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Fejedelmi fejlemény
Átadták a lovagtermet az Emese parkban

Bár  a  király  még  nem  érkezett
meg,  udvari  népe  mostantól
méltó  környezetben  várja.  Aki
esetleg  nem  értené  e  talányos
mondatot,  annak  érdemes  meg-
néznie  az  Emese  park  honlapját
s  tudnia:  Szigethalom  egyik
büszkesége,  a  lovagi  csarnok
elkészült.  Július  14-één  hivatalo-
san  is  megtartották  a  megnyitót,
amelyen  az  uralkodó  "helyett"
számos  helyi,  st  több  országos
méltóság  is  megjelent,  hogy  az
ünnepélyes  rendezvényen  és  a
lakomán  részt  vegyen.

Több mint egy éves tervezési,
pályáztatási és kivitelezési mun-
ka végére tehetett pontot az ön-
kormányzat ezen a nevezetes
szerdai napon, amelyet csak-
nem száz vendég, köztük kör-

nyékbeli polgármesterek, turisz-
tikai szakemberek s Varjú László
országgylési képvisel , az el-
z  kormány fejlesztésekért fele-
ls államtitkára, valamint Utassy
Ferenc tiszteltbeli izlandi konzul
ünnepelt együtt. A meghívottak

elször az erre a napra már
ismét él középkorrá varázsolt
Emese parkban tettek egy rövid
sétát, ahol egy földkunyhó mel-
lett színes ruhákba öltözött
szöv-fonó asszonyokba, nem
sokkal mellettük serényen dol-
gozó kovácsokba, ötvösbe, ki-
csit távolabb bajvívó, íjászkodó,
kopját hajító legényekbe ütköz-
hettek. A nagy látványosság
azonban csak ezután várt a
megjelentekre. Egyszer csak
kitárultak a lovagterem ajtói, s a
tisztelt nagyérdem beléphetett
abba az épületbe, amelyben
már semmi sem emlékeztet a
hajdani hangárra, ahol a lég-
védelmi laktanya jármvei egy-
koron pihentek. De a méretek
maradtak: csaknem 1000nm
középkor, na persze leszámítva

a korszer mosdókat! És bent a
teremben, ahol a régi betonosz-
lopok csaknem román stílusú
tartópillérekké nemesedtek, a-
hol a szürke falak sóskúti mész-
ktömbökké alakultak, ahol a
rideg és repedezett padozat he-

lyett gyönyör palmettás-lilio-
mos mozaikon s téglán járhat-
tunk, ott mi is megéltük a cso-
dát, azt, amely eddig csak
Magyar Attila, az skultúra
Alapítvány vezetje fejében élt:
mert  álmodta meg mindezt,
ami most valósággá vált. Végig-
tekintve a termen láthattuk a
faragott fabútorokat, a pihenés-
re hívogató padokat, a csábító-
an megterített asztalokat, s azt a
honfoglalás kori kiállítást, a-
melynek még a Magyar Nem-
zeti Múzeumban sincs párja
(merthogy sajnos ott nincs is). A
vitrinekben a kísérleti-régészeti
alapítvány tagjainak személye-
sen elkészített használati esz-
közei, fegyverei láthatók. 

A projektnyitó rendezvényen
Szigethalom polgármesterének
szavai is az örömöt tükrözték.
Mint Fáki László elmondta:
tudomása szerint a Budapestet
körülvev korábbi légvédelmi
laktanyákból csak egyetlen e-
gyet sikerült hasznosítania a tu-
lajdonos önkormányzatnak, a
szigethalmit, ahol nemcsak ezt
a különös építményt, hanem
más létesítményeket is sikerült
létrehozni: így óvodát, bölcs-
dét, fogyatékos emberek nap-

pali intézmnyét. A város els
embere arra is kitért: a lovag-
terem átadásával szerencsére
az Emese park fejlesztése nem
zárult le. A város ugyanis ú-
jabb, most mintegy 80M forint
támogatást nyert a turisztikai lé-
tesítmény tovább építésére. Eb-
b l a csarnokot körülölel föld-
sáncot várfalakká alakítják,
eddig nyitott bejáratát kapuval
lezárják, bent pedig korabeli
mhelyeket hoznak létre, így
mutatva be egy középkori tele-
pülés nyüzsg hétköznapjait. A
lovagi csarnok mögött található,
már kiszáradt tómedret leszi-
getelik, környezetét rendezik,
így egy olyan sétálásra, hajó-
zásra alkalmas helyet alakí-
tanak ki, amely egyúttal bemu-
tatja a kora középkori vízi életet
is.

Az újabb fejlesztések hatására
az Emese park akár egész
napos programot is biztosítani
tud az ide látogató érdek-
ldknek. Az intézmény ezután
hétf kivételével a hét minden
napján látogatható.
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Az elõzõ hónapokhoz képest június hónapban Sziget-
halom város területérõl csak négy bûncselekményt re-
gisztráltunk. Ebbõl egy kísérleti stádiumban maradt. Két
besurranásos bûncselekmény volt, és egy alkalmi lopás. A
cselekményeket az éjszakai órákban követték el. A meleg
kánikulai idõ beálltával fokozottabban kell figyelni, mert
az elkövetõk elõszeretettel surrannak be a nyitott ajtón,
ablakon, még akkor is, ha mi otthon alszunk. Lehetõleg
ne hagyjunk nyitva ajtót, ablakot, de legalábbis nehezít-
sük meg az elkövetõk  dolgát, szereltessük rácsokat fel,
különbözõ tárgyakat helyezünk az ajtó, ablak elé stb. Aki
teheti a riasztóját úgy programozza, hogy a megfelelõ zó-
nák  élesek maradjanak, és ha szükséges jelezzék az ide-
gen jelenlétét. A bûncselekmények kapcsán bejelentett
kár nagysága összesen 923 000 forint volt. A most re-
gisztrált esetek a Széchenyi utca és a Petõfi utca közé
estek Június hónapban a kapitányság illetékességi
területén lényegében minden hól történt családi házas
betörés. Jellemzõ elkövetési hely leginkább Szigetszent-
miklós, Dunaharaszti, Halásztelek települések voltak. 

Szigethalom város területérõl az elmúlt hónapban szemé-
lyi sérüléses balesetet nem jelentettek. Ezzel szemben
azonban nagymértékben növekedett bejelentett anyagi

káros balesetek száma. Ebbõl kilencet regisztráltunk.
Ezekben az esetekben lényegében csak a szerencsének és
annak, hogy a közlekedõk egyre többen használják a
passzív biztonsági berendezéseket köszönhetõ, hogy nem
volt sérülés. A belesetek döntõ része a már ismert baleseti
gócpontokban történt. Továbbra is kérjük a körültekintõ,
nyugodt egymásra figyelõ vezetést.
A Tököli Rendõrõrs beosztottjai az adott idõszakban elfog-
tak körözés miatt 2. fõt, elõállítottak tizenegy fõt, tizen-
négy fõt szabálysértések miatt feljelentettek, míg tizen-
nyolc fõvel szemben 110000 forint helyszíni bírságot szab-
tak ki. 

Folytatjuk az idõskorúak, de mások álltak is megszívlelen-
dõ tanácsainkat. Pénzfelvételkor, körültekintõen járjon el,
mert ilyenkor figyelik ki, hogy kitõl érdemes lopni. Ha na-
gyobb összeget vesz fel, lehetõleg ne menjen egyedül. Min-
dig csak annyi pénzt hordjon magánál amennyi feltétlen
szükséges. Közterületeken elkövetett rablások megelõzése
érdekében, sötétedés után lehetõleg kerülje az elhagya-
tott, néptelen kivilágítatlan helyeket.

