
E-mail: 
szerkesztoseg@csolyospalos.
hu
Kiadja:
Csólyospálosi Közös  Önkor-
mányzati Hivatal
Nyomdai munkák: 
Majsa Lapnyomda, Kis-
kunmajsa

Írjon cikket vagy hirdessen 
Ön is a Csólyospálosi Hírek-
ben! Anyagát leadhatja a Pol-
gármesteri Hivatalban vagy el-
küldheti a fenti e-mail címre!

Az újság olvasható a www.cso-
lyospalos.hu internetes oldalon is.
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Közlekedési nap a 
Csólyospálosi
Nyitnikék
Óvodában
Egy gyönyörű, napsütéses 
tavaszi napra esett 2017. 
február 27-e. Ezen a napon 
már második alkalommal 
került megrendezésre óvo-
dánkban a Közlekedési nap. 
Intézményünkben minden 
évben kiemelt téma a helyes 
közlekedésre való nevelés. 
A Közlekedési témahetek 
nagyon jó lehetőséget adnak 
az óvó néniknek arra, hogy 
a gyermekek életkorának 
megfelelő módon ismertes-
sék, illetve sajátíttassák el 
a közlekedési ismereteket. 
Az apróságok játékos for-
mában ismerkedhettek meg 
a szárazföldi, a vízi és a légi 
közlekedési eszközökkel, 
és ehhez a mesék, versek, 
mondókák valamint a barká-
csolási tevékenység anyagai 
is illeszkedtek. A délelőtti 
program lebonyolításához 
az idén is nagy segítséget 
kaptunk a Kiskunmajsai 
rendőrőrstől, Dudás Zsolt 

körzeti megbízottól, vala-
mint Ördög József polgárőr-
től. Az óvodások izgatottan 
próbálták ki az általuk ho-
zott elektromos kisautót, 
kvadokat és a kismotorokat. 
Majd az intézmény udva-
rán kialakított közlekedési 
pályán a KRESZ táblák, és 
a járdára felfestett útjelzők 
szabályait betartva rollerez-
hettek és biciklizhettek saját 
kis járműveikkel. Óvodánk 
pedagógusai nagyon fon-
tosnak tartják, hogy a gye-
rekek minél kisebb korban 
ismerkedjenek meg a köz-
lekedés fő szabályaival, és a 

KRESZ-táblákkal. Tudniuk 
kell, hogy közlekedés köz-
ben szabályokat kell betarta-
ni, amelyek lehetnek látha-
tóak, mint például a táblák, 
de meg kell tanulniuk azt is, 
hogy egy nagyobb település 
gyalogos átkelőhelyén ho-
gyan kell helyesen átmenni. 
Reméljük, hogy ha gyerme-
keink ezeket az ismereteket 
minél korábban elsajátítják, 
szabálykövetően közleked-
nek, s így kevesebb baleset 
éri majd őket. 

A Csólyospálosi Nyitnikék 
Óvoda nevelőközösségeFebruár 25-én került meg-

rendezésre a báli szezon 
zárásaként a XVI. Nyug-
díjas bál a Közösségi Ház-
ban. A vendégeket a helyi 
Hagyományőrző Asszony-
kórus vezetője, Halácsi Ti-
vadarné köszöntötte, majd 
Á. Furus János polgármes-
ter megnyitotta a bálat. A 
szép számú résztvevőknek 
idén sem kellett csalódni-
uk, hiszen a kórus tagjai a 
szokásokhoz híven idén is 
kitettek magukért. Az est 
folyamán színpadra lépett 
Straub Dezső színész is, 
aki zenés-mulatságos pro-

dukciójával sorra nevettette 
meg a bálazó közönséget. 
De nem csak ő lépett a szín-
padra, mint színész, hanem 
az Asszonykórus tagjaiból 
alakult alkalmi színésztár-
sulat is alakult, akik egy 
‚60-as években játszódó, A 
közértben című színdarabot 
adtak elő, melyet a közön-
ség hatalmas tapssal jutal-
mazott.
A jó hangulatú talpalávaló-
ról ezúttal is a Lagzi Band 
zenekar gondoskodott oly-
annyira, hogy a bál a késő 
hajnali órákban ért véget.

Barka- Acsai Adrienn

Ismét jó hangulatú bálat
szervezett a helyi
Hagyományőrző Asszonykórus

Márciusi gyer-
mekfoglalkozások 
a könyvtárban
A márciusi hónapban két Fe-
csegő tipegők gyermekfogla-
kozásra került sor a könyv-
tárban. Egy pöttyös nap és 
Az udvar háziállatai címmel 
a mesék különleges világá-
ba hívtam az ide látogató 
gyermekeket és szüleiket. A 
foglalkozásokon játékos fel-
adatok segítik a mesék jobb 
megértését. A mesék során a 
gyerekek szókincse, beszéd-
készsége fejlődik. A foglal-
kozások célja a gyerekek ak-
tív és passzív szókincsének 
fejlesztése képeskönyvek, 
mondókák, mesék és versek 
segítségével, valamint a gye-
rekek érdeklődésének felkel-
tése a könyvek világa iránt.  
Mindkét alkalom nagyon jó 

hanglatban telt, a gyerekek 
a foglalkozás után kedvükre 
nézelődhettek, játszhattak és 

csemegézhettek a könyvtár-
ban. Barka – Acsai Adrienn

könyvtáros

A születésétől kezdve súlyos 
betegséggel küzdő Mezei 
Alexandra megsegítésére 
jótékonysági estet rendez-
tek a Közösségi Házban. 
A veseátültetésen is átesett 
csólyospálosi kislány éppen 
az esemény napján, március 
25-én, szombaton ünnepelte 
a 9. születésnapját. 
Alexandra egy születési 
rendellenesség miatt csak a 
térdén járva tud közleked-

