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ÉÉlljjeenn  ssookkáá  aa  sszzoommsszzéédd
Úgy tûnik valamelyest

sikerült megbékíteni a
szomszédokat, hiszen az
elmúlt hónapban nem
érkezett rájuk túl sok
panasz zajongás terén.
Ennek valószínûleg az
lehet az oka, hogy télen
nem akar senki füvet
nyírni és ilyen hidegben
esze ágában sincs sen-
kinek betonozni. De nem
kell kétségbe esni, most is

tudok írni pár sort! Aki
rendszeres olvasója a
Szigethalmi Híradónak
akkor az tudja, hogy el-
indult egy Zöld-sziget ne-
vû projekt, aminek célja -
dióhéjban az -, hogy
minél szebb és zöldebb
legyen Szigethalom. Ah-
hoz hogy ez így lehes-
sen, mindenekelõtt a
közterületen kell rendet
rakni. És sajnos ez ad

okot, hogy a szomszé-
dok között ellentét ala-
kuljon ki. El is mondom
miért. Mivel madár hó-
nap volt a december 
ezért úgy írom, hogy a
madarak csiripelték el
nekem a szomszédok
gondját, baját...

folytatás a 13. oldalon

SSzzeerreettsszz  rraajjzzoollnnii,,  ffoottóózznnii??  FFiiggyyeelleedd  aa
tteerrmméésszzeett  aapprróó  ccssooddááiitt,,  aa  mmaaddaarraakkaatt
ééss  ggoonnddoosskkooddsszz  iiss  rróólluukk,,  aakkkkoorr  iinndduulljj
TTee  iiss  rraajjzz  --  ééss  ffoottóóppáállyyáázzaattuunnkkoonn!!  

A pályázat célja, hogy télen is gon-
doskodjuk a madarakról és a gondos-
kodás örömét megosszuk másokkal is.
Pályázni csak saját készítésû , a téli
madárvilágot ábrázoló maximum 3
darab képpel lehet.  A képek bármi-
lyen technikai alkalmazással készülhet-
nek. AA  bbeeéérrkkeezzeetttt  kkééppeekkbbõõll  kkéésszzüülltt
vváállooggaattááss  mmeeggtteekkiinntthheettõõ  lleesszz  SSzziiggeett--
hhaalloomm  vváárrooss  hhoonnllaappjjáánn,,  vvaallaammiinntt  kkiiááll--
llííttáásstt  tteerrvveezzüünnkk  aazzookkbbóóll..  

AA  ppáállyyáázzaattrraa  éérrkkeezzeetttt  lleeggjjoobbbb  mmûûvvee--
kkeett  éérrttéékkeess  ddííjjaakkkkaall  jjuuttaallmmaazzzzuukk..  
A pályamûveket Szigethalom Város
Önkormányzat címére (2315 Szigetha-
lom, Kossuth L. u. 10.) kell beküldeni.

BBeekküüllddééssii  hhaattáárriiddõõ::  22001100..  mmáárrcciiuuss  11..
EErreeddmméénnyyhhiirrddeettééss::  22001100..  mmáárrcciiuuss  2200..
Minden pályázónak eredményes mun-
kát kívánunk!

Szigethalom Város Önkormányzat
Zöld-sziget projekt szervezõi

ÚÚJJ ÜÜGGYYFFÉÉLLHHÍÍVVÓÓ AA SSZZIIGGEETTSSZZEENNTTMMIIKK--
LLÓÓSSII OOKKMMÁÁNNYYIIRRÁÁDDÁÁBBAANN ((44..  OOLLDDAALL))

ÚÚJJ  KKEEZZDDEEMMÉÉNNYYEEZZÉÉSS AA VVÁÁLLLLAALLKKOOZZÓÓKK

FFÓÓRRUUMMAA ((44..  OOLLDDAALL))

ÖÖsssszzeeffooggááss
AA  FFiillmmsszzaakkaaddááss  FFiillmm  KKlluubb
22001100--eess  éévvbbeenn  ccssaattllaakkoozziikk
aa  ZZöölldd  SSzziiggeett  PPrroojjeekktthheezz..  AA

kköörrnnyyeezzeettvvééddeelleemm,,  gglloobbáálliiss  ffeellmmeellee--
ggeeddééss  eelllleennii  kküüzzddeelleemm  éérrddeekkéébbeenn  aa
kköövveettkkeezzõõ  33  ffiillmmeett  vveettííttiikk  llee  aa  mmeeggaaddootttt
iiddõõppoonnttookkbbaann::
22001100..  ffeebbrruuáárr  1177..  sszzeerrddaa  1199::0000
OOtttthhoonnuunnkk  ((HHoommee))  ((22000099))
22001100..  áápprriilliiss  1144..  sszzeerrddaa  1199::0000  
AA  hhüüllyyeesséégg  kkoorraa  
((TThhee  AAggee  ooff  SSttuuppiidd))  ((22000099))
22001100..  jjúúnniiuuss  1166..  sszzeerrddaa  1199::0000
KKeelllleemmeettlleenn  iiggaazzssáágg  
((AAnn  IInnccoonnvveenniieenntt  TTrruutthh))  ((22000066))

AA  ffiillmmeekk  mmeeggtteekkiinnttééssee  1144  éévveenn  aalluulliiaakk--
nnaakk  nneemm  aajjáánnllootttt..  AA  bbeellééppééss  ddííjjmmeenntteess!!
Helyszín: Városi Szabadidõközpont
2315 Szigethalom, Sport u. 4.
AA  FFiillmmsszzaakkaaddááss  FFiillmm  KKlluubb  vváárrhhaattóó
kklluubb  nnaappjjaaii  aa  22001100--eess  éévvbbeenn::
január 20., február 17., március 24.,
április 21., május 19., június 16.,
július - nyári szünet, augusztus - nyári
szünet, szeptember 22., október 20.,
november 17., december 15.
A Filmszakadás Film Klub klubnapjai
mindig szerdán 19:00 órakor kezdõd-
nek. Szeretettel várunk minden film-
barátot!

TTééllii  vveennddééggeekk  aa  kkeerrtteekkbbeenn
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Egy hatvanadik évforduló emlékezetére…
KKIISSSS AANNDDRRÁÁSS

Magyar Országos Levéltár 
külügyi referens

2009 utolsó hónapjaiban
a Csepel Autógyár megala-
kulásának 60. évforduló-
jára emlékeztek Szigetha-
lom város lakói. Egykori
munkások, tervezõmérnö-
kök, veterán teherautó-
gyûjtõk idézték fel azt a sok
szép emléket és küzdelmes
idõszakot, amit a gyár léte
és az általa teremtett fej-
lõdés elõidézett, s ami vég-
eredményben több évtized-
re meghatározta a település
arculatát, gondolkodását.
Jelen cikk egy sorozat része
kíván lenni, melyben a
szerzõ - aki a gyár és tele-
pülés történetének a kuta-
tója, egyúttal a Magyar Or-
szágos Levéltár (MOL)
külügyi referense - röviden
bemutatja a gyár alapításá-
nak körülményeit. 

A Csepel Autógyár 1949.
évi megalakulásával Szilá-
gyi-telep (Dózsa-liget) -
1950. március 1-jétõl Szilá-
gyi-telep néven önálló köz-

ség létezett, a Szigethalom
nevet pedig 1951. január 1-
tõl vette fel - és a környezõ
falvak, községek térsége
kétségkívül egy intenzív
gazdasági, ipari fejlõdés
centrumává válhatott. Kö-
szönhetõ mindez annak,
hogy az akkori gazdasági és
pártvezetés a romokból új-
jáépült, már a fejlõdés út-
ján lépkedõ - és botladozó -
ország elsõ ötéves tervének
megvalósítására idõzítette a
teherautógyár megalakítá-
sát és a termelés felfuttatá-

sát. Jóllehet komoly „gépi-
pari elõzménye”, bázisa Szi-
getszentmiklósnak és Szilá-
gyi-telepnek aligha volt,
mindössze a volt Dunai Re-
pülõgépgyár területe, épü-
letmaradványai és gépi
berendezése, valamint mi-
nimális szakemberállomá-
nya jöhetett számításba.
Egy teljesen új, a térségben
múlttal nem rendelkezõ
gépipari ágazat kialakításá-
nak politikai-gazdasági 
okai voltak, ahogy egy, a
Népgazdasági Tanács (NT)
1949. november 3-i ülésé-
nek jegyzõkönyvébõl olvas-
hatjuk: „A vállalat profilki-
alakítása során felmerült
annak lehetõsége, hogy a
Dunai Repülõgépgyár Rt.
telepét és beruházott va-
gyonát fokozottabb és raci-
onálisabb módon hasznosít-
sák a nehézipar szempont-
jából. A repülõgépgyártás
fejlesztése politikailag to-
vábbra nem indokolt.” 

Mindez tehát azt eredmé-
nyezte, hogy Szigetszent-
miklós közvetlen környeze-
tében a politika-gazdasági
vezetés egy új iparág tele-
pítésébe kezdett. Az 1949.
évi XVI. tv. által életre
hívott legfõbb gazdasági
szerv, a Népgazdasági Ta-
nács iratanyagában talál-
hatjuk a következõ idézetet,
amely a vállalat alapítását
határozza el: „A Népgazda-
sági Tanács a Magyar Nép-
köztársaság Kormányától
átruházott hatáskörben a
nemzeti vállalatról szóló
1948. évi XXXVII. tc. 8. §.
alapján az 1949. évi novem-
ber hó 3. napján 322/16/
1949. szám alatt hozott
határozatában Csepel Autó-
gyár nemzeti vállalat alapí-
tását határozza el.” A gyár
alapítólevele 1949. novem-
ber 18-án kelt, s hozzá 
olyan neves személyek
adták a nevüket, mint
például Pentelényi János, a
Csepel Autógyár késõbbi
fõkonstruktõre, aki nevét
azzal írta be a magyar autó-
gyártás történetébe, hogy
1946-ra megtervezett egy
500 köbcentis személyau-

tót, melynek sorozatgyártá-
sa végül nem valósulhatott
meg. A Csepel Autógyár
elsõ vezérigazgatója a szov-
jet mûegyetemet végzett és
üzemi gyakorlatát is a
Szovjetunióban szerzett
mérnök, Rákosi Mátyás
közeli sógornõje, Bíró Fe-
rencné volt. A gyár terü-
letének kiválasztásakor a
már említett Dunai Repü-
lõgépgyár teremtette ipari
környezet, a tököli katonai
szovjet bázis, Budapest
(Csepel, Soroksár) közel-
sége és nem utolsósorban
jó közúti összeköttetése
dominált. Elsõdleges szem-
pont volt az is, hogy a Cse-
pel Autógyár közvetlen
kapcsolatot tudjon fenntar-
tani a budapesti kooperáló
üzemekkel, gyárakkal,
mint például a Csepel Vas-
és Fémmûvekkel (az 50-es
években mint Rákosi Má-
tyás Mûvek néven mû-
ködött).

A gyár centruma Buda-
pesttõl délre a Budapest-
Ráckeve helyiérdekû vasút
(HÉV) mentén Szilágyi-te-
lep és Szigetszentmiklós
között kereken 173 kat.
hold és 1023 területen
feküdt egy homokos, dom-
bos, buckás területen. Eb-
bõl 10 kat. hold és 1311
kavicsbánya volt. Az alapí-
táskor 15300 m2-en romos
épületek álltak. A repülõ-
gépgyár részére 1940-
1942-ben épült üzemek és
igazgatósági épületek az
1944. április 3-i és 13-i
szövetséges bombatámadá-
sok következtében súlyo-

san megrongálódtak. A volt
Dunai Repülõgépgyár által
használt épületeket 1945
és 1952 között folyamato-
san állították helyre. A
csarnokok, szereldék, mû-
helyek és egyéb létesítmé-
nyek újjáépítése 1949 vé-
gén és az 1950. évben volt a
legintenzívebb, ezekben az
években indult meg az
épületek kibõvítése is. A
gyár megközelítési lehetõ-
ségei kiválóak voltak, ugya-
nis a telep iparvágány- há-
lózata csatlakozott a MÁV
Taksony-állomásáról Cse-
pel-szigetre vezetõ vonal-
hoz. A Budapestrõl Csepe-
len keresztül Tökölre (repü-
lõtér) vivõ országúttal asz-
falt bekötõút kötötte össze.
Közvetlen vízi összekötteté-
se nem volt, ugyanis a
gyártelep a Duna partjától
keleti és nyugati irányban
egyaránt 2-3 km távolság-
ban létesült. A jó közúti
összeköttetés, Budapest
közelsége és nem utolsó
sorban a hozzáértõ szak-
mai gárda mind-mind elen-
gedhetetlenül hozzájárul-
tak a Csepel Autógyár si-
keréhez és hírnevének mé-
lyítéséhez. Azonban, hogy
ehhez a hírnévhez az 1950-
es években milyen árat kel-
lett fizetni és milyen prob-
lémákkal kellett szembe-
néznie a gyárnak, azt a kö-
vetkezõ számainkból tud-
hatják meg.

folytatjuk…

AA  ffoottóókk  ffoorrrráássaa::
www.csepel-sziget.hu
www.autostilus.hu
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Szigethalmi gyerekek látogatása a Mikulásnál

RReennddõõrrssééggii  hhíírreeiinnkk

DDRR SSCCHHUULLLLEERR GGÁÁBBOORRNNÉÉ

alpolgármester

AA  MMiinniisszztteerreellnnöökkii  HHiivvaattaall
áállttaall  sszzeerrvveezzeetttt  KKoossssuutthh  ttéérrii
pprrooggrraammrraa  22000099..  ddeecceemmbbeerr
77..  ééss  1111..  kköözzöötttt  hhááttrráánnyyooss
hheellyyzzeettûû  ggyyeerrmmeekkeekk  ccssoo--
ppoorrttjjaaii  éérrkkeezztteekk  aazz  oorrsszzáágg
mmiinnddeenn  ttáájjáárróóll..  ÉÉrrkkeezztteekk
ggyyeerreekkccssooppoorrttookk  BBoorrssoodd--
AAbbaaúújj--ZZeemmpplléénn,,  BBéékkééss  ééss
SSzzaabboollccss--SSzzaattmmáárr--BBeerreegg
mmeeggyyéébbõõll,,  eezzeenn  kkíívvüüll  CCssoonn--
ggrráádd,,  NNóóggrráádd,,  vvaallaammiinntt  KKoo--
mmáárroomm--EEsszztteerrggoomm,,  VVaass,,
GGyyõõrr--MMoossoonn--SSoopprroonn,,  VVeesszz--
pprréémm  ééss  PPeesstt  mmeeggyyéébbõõll..

Városunk is lehetõséget
kapott arra, hogy december
11-én tizenöt negyedikes
hátrányos helyzetû kisis-
kolást küldhessen a Kos-
suth téri Mesevárosba. A

gyerekeket kísérõikkel 
együtt kényelmes busz
szállította a Parlamenthez
és a szervezõk gondoskod-
tak arról is, hogy minden-
kinek jusson a szendvi-
csekbõl és az üdítõbõl. A
Miniszterelnöki Hivatal
jóvoltából a gyerekek ide-
genvezetéssel egybekötött
csoportos parlamenti láto-
gatáson is részt vettek. A
Mikulás krampuszai elka-
lauzolták õket a Mikulás-
házba is, ahol személyesen
találkozhattak a Nagysza-
kállúval, aki ajándékcso-
maggal lepte meg a gyere-
keket. 

Visszaszállva a buszra 
újabb meglepetés várta a
kis látogatókat. Mindenki
számára ajándékot rejtett
egy nagy zsák, melyeket -
szervezett ajándékgyûjtés

keretében - a Miniszterel-
nöki Hivatal és a különbözõ
minisztériumok dolgozói
gyûjtöttek össze. Az aján-
dékgyûjtési akció kereté-
ben november hónapban
több mint ezer minõségi
játék gyûlt össze. A Miku-
lással való találkozás és a
parlamenti látogatás élmé-

nye mellett a gyermekek
karácsonyát idén ezek az
ajándékok még boldogabbá
tehetik.

Ezúton köszönjük a cso-
portot kísérõk munkáját és
azt, hogy hazafelé sok apró
játékkal, meglepetéssel telt
az idõ.

SSZZIIGGEETTSSZZEENNTTMMIIKKLLÓÓSSII

RREENNDDÕÕRRKKAAPPIITTÁÁNNYYSSÁÁGG

Sajnos tovább növekedett
a regisztrált bûncselekmé-
nyek száma november hó-
napban. Húsz vagyonelleni
bûncselekményt jelentettek
felénk, amibõl egy maradt
kísérleti szakaszban. Még
mindig az ajtó a legveszélyez-
tetebb mivel négy esetben
azon keresztül jutottak be az
elkövetõk, illetve próbálkoz-
tak. Ebbõl kettõ volt az ajtó-
befeszítés egy- egy, pedig
hengerzártörés, illetve ajtóol-
vasztás. Két esetben ablak-
betörés, egy esetben, pedig a
nyitott ablakon keresztül
jutottak a lakásba az elköve-
tõk. Sajnos még mindig volt
két besurranás is. Megjelent
egy új elkövetési módszer,
ami korábban csak néhány-
szor fordult elõ, ez pedig az 
elektromos kapuk nyitószer-
kezetének leszerelése, amibõl
négy volt, adataink alapján.
A bejelentett anyagi kár
összértéke 3.400.900 forint.
A legnagyobb 800.000., a
legkisebb eltulajdonítási
érték 25.000 forint volt. A

bûncselekmények lefedik az
egész város területét, de két -
két bûncselekményt követtek
el a Kassai a Juhász Gy. és a
Dunasziget utcában.

A város területérõl öt bale-
setet jelentettek a Sziget-
szentmiklósi Rendõrkapi-
tányságra. Ebbõl kettõ volt
anyagi káros, három pedig
személyi sérüléses. Az elsõd-
leges adatok alapján a bale-
setek során három fõ
könnyebben sérült meg. A
balesetek közül három érin-
tette a Mû utat. A személyi
sérüléses balesetek során két
esetben személygépkocsi
gyalogost, egy esetben teher-
gépkocsi kerékpárost ütött
el. A Tököli rendõrõrs beosz-
tottjai az adott idõszakban,
elfogtak kettõt, elõállítottak
kilenc fõt. Különbözõ sza-
bálysértések miatt feljelen-
tettek 153 fõt és 21 fõvel
szemben 111.000 forint hely-
színi bírságot szabtak ki.