Esetleges korházba kerülés esetén mindig csak a legszük-
ségesebb dolgokat vigye magával. Az ékszereit, óráját
hagyja otthon. Nagyobb mennyiségû kézpénzre sincs
szüksége egy egészségügyi intézményben. Mobiltelefonját
ne tartsa ott sem látható helyen, értékeit zárja a szekrény-
be még akkor is, ha csak egy percre hagyja el a kórtermet.
Kérjük tanácsaink megfogadását, azokat a következõ
számban még folytatjuk. 
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T e s t ü l e t i  t u d ó s í t á s
2010.  június  24-ee.  Ezen  a
napon  a  város  képviselõ
testülete  huszonkét  napiren-
di  pontban  tárgyalta  meg  a
várost  érintõ  kérdéseket.  A
napirendek  közé  két
sürgõsségi  indítványt  vettek
fel,  az  egyik  a  Szigethalom
Városközpont  pályázat  részét
képezõ  fejlesztések  engedé-
lyezési  és  kiviteli  terveinek
elkészítésére  vonatkozó  tár-
gyalásos  közbeszerzési  eljá-
rások  elbírálása;  a  másik
pedig  az  edelényi  árvízkáro-
sultak  megsegítésével  kap-
csolatos.

TARI ESZTER

Az új városközpont pályázat-
tal kapcsolatosan a  Szent
István  tér  kialakításáról, az
engedélyezési és kiviteli terv
dokumentációk elkészítésérõl
döntöttek, s elfogadták a
Kertstúdió Kft. ajánlatát. A
díszpark  elkészítésére  a Gar-
denworks Kft. ajánlatát fogad-
ták el, valamint a  Szabadidõ-
központ  épületének  felújítá-
sára  és  bõvítésére  az M&M
Architektész Mérnök Iroda

Kft. ajánlata lett a nyertes.
Meghosszabbították  a  SZIKÕ
Nonprofit  Közhasznú  Kft
folyószámla-hhitelkeret, s jóvá-
hagyták  a  Lovagi  csarnok
fenntartására és  üzemelteté-
sére  vonatkozó  szerzõdés
aláírását.  Engedélyezte a tes-
tület, hogy az  Élhetõ  Környe-
zetünkért  Egyesület  részére -
az együttmûködési megálla-
podás keretében - a 2010 évi
költségvetésben elkülönített 5
millió forintból 300. 000 fo-
rint elõleget  biztosítsanak.
Elutasították  Bodrogvölgyi
Lajos  ingatlanvásárlási  kérel-
mét,  s  döntés  született  a  Du-
na-ppari  Volánbusz  járat  bõ-
vítését  illetõen,  azonban az
önkormányzat Tököl városát
megkeresve fog dönteni ezzel
kapcsolatosan, a felmerülõ
költségek, s a kihasználtság
miatt. A testület titkos szava-
zás útján ismét megbízta
Tasnádi  Tündét  az  óvodav-
ezetõi  feladatok  ellátásával a
következõ öt évre.

A város vezetõsége úgy dön-
tött, hogy a Szigethalom,  Pe-
tõfi  Sándor  utca  József  Attila
és  Szabadkai  utca  közötti
szakaszának  felújítását  a Pe-

tõfi utcai HÉV megálló kör-
nyezetrendezésével párhuza-
mosan megvalósítja, a kivite-
lezések elvégzésére ajánlatké-
rõ pályázatot folytatnak le,
melyek értékelése a legalacso-
nyabb ajánlati ár alapján tör-
ténik majd. A szigethalmi volt
laktanya területére tervezett
Sportközpont részeként, foot-
ball  pálya,  többfunkciós  pálya
és  öltözõ  épület  kialakítására
vonatkozóan  projektterv  pá-
lyázat  kiírásáról  döntött  a
testület. Módosult  a  költség-
vetési  rendelet,  beszámoltak
munkájukról  a  nevelési  és
oktatási  intézmények,  vala-
mint  engedélyezték  a  max-
imális  csoport-,,  osztálylétszá-
mok  átlépését,  és  az  iskolaott-
honok,  napközis  csoportok,
tanulószobák  elindítását a
2010/2011-es tanévre vonat-
kozóan. Elfogadták a Csepel-
sziget és Környéke Többcélú
Önkormányzati Társulás és
Szigethalom Város Önkor-
mányzata közötti - a közok-
tatásról szóló 1993. évi
LXXIX. Tv. 21. és 34. §-ában
meghatározott pedagógiai  szak-
szolgálati feladatok  közös,
kistérségi  szintû  ellátásáról
szóló  együttmûködési  megál-

lapodást, kiírták a középisko-
lai ösztöndíj pályázatot, mely-
nek feltételeit a híradóban is
megtekinthetik olvasóink.
Módosult  a  Szivárvány  Böl-
csõde  és  Védõnõi  Szolgálat
szervezeti  és  mûködési  sza-
bályzata,  valamint minõségi
többséggel megszüntette  a
testület  az  önkormányzat  tag-
ságát  az  Észak-CCsepeli  Kis-
térségi  Társulásban, tekintet-
tel arra, hogy a szerv által el-
látott közfeladat iránti szük-
séglet megszûnt. Ismét  kiírták
a  3.  számú  körzet,  felnõtt
háziorvosi  feladatok  ellátásá-
ra  vonatkozó  pályázatot,  s  jó-
váhagyták  a  Duna-VVértes  Re-
gionális  Hulladékgazdálkodá-
si  Társulás  társulási  megál-
lapodásának  módosítását.  
Végül,  de  nem  utolsó  sorban
az  edelényi  árvízkárosultak
megsegítésérõl  döntött  a  tes-
tület, melynek értelmében
egymillió forintot utaltak a
város számára, és 2010 július
15.-én két hatalmas kamion
bútor, tartós élelmiszer és ru-
házat kíséretében ment dele-
gáció Edelény városába. A
részletekkel kapcsolatosan
cikket, a 10. oldalon találnak
olvasóink.

Rendõrségi tájékoztató
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Középiskolai ösztöndíj pályázat
Szigethalom Város Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy középis-
kolai ösztöndíj pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel: 

2  fõ  elsõ  helyezett  6.000.-  Ft-oot,  a  többi  megfelelt  pályázó  pedig  3.000.-  Ft-oot  kap  2010.  szeptember  1-ttõl  2011.
augusztus  31-iig.

- Tanulmányi átlag 4,5-nél rosszabb nem lehet
-Minden tantárgyból minimum 4-es osztályzatnak kell lennie - kivételt képezhetnek a készség tárgyak

- Elsõdlegesen a tanulmányi eredmény, másodlagosan a szociális helyzet lesz elõnyben részesítve - az eltérõ
követelmények alapján tanulók egyéni elbírálásban részesülhetnek
- Tíz éves korától szigethalmi állandó lakos legyen
- Csak kilencedik osztályt befejezett tanuló pályázhat
- Nappali tagozaton tanuljon
-Önéletrajzot adjon be
-Elsõ, második félévi bizonyítvány másolatát mellékelje
A  pályázatok  beadási  határideje:  2010. augusztus 11. 16.00 óra.  
A  pályázatok  leadása: Polgármesteri Hivatal Titkárságán

Felelõs: Fáki László polgármester
Határidõ: 2010. július 30.

Kedves olvasóink, támogatóink, barátaink, sorstársaink!

