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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szigethalom Város Önkormányzata (székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10., a továbbiakban: 
kiíró) nyilvános, egyfordulós, írásbeli ajánlattétel alapján lebonyolításra kerülõ pályázatot hirdet ingatlan
értékesítésre. A pályázat célja a kiíró tulajdonában álló ingatlanok értékesítése azzal a kötelezettséggel,
hogy a pályázó a megvásárlásra kerülõ ingatlanokon megvalósítja az általa benyújtott pályázati 
anyagban megvalósítani vállalt fejlesztéseket. 

SZZIIGGEETTHHAALLOOMM VÁÁRROOSS

ÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTAA

Pályázni: a) a Sziget-
halom, belterület,
548/2 helyrajzi szá-
mú, "kivett sportte-
lep" megnevezésû in-
gatlan, b) a Sziget-
halom, belterület,
548/1 helyrajzi szá-
mú, "kivett üzem"
megnevezésû ingat-
lan, c) a Szigetha-
lom, belterület, 549
helyrajzi számú, "ki-
vett kultúrház" meg-
nevezésû ingatlan
14.156/17.356 tulaj-
doni illetõsége, d)  a
Szigethalom, belte-
rület, 573/1 helyrajzi
számú, "kivett közte-
rület" megnevezésû
ingatlan részbeni
megvásárlására le-
het, figyelemmel ar-
ra, hogy a kiíró az in-
gatlanok területén új
polgármesteri hiva-
talt (min. 700 m2
alapterületen), áru-
házat (min. 1000 m2
alapterületen) és
parkot (min. 2000
m2-en) is kíván léte-
síteni, továbbá mini-
mum 150 lakás fej-
lesztésében határoz-

za meg a pályaterve-
ket. A polgármesteri
hivatal, a közpark és
az áruház létesíté-
séhez felhasználásra
kerülõ területek a ki-
író tulajdonában ma-
radnak.

A kiíró a pályázótól e-
lvárja, hogy a kon-
cepcióterv elkészítése
során legyen figye-
lemmel a kiíró elõzõ
bekezdésben körülírt
igényeire és a kon-
cepciótervben, vala-
mint pályázati aján-
latában tüntesse fel,
hogy az értékesítésre
ajánlott terület mely
része maradna a kiíró
tulajdonában, illetve
a terület mely részét
vásárolná meg a pá-
lyázó. A koncepció-
terveket kerttervvel
együtt kell elkészí-
teni, melyen egyér-
telmûen láthatók a
kialakításra kerülõ
zöldterületek, járdák,
parkolók és más kie-
gészítõ létesítmény
területei. Az ingat-
lanok per-, teher- és
igénymentes állapot-
ban kerülnek átruhá-
zásra. A pályázaton
az összességében leg-

jobb ajánlatot tevõ
pályázó nyer.  A pá-
lyázó a pályázati a-
jánlatot és az összes
mellékletet 1 eredeti
és 2 eredetivel egyezõ
másolati példányban
köteles a kiíróhoz a
pályázati kiírásban
meghatározottak sze-
rint benyújtani. 
A  pályázati  doku-
mentáció  a  doku-
mentáció  vételára
megfizetésének  iga-
zolása  ellenében,  hi-
vatali  munkaidõben,
elõzetes  idõpont  e-
gyeztetést  követõen
vehetõ  át  az  alábbi
helyszínen:  Szigetha-
lom  Város  Önkor-
mányzata  (2315  Szi-
gethalom,  Kossuth
Lajos  u.  10.)  Idõpont
egyeztetés:  Csiszérné
Halász  Ildikó  06-224-
403-6656  /131.  mel-
lék.
A pályázati doku-
mentáció vételára
150.000,- Ft + ÁFA,
mely kizárólag átu-
talással fizethetõ meg
a Szigethalom Város
Önkormányzata Raif-
feisen Banknál veztett
12001008-00201552-
00100000 számú szám-
lájára a "dokumentá-

ció" közlemény fel-
tüntetése mellett.
(Külföldrõl érkezõ át-
utalás esetén SWIFT
kód: __, IBAN: __,
bank neve: __., bank
címe: __.). A doku-
mentáció megfizetett
vételáráról szóló
számlát a kiíró utó-
lagosan, postán küldi
meg a vevõnek.  
A kiíró 1.000.000,- Ft
(Egymillió forint) +
ÁFA összegû ajánlati
biztosíték nyújtását
teszi kötelezõvé, mely
kizárólag átutalással
fizethetõ meg a Szi-
gethalom Város Ön-
k o r m á n y z a t a
Raiffeisen Banknál
vezetett 12001008-
00201552-00100000
számú számlájára a
"ajánlati biztosíték"
közlemény feltün-
tetése mellett. (Kül-
földrõl érkezõ átu-
talás esetén SWIFT
kód: __, IBAN: __,
bank neve: __., bank
címe: __.). Az ajánlati
biztosíték megfizeté-
sérõl szóló igazolást a
kiíró az ajánlati biz-
tosíték fenti számlán
való jóváírásától szá-
mított 3 (három)
munkanapon belül

küldi meg a befizetõ-
nek.    A pályázati a-
jánlatok benyújtásá-
nak határideje: 2009.
július 14. (kedd)
14.00 óra. A pályáza-
ti ajánlatok benyúj-
tásának helye: Szi-
gethalom Város Ön-
kormányzata (2315.
Szigethalom, Kos-
suth Lajos u. 10.)
Díszterem. A pályá-
zati ajánlatok bon-
tásának ideje: 2009.
július 14. (kedd)
14.00 óra. A pályáza-
ti ajánlatok bontásá-
nak helye megegyezik
a pályázati ajánlatok
benyújtásának helyé-
vel. A pályázat ered-
ményhirdetésének
ideje: 2009. augusz-
tus 28. (péntek) 10.00
óra. A pályázat ered-
ményhirdetésének
helye megegyezik a
pályázati ajánlatok
benyújtásának helyé-
vel.  A pályázatok ér-
tékelését követõen a
végsõ döntést a kiíró
hozza meg. A kiíró
fenntartja a jogot,
hogy a pályázatot e-
r edmény te l ennek
nyilvánítsa.

F e l ú j í t á s  a  G y á r i  ú t o n
A Közép-Magyarországi Operatív program keretében idén is több, nagy forgalmú út kerül felújítás-
ra. Már megkötésre kerültek a    Támogatási  Szerzõdések  és  2009.  május  20-áán    megtörtént  a  kivi-
telezõk  közbeszerzési  eljárással  történõ  kiválasztása  is. Településünket közvetlenül érinti, hogy a
fenti program keretében felújítják a környék legrosszabb és az egyik legnagyobb forgalmat lebo-
nyolító közútját, a Gyári utat.  A  munkaterület  átadására  2009.  június  10-één  került  sor  az  érin-
tett  Önkormányzatok,  építtetõk,  szakhatóságok,  kivitelezõ  képviselõinek  részvételével. A munka

Szigethalom elágazástól Szigetszentmiklós Erzsébet térig húzódó szakaszra terjed ki egy rövid terület (Ifjúság téri ke-
resztezõdés, az Okmányirodánál) kivételével. Ide Szigetszentmiklós Polgármesteri Hivatala körforgalom telepítését ter-
vezi. Az utasok védelmének és a közlekedés zavartalanságának  biztosítása érdekében a buszmegállóknál öblök kerül-
nek kialakításra. A  munka  várhatóan  2009.  július  elején  kezdõdik  és  váltakozó  irányú  forgalom    mellett  zajlik  majd.
Emiatt elõfordulhatnak forgalmi dugók, hosszabb várakozások.  Kérjük, hogy mindenki vegye számításba a hosszabb
menetidõt utazása során!
Az  építõk  nevében  is  mindenkinek  köszönjük  türelmét  és  megértését.

Dr Schuller Gáborné alpolgármester
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P Á LY Á Z AT O K ,  A L A P Í T Ó O K I R AT O K É S A D Í J A Z O T T A K
Május 21-én, 5
órakor a Polgár-
mesteri Hivatal
dísztermében
gyülekeztek a
vezetõk, hogy
döntést hoz-
zanak sok,
várost érintõ
ügyekben. 
A döntések 
zöme, most, ala-
pító okirat vál-
toztatásról, vagy
pályázatok
elbírálásról szólt.

SZZIIRRÁÁKK ESSZZTTEERR

Két közbeszerzési el-
járás eredményével
kapcsolatban is dön-
tés született. Az egyik
az  E-MMe-SSe  parkban
megvalósuló,  "Tüske-
vár-  Középkori  lovagi
csarnok  és  várudvar"
kivitelezésével kap-
csolatban, a C.S.T.-
Koplex Kft. ajánlatát
fogadták el, a másik
a  Szent  István  Álta-
lános  Iskola  Szabad-

kai  úti  épületének
felújításával kapcso-
latos, itt a BAU-VER-
TIKÁL Kft. ajánlata
volt érvényes. Válto-
zás  történt  Sziget-
halom  város  intézmé-
nyeinek  alapító  oki-
rataiban.  A költség-
vetési szervek jogál-
lásáról és gazdálko-
dásáról szóló 2008.
évi CV. törvény, vala-
mint a kapcsolódó
jogszabályok elõírá-
sainak figyelembevé-
telével, az átsorolás-
nak és az új tartalmi
követelményeknek
megfelelõen, 2009.
július  1-jjei  hatállyal
elfogadásra  kerülnek
az  új  alapító  okira-
tok.
Egy övezeti besorolás
elvi elfogadásra ke-
rült, a 2125 helyrajzi
számú ingatlan a je-
lenlegi KÖI besorolá-
sából Lk-e 1 övezet
lehet. 
Sok pályázattal kap-
csolatosan született
döntés, ezen az ülé-
sen: A  Szent  István
Általános  Iskola  Jó-

zsef  Attila  utcai  épü-
letének  akadálymen-
tesítésével,  a  Szabad-
kai  utcai  óvoda  fûtés-
és  HMV  ellátásának
korszerûsítésével,  a
2009.  évi  TEUT  pá-
lyázattal,  és  a  Tököli
szennyvíztisztító  te-
lep  bõvítésével  kap-
csolatos pályázatra
is, egyhangú elfoga-
dással szavaztak a
képviselõk. Az utób-
bihoz egy társulási
megállapodás jóvá-
hagyása is szükséges
volt, így a Tököl és
Térsége Szennyvíz-
tisztító Önkormány-
zati Társulás alapító
okiratában is történt
változás.

Elfogadásra  került  a
Városközpont  új  kon-
cepció  terve  is,  vala-
mint döntés  született
két  utca  építési  mun-
káival  kapcsolatban
is,  a  Gárdonyi  Géza
utca  új  szakaszát,
valamint  a  Rubikon
utca  és  a  Rubikon
köz  építését,  a  Sziget
Szilárd  Kft.  fogja  vé-

gezni. Ezen az ülésen
kerültek kiválasztás-
ra a már lezajló Eu-
rópai Parlamenti vá-
lasztások, szavazat-
számláló bizottsági
tagjai is. Változott  két
nagyobb  társulás  a-
lapító  okirata  is, a
Duna  -VVértes  Regio-
nális  Hulladékgaz-
dálkodási  Társulásé,
valamint  a  Szigetha-
lom  és  Környéke  In-
tézményfenntartó
Társulásé  is. Feltéte-
lekhez  kötve  ugyan,
de  a  testület  elfogad-
ta  a  Gyertyaláng  Kft.
2008.  évi  beszámo-
lóját. Feltétel volt,
hogy a Kft., minden
hónapban egyeztesse
a Polgármesteri Hiva-
talban vezetett anya-
könyvben szereplõ a-
datokat az által ve-
zetett adatokkal, a
befolyt díjakról ne-
gyedévente egyeztes-
sen a Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi
irodájával, havi rend-
szerességgel közös
bejárást tartanak a
Polgármesteri Hivatal

által megbízott sze-
méllyel vagy a Kép-
viselõ-testület egy
tagjával. A felvetõdött
problémákat jegyzõ-
könyvben rögzítik,
illetve azok kezelési
módjáról megegyez-
nek. Végül, de nem
utolsó sorban, dön-
tés született arról is,
kik lesznek az idei
díjazottjai a város-
nak. A Szigethalom
Sportolója díjat, 14
év alatti korosztály-
ban, Judik Richárd-
nak, a 14-18 év kö-
zötti korosztályban,
Kovács Kingának, a
18 év fölötti, aktív
korosztályban pedig,
Haas Zoltánnak ad-
ták. A Szigethalom
Város településfej-
lesztéséért díjat
Balogh Józsefné, a
Szigethalom Közös-
ségi Életéért díjat
pedig a Napsugár
Sziget Családi Klub
nyerte el. A díjazot-
taknak Fáki László
polgármester, a Vá-
rosnapok nyitó ün-
nepén adta át a díjat.

SZZIIGGEETTSSZZEENNTTMMIIKKLLÓÓSSII

REENNDDÕÕRRKKAAPPIITTÁÁNNYYSSÁÁGG

A Szigetszentmiklósi
Rendõrkapitányság
nyilvántartása sze-
rint 2009 májusában
Szigethalom területé-
rõl hét esetben jelen-
tettek be betöréses
lopást. A hét esetbõl
kettõ kísérleti stádi-
umban maradt, így
ott csak rongálási
kár keletkezett. A
bûncselekményeket
magánlakások sérel-
mére követték el,
melybõl öt esetben az
ablakon keresztül és
két esetben az ajtó
befeszítésével jutot-
tak be az ismeretlen
elkövetõk a lakások-

ba. A legnagyobb be-
jelentett kárösszeg
1.455.450.Ft.volt a
legkisebb 223.000Ft.
az összes eltulajdoní-
tott érték nagysága
2.736.450Ft. Ehhez
az értékhez hozzá
kell még számolni a
sok esetben százezer
forintokat meghaladó
rongálási értékeket.
A cselekmények kö-
zül kettõt délelõtt, ö-
töt az éjszaka során
követtek el. Területi-
leg a Duna partot ki-
véve a város egész te-
rületét lefedik a hely-
színek.

Május hónapban a-
nyagi káros baleset-
rõl bejelentés nem ér-
kezett a kapitány-

ságra. Ez természete-
sen nem azt jelenti,
hogy nem is volt, de
ha az anyagi káros
balesetek részesei
meg tudnak egyezni,
akkor nem kötelezõ a
rendõrségi bejelen-
tés. Ezzel szemben a
személyi sérülés ese-
tén minden esetben
kötelezõ a bejelentés,
a sérülés mértékétõl
függetlenül. Három
személyi sérüléses
balesetrõl érkezett
bejelentés, mely bal-
esetekben összesen
hat fõ sérült meg
könnyebben. Sajná-
latos, hogy megint
volt baleset a Mû út -
Dunasor és a Rákóczi
- Dobó út kereszte-
zõdésében. Kérjük

továbbra is a körülte-
kintõ és a szabá-
lyokat betartó közle-
kedést, egymásra fi-
gyelemmel.
Tököli Rendõrõrs
munkatársai május
hónapban körözés
miatt elfogtak egy fõt
igazoltatás miatt elõ-
állítottak két fõt, 182
fõvel szemben felje-
lentés tettek. A pol-
gárõrökkel közösen,
sikeresen biztosítot-
ták a város május
elsejei rendezvényeit,
valamint a május 9-
én megtartott kistér-
ségi polgárõr találko-
zót, és május 23-én
lebonyolításra került
gyermeknapi rendez-
vényeket.   Szeretnénk a
lakosság figyelmét

felhívni, hogy az u-
tóbbi idõben a kapi-
tányság igazgatási
területén több olyan
gépkocsi feltörés tör-
tént, melynek során
a jármûvekbõl, elsõ-
sorban azok utaste-
rébõl különbözõ érté-
keket tulajdonítottak
el. Kérjük Önöket
hogy azon esetekben,
amikor a gépkocsi-
jukat õrizetlenül
hagyják, figyeljenek
arra, hogy az autó-
külsõ szemlélõ szá-
mára is jól látható-
utasterében ne ma-
radjon érték. Leg-
többször az üveg be-
törésével jutnak az
ott hagyott tárgyak-
hoz, és az így okozott
rongálási kár na-

Rend r s ég i  t á j é koz t a t ó
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PÁLYÁZAT KÖZÉPISKOLAI
ÖSZTÖNDÍJRA
Szigethalom Város Önkormányzat Képvisel-
testülete középiskolai ösztöndíj pályázatot ír ki
az alábbi feltételekkel: 2  f   els  helyezett
6.000.-  Ft-oot,  a  többi  megfelelt  pályázó  pedig
3.000.-  Ft-oot  kap  2009.  szeptember  1-ttl
2010.  augusztus  31-iig.
- Tanulmányi átlag 4,5-nél rosszabb nem lehet
- Minden tantárgyból minimum 4-es osztály-
zatnak kell lennie, kivételt képezhetnek a
készségtárgyak
- Elsdlegesen a tanulmányi eredmény, má-
sodlagosan a szociális helyzet lesz elnyben
részesítve - az eltér követelmények alapján
tanulók egyéni elbírálásban részesülhetnek
- Tíz éves korától szigethalmi állandó lakos
legyen
- Csak kilencedik osztályt befejezett tanuló
pályázhat
- Nappali tagozaton tanuljon
- Önéletrajzot adjon be
- Els, második félévi bizonyítvány másolatát
mellékelje
A  pályázatok  beadási  határideje:  2009.  július
31.  11.00  óra.  A  pályázatok  leadása:  Polgár-
mesteri  Hivatal  Titkárságán

Szigethalom Önkormányzat Képvisel-testülete

gyobb, mint az eltu-
lajdonított érték. Kér-
jük elsõsorban az
Opel gépkocsik tulaj-
donosait, figyeljenek
jobban jármûveikre,
mert az utóbbi idõ-
ben az ilyen gyártmá-
nyú autókat tulajdo-
nították el, törték fel.

A bíróság elõzetes le-
tartoztatásban he-
lyezte azt felnõtt korú
és két fiatalkorú tár-
sát, akik 2009. má-
jus 9-én Ráckeve
állomásról induló
HÉV szerelvényen
Szigetcsép megálló-
nál elkérték a buda-
pesti lakos mobil te-
lefonját, majd Tököl
állomásnál késsel fe-
nyegetve pénzt köve-
teltek tõle, és ruháját

átkutatva, elvették
5000.Ft.ját. A sértett
feljelentését követõen
a gyors rendõri intéz-
kedések alapján a
rendõrök Dunaha-
raszti állomásán fog-
ták el a három fõt, a-
kik mindhárman rác-
kevei lakosok.
Nagy valószínûség-
gel, ezen személyek
több hasonló cselek-
ményt is elkövettek,
ezért kérjük a lakos-
ságot, hogy aki tud
hasonló esetekrõl
vagy sérelmére  kö-
vettek el  bûncselek-
ményt és még nem
jelentette,  jelentkez-
zen a Szigetszentmik-
lósi Rendõrkapitány-
ságon.A Szigetszent-
miklósi Rendõrkapi-
tányság illetõségi te-

rületén megnõtt az
idõskorú személyek
sérelmére az ún.
"meg t é v e s z t é s e s "
módszerrel elkövetett
lopások száma.
Az elkövetõk magu-
kat valamilyen ható-
ság /önkormányzat,
rendõrség/vagy szol-
gáltató /ELMÜ, TI-
GÁZ, Posta/ alkal-
mazottjának adják
ki, és így kerülnek el-
sõsorban az idõsko-
rúak bizalmába. Min-
den esetben valami-
lyen ürüggyel jutnak
be az ingatlanba.
Egyikük leköti a tu-
lajdonos figyelmét
addig társa vagy tár-
sai, átkutatják a la-
kást. Legtöbbször
pénzváltás ürügyén
elérik, hogy a sértett

elõvegye elrejtett kéz-
pénzét, ezzel elárulva
az értékek helyét is.
Az elkövetõk megnye-
rõ modorukkal, ked-
vességükkel, kecseg-
tetõ ajánlatukkal
megtévesztik a sér-
tetteket, elvonják fi-
gyelmüket, és ezt ki-
használva lopják meg
õket.