A Tököli Rendõrõrs pa-
rancsnoka részvett 2009.
november 23-án, a város
soron következõ közmeghall-
gatásán, melynek témája a

közbiztonság volt. Gyér ér-
deklõdés mellett 15 kérdés
érkezett hozzá, melybõl 13 a
közlekedéssel, azon belül is a
gyorshajtásokkal, míg kettõ
a szemeteléssel foglalkozott.
Természetesen a lehetõsége-
inkhez mérten igyekeztünk
eddig is, és ezután is igyekez-
ni fogunk, hogy minél többet
mûködtessük a sebesség-
mérõ készülékünket a város
utcáin, de tudomásul kellene
venni, hogy a gyorshajtá-
sokat döntõ százalékban az
itt élõk követik el. A felmerült
problémákon kívül mi rend-
szeresen, és folyamatosan
értékeljük, elemezzük a vá-
ros területén elkövetett bûn-
cselekményeket, és annak
megfelelõen szervezzük meg
tevékenységünket. Az ellen-
õrzéseink és a közmeghall-
gatás kapcsán is arra a
következtetésre jutottunk,
hogy nem mindenki van tisz-
tában a közlekedés szabá-
lyaival. Mi már folyamatosan
javasoljuk, hogy minden csa-
lád az év folyamán egy alka-
lommal üljön le és beszéljék
át a KRESZ szabályait a
család tagjainak életkorára
figyelemmel. Sokszor a hely-

színen derül ki, hogy a gép-
kocsivezetõk nincsenek tisz-
tában egy -egy szabállyal,
nem követik a változásokat.
Ma már lényegében minden-
ki számára elérhetõk a
gyakorló tesztlapok, szán-
junk rá egy kis idõt, mé-
rettessük meg magunkat,
elevenítsük fel ismereteinket.
Higgyék el, megéri…

2009. július 10-tõl hatá-
lyos „Az erdõrõl, az erdõ vé-
delmérõl és az erdõgazdálko-
dásról” szóló 2009.évi
XXXVII törvény. A jogszabály
szigorra védi az erdõket a
káros tevékenységgel szem-
ben a falopástól az illegális
kitermelésig egyaránt. Az
eddigi vonatkozó jogszabá-
lyok is elõírták a tulajdonos
vagy erdõgazdálkodó részére
az erdõ védelmét, mely fela-
datot sem, állami sem ma-
gánerdõkben nem sikerült
megoldani sikeresen.

A megelõzést szolgálja a
törvény 61.§-a, amikor meg-
tiltja az erdõben a fáról, a
cserjérõl a gally vagy lomb
levágását, vagy akár a moha
gyûjtését. Továbbá tilos az
erdõ látogatójának motor-
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PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERRII HHIIVVAATTAALL

SSZZIIGGEETTSSZZEENNTTMMIIKKLLÓÓSS

Figyelemmel a lakosság
azon igényére, hogy szeret-
né ügyeit gyorsan, várako-
zás nélkül vagy minimális
várakozási idõvel, elõre ter-
vezhetõ idõben, tumultus
elkerülésével intézni, az
okmányirodába új ügyfél-
hívó rendszer került beál-
lításra. Ez az ügyfélhívó
rendszer képes arra, hogy
több irányból érkezõ idõ-
pont-foglalási kérelmeket
kezeljen. Lehet idõpontot
kérni a www.magyarország.hu
honlapon, a - www.szigetszent-
miklos.hu, a szigetszentmik-
lósi önkormányzat hon-
lapján, telefonon a 24/468-
686-os telefonszámon és az

okmányirodában személye-
sen. EEggyy  iiddõõppoonntt  eeggyy  üüggyyffééll
eeggyy  üüggyyéénneekk  eelliinnttéézzéésséérree
sszzoollggááll.. Az okmányiroda az
ügyfelet a számára adott 
idõpontban plusz-mínusz
10 perces eltéréssel szólít-
ja. Ez azt jelenti, hogy az
ügyfél maximum 10 perccel
korábban érkezhet, illetve
csak 10 percet késhet. Na-
gyobb késés esetén már
más ügyfél kerül a helyére. 

Az elõre foglalt idõpontos
ügyfelek elõnyt élveznek az
idõpontfoglalás lehetõségé-
vel nem élõ ügyfelekkel
szemben, akik választhat-
nak, hogy kivárják a soru-
kat vagy idõpontra vissza-
jönnek. 

Az idõpontfoglalás le-
hetõségét az iroda teljes
nyitva tartása idejére

megnyitotta. Ezek az a-
lábbiak: Hétfõ: 8.00- 18.00;
Kedd: 8.00 - 16.00; Szerda:
8.00 - 16.00; Péntek: 8.00 -
12.00. 1122..0000--1122..3300--iigg  eebbéé--
ddiiddõõ  aallaatttt  aazz  üüggyyffééllffooggaaddááss
sszzüünneetteell.. Az utolsó idõpont,
amikor sorszámot adunk,
az ügyfélfogadás vége elõtti
fél óra. Az idõpontfoglalás
alkalmával az ügyfél vissza-
igazolást kap az általa meg-
adott e-mail címre, hogy
milyen ügyet, melyik nap,
milyen idõpontban tud in-
tézni, valamint egy azonosí-
tó számot, amit az okmány-
irodába érkezéskor kell
használni a sorszámkiadó
mellett felszerelt klaviatú-
rán. A telefonon és szemé-
lyesen idõpontot foglaló
ügyfelek hasonló tartalmú
visszaigazolásra számíthat-

nak, csupán szóban, illetve
a személyesen érkezõk pa-
píron. Az ügyintézéshez
szükséges tájékoztatók és
iratminták a szigetszent-
miklósi honlapról letölthe-
tõek. Az újítással egy infor-
mációs pultot is felállítot-
tunk, ahol egy kolléga segíti
az idõpontfoglalást és az
idõpontra érkezett ügyfelek
azonosítását. 

AAzz  ookkmmáánnyyiirrooddaa  tteelleeffoonn--
sszzáámmaaii  aa  kköövveettkkeezzõõkk::  

-24/468-686 információ,
idõpontfoglalás, üzenetrögzítõ

-24/442-071 irodavezetõ
-24/410-419 gépjármû

hatósági ügyintézõk
-24/442-504 fax
-24/465-261 fax

Ha kipróbálta, várjuk
észrevételeit! 

fûrészt, 500. gramm-nál na-
gyobb fejtömegû fejszét, 30
cm-nél nagyobb hosszúságú
kézifûrészt magánál tartani.
Tehát aki nagy fejszével in-
dul „látogatóba” az erdõbe,
az minimum 20.000. forint
büntetésre számíthat. 

A kitermelt fa származásá-
nak igazolását szigorú szám-

adású bizonylati rendszeren
lehet nyomon követni a fel-
használás helyéig. A 90.§
szerint a fa szállításához
szállítójegyet kell kiállítani,
melyet köteles a szállító ma-
gánál tartani, és azt a ható-
ság képviselõjének felszólítá-
sára bemutatni, valamint az
egész kereskedelmi folyamat
során nyilvántartani.

A 70.§ a fakitermelési
munka végrehajtójának írja
elõ, hogy annak elvégzésére
jogosító okiratot köteles a
helyszínen magánál tartani.

Mindez összhangban van
az uniós szabályozással, mi-
vel bevezeti a faanyag szár-
mazását, igazoló rendszert,
amely lehetõséget biztosít ar-
ra, hogy az erdõn kívül is tet-

ten érhetõ legyen az, aki ille-
gálisan fát termelt ki, így a
közúti szállítás alkalmával,
telephelyen, illetve értékesí-
téskor is. A szabályok meg-
szegõit a 143/ 2009. Kor-
mányrendelet elõírásai sze-
rint bírsággal lehet súlytani.
Kérjük, legyenek erre figye-
lemmel.

Lesz folytatás...
Jól sikerült az elsõ találkozó

November 30-án, közel
hatvan vállalkozó részvé-
telével zajlott egy találko-
zó, mely az önkormányzat
szervezetfejlesztésének
része volt, s a vállalkozók-
kal történõ rendszeres
kapcsolattartást és
együttmûködést célozta
meg.

SSZZIIRRÁÁKK EESSZZTTEERR

A találkozón elhangzott,
hogy jelenleg 697 szigethal-
mi székhelyû vállalkozás
van, s a vállalkozások által
befolyt, az önkormányzat
részére megmaradó iparû-
zési adó értéke 41 004 300
forint, a befolyt teljes ösz-
szeg 1 439 570 000 forint.

A találkozó célja nem még
több pénz kérése volt, azon-
ban nem szólt adóelengedés-
rõl sem. Célja az egymásnak
történõ segítségnyújtás, a
lehetséges problémák meg-
oldása. Az ötletek és javasla-
tok számára kérdõív készült,
melyet az ott megjelenõ vál-
lalkozók közül 40-en ki is
töltöttek.

A kitöltõk mindegyike
támogatta az ilyen jellegû
rendezvényeket. A legjob-
ban támogatott ötletek kö-
zött volt egy kifejezetten
vállalkozóknak készülõ hír-
levél létrehozása, valamint
szerepelt egy vállalkozói
információs füzet elkészíté-
se, mely a lakosság körei-
ben lenne terjesztve. Beke-

rülne a helyi vállalkozók
listája a polgármesteri hi-
vatal Üdvözlõ Mappájába
is, melyet az újonnan be-
költözöttek kapnak, illetve
jó ötletnek tartották, hogy
minden beszerzést licitál-

tassanak meg helyi vál-
lalkozók között. Az önkor-
mányzat ígéretet tett arra
is, hogy a nagyobb közbe-
szerzésekben való részvé-
telt elõsegítve, felkészíti a
helyi vállalkozókat.

ÚÚJJ ÜÜGGYYFFÉÉLLHHÍÍVVÓÓ AA SSZZIIGGEETTSSZZEENNTTMMIIKKLLÓÓSSII OOKKMMÁÁNNYYIIRROODDÁÁBBAANN
Tervezhetõ ügyintézés 
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MMIIKKLLÓÓSSNNÉÉ HH..  KKAATTAALLIINN

szociális szakmai vezetõ

AAzz  éévv  vvééggee  iinnttéézzmméénnyyüünnkk--
nneekk  nneemm  ccssaakk  aazz  AAddvveennttii
kkéésszzüüllõõddéésstt  jjeelleennttii,,  hhaanneemm
kkéétt  jjeelleennttõõss  nnaapp  iiss  vvaann,,
aammeellyyeenn  kköösszzöönnttõõtt  ééss  kköö--
sszzöönneetteett  mmoonndduunnkk..

Az egyik ilyen nap novem-
ber 12. amikor a Szociális
munka napját, ill. ezt a

munkát végzõ kollegákat
ünnepeljük, ünnepeltük.
Intézményünk már harma-
dik alkalommal tartotta
meg dolgozóinak ezt a na-
pot. Idén a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálattal
egy közös vidám délután
keretében ünnepeltünk. A
város vezetõségének kö-
szöntõje és köszönet nyil-
vánítása után a két intéz-
mény delegált csapatai mu-

tatták meg tudásukat és
képességeiket. A megmé-
rettetést, amely egy saját

intézményrõl szóló „csasz-
tuska” elõadása és Activity
volt, egy közös svédasztalos
vacsora zárta. A vetélkedõ
eredménye? Természetesen
döntetlen.

A másik jelentõs nap,
amelyet elõször ünnepelt az
intézmény és a város is, de-
cember 03.-án a Fogyaték-
kal Élõk világnapja volt. Er-
re a napra többel készül-

tünk, mint egy
ünnepség. Ezen a
héten a hét minden
napján meghívtunk
vagy ellátogattunk
a város egy-egy in-
tézményéhez.  A cél
kettõs volt. Egyrészt
szerettük volna, ha
város megismeri 
intézményünket és
ellátottainkat, más-
részt ellátottaink-
nak szerettük 
volna, ill. szeret-
nénk kinyitni a
világot. Hétfõn a
Szent István Ált.
Iskola tanulói jártak
nálunk, és a fogya-
tékkal élõkkel egy
közös foglalkozás

keretében adventi koszorút
készítettek. Kedden elláto-
gattunk a könyvtárba.

Szerdán a helytörténeti
múzeum fogadott minket
méhviaszos gyertyakészí-
tésre, valamint megtisztel-
tek minket azzal, hogy
velünk gyújtották meg a
nagy adventi koszorú má-
sodik gyertyáját.

Csütörtökön mi fogadtuk
a város vezetõségét és az
intézmények vezetõit, ahol
egy vetítésen vehettek
részt, amelyben bemutat-
tuk az elmúlt másfél év
munkáját és eredményeit.
Ezen a napon adta át Regé-
nyiné Aranka néni és férje
Tibi bácsi az intézmény
ellátottainak a játékokkal
teli nagy kosarát, mellyel
segítették az eszközbõvítést
és frissítést. Ezúton is sze-
retnénk, még egyszer meg-
köszöni adományukat és a
fogyatékkal élõk iránti
elkötelezettségüket. 

Péntek pedig az Erdei Tél-
apó várt minket, nem csak
ajándékkal, hanem forró
teával és keksszel.

A következõ héten a Sza-
badidõ Központ mutatta be
intézményét és munkáját
ellátottainknak, valamint
egy zenés foglalkozással,
teával vártak minket. 

Végezetül csütörtökön a
Fõvárosi Nagycirkuszban
jártunk ahol ámulatból
ámulatba estünk. 

Nem feledkeztünk meg az
ünnepekkel járó rosszról
sem, ezért felkértük Laszák
Zoltán õrnagy urat, hogy
tartson egy közbiztonsági
elõadást a saját otthonuk-
ban ellátottaink részére, ill.
az érdeklõdõ szigethalmi
lakosoknak. 

Persze ez nem minden,
hiszen még most jön a Ka-
rácsonyi ünnepség és elõtte
még mézeskalácssütés vár
ellátottainkra és dolgozó-
inkra..

IInnttéézzmméénnyyüünnkk  mmiinnddeenn
kkeeddvveess  eellllááttoottttuunnkknnaakk  ééss
sszziiggeetthhaallmmii  llaakkoossnnaakk  BBéékkééss
BBoollddoogg  KKaarrááccssoonnyytt  kkíívváánn!!

Ünnepségek az Egyesített Szociális Intézményben
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Testületi tudósítás

Állatvédelmi híreink

SSZZIIRRÁÁKK EESSZZTTEERR

Ön, kedves olvasó, már a
januári lapszámunkat
tartja a kezében, a város
képviselõ testületének
azonban még a tavaly
októberi munkájáról szá-
molok be. Remélem, hogy
az ünnepek kellemesen
teltek az Önök számára, s
határozott célokkal vág-
tak neki az újévnek. A
város vezetõinek munkája
is tovább folytatódik…

Az október 22-i ülésen, a
napirendek elfogadása után,
mely huszonkét pontot fog-
lalt magába, eellffooggaaddttáákk  aa  kkéétt
tteessttüülleettii  üüllééss  kköözzööttttii  ttáájjéékkoozz--
ttaattóótt,,  ss  aa  lleejjáárrtt  hhaattáárroozzaa--
ttookkrróóll  kkéésszzüülltt  bbeesszzáámmoollóótt.
Elsõként egy közbeszerzési
eljárás került bírálat alá,
mégpedig aa  KKoossssuutthh  LLaajjooss
uuttccaa  ffeellúújjííttáássáánnaakk  üüggyyéébbeenn.
A pályázók közül a testület a

Vitép Kft. ajánlatát fogadta
el, a vállalkozási szerzõdést
aláírták.

Két, más jellegû pályázat is
elbírálásra került, mindkettõ
iinnttéézzmméénnyyvveezzeettõõkk  mmeeggvváállaasszz--
ttáássáárróóll  sszzóólltt::  mmíígg  aa  SSzziivváárr--
vváánnyy  BBööllccssõõddee  vveezzeettõõii
ppáállyyáázzaattáátt  - megfelelõ jelölt
hiányában - újra kiírták, ad-
dig a VVáárroossii  SSzzaabbaaddiiddõõkköözz--
ppoonntt  vveezzeettéésséérree ismételten
Lang Mónikát választotta meg
a testület. A kinevezés 2010.
január 1. napjától 2014.
december 31. napjáig szól.

Következett a SSzzeenntt  IIssttvváánn
áállttaalláánnooss  iisskkoolláávvaall kapcso-
latos pont, mely során felkér-
ték az iskola igazgatóasszo-
nyát, hogy a tanügy-igazga-
tási, valamint 22000088..  éévvii  ááttffoo--
ggóó  ppéénnzzüüggyyii--ggaazzddaassáággii  sszzaa--
bbáállyysszzeerrûûssééggii  eelllleennõõrrzzéésséénneekk
eerreeddmméénnyyeekkééppppeenn,,  a jelen-
tésekben szereplõ kötelezõen
elvégzendõ feladatairól,
2009. november 30. napjáig

ütemtervet készítsen, és ezt
követõen az ütemterv szerint
pótolja, illetve módosítsa az
intézményi dokumentációt.

EEllffooggaaddttáákk  aa  22000099..  éévvii  IIVV..
eellõõiirráánnyyzzaatt  --,,  mmaajjdd  kkiihhiirrddeett--
ttéékk  aa  kkööllttssééggvveettééssrrõõll  sszzóóllóó
44//22000099..  ((IIII..2266..))  rreennddeelleett  mmóó--
ddoossííttáássáátt,, illetve elfogadták a
hivatal szakfeladatai vala-
mint az önállóan gazdálkodó
intézményeinek 22000099  hháá--
rroommnneeggyyeedd  éévveess  ppéénnzzüüggyyii
bbeesszzáámmoollóójjáátt  ééss  aa  22001100  éévvii
kkööllttssééggvveettééssii  kkoonncceeppcciióótt..

JJóóvvááhhaaggyyttáákk  aa  NNééggyysszzíínnvvii--
rráágg  ÓÓvvooddaa  ééss  aa  kkéétt  iisskkoollaa  hháá--
zziirreennddjjéétt,,  vvaallaammiinntt  aa  SSzziivváárr--
vváánnyy  BBööllccssõõddee  ééss  VVééddõõnnõõii
SSzzoollggáállaatt  llééttsszzáámmbbõõvvííttéésséétt,,
iilllleettvvee  eellffooggaaddttáákk  aa  kkééppvviisseellõõ
tteessttüülleett  22001100--eess  éévvrree  sszzóóllóó
mmuunnkkaatteerrvvéétt..

EEllbbíírráállttáákk  aa  BBuurrssaa  HHuunnggaa--
rriiccaa  FFeellssõõookkttaattáássii  ÖÖnnkkoorr--
mmáánnyyzzaattii  ÖÖsszzttöönnddííjjppáállyyáázzaa--
ttookkaatt, a nyertesek kiértesíté-

se megtörtént. Módosítások-
kal ugyan, de eellffooggaaddttáákk  aazz
öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ééss  aa  LLAANNDD--
SSTTAARRTT--WWOORRDD  KKfftt..  kköözzööttttii
tteelleeppüüllééssrreennddeezzééssii--sszzeerrzzõõ--
ddéésstt.. Az Önkormányzat, a
Pestterv Kft, és aa  LLAANNDD--
SSTTAARRTT--WWOORRDD  KKfftt..  kköözzööttttii
hháárroommoollddaallúú  tteerrvveezzééssii  sszzeerr--
zzõõddééss  sszzöövveeggéétt  eellffooggaaddttaa,,  aa
sszzeerrzzõõddéésstt  aallááíírráássáárraa  ffeell--
hhaattaallmmaazzttáákk Fáki László pol-
gármestert.

A testület döntése nyomán
a RRáákkóócczzii  úúttii  kköözztteemmeettõõrree
eeggyy  ddiiggiittáálliiss  aallaappúú  tteemmeettõõkkaa--
ttaasszztteerr  ffoogg  kkéésszzüüllnnii. Elfogad-
ta a testület a SSzziiggeetthhaalloomm
kköözzúúttjjaaiirróóll  kkéésszzüülltt  ffeellmméérréésst,
s felkérte a településgazdál-
kodási bizottságot, hogy
tegyen javaslatot a felújítás-
ra szánt utcák prioritására.

Végezetül döntöttek ab-
ban, hogy aa  sszzeerrvveezzeettffeejjlleesszz--
ttééssrree  nnyyeerrtt  ppáállyyáázzaatt  kkeerreettéénn
bbeellüüll  bbeevveezzeettiikk  aazz  ÁÁllttaalláánnooss
ÉÉrrttéékkeellééssii  RReennddsszzeerrtt  ((CCAAFF))  aa
hhiivvaattaallbbaann..