ni. A kislány veseproblé-
mái 2011-ben jelentkeztek. 
Édesapja, Zoltán, veséjével 
segítette kislányát, de Szan-
di szervezete nem fogadta 
be azt. Novemberben újabb 
donor akadt és szerencsé-
re ez a beavatkozás sikerrel 
járt.
– A rendezvényen mindenki 
ingyen vállalta a fellépést, 
mindenki társadalmi mun-
kában dolgozott és termé-

szetesen az önkormányzat 
sem kért bérleti díjat a ház 
használatáért – tájékoztatott 
Ábrahám-Fúrús János pol-
gármester, aki hozzátette: 
a település vezetése koráb-
ban is támogatta a Mezei 
családot. Egy alkalommal a 
képviselő-testület tagjai pél-
dául egyhavi tiszteletdíjukat 
ajánlották fel Szandi gyó-
gyíttatásának költségeire, 
de tüzelővel is rendszeresen 
segítették Mezeiéket.
A kulturális esten a kis-

k u n m a j -
sai Fészek 
Színjátszó 
E g y e s ü -
let az Egy 
csók és 
más semmi 
című da-
rabot adta 
elő, majd 
f e l l é p e t t 
a Halasi 
H a n g u l a t 
Zenekar, utána pedig DJ 
Hynaman, DJ Messy és DJ 

Seniorfish szórakoztatták az 
egybegyűlt segítőket.
Tapodi Kálmán, baon.hu

Jótékonysági esten adakoztak Szandiért
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Április első hétvégéjén már 
második alkalommal ke-
rült megrendezésre a Csó-
lyospálos FSE vs. Szurko-
lók barátságos mérkőzés a 
sportpályán. A csapatnak 
ebben a szezonban ez a 4. 
lejátszott meccse, ahol is-

mét győzni tudott, mert az 
eredmény 4:3 lett. Az első 
meccset Fülöpjakab ellen 
játszották, ahol 5:0 - ra ver-
ték el a játékosokat. Hazai 

pályán Soltvadkert ellen 
2:0 - ra tudtak győzni, va-
lamint idegenben Csengőd 
ellen 4:0 - ra győztek ismét.  
Eddig a tavaszi bajnokság 
alkalmával senki sem tudott 
gólt rúgni csapatunknak. A 
szurkolók azonban kis sze-

rencsével 3 gólt rúgtak a 
kapujukba, de bízunk ben-
ne, hogy az elkövetkezendő 
mérkőzések alkalmával ez 
több csapatnak nem fog si-
kerülni.
A rendezvény ismét egy jó 
hangulatú vacsorával zá-

rult. Köszönet illeti Antal 
Istvánt, Antalné Erzsike né-
nit és Barka Csabát a szer-
vezői munkáért, Paraginé 
Rózsikát a finom töltött ká-

posztáért, Csányi Zoltánt, 
aki anyagi javakkal támo-
gatta a rendezvényt, va-
lamint Gyuris Istvánt, aki 
nélkül nem jöhetett volna 
létre ez a sportszerű mérkő-
zés.

Barka – Acsai Adrienn

Idén a Szurkolók rúgtak először 
gólt a Csólyospálos FSE kapujába

Nyílt levél
Csólyospálos község 
Polgármesterének:
Tisztelt Polgármes-
ter Úr, kedves János!
Ennek a levélnek a megírásá-
ra a Tavaszköszöntő  műsoros 
est indított.
A csólyospálosi rendezvé-
nyek mindig színvonalasak. 
Ott mindenki a képességei 
legjavát adja. A rendezvény-
szervezőktől a technikai meg-
valósítókig, az ételkészítőktől 
a díszletkészítőkig, a felnőtt 
szereplőktől az ifjakig, a leg-
apróbbakig.
Az utolsónak említett korosz-
tály, a gyermekek érintik meg 
legjobban a lelkem. Egy éle-
ten át a nemzet napszámosa-
ként tanítottam Forráskúton. 
Számos tanítványom lett csó-
lyospálosi. Egy kicsit én is az 
lettem azáltal, hogy évekig 
citerán kísértük az Asszony-
kórust.
Kenyerem javát megettem. 
Hetven fölött már nem úgy 
játszik a kéz a dallamhúrokon, 
én már esetleg csak lábujjhe-
gyen tudnám kísérni őket, de 
köztük vagyok a próbákon is 
Tanács Zoltán jóvoltából.
Március 4-én a sok-sok tehet-
séges gyermekszereplőt látva 
határtalanul boldog voltam. 
Ott ültem a teltházas nézőtér 
közepén szülőkkel, nagyszü-
lőkkel körülvéve. Tapasztal-
tam a szeretettel átélt boldog-
ságukat.
A rendezvény végén átadott 
elismerés (a gyermekek Zoli 
bácsijának) a legjobb helyre 
került. Csólyospáloson szere-
tik a gyermekeket. Így azok 
a mai csólyospálosi  gyer-
mekek, akik az Őket szerető 
közösségben élnek, felnőttek 
lesznek. Felnőttként ezt fog-
ják modellezni. Életünket az 
érzelemszegénység is jellem-
zi, de Nekik lesz mit tovább-
adniuk.
Kedves János! A mai digita-
lizált világunkban ez a leges-
legnagyobb érték. Őrizzétek, 
ameddig csak lehet!
Őszintén gratulálok a gyer-
mekeknek és szüleiknek, a 
felkészítőknek, a nevelőknek, 
a támogatóknak, a község ve-
zetőinek, Neked, kedves Já-
nos, és általad az egész Csó-
lyospálosnak.
Szeretettel, szívélyes üdvöz-
lettel és barátsággal:
Hunyadvári István, nyugdíjas