Legyünk körültekin-
tõek az idegenekkel
szemben, legyen ben-
nünk velük szemben
egy egészséges bizal-
matlanság. A kecseg-
tetõ ajánlatoknak ne
dõljünk be. Ha nem
ismerjük a szolgálta-
tó munkatársait,
minden esetben kér-
jük el az igazolvá-
nyát, ellenõrizzük

azt, ha szükségesnek
érezzük, jegyezzük fel
adataikat. Mindig
nézzük meg, milyen
gépkocsival jöttek,
írjuk fel rendszámát.
Ha minden körülte-
kintés ellenére sérel-
münkre bûncselek-
ményt követtek el
azonnal hívjuk a ren-
dõröket.

Elérhetõségeink  a  kö-
vetkezõk:  06-224-5525-
460  /ezt  javasoljuk
elmenteni  a  telefo-
nokba/.  Ingyenesen
hívható  számaink:
107.  -  segélyhívó  és  a
0 / - 88 0 - 55 5 5 - 11 1 1 .
telefontanú  száma.

Bemutatkozik a Regeneráció Alapítvány
A Regeneráció Alapít-
vány, olyan emberek
közössége, akik nem
elégednek meg a fo-
gyasztói társadalom fel-
színességével, épít az
emberi kapcsolatokra,
az összefogásra.
CÉLJAINK
A keresztény erkölcsöt
és értékrendet képvisel-
ni a XXI. század embe-
rének nyelvén. Töreked-
ni a házasság, család
hanyatló tekintélyének
helyreállítására. Odafi-
gyelni a következõ gene-
ráció egészséges fejlõdé-
sére /gyermek, tini, ifjú-
sági programok/. Segí-
teni az értékrendi vál-
ságban lévõkön, a sérült
háttérrel rendelkezõ
embereken. Segíteni és
utat mutatni a deviáns

fiataloknak, nem egész-
séges családi körben fel-
növõ gyerekeknek.
Gyakorlati segítséget
nyújtani és kiutat mu-
tatni a lelki sérülésekbõl
fakadó pótcselekvések-
bõl : mint pl. alkoholiz-
mus, drogfüggõség, de-
viáns magatartás. Segít-
séget nyújtani a társa-
dalomba való /újbóli/
beilleszkedéshez, hogy
annak hasznos és ér-
tékes tagjaivá váljanak,
Ha  megoldhatatlannak
tûnõ  problémák  vannak
az  életedben  -  ismerjük
a  megoldást. Minden
kedves  érdeklõdõt  sze-
retettel  várunk  Sziget-
halmon  a  Városi  Sza-
badidõ  Központban
minden  szerdán  18
órától.  Elérhetõségeink:

mob.: 06/70-770-3242,
06/70-611-0944; e-
mail:regeneracio71@
freemail.hu
A következõ idõszakban
a regeneráció alapítvány
az alábbi ingyenes e-
lõadás sorozatokkal kí-
ván segítséget nyújtani
városunk lakossága
felé. Kérjük a téma meg-
jelölésével és a jelentke-
zési lap kitöltésével je-
lezd részvételi szándé-
kodat, hogy az elõadás
kezdési idõpontjáról
értesíteni tudjunk.
Jelentkezési  lapok  lea-
dása: Pohár Center,
2315 Szigethalom, Piac
u. 23; vagy a fenti e-mail
címen. Minden kedves
jelentkezõt nagy szere-
tettel várunk.

JELENTKEZÉSI  LAP
Az élet java (depresszió, elnyomottság, kisebbrendûségi érzésben

szenvedõk számára)
Kiút az adósságokból (anyagi problémákban, adósságokban lévõk
számára)
Út a családod szabadságához (kábítószer, alkohol, egyéb függõségek-
ben szenvedõk, és azok családtagjainak számára)
Házas kurzus (családi válságban lévõk számára)

Név........................................           Cím......................................

E-mmail...................................            Telefon..................................

A   l e a d o t t   a d a t o k a t   b i z a l m a s a n   k e z e l j ü k !
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SZ. L. E.  FÓRUM
IDE  VÁRJUK  AZOKNAK  A  SZI-
GETHALMI  LOKÁLPATRIÓTÁK  ÖT-
LETEIT  ÉS  ÉSZREVÉTELEIT  AKIK  A
VÁROSUNK  ÉPÍTÉSÉRE  ÉS  SZÉPÍ-
TÉSÉRE  JAVASLATOKAT  TESZNEK.

PROGRAMAJÁNLÓ
CSAPATOT  INDITUNK  A  HAGYO-
MÁNYOS  LECSÓFÖZÕ  VERSENYEN
2009.  07.  04.    SZOMBAT  VÁROSI
SZABADIDÕKÖZPONTBAN.  JE-
LENTKEZNI  LEHET  AZ  ELÉRHETÕ-
SÉGEINKEN  (  lásd  lent  ).  MIN-
DENKIT  SZERETETTEL  VÁRUNK!

VÁRUNK    MINDENKIT  A  SZ.L.E.  SO-
RAIBA  AKI  SZÍVESEN  TESZ  VÁ-
ROSUNKÉRT,  ÉS  ANNAK  LAKÓ-
IÉRT!  E-MMAIL  :    INFO@SZIGETHAL-
MILOKALPATRIOTAK.HU    WEB  :
WWW.SZIGETHELMILOKALPATRIO-
TAK.HU    IWIW  :    SZIGETHALMI  LO-
KÁLPATRIÓTÁK;  TELEFON  :    06  70
938  99  69    SZEMÉLYES  :  GYÁR-
TELEPEN  A  KULCSMÁSOLÓNÁL

DEÁK  GÁBOR
SZ.L.E. ELNÖK

AZ SZ. L.E. ENERGETIKAI SOROZATA III.

LACZÓ  PÁL  
AZ  SZ.L.E. ALELNÖKE
/NEMZETKÖZILEG
ELISMERT ENERGI-
AGAZDÁSZ /
TANÁCSAI

Egyre többet hallani
a hõszivattyúkról.
Ezért érdemes róluk
többet megtudni.
A hõszivattyú mû-
ködési elve a hûtõ-
gépekével megegye-
zõ. A sûrítõ (komp-
resszor) összenyom-
ja a rendszerben lé-
võ gázt, ami a nyo-
más hatására felme-
legszik (úgy mint a
bicikli pumpa) és
folyékony halmazál-
lapotú lesz. Ezt a
felmelegedett folya-
dékot átvezetjük egy
hõcserélõn, ahol hõt
vonunk el tõle. Ez az
elvont hõ fogja fûte-
ni a házat, vagy ké-
szíteni a használati
melegvizet. A hõcse-
rélõ után lévõ nyo-
máscsökkentõ sze-
lep ezt a folyadékot
egy alacsony nyomá-
sú térbe vezeti, ahol
elpárolog (pontosan
úgy, mint amikor a
szódás szifonba be-
letekerjük a pat-
ront). A párolgás hõ-
elvonással jár (a szó-
dás szifon patronja
is eljegesedik). A
hõelvonást úgy te-
szik hatékonnyá,
hogy az elpárolog-
tatás egy megnövelt
felületen, hõcseré-
lõben történik. A hõ-
cserélõ másik oldala
levegõvel, vagy vízzel

érintkezik, ami en-
nek következtében
jelentõsen lehûl. Mi-
vel a folyadék elpá-
rolgása akár - 40 oC
is lehet, ezért a
rendszer -10 oC -os
hidegben is hõt von
el a környezetébõl. A

ténylegesen fizeten-
dõ energia költség a
kompresszor mû-
ködtetéséhez szük-
séges elektromos e-
nergia ára lesz. Mi-
vel a tényleges hasz-
nos hõt a hûtõközeg
"beszállítja", a kon-
denzátoron leadott
hõmennyiség 3-5-
ször több lehet, mint
a kompresszor által
felvett elektromos
energia.
A leadott hõmennyi-
ség és a fogyasztott
villamosenergia há-
nyadosát nevezzük a
hõszivattyú haté-
konysági mutatójá-
nak (COP értéknek).
A COP érték meg-
mutatja, hogy 1
kWh villamosener-
gia mennyi hõener-

giát termel (1 kWh =
3,6 MJ, kb. 0,1 m3
földgáz fûtõértéke).

Láthattuk, hogy a
hõszivattyú egy zárt
rendszer, aminek
van egy hõelvonó és
egy hõleadó hõcse-

rélõje. Az alkalma-
zott fûtési rend-
szertõl függõen az
alábbi tipusokat kü-
lönböztetjük meg:

Meleg vizes fûtés-
nél:-levegõ/ folya-
dék hõszivattyú, -
folyadék / folyadék
hõszivattyú
Meleg levegõs fûtés-
nél: - levegõ / levegõ
hõszivattyú, -
folyadék / levegõ hõ-
szivattyú
Annak függvényé-
ben, hogy milyen a
kollektor oldal, be-
szélhetünk termál-
vizes, levegõs, vagy
geotermikus stb. hõ-
szivattyúkról.

H szivat tyúk I .  
KÖRNYEZETÜNKRL
FELHÍVNÁNK  A  SZIGET-
HALMI LOKÁLPATRIÓTÁK
ÉS  A  SZIGETHALMI  LAKO-
SOK FIGYELMÉT  JÁTSZÓ-
TEREINK  SIRALMAS ÁLLA-
POTÁRA ! NEM RÉG ÚJÍTOT-
TA FEL ÖNKORMÁNYZA-
TUNK A JÁTSZÓTEREINKET,
HOGY GYERMEKEINK MÁR
BIZTONSÁGOSAN "E.U.-S"
SZABVÁNYNAK MEGFELELÕ
KÖRNYEZETBEN JÁTSZHAS-
SANAK. ATTÓL A NAPTÓL
KEZDVE FOLYAMATOSAN
RONGÁLJÁK, AMITÖL BA-
LESETVESZÉLYES LESZ,
ÖSSZEFIRKÁLJÁK AMITÕL
CSÚNYA LESZ, SZEMETEL-
NEK AMITÕL EGÉSZSÉG-
TELEN LESZ. KÉRÜNK MIN-
DENKIT, HOGY  VIGYÁZZON
GYERMEKEINK EGÉSZSÉ-
GÉRE ÉS VÁROSUNK TULAJ-
DONÁRA MERT AZ IS A MI-
ÉNK!
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SSZIGETHALOM ÉS KKÖRNYÉKE GGYERMEKJÓLÉTI ÉS CCSALÁDSEGÍTÕ SSZOLGÁLAT

22331155  SSZIGETHALOM JJÓZSEF AA  ..U..4499..  ((  JJÓZSEF AA..  UTCAI ISKOLA MELLETT..))
TTEL::  0066-2244-666655-662244    EE-MAIL CÍMÜNK::  GYERMEKJOLETI@@PR..  HU

Hírmorzsák

A  SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLATA -  A HÁZ ÁTÉPÍTÉSE

MIATT-  JÚLIUS 1-TÕL ÚJ HELYRE KÖLTÖZIK.  AZ ÚJ CÍM:    2315  SZIGETHALOM RAKÓCZI F.  U.  145  SZÁM.
KÖSZÖNETTEL,  

MIKLÓS ISTVÁNNÉ

2004-ttõl  minden  tanév  végén  az  Oktatási  Kulturális  és  Sport  Bizottság  által  létesített  SIKERKÖNYVBE  kerülnek  azok
az  általános  iskolás  tanulóknak  a  nevei,  akik  a  tanév  folyamán,  tanulmányi-  sport-éés  mûvészetek  valamely  ágában  si-
kereket  értek  el,  dicsõséget  hozva  iskolájuk  és  Szigethalom  városnak.  A  tanulók  mellé  természetesen  a  felkészítõk  nevei
és  fényképe  is  belekerül,  hogy  az  utókor  számára  is  megmaradjon  arany-eezüst  és  bronz  teljesítményük  a  SIKER-
KÖNYVBEN.  Önkormányzatunk  ünnepség  keretén  belül  oklevéllel  köszöni  meg  és  gratulál  a  sikert  elérõ  tanulóknak  és
felkészítõiknek.  Ebben  az  évben  május  23.-áán  a  városi  gyereknapon  adták  át  Ferenczi  Edit  és  dr.  Schuller  Gáborné
alpolgármester  asszonyok  az  elismerõ  okleveleket.  Az  ünnepséget  kõvetõ  fogadáson  Mermeze  Klára,  Reményi  Sándorné
Miklós  Istvánné  és  az  alpolgármester  asszonyok  voltak  a  házigazdák.  Ezúton  is  gratulálunk,  és  további  sikereket  kívá-
nunk  a  gyõzteseknek  és  felkészítõiknek.

Miklós  Istvánné
OKSB  elnök

Sikerkönyvbe - A 2008/2009-es tanév Sikerei

SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁÁDÁM JJENÕ TERÜLETI NÉPDALÉNEKLÕ VERSENY
Kovács Zsanett II. helyezés, Villányi Brigitta
III. helyezés. Felkészítõ: Bakondi Katalin

TTERÜLETI CSECSEMÕGONDOZÓ VERSENY
Balogh Szidonia, Rácz Szabina, Sarkadi
Alexandra  I helyezés. Felkészítõ: dr Békássyné
Kocsis Györgyi

TTERÜLETI ELSÕSEGÉLYNYÚJTÓ VERSENY
Cséfalvay Mátyás, Zólyomi Róbert, Piróth Ádám,
Szalontai Nóra, Tarhosi Viktória II.helyezés.
Felkészítõ: dr. Békássyné Kocsis Györgyi

AA  FÖLD NAPJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT
TERÜLETI VERSENY
Kolozsi-Tóth Márk II. helyezés; Felkészítõ: Dunai
Zsuzsanna

TTERÜLETI FUTÓVERSENYEK
Csáki Szabrina III. helyezés; Csüllög Mónika
II. helyezés: Judik Richárd I.-II. helyezés 

SSZIGETI 3300-AS NEMZETKÖZI FUTÓVERSENYEN
ÉS OORSZÁGOS BAJNOKSÁGON DDEBRECENBEN
Judik Richárd I-II. helyezés; Kristály
Christopher I. helyezés; Leidl Péter I.
helyezés, Székely Beatrix II. helyezés;
Csüllög Mónika II. helyezés. Felkészítõ
tanárok: Bata Ilona; Kontha Gabriella, Nád
Béla

KKÖRZETI HELYESÍRÁSI VERSENY
Kádár Alexandra I. helyezés, Kiss Bianka II.
helyezés. Felkészítõ: Bakondi Katalin

KKÖRZETI JÁTÉKOS SPORTVETÉLKEDÕ
Bagó Viktoria, Bányácski Csaba, Czeglédy Levente, Dér Izabella, Haraszti Márk,
Kákai Réka, Mójzer Benjamin, Paulheim Róbert, Zoltán Lili II. helyezés.
Felkészítõ: Jassó Csaba

TTERÜLETI POLGÁRVÉDELMI VERSENY
Bleicher Richárd, Cséfalvay Mátyás, Szalontai Nóra, Sarkadi Alexandra
I. helyezés. Felkészítõ: Barva Miklós, dr. Békássyné Kocsis Györgyi,
Mencingár Krisztián, Németh Zsolt, Simon Evelin, Szabó László Attila
III. helyezés   

MMEGYEI POLGÁRVÉDELMI VERSENY
Bleicher Richárd, Cséfalvay Mátyás, Szalontai Nóra, Sarkadi Alexandra
I. helyezés. Felkészítõ: Barva Miklós, dr Békássyné Kocsis Györgyi

TTERÜLETI SSNNII-S KKI MIT TUD??  -  Jelenet  katagória
Bartos Krisztián, Gritó Péter, Horváth Attila Árpád, Judik Dániel, Kun
László, Szegfû János, Takács Marcell, Varga Nikolett, Wilhelm Jennifer
I. helyezés. Felkészítõk: Kiss Irén, Rácz Erzsébet, Szerémi Jánosné

TERÜLETI SNI-S KI MIT TUD?  -Vers  kategória:
Szeleczki Norbert, Sztójka Fanni I. helyezés 
Felkészítõ: Szerémi Jánosné

TTERÜLETI SSNNII-S KKI MIT TUD??  -  Ének  kategória
Erdei Jenõ, különdíj. Felkészítõ: Szerémi Jánosné és Dvorák Marianna

TTERÜLETI KOMPLEX KOKTÉL VERSENY
Czeglédy Levente, Stud Renáta, Farkas Adél, Kalocsai Dzsenifer I.
helyezés. Felkészítõ: Mucskáné  Bodnár Gabriella, Nagyné Tóth Margit

KKÖZLEKEDÉSRE NEVELÉSI TERÜLETI ÉS MEGYEI VERSENY
Kristály Christopher I.-II. helyezés. Felkészítõ: Barva Miklós

TTERÜLETI NÉPMESEMONDÓ VERSENY
Füredi Péter I. helyezés. Felkészítõ: Fülöp Zsuzsanna
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TTERÜLETI NYELVTAN HELYESÍRÁSI

VERSENY
Granc Klára, Magos Vivien, Pásztor
Nándor II. helyezés. Felkészítõ: Dubináné
Szabó Viktória

TTAKSONY VEZÉR MATEMATIKA VERSENY
Polyák Zsolt I. helyezés. Felkészítõ:
Pelyváné Szendrei Erzsébet, Szalontai
Nóra I. helyezés. Felkészítõ: Barna
Zsuzsanna

TTERÜLETI HHIMNUSZ ÉS

SSZÓZATMONDÓ VERSENY
Cseh Andrea I. helyezés, Németh Leila I.
helyezés (felkészítõ: Pesti Józsefné),
Németh Gábor II. helyezés (felkészítõ:
Kontha Gabriella), Kürti Gergely I.
helyezés (felkészítõ: Mucskáné Bodnár
Gabriella)

TTERÜLETI VERS-ÉS PRÓZAMONDÓ

VERSENY
Pusztai Alexa különdíj, Lukács Cintia II.
helyezés, Szabó Balázs II. helyezés.
Felkészítõ: Cséfalvayné Dala Gyöngyi

ZZRÍNYI IILONA MEGYEI MATEMATIKA

VERSENY
Bencsik Krisztián, Czeglédy Levente,
Farkas Adél I. helyezés. Felkészítõ:
Mucskáné Bodnár Gabrilla és Nagyné
Tóth Margit