FRRÜÜHHVVAALLDD PÁÁLL

az egyesület elnöke

Boldogan teszek eleget
kötelességemnek, hogy a
Pest Megyei Mozgáskorlá-
tozottak Szigethalmi Egye-
sületének elnökeként be-
számoljak Önöknek esély-
egyenlõségi napunkról,
melyet 2010. június 19-én
rendeztünk meg a Csepel-
szigeti kistérség és Duna-
keszi egyesületeinek rész-
vételével. Annál büszkéb-
bek és boldogabbak va-
gyunk, minél többen eljön-
nek szerény kis ünnep-
ségünkre. Idén is részt vett
rendezvényünkön Fáki

László polgármester úr, és
elmondta, hogy tevékeny-
ségünk révén ismerte meg
gondjainkat, örömeinket, a
sérült emberek minden-
napjait. Megtisztelte ren-
dezvényünket dr. Schuller
Gáborné alpolgármester is.
Ez nagy örömmel töltött el
bennünket. 
Az esélyegyenlõség napja a
fogyatékossággal élõ embe-
reknek egy olyan ünnepe,
amikor felhívják magukra a
figyelmet, mozgalmukat
ünneplik, és tiszteletüket
teszik az alapítók, az a-
merikai Ed Roberts és a
magyar Ed Robertsek elõtt.
Ezek az emberek nemcsak
önmagukért, de sorstársa-

ikért, azok emberi jogaiért
is tenni kívántak. A szép
elveket az ember jogairól
kézzelfoghatóan át akarták
ültetni a gyakorlatba. Ez a
munka nem áll meg, és
most ezt nevezi országos
szövetségünk "társadalmi
tudatformálásnak". Bízom
benne, hogy a tevékenység
keretei ki fognak alakulni,
sikerül minél több alkal-
mas embert találni. Most
megragadom az alkalmat,
hogy a nagyszabású pro-
jektre felhívjam szíves fi-
gyelmüket, mert ezt segít-
ség nélkül nem tudjuk
végigcsinálni. Munkatársa-
ink, önkénteseink maguk is
nagy részben sérültséggel

élõ emberek, akik állapo-
tukat meghazudtoló lendü-
lettel és elhivatottsággal
végzik feladataikat. Jó
alkalom nyílt elismerésük-
re. Nélkülük nem tudnánk
elvégezni a ránk háruló
munkákat. 
Büszke vagyok, hogy elide-
geníthetetlen része va-
gyunk Szigethalom életé-
nek, idetartozunk. A Marlyn
telepi és a Gróf Széchenyi
István Iskola akadálymen-
tesítési projektjében részt
vállaltunk, és igényeink fi-
gyelembe vételével készül el
egy új parkoló. Tehát egyik
álmunk már teljesült. A
sérültséggel élõk is fonto-
sak. Legfontosabb azon-

Labdarúgás
Labdarúgásst  kedvel  10-1166  évess  korú  gyermmekeknek
Labdarugó iskola szervezését kezdjük meg. Várjuk 10-
16 éves korú fiúgyermekek jelentkezését. Jelentkezni

lehet:  2010.  augusz-
tus  hó  10-ttl  minden
kedden  és  pénteken
17-119  óra  között  a
szigethalmi  sportpá-
lyán.  

Szervezk

Tüdõszûrés
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Szigetszentmiklós
városban 2010.  augusztus  3.-ttól  -  szeptember  14-iig  lesz
a tüdszrés. A szrésen szigethalmi lakosok is részt
vehetnek. (személyigazolványt, TB. Kártyát mindenki
vigye magával)
A  vizsgálat  ideje  naponta:  hétfn,  szerdán: 12 - 18 óráig
kedden,csütörtökön,  pénteken:  8  -  14  óráig
A  tüdszrés  helye:
Szigetszentmiklós Tököli u. 19.
Városi Könyvtár és Közösségi Ház (SÁRGAHÁZ)
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ban, legalábbis szerintem,
a szolidaritás érzésének
felkeltése a mai, kissé szét-
esett és egyénieskedõ világ-
ban. Erre jó alkalom egy
ilyen nap, mert mindany-
nyian együtt lehetünk.  A
magas színvonalú mûsor
megrendezéséhez Bakosné
Till Györgyi és Fejes Lajos
vállalkozók járultak hozzá
segítséggel, amit nem tu-
dunk nekik elégszer meg-
köszönni. A színvonalas,

életörömet sugárzó mûsor
megszervezéséért és lebo-
nyolításáért Tuboly Bellát
és a szereplõket illeti kö-
szönet. Szilágyi Erzsike és
Mocsár Árpád zenéjét, é-
neklését is köszönjük, a-
kiknek a közremûködésével
táncolhattunk és szórakoz-
hattunk a Kultúrház nagy-
termében.  Igazán szép volt. 
Finom meleg ebéddel vár-
tuk a mintegy 150 embert,
aki eljött. Az ebédet Mátrai

András készítette el, amit a
hölgyek szolgáltak fel. A
kedves, jószívû hölgyek
még sok-sok süteményt is
sütöttek. Köszönjük nekik.
Hálás köszönet Regényi
Tibornak és Arankának a
Szép ABC segítségéért. Szív-
bõl jövõ köszönet Palóczai Kiss
Balázsné Julikának, dél-
egyházi elnöknek a csodá-
latos, értékes tombola tár-
gyakért, amelyek még to-
vább fényezték ezt a szép

napot. Köszönet Julikának,
Franciskának, Emminek,
Erzsébeteknek és név nél-
kül mindenkinek akik se-
gédkeztek a rendezvényünk
lebonyolításában, szervezé-
sében. Sokat izgultam,
hogy minden rendben fog-e
menni, de megérte. Remé-
lem, mindenki jól érezte
magát. Köszönöm a felém
és munkatársaim felé irá-
nyuló szeretetüket és tá-
mogatásukat. 

Ne a politikai sablon vezéreljen minket

Sajátos idõszámítás Szigethalmon

TÓÓTTHH TIIBBOORR

Júliusban volt alkalmam
részt venni a városnapok
rendezvénysorozat nyitá-
nyán, mely a városi díjak

átadásával kezdõdött. Az
öröm pillanatainak én is
részese lehettem, hiszen a
rendezvényen vehettem át
rubindiplomámat, melyet
egy 70 éves évfordulónak
köszönhetek. 1940-ben
kaptam meg ugyanis az
elsõ diplomámat; ez adott
lendületet a pedagógus
pályán, mely egészem Szi-
gethalomig, az iskolaigaz-
gatói munkáig repített. 

A rendezvényen számos
régi munkatárssal, barát-
tal, illetve városunk sok új
lakójával is találkozhattam,
akik talán csak belecsöp-
pentek egy "kész" város
évfordulójába. 

Õk valószínûleg nem is-
merik Szigethalom történe-
tének szakaszait, talán
kevésbé érzékelik azt a fej-
lõdést, amin településünk
az utóbbi években keresz-
tülment. Aki régóta él Szi-
gethalmon, az tudja igazán
értékelni az utóbbi négy év
változásait: szinte minden
negyedévben átadnak vala-
milyen intézményt, létesít-
ményt, játszóteret, felújított
utcát városunkban. 
Harminc évig voltam igaz-
gatója a szigethalmi általá-
nos iskolának; tudom, hogy
milyen mértékû felkészült-
ség, rutin szükséges egy
intézmény, egy egység irá-
nyításához. Nekem szeren-

csém volt, olyan embernek
adhattam át a "stafétát",
aki mellettem dolgozott, így
zökkenõmentesen folytat-
hatta az általam megkez-
dett munkát. Egy város
életében ugyanilyen fontos
a hozzáértõ folytonosság.
Vitathatatlan, hogy a jelen-
legi városvezetésnek kö-
szönhetjük ezt a dinamikus
fejlõdést, melyet a környezõ
települések lakói is iri-
gykedve néznek. 

Becsüljük meg az elért
eredményeket, és ennek
tükrében mérlegeljük, ki
vezesse tovább Szigethal-
mot a megkezdett úton. 

Városunk Önkormányza-
ta - a lakosság igényére
való tekintettel - másfél
évvel ezelõtt úgy döntött,
hogy lehetõséget biztosít
a zöldhulladék elszál-
lítására. A lakosok az
összegyûjtött zöldhul-
ladékot minden hónap
utolsó péntek délutánján
helyezhetik el a
Sportpálya Dísztér felé
esõ sarkánál lévõ
kapuhoz, melyet az
Aries Kft még aznap este
elszállít.