MAJÁLIS 2017
A pálosi és a csólyosi lakosság részére a „Szeretem Csó-
lyospálost Mozgalom” május 1-jén (hétfő) a Közösségi 
Ház udvarában majálist rendez, melyre e sorok olvasóját 
tisztelettel meghívjuk. Várjuk továbbá a családi, baráti tár-
saságokat, akiknek akár főzési lehetőséget is biztosítunk.
A kitűnő italokról a Pálos Söröző, az ízletes ételről (mar-
halábszárpörkölt, burgonya, uborkasaláta, kemencében sült 
kenyér) Harkai Zoltán húsfőző és Hajdú László pékmester 
gondoskodik. Ebédjegyek (1200 Ft) elővételben a Pálos 
Sörözőben, valamint az élelmiszerboltokban  április 28-ig 
válthatók. 
A nap folyamán sport-és ügyességi versenyek kerülnek 
megrendezésre, amelyekre a helyszínen lehet jelentkezni. 
Nevezési díj nincs, viszont a résztvevők között – helyezés-
től függetlenül – értékes díjak kerülnek kisorsolásra. (pl. 
kerékpár)

Program
09.00 Futóverseny. (300, 600 és 900 méteres távok közül 
lehet választani.)
09.30 Jubileumi (20.) „Májulás” Kupa kispályás focitorna. 
(4-5 fős csapatok jelentkezését várjuk) 
12.00 Jó ebédhez szól a nóta. Közreműködik a Kosava 
együttes (Zsombó). 
13.00 Ebéd.
 Ügyességi vetélkedők gyerekeknek és felnőtteknek érté-
kes díjakért.
14.30 Futás összekötött lábbal 
15.00 (Léggömb)darts
15.30 Kruplihalászat szájjal
16.00 Használd a fejed! (Ásványvizes palackdöntés)
16.30 Pingponglabdafújás 
17.00 Csólyos – Pálos buborékfoci mérkőzés

18.00 „Tinédzser l’amour”.  Szandi zenés műsora. 

19.00 Eredményhirdetések, a támogatóink által felajánlott 
díjak kisorsolása.
Támogatók
Fűz Sándor, Halácsiboltok Kft, Csólyospálos Község Ön-
kormányzata, Pálos Söröző,
Tóth Imre, CBA Élelmiszerbolt, Á. Fúrús János, Hódi Já-
nos, Bangó Pál, Tóth Kertészet, Dr. Beat Dubs, Pálosi In-
ternet Kávézó, Csólyosi Gazdabolt
Műsorvezető
Molnár-Fekete Marietta és Á. Furus Gergő
(A nap folyamán az ugrálóvár a gyermekek részére térítés 
nélkül vehető igénybe.)
 játék sör hamburger zene

Mindenkit szeretettel vár a RENDEZŐSÉG.

15. Nyári Birkapörköltfőző Fesztivál
A tervek szerint az idei évben is 
sor kerül Csólyospáloson a ha-
gyományos Nyári Birkapörkölt-
főző Fesztiválra. Az önkormány-
zat legnagyobb sport, kulturális 
és gasztronómiai eseménye min-
den esztendőben július utolsó 
hétvégéjén kerül megrendezésre. 

Aki tehát szereti az efféle kikapcsolódási lehetőséget, nem érde-
mes július 28 – 30 közötti időszakra (péntektől vasárnapig) más 
programot terveznie. 
28-án, pénteken este természetesen ismét kinyit a Rocksátor a 
sportpályán. Ezúttal a legendás KEROZIN együttes (képün-
kön) élő koncertjét tekinthetik meg az érdeklődők. A Debrecen-
ből érkező csapat annak idején a Kismalac című dallal robbant 
be a köztudatba, és azóta több mint ezer bulin vannak túl. Az 
eredetileg duóként indult formáció az évek alatt teljes zenekar-
rá nőtte ki magát, és szünet nélkül koncertezik. Fellépéseik al-
kalmával újra dübörög eredeti formájában „Nelly az elefánt”, a 
banda szent állata, a „Kismalac”, visszatér „Punk nagypapa” és 
természetesen felcsendül az Abaházi Csabával közösen előadott 
buli himnusz, a „Halál a májra” is, illetve valamennyi örökzöld, 
ami az ezredforduló óta egyetlen koncertről sem hiányozhat.        
A háromnapos fesztivál programjaival kapcsolatban már az is 
biztosra vehető, hogy 29-én, szombaton délután Kaczor Feri, 
a mulatós zene koronázatlan királya szórakoztatja majd a kö-
zönséget, éjszaka pedig – Csólyospáloson először – „folyékony 
tűzijátékot” láthat a közönség, amely a fények, színek, szökő-
kutak játékának varázslatos kombinációja.
Á. Fúrús János polgármester április 24. napján egyeztet a ren-
dezvény szervezőbizottságával, a részletes program  – várhatóan 
– május végén válik ismertté.   
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A Kalocsa-Kecskeméti Fő-
egyházmegye idén emlékév-
vel tiszteleg első érseke, Aszt-
rik előtt. 
Az emlékév apropóját az 
adja, hogy az érsekségünk 
központjában, Kalocsán, 
évek óta zajló felújítási, mű-
emlékvédelmi és régészeti te-
vékenységek során 2014-ben 
végre tudományos bizonyítást 
nyert, hogy valóban Asztrik 
érsek földi maradványait őrzi 
az a szarkofág, amit majdnem 
száz évvel ezelőtt találtak a 
Főszékesegyház kriptájában. 
Asztrikról annyit tudhatunk 
a történelem-könyvekből, 
hogy ő volt az a főpap, aki 
első királyunk, Szent István 
számára a koronát hozta, és 
hogy fontos közreműködője 
volt államalapító királyunk 
egyházszervező tevékenysé-
gének is. Azt nem tudjuk, mi-
lyen nemzet fia volt, de életét 
a magyar népnek szentelte. 
Emlékét nemcsak Kalocsán 
őrzik. Legismertebb szobra, 
melyen a Szent Koronával és 
a hithirdetést jelképező kettős 
kereszttel látható, Pannonhal-
mán áll.
A kalocsai Főszékesegyház-
ban folyó munkálatok mos-
tanra jutottak el oda, hogy 
2017. január 6-án Bábel Ba-
lázs érsek úr elérkezettnek 
látta az időt egy tematikus év 
meghirdetésére, melynek cél-
ja, hogy megszólítsa az egész 
egyházmegyét, és hogy Kalo-
csa első érsekének személyét 
széles körben megismertesse.
Az érsek atya az Asztrik-év 
alkalmából vasárnapról vasár-
napra várja a Főegyházmegye 
egy-egy esperesi kerületét, 