GGYERMEK LLABDARUGÓ SSZÖVETSÉG

MEGYEI TORNASOROZATA
Bagyó Attila, Ballai Attila, Gábor Dénes,
Jagoschitz Károly Norbert, Juhász Patrik,
Müller Márk, Nagy Bene, Paska Dávid,
Paulheim Erik, Paulheim Róbert,
Sutarski Csanád, Szabolcsi Richárd I.
helyezés. Felkészítõ: Jassó Csaba 

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN

ÁLTALÁNOS ISKOLA

KKISTÉRSÉGI VERSENYEK::
Labdarugó  bajnokság    III.  kcs.
Dóra Zoltán 5.b., Tajti Krisztián 5.b, Szépi
Richárd 5.c., Pálinkó Márk 5.c., Sáfár
Vilmos 5.c., Kölcze Szabolcs 5.c., Veres
Dávid 5.c. I. helyezés. Felkészítõ:  Bóka
Péter

RRAJZVERSENY
Kalóczkai Ildikó 5.b., Sváb Erik 5.c.,
Benke Fruzsina 6.b., Endrész Nikolett
6.c., Kaszonyi Sándor 7.b., Mészáros
Dávid 7.b., Molnár Anita 7.a., Nagy
Angelika 8.b. I. helyezés Felkészítõ: Op
Vesna. Varga Dávid 3.b., Szincsák
Bernadett 6.b., Nagy Kitti 7.a., Györfi
Dóra 8.b.   II. helyezés Felkészítõ: Op
Vesna

MMATEMATIKA VERSENY -  Benke Fruzsina 6.b., Pákozdi Norbert 8.a, Kiss Mátyás
Levente 2.a. I. helyezés. Felkészítõ: Magyarné Huszár Ágnes, Bihariné Kiss Anikó,
Mermeze Klára

AANGOL NYELVI SZAVALÓVERSENY -  Balogh Adrienn 5.c.III. helyezés. Felkészítõ:
Sziklainé Fazekes Erzsébet Sipos Eliza 7.a. különdíj. Felkészítõ: Marschenek Zsuzsanna

SSZÖVEGÉRTÉSI VERSENY -  Horváth Kornélia 5.a., Kollár Melani 5.a.,
Nagyváradi Nóra 5.a. III. helyezés. Felkészítõ: Csürke Olga

VVERS ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY -  Gyöngyösi Katalin 4.b. I. helyezés. Felkészítõ:
Mészáros Krisztina. Benyovszky Csenge  2.a., Retek Mercédesz 2.c. III. helyezés.
Felkészítõ: Mermeze Klára, Ónódyné Papp Adrienn

VVERSÍRÓ VERSENY -  Kóti Henrietta 3.b. I. helyezés. Felkészítõ: Kartali Erika

KKATASZTRÓFAVÉDELMI VERSENY -  Balogh Bianka 8.c., Rendek Timea 8.c.,
Szatmári Barnabás 8.c., Pákozdi Norbert 8.a. II. helyezés. Felkészítõ: Juhász Józsefné

NNYELVTAN-  HELYESÍRÁSI VERSENY Kóti Henrietta 3.b I. helyezés (felkészítõ:
Tzintzisné Tárnoki Anita), Marton Dóra 3.a. II. helyezet (felkészítõ: Gulyás Rita), Batu
Bernadett 4. III. helyezet (felkészítõ: Matolcsi Erika)

CCSAPATVERSENY -  Batu Bernadett 4.c., Vámosi Réka 4.c., Ruckel Dzsenifer 4.c. III.
helyezett. Felkészítõ: Matolcsi Erika 

Megyei versenyek
RRÖPLABDA BAJNOKSÁG 33..KCS..  -  Balogh Adrienn 5.c., Portik Dóra 5.b., Toldi Lídia 5.a.,
Borsodi Fanni 6.a., Kovács Cintia 6.a., Nagy Barbara 6.a., Szincsák Bernadett 6.b.,
Molnár Anita 7.a., Medveczky Alexandra 7.a.; Sáfár Lilla 7.c. III. helyezés. Felkészítõ:
Farkas Ágnes

Országos verseny
FFUTÓBAJNOKSÁG-  Mojzer Nikolett 5.c., Balogh Adrienn 5.c., Mikó Erika 8.c., Rendek
Timea 8.c. II. helyezés. Felkészítõ:   Sziklainé fazekas Erzsébet. Agócs Dávid 5.c., Sáfár
Vilmos 5.c. III. helyezés. Felkészítõ: Sziklainé fazekas Erzsébet

MMODELLEZÕ VERSENY-  Kovács Norbert 7.b. IV helyezés. Felkészítõ: Hemmer Ferenc

Nemzetközi verseny
DDALVERSENY -  Németh Viktória 5.b.  III: helyezés. Felkészítõ: Czita Gáborné

GAZDIRA VÁRNAK….
"Nem kell megszereznünk a
kutya bizalmát vagy a ba-
rátságát, mert már a bará-
tunknak született - mielõtt
még felnyitná a szemét, már
hisz  bennünk…. Még
mielõtt megszületne, máris
az embernek adta minden
szeretetét…."
(Maurice Maeterlinch)

Szigethalmon egy állatbarátnál
húsz kutyus vár szeretõ gazdira. Közülük bemutatunk most kettõt, akik - tár-
saikkal együtt - saját, szeretõ gazdira várnak, akik már soha többé nem
fogják õket elhagyni. Most került hozzájuk 6 kis rotti-keverék kiskutyus is,
akiket szintén kidobtak - embereknek nem is neveznénk õket, akik ilyenre
képesek. Várjuk állatszeretõ, jó emberek jelentkezését, akik igaz szívû, hû-
séges négylábú társakat szeretnének befogadni. (06-20-803-05-43-Enikõ) 
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A SZÉPET MÉG SZEBBÉ, A KÖRNYEZETET
MÉG EGÉSZSÉGESEBBÉ…

HAJNALI
NAPKÖSZÖNTÕ

REEGGÉÉNNYYII TIIBBOORRNNÉÉ

elnök

Egyesületünk szerve-
zésével közös össze-
fogással ismét csodát
varázsoltunk a tele-
pülésünk Szivárvány
Bölcsõde  területén.
Az UNIO támogatásá-
val készült Bölcsõde

udvarát fásítottuk.
Nagyné Erzsike, az
intézmény vezetõjé-
vel már korábban
tárgyaltunk errõl,
hogy szeretné a segít-
ségünket igénybe
venni az udvar fásí-
tására. Az elõkészí-
tés, valamint a kivi-
telezés megszervezé-
se 2009. június 5-én
csodás összefogás-
ban megtörtént, me-
lyet dr. Schuller
Gáborné alpolgár-
mester asszony és
férje, Gábor is meg-
tekintett.

A fák megvásárlá-
sához Fejes Lajos
úrtól kaptunk anyagi
támogatást. A föld-
munkákhoz, mint
mindig a SZIKÕ KHT.
részérõl, azaz Balla
úr és Szabó Károly
csapata nyújtott
segítséget, valamint
az egyesületünk
ráérõ, lelkes tagjaival

tettük e nemes fela-
datot. A fák ültetése-
inek látványa szinte
szemet gyönyörköd-
tetõ tevékenység,
hisz ezt tapasztaltuk,
amikor a picik érdek-
lõdõ tekintetükbõl
kiolvasható volt,
hogy "de jó, hogy így
gondoskodnak, vi-
gyáznak az egész-

ségünkre!",  mert
ezek a szép fák a tisz-
ta levegõt fogják biz-
tosítani számukra. A
városunk ötödik év-
fordulója alkalmából
a Bölcsõde udvarára
ültetett 15 darab 3
méteres Salix és Po-
pulus fákkal a városi
rangunk színvonalát
emeltük, amelyet is-
mét együttmûködés-
sel tettünk. 

Igen, tudom felmerül
sokakban, hogy me-
gint a Zöld Háló te-
vékenységeivel talál-
koznak, de szeret-
ném tudatni, hogy a
településünk szép-
ségéért csak odaadó-
an, közös együttmû-
ködéssel érhetünk el
eredményeket. Mivel
a település törzsgyö-
keres lakosa vagyok,
mindezt így is te-
szem, igaz, hogy ez
sok plusszal jár, úgy
mint anyagilag, mint

munkával, de ha jó
szervezéssel tesszük
minden megoldható.
Örülök, hogy az elõzõ
újságban egyes szer-
vezetek önkormány-
zati támogatás össze-
geit leközölték, mert
ebbõl világosan ki-
tûnik, mint például a
mi esetünkben, hogy
150 ezer Ft támo-

gatásból mennyi
mindent tettünk és
teszünk, melyhez
úgy érzem, elmarad-
hatatlan a jó külsõ
támogatási szervezés
és a civil szerveze-
tekkel való együtt-
mûködés. Ez alatt
értem az AMME, a
Mozgáskorlátozottak,
a Vállalkozók, a Gróf
Széchenyi Ált. Iskola,
a Szent István Ált.
Iskola, a Felnõtt kó-
rus, a SZIKÕ KHT.,
és még más tisztele-
treméltó segítõk
összefogását, amit
nagy tisztelettel meg-
köszönök.

KOONNTTRRAA MAARRIIKKAA SZZVVIITTAA

Csukva még a sze-
mem, de az álom és
az ébrenlét határá-
nak ködfüggönyén át
is hallom, hogyan
zengi Napköszöntõ
himnuszát a dió-
fánkra ülve egy kis-
madár. Tudatom las-
san befogadja a haj-
nali koncert minden
csodás akkordját,
amint az ébredõ ter-
mészet felel kis
énekesünk áriájára.
Még csukva a sze-
mem, úgy gyönyör-
ködöm ébresztõ ma-
dárkám csodálatos
muzsikájában.
Aztán csend. Hajnali
öt óra van. Néhány
perc szünet után
vidám tere-ferébe
kezdenek kertünk
verebei, s mint zsi-
bárusok piaci zson-
gása, úgy hangzik
messzire a csiripelés.
Biztos jele ez annak,
hogy reggel van, egy
újabb szorgos nap
kezdete. Egy újabb
napé, amikor mi em-
berek irtjuk, pusz-
títjuk a természetet,
az állatok termész-
etes élõhelyét. De egy
újabb nap kezdete is,
amikor ismét tehe-
tünk valamit környe-
zetünkért, Földünk-
ért, a természetért.
Amikor valamit
visszapótolhatunk
pusztításunkból. 
Fájt a szívem, amikor
azt láttam, hogy a
Szabadság utcában
vágják a kiserdõ egy
részét. Csak néhány
méretesebb fa me-
nekült meg a motor-
fûrész fogaitól és a
fejszék élétõl. Azóta
felparcellázva, beke-
rítve. Biztosan kel-
lemes lakópark épül
majd ott a majdani
lakók örömére. Tu-

dom, látom, mert
arra járok naponta.
És szinte hallom a
kivágott fák néma
jajszavát, a fészküket
hiába keresõ mada-
rak kétségbeesett sí-
rását, a bokrok, fák
között élõ apró álla-
tok millióinak döb-
benetét. Szinte hal-
lom némán vádló
kérdésüket: "Mit
tesztek, emberek? Hová
lesz így a tiszta, jó lev-
egõ, a vidám madár-
dal?" Én tudom, hogy
most hová lesz! Tu-
dom, mert ott vol-
tam, aktív részese
lehettem a Regényi
Tiborné Aranka által
vezetett Zöld Háló
Egyesület újabb - im-
máron sokadik - város-
szépítõ akciójának. Mi,
a Zöld Háló Egyesület
aktivistái a Szikõ Kht.
hathatós segítségével
tizenhárom fát ültet-
tünk el a bölcsõde ud-
varán kíváncsi gyer-
mekarcok figyelmétõl
kísérve. Azt mondják,
aki fát ültet, az a jövõbe
néz. Így vagyunk ezzel
mi is. Látom magam
elõtt a ma bölcsõdéseit,
akik holnaptól vidáman
játszanak az általunk
ültetett fák alatt. De
lelki szemeim elõtt van-
nak már az õ gyer-
mekeik, a mi unokáink,
dédunokáink, akik u-
gyanolyan boldogan
játszanak, homokoznak
majd a mi, akkorra már
terebélyes fáink árnyé-
kától védve. Tudom,
hogy a Szabadság utcá-
ban kivágott erdõ lakói
megtalálják a Zöld Háló
fáit a bölcsõde udvarán.
Remélem, új otthonra
lelnek a fák ágai között
a madarak, és hamaro-
san a bölcsõdések is
madárcsicsergésre éb-
rednek délutáni ál-
mukból, mint én ott-
hon minden hajnal-
ban.
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Gondolatok a könyvtárban

EElléérrhheettõõsséégg::  22331155  SSzziiggeetthhaalloomm  JJóózzsseeff  AA..  uu..  5599..    
TTeell..::  0066-2244//551144-881100  FFaaxx::  0066-2244//551144-881111
NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  KKeedddd    1122  -  1199      SSzzeerrddaa  99    -  1199      CCssüüttöörrttöökk  1122  -  1199        PPéénntteekk    99  -  1166

Horváth Imre: 
Mit kívánjak nyárra?

Homokvárhoz: kupacot,
Horgászoknak: kukacot,
Hegymászóknak: nagy hegyet,
hûs fagyihoz: friss tejet,
folyópartra: fát, nagyot,
vakációt -száz napot!

Ádám István, Balogh Zsófi, Bánóczy
Istvánné, Dr. Csernyi Zsuzsanna és
édesanyja, Dallos Jánosné, Hajmási
Gabriella, Holocsi család, Juhász
Jánosné, Kürti Zoltán, Morik
Lászlóné, Somogyváriné Kiss Judit,
Székelyiné Matolcsi Mónika, Takács
Tibor, Bakosné Till Györgyikének
köszönjük az újabb sóderszállítmá-
nyokat!  Támogatásukat köszönjük!

Miszori Sándorné
könyvtárigazgató   és   munkatársai

VÁROSI K Ö N Y V T Á R
T Á M O G A T Ó I

K ö n y v a j á n l ó

Szakirodalom: 
Csíkszentmihályi Mihály: 
Az öröm mûvészete: flow a mindennapokban
Paludan, Ann: Kínai császárok krónikája 
Regan, Geoffrey: Katonai anekdoták

Szépirodalom:
Coelho, Paulo: A gyõztes egyedül van
Delinsky, Barbara: Amíg a nõvérem alszik
Spiró György: Feleségverseny
Macfarlane, Alan: Levelek Lilynek: a világ mûködésérõl

Gyermek- és ifjúsági irodalom, szakirodalom:
G. Szabó Judit: Sok a csinos lány
Balázs Ágnes: Lufi és a zûrös vakáció
Marék Veronika: Boribon születésnapja
Bartos Erika: Bogyó és Babóca világot lát: tengeri kaland, ûrutazás

Hangoskönyvek:
Durell, Gerald: Állati történetek (ea: Szacsvay László)
Karinthy Frigyes: Hölgyeim és Uraim (ea: Rudolf Péter)
May, Karl: Winnetou (ea: Galambos Péter)
Szepes Mária: Pöttyös Panni (ea: Venczel Vera)

Figyelem!
JJúúlliiuussbbaann  ééss  aauugguusszzttuussbbaann
sszzoommbbaattii  nnaappookkoonn  aa  kköönnyyvv-
ttáárrii  nnyyiittvvaa  ttaarrttááss  sszzüünneetteell!!

H e l y z e t j e l e n t é s

A 16 éven felüliek éves tagdíjának
legkisebb összege 800,-Ft (adakozó
jellegû!). Nem szigethalmi (más tele-
pülésrõl járó) olvasók részére 1000,-
Ft. 16 éven aluli olvasóknak 2009-
ben sem kell tagdíjat fizetniük!
Reméljük, minél több gyermek olva-
só keresi fel a könyvtárat. (A kedvez-
mény a 70 éven felüliekre is vonat-
kozik.)

Könyvtárunk 2009-ban is a 2007 óta
változatlan tagdíjjal várja Önöket, a
tagdíj összegét nem emeltük! A
könyvtár bõvítése azonban folytató-
dik! Ezért kérünk minden jószándé-
kú olvasót, hogy lehetõsége szerint,
adakozó jellegû, emelt tagdíj fizeté-
sével segítse a könyvtár erõfeszíté-
seit. Köszönjük!
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Séta a múltban

HHeellyyttöörrttéénneettii  GGyyûûjjtteemméénnyy  22331155  SSzziiggeetthhaalloomm,,  FFiiuummeeii  uu..  4488..    wwwwww..sszziiggeetthhaalloomm..hhuu//kkuullttuurrhhaazz
Nyitva  tartás: Hétfõ: zárva, Kedd, Szerda: 13:00-16:00, Csütörtök: Zárva, Péntek: 13:00-17:00,
Szombat, Vasárnap: zárva. A nyitva tartáson kívül, igény szerint telefonos egyeztetés szükséges.
Telefon: 06-70-380-76-81; 06-24-401-837 Megtekinthetõ  állandó  kiállítás:  - néprajzi gyûjtemény -
családtörténeti tárlat -gazdasági gyûjtemény. Idõszakos  Kiállítás:  Gyermekek  játékai  tárlat
Megtekinthetõ:  2009.  május  15-  július.31.

J á t s z a n i  j ó
KOONNTTRRAA MAARRIIKKAA SZZVVIITTAA

Akik ismernek, tudják, hogy
én lélekben nem nõttem fel.
Ma, negyvenöt évesen is épp
úgy szeretek játszani, mint
hajdanán kislány koromban
a Mátra lábánál. Legyen az
kártyajáték, ügyességi vagy
szerepjáték, most is szívesen
bekapcsolódom bármelyikbe.
Gyermekkorom kedvenc já-
téktárgyait, mesekönyveit
gyermekeim is használták,
élvezték. Ma is meg van az
elsõ "Cicusom", amit talán
négy-öt évesen kaptam egy
karácsonyra és attól kezdve
hoszszú évekig a hálótársam
volt. Vagy az a hajasbaba,
amit elsõ osztályos korom-
ban év végén a tanévben
összegyûjtögetett takarék-
bélyegeim ellenértékén vásá-
roltam, s amikor hazavittük,

izgatottságomban így kérdez-
tem a család otthonmaradt
tagjaitól a csomagra mutat-
va: "Namivanbennebaba?"
Játszani tehát jó, játszani
mindenki szeret, különösen
a gyerekek. Minden kornak

megvoltak a maga
sajátos gyermek-
játékai. És az volt az
igazi, amikor saját
magunk készítettük a
játékainkat, hiszen
abban benne volt
ügyességünk, le-
leményességünk, oda-
adó munkánk is. E-
zekbõl a sajátkezûleg
készített játékokból is
láthattunk ízelítõt
gyermeknap közeled-
tével a Helytörténeti
Múzeumban megren-
dezett játékkiállításon.
A felismerés örömével
néztem gyermekko-
rom elfeledettnek hitt
játékaira, rácsodálkoztam a
régi korok -apáink, nagy-
apáink - gyermekjátékaira is.
És bennem volt a kapcso-
lódás-kötõdés érzése, az a
büszkeség, hogy én is hozzá-
tettem a kiállítás anyagához

valamit. Most gyermekkorom
- akkor még sípoló - kutyája
õrzi a gumiállatok seregét a
múzeumban. Láttam a
nagyszülõk szemében a
büszkeséget, amikor uno-
káikat végigvezetve a kiállítá-

son mutatták: "Ez apád játé-
ka volt!" És láttam az unokák
szemében a kíváncsisággal
vegyes csodálkozást: "Hát
apa is volt gyerek?"Régi
mesekönyvek, társas játé-
kok, babák, bababútorok,

háztartási esz-
közök, különféle
mackók vették bir-
tokukba a Helytör-
téneti Múzeum
szobáit május 15-
én. És a játék az
udvaron folytató-
dott, miután Fáki
László polgármes-
ter úr köszöntve a
résztvevõket meg-
nyitotta a kiállí-
tást. A Szent
István Általános
Iskola kis diákjai
versekkel, tánccal,
dalos népi gyer-
mekjátékokkal

idézték fel a tavaszi nép-
szokásokat. A megnyitó után
pedig maguk is kipróbálhatták
a múzeum udvarán a szövés-
fonás különbözõ formáit, de le-
hetett kosarat fonni, gólyalá-
bon járni, hordón lovagolni is.