SSEEGGÍÍTTÕÕ MMAANNCCSS AALLAAPPÍÍTTVVÁÁNNYY

A Segítõ Mancs Alapít-
vány köszönetét és háláját
szeretné kifejezni a Till
Györgyikének, aki az ál-
latvédelem ügye mellé állt.
Györgyike látva a küszkö-
désünket, és rendkívüli ne-
héz helyzetünket, a segít-
ségünkre sietett, és támo-
gatta az állatok mentését
is! Elvittük õt egy pár eset-
hez, hogy lássa az állatvé-
delem azon oldalát, amivel
mi nap mint nap szembe-
sülünk sajnos. Nagyon
hamar belecsöppent egy
veszélyben levõ állat meg-
mentésében, és nem volt
kérdés, hogy amikor meg-
tudta, hogy menteni kell
azonnal, felajánlotta a se-
gítségét, hogy vigyük el on-
nan a kutyust! Azóta a
kutyus biztonságban, sze-
retetben, és megfelelõ ellá-
tásban részesül, és élvezhe-
ti a Györgyike szeretetét! 

Segítséget nyújtott ne-
künk a cicák ivartalanítá-

sában is. Az élelmiszer ado-
mányt, amit tudunk szerez-
ni az õ segítségével tudjuk
elhozni, mert a sofõrt és az
autót biztosít számunkra,
ha hívjuk õt! Jó érzés ez
számunkra, hogy értékeli
az erõfeszítéseinket, és szá-
míthatunk rá! Reméljük ez
a jövõben is így lesz!

AA  mmáássiikk  ffoonnttooss  kköözzllee--
mméénnyy,,  aa  sseeggííttssééggnnyyúújjttááss  ééss
ttáámmooggaattááss:: A állatvédelem
részérõl a támogatás felté-
tele az, hogy együttmûkö-
dik az állattartó az állatvé-
delemmel. Természetesen a
fellelõség az mindig az
állattartóé. A segítség nem
kötelezõ csak adható. Hogy
mért kell errõl beszélni?
Azért, mert az utóbbi idõ-
ben, sok olyan esetünk
volt, és van, ahol teljesen az
állatvédelemre hárítanák
az állatok ellátását. Bele-
értve az orvosi költségeket
is. 

Természetesen mi jól tud-
juk azt, hogy kinek milyen
korlátai vannak, vagy nin-

csenek korlátai, és mégis
mi vagyunk, akik segítünk
mindig. És az a baj, hogy
sok helyen nem akarnak
változtatni az állatok élet-
körülményin, és az ilyen
családoktól meg kell vonni
a segítséget és támogatást.
Mert ösztönözni kell a fele-
lõsség vállalásra. 

Nagyon sok család van a
gondozásunkban, és a to-
vábbi segítség feltétele, a
teljes együttmûködés lesz
az állatvédelemmel. Mi se-
gítünk mindenben, ahogy a
lehetõségeink ezt megen-
gedik! Ha kell, kutyaházat
viszünk, hogy ezzel is se-
gíteni tudjunk, az állatok-
nak. Nagyon sok bejelentés
érkezik hozzánk, az állatok
méltatlan körülményirõl, és
ezeket ahogy tudjuk, meg-
nézzük és kivizsgáljuk. 

Fontos: Akit nem talá-
lunk otthon, annak egy
értesítõt hagyunk, meg
jelölve a hiányosságokat, és
a lehetõséget hogy vegye fel
velünk a kapcsolatot. Aztán

ismét felkeressük, és ha
nem együttmûködõ, az
állatok érdekében a hiva-
taltól kérni fogjuk, az állat-
tartási rendelet betartatá-
sát. A jövõben nem fogunk,
és nem is tudunk annyiszor
kimenni, ahogy eddig tet-
tük! A lehetõség a változ-
tatásra ott lesz mindenki
elõtt. Sok bejelentés van, a
szûk kennelben tartott ki
nem engedett kutyusokról,
a láncra vert kutyusokról,
és sajnos az orvosi ellátás
hiánya miatt is hívnak ben-
nünket. 

Kérem, önöket figyeljenek
állataikra, és a környeze-
tükben tartott állatokra is!
Hiszen többnyire az önök
segítsége, tette lehetõvé
hogy tudjunk mi is segíteni
az állatokon! Együttmûkö-
désüket köszönjük!

Látogassanak el a honla-
punkra:
www.segito-mancs.gportal.hu
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SSZZ..LL..EE..  FFÓÓRRUUMM:: IDE VÁRJUK AZOKNAK A SZIGETHALMI LOKÁLPATRIÓTÁK ÖTLETEIT ÉS ÉSZREVÉTELEIT AKIK
A VÁROSUNK ÉPÍTÉSÉRE ÉS SZÉPÍTÉSÉRE JAVASLATOKAT TESZNEK.
VVÁÁRRUUNNKK    MMIINNDDEENNKKIITT  AA  SSZZ..LL..EE..  SSOORRAAIIBBAA,,  AKI SZÍVESEN TESZ VÁROSUNKÉRT, ÉS ANNAK LAKÓIÉRT!
E-MAIL :INFO@SZIGETHALMILOKALPATRIOTAK.HU; WEB :WWW.SZIGETHELMILOKALPATRIOTAK.HU
IWIW:SZIGETHALMI LOKÁLPATRIÓTÁK DEÁK  GÁBOR TELEFON :06 70 938 99 69 SZ.L.E. 
SZEMÉLYES : GYÁRTELEPEN A KULCSMÁSOLÓNÁL 

K ö z m e g h a l l g a t á s

Napenergia II.  (üvegházhatás)

Mindenkinek Boldog új évet kívánunk a lokálpatrióták nevében!

FFAARRKKAASS CCSSAABBAA

SZ.L.E. TAG

November 23-án önkor-
mányzatunk közmeghall-
gatást tartott a Városi Sza-
badidõközpont zöld termé-
ben. A közmeghallgatáson
természetesen mi lokálpat-
rióták is részt vettünk. Té-
mája Szigethalom közbiz-
tonsága volt. Ezért az el-
nökségben városunk veze-
tõi (Fáki László polgármes-
ter, dr. Schuller Gáborné
alpolgármester és Ferenczi
Edit alpolgármester) mel-
lett a tököli rendõrõrs pa-

rancsnoka, Laszák Zoltán
r. õrnagy és Bognár László,
a Szigethalmi Polgárõr
Egyesület elnöke válaszolt
a kérdésekre. Laszák Zol-
tán õrnagy úr szintén
Szigethalmon lakik, ezért a
gondok jó részét saját bõ-
rén is tapasztalhatja. Az
érdeklõdõk csaknem telje-
sen megtöltötték a termet.
Laszák õrnagy úr a tököli
rendõrõrs adatait a köz-
meghallgatás végén, jó két-
órás beszélgetés után is-
mertette. Elmondta, hogy a
vagyon elleni bûncselek-
ményekkel kapcsolatban
jók a rendõrõrs mutatói,

ennek bizonyítékát abban
is látja, hogy kevés ilyen
észrevétel hangzott el. A
legtöbb hozzászólás témája
szó szerint az utcán hever,
pontosabban száguldozik,
illetve rongál. Súlyos prob-
léma a szemetelés és a van-
dalizmus: a játszótereken
lévõ játékok felújítása, a
tükrök pótlása jelentõs
önkormányzati kiadással
jár, melyet persze mi,
szigethalmi lakosok fize-
tünk adóforintjainkból. So-
kan figyelmeztettek arra,
hogy az autósforgalom na-
gyobb lett a reggeli órákban
az iskolák körül, és sok

autós, illetve motoros nem
tartja be a sebességkorláto-
zásokat. Különösen a Du-
nasoron és a hosszú egye-
nes utcákon veszélyes ez.
Mind a rendõrség, mind a
polgárõrség fokozottabb 
odafigyelést és ellenõrzést
ígért, de mi magunk is so-
kat tehetünk. Ne dobjuk el
a szemetet az utcán, sõt
gyûjtsük szelektíven, épít-
sünk komposztálót a zöld-
hulladéknak. Ha autóba
ülünk, mindannyiunk ér-
dekében tartsuk és tartas-
suk be a legelemibb közle-
kedési szabályokat!

LLAACCZZÓÓ PPÁÁLL

az Sz.L.E. alelnöke
energiagazdász 

Az elõzõ napenergiás
cikkben megismerhettük
az üvegházhatást.
Kiderült, hogy nélküle
nem létezne a Földön
élõvilág. Akkor meg mit
számít 1-2 fok ide vagy
oda, hiszen az élõvilág
ennél sokkal nagyobb
hõmérséklet ingadozást
el tud viselni?

A probléma ott kezdõdik,
hogy ez az 1-2 fok, ez átlag-
hõmérséklet, ami a való-
ságban igen szélsõséges
idõjárásban nyilvánul meg.
Sokkal több hurrikán ala-
kul ki, az esõzések sokkal
intenzívebbek, rövidebbek,
ami miatt nem tud beszí-
vódni a víz a talajba,
hanem a felszínen végez
pusztítást (eróziót), A glecs-
cserek intenzívebben olvad-
nak, ezáltal nagyobb sötét

színû földfelületet ér a nap-
sugár, ami felmelegszik. A
felmelegedés további olva-
dást jelent és így szépen fo-
lyamatosan eltûnnek a
gleccserek. Már az is nagy
baj, hogy eltûnnek, de na-
gyobb baj, hogy az olvadás
erõsíti a felmelegedést. A
sarkvidéki jég is olvad, ami
egyes tudósok szerint több
méteres tengerszint emel-
kedést is okozhat. Gondol-
junk csak bele, hogy a ten-
gerparti településekkel mi
fog történni (mind eltûnik a
víz alatt). Ez óriási méretû
népvándorlást eredményez,
és még ráadásul a Föld ter-
mõterülete is csökken. 

A termõterületet a heves
esõzések is csökkentik, hi-
szen a nagy mennyiségû
hegyoldalon lezúduló víz a
teljes termõréteget viszi
magával. A felmelegedés
hatására nõ a szárazság is.
Azokon a területeken, ahol
ma is kevés a csapadék,
még tovább fog csökkenni,

ami elsivatagosodáshoz ve-
zet. Ez ugye megint csak a
termõterület csökkenését
eredményezi. A termõte-
rület csökkenés szegény-
séget, éhezést, járványokat
hoz magával. Mindez tár-
sadalmi elégedetlenségeket
és háborút okozhat.

Úgyhogy a globális felme-
legedés nem túl sok jóval
kecsegtet. Hamarosan eljön
az idõ, amikor az emberiség
legnagyobb problémája
lesz. Itt pedig megjelenik az
a kérdés, hogy ki is az az
emberiség. Ki fogja elkez-
deni a probléma megol-
dását? Ha valaki kiadja a
vezényszót ki fogja követni?
Lesz-e motivációja az em-
bereknek (mert ugye csak
akkor csinálunk valamit,
ha érezhetõen a bõrünkre
megy a vásár)? Meddig fog-
juk azt mondani, hogy ez
nem az én problémám?
Tudomásul kell vennünk,
hogy az emberiség mi va-
gyunk, én, ön, a szomszéd,

a rokon és mindenki, aki
emberként van nyilvántart-
va ezen a bolygón. Ha sem-
mit nem teszünk, akkor az
unokáinknak olyan Földet
hagyunk hátra, ami már
nem lesz élhetõ (de ugye ez
nem a mi problémánk,
majd az unokáink megold-
ják).

Tegyen meg hát mindenki
annyit, ami tõle telik! Ha
Magyarországon minden
háztartásban csak 1 órával
kevesebbet égetjük a 100
W-os égõt, akkor az
500.000 kWh energia meg-
takarítását és 465 tonna
CO2 (szén-dioxid) gáz kibo-
csátás csökkenést ered-
ményez.
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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::  HHééttffõõ::  zzáárrvvaa;;  KKeedddd::  1122--1199;;  SSzzeerrddaa::  99--1199;;  CCssüüttöörrttöökk::  1122--1199;;  PPéénntteekk::  99--1166;;
SSzzoommbbaatt::  99--1144  VVaassáárrnnaapp::zzáárrvvaa

HHeeggeeddüüss  GGéézzaa::  
Szilveszteri strófák
- részlet -

Megint lejárt az év. Az új mérföldköveknél 
elõbb a számvetés, aztán a számadás
késztet az ésszerû - és évrõl évre más -
belátásokra, hogy mit kellene, ha tennél.

És tettekkel felér egy bölcs elgondolás
a jövendõk felõl. Hisz ahogy tovalépnek
a napok és hetek, a hónapok s az évek -
az a szükségszerû, hogy mindig újra láss,

mert újabb láthatár, mely újabb létre éltet,
új bánat, új gyönyör minden újízû év:
mindegyik új kaland és egyben újra rév, 
és minden, ami volt - jövendõket megértet.

Bánóczy Istvánné, Bata Ilona, Dr.
Bokor Péterné, Bolega Lászlóné,
Dr. Csernyi Zsuzsanna, Dávid
Magdaléna, Ferenczi Edit, Hodosán
Jánosné, Dr. Kovács Béla, Kürti
Zoltán, Szabó Zsófia, Verteticsné
Doszpod Bernadett. KKüüllöönn  kköö--
sszzöönnjjüükk Bakosné Till Györgyiké-
nek az építkezéshez biztosított
sódert! KKöösszzöönnjjüükk Bánóczy István,
Deres József és Steixner Ambrus
sokadik segítségét! (A gipszkarto-
nok további rakodását!) KKöösszzöönn--
jjüükk Kirchner Tamásnak és hozzá-
tartozóinak (Baustar; Tököl) a
tetõtér szigetelõanyagainak ked-
vezményes beszerzését és szállítá-
sát! 
TTáámmooggaattáássuukkaatt kköösszzöönnjjüükk!

Miszori Sándorné könyvtárigazgató
és munkatársai

VVÁÁRROOSS II KK ÖÖ NN YY VV TT ÁÁ RR
TT ÁÁ MM OO GG AA TT ÓÓ II

VVáállttoozznnaakk  22001100--bbeenn  aa
bbeeiirraattkkoozzáássii  ddííjjaakk!!

AA  1166  éévveenn  ffeellüülliieekk  éévveess  ttaaggddííjjáánnaakk
lleeggkkiisseebbbb  öösssszzeeggee  11000000,,--FFtt (adakozó
jellegû!). NNeemm  sszziiggeetthhaallmmii  ((mmááss
tteelleeppüüllééssrrõõll  jjáárróó))  oollvvaassóókk  rréésszzéérree
11220000,,--FFtt. 16 éven aluli olvasóknak
2010-ben sem kell tagdíjat fizetniük!
Reméljük, minél több gyermekolvasó
keresi fel a könyvtárat. (A kedvez-
mény a 70 éven felüliekre is vonat-
kozik.)

AA  kkiibbõõvvüülltt nyitvatartási idõben 60
ezer kötetes könyvállományunkból,
320 darabos hangoskönyv-gyûjte-
ményünkbõl, 91 féle folyóiratunkból
kölcsönöztek olvasóink. FFoollyyaammaa--
ttoossaann az olvasói igényekhez alakítot-
tuk az állományunkat; a régi, elavult
könyveinket selejteztük és új kiad-
ványokat vásároltunk. A kölcsönzés-
ben lévõ mûveket elõjegyzés alapján
figyeltük, félretettük, errõl telefonon
keresztül értesítettük olvasóinkat. A
nálunk nem található könyveket
könyvtárközi kölcsönzéssel biztosí-
tottuk. Ezen kívül igénybe vették
fénymásolási, faxolási, nyomtatási
(pendrive, cd), spirálozási, laminálási
szolgáltatásainkat. IInntteerrnneetteezzééssrree to-
vábbra is volt lehetõség.

IInnffoorrmmáácciióókkaatt gyûjthettek honla-
punkról, hosszabbíthatták a kölcsön-
zési idõt telefonon, e-mailben. MMuunn--
kkáánnkkrróóll olvashattak a Szigethalmi
Híradóban állandó könyvtári olda-
lunkon, ahol új könyveinkrõl is
beszámoltunk; az évszakhoz illõ vers
ajánlásával próbáltuk a költészet
iránt felébreszteni az érdeklõdést.
KKöönnyyvvttáárroossaaiinnkk rendszeresen aján-
lottak könyveket és reklámozták ren-
dezvényeinket a KisDuna Televízi-
óban. MMeegghhíívvootttt vendégeinkkel talál-
kozhattak ingyenes rendezvényein-
ken. Fazekas Attila, Benkõ Péter, ifj.
Szabó Gyula, Figura Ede (4 elõadás!),
V. Kulcsár Ildikó, Nagy Bandó
András, Takács Róbert összejövetelei
kapcsán új értelmet kapott a „sok jó
ember kis helyen is elfér” c. szólás.
Óvodás, iskolás csoportok látogattak
meg bennünket, élvezték a 12 ezer
kötetes gyermekrészlegben a mesé-
lés, a válogatás, a zenehallgatás örö-
mét. Eljöttek hozzánk a fogyatékkal
élõk is. MMiinnddeennkkiinneekk  öörrüüllttüünnkk,,  mmiinn--
ddeennkkiitt  vviisssszzaavváárruunnkk!!  Természetesen
az új látogatókat is nagyon szívesen
látjuk!

RRéésszztt  vveettttüünnkk a város életében. A
teljesség igénye nélkül álljon itt pár
alkalom, ahol találkozhattak velünk: 

A városnapokon, a Civil udvar
könyvtári- múzeumi pavilonjában

kiállításunk volt. Karszalagoztunk a
szigethalmi rendezvényeken. 

KKüüllöönnbböözzõõ öösssszzeejjöövveetteelleekkeenn képvi-
seltük a könyvtárat: tanévnyitókon, a
Szabadkai úti iskola átadó ünnep-
ségén, a Négyszínvirág Óvoda tagó-
vodáinak és a Gyermekjóléti Szol-
gálat születésnapján, a szociális
munka napján, a fogyatékkal élõk
világnapján, irodalmi esteken, alkotói
kiállításokon (festmények, gobelin), a
Helytörténeti Gyûjtemény kiállítá-
sain, országos ünnepek helyi megem-
lékezésein. 

ZZssûûrriizzttüünnkk több szavalóversenyen, a
rajzpályázaton és a filmfesztiválon is. 

VVééddttüükk  aa  kköörrnnyyeezzeetteett:: szedtünk
szemetet, piros juharfákat vásárol-
tunk, itatjuk télen a madarakat, sze-
lektíven gyûjtjük  a hulladékot, lehe-
tõséget biztosítottunk olvasóinknak
arra, hogy a használt elemeket hoz-
zánk is behozhassák. Ötleteket gyûj-
töttünk pedagógiai, környezetvédelmi
konferencián is. Az összes kis elsõ
osztályost a Gólyanapon „olvasóvá
avattuk”. Intézményünk is csatlako-
zott a Pontszerzõ versenyhez: ennek
keretein belül már több iskolai osz-
tály jött el gyermekfoglalkozásra. KKéétt
ddoollggoozzóónnkk kapott kiváló munkájáért
elismerõ oklevelet a Pedagógus Na-
pon.