DRR SCCHHUULLLLEERR GÁÁBBOORRNNÉÉ

alpolgármester

Hangsúlyozom: minden hónap
utolsó péntek délutánján és a

zöldhulladékot szállítják el.
Azóta sajátos idõszámítás
alakult ki a városban. Min-
den nap, minden napszak a
hónap utolsó péntek délu-
tánja a szigethalmiak szá-
mára.  Hiába írtuk le sok-
szor a Szigethalmi Híradó-
ban ez erre vonatkozó tud-
nivalókat és hiába raktunk
ki elõször kisebb, majd
nagyobb figyelem felhívó
táblát. (Ez utóbbin már a
következõ szállítási nap is
szerepel.) Hiába a térfigyelõ
kamera a Thököly és Sza-
badkai utca keresztezõdé-
sében, hiába a sok kisza-
bott büntetés. Tisztelt lakó-
társaink rendületlen fele-
lõtlenséggel hordják a hul-
ladékot minden nap reg-
geltõl estig. Szándékosan

nem zöldhulladékot írtam
elõzõ mondatomban, mert
egy ideje sok minden lera-
kásra kerül a mûanyag
palacktól (szelektív hul-
ladékgyûjtõben lenne a he-

lye) a kommunális hulla-
dékig. 
A város lakóinak egy része
úgy gondolja, hogy ami
nem az Õ telkén, házában
van, az már nem Õt érinti,
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nem az Õ problémája.
Valóban?

Sok esetben kap megkere-
sést az Önkormányzat  köz-
téri problémák miatt, me-
lyek megoldásra várnak.
(Fûkaszálás, favágás, par-
kok locsolása, stb.) Nem-
leges válasz esetén rögtön
ott a megjegyzés: mit csinál-
nak a közcélú munkásaink,
ha erre sincs kapacitás? 
Nos a válasz rendkívül egy-
szerû. Az Önök által ille-
gálisan lerakott hulladékot
szedik össze és szállítják el

az Aries Kft  telephelyére a
hét öt munkanapjából lega-
lább kettõ, de inkább há-
rom napon keresztül.
Gyenge lányok, asszonyok
pakolják az autóra a több
tízkilós zsákokat, melyektõl
Önök már megszabadultak.

És a végén még ott a fekete
leves, mert ezt Önök helyett
valakinek ki kell fizetni.
Szigethalom Város Önkor-
mányzata az elmúlt másfél
évben (2008. november és
2010. május között)
1.727.000.- forintot fizetett

ki az illegális hulladék befo-
gadásáért. Ismerjük el,
hogy a mai nehéz gazdasá-
gi helyzetben ezer más
helye lenne ennek a pénz-
nek (pl.: utak felújítása,
közvilágítás bõvítése, szú-
nyoggyérítés, locsolás, stb). 

Végezetül személyes meg-
jegyzés: Nagyon szeretem
ezt a várost és ennek több-
ször is hangot adtam.
Lehetõségeimhez mérten
igyekszem mindent meg-
tenni a fejlõdésért, a szebb
környezetért. Elnézést ké-

rek a Tisztelt Olvasótól, ha
mondanivalóm kicsit mor-
golódósra sikerült. Célom
az volt, hogy gondolkod-
junk el közösen környe-
zetünk védelmérõl mielõtt a
következõ zsák hulladékot
lerakjuk az utcán másra
hárítva a felelõsséget.

Hofi Géza örökérvényû
szavaival fejezem be mon-
danivalómat: "Akinek nem
inge, ne vegye magára. De
akinek igen, az öltözködjön
fel végre!"

A CSEPEL AUTÓGYÁR HÍRNEVÉNEK MEGALAPOZÁSA ÉS A KEZDETI ÉVEK NEHÉZSÉGEI

KIISSSS ANNDDRRÁÁSS

Mint arról már elõzõ cik-
künkben szó volt, a Csepel
Autógyár hírnevének kia-
lakulásában, a kezdeti fel-
futásban több tényezõ (ta-
pasztalt szakember gárda,
a gyár kiváló elhelyezke-
dése, az ipari lobbi térnye-
rése) is szerepet játszott.
Azonban azt is látnunk
kell, hogy a gyáralapítás és
az azt követõ esztendõk -
amit a kifelé irányuló kora-
beli gyári propaganda vagy
elhallgatott, vagy nem meg-
felelõ súllyal közvetített -
korántsem voltak zökkenõ-
mentesek mind a gyár,
mind pedig az itt munkát
vállalók életében. A követ-
kezõkben általánosságban
rövid bepillantást teszünk
a fõbb problémákra. 

A kérdés összetettsége
miatt újfent a levéltári for-
rásokhoz kell fordulnunk.
Az elõzõ számunkban em-
lített Népgazdasági Tanács
határozata kimondta, hogy
az újonnan alapított nem-
zeti vállalat fõ feladata a
magyar gépjármûgyártás-
nak az elsõ 5 éves terv
keretében történõ fejlesz-
tése lesz. Az 1949-ben elfo-
gadott, és hivatalosan 1950.
január 1-én induló tervben
a Csepel Autógyárra szánt
országos jelentõségû (I.
kategóriájú) beruházások
összege külön fejezetet
kapott (az 1954. évig több

száz millió forintban). A
probléma elsõ része abban
mutatkozott, hogy a terv-
ben szereplõ számokkal
irreális elvárást fogalmaz-
tak meg a gyárral és a
dolgozókkal szemben, ami
végül rohamléptékû mun-
kaversenyekben, túlórák-
ban jelentkezett. A terv ide-
vonatkozó passzusa ki-
mondta: "A nehézgépipar
termelésének az 1954. év-
ben el kell érnie a 7725
millió forint értéket, ami
1949-hez képest 138%
emelkedést jelent. A teher-
gépkocsik gyártását 3200
darabról 9000 darabra, a
motorkerékpárok gyártását
12 ezer darabról 23 ezer
darabra kell emelni." Az
ötéves terv részérõl tehát
óriási volt az elvárás és a
Csepel Autógyár részérõl
pedig a teljesítés- és megfe-
leléskényszer. Mindezt te-
tézte, ha a gyár a kitûzött
határidõre nem teljesítette
mind az import, mind az
exportmegrendeléseket,
akkor vizsgálatra számítha-
tott az illetékes Kohó- és
Gépipari Minisztérium,
vagy az Állami Ellenõrzési
Központ részérõl, mely u-
tóbbit éppen azért alakítot-
ták meg, hogy kontrolálja,
és figyelemmel kísérje az
ötéves terv beruházásait. A
probléma másik része -
összefüggésben az elsõvel -
az volt, hogy az országosan
erõltetett felfutási kényszer
nem tarthatott lépést az
egyes üzemek sokszor las-

súbb fejlõdésével. Gondol-
junk csak arra, hogy a tér-
ségben mégis egy teljesen
új iparág meghonosításáról
beszélhetünk. Az ország, s
benne valamennyi ágazat, a
közlekedés és a mezõgaz-
daság teherautó-szükségle-
te már a háború és az újjá-
építés idõszakában rend-
kívüli mértékben megnõtt. 

Siker volt önmagában már
az is, hogy 1949. december
21-ére (Sztálin születés-
napjára) elkészült az elsõ,
immáron Szigethalmon
gyártott dízelmotor, 1950.
április 3-án pedig elkészült
az elsõ, 1950. november 7-
ére pedig az ezredik, továb-
bá 1954. augusztus 3-ára a
20000. Csepel tehergép-
kocsi. Az 50-es évek egyik
legnagyobb számban gyár-
tott tehergépkocsija a
sokak által ismert NIK 350
(a késõbbi D 350-es) típus
volt. Az említett dízelmotor
alapja az akkor még korsz-
erûnek számító osztrák
Steyr Gyár 83 LE-es licenc
dízelmotorja volt, amit fej-
lesztési idõ hiánya miatt
kezdtek el alkalmazni a
magyar gépjármûgyártás-
ban, s ez lett az újrainduló
magyar motorgyártás egyik
alaptípusa, amit a késõb-
biekben továbbfejlesztet-
tek. 

A fejlesztésekre tehát igen-
csak szükség volt, hiszen
az ipar szállítókapacitását,
a termény, a nyersanyagok

eljuttatását a fejlesztendõ
iparvidékekre a vasút mel-
lett alapvetõen meghatá-
rozta a Csepel tehergépko-
csik száma és minõsége. 