Igazi gyermekbarát nap volt ez
a múzeumban. Szombaton
folytatódott ez a nagyszerû
program, és a lehetõségek tár-
háza kibõvült mézeskalács-dí-
szítéssel, korongozással. Mert
játszani jó, játszani nagyon sze-
retek, hát lekuporodtam én is
egy kisszékre a kosárfonók
közé, hogy belekóstoljak egy ki-
csit a vesszõfonás rejtelmeibe.
Ragyogóan sütött a nap,
mintha csak õ is kedvét lelné a
játékban, úgy mosolygott ránk.
Csillogó gyermekszemek, kipi-
rult arcok, ügyes kezek és
kíváncsi kérdések igazolták a
játékkiállítás létjogosultságát, a
foglalkozások színvonalát. 

Hamarosan elkészült az én kis
kosárkám is. Jelképesen eb-
ben vittem haza a bájos gyer-
mekmûsor, az érdekes kiállítás
és a tartalmasan együtt töltött
órák élményét. S a kosárka
kaspóként szolgálva tovább
õrzi a szobámban nem csak a
szépséges kis virágot, amit bele
tettem, hanem gyermekkorom
világát és a játékkiállítás nyi-
tónapjának kellemes emlékét
is.
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NÁÁDD BÉÉLLAA

Valamikor réges-ré-
gen egy messzi-mesz-
szi kisvárosban (tán
nem is régen és nem
is messzi) megnyílt a
MÚZEUM. A hír hal-
latán kicsit elgondol-
kodtam (néha azt is

kell) felmerült az ö-
rök kérdés: mi cél-
ból? Hiszen nem
konkurálhat a Louv-
ra vagy a Nemzeti
Múzeum kincseivel
és településünk, a
többiekéhez képest,
kurta történelme
sem ad elegendõ
témát. Mikor aztán
elõször meglátogat-
tam a kétely, mint a
métely… (no, ne
poénkodjak). Idén
Lang Móni a "kultúr-
ból" meghirdette a
legkulturáltabb kö-
zösségek nemes ver-
sengését. A lényege
röviden: egy adott
közösség minél na-
gyobb megjelenési
rátát (ezt meg a sta-
tisztikusoknak) pro-
dukáljon bizonyos
eseményeken. No,
rástartoltunk a mi
kis osztályunkkal
(hajrá 8. b).
Az események között
volt kettõ, melyet a
MÚZEUM-ban kellett
abszolválni. Mikor az
elsõre elmentünk és

megnéztük megvilá-
gosodtam, mint Gau-
tama herceg (igaz én
nem váltam Budd-
hává). A katona tör-
téneti kiállításon vár-
tak a Mikecz huszár
bandérium tagjai és
Ica a MÚZEUM veze-
tõje, aki remek kis
anyagot rittyentett

össze. A huszárok e-
leve élményszerû elõ-
adása úgy lekötötte a
26 "ördögöm" figyel-
mét, hogy csuda.
Honnan tudom?
Hogy én is figyelhet-
tem. Nem szivárgott
ki senki az udvarra,
nem poénkodtak…
figyeltek. Az anyag és
az élmény arra indí-
tottak, hogy a kiál-
lítás anyagából nem
csak az osztályom-
nak, de az egész
Szent István gárdájá-
nak vetélkedõt szer-
vezek. Sõt Icával meg
beszéltük jövõre a
Csepel-sziget minden
lurkóját bevonjuk a
"kemény játékba".
Mikor az iskola felé
ballagtunk csapa-
tommal már kezdett
kikristályosodni a
válasz a kérdésre,
hogy mi célból a
MÚZEUM.  Pár héttel
késõbb játék kiállí-
tásra hívott a MÚ-
ZEUM. Na, gondol-
tam elmegyünk, de
ismerve a klaviatú-

rán nevelkedett osz-
tályomat ez kemény
lesz. Megérkezve, mi-
vel aggályaimat meg-
osztottam Icával, õ
elmondta a cseme-
téknek, akit a téma
nem érdekel a tisz-
tesség kedvéért, ak-
kor is nézzen be, oszt
kijöhet vissza az ud-

varba. Bementünk,
Ica elkezdett beszél-
ni, mit mondjuk -
vágta a témát, úgy
sztorizott, olyanokat
mesélt, hogy csi-
bészeim többsége ott
maradt hallgatni,
majd kérdezett ké-
sõbb már párbeszéd
is kialakult.
Ez után már biztos
voltam benne mi cél-
ból a MÚZEUM. A-
zért, hogy inspirál-
jam, kedvet kapjunk
mi és legfõképpen
gyermekeink a Nem-
zeti Múzeumhoz. A-
zért, hogy továbbgon-
dolkodásra késztes-
sen. Erre a mi MÚ-
ZEUM-unk tökélete-
sen alkalmas. Sza-
badon átköltve Dobó
szavait a MÚZEUM
ereje nem a kiállított
tárgyak sokaságá-
ban, hanem a muze-
ológusok lelkében
van!

HÁÁZZII MIIHHÁÁLLYY

Csíksomlyón jártunk
A Szigethalmi Római
Katolikus Egyházkö-
zségért Közhasznú A-
lapítvány szervezésé-
ben és anyagi támo-
gatásával immáron
másod ízben került
megszervezésre za-
rándokút a csíksom-
lyói búcsúra. Az
alapítvány elnöke,
Molnár Hajna vállal-
ta magára a szer-
vezés oroszlánrészét.
A negyvenhárom
résztvevõt szállító
buszt Pollák László
plébános atya áldása
és a szigethalmi ka-
tolikus templom
harangzúgása indí-
totta útjára. Arad,
majd Déva érintésév-
el jutottunk el széke-
lyföldi szálláshe-
lyünkre, Árkosra.
Déván felkerestük
Böjte Csaba ferences
szerzetes által alapí-
tott árvaházat, ahol
az Alapítvány aján-
dék élelmiszer cso-
maggal kedveskedett.

Szombaton került
sor a búcsúra. Más-
nap rövid kirándulás
következett Sepsi-
szentgyörgyön, majd
Mikes Kelemen zágo-
ni szülõházánál tet-
tünk látogatást. Az
utolsó napra maradt
az ezer éves millenni-
umát ünneplõ gyu-
lafehérvári székes-
egyház megtekintése.
A véletlen úgy hozta,

hogy a székesegy-
házban lebilincselõ
tudású kalauzt kap-
tunk Guttmann Sza-
bolcs személyében,
aki a 2007. év Eu-
rópa Kulturális Fõ-
városának, Nagysze-
bennek volt fõépíté-
sze. A többnapos ki-
rándulás leginkább
lélekemelõ eseménye
természetesen a
csíksomlyói búcsú,
ami megerõsített
minket lélekben, hit-
ben, a szeretet és az
összetartozás gondo-
latában. A zuhogó
esõvel nem törõdve, a
Szigethalom táblát
víve gondoltunk az
otthon maradt bará-
tokra, ismerõsökre.
Meglepetésként ért
minket, mikor talál-
koztunk más, a cso-
portunkon kívüli szi-
gethalmi lakossal, és
ahogy azt a Duna TV
is mutatta, a Sziget-
szentmiklósi Önkor-
mányzat népes cso-
portjával. Külön kö-
szönet jár azoknak a
katolikus híveknek,
kik adójuk 1%-ával

vagy egyéb pénzado-
mánnyal hozzájárul-
tak az Alapítvány ál-
tal szervezett prog-
ramokhoz, többek
között ehhez az út-
hoz is. Reméljük,
hogy az önzetlen tá-
mogatás továbbra is
megmarad, ezáltal a
2010-es évi búcsún
még többen képvisel-
hetjük Szigethalmot.

J Ö T T Ü N K ,  L ÁT T U N K …  
Avagy az inspiráció diadala

CSÍKSOMLYÓN JÁRTUNK
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Élet az óvodában-iskolákban

OVISOK A SZ E C S D I TANYÁN

MÉÉSSZZÁÁRROOSSNNÉÉ ZEELLEE

KRRIISSZZTTIINNAA

óvodapedagógus
Zöld Ovi

Végre elérkezett a vár-
va várt májusi nap. A
Zöld Ovi iskolába ké-
szülõdõ nagycsopor-
tosai dr. Békássyné
Kocsis Györgyi néni
(egyik óvodásunk
nagymamája) meghí-
vására a kunbaracsi
tanyasi táborba in-
dulhattak. A negyven
óvodást örömmel kí-
sértük mi felnõttek is,
hiszen már sok szépet
és jót hallottunk errõl
a helyrõl. Az idõjárás
is kedvezett, gyönyörû
napsütéses napnak
néztünk elébe.
Mikor a busz beka-
nyarodott a földútra,
a gyerekek izgatottan
kérdezgették, mikor
érünk már oda.
Zötykölõdtünk még
egy keveset a szõ-
lõtõkék között, majd
egy mesebeli tanya
képe tárult elénk. A
bejáratnál Gyuri bácsi
és egy csoport kutya
várt ránk. Györgyi
néni nem lehetett itt,
mivel még tanárnõi
feladatainak tett ele-
get.
A kutyák barátságos
üdvözlés után várták,
hogy a gyerekek mikor
kínálják meg õket az
útravalóul hozott
szendvicsekkel. Erre is
sor került, de elõbb
leültünk az árnyat adó,
szellõs teraszon, éhün-
ket és szomjunkat csil-
lapítani. Gyuri bácsi
kedvesen el-mondta a
tudnivalókat, majd
megszólaltatta a ko-
lompot, hogy minden-
ki felismerje majd
hívó szavát.
A kerti tó megcsodá-
lása után a gyerekek
birtokukba vették a
tábort. Kosárlabdáztak,

felmásztak az õrtorony-
ba, felültek a lábbal
hajtós körhintára, fo-
gócskáztak, barátkozta
a kutyákkal és felfedez-
ék a természet növé-
nyeit és állatait. A kötél-
húzó versenyen dere-
kasan küzdöttek, s a
sorversenyben is igye-
keztek helytállni.
Aztán megérkezett - a
gyerekeknek az egyik
legnagyobb élményt
nyújtó - terepjáró húzta
"lovas-kocsi". Leírhatat-
lan az a felszabadult-
ság, ami a gyerekeket
hatalmába kerítette. 
Önfeledten kiabáltak,
hogy "gyorsabban,
gyorsabban", s köz-
ben élvezték, ahogyan
a szél az arcukba vág,
s nevetve hajoltak le
az utunkba kerülõ á-
gak elõl.
Mire visszaérkeztünk,
már várt ránk a gõzöl-
gõ, bográcsban fõtt
paprikáskrumpli cse-
mege uborkával az
árnyat adó lugasban.
S a gyerekek pohár-
számra itták csodák-
csodájára a friss kút-
vizet.
Még volt egy kis idõnk
játszásra, aztán fájó
szívvel búcsúztunk a
tanyától. Attól a helytõl,
amit tiszta szívembõl
ajánlok és kívánok
minden gyermeknek.
Hiszen, az ezen a na-
pon tapasztaltak ismé-
telten megmutatták,
hogy milyen sokat ad-
hat a gyerekeknek a
természethez való visz-
szatalálás.Van rá lehet-
õség! Györgyi néni és
Gyuri bácsi szeretettel
várja nyaranta a tábor-
ba a gyerekeket. Szeret-
nénk ezúton is köszö-
netet mondani nekik
minden gyermek és fel-
nõtt nevében a felejt-
hetetlen élményeket
nyújtó napért. Köszön-
jük!

"Ha úgy érzed, te vagy a világon a legszomorúbb,
máris felderülhetsz, hiszen valamiben "leg" lettél."

Kedves leendõ Kisdiákok!
Szeretnénk megköszönni részvételeteket a szigethalmi Négyszínvirág
Óvoda, a Szent István Általános Iskola, valamint a Gróf Széchenyi
István Általános Iskola szervezésében meghirdetett "Kisdiák leszek
nemsokára" elnevezésû rajzpályázaton. A rajzpályázatra 38 kitûnõ
munka érkezett, melyeket az alábbi gyerekek készítettek:

NNÉGYSZÍNVIRÁGÉGYSZÍNVIRÁG ÓÓVODAVODA,  Z,  ZÖLDÖLD TAGÓVODATAGÓVODA
ANGYAL VILLÕ (1. helyezés), PAPP JANKA (2. helyezés), TÉZSLA
VANDA (6. helyezés), KRIGER KITTI (6. helyezés), KRIGER RICHARD,
BALÁZS LAURA (3. helyezés), BERENDI KLAUDIA, WOLF IZABELLA,
DÁSZKÁL NIKÉ

NNÉGYSZÍNVIRÁGÉGYSZÍNVIRÁG ÓÓVODAVODA,  S,  SÁRGAÁRGA TAGÓVODATAGÓVODA
ERDÉSZ DOMINIK, ROÓS MÓNIKA, TORNYOSSY ZSANETT, NÁDHÁ-
ZI IMELDA, TÓTH BENCE, FARKAS PETRA, KASSAI MILÁN, NÁD-
HÁZI LEONETTA, FAZEKAS RENÁTA, BARNA TÜNDE

NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA,  PIROS TAGÓVODA
HATHÁZI PATRÍCIA (5. helyezés), UDVARI FLÓRA (6. helyezés),
KOLESZÁR KATA, MARELYN EVELIN (4. helyezés), BAGIN PATRÍCIA,
DUBINA KITTI

NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA,  KÉK TAGÓVODA
SZÁSZ BEATRIX SIPOS BENCE (6. helyezés)
BÁNKI BENCE MIKOLECZKI ATTILA 
SZABÓ ROLAND SIPOS LILIEN
ÓNODI OZOR SZALLER ALEXADER
TÉGLÁS RÉKA SARKADI BENCE
KEREKES SZILVIA   BALOGH MÁRKUSZ

GRATULÁLUNK!

AA  NNÉGYSZÍNVIRÁG ÓÓVODÁBA FELVÉTELT NYERT

GYERMEKEK SZÜLEINEK A S Z Ü L I ÉRTEKEZLETEK

A KÖVETKEZ IDPONTOKBAN LESZNEK::

Sárga  és  Zöld  Ovi  (Szabadkai  u.  101-1103.):  
2009. augusztus 25., kedd 16:00
Kék  Ovi  (M  út  6.):  
2009. augusztus 26., szerda 16:00
Piros  Ovi  (Kolozsvári  u.  14.):  
2009. augusztus 27., csütörtök 16:00
Narancssárga  Ovi  (Rákóczi  Ferenc  u.  145.):
2009. augusztus 28., péntek 16:00

Minden kedves szül abba az óvodába menjen szüli értekezletre,
amelyik tagóvodába gyermeke felvételt nyert.

Négyszínvirág Óvoda



BOORRII JUUDDIITT

fejlesztõpedagógus

MENJÜNK EGYÜTT
PIACRA! 
Már odafelé úton be-
szélgethetünk róla,
hogy mi mindent le-
het ott kapni. Játsz-
hatunk "szókígyót" is
gyümölcsökkel vagy
zöldségekkel. A játék-
ban gyümölcsöket
sorolunk úgy, hogy
az elsõ játékos mond
egy gyümölcsöt, a kö-
vetkezõ megismétli,
majd õ is mond e-
gyet, a harmadik
megismétli mindket-
tõt, és csak ezután
tesz hozzá stb., így
egyre hosszabb lesz a
"szókígyó". 
A piaci vásárlás re-
mek terep lehet a na-
gyobbacskáknak ar-
ra, hogy ismerked-
jenek a pénz fogal-
mával, használatá-
val, értékével. De

izgalmas eszköz a
piaci mérleg is! Meg-
figyelhetjük, hogy ho-
gyan használja az
árus, milyen súlyo-
kat rak rá stb. Majd a
"méricskélés" gyakor-
lására remek terep
lehet az otthoni ho-
mokozó, pancsoló. 
A piacon vásárolt
zöldségbõl, gyümöl-
csbõl készítsünk e-
gyütt salátát. A kis-
sebbek segíthetnek
elõkészíteni, meg-
mosni a hozzávaló-
kat, míg a nagyobbak
már akár a darabo-
lásban, szeletelésben
is a segítségünkre le-
hetnek. Nem baj, ha
a "vékony" szelet u-
borkák ujjnyi vastag-
ra sikerülnek, a salá-
tánk attól még ugya-
nolyan finom lesz, ha
nem még finomabb… 
A megmaradt gyü-
mölcsökbõl, zöldsé-
gekbõl pedig a játé-
kosabb kedvûek né-

hány fogpiszkáló,
mazsola, dió, aszalt
gyümölcs segítségé-
vel vidám figurákat
készíthetnek, ame-
lyek aztán jó étvágy-
gyal el is fogyasztha-
tók! 