annak képviselő-testületeit és híveit egyfajta zarándoklatra: a kalocsai Főszékesegyház-
ban tartandó szentmisére és az Asztrik sírjánál történő közös imádságra.
Március 19-én a kiskunmajsai esperesi kerületen volt a sor, melyhez Csólyospálos és 
Kömpöc is tartozik. A két községből 27 fő vett részt a zarándoklaton. A kiskunmajsai hí-
vekkel közös szervezésben, két busszal indultunk Kalocsára Kosik Sándor, kiskunmajsai 
esperes-plébános vezetésével. A szentmisét követően a Főszékesegyházban megnéztük 
Koltay Gábor „Megtört csontjaim is örvendeznek” című dokumentumfilmjét, ami Aszt-
rik sírjának feltárásáról, leleteinek kutatásáról szól, valamint bemutatja a Főszékesegy-
ház múltját és jelenét is. A közös ebéd után megtekintettük a tavaly megnyitott, Astri-
ceumnak nevezett érseki múzeumot és a könyvtárat.
Ezúton is köszönjük az érsek atya meghívását, a kalocsai és kiskunmajsai szervezőknek 
pedig a zarándoklat lebonyolítását. Egyházmegyénknek kívánjuk, hogy Isten szándéka 
szerint épüljön mai hívein keresztül is, erőt merítve első érseke, Asztrik példájából. T.N.J.

Espereskerületi zarándoklat Kalocsán

ASZTRIK SÍRJÁNÁL
Gondolatok tavaszi lélekújuláshoz
Böjte Csaba ferences atyától

„Olvasom a nagyon okos, pre-
cíz kimutatásokat, hogy az 
elmúlt években itt is - ott is 
mennyivel fogyott a népünk, 
és hogy a statisztikák fényében 