Ahogy egy, az 5 éves tervrõl
szóló népmûvelési minisz-
tériumi propagandakiad-
ványban a Csepel tehergép-
kocsikról olvashatjuk: "Ma
már városaink, és a vidék
útjainak megszokott képé-
hez tartozik a zöldes-barna,
masszív építésû Csepel
autó. Üzemeink dolgozói
által termelt iparcikkeket
juttatnak el a vidéki fo-
gyasztóhoz, tüzelõanyagot
és nyersanyagot szállítanak
gyárainknak, élelmiszercik-
keket a nagyvárosoknak és
derekasan kiveszik a részü-
ket a begyûjtés munkájából
is." Immáron nemcsak ha-
zai, hanem nemzetközi
mércével is mérhetõ si-
kernek tekinthetõ, hogy az
1950 augusztusában Len-
gyelországban rendezett
autó- és tehergépkocsi ver-
senyen a Csepel jármûvek
dízelmotoros kategóriában
az elsõ, benzinmotoros ka-
tegóriában pedig a második
helyezést érték el. A kezdeti
évek történésének és ne-
hézségeinek vizsgálatakor
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természetesen más terüle-
tekre is ki kell tekintenünk,
mint például az üzemben
jelentkezõ szociális jellegû
problémák, a sokszor állan-
dósult nyersanyaghiány, az
önköltségcsökkentés kér-

dése, a munkaverseny-
mozgalom, valamint az egy-
kori munkáskollektívát é-
rintõ megannyi kérdés (pl.
a Szigethalom környékérõl
bejárók, ingázók helyzete,
társas kapcsolatai, konflik-

tusai, stb.), amelynek tár-
gyalására jelen cikkünkben
már csak a helyhiány miatt
sem vállalkozhattunk vol-
na. Így marad a remény,
hogy következõ cikkünkben
a Csepel Autógyár törté-

netének és életének egyik
újabb részét ismerhetjük
meg.

folytatjuk….. 

Figyelemfelhívás
Zöldhulladék lerakása - Tûzgyújtási idõpont 
A jó idõre való tekintettel felhívom a lakosok figyelmét a következõkre: A régi ÉGSZÖV területére lehet bevinni a zöld-
hulladékot, mikor nyitva van a kapu! Minden hónap utolsó péntekén 1400 órától 1800 óráig, a területre lerakott kon-
ténerbe. Néhány idõpont, hogy mindenkinek letisztuljon: Június 25. és Július 30. Augusztus 27. Abban az esetben, ha
nem a megadott idõpontokban rakják le a zöldhulladékot, akkor szabálysértést követnek el, ezt a kapura kihelyezett
tábla is hirdeti. A tûzgyújtást és annak idõpontját Szigethalom Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 11/2001.
(VI. 15.) Kt rendelete szabályozza. Tüzet  gyújtani,  kerti  hulladék  égetés  céljából,  minden  pénteken  délután  15:00  órától
20:00óráig  lehet.  A  többi  napon  TILOS!

Meghívó
Szeretettel meghívjuk a kedves szigethalmi lakosokat 2010. augusztus 20.-án 8 órakor tartandó görög katolikus templom
búcsújának, Szent István Király - az új kenyér megszentelésének ünnepére, - és az azt követ "szent csipegetésre". Sok-
sok szeretettel várunk mindenkit a Szigethalmi Görög katolikus hívek. Helyszín: Szigethalom, Sugár u.

Kissné

Keresem a gazdimat

Madárbarát kert nyáron

A képen látható, másfél év
körüli fekete kislányku-
tyust Lakihegyen találtuk.
Nagyon barátságos, kedves,
szelíd, játékos kutyuska.
Keressük régi gazdiját (hát-
ha nem szándékos elha-
gyásról van szó…), vagy
örökbefogadóját! Csak ál-
latszeretõ, jólelkû gazdik
jelentkezését várjuk! Raj-
tuk kívül még sok mentett
kutyus vár szeretõ gazdira!
Kisebb és nagyobb terme-
tûek, akik hû barátok, igazi

társak és jó házõrzõk mind-
nyájan. Mégis utcára kerül-
tek, az emberi lelketlenség,
gonoszság miatt. Mind-
nyájan reménykedünk - a
kutyusokkal együtt -, hogy
rátalálunk IGAZI gazdira…
Telefon:06-220-8803-005-443
(Enikõ). Kutyusokat, cicá-
kat befogadunk, örökbe
adunk. 
Kérjük - minden állatbarát
nevében is -, hogy a nagy
melegben különösen figyel-
jenek az állatkáikra, tud-

janak árnyékba húzódni,
és mindig legyen friss vi-
zük! Sajnos, vannak "gaz-
dik", akik még ezt az alap-
vetõ, elemi szükségletet
sem biztosítják a kutyusok
számára! 

"Nézz bele egy kutya
szemébe! A végtelen jóság
néz vissza Rád….
Bánj úgy vele, hogy ez a
szeretet sose hunyjon ki
belõle…""

Ilyenkor nyáron nem csak
az emberek szenvednek a
nagy melegtõl, hanem a
körülöttünk lévõ kutyák,
macskák, madarak is. Gon-
doljunk rájuk is a rekkenõ
hõségben. A felelõs állat-
tartó számára természetes,
hogy kutyája, macskája
vizes táljában mindig van
víz és árnyékba tereli a tûzõ
napról õket. A kertünket
látogató madarak számára
téli eleség biztosításához
hasonlóan fontos, hogy

nyáron lehetõségük legyen
a strandolásra, a vízhez
jutásra. Nagyon szeretnek
fürdeni. 

Ehhez nem szükséges kerti
tavat építeni, drága madár-
itatókat vásárolni. Elegen-
dõ pár darab széles szájú,
alacsony falú mûanyag cse-
rép, mely természetesen
alul nincs kilyukasztva, és
amely a virágos kertben
elhelyezve nem foglal külön
helyet.  A madarak és a lep-

kék boldogan für-
denek benne szin-
te egész nap. Jó
nézni, ahogy gyü-
lekeznek és vidá-
man hancúroz-
nak a rigók, szaj-
kók, zöldikék,
cinkék, verebek a
friss víz közelében. 
A virágokban pedig nem
tesznek kárt. Sõt a "kipa-
csált" víz sem megy kárba,
mert locsolják az itató mel-
letti virágokat. Madaraink

az egész éves gondoskodást
meghálálják énekükkel, a
kártevõk elpusztításával.

-se-
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Adófizetési határidõk 
Tájékoztató

POOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERRII HIIVVAATTAALL

ADDÓÓCCSSOOPPOORRTT

KÖÖZZEELLEEGG AA HHEELLYYII

AADDÓÓFFIIZZEETTÉÉSSII HHAATTÁÁRRIIDDÕÕ

Felhívjuk figyelmüket, hogy
folyó év II. félévére vonatkozó
helyi adók befizetési határideje:
2010.  szeptember  15.  
Az adóévre vonatkozó e-
gyenleget és a befizetéshez
szükséges csekket az adózók
postán fogják kézhez kapni. 
Kérjük, hogy a befizetési határ-
idõt szíveskedjenek betartani, a
késedelmes fizetés késedelmi
pótlék kirovását vonja maga
után. 

TÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÁÁSS HHEELLYYII IIPPAARRÛÛZZÉÉSSII

AADDÓÓVVAALL KKAAPPCCSSOOLLAATTOOSSAANN

Tájékoztatjuk a gazdasági te-
vékenységgel foglalkozókat,
hogy a helyi iparûzési adó ügy-
intézési jogkörét a Kormány
2010.  június  29-eei  hatállyal
visszaadta az önkormányzati
adóhatóságok körébe. Tehát
ennek megfelelõen a bejelent-
kezéseket, bevallásokat, és
adófizetést ezen idõponttól

kezdve ismételten a szigethalmi
illetõségû vállalkozásoknak
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal
Adócsoportjánál kell teljesíteni! 