ROSSZ IDÕBEN...
A kert, a játszótér, a
homokozó, rengeteg
játszási és tanulási
lehetõséget rejt. Saj-
nos azonban nyáron
is elõfordul, hogy
rossz idõ van, és zárt
helyre szorulunk. Í-
me, néhány játék,
mellyel a szobában is
megmozgathatjuk a

gyerekeket: "Tûz - víz
-repülõ": mozgásos
figyelemfejlesztõ já-
ték, melyben a ve-
zényszavakhoz egy-
egy mozdulatsor tar-
tozik (pl.: ha azt
mondjuk, hogy tûz,

le kell hasalni, ha
azt, hogy víz, fel-
mászni az ágyra, ha
pedig azt, hogy repü-
lõ, akkor a karjainkat
kitárva, repülõt imi-
tálva körözhetünk a
szobában). 
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MOLNÁR GÁBOR TÁRSASÁG KIÁLLÍTÁSA
a Gróf Széchenyi István Általános Iskolában

"EGYÜTT A PARLAGF ELLEN!"
GRRÓÓFF SZZÉÉCCHHEENNYYII ISSTTVVÁÁNN

Á.  I.  IGGAAZZGGAATTÓÓSSÁÁGGAA

2009. március 27-én
a Széchenyi Névadó
Hét keretében meg-
rendezte a Gróf Széc-
henyi István Általá-
nos Iskola Molnár
Gábor vadász-író ki-
állítását. A Veszpré-
mi Múzeumból el-
hoztuk a kiállítási
tárgyakat, bemutat-
tuk az író munkás-
ságát, a kutatási he-
lyeket és a sikeres
regényeit.
Elõadóink voltak: dr.
Tatai Zoltán nyugal-
mazott egyetemi do-
cens, a Molnár Gáb-

or Társaság elnöke
és Rigóczki Csaba,
aki a docens úr ta-
nítványa volt, ma
már neves elõadó.
Somodi Gyula sziget-
halmi tanácselnök-
ként személyesen is-
merte Molnár Gábort, a
hozzá fûzõdõ barát-
ságáról meghatóan
beszélt és verset is
mondott.  Megtisztel-
te rendezvényünket
Molnár Gábor fia és
unokája. A kiváló e-
lõadások során a
"Bakonytól Amazó-
niáig" tartó életutat
követhettük végig
diaképek segítségé-
vel. A rendezvényt
Fáki László polgár-

mester úr nyitotta
meg, aki gyerekkori
élményeibõl idézett,
amelyet Molnár Gá-
bor regényeinek olva-
sása során élt át. A
vendégek körében
voltak régi tanítvá-
nyok, kollégáink és
iskolánk diákjai, a-
kik közül többen
hozzászóltak és va-
dász élményeikrõl is
meséltek.  
Remek délutánt töl-
töttünk együtt, me-
ghallgatva dr. Tatai
Zoltán úr tolmácso-
lásában az író példa-
értékû életútját.

SZZIIKKLLAAIINNÉÉ FAAZZEEKKAASS

Erzsébet tanítónõ
JUUHHÁÁSSZZ JÓÓZZSSEEFFNNÉÉ

tanítónõ

A Gróf Széchenyi
István Általános Is-
kolában 2009. május
21-én tartottuk a
kistérségi "Együtt a
parlagfû ellen" ver-
senyt. A környezõ te-
lepülésekrõl 7 felsõs,
valamint 4 alsós csa-
pat mérte össze tu-
dását. A gyerekek az
állomásokon nagyon
hasznos, gondolkod-
tató feladatokat ol-
dottak meg, játékos
formában. A  szoros
versenyben  az  alábbi
eredmények  szület-

tek: Alsó  tagozat:  Tö-
köli Általános Iskola,
Gróf Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola,
Szent István Általá-
nos Iskola
Felsõ  tagozat: Szent
István Általános Is-
kola, Gróf Széchenyi
István Általános Is-
kola, József Attila Ál-
talános Iskola. A ver-
senyzõk értékes
könyvekkel, szép vi-
rágokkal és egy kelle-
mesen eltöltött délu-
tán emlékével távoz-
tak. Ezúton is kö-
szönjük a csapatokat
felkészítõ, valamint a
versenyt lebonyolító
pedagógusok mun-
káját.

Hurrá nyári szünet!

Csemeteneve lde

Beköszöntött a várva várt nyári szünidõ. Hét ágra süt a
nap, várnak a strandok, sok szülõnek azonban igen ko-
moly fejtörést okozhat, hogy mit fog csinálni gyermeke a
nyári szünetben. Önfeledten játszani! Igen! Nagyon fontos
a szabad játék, kell, hogy legyen a gyermeknek elegendõ
ideje, lehetõsége a szabad, irányítás nélküli játékra. De
emellett szerepet kell kapnia a tudatos, jól megtervezett és
megszervezett tevékenységeknek is. Egy nyár alatt
rengeteg új információ érheti a gyermekeket, a mi dol-
gunk, hogy segítsünk a tapasztalatokat feldolgozni, rend-
szerezni. Segítségül néhány könnyen megvalósítható, a
mindennapokba beépíthetõ ötletet gyûjtöttem össze.
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O V I S O K A Z I S K O L Á N K B A N
Május 18-át nagy izgalommal várták az új és a régi Széchenyisek is. Nagycsoportosok
és óvó nénjeik és persze néhány érdeklõdõ szülõ látogatta meg a leendõ elsõs tanító
nénik óráit, bizonyítva a régi igazságot: "Sok jó ember kis helyen is elfér.". Izgalmakkal
és székcipeléssel kezdõdött, ismerkedéssel és sok nevetéssel folytatódott, végül Mara
néni drámásainak színes elõadásával és vendéglátással zárult a délelõtt. Sok kíváncsi,
együttmûködõ, figyelni tudó kisgyerekkel találkozhattunk újra (hiszen az "Iskolába
hívogató" programjain már jó ismerõsök lettünk), és nagy várakozással köszöntünk el
egymástól.: "Szeptemberben találkozunk!"

Mészáros Krisztina tanító

AA  SZIGETHALMI GGRÓF

SSZÉCHENYI IISTVÁN

ÁÁLTALÁNOS IISKOLA NYÁRI

ÜGYELETI RENDJE::

2009. június 16-17-18-án 800-1200
Titkársági ügyelet
2009. június  22-én  1200-1600
Titkársági ügyelet
2009. július 1-jén (szerda)  800-1200
Egyed Jolán igazgató
2009. július 8-án (szerda) 800-1200 
Kerekesné Nagy Julianna 
igazgatóhelyettes 
2009. július 15-én (szerda) 800-1200
Titkársági ügyelet
2009. július 29-én (szerda) 800-1200
Titkársági ügyelet
2009. augusztus 5-én (szerda) 800-1200  
Vidáné Wéber Adrienn igazgatóhelyettes
2009. augusztus 12-én 800-1200
Titkársági ügyelet

Ebédbefizetés  2009.  augusztus  24-één
(hétfn) 730-1800 óráig.
Ebédbefizetés  pótnapja: 2009. augusztus
28. (péntek) 730-1500 óráig.

Egyúttal mindenkinek élményekben
gazdag jó pihenést kíván a nyári szünetre
a Gróf Széchenyi István Általános Iskola
igazgatósága nevében

Egyed Jolán igazgató

Alapítványi köszönet
A  Szigethalmi  Gyermekek  Mosolyáért  Alapítvány  megköszöni  Thurzai  Lajosné  nyugalma-
zott  tanárn,  Szigethalom  Díszpolgára  anyagi  támogatását,  amelyet  a  Gróf  Széchenyi
István  Általános  Iskola  tanulóira  fordítunk.

"Jancsi bácsinak
szót fogadok, Mari-
ka néninek nem": a
játékban a gyerekek
különféle utasításo-
kat kapnak, amelyek
elé mindig odatesz-
szük, hogy "Jancsi
bácsi mondja…" vagy
"Marika néni mond-
ja…". Mivel Jancsi
bácsinak szót kell
fogadni, az általa kért
utasításokat végre-
hajtjuk, de amit Ma-
rika néni kér, azt
nem tesszük meg. 
"Repül a…, repül a":
a játékban minden
mondat így kezdõdik,
és nekünk kell befe-
jezni. Ha olyan dolog-

gal egészítjük ki, ami
valójában repül, ak-
kor a kezeinket a ma-
gasba kell emelni, ha
pedig repülni nem
tudó dolgot mon-
dunk, a kezek lent
maradnak. 

Zenés helyfoglaló
játékok: amíg szól a
zene, táncolunk, de
ha elhallgat, le kell
ülni egy elõre meg-
beszélt helyre. Ha új-
ra halljuk a zenét,
újból táncolni kez-
dünk. Nagyobbakkal
játszhatjuk székek-
kel, ahol minden kör-
ben elveszünk egy
széket. Aki hely nél-

kül marad, kiesik a
játékból. 
Lufi- és buborékva-
dászat:  egyszerû, de
a gyerekek által na-
gyon kedvelt játék. A
lufit úgy kell passzol-
gatnunk egymásnak,
hogy ne essen le a
földre. A buborékos
játék is hasonló, itt a
gyerekeknek el kell
kapni a buborékokat,
még mielõtt földet
érnének. 

A NAP VÉGÉN...
Fontos, hogy egy
mozgalmas, tartal-
mas nap végén vala-
milyen módon össze-
gezzük, rögzítsük a

tapasztalatokat, él-
ményeket. Izgalmas
lehet, ha bábokkal
játszunk el egy-egy
jelenetet a napból,
vagy ha az esti mesé-
be szõjük bele az
aznapi élményeket. 
Elõfordulhat, hogy a
nyár végére rengeteg
fénykép gyûlik össze.
Ezek válogatásába,
csoportosításába is
bevonhatjuk a gyere-
keket. A legjobb
fényképeket kivá-
lasztva tablót is ké-
szíthetünk a nyárról.
A nyári szünet egy
idõkeret, melynek mi
adunk tartalmat, és
kis odafigyeléssel a

kicsik számára izgal-
massá, kalandossá
varázsolhatjuk.
Nagyon kellemes pi-
henést, és önfeledt,
játékosan együtt töl-
tött nyarat kívánok
minden gyermeknek
és szüleiknek!

Megújul a Szabadkai utcai iskola
A Szent István Iskola Szabadkai utcai épületének felújítására 2008. decemberé-
ben Szigethalom Város Önkormányzata támogatást nyert az Önkormányzati Mi-
nisztérium jóvoltából. Az elmúlt idõszakban megtörtént a kivitelezési munkálatok
elõkészítése, elkészültek a szükséges tervek, valamint lefolytatásra került a kivi-
telezõ cég kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, melynek eredményérõl
2009. május 21-én hozta meg döntését a település Képviselõ-testület.A kivitelezési
munkálatokat a  Bau-VVertikál  Építõipari  Kft.  a  2008/2009.  tanév  végével  kezdi
meg, a  teljes  körû  befejezés  dátuma  2009.  október  25.  napja. A felújítás során az
épület belsõ terei, gépészeti és elektromos berendezései felújításra kerülnek. Az
épület új nyílászárókat, homlokzati és tetõszigetelést kap. Megvalósul az épület
akadálymentesítése, valamint az iskolaudvar és parkoló rendezése. A  felújítási
munkálatok  jelentõs  része  még  a  nyári  szünet  ideje  alatt  megvalósul,  azonban  a
folyó  építési  munkálatok  a  tanévkezdést  és  a  tanmenetet  az  õszi  idõszakban  is
érinteni  fogják.  A tanítás zavartalansága érdekében az építési munkálatok üteme-
zését - a kivitelezõ és az intézmény vezetõségének együttmûködésével - úgy igye-
keztünk kialakítani, hogy az a tanítás menetét a lehetõ legkisebb mértékben
érintse. A konkrét intézkedésekrõl és tanévkezdés menetérõl a tanulók és szüleik
az intézménytõl kapnak tájékoztatást. 
Ezzel  együtt  kérjük  az  érintett  lakosság,  a  szülõk  és  gyerekek  szíves  türelmét  és
megértését  a  felújítás  idõszaka  alatt,  melynek  végeredménye  egy  kívül-bbelül
megújított  iskolaépület  lesz!
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Június havi kulturális programok
SSZIGETHALMI VVÁROSI SSZABADIDÕKÖZPONT -  22331155  SSZIGETHALOM,,  SSPORT U..  44..  
TTEL ::  0066-2244-888899-222299;;  0066-7700-333344-88889944  -  
E-MAIL ::  KULTURHAZ@@SZIGETHALOM..HU

Z ö l d   t e r e mZ ö l d   t e r e m
1.  szerda  15:30  Asszony  Kórus      18:00  Regenerációs    Alapítvány      
2.  csütörtök  15:00  Mozgáskorlátozottak  
3.  péntek  18:00  cserkészek                                                                                                            
8.  szerda  15:30  Asszony  Kórus        18:00  Regenerációs  Alapítvány      
9.  csütörtök  16:00  Vidám  Nyugdijasok  
14.  kedd  17:00  Nyugdijas  Baráti  Kör  
15.  szerda  9:00  Termékbemutató      15:30  Asszony  Kórus

18:00  Regenerációs        Alapítvány                                  
16.  csütörtök  16:00  Mozgáskorlátozottak  
17.  péntek  16:00  Szegfû  Klub  
18.  szombat  Zártkörû  Rendezvény  
20.  hétfõ  9:00  Vegyeskereskedés      
22.  szerda  15:30  Asszony  Kórus    18:00  Regenerációs  Alapítvány      
23.  csütörtök  16:00  Vidám  Nyugdijasok  
25.  szombat  x.Jubileumi  Ikertalálkozó  
26.  vasárnap  Takarítás  
28.  kedd  9:00  Nyugdijas  Baráti  Kör  
29.  szerda  15:30  Asszony  Kórus  18:00  Regenerációs  Alapítvány        
30.  csütörtök  16:00  Mozgáskorlátozottak

1.  szerda  17:00  Tori  Judo    
19.00  Zártkörû  rendezvény    

2.  csütörtök  18:30  Tha  Chi    
5.  vasárnap  10:00  Regenerációs  alapítvány        
6.  hétfõ  17:00  Tori  Judo        

18:00  Thai  Chi                                                                      
7.  kedd  18:00  Zártkörü    
8.  szerda  17:00  Tori  Judo          

19:00  Zártkörû  rendezvény                                                                                            
9.  csütörtök  18:30  Tha  Chi    
13.  hétfõ  17:00  Tori  Judo  ,    

18:00  Thai  Chi                                                                                                                  
14.  kedd  18:00  Zártkörû  rendezvény    
15.  szerda  17:00  Tori  Judo            

19:00  Zártkörû  rendezvény    
16.  csütörtök  18:30  Tha  Chi    
18.  szombat  Zártkörû  rendezvény    
19.  vasárnap  10:00  Regenerációs  alapítvány          
20.  hétfõ  17:00  Tori  Judo      

18:00  Thai  Chi                    
21.  kedd  18:00  Zártkörû  rendezvény    
22.  szerda  17:00  Tori  Judo                                                            

19:00  Zártkörû  rendezvény    
23.  csütörtök  18:30  Tha  Chi    
25.  szombat  X.Jubileumi  Ikertalálkó    
26.  vasárnap  Takarítás    
27.  hétfõ  17:00  Tori  Judo          

18:00  Thai  Chi                    
28.  kedd  18:00  Zártkörû  rendezvény    
29.  szerda  17:00  Tori  Judo                                                            

19:00  Zártkörû  rendezvény    
30.  csütörtök  18:30  Tha  Chi    
2.  vasárnap  10:00  Regenerációs  alapítvány          

S z í n h á z t e r e mS z í n h á z t e r e m

1.  szerda  17:00  Felnõtt  kórus                                                  
2.  csütörtök  18:00  Irodalmi  és  Képzõmûvész  

Asztaltársaság    
3.  péntek  19:00  Jobbik  Szigethalmi  Szervezete    
5.  vasárnap  08:00-110:00  Napsugársziget  

Családi  klub  -  Tehetséggondozás      
6.  hétfõ  18:00  AA    
7.  kedd  18:00  AMME,Kúlturális  Baráti  Kör    
8.  szerda  17:00  Felnõtt  kórus                                                  
9.  csütörtök  18:00  Irodalmi  és  Képzõmûvész  

Asztaltársaság    
10.  péntek  18:00  Cserkészek    
12.  vasárnap  08:00-110:00  Napsugársziget  

Családi  klub  -  Tehetséggondozás      
13.  hétfõ  18:00  AA    
15.  szerda  17:00  Felnõtt  kórus                                                  
16.  csütörtök  18:00  Irodalmi  és  Képzõmûvész  

Asztaltársaság    
17.  péntek  18:00  Cserkészek    
18.  szombat  Zártkörü  Rendezvény    
20.  hétfõ    18:00  AA    
22.  szerda  17:00  Felnõtt  kórus                                                  
23.  csütörtök  18:00  Irodalmi  és  Képzõmûvész  

Asztaltársaság    
24.  péntek  18:00  Cserkészek    
25.  szombat  X.  Jubiileumi  Ikkertalálkozó    
26.  vasárnap  Takarítás    
27.  hétfõ  18:00  AA    
29.  szerda  17:00  Felnõtt  kórus                                                  
30.  csütörtök  18:00  Irodalmi  és  Képzõmûvész  Asztaltársaság    
31.  péntek  18:00  Cserkészek  

B o r d ó   t e r e mB o r d ó   t e r e m

S á r g a   t e r e mS á r g a   t e r e m

2.  csütörtök  8:30  -  10:00  Angol  tanfolyam      
7.  kedd  8:30-110:00  Angol  tanfolyam    

13:00-114:30  Falugazdász      
14  .kedd  8:30-110:00  Angol  tanfolyam    

13:00-114:30  Falugazdász      
16.  csütörtök  8:30  -  10:00  Angol  tanfolyam      
21.  kedd  8:30-110:00  Angol  tanfolyam    

13:00-114:30  Falugazdász      
23.  csütörtök  8:30  -  10:00  Angol  tanfolyam      
25.  szombat  X.  Jubileumi  Ikertalálkozó    
26.  vasárnap  Takarítás    
28.  kedd  8:30-110:00  Angol  tanfolyam    

13:00-114:30  Falugazdász      
30.  csütörtök  8:30  -  10:00  Angol  tanfolyam    
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Ikerszépségverseny 
- Részletes kiírás - 
QUEEN OF TWINS KIDS
-  3-115  ÉVES KORIG
Ezen  belül  4  kategória:
Ovis: 3-6 éves korig
Alsós: 1-4. osztályosig
Fe ls s: 5-8. osztályosig
Tini: 14-15 éves korig

A jelentkezk az ikertalálkozó
napján a déleltti órákban egy
gyors oktatást kapnak a meg-
felel  színpadi viselkedésbl,
majd a Színpadon felvonulnak
a szakavatott zsri eltt. Ruhá-
ban megkötés nincs, de fontos,
hogy az ikerpárok egyforma
öltözékben jelenjenek meg. A
verseny 1 fordulóból áll.

QUEEN OF TWINS ORIGINAL
-  16-330  ÉVES KORIG
A hagyományos iker szépség-
verseny, amely 3 fordulóból áll.
Az ikrek hétköznapi, fürdru-
hás és alkalmi ruhás fordulóban
mérik össze szépségüket. A
szépségverseny menete a szo-
kásos, a színpadi koreográfia
betanulása 2009. július 24-én
pénteken történik a helyszínen.
(Találkozó a Szigethalom Városi
Szabadidközpontban, 2315
Szigethalom, Sport u. 4. 10:00
órakor). A jelentkezés sorrend-
jében 20 fnek tudunk szállást
biztosítani. A színpadi show
betanítása ingyenes. Étkezést

saját költségen kell megoldani.
QUEEN OF TWINS SENIOR
-  31  ÉVES KORTÓL
1 fordulós felvonulás, ahol
szabadon választott ruhában
jelenhetnek meg az ikerpárok,
de egyforma öltözékben. A
színpadi koreográfia beta-
nulása az ikertalálkozó napján
történik a déleltti, kora délutá-
ni órákban.
DDííjjaazzááss::
Minden  korosztályban,  illetve
kategóriában  az  els  ikerpár
100.000-1100.000  Ft  érték
nyereményben  részesül. De az
udvarhölgyek is értékes nyere-
ményeket kapnak, illetve min-

den résztvev ajándékot.
Díjainkat fszponzorunk az
EuroTrend Utazási Iroda Kft.
ajánlotta fel.
FÉRFI IKERLÁB SZÉPSÉGVERSENY
Keressük a legszexisebb, leg-
szebb vádlijú, bokájú ikreket. A
szr nem akadály!