mire számíthatunk. Természetesen én is ki tudom számol-
ni, hogy ha havonta leesik 10 cserép a házamról, akkor mi-
kor fog elfogyni az összes cserép és rámroskadni a ház. Az 
is logikus, ki lehet számolni, hogy ha jön nekem ezer mé-
terről az autó ötvennel, akkor hány másodperc múlva fog 
elütni... Csak az nem logikus, hogy miért nem ugrok félre, 
miért nem igazítom meg a cserepeket az otthonomon?! Mi-
ért várjuk némán, passzívan a sorsunk beteljesedését?
Statikusan gondolkodó világban élünk. A legtöbb ember 
abból indul ki, hogy ilyen a világ, ez van, ezt kell elfogadni. 
Mi keresztények azonban a mi Urunktól azt halljuk: „Ke-
ressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek”, 
vagy „Bármit kértek az én nevemben, azt megkapjátok”.
Igen, egy változó, növekvő, kibontakozó világot terem-
tett az Isten, és mi ennek a folyamatosan születő világnak 
vagyunk a gyermekei. Nem statikus, fáradt gondolkodás 
kellene, hogy vezessen bennünket, hanem egy dinamikus, 
bátor, cselekvő, keresztény lelkület. Isten ránk bízta a te-
remtő erőt. Merem-e azt használni hittel, reménnyel? Szép-
nek látom-e a szülőföldemet? Azt, ami érték számomra, jó 
kedvvel, örömmel meg merem-e osztani gyermekeimmel?
Egy kedves vállalkozó itt a Székelyföldön 15 év alatt egy 
kis csodát teremtett: van panziója, sípályája és főleg sok-
sok vendége. Egy nap felhívott szomorúan, hogy legényfia 
összepakolt és elment Amerikába...
Leültünk beszélgetni és én megkérdeztem: „Mit gondolsz, 
ezt, amit itt 15 év alatt megálmodtál, felépítettél, más or-
szágban ezt el tudtad volna érni?” Saját szájával mondta ki, 
hogy nem. „Hát akkor miért kell nap mint nap azt monda-
ni, hogy itt Erdélyben nem lehet eredményesen dolgozni, 
meg nem is érdemes, mert úgyis minden hiába, meg stb., 
stb. Ha a gyerekeid nap mint nap csak azt hallják, hogy 
nehéz, hogy nem éri meg, akkor miért ne mennének el a 
mi „rossz” világunkból?!” Barátom hallgatott, láttam, hogy 
érti, amiről beszélünk. Igen, végül is ő űzte el, a problémák 
folyamatos felemlegetésével magától, szépen fejlődő vál-
lalkozásától a gyermekét. „Így igaz, de gond egy szál se”- 
mondtam neki –„most te kell vissza is édesgessed a fiadat! 
Ha felhívod, ha írsz neki, mindig mondd el, hogy mennyi 
vendég volt, hogy ma hányan lovagoltak, és hogy mennyi 
állatot tudtál értékesíteni a saját tehéncsordádból. Nem kell 
bölcselkedni, valótlan dolgokkal hencegni, csak az igazat 
mondd ki, de azt újból és újból örömmel mondd el, mert 
a te örömödnek, bizakodásodnak teremtő ereje van, meg-
látod!” Használt a gyógymód, a fiatalember mint szakács 
hazajött, és azóta is vezeti apja konyháját.
Igen, meg kellene értenünk, hogy folyamatosan félrevert 
harangok mellett nem lehet élni, családot alapítani, munkát 
vállalni, gyereket szülni. Abba kellene hagyjuk az állandó 
pánikolást, siránkozást és mondjuk ki végre a gyerekeink, 
fiataljaink előtt: ennyi cipőnk, ruhánk soha nem volt, és 
őseinknek sem volt az elmúlt ezer év alatt. És azt is mond-
juk el, hogy ilyen mennyiségű élelmiszer, információ, lu-
xuscikk sem volt még soha a Kárpát- medencében. De nem 
volt ennyi megműveletlen föld, leszüreteletlen almafa, 
megkapálatlan szőlőtőke sem! Miért sírunk? Miért űzzük 
el gyermekeinket, fiataljainkat falvainkból, városainkból? 
A félelem, a szorongás, ha csak irreális, még akkor is kifejti 
elbizonytalanító, szétszóró, pusztító hatását. (…)
Biztos vagyok benne, hogy ebben a mai gazdasági, társa-
dalmi hullámverésben is, ha magunkban, környezetünkben 
békés nyugalmat és főleg örömteli megelégedettséget tud-
nánk teremteni, akkor Isten áldása kiáradna ránk és meg-
maradnánk. (…)”

Miserend, egyház-
községi hirdetések
április 9. Virágvasárnap 
(a Nagyhét kezdete): 10:00 
Szentmise (barkaszente-
léssel, körmenettel, énekelt 
Passióval)
április 13. Nagycsütörtök: 
18:00 Szentmise (utána vir-
rasztás) 

(Kömpöcön 17:00)
április 14. Nagypéntek: 
17:00 Keresztút, utána 18:00 
Nagypénteki szertartás (éne-
kelt Passióval) (Kömpöcön 
mindez 15:00 órától)
április 15. Nagyszombat: 
20:00 Feltámadási szentmise 
(tűzszenteléssel, körmenet-
tel)
(Kömpöcön szintén 20:00)

Nagycsütörtökön, Nagypén-
teken és Nagyszombaton is 
reggel 8:00-kor elimádkoz-
zuk a templomban a hagyo-
mányos Jeremiás siralmait, 
amire szintén szeretettel vár-
juk a testvéreket.
április 16. Húsvét vasárnap: 
10:00 ünnepi Szentmise
április 17. Húsvét hétfő: 
reggel 7:00 Szentmise
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Irány a SZÍNHÁZ!!!
Igazi, önfeledt szórakozásra, kikapcsolódásra 
vágyik? Jöjjön velünk színházba! Aki velünk 
tart, annak garantálom, hogy páratlan színhá-
zi élményben lesz része.
Időpont: 2017. szeptember 22. (péntek) 19 
óra
Helyszín: Madách Színház, Budapest
Előadás címe: Szerelmes Shakespeare – ro-
mantikus komédia ( A 7-szeres Oscar-díjas 
film színpadi változata)
Ritka az olyan, filmből készült színpadi adap-
táció, amely színházi körülmények között ké-
pes tökéletesen visszaadni a film hangulatát 
és történetét. A Szerelmes Shakespeare ilyen. 
Több magyarországi színház is szerette volna 

megszerezni a magyarországi bemutató joga-
it, de a jogtulajdonosok végül a Madách Szín-
házat választották. 
Aki szeretne velünk tartani, az legkésőbb má-
jus 2-ig jelentkezzen Á. Furus Jánosné szín-
házszervezőnél a belépőjegy árának (6.300 
Ft) befizetésével (munkanapokon az általános 
iskolában).
A színházba utazás autóbusszal történik, 
amely az önkormányzat előtti parkolóból in-
dul az adott napon 15 óra 30 perckor. Felme-
rülő utazási költség annak függvénye, hogy 
hányan fogunk utazni. Maximális létszám 
esetén az 1 főre jutó költség 2.200 Ft, amely 
az utazás napján fizetendő.