ÁÁttllééppttüükk  SSzziiggeetthhaalloomm  hhaattáárráátt,, meg-
néztük a százhalombattai könyvtárat
a népmese napja alkalmából, voltunk
értekezleten Szentendrén a megyei
könyvtárban, internetes ismeretein-
ket bõvítettük Tatabányán. Jártunk
tanfolyamokra, továbbképzésre Bu-
dapesten. Munkatársunk 25 éves
könyvtárosi pályafutása alkalmából

Eltelt 1 év….
(A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szemelvényei 
a 2009-es esztendõbõl)
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NNOOCCHHTTAA  TTIIAA

Mivel a várakozás öröme és a szel-
lem kíváncsisága nem korfüggõ,
elárulhatom, hogy legalább annyira
türelmetlenül vártam „Robi bá” elsõ
könyvére, mint a diákjai. Nyár elején
ugyan kétszer is elolvastam a kisre-
gényét - melyet EMBEREVÕK címmel
jelentetett meg a Bába Kiadó-,de még
olyan távolinak tûnt a novemberi

könyvtári est. Vártam hát a 30-át. A
bensõséges hangulatban már jó elõre
bizonyos voltam, hiszen a mi családi-
as könyvtárunkat mindig ez jellemzi.
Itt persze nem a látogatók számára
gondolok.  Néhány balett- és színház-
látogatást leszámítva, soha nem lát-
tam földön ülõ nézõket, mint most,
széchenyis kollégánk olvasótalálko-
zóján.(Még jó, hogy a férjemmel sze-
retünk mindig idõben érkezni, hogy
átszellemüljünk a falak között és 
érezzük a könyvek illatát… Nekünk
még jutott hely. )

A dekoráció és a beöltözött boszor-
kányok csak fokozták a misztikus
hangulatot. Õ pedig magát adta,
ahogy vártuk Minden mély gondola-
tot a finom humor köntösében kap-
tunk meg tõle. A könyvtári sokada-
lom elmélyült érdeklõdéssel hallgatta
a történelmi korrajzot, valamint Fo-
rintos Margit történetét. Megismer-
hettük az inkvizíció által besorolt
boszorkányfajtákat és a felvilágoso-

emléklapot vehetett át Visegrádon és
a véletlen folytán túrázni is erre a te-
lepülésre mentünk a túraszakosz-
tállyal és az iskolásokkal.

ÖÖsssszzeeffooggttuunnkk  aa  FFiillmmsszzaakkaaddááss  FFiillmm
KKlluubbbbaall,, aa  GGyyeerrmmeekkjjóóllééttii  SSzzoollggáállaattttaall
ééss  aa  hheellyyii  aallkkoottóókkkkaall, azért, hogy
minél több ember vehessen részt ren-
dezvényeinken. Több pályázatot ké-
szítettünk, sajnos csak rendezvé-
nyekre nyertünk pénzt. Most keve-
sebb szerencsénk volt az elmúlt évek-
hez képest. Nem adjuk fel, továbbra

is megragadunk minden pályázati
lehetõséget! Végigültünk sok-sok
képviselõtestületi ülést, bizottsági
összejövetelt. Az érdeklõdõ képvise-
lõknek, városunk vezetõinek megmu-
tattuk épülõ-szépülõ könyvtárunkat. 

TTööbbbb  hheellyyii  iinnttéézzmméénnyy  iiggaazzggaattóójjáátt,
dolgozóját kalauzoltuk végig az építé-
si területen. Köszönjük, hogy figye-
lemmel kísérik a munkálatokat!
Ajánló bibliográfiákat készítettünk
szavalóversenyre, rajzpályázatra (Ka-
zinczy-bibliográfia; Megfilmesített
könyvek).

Reményeink szerint meghonosítot-
tuk a festõk védõszentjének, Szent
Lukácsnak ünnepét Szigethalmon.
Elkezdõdött számítógépes rendsze-
rünk átépítése. AAzz  aaddóó  11  %%--bbaann  rree--
kkoorrddoott  éérrttüünnkk  eell:: 1.279.288 Ft-ot
ajánlottak fel a könyvtár javára, me-
lyet a tetõtéri szigetelõanyag megvá-
sárlására fordítottunk! Ezúton is kö-
szönünk minden támogatást! 

Az építkezés is haladt, tavasszal
sok viszontagság után elkészült az új
tetõ, az ereszcsatorna, a födémszige-
telés. Volt bõségesen anyagmozgatás,
hol csak könyvtárosaink, hol olvasó-
ink pakoltak, cipekedtek. ÉÉss  aa  jjöövvõõ??

2010-ben 60 éves a könyvtár! 
Várjuk Önt és családját olvasóink,

látogatóink, segítõink, támogatóink,
szimpatizánsaink közé!

Tisztelt Olvasóink,
Szigethalmi Lakosok!
Kérjük, hogy személyi jövedele-

madójuk 1%-ával továbbra is
támogassák a Hegedüs Géza
Városi Könyvtár tevékenységét!
Adószámunk: 1 6795028-1-13. A
felajánlott összeget az építkezés
folytatására fordítjuk! Köszönjük
támogatásukat!

KK öö zz ll ee mm éé nn yy
Értesítjük támogatóinkat, hogy a

2008. év után az APEH 2009. ok-
tóber 22-ét követõen a számlánkra
átutalt még 26.121,-Ft-ot (a személyi
jövedelemadó egy százalékaként). Így
összességében 1.279288,-Ft-ot ka-
pott meg a könyvtár. A felajánlott
összegbõl a tetõtér beépítéséhez
illetve szigeteléséhez szükséges ás-
ványi gyapot anyagokat már meg is
vásároltuk. 

KKöösszzöönnüünnkk  mmiinnddeenn  ttáámmooggaattáásstt!!

Író-olvasótalálkozó 
Takács Róbert tanár úrral

dás hatásait. A bevezetést hallván
szinte mi magunk is részt vettünk
vele a levéltári kutatásokban. 

Olyan kitartó alapossággal vitt
végig bennünket a korabeli országon
-egészen Ó-Szerbiáig-, ahogyan
tanít, ahogy a társaival a harctéri
kutatásait végzi, avagy túrákat ve-
zet. Közben észre sem vettük, hogy a
misztikum és a minõségi oknyomozó
krimi egyre sokasodó logikai szála,
egy nagy csavarral történelmi zárást
hozott. De a befejezést nem árulta el
még dedikálás közben sem. Nem is
baj, mert ezt mindenkinek olvasnia
kell!

Az, hogy a könyv az üzletek szép-
irodalmi polcain található, számom-
ra egyértelmû. Archaikus nyelvezete
érthetõ, modernizált és igen válasz-
tékos. Senki nem akart felállni a
felolvasás után, hogy hazamenjen.
Sõt, már most várjuk a következõ re-
gényét. „Tócsák tükrében masíroztak
mogorva égi fellegek.” - írja szinte
költõi képszerûséggel, mert neki ez
is megy…Hazafelé menet mi még a
tócsákban is csak mosolyt láttunk.

KÖSZÖNET: Sokhelyütt megfordul-
tam, de ilyen lobogó, adni akaró
könyvtárosokat még sehol nem lát-
tam.  Mindig nagy szükség volt rá-
juk, de mostanság különösen. A
tavalyi estemen én is úgy éreztem
magam közöttük, mint aki egy belsõ
szigetre talált. A látogatókkal karölt-
ve mi már egész bizonyosan egyen-
ként odaadományoztuk nekik a "Mo-
solyrend Lovagja" címet.
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Séta a múltban
HHeellyyttöörrttéénneettii  GGyyûûjjtteemméénnyy  22331155  SSzziiggeetthhaalloomm,,  FFiiuummeeii  uu..  4488..    wwwwww..sszziiggeetthhaalloomm..hhuu//kkuullttuurrhhaazz
NNyyiittvvaa  ttaarrttááss:: 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 AA  HHeellyyttöörrttéénneettii  GGyyûûjjtteemméénnyy  22000099..  ddeecceemmbbeerr  1188--ttóóll  22001100..
jjaannuuáárr  1100--iigg  zzáárrvvaa  ttaarrtt..  NNyyiittááss::  22001100..  jjaannuuáárr  1122--éénn,,  kkeeddddeenn..

Meghitt pillanatok…

AADDVVEENNTTII KKÉÉSSZZÜÜLLÕÕDDÉÉSS SSZZIIGGEETTHHAALLMMOONN KKÖÖZZÖÖSS KKÉÉSSZZÜÜLLÕÕDDÉÉSS

KKLLEEIINNEEIIZZEELL IILLOONNAA

múzeumpedagógus

Adventi készülõdés jegyé-
ben töltöttük együtt a pén-
tek délutánokat a Helytör-
téneti Gyûjteményben. A
délután 2 órától kezdõdõ
programokra nagyon sok
kedves vendég látogatott el
hozzánk, már ismerõsként
köszöntöttük egymást. Az
idén már második alkalom-
mal rendeztük meg adventi
program sorozatunkat.

Elsõ délutánon adventi
koszorúkat, asztali és ajtó
díszeket készíthettek a
látogatók, hamar megteltek

a kis épület helyiségei. Sok
vidám gyermek, szüleivel
együtt szorgoskodott, hogy
alkotásaikkal hangulato-
sabbá tegyék otthonaikat.

A Jakus Gábor cserkész-
csapat tagjai ezen a délutá-
non eljöttek, hogy ügyes
diákjaik segítségével részt
vegyenek az ünnepi elõké-
születekben.

A második és harmadik
alkalommal csuhé, gyékény
díszeket, szaloncukrot, és
gyertyát készítettünk, vala-
mint a gyerekek nagy örö-
mére a télapó is meglátoga-
tott minket. Az udvaron el-
készített nagy adventi ko-

szorún a gyertyát minden
péntek délután meggyújtot-
tuk, és közösen énekeltük
el a karácsonyi dalokat, a
cserkészcsapat pedig ked-
ves betlehemi énekivel va-
rázsolt el minket.

Tisztelettel megköszönöm
a Violet Kangaroo Kft támo-
gatását, mellyel a télapó
csomagokhoz hozzájárult.
Köszönöm Sziklavári Sán-
dornak és Sziklavári Sán-
dornénak, hogy finom fris-
sen sült sütõtökkel járult
hozzá a rendezvényünkhöz.
A Jakus Gábor cserkész-
csapatnak, hogy adventi
nagy naptárral ajándéko-

zott meg minket. Szilágyi
Istvánnak hogy a mézeska-
lácshoz való mézzel támo-
gatta a programunkat. Kö-
szönöm Cservölgyi Zoltán
segítségét, hogy pónifogatá-
val elszállította hozzánk a
télapót. A karácsonyi ün-
nepünkhöz hozzájárult 2
db fenyõfával Lupsán Beá-
ta. Fenyõ és tiszafa ágakkal
segítségünkre volt Kiss
Katalin. Kedves felajánlá-
saikat megköszönöm.

BBéékkééss,,  sszzeerreetteetttteelljjeess  üünn--
nneeppeekkeett,,  ééss  BBoollddoogg  ÚÚjjeesszz--
tteennddõõtt  kkíívváánnookk  mmiinnddeenn
kkeeddvveess  sszziiggeetthhaallmmii  llaakkooss--
nnaakk..

KKEERREEKKEESSNNÉÉ NNAAGGYY JJUULLIIAANNNNAA

Az év legszebb ünnepére,
a Karácsonyra készülõdve
hirdettek Advent elsõ gyer-
tya gyújtására hangoló

programot a szigethalmi
Helytörténeti Gyûjtemény
dolgozói.

A meleg, bensõséges
hangulatú, múltat idézõ
közös tevékenykedés ered-

ményeképpen szebbnél-
szebb adventi koszorúk,
karácsonyi asztaldíszek
születtek. A bõséges, szí-
nes változatos kellékek ala-
posan megmozgatták az
esetleg még szunnyadó

fantáziánkat.
Sok ötletet

meríthettünk
egymás mun-
káiból is. A
he l y i s égek
szelíd fényei,
a halk zene
és a munka
k ö z b e n i  
éneklés el-
csendesítette
a szíveket,
mosolyt csalt
az arcokra,

majd a Múzeum esti kert-
jében, a csodálatos adventi
koszorún lévõ elsõ gyertyán
felragyogott egy kicsi láng
és a Fénytõl kisérve, csen-
desen elkezdõdött a Vára-
kozás…

2009. november 27-én
elsõ ízben vett részt az
1023. sz. Jakus Gábor
Cserkészcsapat a Helytör-
téneti Múzeumban meg-
rendezett adventi készülõ-
désen.

A csapatunk tagjai nagy
élvezettel készítették közö-
sen az adventi koszorúkat a
városbeli édesanyákkal és
gyermekeikkel. Jó volt látni,
hogy milyen összhangban
tud együtt dolgozni édes-

anya és
gyermeke.
Jó esõ ér-
zéssel kap-
csolódtunk
be ebbe a
közösségbe
és néhány
adventi és
karácsonyi
dallal mi is
csatlakoz-
tunk eme
áldott ad-
venti vára-

kozáshoz.
Köszönjük, hogy részesei

lehettünk ennek a felemelõ
rendezvénynek.

Résztvevõink:
Bíró Tímea
Csécsi Klára
Nagypál Rebeka
Stamf Dóra
Juhász Katalin
Rácz Ilona - parancsnok-he-
lyettes
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Élet az óvodában-iskolákban-bölcsiben

E r d e i  T é l a p ó  2 0 0 9
KKEERREEKKEESSNNÉÉ NNAAGGYY JJUULLIIAANNNNAA

a program szervezõje

A program iránti érdek-
lõdés több mint két évtized
alatt sem lankadt. Közel
800 résztvevõ látogatott el
2009. december 4-én a Tö-
köli Parkerdõbe. Nagyon jót
tett a gyerekeknek a friss
levegõn, a szabadban való
mozgás. (Sajnos az utóbbi
években kevés alkalommal
volt részünk igazi havas,
téli idõjárásban.)

Tanulhatták az erdei
tájékozódás alapelemeit.
Gyakorolhatták az erdõjá-

rás szabályait, a természet
védelmét. Több pedagógus
a hazafelé vezetõ úton
külön programot készített a
tanítványainak. A Tököli
Vadásztársaság vadászhá-
zánál szívesen látták a cso-
portokat az éppen náluk
gondozott és gyógyításra
vagy felerõsítésre szoruló
állatok megtekintésére. 

A programra készülve a
gyerekek már a decemberi
ünnepkörrel is ismerked-
hettek. Közösen készültek
énekkel, verssel a Mikulás
ünnepre, amelyet „erdei
testvérének” a Télapónak is
bemutathattak. Sajnos egy-

re több az a kisgyermek, 
akinek ez a közös ünneplés
jelenti hangulatban, ese-
ményben és ajándékban is

az Ünnepet. Reméljük min-
den látogatónak maradan-
dó élményben volt része.

22000099..  ddeecceemmbbeerr  77--éénn  aa  sszziiggeetthhaallmmii  GGrróóff  SSzzéécchheennyyii  IIssttvváánn
ÁÁlltt..  IIsskkoollaa  ddiiáákkjjaaii  kkiissttéérrssééggii  aasszzttaalliitteenniisszz  ddiiáákkoolliimmppiiáánn
vveetttteekk  rréésszztt  SSzziiggeettsszzeennttmmáárrttoonnbbaann,,  aahhooll  ((bbaallrróóll  jjoobbbbrraa))
KKóóttii  BBrriiggiittttaa  ((44..  bb))  IIII..  hheellyyeenn,,  SSááffáárr  VViillmmooss  ((66..cc))  IIIIII..  hheellyyeenn,,
VVaarrggaa  DDáávviidd  ((44..bb))  II..  hheellyyeenn  vvééggzzeetttt..  GGrraattuulláálluunnkk..  

Kartali Erika munkaközösség-vezetõ

ÜÜNNNNEEPPII MMEEGGLLEEPPEETTÉÉSS AA KKIISSIISSKKOOLLÁÁSSAAIINNKKNNAAKK

A Gróf Széchenyi István Általános Iskola elsõ és máso-
dik évfolyamos tanulóit 2009. december 3-án csodálato-
san szép bábelõadással lepte meg a Négyszínvirág Óvoda
óvónõinek bábcsoportja. A Csipkerózsika címû mesét ad-
ták elõ a gyerekek nagy örömére és megelégedésére.
Köszönjük szépen a bensõséges hangulatú produkciót. 

A sikerhez szívbõl gratulálunk. 
Szeretettel várjuk a folytatást.

Kerekesné Nagy Julianna igazgatóhelyettes

22000099..  ddeecceemmbbeerr  77--éénn  aa  kkiissttéérrssééggii  nnééppmmeesseemmoonnddóó  vveerrssee--
nnyyeenn  TTaakkssoonnyybbaann  KKóóttii  HHeennrriieetttt  ((44..bb))  II..  hheellyyeezzéésstt  éérrtt  eell  aa
sszziiggeetthhaallmmii  GGrróóff  SSzzéécchheennyyii  IIssttvváánn  ÁÁlltt..  IIsskkoolláábbóóll..  
GGrraattuulláálluunnkk..

Kartali Erika osztályfõnök

MMIIKKUULLÁÁSS
December 5-én a felsõ tagozatosokhoz is eljött a Télapó.

Ricsi Mikulás sok krampusszal járta végig az osztályokat
osztogatva a szaloncukrot.„Kicsit furcsa volt Mikulás
ruhába bújni, de minden osztály nagyon jó kedvûen
fogadott. Jó volt a gyerekekkel énekelni. Sokáig emlékeze-
tes lesz ez a nap.”

Bihariné Nagy Anikó a 8.b osztályfõnöke

Boldog új évet kíván a Gróf Széchenyi István
Általános Iskola dolgozói és tanulói nevében:

Egyed Jolán igazgató
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ZZOOLLTTAAYY ÁÁRRPPÁÁDDNNÉÉ

a kuratórium elnöke

Az alapítvány 2000. 04.
20.-án alakult meg, melynek
székhelye: 2315 Szigetha-
lom, Szabadkai u. 101-103.
A Pest Megyei Bíróság az
alapítványt Pk.60.114/200
számon nyilvántartásba
vette, és kiemelten köz-
hasznú alapítvánnyá nyil-
vánította. Az alapítvány
fõbb céljai: a szigethalmi
óvodák nevelõ-és oktató
munkájához szükséges esz-
közök, technikai berende-
zések beszerzése, bõvítése.
A tagóvodák játék-és sport-
eszközeinek bõvítése. Óvo-
dai programok költségeihez
történõ hozzájárulás, prog-
ramok szervezése és támo-
gatása.

Az alapítványnak fõ-és
mellékfoglalkozású dolgo-
zója nincs, az alapítvány

munkájában résztvevõ sze-
mélyek munkájukért hono-
ráriumot, tiszteletdíjat nem
kapnak.

Közhasznú tevékenysége
során 2008-ben 786.033-Ft
bevételt ért el, mely 1%-os
felajánlásból, támogatásból
és kamatbevételbõl szer-
zett. Az alapítvány a fel-
gyülemlett bevételébõl
2009-ben 620.927.-Ft-ot
fordított az Óvodák ját-
szóterének felújítására for-
dította.

Az alapítványnak a tevé-
kenysége során semmilyen
adókötelezettsége nem ke-
letkezett, ezáltal az adóha-
tóságok felé tartozása
nincs.