A versenyekre eljelentkezést
várunk. Kérjük, akik részt sze-
retnének venni a megméretteté-
seken, jelentkezzenek az alábbi
e-mail címen: info@varosisz-
abadidokozpont.hu 
Az  iker  szépségversenyre  a
jelentkezési  határid:  2009.
július  13.

Ismét szülinapot ünnepel-
hettünk. Idén már a máso-
dikat….a nemrégiben 10
éves Gyermekjóléti Szolgá-
lat után, most városunk
évfordulója következett.  Öt
évvel ezelõtt "még csak"
nagyközség, ma már, 5 éves
város. Szinte hihetetlen mi-
lyen gyorsan repültek el az
évek, csak azt veszem ész-
re, hogy újra elérkezik az
idõ, s várososunk díjazott-
jait konferáljuk a színpad-
ra. Idén sem volt ez más-
képp, a lelkes készülõdést,
a torokban dobogó szív
követte, s a drukk, hogy
minden jól sikerüljön. A
Városi Szabadidõközpont
munkatársai éjt s nappalt
egybevéve dolgoztak azon,
hogy a party valóban jól
sikerüljön. S nem hiába…

A nyitóünnepség a már
említett városi díjak kiosz-
tásával kezdõdött, de ko-
ránt sem volt hagyomá-
nyosnak mondható. Egy-
részt az idén elõször a díja-

zott pedagógusok is itt ve-
hették át emléklapjaikat,
másrészt pedig megemlé-
keztünk falunk-nagyközsé-
günk-városunk eddigi ve-
zetõirõl, tanácselnökökrõl
és polgármesterekrõl. A
díjazottak pedig, eddigi tár-
saikkal együtt építhették a
"városfalat", ugyanis a má-
sik meglepetés egy-egy név-
re szóló márványtégla volt,
melyet az ünnepség végén
mindenki a helyére illeszt-
hetett. Ezúton is, gratulá-
lok minden díjazottnak.

A vendégeket a polgármes-
ter invitálta az installá-
cióra, egy különleges be-
mutatótérre, ahol a város
múltján keresztül átsétál-
hattunk egészen a tervezett
jövõig. Volt itt traktor, amit
még a Csepel Autógyárban
gyártottak, a büszkesége-
ink tablója, az intézmények
bemutatkozása, de meg-
nézhettük a készülõ La-
komacsarnok terveit, a Du-
na kotrását szimbolizáló

kis "tavat", nádassal, és
tudomást szerezhettünk az
önkormányzatban folyó
szervezetfejlesztésrõl is.
A kiállítás végén hatalmas
tükörbe nézve olvashat-
tunk: "Te is ide tartozol", és
emlékül elvihettünk egy-
egy festett követ, a csekély
8000 darabból…

A mulatság folytatódott
szombaton és vasárnap is,
s esõ ide-vagy oda, a jóked-
vet nem tudta elrontani. A
fittebbek már reggel fel-
vették a nyúlcipõt, majd
tornyot rakhattak reke-
szekbõl, s ha mázlijuk volt,
a szél sem fújta le õket,
nem úgy, mint engem…
Dél körül már messzire
szállt a gulyás illata, no
meg a palacsintáé, így ha-
sunk sem maradt üresen.
Délután irány a nagyszín-
pad, ahol tehetségek mu-
tatkoztak be, a néptánctól
a standardon át, a diszkóig,
a kicsiktõl a nagyokig te-
kinthettünk meg, színvo-

nalas produkciókat. Este-
felé haladva tanúi lehet-
tünk a néptáncosok tûzug-
rásának, s hasunkat is
foghattuk…a nevetéstõl.
Aki a 80'as években nem
járt még discóba, az most
belekóstolhatott, milyen
volt akkor szórakozni, egy
príma videó disco kereté-
ben. Együtt ropta idõs és fi-
atal.
A másnap a kutyatulajdo-
nosoknak kedvezett, a
SZIKE vezetésével kutya-
szépségversenyt szerveztek.
De a móka és a kacagás
folytatódott Reggae parti-
val, majd Koós Jánossal,
aki magával hozta billen-
tyûsét, dobosát, sõt fele-
ségét, és élõben zenélt ne-
künk…Végül az est koroná-
ja, a színesre festett ég…a
tûzijáték. 

S z ü l i n a p  a  j a v á b ó l . . .
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Bemutatkozik a Szigethalmi
Kulturális Baráti Kör
"minden érdekel minket, ami értéket képvisel…"

2006. õszén alakult
meg a Baráti Kör, a
már több éve össze-
járó, a mûvészetek
valamelyik ágát
gyakorló, vagy ked-
velõ barátokból. A
helyi saját, és más
ünnepi ren-
dezvényeken kívül,
az ország számtalan
településén öregbítet-
tük Szigethalom kul-
turális életének jó
hírét Csepel - sziget
t e l e p ü l é s e i n ,
Budapest több
kerületében, Ózdon,
L e á n y f a l u n ,
Püspökhatvanban,Vá
rpalotán, Öskün,
Kozárdon, Pásztón,
Igalon, Tokajban.
Céljaink között szere-
pel megismerni a
klasszikus, és
kortárs mûvészek-
írók, költõk, festõk,
zenészek alkotásait.
Ezek, és a Baráti Kör
mûvészeinek bemu-
tatásával színesebbé
tenni városi ünnep-
ségeinket, ren-
d e z v é n y e i n k e t ,
Szigethalom kul-
turális életének
bemutatása, mind
országosan, mind
p e d i g
országhatárainkon
túl. Továbbra is aktí-
van részt veszünk a
helyi civilszervezetek
életében, és szeretet-

tel fogadunk min-
denkit ren-
dezvényeinken.

Találkozunk minden
hónap második páros
keddjén 18:30-kor a
V á r o s i
Szabadidõközpont
Bordó termében.
Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!
WEB: www.szigeth-
almibaratikor.5mp.e
u

2009 m á s o d i k
félévének tervei:
Július 24-tõl Aug. 2-
ig Alkotótábor a
Baráti Kör tagjai
részére Agárdon.
Közös múzeumláto-
gatások. Október 23-
25. Õszi Tárlat
megrendezése az
alkotótábori alkotá-
sokból. Baráti
Karácsony vidám
évbúcsúztató

Nyílt  levél  Fáki  László  polgármester  úrnak
-mmeghatalmazás  nélkül

Köszönet településünk elz vezeti (és hozzátartozóik) nevében a vá-
ros öt éves évfordulója alkalmából tett megemlékezésért. Ahogy tetté-
tek, az több volt, mint ünnepélyes. Kérem, hogy a köszönetet juttasd el
minden közremködnek!

Szigethalom, 2009. június 19.
Üdvözlettel:

Somody Gyula

AALKALMI RÍMEK

Lugosi, Nagy, Szallerné, Hetesi, 
Garai, Szabó, Németh, közben én.
Ki így, úgy tudta dolgát tenni, 
de alig szélesedett az ösvény.

Az elsõt csak szavakból ismerem,
A többiekkel kezet is fogtam.
Úgy jöttem ide, hogy el sem mentem,
de nem mondtam el soha szavakban.

Most is csak úgy kicsordul belõlem, 
mert megemlékeztek a maiak.
Legyen ez szerény köszönet tõlem,
ami egy ideig még itt marad.

Somody Gyula



*Elõnevezéssel júni-
us 15-ig 2000 Ft (az
UMSZ regisztrált fu-
tóinak elõnevezéssel
1600, a helyszínen
2000Ft). Kedvez-
mény: az SZTE és a
SZUFLA tagjainak 50%.  
Útvonal: a parkerdõ-
ben egy 900m beve-
zetõ szakaszt köve-

tõen 6350m pályán
1,2 illetve 8 kör, majd
vissza 900m (8150,
14500 és 52600 m),
Nevezés: az 52 km
távra elõzetesen név,
lakcím és születési
idõ megadásával
(karo ly ine@duna-
pack.hu ), valamint a
verseny napján a

helyszínen 07:00-tól. 
A rövid távokra a
helyszínen 9:00-tõl
lehet nevezni.
Szintidõ: az 52 km
távon 7:00, a rövid
távokon nincs meg-
határozva. 
Információ:06/70-
5371490 Szabó Piroska
Díjazás: az 52 km tá-
von minden induló
emblémázott pólót és
egyedi érmet, a cél-
ban meleg ételt kap.
Az elsõ három nõ és
férfi kupát kap!
A rövid távokon ne-

menként az elsõ há-
rom felnõtt és gyerek
kap érmet.
Eredményhirdetés: a
rövid távokra 12:00-
kor, 52 km-re 15.00-
kor. Megközelítés:
A Ráckevei HÉV von-
alon, Szigethalom
megállótól a Szabad-
kai úton, majd jobbra
a Thököly, végül bal-
ra a Rákóczi utcán
haladva kb. 1500 m.
Szigethalom autó-
busz állomástól a
piros négyzet turista-
jelzést követve kb.

2000 m. Helyi járatú
autóbuszok 6:30-tól
19:30-ig óránként in-
dulnak a szigethalmi
autóbusz állomástól
Szigethalom autófor-
dulóig (temetõ), a-
honnan kb. 100m-re
van az EMESE park
bejárata.
T Á M O G A T Ó I N K :
Szigethalom Önkor-
mányzata, Nemzeti
Civil Alapprogram 

A hagyományteremtõ
céllal létrejött I.  Szi-
geTornászai  Sport-
nap  2009.május 23-
án, 9 órakor meg-
kezdõdött 5 Általános
Iskola és a ráckevei
Szivárvány Óvoda
részvételével. A gyü-
lekezõ ideje alatt gye-
rekek és szülõk szá-
zai lepték el a sport-
pálya területét. Láza-
san készült mindenki
a saját feladatára. A
felsorakozás és bevo-
nulás után meghall-
gathattuk Szále Zsolt
Mûvelõdési, Oktatá-
si, Sport és Ifjúsági
Bizottságának elnö-
kének nyitóbeszédét.
Ezután Czanik Balázs
aerobic oktató szer-
zett felejthetetlen
perceket a résztvevõ
gyerekeknek, aki a
közös bemelegítés al-
kalmával megmutat-
ta, hogy a mozgás,
torna igazi öröm és
szórakozás forrása is
lehet. A gyerekek

lelkileg és fizikailag is
készen álltak, hogy a
Sziget Tornászaiként
megkezdjék produk-
cióik bemutatását. 
A versenyszámok,
bemutatók elõtt Mar-
tonné Selmeczi Julianna
- a rendezvény alapí-
tója, szervezõje - kö-
szöntötte a jelenlévõ-
ket és néhány mon-
datban beszámolt ar-
ról, hogy milyen gon-
dolatok, ideológiák
mentén hívta életre a
SzigeTornászainak
versenyét.

"Az I. SzigeTornászai
azzal a hagyomány-
teremtõ szándékkal
jött létre, hogy visz-
szahozza a Csepel-
Sziget és környékén
lévõ általános iskolák
közösségeinek életé-
be az elmúlt évtize-
dek nagy Tornaün-
nepeit, tornabemu-
tatóit. Milyen is volt?
Hogyan is volt? So-
kunkban felsejlenek

ezek a kérdések… De
talán az mindenki-
ben elevenen él, hogy
jó volt együtt
készülni, egy
nagy egész, font-
os része lenni,
együtt létrehozni,
alkotni, aztán
büszkén kiáll-
ni, megmutat-
ni. Együtt.
Együtt a társa-
inkkal, együtt
a tanárainkkal.
Mert volt ab-
ban valami meg-
ható és ünnepi,
hogy egyforma
ruhában, egy taktus-
ra figyelve, tanárné-
nik és tanárbácsik
szavait, mozdulatait
felidézve igyekeztünk
megmutatni magun-
kat, hatalmas színes
mozgó, vibráló alak-
zatként.

Bízom benne, hogy
most, egy-két évtized
elteltével, sikerül e-
gyütt visszacsem-

pészni gyerekek szá-
zainak, ezreinek éle-
tébe a közös élmé-

nyek, erõfeszítések
összekovácsoló ere-
jét, szépségét, amit
remélhetõleg az évek
elõre haladtával egy-
re nagyobb létszám-
ban tapasztalhatnak
meg. 

Az idei év az elsõ év,
ezért sokakat várat-
lanul ért a felkérés.
Õk kisebb létszám-
mal, esetenként más

jellegû produkcióval
érkeztek, de annál
nagyobb bátorsággal

és támogatással,
hogy igen, legyen egy
ilyen nap, kezdjük el,
induljunk el vala-
hogy, hogy jövõre ta-
pasztalatokat szerez-
ve készüljünk fel a
megmérettetésre."

2009. július Szigethalmi Híradó 18. oldal

SZIGETHALMI TELJESÍTMÉNYTÚRÁZOK EGYESÜLETE 2315  SZIGETHALOM,  SZABADKAI U.  64.
TEL.:  TÚRÁK:  06/20-2210-99337  RÖVIDTÁVFUTÁS:06/30-2225-66298  HOSSZÚTÁVFUTÁS:  06/70-5537-11490    

Csak Sportosan

Táv Rajtidõ Nevezési  díj
52 km 08:00  2400 Ft *
14,5 km      10:00 800 Ft
8 km 10:00 500 Ft

3. "HALÁL 50" TEREPFUTÁS SZIGETHALMON - 2009. JÚLIUS 4. SZOMBAT
Versenyközpont: EMESE park elõtt (Szigethalom, Rákóczi utca végén)

AA   T Á V O K ::

Sikerrel zárult az I. SzigeTornászai Sportnap Ráckevén

A z  Ü n n e p e k  T o r n á j a  -  A  T o r n á k  Ü n n e p e
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A  m a g y a r  n y e l v  v é d e l m é b e n "NE MONDJ LE
SEMMIRÕL…"

KOONNTTRRAA MAARRIIKKAA SZZVVIITTAA

Állok a fehéreperfa a-
latt, ebéd helyett tö-
möm magamba azokat
a mézédes "kövér kuka-
cokat", és azon gondol-
kodom, vajon Arany Já-
nos szerette-e az epret.
A fehéret, vagy a feketét
inkább? Vagy csak a
rím kedvéért bólingat az
eperfa lombja a vers-
ben?
A társaim már jól lak-
tak, indulnak vissza a
tábor fõépületébe, hogy
ott kezdjük - folytassuk
beszélgetésünket iroda-
lomról, versrõl, a ma-
gyar nyelvrõl, az emberi
szokásokról, a múlt em-
lékeirõl. És minden
másról is, ami érdekel,
érint és megérint ben-
nünket.
Próbálom utolérni a
többieket ebben a ra-
gyogó idõben a gyönyö-
rû parkban. Szurdok-
püspökiben vagyunk,
az Anna-liget Ifjúsági
Tábor területén, a Pe-
gazus szárnyain eln-
evezésû Poéta Piknik
harmadik rendezvé-
nyén. A szigethalmi
Alkotók, Mûvészek és
Mûvészetpártolók Egye-
sülete és a pásztói Athé-
né Alkotó Kör közös
szervezésében június
12-14. között megren-
dezett program vette
most kezdetét. Mindkét
egyesületben az irodal-
mi alkotócsoport elsõ
félévének zárása ez a
tábor.
Költõtalálkozó ez a ja-
vából, jönnek-mennek
itt az alkotók. A Piknik
három napja alatt 18 fõ
testben is, 12 költõ
pedig lélekben fordult
meg közöttünk. Illuszt-
ris társaság volt a ven-
dégünk, hiszen Tolna,
Pest, Heves és Nógrád
megye kortárs költõi
olvastak fel alkotásaik-
ból a beszélgetés témái-
hoz kapcsolódóan. De
megidéztük többek kö-

zött Heltai Jenõ, Petõfi
Sándor, Áprily Lajos,
Wass Albert, Fekete
István és mások szelle-
mét is egy-két alkotásu-
kon keresztül.
Kirándultunk a falu ha-
tárában található gyó-
gyító Mária-forráshoz,
megmásztuk a hegy ol-
dalában meghúzódó re-
mete-barlangot, sétál-
tunk a helyi pincesor
hangulatos présházai
között, felkapaszkod-
tunk a tábor kilátótor-
nyának tetejére meg-
csodálni az elénk táruló
panorámát: a keleti ol-
dalon a Mátra hegyvo-
nulatait, míg nyugat
felé, távolabb a Cserhát
szelídebb domborula-
tait. Messzire elláttunk
a Zagyva völgyében é-
szakon Szlovákia, délen
az Alföld irányába. A
gallérunkra tûzött csi-
pesz-katicáink velünk
dideregtek a reggel hû-
vösében, míg gondosan
fésült hajunkat mûvészi
érzékkel kócolta össze a
friss szél.
A Piknik mindhárom
napján szorgalmasan
kattogtak a fényképezõ-
gépek és a mobiltele-
fonok kamerái. Felsza-
badultan, vidáman mo-
solygunk mindnyájan a
képeken, bizonyítékául
a jó hangulatnak, ami a
Pikniket jellemezte. Per-
sze voltak ott komoly
pillanatok, éjszakába
nyúló beszélgetések,
viták, eszmecserék. De
minden pillanatban ar-
ról beszéltünk, - még ha
áttételesen is, - amirõl
kellett: a magyar nyelv-
rõl. Hiszen amint Köl-
csey írta 1837-ben:
"…idegen nyelveket
tudni szép, a hazait
pedig lehetségig mívelni
kötelesség." Mindannyi-
unk feladata ez, de a
költõknek, íróknak nem
csak kötelessége, ha-
nem a felelõssége is ha-
talmas e téren. Mert
"…a nyelv a nemzetnek
lelke." - írta Széchenyi.
Ezért fogadjuk meg

Kisfaludy Sándor 1801-
ben megfogalmazott
gondolatát: " Szükség
tehát fõképpen nyel-
vünket a lehetõ tökéle-
tességre hoznunk."
2009. A Magyar nyelv
Éve. Kisfaludy gondo-
latai csaknem 200 év
után talán aktuálisab-
bak, mint eddig bármi-
kor. Nem volt véletlen
hát, hogy a Poéta Piknik
egyik -,mondhatni e-
gyetlen - témája volt a
magyar nyelv. Ezt jár-
tuk körül, amikor a
Balassi Intézet sms-
nyelv pályázatáról be-
széltünk, vagy a külön-
féle nyelvjárások jelleg-
zetességeit említettük
illetve próbáltuk ki pl.
palócosan valahogy így:
"Hátvánbá hárápnák á
hálák még á kácsáók."
Vagy amikor elhangzott
talán az egyetlen "ö-zõ"
Petõfi-vers, a Hírös vá-
ros Köcskemét címû. De
a magyar nyelv védel-
mében szóltunk akkor
is, amikor a szleng, a
hippi-, a tolvajnyelv, a
szakzsargon, vagy épp a
saját verseink felolva-
sása  által  a különféle
költõi képek, -eszközök,
versformák kerültek
szóba.
Sokáig tartana felsorolni
mindazokat a témákat,
amiket érintettünk a
hosszú hétvége idején az
irodalom, a költészet és a
Magyar Nyelv Éve kap-
csán. Mi írók, költõk és
az irodalommal foglal-
kozó szakemberek mind
egyetértünk Tamási Áron
gondolataival, miszerint:
"…a magyar szó nekünk
a legnagyobb ereklye. Ke-
gyelet, hûség és becsület
illeti õt." A Poéta Piknik
jelentõségét felismerte és
elismerte Nógrád és Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Me-
gye Önkormányzatának
közgyûlése is, és támoga-
tásával biztosította - szá-
mos környékbeli vállalko-
zó mellett - a rendezvény
sikeres lebonyolítását.
Köszönet érte.