Á. Furus  Jánosné, szervező
tel.: 06-30-626-1480

Állami kitünte-
tésben részesült 
korábbi plébáno-
sunk, Sági Lajos
A kiemelkedő színvonalú 
munkájáért Magyar Érdem-
rend Lovagkereszt polgári 
tagozat kitüntetésben része-
sült Sági Lajos, a Kiskunmaj-
sa-Kígyóspusztai Lelkészség 
nyugalmazott plébánosa, a 
Hit és Kultúra Alapítvány 
alapítója. Az elismerést a 

Pesti Vigadóban  március 14-
én tartott ünnepség keretében 
vette át a díjazott.
Sági Lajos 1950-ben született 
Szankon. Általános iskolai 
tanulmányai után a kecske-
méti piarista gimnáziumban 
tanult. Kötelező katonai szol-
gálata után nyert felvételt az 
egri Hittudományi Főiskolá-
ra. A nyári szünetekben Mó-
csi Imre jezsuita szerzetes 
által Kígyóspusztán vezetett, 
szentignáci lelkigyakorlatok 
belső tapasztalatai alapvetően 
határozták meg szemléletét 
és későbbi életútját. Sági La-
jost 1976-ban, Kiskunmajsán 
szentelték pappá.
Szolgálatot teljesített Nagy-
kátán, Nagykőrösön, Kecs-
keméten, Dányban, Izsákon, 
Budapesten, majd 1991-ben 
került Zsanára, és egy év 
múlva Kígyóspusztára. Szű-
kebb hazájában szolgált még 
Csólyospáloson, Szankon és 
Kiskunmajsán is, de Kígyós-
ra mindvégig, mint lelkiéleté-
nek bölcsőjére tekintett.
1991-ben Zsanán alapította 
meg a Hit és Kultúra Alapít-
ványt, majd onnan Kígyósra 
vitte át 1992-ben.
Az alapítvánnyal megvásá-
rolták a belső-kígyósi öreg 

iskolát, amit átalakítottak, fel-
újítottak. Szociális és kulturá-
lis munkájukhoz a működés 
feltételeihez az anyagi forrá-
sokat kisebb részben adomá-
nyokból, nagyobb részben 
pályázatokból igyekeztek 
előteremteni. Sági Lajos atya 
segítségével több millió fo-
rint támogatás érkezett Kí-
gyóspusztára.
1994-ben létrehozták az Idő-
sek Napközi Otthonát, ami 
ma Idősek klubjaként mű-
ködik heti egy alkalommal. 
Életmódtáborokat szerveztek 

Benedek Istvánné tanító néni 
ötlete alapján, ahol azokkal a 
hátrányos helyzetű gyerme-
kekkel foglalkoztak, akiknek 
tanulási problémái voltak, 
vagy éppen pótvizsgára kel-
lett felkészülniük.
Elindították a KALÁSZ tá-
borokat, a katolikus lányok 
és asszonyok számára, ahol a 
mindennapi otthoni munkát, 
életvezetést tanítottak a fiata-
loknak.
Az alapítvány által működte-
tett és felújított kígyósi kul-
túrház folyamatosan helyet 
biztosít különböző ünnepsé-
geknek, báloknak, előadások-
nak és a hagyományossá vált 
falunap programjainak.
Sági Lajos 2014-ben nyug-
díjba ment, de továbbra is 
éltetője, szellemi vezetője az 
alapítványnak és a pusztai 
nép hitének, kultúrájának, 
életének. Lajos atya sokat tett 
azért, hogy a tanyát ne csak 
gazdasági egységként lássuk, 
hanem értsük meg a lelkét is.
Lajos atyának a kitüntetés-
hez Csólyospálos község 
valamennyi lakosa nevében 
szívből gratulálok és erőben, 
egészségben gazdag nyugdí-
jas esztendőket kívánok.
Á. Fúrús János, polgármester

Az újság valamennyi olvasójának békés ünnepeket 
kívánunk! Bízunk benne, hogy egyetlen csólyospálosi 
hölgy sem marad szárazon és a fiúk zsebe is megtelik 
piros tojással húsvét hétfőn. (szerkesztőség)  

Jó tudni!
Mentők: 104
Orvosi rendelő: 77/486-014
Egészségház: 77/486-044
Orvosi ügyelet: 77/481-211
Sürgősségi: 76/403-104
Védőnő (Molnár-Fekete Ma-
rietta): 30/285-4809
Fogorvosi asszisztens (Hódi-
né Bartucz Mónika): 30/285-
3257
Kistérségi Járóbeteg Szakellá-
tó: 77/581-033
Tűzoltóság: 105 vagy 
77/421-355
Önkéntes tűzoltók:
Kapás Ferenc 30/328-9226
ifj. Kapás Ferenc 70/228-5394
Fűz Sándor 30/349-1761
Túri Zoltán 30/540-6148
Szilágyi Sándor 30/265-9996
Hegedűs Krisztián 30/935-
7907
Rendőrség: 107
Körzeti megbízott (Dudás 
Zsolt): 20/539-5757
Kiskunmajsai Rendőrőrs: 
77/481-207 vagy 20/539-5729
Kiskunhalasi Rendőrkapi-
tányság: 77/423-255
Polgárőrség (Sisákné Zámbó 
Ágnes): 30/621-2723
Önkormányzat Hivatala: 
77/486-049
Polgármester (Á. Fúrús Já-
nos): 30/285-0046
Jegyző (Dr. Szöginé Dr. Lajkó 
Erika): 30/285-0145
Temetkezési szolgáltatás 
Ágó Tibor: 30/285-5626
Tanyagondnok
Császár János: 30/285-0182
Szociális gondozó
Halász Gabriella: 20/978-
0299
Állatorvos 
Dr. Szűts Mihály:
30/310-4778
Falugazdász
Gyuris Ferencné:30/295-1973
Helytörténeti Gyűjtemény 
(Sisák Mihály): 30/254-5794
EDF DÉMÁSZ Kft. hibabe-
jelentés: 40/822-000
GDF-SUEZ Zrt. gázveszély 
elhárítás: 80/820-141
FBH-NP Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. ügyfélszolgá-
lata: 77/400-063
Alföldvíz Zrt. hibabejelen-
tés: 80/922-333
Posta: 77/486-025
Tudakozó: 11818
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Az alábbi cikkre országos 
hetilapunkban, a Szabad 
Föld március 31. napján 
megjelent számában buk-
kantunk. Mivel az írás csó-
lyospálosi témát dolgoz fel, 
változtatás nélkül közöljük. 
(szerkesztőség) 

-  Az ott lenn Zürich – mu-
tat ki a pilótafülke ablakán 
Beat Dubs. - Túl magasan 
vagyunk. Több sebességet 
kellett volna veszteni.