Felhívjuk az egyéni vállalkozók
és gazdálkodó szervezetek fi-
gyelmét, hogy a 2009. évre vo-
natkozó helyi iparûzési adó
bevallásának határideje: 2010.
május  31-één  lejárt! Kérjük,
hogy azon egyéni vállalkozók és
gazdálkodó szervezetek, akik/
amelyek a bevallási kötelezett-
ségüknek még nem tettek
eleget, sürgõsen pótolják a hiá-
nyosságokat! A bevallási nyom-
tatványok a www. sziget-
halom.hu  honlapról letölthe-
tõk, vagy az Adócsoportnál
beszerezhetõk. 

TÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ GGÉÉPPJJÁÁRRMMÛÛ AADDÓÓ-
VVAALL KKAAPPCCSSOOLLAATTOOSSAANN

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
gépjármû eladás vagy vétel
tényét adás-vételi szerzõdéssel
a Szigetszentmiklósi Okmány-
irodában kell bejelenteni. 
A gépjármûadóról szóló 1991.,
évi LXXXII. Tv. 2.§ (4)-(5) bek.
értelmében ha a gépjármû tu-

lajdon-átruházása esetén egyik
fél sem tesz eleget a bejelentési
kötelezettségének (tehát az új
tulajdonos nem íratja át a ne-
vére, és a régi tulajdonos sem
mutatja be az okmányiro-
dában az adás-vételi szerzõ-
dést), akkor a tulajdonátszállás
bejelentése évének utolsó nap-
jáig az elõzõ tulajdonos az adó
alanya: tehát a gépjármû után
még mindig a régi tulajdonos
fog az eladott gépjármû után
adót fizetni egész évben. Ezért,
ha nem szeretne a régi tulaj-
donos az eladott autója után
adót fizetni, fentieknek megfe-
lelõen szíveskedjen eljárni. 

TÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÁÁSS AA GGÉÉPPJJÁÁRRMMÛÛ

ÜÜGGYYIINNTTÉÉZZÉÉSSHHEEZZ CCSSAATTOOLLAANNDDÓÓ

SSZZEERRZZÕÕDDÉÉSSEEKK KKÖÖTTEELLEEZZÕÕ

TTAARRTTAALLMMII EELLEEMMEEIIRRÕÕLL

2010. január 1-jétõl a 304/
2009. (XII.22.) Korm. rendelet
határozza meg a közúti köz-
lekedési nyilvántartásba be-
jegyzett jármû tulajdonjogá-
nak, illetve üzembentartó sze-
mélyének változását igazoló tel-
jes bizonyító erejû magánoki-
ratnak (a jármû adás-vételi,
vagy üzembentartói szerzõ-

désnek) a közlekedési igaz-
gatási eljárásban történõ fel-
használhatóságához szükséges
kötelezõ tartalmi elemeit.
Amennyiben a teljes bizonyító
erejû magánokirat a meghatá-
rozottaktól eltérõen a kötelezõ
tartalmi elemeket nélkülözi, az
a közlekedési igazgatási (az
okmányirodai) eljárásban tör-
ténõ felhasználás céljából
2010.  július  1-jjét  követõen
nem tekinthetõ joghatás kivál-
tására alkalmasnak. 

Ez esetben a változás bejelen-
tésére irányuló közlekedési
igazgatási eljárásban az eljáró
hatóság a nyilvántartásba tör-
ténõ bejegyzést elutasítja, egy-
ben felszólítja az ügyfelet a fent
megjelölt Kormányrendeletben
meghatározott tartalmi követel-
ményeknek megfelelõ teljes
bizonyító erejû magánokirat
benyújtására, valamint felhívja
az ügyfél figyelmét a késedel-
mes bejelentés jogkövetkez-
ményeire. 
Az átíráshoz megfelelõ tartalmú
adás-vételi szerzõdés minta a
szigethalom.hu honlapon meg-
található. 

Fegyveres futás Szigethalmon
A Szigethalmi TE rendkívüli ajánlata a futás, a természet és a történelem szerelmeseinek

NÁÁDD BÉÉLLAA

A Szigethalmi TE 
tiszteletbeli elnöke

Szigethalom városának immár
több éve van egy rendezvénye,
amelyre méltán lehetnek büsz-
kék az itt lakók. Ez a Viking
Fesztivál. Ezen nem a celebek
fogyasztják a csupa E kajákat.
Itt nem találkozol a mûanyag
csomagolású  polibigyóból ké-
szült városi csicsákkal.

Itt az õsi X-XI. századi európai
kultúra mindennapjaiba csöp-
pensz. Régi mesterségek,
ételek, játékok színes kaval-
kádja ez, ahol az õsi magyar,
viking és arab kultúra leg-
nemesebb hagyományaival
találkozhatsz. Mit találkoz-

hatsz? Benne lélegezhetsz,
körülfoly. Kipróbálhatóak a
játékok és fegyverek, megkós-
tolhatóak az ételek…. Ragoz-
hatnám még sokáig, de nem az
én feladatom, ez Magyar Attila
barátom asztala. Én csak, mint
történelem tanár lelkesedem.
Mégis mi köze ennek a sport-
hoz? No, kitaláltuk ízesítsük ezt
a kavalkádot a sporttal. Legyen
fegyveres futás! Itt a forgatag, itt
a csodás árnyas parkerdõ és itt
van 60 pajzs és 60 jelképes
lándzsa. Legyen a futó (na, jó
gyorsan gyalogló) mindkét keze
foglalt. Milyen is lehetett a
csatába sietni? Sokan moso-
lyognak, mikor arról olvasunk,
hogy a sereg akkoriban (na, jó
nem a tiszta könnyûlovasság)
20-30 kilométert haladt erõl-
tetett menetben. Tényleg olyan

lesajnálni való ez e tempó?
Gyertek el! Próbáljátok ki!
(Nektek ráadásul sisak, páncél
és más nyalánkságok nem is
lesznek! 11-één  szeptember
második  szombatján!

Szeretettel várunk mindenkit
Szigethalmon az Emese park-
ban a fegyveres futásunkon! 3
és 10 kilométeres távok között
lehet választani. A 3 kilo-
méteren 45 perc, míg a 10 kilo-
méteren 105 perc a szintidõ, a
3 kilométer rajtja 9 óra 15 perc-
kor, míg a 10 kilométeré 10 óra
15 perckor lesz. Nevezni 8 óra
30 perctõl a helyszínen lehet.
Nevezési díj 500 Ft/ fõ a rövid,
illetve 1000Ft/fõ a hosszú
távra. A rövid távot teljesítõk
mindegyike kitûzõt, míg a
hosszú távot legyûrõk érmet

kapnak. Az abszolút elsõ 3-3
helyezett a hosszú távon kupát
is kap. Minden nevezõ díjtala-
nul vetheti bele magát a fesz-
tivál forgatagába.
Figyelem! Csak 60 felsze-
relésünk van, ha elõre jelent-
kezel, biztos indulhatsz! Ha
nagy az érdeklõdés pótfuta-
mokat is tarthatunk, de csak a
kora délutáni órákban. 

Elõre  a  nadbela@invitel.hu  e-
mail  címen  lehet  jelentkezni  a
választott  táv  és  az  életkor
megadásával.  Bõvebb  informá-
ciót  a  www.szigethalmite.hu
honlapon  olvashatsz!
Az erõ legyen veletek! Szük-
ségetek lesz rá!
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Gondolatok a könyvtárban
Elérhetõség:  2315  Szigethalom  József  A.  u.  59.    Tel.:  06-224/514-8810  Fax:  06-224/514-8811
Nyitva  tartás:  Hétfõ:  zárva;  Kedd:  12-119;  Szerda:  9-119;  Csütörtök:  12-119;  Péntek:  9-116;  
Szombat:  9-114  Vasárnap:zárva  Honlap: www.hgvk.hu
Júliusban  és  augusztusban  szombati  napokon  a  könyvtári  nyitva  tartás  szünetel!

Polner Zoltán: 
Kenyértörés
(részlet)

Ebben a cipóban
friss, meleg cipóban
szavakat varázsló
erõ van.
………..