Látogatás Doszkocs
Zsuzsanna költõ-festõnél

Mottó:
"Istenem segíts engem, annyi 
gondon és bajon át.
Utam végén elérjem a 
megnyugtató Nirvánát!
S ahogy a kagyló a mocsokból
gyönyörû gyöngyöt ád,
Én is adhassak magamból,
egy tiszta fényû, kis csodát!"

UDDVVAARRHHEELLYYII ANNDDRRÁÁSS

A mottóul választott idézetet egy
nehéz sorsú, minden nap küzdõ
ember, Doszkocs Zsuzsanna Fohász
címû versébõl vettem. Egy autodi-
dakta festõtõl, aki tiszteletbeli tagja
a Szigethalmi Irodalmi és Képzõmû-
vészeti Asztaltársaságnak. Küldött-
ségünk nemrégiben a budai Légzés
Rehabilitációs Intézetbe virággal és
jó szóval felszerelkezve érkezett.
Balázs Sándor irodalomszervezõ-
rímfaragó, Semes-Bogya Eszter faf-
aragó-énekes, Endrédi Zsuzsa ter-

mészetgyógyász-festõ és hírvivõként
jómagam, hogy tudósítsak egy kü-
lönleges sorsú és akaratú emberrõl,
aki nem adja fel. Minden nap új
reménnyel kel és fest, internetezik,
verset ír, eszik, iszik, mindezt a
különlegesen kiképzett gyógyágy-
ban. Este pedig, amikor számot vet,
mit végzett a nap folyamán, elégedet-
ten állapíthatja meg, ma sem telt
haszontalanul napom, életem. 
Megnézem lakásod, megmondom, ki
vagy. Doszkocs Zsuzsanna lakása,
pontosabban lakószobája, inkább
kis kiállító terem, ahol a falakat
képei uralják. Sok Szentendrét idézõ
mû látható. Nem csoda, hiszen a
Mélykútról származó Zsuzsa szereti
a festõvárost, Kovács Margit és
Ferenczi városát, ahol évtizedeket
élt, ahol sok szép évet töltött. Melle-
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ttük állatokról készült festmények,
amelyekrõl megtudhattuk, hogy így
kezdõdött festõi karrierje. Játéknak
indult, rokon gyerekeknek rajzolt
egy elefántot, s a kicsik értõ mûítész-
ként rávették, hogy fessen. Azóta
több mint tíz év telt el, sok képet fes-
tett Zsuzsa, sok kiállításon vett
részt. Nemrégiben a honvédelmi mi-
niszter adta át a Budavár bevétele
címû festményéért az általa kitûzött
díjat, és vele 500 ezer forintot az in-
tézet számára. Lehet ennél jobb iga-
zolása annak, hogy jól választotta
meg Zsuzsa az életben maradás
módszerét, az alkotást?  
A több mint két óra alatt, sokat
beszélgettünk Zsuzsa életének ötven
évérõl, mûveirõl, az élet és mûvészet
céljáról.  Egyszerû szavakkal, és va-
lami mélyrõl jövõ derûvel mesélt ne-
künk ez az erõs nõ, az izomsorva-
dásban, immár kilenc éves kora óta
szenvedõ, és 10 éve ágyhoz kötött
Doszkocs Zsuzsanna. Õ vigasztalt
bennünket, akik talán nem is
sejtjük, hogy milyen jó dolgunk van,
mert az egészség nagy ajándék. A
mûvész sokat szenvedett édesanyja
pedig, aki kifejezetten a mi tisztele-
tünkre utazott Szentendrérõl Budá-
ra, maga kötötte virágcsokorral, és
maga sütötte ízes süteménnyel vi-
szonozta ajándékainkat. A legna-
gyobb ajándék azonban az, az útra-
való volt, amit Doszkocs Zsuzsanna
életével üzent, s amelyet a Hála címû
versében így fogalmazott meg: "Be-
tegségem nehéz terhe, A lelkemet
meg nem törte."
Mert a lélek az elsõ, a lélek gyõz a
matéria felett. A lélek, amely erõt
adhat és célt. Mert Doszkocs
Zsuzsanna azzal, hogy nem adja fel,
nem törõdik bele sorsába, megfogad-
ja a költõ, Babits Mihály tanácsát:
"Ne mondj le semmirõl. Minden
lemondás egy kis halál… minden vá-
gyad az Isten szava benned mutatva,
hogy merre rendelte menned."

Utóirat. Egy nappal látogatásunk
után Doszkocs Zsuzsa a követke-
zõket írta nekünk:
Kedves Sándor!
Köszönöm, hogy eljöttetek, nagyon jól
éreztem magam ennyi kedves, jó-
indulatú ember között. Remélem Ti is
jól éreztétek magatokat. Az anyu ma
is emlegette, hogy milyen kedvesek
voltatok. Jó lenne még többször ta-
lálkozni veletek... Küldöm a levélben
az életrajzom és a verset is itt egy-
más alatt, kérlek küldd tovább az
újságíró barátunknak is, mert az Õ e-
mail címét nem tudom, de általad el
tudom Neki is juttatni.

"A  LLEEGGKKUULLTTUURRÁÁLLTTAABBBB KÖÖZZÖÖSSSSÉÉGG
2009"  PP OO NN TT GG YY JJ TT VVEERRSSEENNYY EERREEDDMMÉÉNNYYEE

2009. januártól 2009. júniusig a Városi Szabadidközpont pontgyjt versenyt
indított "A Legkulturáltabb Közösség 2009" címmel. Az akcióban öt rendezvény
szerepelt: Téli Tárlat keretében a Vadász kiállítás,  Galamb és Kisállat Kiállítás, Kato-
natörténeti Kiállítás,  Botond Kupa és stusa, és a Múzeumok Majálisa keretében a
Gyermekek Játékai Kiállítás. A  versenyen  a  Gróf  Széchenyi  István  Általános  Iskola,
a  Szent  István  Általános  Iskola  és  a  Négyszínvirág  Óvoda  osztályai,  csoportjai  vet-
tek  részt. Intézményen belül a résztvev osztályok és csoportok között izgalmas
verseny alakult ki. A pontgyjt verseny eredményhirdetése az iskolai, illetve óvodai
tanévzáró ünnepségeken zajlott.
"A  legkulturáltabb  Közösség  2009"  elismer  címet  és  a  vele  járó  díjakat  a  következ
osztályok,  illetve  óvodai  csoport  nyerte:
Grróff  Széchennyi  Isstvánn  Általánnoss  Isskola:  
1/b osztály (osztályfnök: Sziklainé Fazekas Erzsébet)
Szennt  Isstvánn  Általánnoss  Isskola: 8/b osztály (osztályfnök: Nád Béla) 
Négysszínnvirrág  Óvoda  -  Kék  ovi  -  Bambi  cssoporrt:
(nevelk: Földi Ágnes, Marlin Erika és Nagy Erika) 
A  2009/2010-ees  tanévben  szintén  meghirdetjük  pontgyjt  versenyünket,  melynek
keretében a résztvevk Szeptembertl gyjthetik majd újra a pontokat. A gyz-
teseknek gratulálunk!

Városi Szabadidközpont munkatársai

Ezúton  szeretnénk  köszönetet  mondani  támogatóinknak,  segítinknek,  akik  hoz-
zájárultak  az  5  éves  Szigethalom  Város  jubileumi  városnapi  rendezvény  sikeres
lebonyolításához!

Támogatóink  voltak:
Dunapack Magyarország Zrt., Dunavirág Centrum Kereskedelmi Kft., Bakos Gézáné -
Szigetsped Kft., Szent István Általános Iskola, Gróf Széchenyi István Általános Iskola,
Dávid László, Szik Kht., Szalay Éva, Bánóczy István, Bánóczy Istvánné (Emi), Merészné
Viki, Merész Ádám, Balla Sándor - Phoenix Póker billiárd és csocsó klub, Nagy Sándor,
Vitáris Márta, Somodi Gyula, Németh Gábor, Sárközi Ferenc, Kepes János, Némethné
Fekete Annamária, Városi Könyvtár és Intézményei Szigetszentmiklós, Aries Kft.
Szigetszentmiklós, Nagy Sándor  - Csepel Teherautósok, Hemmer Ferenc - Duna-táj
Modell Szakkör, Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény, Emese Park -
skultúra Alapítvány, Haris Éva, Zajzon Lajos, Zöld Háló Egyesület, Szabó Zsolt, Markó
Tímea, Kistejes, Lakihegy Rádió, Raiffeisen Bank Zrt., Értékr Security Kft, Szigethalmi
Polgárr Egyesület, Vodafone Magyarország Zrt., Elek-Ágh Állatmenhely Alapítvány,
Német Juhászkutya Fajtament Alapítvány, Pest Megyei Kutató Mentszolgálat, SZIKE
Szigethalmi Kutyatartók,Kutyatenyésztk és Környezetvédk Egyesülete, Ebdorádó
Kutyaiskola Tárnok,  Vikárné Horváth Márta, Violet Kangaroo, Gergics Antal, Sziklavári
Sándorné, Oláh Norbert
Segítink  voltak:
Karszalagosztók: Dr. Schuller Gábor, Dr. Schuller Gáborné, Nád Béla, Kelemen
Béláné,Malinoczki Márta, Miklós Istvánné,Fabula Jánosné, Kengyel Ágnes,Bakó János,
Tézsláné Farkas Klarissza, Szabó Zsuzsanna, Rigó Istvánné, Miszori Hajnalka, Vékonyné
Szoboszlai Éva, Oláh Attila, Tör Sándorné, Tör Zsuzsanna, Zajzon Anita, Nagy
László, Szent István Általános Iskola tanulói: 6.a, 6.b, 6.c, 7.b, Gróf Széchenyi István
Általános Iskola tanulói: 8.a, 8.b. Köszönjük!

Városi Szabadidközpont
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Irány a Mozi
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Egészség-Halom

Életmódváltás ,Életmódváltás ,

egészséges   életmódegészséges   életmód

HAARRIISS ÉVVAA

Free Time Fitness

Az egészség fenntar-
tásának legjobb mód-
szere az életstílus
megváltozatása, az
egészséges táplálko-
zás megfelelõ edzés-
sel és életmóddal
kombinálva. A vál-
tozás kezdetén min-
denképpen áttekin-
tünk és elemeznünk
kell eddigi életvite-
lünket, táplálkozási
hibáinkat korrigál-
ni, és a

r e n d -
s z e r e s
mozgás zsoldosává
válni.
Ugye senki nem ta-
gadja, hogy élete so-
rán legalább egyszer
- mondjuk valame-
lyik szilveszter éjsza-
kán - már elhatároz-
ta, hogy a követezõ

naptól fogva megvál-
toztatja életstílusát,
és sokkal egészsége-
sebben fog élni. Az-
tán persze a követke-
zõ évben újra meg-
ígérte magának, hogy
leszokik a dohány-
zásról, hogy jobban
odafigyel értrendjére,
s hogy többet mozog.
Az elõzetes kudarcok
ellenére soha nincs
késõ az újrakezdésre,
s ráadásul szerveze-

tünk min-
d e n

egyes
a p r ó
változ-
t a t á s t

sokszorosan meghá-
lál.

NINCS  DE!

Közülünk sokan ta-
lán csak legyintenek,

amikor az egészséges
életmódról hallanak:
abban a kényszertév-
hitben élnek, misze-
rint ha már hosszú
évekig rongálták élet-
formájukkal a szer-
vezetüket, akkor
már úgyis min-
degy, szá-
mukra nincs
visszaút A
kutatók-
nak a-
zonban
errõl e-
gészen
más a vélemé-
nyük. Szerintük soha
nincs késõ vissza-
térni azon felfogás-
hoz, miszerint a test
templom, melyet á-
polni, gondozni kell.
Nem azzal kecsegtet-
nek, hogy az egész-
séges szokások elsa-
játításával minden
baj végérvényesen ki-
küszöbölhetõvé válik,
viszont úgy gondol-
ják, hogy számos
krónikus betegség,
mint például a cu-
korbetegség, a magas
vérnyomás vagy szív-
betegség 70 százalé-
ka megelõzhetõ egy-
egy idõben meghozott
változtatással. 
Fontos, hogy az élet-
módváltás lemondá-

sokkal
jár, és a siker
egy folyamat végered-
ménye lesz. A plusz
kilók sem órák, na-
pok vagy hetek alatt
szöktek fel ránk, ha-
nem hosszú évek so-
rán, így a testsúly-
csökkenéshez is egy
hosszú és nehézkes

idõszak vezet
majd. Van-

n a k ,
akik

a
drasztikus változá-
sok hívei, mert akkor
az eredmény látvá-
nyosabb és a siker
további cselekedetek-
re ösztökéli az élet-
módváltót. Én a fo-
lyamatos lassú vál-
tozásokban hiszek,
melyek nem olyan
látványosak, de köz-
ben rossz szokásaink
szinte észrevétlenül
változnak meg, és
egyre jobban érezzük
magunkat, egyre len-
dületesebben élünk
és ez ad erõt a foly-
tatáshoz. Újab fontos
tényezõ a változások
sikerek elérésében a
folyamatos támoga-
tás a szakember

segít-
sége. 

Aki netán tanácsta-
lan lenne azzal kap-
csolatosan, hol is
kezdjen hozzá a re-
formokhoz, semmi-
képpen ne essen két-
ségbe, gyakorlatilag
ugyanis teljesen min-
degy. Olyan ez, mint
a dominó:ha például
elkezd rendszeresen
mozogni, egy idõ u-
tán valószínûleg kia-
lakul az igénye arra,

hogy egészsége-
sebben táp-

lálkozzon,
és még
többet te-
g y e n
egészsé-
ges érde-

kében.

Vannak emberek, a-
kiknek már sikerült
megváltoztatni egész-
ségtelen szokásaikat,
õk az igazán hiteles
hírnökei az életmód-
váltásnak. 

Gyertek  és  ismerjétek
meg  a  Piróth  Laki-
hegyrádió  Életmód-
váltó  Programjának
résztvevõit,  július  25-
én  Szigethalmon,  az
Országos  Ikertalál-
kozó  keretében  zajló
díjkiosztáson.

Ki  ne  szerettné  megrizni  vvagy  vvisszanyerni  ttestti-llelkki
harmóniájátt,  fiattalságátt,  rugalmasságátt,  lendülettétt,  egész-
ségétt?  Sokkszor  azonban  nem  ttudjukk,  mitt  is  ttehettnénkk  mind-
ezértt.  Sajnos  ma  még  az  egészségünkkett  csakk  akkkkor  értté-
kkeljükk  igazán,  amikkor  már  gond  vvan  vvele!  Az  emberekk
élettétt  alapvvetten  kkétt  dolog  hattározza  meg:  a  mozgás  és  a
ttáplálkkozás.  Az  élettmód  megvválttozttattása  nem  kkönny  fela-
datt,  hiszen  igazi  eredménytt  csakk  folyamattos  ttanulással,
nagy  akkarattttal  és  kkövvettkkezettes  kkittarttással  lehett  elérni.
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Olvasói levelek
Kedves olvasói levélíró, 
kedves Tuboly Józsefné (Bella)!
Érdeklõdéssel olvastam a Szigethalmi Híradó júniusi számában
megjelent észrevételeit, megjegyzéseit. Megszólítattunk - megszólí-
tattam - tehát: válaszolnom, muszáj.
Kedves Bella! Levelének az a része mélyen megérintett, amelyben
elismeri a Zöld Háló Egyesület, a Sziget Néptánc Csoport és a Fel-
nõttkórus munkáját. Mindhárom szervezetnek magam is nagy
tisztelõje vagyok. Az Irodalmi és Képzõmûvész Asztaltársasággal
kapcsolatos észrevételeit egy kicsit felületesnek érzem. Ezért, és a
félreértések, a félretájékoztatás elkerülése végett ítéltem szüksé-
gesnek, hogy magam is - az Asztaltársaságról szóló legtöbb cikk
írója, illetve megrendelõje - hozzá tegyem észrevételeimet az ön
olvasmányos véleményéhez. Kupa Mihály mondta egyszer az
MTV-ben egy adóvitáról szóló adásban: - Aki nem ért arabusul, ne
beszéljen arabusul.
Kedves Bella! Jó szándékát kétségbe sem vonva, Ön egy olyan
szervezet rendezvényeirõl, életérõl beszél, amelyet legfeljebb hír-
bõl ismer. Ha egyszer is járt volna a meghirdetett - nem zártkörû -
rendezvényeinken, pontosan tudná, hogy sem meghívott vendége-
ink, sem jómagunk sosem csuklottunk az önkormányzat, vagy
egyéb állami támogatásból vásárolt ételtõl, italtól. A felszolgál-
takat önkéntes alapon tagságunk biztosította minden esetben,
ugyanúgy, mint a más településeken - Szigethalom zászlaja alatt
- megrendezett kiállításaink, rendezvényeink költségeit.
Azt sem értem egészen, mit tart kis létszámú szervezetnek?
Asztaltársaságunk ma, 2009. júniusában 34 fõ élõ, bejegyzett
taggal rendelkezik. Ebbõl 13 fõ irodalmár, 3 fõ író-képzõmûvész,
10 fõ képzõmûvész /képzõmûvész-tanuló/, 1 fõ elõadómûvész, 1
fõ fafaragó-dalénekes és 6 fõ mûvészetpártoló, mûvészbarát.
Díjakról, titulusokról nem beszélek, ezt szerénységünk nem enge-
di. A 16 fõ irodalmárból 11 fõ 1-20 sajátkötetes író, országos
ismertséggel, megszámlálhatatlan antológiával és publicisztiká-
val. 3 tagtársunk, aki korábban csak az íróasztalnak dolgozott,
ma országos antológiákban, folyóiratokban publikál. Képzõmû-
vészeink közül 9-nek volt országos egyéni, vagy csoportos kiállí-
tása. Nyertes pályázatokról, díjakról nem beszélek. Elõadó-
mûvészünk, és dalénekes-dalszerzõnk nemcsak megfelel a legigé-
nyesebb mûvészi elvárásoknak, de a felkérések felének sem tud
eleget tenni, ahol öregbíthetnék Szigethalom jó hírnevét.
A támogatásról, és a fiktív létszámról írt velünk kapcsolatos cél-
zása szelíd mosolyt csalt szájam szegletébe. A jó újságíró mielõtt
ír, pontos információkat gyûjt. Mondani az ember bármit mond is,
de célzottan és megfontoltan le is írni? - az már nagy felelõsség.
Néha meggondolatlanság. Esetleg más hátteret kölcsönöz a jó
szándékúnak álcázott kritikának.
Asztaltársaságunk 2009-ben nem pénzt igényelt az önkor-
mányzattól. Szolgáltatást, ami Szigethalom ismertségét jól szol-
gálta volna. A megszavazott 50.000 Ft támogatást sem vettük
még igénybe. Megjegyzem, ez az összeg pl. Barcs János SZOT,
Petõfi, Váci Mihály díjas tagtársunk 2009. június 06-i két
könyvének bemutatója költségeire elég sem lett volna. Amit az író
- költõ családja, és Asztaltársaságunk tagsága finanszírozott. Azt
is csak széljegyként említem meg, hogy ebben az évben Barcs
Jánoson kívül még három tagtársunknak volt könyvbemutatója:
Kõvári Tibornak, Lengyel Gézának egy-egy, és jómagamnak két
kötetem kapcsán. Ezeken sem mozgott a gigánk közpénzektõl.
Visszatérve kedves Bella, aki arabusul kíván beszélni, nem árt,
ha megtanul arabusul. 
Egy olyan világban, ahol milliárdokat fizet klub, nemzet egy-egy
kimagasló tehetség szolgálatáért, nem szerencsés kiutálni szû-
kebb pátriánk jó hírérért önként, fizetség nélkül tevékenykedõket.
Én, inkább megköszönném önzetlenségüket, barátságukat, amiv-
el a tõlünk kapott barátságért barátsággal fizetnek Szigethalom-
nak vissza. Azzal, amit azoktól a szigethalmi barátoktól kaptak,
kapnak, akik nem önhöz hasonlóan gondolkodnak. Értékelik a
tudást, a tehetséget, a jó-barátságot és be is fogadják azt. Levelé-
nek utolsó 4 mondatával viszont tökéletesen egyetértek.
Kezitcsókolom, Bellácska. 