Tényleg túl gyorsan lando-
lunk, vészesen közelít felénk 
a leszállópálya. Fotós kollé-
gám a másodpilóta székéből 
kattogtat, fél szeme a billegő 
betoncsíkon. Nézünk kifelé 
az A320-as Airbus pilótafül-
kéjéből. Szimuláció, igaz, 
de ijesztően élethű. Dubs 
úr leteszi a gépet, pár méter 
híja, hogy nem futunk túl a 
leszállópályán.
- Ez kényszerleszállás volt 
– mondja a 67 éves orvos, 
és leveti a pilótaegyenruhát, 
amelyet a fotó kedvéért hú-
zott fel.
Nem Zürichben vagyunk 
ugyanis, hanem Kiskunmaj-
sa mellett, Csólyospálos 
külterületén, az erdőben. A 
semmi közepén, egy négy-
csillagos szállodában. Kol-
légámat idejövet a GPS szó 
szerint bevitt az erdőbe. Én 
jobban jártam, a kömpöci 
útról követtem a lelkiisme-
retesen kirakott Csipkerózsa 
Park Hotel-táblákat, ame-
lyek pontosan a recepció elé 
vezetnek.
- Ez itt Svájc. Egy zárt sváj-
ci falu, egy kis magyar falu 
külterületén. Paradicsom 

– mondja Dudás Alex, a 
recepciósrészleg vezető-
je. Csólyospáloson nőtt fel, 
édesanyja az anyakönyv-
vezető. Nemrég végzett az 
egyetemen, vendéglátó sza-
kon. Egy évig élt Berlinben 
Erasmus-ösztöndíjjal. Fél 
évig gyakornok volt Fel-
ső-Ausztriában, egy szállo-
dában. Kiválóan beszél né-
metül és angolul. Külföldre 
akart menni dolgozni, de 
nem vendéglátósnak, mert 

addig úgy látta: a vendéglá-
tásban csak fizikai munkásra 
van igény. Meglátta a hirde-
tést, jelentkezett, és egy hét 
múlva munkába állt – a saját 
falujában. Szellemi munkás-
ként: fő feladata a reklám és 
a marketing.
Beat Dubs nagyanyja ma-
gyar volt, az első világhábo-
rú előtt került Svájcba. Édes-
anyja nem beszélt magyarul. 
Dubs úr orvosnak tanult, 
gyógyított, szakterületet vá-
lasztott: a mozgásszervek 
ultrahangos vizsgálatát. Az 
erről írt könyve alapmű a 
szakirodalomban. Nemzet-
közi orvostársaságok tag-
ja, Svájcban az ultrahangos 
diagnosztikai oktatás egyik 
vezetője. Nyugdíjasként 
dolgozik.
Idős korát régóta tervezget-
te. Olaszországban, Spa-
nyolországban nem talált 
megfelelő helyet. Magyar-
ország régen fekete doboz 
volt számára – de 2007-ben 
feleségül vett egy mezőkö-
vesdi születésű, Svájcban 
élő magyar nőt. Attól kezd-
ve szürke doboz lettünk – itt 
is keresni kezdte a megfele-

lő helyet.
- Volt egy listám – meséli. 
- Legyen sok napsütés! Au-
tópálya ne túl messze. Egy 
nagyobb város, kulturális 
központ a közelben. Eldu-
gott hely legyen, ahol nincs 
sok turista.
2007 decemberében egy 
svájci ember hívta Csólyos-
pálosra: ő itt lakik, szereti, 
nézze meg. Esett az eső, né-
hol mély homok, másutt sár 
volt. De a hely megtetszett. 

Vett egy tanyát, aztán egy 
másikat, meg vele mintegy 
80 hektár erdőt. 2008 áp-
rilisától már itt lakott, no-
vember végére felhúzták a 
szálloda első ütemét. Akkor 
ismerte meg Szalai urat, az 
építési vállalkozót. Azóta is 
vele és csapatával dolgoz-
tat. Nincs versenytárgya-
lás, tendereztetés – Szalai 
úr és munkásai jól végzik a 
dolgukat. Környezetbarát, 
hőszigetelt minden. Nincs 
gáz, olaj, csak hőszivattyú, 
napkollektor és kandallófű-
tés. Saját erdejükban terem 
a tüzifa. De ha tudta volna, 
hogy Magyarországon eny-
nyi értelmetlen előírás van, 
amelyekre hivatkozva cé-
gek és hatóságok becsapják, 
megvágják az embert, talán 
meggondolta volna magát...
2010-ben jöttek az első ven-
dégek. Orvosok, Európa 
minden részéből – ultrahan-
gos továbbképzésre. Beat 
Dubs megmutatja az alag-
sori oktatótermet az ultra-
modern orvosi műszerekkel. 
Idén eddig 26 továbbképzést 
kötöttek le. A gyakorlati ok-
tatás keretében a környék-