Legyen, mint a búza, tiszta,
mint az esõ fényes legyen
minden kis szó megzsendüljön
bokrosodjon termékenyen!
Ebben a cipóban
friss, meleg cipóban
szavakat varázsló
erõ van.

Bánóczy Istvánné, Bencze
Jusztina, Béri Júlia (Tököl), Dr.
Bokor Péter és Dr. Bokor Péterné,
Börzsönyiné Rossu Marianna,
Dávid Magdaléna, Derzsi László,
Dózsainé Sz. Anita, Hajmási
Gabriella, József Gézáné, Kürti
Zoltán, Naszvadi Judit, Papp
Károlyné, Sebõk Ferenc, Szamos-
falvi Istvánné, Sztelek Stefánia,
Törõ Sándorné, Verebély  Andrea

Köszönjük Zakariás Attila ismételt
segítségét, az újabb anyagmozga-
tást.
Támogatásukat  köszönjük!

Miszori Sándorné
könyvtárigazgató és munkatársai

VVÁROSI KÖNYVTÁR
TÁMOGATÓI

Hatvan év! Éppen két emberöltõ.
Gondolták volna? Összességében
épp ennyi idõs a könyvtárunk.
Hatvan évvel ezelõtt, 1950-ben jött
létre a Csepel Autógyáron belül
eleinte csak a dolgozók számára.
1961-re elkészült a dolgozók által
épített Mûvelõdési Központ a
gyáron kívül, ebben kapott méltó
helyet a könyvtár is. Most már
nem csak a dolgozóknak, hanem a
környékbeli lakosság számára is
elérhetõvé váltak szolgáltatásai.
35 éven át, 1996-ig mûködött
ebben a formában, de a privatizá-
ció az Autógyárat sem kímélte, így
a könyvtár feje fölül eladták az
épületet.

KKONTRA MMARIKA SSZVITA

Mit lehet tenni egy ilyen kétségbeejtõ
helyzetben? Lehet összeomlani, sírni,
jajgatni, segítségért könyörögni, de
vajon ki hallja ezt meg? És ha meghall-
ja, tud-e, akar-e segíteni? Szerencsére
az akkori könyvtárosokat nem a bénító
kétségbeesés jellemezte, hanem a
mentõ szándék sarkallta tettekre. Így
eshetett meg az a csoda, hogy a fedél
nélkülivé vált könyvtárat befogadta
Szigethalom Önkormányzata. Még egy
használaton kívüli épületet is a rendel-
kezésére bocsátott, így, mint a mese-
beli elveszett gyermek, ki hazatalál
anyja ölébe, úgy lelt otthonra a könyv-
tár Szigethalmon. 1997. március 20-
án nyitotta meg kapuit az olvasók elõtt
ünnepélyes keretek között egy kiállí-
tással, jelezve ezzel azt is, hogy a
könyvtár a kultúra házává kíván válni
a településen. Azóta számtalan író-
olvasó találkozó, szavalóverseny, kiál-
lítás, kulturális rendezvény volt a
könyvtár falai között, amelyek kezdtek
egyre szûkösebbé válni. A gazdagodó
könyvállomány, az olvasóközönség igé-
nyeinek kielégítése egyre sürgetõbb
szükséggé tette a könyvtár bõvítését.  
Ajjaj, de hol van manapság annyi
pénz, amibõl mindez kivitelezhetõ?
"Ha nincs egyszerre, majd lesz ap-
ránként!" - gondolták a könyvtár dol-
gozói Miszori Sándorné Mártika
vezetésével, és ahol tudtak, spóroltak.
Spóroltak energiával, munkával. Hisz

nem egyszer õk maguk, rokonaik,
barátaik és olvasóik fogták meg a
munka végét. Gyûjtötték a pénzt ami-
lyen módon csak lehetett. Az olvasók
beiratkozása, az adók 1%-a, a hûséges
olvasók, támogatók adományai lassan
gyûltek, gyûlnek. A könyvtár dolgozói
nem felejtették el korunk jelszavát
sem: "Pályázni, pályázni, pályázni!" És
õk pályáznak folyamatosan - sikerrel!
Mert hisznek a könyvtár feladatában,
jövõjében. Hisznek a Gutenberg-galax-
is létjogosultságában. Ennek a rendü-
letlen hitnek, munkának és kitartás-
nak az eredménye, hogy mára már áll
a könyvtár új szárnya, új tetõ alatt az
egész épület. Még sok feladat vár a Vá-
rosi Könyvtárra, amely 2004-ben fel-
vette Hegedüs Géza nevét.
Mindeközben a könyvtári szolgáltatá-
sok zavartalanul mûködtek a szak-
képzett könyvtárosok munkájának
köszönhetõen. Így a könyvtár lassan a
város "dolgozószobája" lett, ahol nem
csak az általános iskolások, a közép-
iskolások, fõiskolások és egyetemis-
ták, hanem óvónõk, tanítók, tanárok,
kutatók, érdeklõdõ olvasók is mind
megtalálják a számukra oly fontos
könyveket, információkat. A rendsze-
res olvasók százai, a nagylétszámú
közönséget vonzó rendezvények, író-
olvasó találkozók bizonyítják, hogy a
könyvtár mára valódi közösségi hely
lett, ahová jó betérni, ahol mindig mo-
solyogva, segítõkészen  fogadnak az
immár barátainkká vált könyvtárosok,
s ahol mindig ráakad az ember egy-két
ismerõsre és néhány jó szóra.

Segítsük együtt hát könyvtárunk épü-
lését, szépülését, mert azzal nem csak
városunk lesz gazdagabb, de mi ma-
gunk és gyermekeink is, amikor hasz-
náljuk a könyvtárat. Mert ahogy
Goethe mondta:
"A könyvtár olyan óriási tõke, amely
minden feltûnés nélkül felmérhetetlen
nagyságú kamatot hoz."
Hogy ez valóban így van, azt kedves,
hozzáértõ és segítõkész könyvtáro-
sainknak, Katinak, Évinek, Zsuzsinak
és a többieknek köszönhetjük, vala-
mint elsõsorban Miszori Sándorné
Mártikának, aki töretlen hittel és
kitartással vezeti kis csapatát minden
vészen és viharon át a gyõzelemre.

Boldog születésnapot, Könyvtár!

Augusztus  19-
én  zártkörû  ren-
dezvény  miatt  a
könyvtár  zárva!
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Séta a múltban
Helytörténeti  Gyûjtemény  2315  Szigethalom,  Fiumei  u.  48.    www.varosiszabadidokozpont.hu/muzeum
E-mmail:  info@varosiszabadidokozpont.hu  Nyitva  tartás: Hétfõ: zárva, Kedd, Szerda: 13:00-16:00,
Csütörtök: Zárva, Péntek: 13:00-17:00, Szombat, Vasárnap: zárva.A nyitva tartáson kívül, igény szerint
telefonos egyeztetés szükséges. Telefon: 06-70-380-76-81; 06-24-401-837 
Nyári  zárás:  2010.augusztus  02  -  2010.szeptember  6-iig.

KKöösszzöönneettnnyyiillvváánnííttááss
Megköszönöm Sabics Lajosnak és Sábicsné Margitkának, hogy a gazdasági épületünk felújításához használt téglával
és cseréppel hozzájárultak. Köszönöm segítéségét Juhászné Erzsébetnek, hogy felajánlásával segítette a gyûjtemény
gyarapodását.

Idõszakos  kiállítás  nyílik:  2010.szeptember  25  ."  Nõk,  asszonyok  a  háztartásban"  címmel.

F é l é v i  b i z o n y í t v á n y
Bár  tanévnek  vége,  a  forró
nyári  napok  a  gyerekek  vaká-
cióját  teszik  élvezetessé,  én
mégis  most  állítom  ki  a  félévi
bizonyítványt.  A  naptári  év
felén  túl  elgondolkodtam,  mi
is  kerülhetne  bele  az  AMME,
az  Alkotók,  Mûvészek  és
Mûvészetpártolók
Egyesületének  képzeletbeli
félévi  bizonyítványába.  Lássuk
hát,  hogyan  is  nézett  ki  az
elsõ  hat  hónap.  