2009. június 10.
Balázs Sándor /alias B.A.S.A./

Tisztelt szerkesztõség!
A lap megjelenése óta másodszor fordulok önökhöz. Most azonban
mindenek elõtt szeretném mondani, hogy az utóbbi idõben a
Híradó egyre olvasmányosabb, színesebben tájékoztatja a la-
kosságot, az olvasót. Azonban nem ezért fordulok Önökhöz, csu-
pán azt kérem ha lehetséges, hát közöljék az alábbi néhány soro-
mat:

Szándékos volt, vagy tévedés? 
Azt gondolom, nem tévedek, hogy arra hivatkozom, hogy tudtom-
mal, már az ötvenes, de még inkább a negyvenes évek végén
hazánkban nagyon jogosan és ma is érvényesen eltörölték a volt
nemesi vagy vitézi címeket. Én a bárók, grófok, hercegek és vi-
tézek regnálása idején éppen cseléd, korábban lelenc voltam.
Talán ezért nem értem, hogy a lap ez évi, júniusi számában a 10.
oldalon, milyen jogon szerepel, vitéz Bérczy Mihály és vitéz Kiss
László neve és fõleg vitézi (szerintem ma már nem létezõ) címe, a
köszönetnyilvánítottak között? Kérdésem, miféle vitézek õk, hol,
melyik csatában, háborúban érdemelték ki a vitézi címet? Mert
ilyen nem volt, hát milyen, napjainkban éppen törvénytelenül,
viselnek õk vitézi címet, tudom valaha örökölhetõ volt, de
megkérdezem: Milyen alapon, ki, kik által szereztek õk vitézi cí-
met? Õrájuk a törvény nem vonatkozik, vagy csak éppen semmibe
veszik, az egyébként megkülönböztetõ, de semmire sem jogosító
régmúlt kacatot?

Végül azt is megkérdezem, hogy a nagyon tisztel Kleineizer Ilona
múzeumpedagógus, hogy tölthet be ilyen felelõs beosztást, ha
még az alapvetõ törvényeket sem ismeri, vagy nem veszi ko-
molyan, illetve nem tartja be azokat? Végezetül javaslom, felejt-
sük már el, és vegyük tudomásul, hogy az az évszázad, amikor
ezek a címek még számítottak, már végérvényesen elmúlt. Ma,
nem vitézekre, nemesekre, hanem gondolkodó emberekre van
szükség. Ne engedjük, hogy még egyszer visszatérjen a sötét
középkor, amikor ezek a címek, az ezeket viselõk döntötték el az
ország sorsát, õk döntöttek a nép helyett és e nép fölött.

Farkas János helyi lakos 

Tisztelt Olvasó!
Az ön által feltett kérdésekre a vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és
Huszár Hagyományõrzõ egyesület vezetõje válaszol.
Az egyesület tagjai a Helytörténeti Gyûjteményben megren-
dezésre kerülõ katonatörténeti kiállítás anyagához nagyban hoz-
zájárultak. Az említett köszönetnyilvánításban mindenkinek aki a
kiállítás anyagához hozzájárult megköszöntem segítségét, támo-
gatását.

Kleineizel Ilona múzeumpadegógus

Válaszlevél tisztelt honfitársamnak a Vitézi Rend
történetérõl és mai jogállásáról. A Vitézi Rend
története elég hosszú ezért kiemelek belõle fontos
részleteket.

Az elsõ világháború ismét idõszerûvé tette a vitézi magatartás
jutalmazását. A vitézi telek adományozásáról szóló miniszterelnö-
ki rendelet 1920. augusztus 11-én jelent meg a Budapesti Közlöny
198-as számában. Ezt követõen a Vitézi Szék megkezdhette hiva-
talos mûködését. Mind azok az írások, megnyilatkozások, melyek
arról szólnak, hogy a kormányzó, vagy a magyar törvényhozás
Vitézi Rendet alapított volna, egyszerûen nem igazak, valótlanok.
Az igazság az, hogy Horthy Miklós Magyarország kormányzója,
gróf Teleki Pál vezetése mellett, a vitézi telkek adományozásáról
szóló jogszabály végrehajtásával, az ugyanebben  a rendeletben
szabályozott formában életre hívott Vitézi Széket bízta meg, és ezt
az új szervezetet hatósági jogkörrel ruházta fel. A Vitézi Szék,
1920. novemberében tartott 3.-ik ülésén döntött arról, hogy a
felavatott vitézek és a Vitézi Szék tagjainak közösségét ezentúl
Vitézi Rendnek nevezik. Olyan embereket avattak vitézzé, akik a
harctereken és a nemzeti felkelések alatt példaadó, személyes
bátrosággal állták meg helyüket, magas kitüntetésben részesül-
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a kuratórium elnöke

A Pest Megyei Bíróság a
Szigethalmi Gyermekek
Mosolyáért Alapítványt
A/2812. számon nyilván-
tartásba vette. Az Alapít-
vány székhelye: 2315 Szi-
gethalom, Thököly u. 37.
Az alapítványt a Pest Me-
gyei Bíróság 4.PK.A.62.
812/1993/15. számú hatá-
rozatával 1998.január 1.
hatállyal kiemelten köz-
hasznú alapítvánnyá nyil-
vánította. Az alapítvány
megalakításának céljai kö-

zött szerepel az iskola ta-
nulóinak számítógépes ok-
tatása, a tanulók tehetség-
gondozása, táborozások,
kirándulások, sport és e-

gyéb foglalkozások támoga-
tása, az iskola nyelvi, zenei
oktatásának fejlesztése.
Az alapítványnak fõfoglal-
kozású dolgozója nincs, a
tevékenységét segítõk a
munkájukat honorárium,
tiszteletdíj nélkül végzik.
Közhasznú tevékenysége
során 429.774-Ft bevételt
ért el. Bevételeit magán és
jogi személyek támogatása-
iból, valamint kamatbevé-
telekbõl szerezte.
Összes kiadása 2.173.796-
Ft volt, melyet közhasznú
tevékenységeire használt
fel az alapítvány. A 2006.
évi személyi jövedelemadó

1%-ából származó bevéte-
lét, melynek összege: 296.
233-Ft alapítványi célokra
használta fel. A 2007. évi
személyi jövedelemadó 1%-

ából származó bevételét,
melynek összege: 349.400-
Ft volt , azt elkülönítve,

2009. évben fogja felhasz-
nálni. Az alapítványnak
tevékenysége során semmi-
lyen adókötelezettsége nem
keletkezett, így az adóható-

ságok felé tartozása nincs.
Az elmúlt évek és a 2008.
év sikeres munkája alapján

tevékenységét az alapítvány
a 2009. évben is tovább
kívánja folytatni.
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Szigethalmi Gyermekek Mosolyáért Alapítvány
Szöveges beszámoló a 2008. évi közhasznú tevékenységrõl (Szigethalom, Thököly u. 37. 2315)

tek, vagy önfeláldozó bátorsággal párosult kiváló nemzetszolgálat-
ban tûntek ki. Az igénylõket vitézi telekkel is jutalmazták.
Társadalmi állásra és rangra való tekintet nélkül a Vitézi Rend
tagjai lehettek mindazok, akik az elõírt feltételekkel rendelkeztek.
A követelmények, a jogok és a kötelességek egyenlõek voltak, a
rend tagjai egyforma jelvényt viseltek, és ezáltal a Vitézi Rend ne-
mes értelemben demokratikus jelleget is nyert.A Vitézi Szék elsõ
ülésén az ország kormányzóját, Horthy Miklóst választotta meg
elnökének, aki azután, a harmadik ülésen elfogadott szervezeti
szabályzat értelmében a "Vitézi Rend Fõkapitánya" címet kapta. 

Minden megyében létrejött egy-egy Vitézi Szék. Élén állt a vitézi
székkapitány, járásokban vitézi hadnagy, községekben a vitézi õr-
mester képviselte a rendet. A felvett jelentkezõket a vitézek fõka-
pitánya avatta vitézzé, díszes ünnepség keretében. 1945-ben a
szovjet megszállással a Vitézi Rend Magyarországon megszûnt, de
müncheni székhellyel emigrációban élt  és dolgozott tovább.
A Magyar Köztársaság elnöke, Göncz Árpád 1991. augusztus 19-
én fogadta az emigrációban élõ Vitézi Rend vezetõit, élükön
Habsburg József Árpád fõkapitánnyal, és elvi megállapodás szü-
letett arra nézve, hogy Rend Magyarországon a jövõben, társadal-
mi szervezetként, újra mûködhet. Budapest Fõvárosi Bíróság
1992. február 3.-án kelt 6.Pk.68.06/01. számú végzésével a tár-
sadalmi szervezettt nyilvántartásba vette. A háború utáni elsõ

magyarországi ünnepélyes avatásra 1992. október 26-án Bicskén
került sor felejthetetlenül szép és díszes ünnepség keretében. Ezen
ünnepségen szentelte fel vitéz Tabódy István a Rend zászlóját. Ma
már az avatásokon a Szent Koronára tett esküvel tesznek hitet az
avatandók elkötelezettségük mellett. 1997-ben Erdélyben is
kialakult ak a Rend törvényes mûködésének feltételei. Ma a Vitézi
Rend székhelye: 1134 Budapest, Gidófalvy u. 1/B. Tel.:239-3094,
web: www.vitezirend.com
Ma a Vitézi Rendbe saját érdem, várományosi és tiszteletbeli
alapon lehet felvételt kérni. A Rend céljai közé tartozik a katonai
hagyományok ápolása, a sírok, emlékmûvek felkutatása, rendbe-
hozatala, állítása. Fontosnak tartjuk, hogy megemlékezéseken,
nemzeti ünnepeinken a katonai hagyományõrzõkkel együtt em-
lékezzük meg hõseinkrõl. 

Vitézi üdvözlettel:

vitéz Kiss László
Pest megyei törzskapitány

Elérhetõségem: www.mikeczbanderium.hu
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A fióknyitás kapcsán Hegedüs
Sándorral, a tököli új UniCredit
bankfiók igazgatójával beszélget-
tünk.
- Örülünk, hogy Tökölön is fiókot
nyitottunk. 2008 végére országos
hálózatunk folyamatos bõvítésé-
nek köszönhetõen fiókjaink
száma elérte a 115-öt. Természe-
tesen tapasztaljuk, hogy az inter-
netes és telefonos bankolás nap-
ról napra népszerûbbé válik, tud-
juk azonban azt is, hogy partne-
reinknek nagyon fontos a rend-
szeres személyes kapcsolattar-
tás.

A magyar UniCredit Bank az
UniCredit Csoport része. Mit ér-
demes tudni ez utóbbiról?
- Az UniCredit Csoport bölcsõje
ott ringott, ahonnan Európa
újkori pénzügyi fejlõdése elindult.
Évszázados lombard-bajor-oszt-
rák pénzügyi hagyományok gaz-
dagítják csoportunk múltját, s a
jelenben is a kontinens egyik
meghatározó bankcsoportja va-
gyunk. Nem csak Olaszország-
ban, Németországban és Ausztri-
ában tartozik az UniCredit a ve-
zetõ pénzügyi házak közé, ha-
nem azt külön is érdemes tudni,
hogy Közép- és Kelet-Európában
nagy elõnnyel piacvezetõk va-

gyunk. Több mint 4000 fiók, 83
000 munkatárs, 28 millió ma-
gán- és vállalati ügyfél a régiónk-
ban - ezek a tavalyi számok ma-
gukért beszélnek. Szakmai mun-
kánkat elismerések is igazolják,
csak példaképp említem, hogy
2007-ben az angol The Banker
tekintélyes pénzügyi szaklap az
UniCreditnek ítélte "Az év bank-
ja" Közép- és Kelet-Európában
díjat. Idehaza pedig tavaly kap-
tuk meg a Superbrands címet, és
a rangos hazai "Az év bankja"
versenyen is gyõztünk kétéves
rugalmas betéti termékünkkel
"Az év lakossági megtakarítási
terméke 2008" kategóriában.

Hogyan profitálhatnak a nemzet-
közi háttérbõl a magyar ügyfelek?
- Kézzelfogható elõny, hogy ami-
kor a család a horvát tengerpar-
tra utazik vagy kiugrik Bécsbe,
Pozsonyba, de akár Isztambulba,
akkor ügyfeleink UniCredit betéti
bankkártyájukkal - a partner-
kártyát kivéve - díjmentesen tud-
nak készpénzt felvenni az Uni-
Credit-bankautomatákból. Ez a
nem kevés spórolást eredménye-
zõ szolgáltatás természetesen a
vállalkozások számára is kedve-
zõ. Honlapunkon, a www.unicre-
ditbank.hu címen pontosan fel-

soroljuk, hogy hazánkban hol,
ezen túl pedig melyik 17 további
országban élhetnek ügyfeleink
ezzel az ingyenes lehetõséggel. A
magyar turisták leggyakoribb úti
céljai ott szerepelnek a listán.
Természetesen vállalati ügyfele-
inknek is nemzetközi választékú
és színvonalú szolgáltatásokat
kínálunk. Szakértelmünk, part-
nerségünk segít a hazai és az u-
niós lehetõségek kihasználásá-
ban ugyanúgy, mint a nemzet-
közi pénzügyletek gyors és zavar-
talan lebonyolításában. Az éppen
induló helyi vállalkozások és a
fejlõdésüket tovább folytatók
egyaránt igényeiknek megfelelõ
kínálattal találkoznak bankunk-
ban.

A tököli fiók milyen termékekkel,
szolgáltatásokkal várja az
UniCredit Bank jelenlegi és leendõ
ügyfeleit?
- Széles körû pénzügyi szolgálta-
tásokat kínálunk - a számlanyi-
tástól a befektetéseken át a pro-
jektfinanszírozásig. Nagy hang-
súlyt fektetünk a magas színvo-
nalú kiszolgálásra, és folyamato-
san, rugalmasan alkalmazko-
dunk a változó piachoz és az ügy-
felek egyéni igényeihez. Meggyõ-
zõdésünk, hogy csak akkor tu-

dunk növekedni és sikeresek len-
ni, ha munkatársaink jó szakem-
berek, és ha szolgáltatásainkat
az ügyfelek könnyen, kényelme-
sen és közvetlenül elérik. Egyik
legfontosabb célunk, hogy ügyfél-
elégedettség szempontjából a ha-
zai piac vezetõ bankjává váljunk.

Hol és milyen idõpontokban várja
az ügyfeleket az új UniCredit
bankfiók?
- Kollégáimmal együtt szép és ké-
nyelmes környezetben, színvona-
las kiszolgálással fogadjuk nem-
csak ügyfeleinket, hanem az
érdeklõdõket is a Tököli Bevásár-
lóközpontban található fiókunk-
ban, hétfõn 8-17, keddtõl csütör-
tökig 8-16, pénteken pedig 8-15
óra között. Honlapunkon, a
www.unicreditbank.hu címen,
illetve a 06-40/50-40-50 számú,
helyi tarifával hívható számun-
kon is kaphatnak tájékoztatást
az érdeklõdõk. Abban is biztos
vagyok, hogy ajánlatainkból az
ügyfeleink sokat profitálnak
majd. Akcióinkra tehát mindig
érdemes lesz odafigyelni. (x)

További  információ:
www.unicreditbank.hu
Telefon:  06-440/50-440-550

Egyre közelebb Önhöz 
Tökölön nyitotta meg legújabb fiókját az UniCredit Bank

2009 márciusától új bankfiókban várja és szolgálja ki tököli ügyfelei pénzügyi igényeit az UniCredit Bank. A pénzintézet
fiókhálózatában mind a lakossági, mind a vállalati, vállalkozói ügyfelek gyorsan és kényelmesen intézhetik banki ügyeiket.

Ferter  János  karikaturista

IMMPPRREESSSSZZUUMM-SSZZIIGGEETTHHAALLMMII HÍÍRR-
AADDÓÓ-IINNGGYYEENNEESS ÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII
HHAAVVIILLAAPP Fõszerkesztõ,  tör-
delõszerkesztõ:  Szirák
Eszter Rovatvezetõk:  Séta  a
múltban:  Kleineizel Ilona;
Gondolatok  a  könyvtárban:
Miszori Sándorné; Hírmor-
zsák:  Miklós Istvánné;
Kulturális  programok:  Lang
Mónika,Domonkos István;
Csak  Sportosan:  Nád Béla;
Élet  az  iskolákban,  óvo-
dában:  Tézsláné Farkas
Klarissza; Egészség-HHalom:
Haris Éva; Irány  a  Mozi:
Domonkos István; Színes:
Szirák Eszter Telefon:  06-
24-4403-6656  Nyomda:  Ex-
Kop  Bt.    Szigetszentmiklós.
A  Szigethalmi  Híradónál  a
lapzárta  minden  hónap  15.
A  megjelenés  várható  idõ-
pontja  minden  hónap  else-
je.  E-mmail:  szigethalmi.hira-
do@szigethalom.hu  A  kéz-
iratok  elfogadása  nem  je-
lenti  azok  feltétlen  megje-
lenését!  A  szerkeztõ  az  új-
ságban  megjelent  cikkek
tartalmával  nem  feltétlen
ért  egyet.  