A Szigethalmi Óvodáso-
kért Alapítvány megköszöni
mindazoknak a támoga-
tást, akik az alapítvány ja-
vára ajánlották fel a 2008.
évi személyi jövedelema-
dójuk 1%-át, az APEH által

2009.10.20.-án átutalt
összeg 474.498.-Ft. Az idén
is várjuk megtisztelõ fela-
jánlásukat, hogy az alapít-
vány sikeresen tudja foly-
tatni tevékenységét a to-
vábbiakban is.

TTiisszztteelltt  SSzzüüllõõkk,,  ééss  SSzziiggeett--
hhaallmmii  VVáállllaallkkoozzóókk  eezzúúttoonn

kkéérrjjüükk,,  hhooggyy  aazz  aaddóójjáánnaakk
11%%--áátt  aa  SSzziiggeetthhaallmmii  ÓÓvvooddáá--
ssookkéérrtt  AAllaappííttvváánnyynnaakk  aajjáánnll--
jjáákk  ffeell.. AA  kkeeddvveezzmméénnyyeezzeetttt
aaddóósszzáámmaa::  11668877773388--11--1133

A segítõ támogatásukat
köszönjük.

Csemetenevelde

A  g y e r m e k i  g o n d o l k o d á s  a l a k u l á s a  
Miért higgyünk a Mikulásban? II. rész

BBOORRII JJUUDDIITT

fejlesztõpedagógus

folytatás...

A Mikulás kézzelfogha-
tóan ad testet a gyermek
irracionális igényeinek. Az
ajándékozás, az „adni jó”
elvont fogalma nem ér fel
azzal a varázslatos képpel
(és nem is olyan érthetõ),
ahogy a Mikulás rénszarva-
sok húzta szánját hajtja az
éjszakában. 

A gyerekeket az sem za-
varja, hogy olyan sok alak-
ban bukkan fel körülöttük
a Mikulás, sõt, nagyon él-
vezik, amit mi kiábrándító-
nak találhatunk. Számukra
életük fontos szereplõi még
számos helyen létezhetnek
egyszerre, mind testi, mind
lelki alakjukban. A felnõt-
tek számára az utcán

nyüzsgõ Mikulások meg-
fosztják az ünnepet minden
szépségétõl, a gyerekek
számára azonban azt bizo-
nyítják, hogy a titok való-
ban mindenhol jelen van.
Ugyanígy hihetnek abban
is, hogy a Mikulás ugyan-
abban a pillanatban hoz
minden gyereknek ajándé-
kot, szerte a világon.

Tehát ha szeretnénk segí-
teni gyermekeinknek, hogy
egészséges képet alkossa-
nak a valóságról, nem csak
azt kell lehetõvé tennünk,
hogy hihessenek fantáziá-
juk termékeiben, hanem
idõnként valóságossá is
kell tennünk õket. Az emlí-
tett ünnepek fontos szere-
pet töltenek be a gyermek
pszichés gazdálkodásában:
felfegyverzik õket az élet
feladataira. Az ünnepek,
amikor az egész család
körülüli a bõségesen meg-

rakott asztalt, az emberiség
legsúlyosabb szorongásait
oldja. Mert mitõl retteg
minden ember? A testi és
érzelmi nélkülözéstõl. Az
elõbbit az éhség, éhhalál
testesíti meg a legjobban,
az utóbbit az elhagyatott-
ság. A mi társadalmunk-
ban már nem halnak éhen
a gyerekek, és bár éhséget
érzünk idõnként, az elha-
gyatottság érzését minden-
ki, minden gyerek megta-
pasztalja. Mert anya néha
eltûnik a közelbõl, apa
minden reggel elvonul, és
csak este jön, a nagyszü-
lõket ritkán látni… és ezek
a nélkülözések hihetetlenül
nagyra nõnek a tudattalan-
ban, ahol minden más szo-
rongást is ezek jelképez-
nek. 

A nagy családi ünnepek
mind a tudatos, mind a

tudattalan szinten a legal-
kalmasabbak arra, hogy
eloszlassák a gyerek szo-
rongásait. Az ünnepi rítu-
sok persze változnak az
évek folyamán. Emlék-
szünk, hogy miként változ-
tak a saját elképzeléseink:
Mikulástól, angyalkától,
rénszarvastól szép lassan
eljutottunk az örömteli 
ajándékozásig. Adjuk meg
gyermekeinknek az ünnep
meghitt pillanatainak áté-
lésére a lehetõséget, és fo-
kozzuk az átélt élményeket
a családi kötelékek szoro-
sabbá fonódásával. A biz-
tonság, melyet egy kézfo-
gás, egy mosoly, egy együtt
eltöltött varázslatos este
adhat, életre szóló, megha-
tározó lesz gyermekünk-
nek. 

Minden családnak meleg,
békés együtt töltött ün-
nepeket kívánok!

KKöösszzöönneettnnyyiillvváánnííttáássookk

A szigethalmi Négyszínvirág Óvoda Zöld tagóvodájá-
nak nevében köszönetet szeretnénk mondani, Kucsera
Noel szüleinek, nagyszüleinek és testvérének színvon-
alas Mikulás mûsoráért, mellyel óvodánk gyermekeit
megajándékozták

Zöld óvoda dolgozói és óvodásai

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a szigetszent-
miklósi Nagycsaládosok Egyesületének, és Galambos
Istvánné (szakreferens) adományozónak, aki a Négy-
színvirág Óvoda Sárga tagóvodájába járó gyermekek-
nek, és további hat család részére juttatott adományo-
kat.

A Sárga óvoda dolgozói

SSzziiggeetthhaallmmii  ÓÓvvooddáássookkéérrtt  AAllaappííttvváánnyy  sszzöövveeggeess  bbeesszzáámmoollóójjaa
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Zöld-sziget

Éljen soká a szomszéd II.
SSZZIILLÁÁGGYYII GGEERRGGEELLYY

környezetvédelmi referens

Úgy tûnik valamelyest
sikerült megbékíteni a
szomszédokat, hiszen az
elmúlt hónapban nem
érkezett rájuk túl sok
panasz zajongás terén.
Ennek valószínûleg az
lehet az oka, hogy télen
nem akar senki füvet
nyírni és ilyen hidegben
esze ágában sincs sen-
kinek betonozni.

De nem kell kétségbe
esni, most is tudok írni pár
sort!

Aki rendszeres olvasója a
Szigethalmi Híradónak ak-
kor az tudja, hogy elindult
egy Zöld-sziget nevû pro-
jekt, aminek célja - dióhéj-
ban az -, hogy minél szebb
és zöldebb legyen Szigetha-
lom. Ahhoz hogy ez így le-
hessen, mindenekelõtt a
közterületen kell rendet
rakni. És sajnos ez ad okot,

hogy a szomszédok között
ellentét alakuljon ki. El is
mondom miért. Mivel ma-
dár hónap volt a december
ezért úgy írom, hogy a ma-
darak csiripelték el nekem
a szomszédok gondját, ba-
ját. Íme, egy példa: „Teg-
nap hozattam a sódert,
hogy betonozzak, erre már
másnap benne volt a posta-
ládámban egy levél, hogy
ne foglaljam el szabályta-
lanul a közterületet, vagy
ha ott akarom tárolni, akkor
kérjek rá engedélyt és
fizessek díjat!” Ilyenkor a
legtöbb ember azonnal a
„jóakaratú” szomszédjára
gondol. 

Minden lakó megnyugta-
tása érdekében mondom,
hogy ha levelet talál a pos-
taládában, vagy az autójá-
nak szélvédõjén - akkor az
azt jelenti - hogy a közte-
rület-felügyelõ arra járt, és
azt tapasztalta, hogy sza-
bálytalanul használja az
illetõ a közterületet. Ez egy
igen hálátlan feladat.

Hangsúlyozom, neki ez a
feladata mivel a közterület
használatot pont úgy, mint
a zajongást vagy az avar-
égetést, ezt is Szigethalom
Város Önkormányzat Kép-
viselõ-testület 23/2008.
(VIII.29.) a közterület hasz-
nálatáról, védelmérõl, díjá-
ról Kt. Rendelete szabályoz-
za, mely megtalálható Szi-
gethalom város honlapján
(www.szigethalom.hu) a do-
kumentumtár link alatt.
KKiieemmeellnnéémm  eebbbbõõll  aa  1122..§§  ((11..))
bbeekkeezzddéésséébbeenn  ffooggllaallttaakkaatt::
„A közterületek rendjét,
állapotát, a közterületek
rendeltetésszerû használa-
tát, valamint a közterület
rendeltetéstõl eltérõ hasz-
nálatának szabályszerûsé-
gét és közterület-használati
engedély meglétét a közte-
rület felügyelet a város közi-
gazgatási területén folya-
matosan ellenõrzi.”

Íme egy másik példa:
„Miért nekem kell rendben
tartanom a házam elõtti köz-
területet, és ha becsülettel

gondozom, akkor miért nem
használhatom azt? Amikor
rendrakásról van szó az
enyém, de mikor akarok
tárolni rajta valamit, akkor
az önkormányzaté, hogy
van ez?” Erre is mint a
legtöbb ilyen kérdésre a vá-
laszt Szigethalom Város Ön-
kormányzat Képviselõ-tes-
tület Kt. Rendelete szabá-
lyozza, ezt például a köztisz-
taságról szóló Kt. rendelet.

Idézem, 1.§ (3.) a) pont-
ja: „A tulajdonos köteles
gondoskodni az ingatlan
elõtti járdaszakasz (járda
hiányában az út széléig, de
legfeljebb 2 m széles terület-
sáv, illetõleg ha a járda mel-
lett zöldsáv is van, az úttes-
tig terjedõ teljes területet).” 

Végezetül egy méltán
bölcs idézettel szeretném
zárni a cikket, mert a Biblia
szebben fogalmazza meg a
probléma gyökerét: „„MMááss
sszzeemméébbeenn  õõ  aa  sszzáállkkáátt  ////
MMeegglleellii,,  ////  SS  aazz  öövvéébbeenn  aa
ggeerreennddáátt  ////  FFeelleeddii..””

Könyvajánló
MMaaddáárrvvééddeelleemmmmeell  ffooggllaallkkoozzóó  kköönnyyvveekk,,  aammiikk  mmeeggttaalláállhhaa--
ttóóaakk  aa  SSzziiggeetthhaalloomm  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  HHeeggeeddûûss  GGéézzaa  VVáárroossii
KKöönnyyvvttáárráábbaann:

HHáázzuunnkk,,  kkeerrttüünnkk  mmaaddaarraaiirróóll  (Dénes János)
MMaaddaarraakk  vviilláággaa (Mödlinger Pál)

LLeesszz  --ee  ssaass  22000000--bbeenn  
(Dr. Major István)
EEzzeerr  áággáánn  eezzeerr  fféésszzeekk  

(Schmidt Egon)
FFeeccsskkéétt  llááttookk  sszzeeppllõõtt  hháánnyyookk

(Schmidt Egon) 
GGyyaakkoorrllaattii  mmaaddáárrvvééddeelleemm  

(Schmidt Egon)
HHééttkköözznnaappookk  aa  tteerrmméésszzeettbbeenn  

(Schmidt Egon)
MMaaddáárrvvééddeelleemm  aa  hháázz  kköörrüül (Schmidt Egon) 
ÉÉllõõ  mmúúzzeeuummookk (Sterbertz István)
MMaaddáárrvvééddeelleemm (Vertse Albert)

Tippek környezetünk védelmében

- Várja meg, míg összegyûlik egy teljes adag mosni való
ruha, és csak akkor mosson.
- Fürdés helyett inkább zuhanyozzon, takarékoskodjon a
vízzel! Zuhanyozáshoz negyedannyi energia szükséges. 
- Az energia megtakarítás maximalizálásához használjon
kis vízátfolyású zuhanyrózsát.
- Fedje le az edényeket fõzés közben! Ezzel az ételek ké-
szítéséhez szükséges sok energia megtakarítható. 
- Kuktafazék használatával akár 70%-kal kevesebb ener-
gia szükséges. 
- Fogmosás közben zárja el a vízcsapot, ne folyassa a vi-
zet fölöslegesen, ezzel több liter vizet spórolhat alkalman-
ként! 
- Vásároljon környezetbarát tisztítószereket, bevásárlótás-
kákat, kozmetikumokat! 
- Használjon tartós táskákat eldobható zacskók helyett,
így csökkentheti hulladéktermelését. Ne felejtse minden
vásárláskor újra használható táskáját magával vinni! 
- Válasszon minél kevesebb csomagolóanyagba csomagolt
terméket, és amikor lehet, vegyen utántölthetõt! 
- Ha nincs szüksége külön csomagolásra, kérjük, szóljon
eladónknak! 
- Tekerje lejjebb a fûtést! 5-10 %-kal csökkentheti fûtésszám-
láját, ha 1 fokkal csökkenti otthona hõmérsékletét.
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Január havi kulturális programok

SSZZIIGGEETTHHAALLMMII VVÁÁRROOSSII SSZZAABBAADDIIDDÕÕKKÖÖZZPPOONNTT --  22331155  SSZZIIGGEETTHHAALLOOMM,,  SSPPOORRTT UU..  44..  
TTEELL ::  0066--2244--888899--222299;;  0066--7700--333344--88889944  --  
EE--MMAAIILL ::  KKUULLTTUURRHHAAZZ@@SSZZIIGGEETTHHAALLOOMM..HHUU

ZZ öö ll dd   tt ee rr ee mmZZ öö ll dd   tt ee rr ee mm
11..  ppéénntteekk  ÚÚjjéévv    
33..  vvaassáárrnnaapp  1144::0000  ZZáárrttkköörrûû    
66..  sszzeerrddaa  TTééllii  TTáárrllaatt    
77..  ccssüüttöörrttöökk  TTééllii  TTáárrllaatt    
88..  ppéénntteekk  TTééllii  TTáárrllaatt    
99..  sszzoommbbaatt  TTééllii  TTáárrllaatt    
1100..  vvaassáárrnnaapp  TTééllii  TTáárrllaatt    
1111..  hhééttffõõ  TTééllii  TTáárrllaatt    
1122..  kkeedddd  TTééllii  TTáárrllaatt    
1133..  sszzeerrddaa  TTééllii  TTáárrllaatt    
1144..  ccssüüttöörrttöökk  TTééllii  TTáárrllaatt    
1155..  ppéénntteekk  TTééllii  TTáárrllaatt    
1199..  kkeedddd  1155::0000  NNyyuuggddiijjaass  BBaarrááttii  KKöörr    
2200..  sszzeerrddaa  1155::3300  AAsssszzoonnyykkóórruuss  1188::0000  RReeggeenneerráácciióóss  AAllaappííttvváánnyy    
2211..  ccssüüttöörrttöökk    1155::0000  MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakk
2222..  ppéénntteekk  1188::0000  CCiivviill  FFóórruumm    
2255..  hhééttffõõ  1188::0000  SSzzeeggffûû  KKlluubb    
2277..  sszzeerrddaa  1155::3300  AAsssszzoonnyykkóórruu    1188::0000  RReeggeenneerráácciióóss  AAllaappííttvváánnyy      
2288..  ccssüüttöörrttöökk  1155::0000  VViiddáámm  NNyyuuggddiijjaassookk    
2299..  ppéénntteekk  1166::0000  SSzzeeggffûû  KKlluubb    

((  HHááttrráánnyyooss  hheellyyzzeettûûeekk  úújjéévvkköösszzöönnttöö))    
3300..  sszzoommbbaatt  CCssaallááddii  ddiisszznnóóvváággááss  

11..  ppéénntteekk  ÚÚjjéévv
44..  hhééttffõõ  1155::0000  NNyyuuggddiijjaass  TToorrnnaa,,  1177::3300  TThhaaii  CChhii,,  1188::3300  JJóóggaa
55..  kkeedddd  1199::0000  TTáárrssaassttáánncc
66..  sszzeerrddaa  1100::0000  BBaabbaa--MMaammaa  KKlluubb
77..  ccssüüttöörrttöökk  1122::0000  ZZáárrttkköörrüü  1199::0000  TThhaa  CChhii
88..  ppéénntteekk  1177::0000  KKaarraattee  1199::0000  TTáárrssaassttáánncc
1100..  vvaassáárrnnaapp  1100::0000  RReeggeenneerráácciióóss  aallaappííttvváánnyy
1111..  hhééttffõõ  1155::0000  NNyyuuggddiijjaass  TToorrnnaa,,  1177::3300  TThhaaii  CChhii,,  1188::3300  JJóóggaa
1122..  kkeedddd  1199::0000  TTáárrssaassttáánncc
1133..  sszzeerrddaa  1100::0000  BBaabbaa--MMaammaa  KKlluubb
1166::0000  CCssiirriibbiirrii  ttoorrnnaa
1144..  ccssüüttöörrttöökk  1199::0000  TThhaaii--CChhii
1155..  ppéénntteekk  1100::0000--1111::0000  CCssiirriibbiirrii  TToorrnnaa,,  1199::0000  TTáárrssaassttáánncc
1188..  hhééttffõõ  1155::0000  NNyyuuggddiijjaass  TToorrnnaa  1177::3300  TThhaaii  CChhii,,  1188::3300  JJóóggaa
1199..  kkeedddd  1199::0000  TTáárrssaassttáánncc
2200..  sszzeerrddaa  1100::0000  BBaabbaa--MMaammaa  KKlluubb  1166::0000  CCssiirriibbiirrii  ttoorrnnaa
2211..  ccssüüttöörrttöökk  1199::0000  TThhaaii--CChhii
2222..  ppéénntteekk  1100::0000--1111::0000  CCssiirriibbiirrii  TToorrnnaa,,  1199::0000  TTáárrssaassttáánncc
2244..  vvaassáárrnnaapp  1100::0000  RReeggeenneerráácciióóss  aallaappííttvváánnyy
2255..  hhééttffõõ  1155::0000  NNyyuuggddiijjaass  TToorrnnaa,,  1177::3300  TThhaaii  CChhii,,  1188::3300  JJóóggaa
2266..  kkeedddd  1199::0000  TTáárrssaassttáánncc
2277..  sszzeerrddaa  1100::0000  BBaabbaa--MMaammaa  KKlluubb  1166::0000  CCssiirriibbiirrii  ttoorrnnaa
2288..  ccssüüttöörrttöökk  1199::0000  TThhaaii--CChhii
2299..  ppéénntteekk  1100::0000--1111::0000  CCssiirriibbiirrii  TToorrnnaa,,  1199::0000  TTáárrssaassttáánncc
3300..  sszzoommbbaatt  CCssaallááddii  ddiisszznnóóvváággááss

SS zz íí nn hh áá zz tt ee rr ee mmSS zz íí nn hh áá zz tt ee rr ee mm

11..  ppéénntteekk  ÚÚjjéévv
44..  hhééttffõõ  1188::0000  AAAA
55..  kkeedddd  1188::0000  ZZáárrttkköörrüü
66..  sszzeerrddaa  1177::0000  FFeellnnõõtttt  KKóórruuss
77..  ccssüüttöörrttöökk  1188::0000  IIrrooddaallmmii  ééss  KKééppzzõõmmûûvvéésszz  AAsszzttaallttáárrssaassáágg
88..  ppéénntteekk  1188::0000  CCsseerrkkéésszzeekk
99..  sszzoommbbaatt  1177::0000  JJoobbbbiikk  SSzziiggeetthhaallmmii  SSzzeerrvveezzeettee
1100..  vvaassáárrnnaapp  0088::0000--1100::0000  NNaappssuuggáárrsszziiggeett  CCssaallááddii  kklluubb  --