beli betegeket vizsgálják 
– természetesen ingyen. Az 
évek során sok olyan vendé-
gük jött vissza üdülni is, aki 
szakmai kurzuson járt náluk 
először.
- Mi jó van itt? - kérdezem a 
már magyarul is elég jól be-
szélő svájci orvost. - Se fo-
lyó, se tenger. Miért jönnek 
ide Svájcból?
- Kora reggeltől késő estig 
látni a napot, amit Svájcban 
eltakarnak a hegyek. Nincs 
tömeg, bárki békét és nyu-
galmat talál. Lehet úszni, 
lovas kocsizni, erdőt járni. 
Ott a repülőgép-szimulá-
tor – Magyarországon talán 
nincs is másik, amit szál-
lóvendégek használhatnak. 
Van golfszimulátorunk is.
- Éjszakai élet? Csólyospá-
los by night?
- Énekelnek a madarak. Ki-
jönnek az erdőből az őzek – 
mondja Dudás Alex.
A szállodával átellenben 
Szalai úr emberei már építik 
az idősotthont. Két ütemben 
tíz nagyméretű apartman ké-
szül.
- Svájcban, aki megöreg-
szik, annak egy megbízha-
tó idősotthonban minimum 
6 ezer eurónak (majd’ 1,9 
millió forintnak) megfelelő 
összeget kell fizetnie. Ha 
valaki kezelésre szorul , az 
még külön pézbe kerül. Sok 
svájci ezért külföldön keres 
magának otthont idős korá-
ra. Spanyolország, Olaszor-
szág már tele van, drágák 
is. Vietnam, Thaiföld olcsó 
– de nagyon messze van. 
Magyarország közel van, és 
kedvesek az emberek. Ami-
kor beragadtam a kátyúba, 
öt percen belül ott volt egy 
farmer, és a traktorjával ki-
húzta az autómat. Svájcból 
négy óra alatt ideérhet a lá-
togató. Eljöhet egy hétvé-
gére, megszállhat. Aki haza 
akar menni, pár óra alatt ha-
zaér. Mi 2500 eurós (mint-
egy 780 ezer forintos) havi 
díjjal kezdjük, napi öt étke-
zés lesz, takarítás, masszázs, 
orvosi felügyelet.
- Nem hiányoznak majd ne-
kik a barátok, volt kollégák?
- Szereznek új barátokat. 
Svájc feszült, stresszes, 
máskülönben viszont unal-
mas és egyhangú ország. Az 
emberek azt sem tudják, ki 
lakik a szomszédban. Egy 
ismerősöm, aki beköltözött 
egy ottani idősotthonba, me-
sélte, hogy pár év alatt elma-
radt a legtöbb látogatója. Az 

is, aki csak tíz kilométerre 
lakik.
Egy neves svájci orvos sem 
keres ennyit – Beat Dubs a 
családi vagyont fektette ide 
be. Állami támogatás, uni-
ós pénz, hitel egy cent sincs 
benne. A gyerekeinek jó ál-
lásuk van, mondták, a papa 
nyugodtan valósítsa meg a 
maga földi paradicsomát.
A szállodában és környé-
kén húsz ember kap állandó 
munkát – a magyarnál jobb, 
a nyugat-európainál gyen-
gébb fizetéssel. Dudás Alex 
szerint legalább ezer másik 
embernek van valami hasz-
na a külföldiek jelenlétéből. 
Megveszik tőlük a hely-
ben termelt árut, építenek, 
javítanak, pénzt keresnek. 
Lehet, hogy ebből egyszer 
több jövedelem lesz, mint a 
mezőgazdasági termelésből.
Dubs doktor heti két napot 
ma is dolgozik Zürichben. 
Négy óra az út oda, négy 
vissza. Kistelekig autóval 
megy, onnan InterCityvel 
a repülőtérig. Egy további 
napon ingyen vizsgál újszü-
lötteket a szegedi klinikán. 
Ultrahangos vizsgálattal 
100 százalékos biztonsággal 
kiszűrhető a csípőficam – a 
hagyományos, lábcsavar-
gatásos vizsgálattal sokkal 
rosszabb az arány. Szerette 
volna az egész országban 
elterjeszteni ezt a módszert, 
a Csipkerózsa Hotelben in-
gyen képez magyar orvoso-
kat ultrahangos vizsgálatra 
– de a bürokratikus magyar 
rendszer miatt csak radio-
lógus szakvizsgával lehet 
használni az ultrahangot. 
Hiába ő az ultrahangdiag-
nosztika egyik európai pá-
pája, Magyarországon Beat 
Dubs sem viszgálhat legáli-
san ultrahanggal – csak úgy, 
hogy tudományos kutatás-
nak állítja be a dolgot.
El akartuk kísérni Dubs 
doktort a szegedi klinikára 
– előző este írt, hogy nem 
mehetünk vele, mert fertő-
zés miatt zárlat van, és vizs-
gálat folyik. Kiderült, hogy 
egy császármetszés után 
kezelt fiatalasszony hasából 
a szennyezett padlóra esett 
egy cső, de a nővér fertőtle-
nítés nélkül visszadugta. A 
beteg kis híján meghalt.
- Én változtatni akartam – 
mondja Beat Dubs. - De 
rájöttem, hogy nem lehet. 
Annyit tehetek, hogy csiná-
lom tovább ingyen, ameddig 
tudom. Tanács István

Parányi Svájc Csólyospáloson

Dr. Beat Dubs (balról) “felszállás előtt”, pilóta egyenruhában.
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