TTeehheettssééggggoonnddoozzááss      
1111..  hhééttffõõ  1188::0000  AAAA
1122..  kkeedddd  1188::0000  KKuullttuurráálliiss  BBaarrááttii  KKöörr
1133..  sszzeerrddaa  1100::0000--1122..0000  TTeerrmméékkbbeemmuuttaattóó

1155::0000    RRóózzssaa  GGoobbeelliinn  KKöörr,,  1177::0000  FFeellnnõõtttt  KKóórruuss
1144..  ccssüüttöörrttöökk  1177::0000  IIrrooddaallmmii  ééss  KKééppzzõõmmûûvvéésszz  AAsszzttaallttáárrssaassáágg
1155..  ppéénntteekk  99::0000--1133::0000  VVeeggyyeesskkeerreesskkeeddééss,,  1188::0000  CCsseerrkkéésszzeekk
1177..  vvaassáárrnnaapp  0088::0000--1100::0000  NNaappssuuggáárrsszziiggeett  CCssaallááddii  kklluubb  --

TTeehheettssééggggoonnddoozzááss
1188..  hhééttffõõ  1166::3300  ÉÉlleettmmóódd  ééss  EEggéésszzssééggvvééddõõ  EEggyyeessüülleett
1188::0000  AAAA
2200..  sszzeerrddaa  1155::0000  RRóózzssaa  GGoobbeelliinn  KKöörr,,  1177::0000  FFeellnnõõtttt  KKóórruuss
2211..  ccssüüttöörrttöökk  99::0000--1155::0000  TTeerrmméékkbbeemmuuttaattóó

1177::0000  IIrrooddaallmmii  ééss  KKééppzzõõmmûûvvéésszz  AAsszzttaallttáárrssaassáágg
2222..  ppéénntteekk  1188::0000  CCsseerrkkéésszzeekk
2244..  vvaassáárrnnaapp  0088::0000--1100::0000  NNaappssuuggáárrsszziiggeett  CCssaallááddii  kklluubb--  

TTeehheettssééggggoonnddoozzááss
2255..  hhééttffõõ  1188::0000  AAAA
2277..  sszzeerrddaa  1155::0000  RRóózzssaa  GGoobbeelliinn  KKöörr  1177::0000  FFeellnnõõtttt  KKóórruuss
2288..  ccssüüttöörrttöökk  1144::0000  VVéérraaddááss

1188::0000  IIrrooddaallmmii  ééss  KKééppzzõõmmûûvvéésszz  AAsszzttaallttáárrssaassáágg
2299..  ppéénntteekk  1188::0000  CCsseerrkkéésszzeekk
3300..  sszzoommbbaatt  CCssaallááddii  ddiisszznnóóvváággááss
3311..  vvaassáárrnnaapp  0088::0000--1100::0000  NNaappssuuggáárrsszziiggeett  CCssaallááddii  kklluubb  --

TTeehheettssééggggoonnddoozzááss

SS áá rr gg aa   tt ee rr ee mmSS áá rr gg aa   tt ee rr ee mm
11..  ppéénntteekk  ÚÚjjéévv
55..  kkeedddd  88::3300--1100::0000  AAnnggooll  ttaannffoollyyaamm
77..  ccssüüttöörrttöökk  88::3300  --  1100::0000  AAnnggooll  ttaannffoollyyaamm
88..  ppéénntteekk  1188::0000  SSzzeeggffûû  KKlluubb
1122..  kkeedddd  88::3300--1100::0000  AAnnggooll  ttaannffoollyyaamm  1199::3300  FFiillmm  KKlluubb
1144..  ccssüüttöörrttöökk  88::3300  --  1100::00  AAnnggooll  ttaannffoollyyaamm
1199..  kkeedddd  88::3300--1100::0000  AAnnggooll  ttaannffoollyyaamm
2211..  ccssüüttöörrttöökk  88::3300  --  1100::0000  AAnnggooll  ttaannffoollyyaamm
2266..  kkeedddd  88::3300--1100::0000  AAnnggooll  ttaannffoollyyaamm
2288..  ccssüüttöörrttöökk  88::3300  --1100::0000  AAnnggooll  ttaannffoollyyaamm

BB oo rr dd óó   tt ee rr ee mmBB oo rr dd óó   tt ee rr ee mm
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MOSOLYOGVA, A VÍZ ALATT
A babaúszás felfrissíti a testet és a lelket - a szülõknek és a kicsiknek is élmény

Dunavarsány - Az Igaz-
gyöngy Babauszodában
szerda és vasárnap délelõt-
tönként szakképzett oktató
irányításával babaúszás
zajlik. A foglalkozásokon
természetesen a büszke
szülõk is aktívan részt vesz-
nek.

Már az uszoda bejáratá-
nál babakocsisor és nézõk
serege fogadja az úszásra
érkezõ családokat. A nagy
érdeklõdés egyik oka, hogy
hasonló programra eddig
csak a fõvárosba lehetett
vinni a babákat. Az uszoda
vezetõje, Álló Zsuzsa (20/
377-86-90, www.baba-
uszas.atw.hu) viszont úgy
döntöttek változtatnak a

helyzeten, s Viczkó Andrea
úszóoktató segítségével
elindította az egyre népsze-
rûbb foglalkozásokat. Már
a három hónapos aprósá-
gokat is várjuk - mondta
Viczkó Andrea, gyógyúszás
foglalkoztató (HRG), az ok-
tatás vezetõje. - Azért jó
ilyen korán elkezdeni, mert
a kicsiknek ebben a korban
még mûködik az anyaméh-
ben megszerzett búvárref-
lexük (ha az orrukat és szá-
jukat víz éri, akkor pár má-
sodpercig nem vesznek le-
vegõt), ami általában 7-8
hónapos korukra eltûnik.
Erre alapozva, hamar meg
lehet velük szerettetni a
vizet, s utána tudatosan és
könnyen merülnek. A ba-

bák elõször spe-
ciális gyakorla-
tokkal melegíte-
nek be a meden-
ce közepén 
anyuval vagy 
apuval, majd a
vízbe csobbanva
élvezhetik a pan-
csolás minden
örömét. Az
úszásoktatások
során fejlõdik az
apróságok elle-
nállóképessége a betegsé-
gekkel szemben, fejleszti a
gyerekek immunrendsze-
rét, izomzatát, és növeli a
tüdõ levegõ-kapacitását.
Sõt a vízben számos olyan
mozgásra képesek, amit a
szárazföldön nem tudná-

nak elvégezni. Az aktív
programot egyébként a
legkisebbek is rendkívül jól
bírják: gyakran még a víz
alatt is mosolyognak, Du-
navarsányban (www.baba-
uszas.atw.hu) szerdán és
vasárnap.

A „tudósítás” ezúttal
Szigethalomról, az alig
110 éve létesült, mára
várossá nõtt településrõl
szól. A tököli homokdom-
bokra építkezõ szegé-
nyek felemelkedésüket
három, csaknem a
kertjük végébe felépülõ
gyárnak, a csepeli WM,
majd CSEPEL MÛVEK-
nek, a szigetszentmik-
lósi CSEPEL AUTÓGYÁR-
nak, s a tököli DUNA
GÉPGYÁR-nak köszön-
hetik. És a jól járható,
betonutak mellé települõ
bolgárkertészeteknek.

Mára, a létrehozóknak
alig van nyoma. Minden
megváltozott, de az elmet-
szett gyökerekbõl újra élet
sarjad! Mert a várossá sû-
rûsödõ házak nemcsak
téglából, betonelemekbõl
épülnek, de kultúrából is! A
kultúra, ha igazi, múltjá-
hoz, nemzethez hû, saját
lakói álmaiból, vágyaiból
építkezik.  

Szigethalmon, a 2007-
ben elkezdett gyakorlat
folytatásaként 2009-tõl

megszületett az IRKA /Iro-
dalmi és Képzõmûvész Asz-
taltársaság/. Semmi duma!
Semmi fellengzõsség! Az
igazságot kimondó, a szép-
séget újra fogalmazó, a
szakmát ma is tanuló, némi
jogos sikereket máris ma-
guk mögött tudó emberek
ülik körül kéthetente sze-
rényen, a gazdagon és jó
szívvel megterített asztalo-
kat. Az asztalfõn a házigaz-
da szerepet betöltõ mér-
nök-költõ Balázs Sándor
mellett, ezeken az össze-
jöveteleken országosan is-
mert, különbözõ díjakkal
elismert költõk, írók, eszté-
ták, kritikusok ülnek, s
mesélnek munkásságukról,
terveikrõl. Arról, ami a
lényeg: a mûvészet nem
dísz, erõ. Ami embereket,
testületeket, nemzeteket,
országokat próbál összefog-
ni, hogy jobb, ha lehet
békésebb, szebb legyen az
élet.

Helyet foglalt ennél a szi-
gethalmi terített asztalnál
Baranyi Ferenc Kossuth-
díjas, Szetmártoni János
József Attila-díjas költõ,

Tótfalusi István József
Attila díjas mûfordító mel-
lett Szepes Erika esztéta, ez
év október 22-én Csorba
István Kadosa Festõmûvész
a Kultúra lovagja, november
26-án Tosó Doncsev író-
mûfordító, és december 10-
én Dr. Cselényi István
Gábor görög katolikus lel-
kész-író-költõ-esztéta-ze-
nész-polihisztor. Jobb- és
baloldaliak, túl minden
napi politikán. Sokan, akik
ezt az országot szebbnek,
jobbnak szeretnék látni.
Önmaga értékeibõl építkezõ
közösség jön itt össze, és ül
le a szabolcsiak, zalaiak, a
Bács-Kiskunból, vagy ép-
pen a Csepelrõl „idevetõ-
dött”-ek mellé.  Nemcsak itt
élõ parasztok, ideözönlött

gyáriak, bolgárkertészek
tája is volt ez a hazarész. 
Akik részben visszamentek,
részben itt maradtak, és itt
maradtak fiaik, unokáik is.
Ezért szinte természetes,
hogy számos alkalommal
körülülhették e szívvel
megterített szigethalmi asz-
talt a bolgár irodalmi élet
szereplõi is. Itt járt már-
ciusban a rodopei Szuszam
falu szülöttje, jelenleg Ti-
szadobon élõ, irodalmunk -
Berzsenyitõl Ratkó Józsefig
- fordítója, a Berzsenyi
díjas, a Magyar köztársaság
Arany Emlékérmével kitün-
tetett Gencso Hrisztozov. 

(folytatás a 18. oldalon)

Tudósítás a „kultúrával is”
megterített asztal mellõl
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Ha Hriszto Botev költõ és
szabadságharcos a „bolgá-
rok Petõfije”, akkor Gencso

a „bolgárok Nagy Lászlója”!
Hrisztozov után a már Ma-
gyarországon született jeles
bolgár mûfordító, regény és

novellaíró, a rendszerváltás
elõtti színes bolgár folyói-
rat, a BULGÁRIA utolsó
szerkesztõje, Doncsev Tosó
volt a díszvendég, aki mun-
kásságáról beszélt, és a
Kunhercegnõ címû kötetét
ismertette az Asztaltársa-
ság estjén.

Végül is ezt a zenészek-
bõl, festõkbõl, szobrászok-
ból, írókból, a magyar mû-
vészeti ágakat szeretõ em-
berekbõl szervezõdött asz-
taltársaságot - hogy
néhány nevet is említsek:
Lászki Erzsébet, „Emicsek”
Bánóczy Istvánné, Endrédi
Zsuzsi, K. Kõvári Tibor,
Lengyel Géza, Udvarhelyi

András, Bata Éva, Semes-
Bogya Eszter, H.Tóth Maja,
Gulyás Ilona, Estók Márta,
Lupáné Kádár Ágnes, Nagy
Tibor, Estók László, a
„tököli festõ fõnök”  Csollák
Mihály - a közös cél, a
barátság, a közösségi élet
ülteti le az asztalok mellé
kéthetente. A Szigethalmi
Szabadidõ Központ Bordó
termében. 

A szavak, a vászon, a
szívek boxolása folyik itt a
jövõ, a nagybetûs "JÖVÕ"
érdekében.

Egy „külföldi”: Halász-Becz
Imre Szigetszentmiklósról

V.  K u l c s á r  I l d i k ó  a  V á r o s i  K ö n y v t á r b a n
Nagy érdeklõdés-

sel mentem el pá-
rommal Szigethal-
mon, a Városi
Könyvtár író-olvasó
találkozójára, -
2009. október 19-én
- ahol V. Kulcsár
Ildikó volt a meghí-
vott vendég. Végre
személyesen is meg-
ismerhettem Õt,
akinek cikkeit, le-
velezéseit olvastam
már a Nõk lapja ha-
sábjain.

EENNDDRRÉÉDDII ZZSSUUZZSSII

Nagy örömömre szolgált,
hogy várakozásom nem 
okozott csalódást, sõt! El-
beszélései megerõsítettek
abban, hogy olyan emberrel
találkozhattam, akivel na-
gyon sok dologban közösek
a gondolataink. Legfõkép-
pen annak örültem, hogy
ebben a rohanó világban,
ahol nem veszik észre a
családok, hogy lassan sem-
mi közük egymáshoz, mert
nincs idejük arra, hogy
meghallgassák egymás
gondjait, ne adj' Isten még

segítsenek is egymásnak,
örüljenek a másik sike-
reinek, - találkozhattam V.
Kulcsár Ildikóval, aki mind-
ezt másképp teszi.

Olyan nagyszerû ember-
rel, aki nemcsak a saját
családjára, még a számára
idegenek gondjaira is szere-
tettel figyel oda, mi több, ha
teheti, segít is. Könnyekig
meghatott az árván maradt
gyermekekrõl elmondott
története, akik a közben-
járásának köszönhetõen
maradhattak együtt a saját
lakásukban.

Színes elõadását tovább
színesítette a könyvtár
munkatársainak felolvasá-
sa, akik az írónõ írásaiból
olvastak fel érdekesnél ér-
dekesebb történeteket. Kü-
lönösen megfogott Moly
Mari esete, amelyik egy va-
lóságos történetbõl merített
novella. 

Szívesen a figyelmébe
ajánlom mindenkinek a
„Figyeljetek feleségek! - fi-
gyeljetek férjek!” címû most
megjelent kötetét, amely-
ben „fiatal-idõs feleségek,
férjek és élettársak mesél-
nek teljes õszinteséggel a
szerelemrõl, a házassá-
gukról, a hûtlenségeikrõl.”

Az írások mindenkinek
tanulságul szolgálhatnak

életük megismerésének,
jobbá tételének érdekében,
és felhívja a figyelmet, hogy
még a válságos helyzet is
visszafordítható, ha idõben
felismerjük hibáinkat. A
zsúfolásig megtelt Hegedüs
Géza nevét viselõ könyvtár-
ban jó hangulatban, csalá-

dias légkörben zajlott, vég-
zõdött a találkozás. Köszö-
nöm a Könyvtárnak a meg-
hívást, és külön köszönöm
Ildikónak, hogy a megfá-
zása ellenére is nagyon ér-
dekes és tanulságos elõa-
dásban volt részünk.



Szigethalmi Híradó2010. január 19

K i s  e m b e r e k  n a g y  n a p j a
Idén ünnepelte a Ma-

gyar Vöröskereszt fenn-
állásának 150. évfordu-
lóját. Mivel iskolánk a
Magyar Vöröskereszt
Bázisiskolája, ezért
lehetõséget kaptunk,
hogy a Mûvészetek
Palotájában november
24-én tartott gálamû-
soron megcsillantsuk
tehetségünket!  Tanuló-
ink énekes-verses bemu-
tatkozása nagy sikert
aratott!

NNÁÁDD BBÉÉLLAA

kísérõ

No, ennyit a hivatalos és
ezért unalmas stílusban.
Én, akit a komolyzene nagy
ismerõjének még a legel-
szántabb barátaim sem
nevezhetnének (persze, ha
vannak) önként, sõt boldo-
gan jelentkeztem, hogy a
Mûvészetek Palotájába
menjek. Öregszem az igaz,
de ennyire!? No, a megol-
dás egyszerû! Fellépett az
én kedves 5. c-m.

November 24-én, kedden
14 óra 30-kor feltódultunk a
sok csatát és vihart átélt
buszunkra látszott a kis ör-
dögeimen a feszültség (ed-
dig még nem adatott meg
nekik, hogy ország-világ
elõtt mutassák be tudá-

sukat). Mintha Mariann
néni, az „edzõ” is feszült
lenne! Vagy én vagyok az?!
Netán mindketten?! Megér-
keztünk a komolyzene új
„szentélyébe”. Kaptunk egy
üveges-korlátos termet.
Naná hogy egybõl balett-
tehetségünkkel virítottunk.

Oszt indulás a próbára:
hatalmas fekete ûr (a nézõ-
tér) grandiózus placc (a
színpad), ahol szinte elve-
szett a 27 ember. És szállt a
dal… az én fülemnek a
szférák zenéje volt.

A próba után Mariannal
megbeszéltük, hogy el kell
terelni csemetéim figyelmét
az elõttük álló feladatról.
Nosza, Duna-parti séta a
kivilágított korzóról látszott
a Vár, a Gellérthegy, és ezer
csodája annak, amit Buda-

pestnek hívunk. Séta után
vissza a csili-vili tükörter-
münkbe, vagy 300-an nyo-
morgunk már. Mariann
közben már régi barátaival
örömzenél- így van ez, ha
valaki él-hal valamiért.
Eljött a fellépés, én a szín-
pad mögött várok, de tisz-

tán hallom az enyémek- a
kerubok- énekét. Hallom a
felcsattanó hangot. Látom
a színpadról kivonuló gyer-
mekeim arcát. Igen Õk 
ajándékot adtak- a hangju-
kat, és ajándékot kaptak-
azt az élményt, hogy a nem-
zet színe-virágával lehettek
egyek a mai estén. Tõlünk
még Papp Lilla versmon-
dásával és Eõry Viki dalá-
val váltott ki tapsorkánt.

Az öltözõben láttam a sok
kipirult arcot, csillogó

szempárt és arra gondol-
tam: Köszönöm Nektek
(mindenkinek, aki segített,
hogy itt lehettek), hogy ezt
az élményt adtátok a gyere-
keknek- ez egy életre szóló
buli volt! Dicsõség néked
Vöröskereszt!

Pár gondolat diákjaink
visszaemlékezéseibõl:

Stud Renáta: „Áhítattal
néztük a Mûvészetek Palo-
táját. Ahogy a Duna vissza-
tükrözte a lámpák fényét és
a felhõtlen égre meredtünk,
semmi sem tûnt lehetetlen-
nek. Miután kissé lehiggad-
tunk, lépteinket szaporázva
mentünk a próbaterembe,
ahol Béla bácsi elõadta az
"Elefántok tavát", ahogy õ
mondta.”

Krizsa Gergõ: „A színpad
mögött még megálltunk,
vártunk a szerepünkre az-
zal az izgalommal, hogy ha-
marosan kimegyünk éne-
kelni több száz ember elõtt.
Mikor végeztünk akkora
tapsot kaptunk, mint senki
más. Örültünk, hogy itt
szerepelhettünk.”

Kosztin Nikol Vanessza:
„A mûsorban rajtunk kí-

vül rengeteg híres ember
szerepelt. Nekem legjobban
Eõry Viki tetszett. Minden
egyes fellépõ siker sikerre
halmozott.”

S e g í t h e t s z
HHaajjnnii  ((1122))  ééss  CCsseennggee  ((33))  tteessttvvéérreekk..ÚÚrrii  kköözzssééggbbeenn

ééllnneekk,,  BBuuddaappeessttttõõll  4400  kkmm--rree. Mindketten olyan
ritka genetikai betegségben szenvednek, melynek
egyetlen megoldása az õssejt-beültetés lehet. NNeemm
ccssuuppáánn  aa  ccssaallááddjjuukk,,  ddee  aazz  õõkkeett  kköörrüüllvveevvõõ  kköözzööss--
sséégg  iiss  sszzeerreettnnee  sseeggíítteennii  nneekkiikk,,  ttaarrttoozzzz  ttee  iiss  kköö--
zzéénnkk!! Segíthetsz, ha a mûanyag kupakokat nem
dobod el, hanem összegyûjtöd és eljuttatod nekik;
Segíthetsz, ha a következõ számlaszámra pénzt
küldesz: Mihálszky Beáta, Monor és Vidéke
Takarékszövetkezet  65100156-35685904;
Segíthetsz, ha figyelemmel kíséred sorsukat, ha
beszélsz róluk, terjeszted hírüket, s ezáltal mások
is bekapcsolódnak a gyûjtésbe!

Ne feledd: Sok kicsi sokra megy! Nagyon köszön-
jük! A család telefonszáma: 06/70/276-06-91

wwwwww..sseeggiitthheettsszz..eexxttrraa..hhuu
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Diana hercegnõ Ráckevén
KKOONNTTRRAA MMAARRIIKKAA SSZZVVIITTAA

Tudják-e, ki volt Szent
Cecília? Talán igen. Többek
között az énekesek védõ-
szentje, akinek november
22-én van a napja.Tudják-e,
ki volt Diana hercegnõ?
Bizonyára igen. Az angol
trónörökös tragikus sorsú
felesége.

De vajon hogyan kerül
egymás mellé az évszáza-
dok távolából ez a két fiatal
teremtés, akik életükben
annyi jót tettek, és sokak-
nak mutattak utat, példát
adva jóságból, hitbõl, em-
beri tartásból? A Szigethal-
mi Felnõtt Kórus a szintén
szigethalmi Diana Rajongói
Club felkérésére Ráckevére
látogatott. Épp ezt a napot
választottuk, hogy a gyö-
nyörû, és kiváló akusz-
tikájú Savoyai kastélyban
énekeljünk, felvételeket ké-
szítsünk. A cél az volt, hogy
méltó környezetben dallal
emlékezzünk Dianára. Pap-
rikás hangulatban indult a
nap. Többen késve készül-

tek el, így aztán egymásra
kellett várni. - No, ez nem
jó elõjel! - mondtuk egy-
másnak. Hamarosan autó-
ba ültünk mindannyian,
végre indulás. Még egyi-
künk sem volt Ráckevén a
Savoyai kastélyban, így
nagy várakozással néztünk
a nap elé. Amikor végre be-
hajtottunk a kastély ud-
varára, akkor láttuk csak,
hogy hová is kerültünk. A
nagyszerû épületben már
vártak minket. Gyors öltöz-
ködés következett, felvettük
új almazöld fellépõ ruhán-
kat és egy rövid beéneklés
következett, majd némi
próba. De milyen próba! A
kiváló akusztikának kö-
szönhetõen a kórus önma-
ga hangzásától is megle-
põdve, felbátorodva indult
a felvételre.

Lukácsné Jutka a Diana
Rajongói Club elnöke szólt
néhány szót a kezdetekrõl,
hogy hogyan is alakult ki
benne  a rajongás a herceg-
nõ iránt, hogyan jött létre a
klub, mi mindent tettek
eddig Diana hercegnõ emlé-

kének a megõrzéséért. Be-
szélt gyûjteményérõl, me-
lyet kis szobája rejt. Van ott
minden, ami Dianával kap-
csolatos: cikkek, újságok,
könyvek, fotók, emléktár-
gyak. De beszélt a teme-
tõben felállított kopjafáról,
és a május elsején ültetett
emlékfáról is. Ezek után a
kórus három dalt adott elõ
Diana hercegnõre emlékez-
ve. Zengett, zúgott, a ma-
gasba szárnyalt a dal.
„minden szív egyszerre
megdobban”-t, mint aho-
gyan az egyik dalunkban
énekeltük. Azokban a pil-
lanatokban biztosak vol-
tunk benne, hogy Diana
mosolyogva néz le az égbõl
és áldását küldi ránk. A
felvételek után Jutka asz-
szony vendégei voltunk.
Saját készítésû pizza, süte-
mények, üdítõ és bor került
elõ a szatyrokból, hogy
ezzel is kifejezze köszö-
netét. Hamar elfogyasztot-
tuk a finomságokat, de a
napnak ezzel még nem volt
vége. A gyönyörû kastélyból
az Árpád szoborhoz sétál-

tunk. Az elõbbi hangulat
bennünk volt még, rég to-
vaszállt már a reggeli
bosszúság. A szobrot meg-
csodálva valaki így kiáltott
fel:- Énekeljünk itt is! - és
már állt is mindenki a he-
lyére. Mire a kabátzsebem-
bõl elõkotortam a hangvil-
lámat, hogy megadjam a
kezdõhangot, addigra a
kamera is elindult felvéve
spontán jött éneklésünket.
„Dona nobis pacem pa-
cem…” zengett az ajkakról
a latin kánon. Az autósok
lassítottak, a járókelõk kí-
váncsian megálltak megles-
ni, hogy mi történik itt.

Emlékeztünk. A Szigethal-
mi Felnõtt Kórus és a Diana
Rajongói Club Diana herceg-
nõre emlékezett november
22-én, Szent Cecíliának, az
énekesek védõszentjének
neve napján. A felvétel pedig
majd a követség által eljut
Angliába a Spencer család-
hoz, Diana családjához. Hi-
szen, mint ahogyan a dal-
ban is elhangzott: „Elfeledni
azt soha nem lehet: véled
szebb volt a világ!”

EEsszzppeerraannttóó  ttaannffoollyyaamm
Nyelvvizsgára felkészítõ tanfolyam (kezdõ szintrõl)
TTaannffoollyyaamm  iiddõõttaarrttaammaa: 80 óra (kb. 3 hónap)
HHeettii  11  aallkkaalloomm,,  hhééttffõõii  nnaappoonn::  16 - 20 óráig (5X45 perc)
HHeellyysszzíínn: Szigethalom, Városi Szabadidõközpont
TTaannddííjj: 64.000 Ft (800 Ft/óra)
/tartalmazza a tananyagot, de nem tartalmazza a vizsgadíjat /
Részletfizetés: 2 részletben (kezdéskor 32.000 Ft - 1 hónap múlva
32.000 Ft) ÁÁllllaammii  NNyyeellvvvviizzssggaa  lleehheettõõsséégg  aa  ttaannffoollyyaamm  vvééggéénn!!
VVáárrhhaattóó  kkeezzddééss::
2010. január (ill. min. 10 fõ jelentkezése esetén elõbb is)
VViizzssggaaiinnffoorrmmáácciióó::  wwwwww..iittkk..hhuu
HHoonnllaappuunnkk::  wwwwww..eesszzppeerraannttoo..iiwweebb..hhuu
JJeelleennttkkeezzééss::  VVáárroossii  SSzzaabbaaddiiddõõkköözzppoonntt,,

22331155  SSzziiggeetthhaalloomm,,  SSppoorrtt  uu..  44..,,  TTeelleeffoonn::  0066--2244//888899--222299  
iinnffoo@@vvaarroossiisszzaabbaaddiiddookkoozzppoonntt..hhuu

CCiivviill  FFóórruumm  --  22001100..  jjaannuuáárr  2222..
Szeretettel várjuk a civil szervezetek vezetõit, tagjait,
illetve a helyi civil élet iránt érdeklõdõket a következõ
civil fórumra. 

IIddõõppoonnttjjaa: 2010. január 22. 18 óra
HHeellyysszzíínn: Városi Szabadidõközpont,
Szigethalom, Sport u. 4.

SSzzáámmííttáásstteecchhnniikkaa  ttaannffoollyyaamm
Kezelõi, felhasználói szinten, alapfokú, teljesen kezdõk részé-
re.VViizzssggaa  nniinnccss!! Ajánljuk szülõknek, nyugdíjasoknak, kismamák-
nak és mindenkinek, aki szükségét érzi, hogy eligazodjon a
számítástechnika és az internet világában. TTaannffoollyyaamm  iiddõõttaarrttaammaa::
30 óra (kb. egy, másfél hónap). HHeettii  22  aallkkaalloomm,,  kkeedddd--sszzeerrddaa  nnaa--
ppookkoonn::  1177  --  2200  óórrááiigg  ((44XX4455  ppeerrcc)). VVáárrhhaattóó  kkeezzddééss::22001100..  jjaannuuáárr
(ill. min. 15 fõ jelentkezése esetén elõbb is)
HHeellyysszzíínn:: Városi Szabadidõközpont, Szigethalom, Sport u. 4.
TTaannddííjj:: 21.000 Ft (700 Ft/óra)  /tartalmazza a tananyagot/
JJeelleennttkkeezzééss: Városi Szabadidõközpont Szigethalom, Sport u. 4.
Tel.:06-24/889-229
iinnffoo@@vvaarroossiisszzaabbaaddiiddookkoozzppoonntt..hhuu

GGaallaammbb,,  KKiissáállllaatt  ééss  DDíísszznnöövvéénnyy  
KKiiáállllííttááss  ééss  VVáássáárr

22001100..  ffeebbrruuáárr  66--77..

HHeellyysszzíínn::  
VVáárroossii  SSzzaabbaaddiiddõõkköözzppoonntt,,  

SSzziiggeetthhaalloomm,,  SSppoorrtt  uu..44..
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KK öö ss zz öö nn ee tt nn yy ii ll vv áá nn íí tt áá ss oo kk
Köszönjük a „Betlehemi Esték” rendezvényünkön aa  11002233  sszz..  JJaakkuuss  GGáábboorr  CCsseerrkkéésszzccssaappaattnnaakk, aa  NNééggyysszzíínnvviirráágg  ÓÓvvooddáá--

nnaakk és  a NNaappssuuggáárr--SSzziiggeett  CCssaalláádd  KKlluubbnnaakk színvonalas mûsorukat; aa  SSzziiggeetthhaallmmii  FFeellnnõõttttkkóórruussnnaakk,,  aa  SSzziiggeetthhaallmmii  NNyyuuggddíí--
jjaassookk  BBaarrááttii  KKöörréénneekk  AAsssszzoonnyykkóórruussáánnaakk, LLuuppaa  JJáánnoossnnaakk  ééss  aa  FFaannttáázziiaa  ZZeenneeiisskkoollaa  nnöövveennddéékkeeiinneekk,, hogy együtt énekelhet-
tünk velük Szent Este. AA  BBéérrii  BBaalloogghh  ÁÁddáámm  LLoovvaass  HHaaggyyoommáánnyyõõrrzzõõ  KKlluubbnnaakk, hogy hintóval kocsikáztatták a betlehemi közön-
séget; aa  SSzziiggeetthhaallmmii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattnnaakk  és a SSzziiggeetthhaallmmii  LLookkáállppaattrriióóttáákknnaakk közremûködésüket. AA  SSzziiggeetthhaallmmii  PPoollggáárrõõrr
EEggyyeessüülleettnneekk a segítségüket. SSuuhhaaii  TTiimmiinneekk a büfében nyújtott segítségét. AA  VViioolleett  KKaannggaarroooo  KKfftt--nneekk a nyereménysorsolás
ajándékait. PPoollggáárrmmeesstteerr  úúrrnnaakk a forralt bort. AA  SSzzeenntt  IIssttvváánn  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoolláánnaakk  aa  tteeaaffõõzzéésstt..  PPaapppp  IIssttvváánnnnaakk  ééss  NNaaggyy
BBéélláánnaakk, hogy állataikkal színesebbé tehettük a betlehemet. KKiiss  KKaattaalliinnnnaakk  és CCzziittaa  GGáábboorrnnaakk a díszítéshez használt fenyõ
és tiszafagallyakat.

A Városi Szabadidõközpont nevében köszönjük FFáákkii  LLáásszzllóónnaakk  a karácsonyfánk alá ajándékozott terítõt. AAzz  ÉÉrrttéékkõõrr
SSeeccuurriittiinneekk a konténerekben történt riasztók szerelését. MMáárrkkii  ZZoollttáánnnnaakk  ééss  KKeenneesseeiinnéé  AAnniikkóónnaakk,, hogy a Fogyatékosok
Nappali Intézetének lakóit szórakoztatták intézményünk látogatásakor. MMiinnnniicchh  GGáábboorrnnaakk,, a parkba ajándékozott gyönyörû
fenyõfát. TTaammááss  SSáánnddoorr  vállalkozónak, hogy a fenyõfát kitermelte, eljuttatta és felállította a kertünkben.
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Szubjektív beszámoló az André Kertész emléktúráról

ELEFÁNT ÉS TANÍTVÁNYAI, AVAGY AZ ÚJABB FUTÓSIKEREK KRÓNIKÁJA

Távol az idõ homá-
lyában 18 éve még
Pál István dobta fel,
hogy a Csepel-szige-
ten érdemes teljesít-
ménytúrát rendezni.
Így utólag azt kell,
mondjam: István, Te
vátesz vagy.

NNÁÁDD BBÉÉLLAA

A Szigethalmi TE 
tiszteletbeli elnöke

Már 17. éve rendezzük 
ilyen vagy olyan néven
(Általában a „Szigetország”-
hoz köthetõ „nagy” embe-
rekre emlékezve.) 2009-ben
az André Kertész emlék-
túrán 304 induló volt. Igen!
Sokan szeretik a „mi” szige-
tünket. Persze vannak akik
„pörölve” Petõfivel nem ér-
zik hon magukat a tenger-
síkon. Úgy gondolom, aki
nyitott szemmel jár itt a
„Szigetországban” mindig
talál „nóvumot” magának.
No, ennyi elég is a magas-
röptûbõl.

November 21-én hamar
kivetett az ágy, no nem va-
gyok sztahanovista, egy-
szerûen pár szakaszt még
szalagozni kellett. Be Józsi
esztergomi csodájába. Rác-
kevén a Savoyai kastélyban
kis „pofavizit”- megláto-

gatjuk Bata Ilát (a fõrende-
zõt), valamint a Fischer és
Tóth család mindig segí-
tõkész tagjait. Már így 6 óra
tájban is gyülekeznek a tú-
ratársadalom nagyjai. Kis
kvaterkázás oszt gyerünk,
várnak a bokrok- május-
fává kell õket varázsolni.
Hál Istennek idén a talaj
csuszpájzos, ahogy a leírá-
somban beharangoztam.
(Tavaly bizony ciki volt,
hogy bokáig érõ port írtam,
amibõl „mocsárjárás” lett.)
Most is elcsodálkoztam- a
Szigetbecse és Lórév közti
földútra, hogy kerül agya-
gos sár- itt a homoktenger
közepén. A szigetújfalusi
Duna-parton Balogh Mari-
káék már izzítják az üstöt-
jól fog esni a hot dog. Bi-
zony van 9 óra, mire kikö-
tök Tökölön. Itt egy laza fa-
aprítással múlatom az idõt.
Mert déltájban jelenésem
van. Vár az én 5. c-m, az új
osztályom. Osztályfõnök-
ként vallom, a rómaiaknak
hajózni kellett, az én virág-
szálaimnak pedig mozogni
(Anima sana in corpora
sano!) Elsõ bálozóként a 15
kilométerre neveztünk be
mi így csaknem húszan.
Gyors start a szigetcsépi
állomáson. Pár perc értet-
lenkedés Rideg Sándor
„romba döntött” lakóházá-
nál. Aztán faljuk a kilo-
métereket (kb. 4,5km/ h
sebességgel). Közben
„shoppingolás”, fényképe-

zés. Szigetcsép és Tököl kö-
zött kis csiszi-csuszi. Most
jön a kedvenc szakaszom a
Kis Duna-parti sétány. Ha
valaki figyel állatok tömegét
lesheti meg. No, nem a
csörtetõ,- hû de sürgõs- tu-
risták! ( Valaha én is ilyen
voltam- most már nem tu-
dok és már nem is akarok
ilyen lenni.)

A díszkútnál vár a pecsét
és a csoki. A tököli park-
erdõ (valaha tölgyes díszlett
itt) egyennyárfása és kesze-
kusza akácrengetege közöt-
ti úton elbandukolunk az
erdészházig. Toldiné (ne-
kem Böbe) meleg teával
fogad. ( Van felnõtt verzió
is!) Innen még laza 4,5 kilo-
méter és befogad szeretett
munkahelyem (értsd a
Szent István Általános
Iskola) kellemes melege. A
csemeték megkapják a
kitûzõket (az oklevelet majd

hozomra!). Vidám „burko-
lás” (eszem-iszom) majd
elköszönünk egymástól.
Beszélgetés a régi have-
rokkal- Hartmann (mega-
pixel) Mihállyal, aztán uzs-
gyi haza. Ezen a napon
gyakran hangzott el az a
két mondat, ami igazán
megdobogtatja minden tú-
rarendezõ és tanárember
szívét: 1. Jövõre találko-
zunk újra! 2. Béla bá mikor
megyünk újra túrázni?

P.S.: Szeretném megkö-
szönni a Pest megyei Ter-
mészetbarát Szövetségnek,
hogy az idén elõször (de re-
mélem nem utoljára)  támo-
gatta rendezvényünket.
Gratulálok a Szigethalmi TE
rendezõinek a hideg csusz-
pájzos idõben való „dider-
gésükhöz”.(Idén, mint indu-
ló ezt kihagytam!) Akkor, 
ahogy a rómaiak: Vale
sporttársak, vale!

December 6-án Mikulás-
futásra invitáltak minket
Ráckevére. A szívélyes meg-
hívásra összegyûjtöttük
több mint 12 volt és mos-
tani tanítványunkat és mi,
a „szentesek” ellátogattunk
Ráckevére.  Három pedagó-
gus vezette a futásra és
gyõzelemre éhes kis csapa-
tot. A kabaréjelenet után
szabadon Én, a Gabi meg
az Ili, a Bata Ili.  Odaérve
invitálónk angyali mosoly-
lyal az arcán mutatott be
minket… (Engem, mint

ELEFÁNTOT.) Megkaptuk a
rajtszámot és elkezdtünk
„gyúrni” ezerrel, hogy üze-
mi hõfokra járassuk a mo-
tort és az izmokat. Közben
egyre gyûlt az ellen- feketél-
lett a tér. 

Végre eldördült a starter
hangja, melyre tumultuó-
zus intermezzo (rajt) volt a
válaszreakció. Mivel a távot
3,5 kilométerre taksálták
majdnem lemaradtam a ta-
nítványok befutásáról,
mert biz jöttek azok igen-
csak az elején. 
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(Judik Richárd 10.46-os
ideje alig 3 kilométert enged
sejtetni.)

Végül is a legtöbb tanít-
ványom hozta az elvárt idõ-
eredményt és helyezést.
JJuuddiikk  RRiicchháárrdd  ééss  KKrriissttáállyy
CChhrriissttoopphheerr  aa  ffeellssõõss  ffiiúúkk

kköözzöötttt  aarraannyy--  ééss  bbrroonnzzéérr--
mmeett  kkaasszzáálltt.. A lányok
lekopírozva ezt szintén bi-
zonyították a Szent István
piros-ezüst nyilai mire ké-
pesek: itt CCssáákkii  SSzzaabbrriinnaa  ééss
CCssüüllllöögg  MMóónniikkaa  kkeerrüülltteekk  aa
ddoobbooggóórraa.. SSzzaabbrriinnaa  ööttööddii--

kkeesskkéénntt  ppoorroollttaa  kkii  aa  nnáállaa  22--
33  éévvvveell  iiddõõsseebbbbeekkeett..

Kedves rendezõk innen
üzenem: az elefánt nem
felejt! Nem felejti a remek
hangulatú amatõr ver-
senyt, és nem felejti a sok
szép érmet, amit Ráckevén

a tanítványai megszereztek.
Igen Szabi, Móni, Ricsi,
Chris és a többiek az ele-
fánt köszöni Nektek.

Az elefánt
(alias, Nád Béla)

Szigethalmi Teljesítménytúrázók Egyesülete
Egyszeres könyvvitelt vezetõ egyéb szervezetek közhasznú egyszerûsített 

beszámolójának mérlege 2008 év

AA  ttéétteell  mmeeggnneevveezzééssee TTáárrggyyéévv((aaddaattookk  EE--FFtt--bbaann))
Forgóeszközök 1674
Pénzeszközök 1674
Eszközök (aktívák összesen) 1674
Saját tõke 1674
Induló tõke 15
Tõkeváltozás, eredmény 1269
Források (passzívák összesen) 1674

EEggyysszzeerreess  kköönnyyvvvviitteelltt  vveezzeettõõ  eeggyyéébb  sszzeerrvveezzeetteekk  kköözzhhaasszznnúú  eeggyysszzeerrûûssíítteetttt  bbeesszzáámmoollóójjáánnaakk  
eerreeddmméénnyylleevveezzeettééssee  22000088  éévv

A tétel megnevezése Tárgyév (adatok E-Ft-ban)
Összes közhasznú tevékenység bevétele 3286
Pénzügyileg rendezett bevételek 3286
központi költségvetésbõl 250
helyi önkormányzattól 700
egyéb 200
közhasznú tevékenységbõl származó bevétel 1732
tagdíjból származó bevétel 209
egyéb bevétel 195
Közhasznú tevékenység ráfordításai 3410
Ráfordításként érvényesülõ kiadások 3410

Tartalmi beszámoló
Az egyesület az elõzõ évhez hasonlóan folytatta közhasz-

nú tevékenységét (szabadidõközpont támogatása, rendezvé-
nyek szervezése). Közhasznú tevékenysége során 2008-ban
3285927 forint bevételt ért el. Az adó 1%-ból 313954 forint
bevételt ért el. Az egyesület 3409553 forintot használt fel
közhasznú tevékenysége során. Az egyesületnek tevékeny-
sége során semmiféle adókötelezettsége nem keletkezett, így
az adóhatóságok felé köztartozása nincs. Az egyesület
tevékenységét 2009-ben is tovább kívánja folytatni.

KKöösszzöönneettnnyyiillvváánnííttááss
A Szigethalmi Teljesítménytúrázók Egyesülete

köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adójuk
egy százalékát az egyesületnek adták 2008-
ban (313.954 forint), illetve 2009-ben
(246.532 forint). Köszönjük, hogy támogatták
adójuk 1%-val tevékenységünket, céljainkat.

Vezetõség

Dunaharaszti,
szigetszentmiklósi,

tököli munka-
végzésre; élelmiszer-

ipari cég keres
munkatársakat az
alábbi pozíciókba:

BBOOLLTTVVEEZZEETTÔÔ,,

BBOOLLTTVVEEZZEETTÔÔ

HHEELLYYEETTTTEESS,,

Szakmai gyakorlat
feltétel, számtógépes

ismeret elôny.
Az önéletrajzokat

várjuk az
iinnffoo@@ttoommiiccsseekk..hhuu

e-mail címre.
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Irány a Mozi

AVATAR
FFuurrccssaa  ccíímm,,  mmiirree  aasssszzoo--

cciiáállnnáánnkk  rróóllaa??  MMii  iiss  aazz

AAVVAATTAARR??  HHaa  aazz  iinntteerr--

nneetteenn  kkeerreessggééllüünnkk,,  aakkkkoorr

eezzeekkeett  aa  jjeelleennttéésseekkeett  ttaallááll--

hhaattjjuukk  mmeegg..  „„  AA  hhiinndduuiizz--

mmuussbbaann  aazz  AAVVAATTAARR  eeggyy

HHaallhhaattaattllaann  LLéénnyy  iinnkkaarrnnáá--

cciióójjaa  ((mmeeggtteesstteessüüllééssee)),,

vvaaggyy  mmaaggááéé  aa  LLeeggffeellssõõbbbb

LLéénnyyéé..  AA  sszzaannsszzkkrriitt

AAvvaattaarraa  sszzóóbbóóll  eerreedd,,

aammeellyynneekk  jjeelleennttééssee  ""ffööllddrreesszzáállllááss"",,  mmiinntt  aahhooggyy  rreennddsszzeerriinntt  aa  hhaallaannddóó  vviilláággbbaa  vvaallóó  lleeeerreesszzkkeeddéésstt  iiss  jjeelleenntt

vvaallaammiillyyeenn  kküüllöönnlleeggeess  ccééllllaall..””  --  WWiikkiippeeddiiaa..  ""AAzz  AAVVAATTAARR  „„éélleettjjoobbbbííttóó””  mmóóddsszzeerr,,  aammeellyy  sseeggíítt  aabbbbaann,,  hhooggyy

ffeellsszzaabbaaddííttssuukk  tteerreemmttõõ  eerrõõiinnkkeett,,  vvaallóórraa  vváállttssuukk  eellkkééppzzeelléésseeiinnkkeett,,  ffeellffeeddeezzzzüükk  vvaallóóddii  lleehheettõõssééggeeiinnkkeett,,  ééss

ttuuddaattoossaann  aallaakkííttssuukk  aa  jjöövvõõnnkkeett..  AA  ccééll  öönnmmaagguunnkk  --  „„mmaaggaassaabbbb  éénnüünnkk””  --  mmeeggiissmmeerrééssee  ééss  éélleettüünnkk  kkoorrlláá--

ttaaiinnaakk  kkiittáággííttáássaa..""  --  íírrjjaa  aazz  aavvaattaarr..hhuu.. „„AAzz  aavvaattaarr  oollyyaann  kkiiss  mméérreettûû  kkééppeeccsskkee,,  aammeellyyeett  aa  ffeellhhaasszznnáállóókk

eeggyysszzeerrûû  lliinnkkeelléésssseell  kköözzzzéétteehheettnneekk  ffóórruummookkbbaann,,  bbllooggookkbbaann,,  ééss  ttoovváábbbbii  wweebb  hheellyyeekkeenn..  

AAmmeellyy  ttééggeedd  jjeellkkééppeezz,,  aammeellllyyeell  eeggyy  vvaaggyy  aa  vviilláágghháállóónn..””  --  aavvaattaarr..llaapp..hhuu

DDOOMMOONNKKOOSS IISSTTVVÁÁNN

AAzz  AAVVAATTAARR  mmiinnddeezz  

eeggyyüütttt..  DDee  22000099--ttõõll  aazz

AAVVAATTAARR  aa  FFIILLMM!! Az

évezred filmje, amit látni

kell mindenkinek. Rögtön

az elején le kell szögez-

nünk, hogy a film nem men-

tes a kliséktõl, a történetet

láttuk már ezelõtt, az ele-

jétõl a végéig tudjuk, hogy

merre halad, mégis elkap

és magával ragad és föld-

höz vág! Katarzis. Folya-

matos katarzis! James

Cameron legújabb filmje.

És Cameron újra meg tudta

mutatni, hogy a már ron-

gyosra nézett kedvenc film-

jeink után is van élet. Hi-

szen ki ne nézte volna már

meg ezerszer a Terminá-

tor, A bolygó neve: Halál, A

mélység titka, Terminátor

2 - Az ítélet napja, True

Lies - Két tûz között és

Titanic filmeket. A film

1995 óta készül Cameron

fejében, és végre a technika

is utolérte a rendezõt, és

meg tudta valósítani az

álmát. Mi meg tátott száj-

jal nézzük ezt a hatalmas

mesét. 166 perces a mozi,

de egy másodpercig sem

tudunk unatkozni, csak 

úszunk végig a történeten,

amely magával ragad, és

nem enged.

Korszakalkotó, hiszen

eddig az IMAX 3D mozik-

ban csak 40 perces ter-

mészet filmeket láthattunk

a világûrrõl, a tengeri

életrõl. Most a moziban

életre kel a környezet, érez-

zük a fû érintését a lá-

bunkon, elhajolunk egy-egy

fától, eltolunk egy liánt

magunk elöl. Érezzük a

szelet, látjuk a szúnyo-

gokat. A hatás félelmetes

és megdöbbentõ. Az

AVATAR nem egy egy-

szerû történet, hanem egy

színes, képes történelem

könyv, egy szociológiai

lexikon, egy tükör - nekünk

embereknek. Az AVATAR

egy érzés, amikor az ember

még a paradicsomban élt,

és körül nézett, és még

tisztán értett mindent. 

Amikor az embernek még

teljesen más volt a viszo-

nya a természettel, a kör-

nyezettel, a növényekkel,

az állatokkal és az ember-

társakkal. Hatalmas, lát-

ványos, megható mégsem

nyálas. Minden van benne,

amely egy hatalmas eposz-

ban benne kell lennie: ba-

rátság, szerelem, ármány,

cselszövés, harc, halál, vi-

dámság. 

De mégis látni kell, mert

ilyet még nem láttunk. Nem

elég sima digital 3D-ben

megnézni, vagy DVD leját-

szón otthon. Ez a fim

IMAX 3D-re készült, közel

500 millió dollárból - jelen-

leg ez a világ legdrágább

mozija. A szereplõgárda

sem egyszerû viszont lát-

hatjuk Ripley-t - Sigourney

Weaver, a további szerepekben

pedig Sam Worthington, Zoe

Saldana, Stephen Lang,

Giovanni Ribisi és Michelle

Rodriguez. 

Az AVATAR minden

platformon támad, ha 

vissza akarnánk térni a

PANDORA bolygójára:

PC, Xbox 360, Playstation

3, Nintendo Wii, Sony

PSP, Nintendo DS, a játék

letölthetõ mobil telefonra,

ingyen játszható a neten

Flash játtékként. Kánaán!

Új év, új élet. Boldog Új

Évet kívánunk minden film-

barátnak!

Értékelés: 10/10 

-
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Egészség-Halom

ITT AZ ÚJ ÉV
II. rész 

HHAARRIISS ÉÉVVAA

JJúúlliiuussJJúúlliiuuss
- Naponta étkezz négyszer!
- Menj el egy hétre nyaralni!
Nem kell drága földkörüli útra
gondolni, elég a nagyi vidéken,
vagy egy kis aktív falusi turiz-
mus a családdal. Kóstolj meg új
ízeket és kapcsold ki a telefont!
- Gyerekeiddel vagy szeretteid-
del járj rendszeresen vízpartra,
és élvezd a nyár adta lehetõ-
ségeket (idõsebb korosztálynak
sem tilos)! Használj nagy haté-
konyságú napfényvédõt, és
tartsd be a napozás szabályait. 

AAuugguusszzttuussAAuugguusszzttuuss
-Fogyassz hetente egyszer reg-
gelire zabkásást!

-Próbálj ki egy új mozgásformát!
-A nyári szünetben használd ki
az idõt, és tölts minél több idõt
gyermekeiddel aktívan! A szin-
glik ismerkedjenek, mert a sta-
tisztikák szerint a legtöbb egye-
dül élõ augusztusban találja
meg az igazit.

SSzzeepptteemmbbeerrSSzzeepptteemmbbeerr
-Szakember segítségével kezdj
el egy tisztítókúrát! 
-Menj el kozmetikushoz a bõ-
rödnek jót fog tenni egy kezelés
a "napsütéskúra" után!
-Egy hétvégére utazz el egye-
dül! Látogasd meg rég látott
barátaidat, rokonaidat. Sza-
kadj ki egy kicsit a hétköznapi
gondokból, és a családi kötele-
zettségekbõl is.
-Végeztess nõgyógyászati rák-

szûrést, az urak pedig keresse-
nek fel urológust!

OOkkttóóbbeerrOOkkttóóbbeerr
-Iktass be még egy étkezést min-
den nap, így már meg lesz az
öt!
-Ismét eljött a fogorvosi szûrés
ideje, ha nincs panaszod elég,
ha dentalhigénikushoz fordulsz,
aki elvégzi a professzionális
fogápolást, és meg is tanulhatsz
néhány hasznos trükköt, mellyel
megvédheted fogaid egészsé-
gét.
-Kezd el szervezetet felkészíteni
a télre, fokozd a C-vitamin
bevitelt, erõsítsd immunrend-
szered táplálék-kiegészítõkkel.

NNoovveemmbbeerrNNoovveemmbbeerr
-Ne nassoljon!

-Mosolyogjon minden nap!
-Zsírban oldódó vitamin kúrára
is szükséged van, évente mini-
mum egyszer. Kérdezd meg
háziorvosodat, és írasd fel
receptre.

DDeecceemmbbeerrDDeecceemmbbeerr
-Hagyd el az eddig fogyasztott
zsíros húsok felét és egyél he-
lyette száraz fehér húsokat!
-Ne hanyagold el a mozgást
ebben a hónapban sem!
-Nyugodtan bûnözz egy kicsit
karácsonykor, hiszen ha az év
jelentõs részén egészségesen
élsz, semmi gondot nem okoz-
hat a bejgli, vagy a toros-
káposzta.

MMéégg  ééppppeenn  hhooggyy  eellkkeezzddõõddöötttt
aa  22001100--eess  éévv,,  éénn  mmáárr  bbee  iiss  ffee--
jjeezztteemm,,  mmiinndd  aa  1122  hhóónnaapprraa  aazz
eeggéésszzsséégg  ttiippppjjeeiimmeett..  

LLeeggyyééll  ffiitttt,,  kkiieeggyyeennssúúllyyoozzootttt  ééss
vviiddáámm  aazz  ÚÚjj  éévvbbeenn  iiss!!  

VVaallóóssííttssdd  mmeegg  aazz  áállmmaaiiddaatt,,  ééss
tteeggyyééll  eeggyy  kkiiccssiitt  ttööbbbbeett  aazz
eeggéésszzssééggeeddéérrtt..

2009-ben egy
féléves egészség-
tervvel köszön-
tem el Önöktõl,
most 2010-ben
elhoztam a terv
második felét is.
Azoknak akik
már elfelejtették,
egy kis emlékez-
tetõ, hogy mit is
érhetünk el játszi
könnyedséggel
júniusig: már
nem fogyasztunk
cukrot és fehér-
kenyeret,  helyet-
te sokat iszunk, naponta reggelizünk, a gyümölcs és a
zöldség minden nap terítéken van, a tévé helyett beszélge-
tünk egy órát hetente, rendszeresen kirándulunk, wellne-
szezünk, olvasunk, néha vásárolunk, voltunk szûrõvizsgá-
laton, kozmetikusnál és fogászaton. 
Innen folytatjuk!
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KKOONNTTRRAA MMAARRIIKKAA SSZZVVIITTAA

Apró ház áll a közös ud-
varban. Melléképületnek
néztem volna, ha nem
tudnám, hogy az egy csa-
lád otthona. Furcsa-fáj-
dalmas dolgokat produkál
néha az Élet. Olyankor
aztán az ember menekül,
ahogy tud, ahová tud. Ha
van hová! Albérlet vagy
lakásvásárlás, hitel, - ha
adnak - és megannyi
gond, a mindennapok
megoldásra váró problé-
mái. És mindeközben dol-
gozni kell, mert a „Hiva-
talt” nem érdekli a Sors
sújtó keze. A számlák jön-
nek: villany, víz, gáz - fi-
zetni kell! Erõn felül vál-
lalt túlórák, különmunka,
alkalmi munkák. És ami-
kor már minden rende-
zõdni látszik, akkor jön
egy tragédia, amely a föld-
be döngöli az embert.

Mert nincs kegyetlenebb
dolog, mint elveszteni - az
alig felnõtté vált - gyerme-
ket. De fel kell állni, to-
vább kell lépni, mert az
Élet sem áll meg. A Sors
úgy rendelkezett, hogy fel
kell nevelni az árván ma-
radt két éves kis unokát.
Kegyetlenül felemelõ és
embert próbáló feladat!

Ebben a kicsi házban a
szeretet lakik. Még így is,
a tragédia után is. Vagy
most még inkább! A ka-
masz fiú hirtelen felnõtté
lett, a legjobb barátnõ a
pici lányra vigyáz, gon-
doskodik róla, amíg a
nagymama dolgozik. Ide
jöttünk, Tökölre tele autó-

val, tele szívvel szeretetet
hozni a családnak, és per-
sze az emberek jó szán-
dékából tartós élelmi-
szert: lisztet, tésztát, ola-
jat, diót…

Hatványozottan érvé-
nyesek az idézett vers
gondolatai erre a család-
ra. Mindig szeretettel,
megbecsüléssel fordultak
az emberek felé, s most a
bajban azonnal megmoz-
dultak az õket ismerõk,
szeretõk. Kétszer ad, aki
gyorsan ad! - tartja a köz-
mondás. Ki pénzzel, ki
ruhával, élelmiszerrel tá-
mogatja a tehetséges por-
celánfestõ, az AMME volt
tagjának, Kovács Zsuzsi-

nak kis
család-
j á t .
Zsuzsi
m á r
n e m
festhet
t ö b b é

tányért, nem rajzolhat
többé orchideát. De a tõle
kapott szeretet sugárzik
most vissza családjára,
kislányára az emberek
összefogásában, adomá-

nyaiban. Zsúfolásig meg-
telik a csöppnyi konyha,
amikor bemegyünk az
adományokat rejtõ szaty-
rokkal megrakodva a
házba. A váratlan vendé-
geknek nagyon örülnek a
háziak, az adományok
könnyeket csalnak a sze-
mekbe. A „Baba”, mint
egy kis tündér, kacagásá-
val melengeti szíveinket.
Sötét este van már, a pici-
nek is feküdni kell,
nekünk is dolgunk van
még, hát búcsúzkodunk.
A terasz asztalán könyv-
nyi méretû birsalmasaj-
tok sorakoznak, szárad-
nak. A ház asszonya kifelé
menet a kezembe nyomja
az egyik dióval telt finom-
ságot, s mint egy kis gye-
rek, úgy örül: „Én is ad-
tam, én is adtam!” Ismét
könny szökik a szemembe
ennyi szeretetet megta-
pasztalva. Mert kapni jó,
de adni legalább akkora
öröm.

A látogatás után nép-
táncpróbára megyünk,
kincsként viszem magam-
mal a kapott csemegét.
Margarint, puha kenyeret
veszünk hozzá, és mint
aki még soha nem evett
hasonlót, boldogan maj-
szoljuk a birsalmasajtot,
a felénk áradó hála és sze-
retet kézzel fogható, édes
bizonyítékát.

Szeretetet vittünk, szeretetet hoztunk

„Mert a szeretet az nem fogy el, 
csak több lesz, ahogy adod! 
Mindig, mindenhol adni kell,
S ezerszer is visszakapod!”

(Kontra: A szeretet a legfontosabb)
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