Kontra Marika Szvita

Hány kiállítás és irodalmi ren-
dezvény fûzõdik az AMME
nevéhez? Kikkel, mely egyesü-
letekkel, intézményekkel fogott
össze céljai megvalósítása
érdekében? A Szent István
Általános Iskolában évtizedes
hagyomány már a Magyar Kul-
túra Napjához kötõdõ kistérségi
Himnusz és Szózatmondó
verseny. Januárban ehhez
kapcsolódott az AMME alkotó-
gárdája, s ebben az évben már
második alkalommal rendezte
meg a "Magyar táj magyar
ecsettel" címû kamara kiál-
lítást. Ez volt a 2010. év elsõ
nagy rendezvénye. De nem az
utolsó!
Februárban immár másodszor
hirdette meg az AMME versíró
versenyét, amelyre az idén is
szép számmal érkeztek pálya-
munkák az ország különbözõ
pontjairól, de természetesen a
legtöbb Szigethalomról.  Márci-
us a tavasz hírnöke. Eben az
évben kilencedik alkalommal
került sor a hagyományos
Rügyfakadás kiállításra, a-
melyhez már négy évvel ezelõtt
kapcsolódott a Zöld Háló Egye-
sület gyönyörû virágkiállításá-
val. Ezt a rendezvényt minden
évben Fáki László polgármes-

ter úr megnyitója, és már má-
sodik éve a Szigethalmi Felnõtt
Kórus dalcsokra teszi teljessé.
Ez a festmény és virágkiállítás
méltó nyitánya minden évben
a hivatalos városi ünnepség-
nek. Ebben az évben az Önkor-
mányzat által meghirdetett
"Téli vendégeink a kertekben"
címû rajz- és fotópályázat kiál-
lítása és eredményhirdetése is
gazdagította a programot.

Már második éve, az idén áp-
rilis 17-én rendeztük meg a
Mûvészetre Hívás Napjának
rendezvénysorozatát. Az idén
az AMME összefogott a frissen
alakult Rózsa Gobelin Körrel
és a Szigethalmi Felnõtt Kó-
russal, és közösen tették felejt-
hetetlenné azt a napot. A
Rózsa Gobelin Kör tagjai és
barátainak gyönyörû gobelin
kiállítása után az AMME ver-
síró versenyének eredmény-
hirdetése következett, majd a
Szigethalmi Felnõtt Kórus által
meghirdetett népdaléneklési
versenyen gyönyörködhettünk
a szebbnél szebb népdalokban.
Május elsején részt vettünk a
pásztói Athéné Alkotó Körrel
közösen Kozárdon, az Almavi-
rág Fesztivál programjában, és
egy minikiállításon mutatkoz-
tak be alkotóink közül néhá-
nyan. Május végén került sor
az ötödik Poéta Piknikre, ame-
lyet rendszeresen a Mátra lá-
bánál elterülõ kis falu, Szur-
dokpüspöki Anna Liget Ifjúsági
Táborban rendezünk meg. Ez a
hosszú hétvége az ország kü-
lönbözõ tájairól érkezõ költõk,
írók, irodalomszeretõ emberek
szakmai találkozója kötetlen
beszélgetésekkel és sok vers-
sel, prózával.
Az AMME az elmúlt évben a-
lapította meg volt tagtársának,
Fischer György festõmûvész

halálának ötödik évfordulójára
a Fischer-díjat, amelyet kevés-
sé ismert fiatal, tehetséges
képzõmûvészek erkölcsi elis-
merése. A díjat mindig a díja-
zott kiállításának a megnyi-
tóján adják át hagyományosan
a Szent István Általános Is-
kolában. Ebben az évben má-
jus 31-én volt a bensõséges
ünnepség. 

A nyár elsõ hónapja is bõ-
velkedett programokban. Elõ-
ször Tökölön állítottunk ki a
TAME  hagyományos, az idén
már a tizedik Kerítéstárlatán.
Irodalmáraink is többfelé jár-
tak. Egy tagunk rendszeres
résztvevõje a budapesti, a
veszprémi és a szegedi Slam
Poetry villámköltészeti est-
jeinek. Más tagjainkkal har-
madik éve már, hogy bekap-
csolódtunk a Szorospataki
Írótábor munkájába a nógrádi
hegyek között. De vendégei
voltunk a Patai Péter Pál Palóc
Napok rendezvénysorozat "Pa-
tai Poéták és barátaik" elne-
vezésû irodalmi délutánnak is. 

Ám a félévi bizonyítványunkat
nem csak ezek a rendezvények
gazdagítják. Számos rajzver-
senyen zsûriztek tagjaink, pl.
Téli vendégek a kertekben,
Megfilmesített könyvek, a Vá-
rosnapokon a Csillagpor villám
rajzversenyen, valamint a
ClubNetCet nemzetközi számí-
tógépes rajzversenyén.
Több irodalmi vetélkedõn is
zsûriztünk. Az AMME  hagyo-
mányos versíró versenyén kí-
vül a Szent István Általános
Iskola kistérségi Himnusz és
Szózatmondó vertsenyén, a
szintén kistérségi Vers, mese,
és verses mesemondó verse-
nyen, valamint a kistérségi NSI
Ki Mit Tud? vetélkedõn. Alko-

tóink közül irodalmi tevé-
kenysége elismeréseként Uni-
verzum-díjat kapott csapó Lajos
és Kontra Marika Szvita. A
budapesti Pataky Mûvelõdési
Központban megrendezett díj-
kiosztó ünnepségen Csapó
Lajos két különdíjat is kiérde-
melt. Kontra Marika Szvita az
Alföld Mûvészeti, Kulturális és
Sport Egyesület pályázatán az
elõzetes zsûrizés alapján jutott
a döntõbe alkotásaival. E pá-
lyázat eredményhirdetése
szeptemberre várható.

Ebbe a különleges félévi bizo-
nyítványba fel kell még tüntet-
nem együttmûködõ partne-
reinket, akik nélkül ez a sok
rendezvény szegényesebb lett
volna. Jó kapcsolat alakult ki a
nem régen alakult Rózsa
Gobelin Körrel és a Szigethalmi
Felnõtt Kórussal. Dolgoztunk
együtt az Önkormányzattal, a
Zöld Háló Egyesülettel, a
Hegedüs Géza Városi Könyv-
tárral és a Városi Szabadidõ
Központtal. Együttmûködõ
partnerünk volt a Szent István
Általános Iskola és a Tököli
Alkotómûvészek Egyesülete, a
TAME is. Az ország  más tája-
iról is voltak baráti, partneri
munkakapcsolataink elsõsor-
ban Pásztrón az Athéné Alkotó
Körrel, Bátonyterenyén a
Bátonyterenyei Írók Körével.
Budapesten a ClubNetCet
Egyesülettel, Gyöngyöspatán a
Patai Poéták Csoportjával,
Szurdokpüspökiben az Anna
Liget Ifjúsági Tábor vezetõivel.

Úgy hiszem, ezt a félévi bi-
zonyítványt büszkén mutat-
hatjuk fel bízva abban, hogy a
második félév is hasonlóan tar-
talmas és gazdag lesz progra-
mokban.
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Oktatás

Edelényben jártunk
CSSUURRCCSSIIÁÁNNÉÉ TÖÖRRÖÖKK ILLOONNAA

tagóvoda vezetõ és
adománygyûjtõ

Az egész országot megrázta
az árvíz sújtotta területe-
ken élõ emberek küzdelme
és tragédiája. A vízzel elön-
tött és összedõlõ házakban
egész életek munkái váltak
néhány nap alatt semmivé,
családok százai maradtak
fedél nélkül. Ezért Sziget-
halom Város Önkormány-
zata és a Négyszínvirág
Óvoda közösen gyûjtést
szervezett az edelényi árvíz-
károsultak javára, akik egy

élet munkáját elveszítve fe-
dél és remény nélkül ma-
radtak. Az adakozásra szó-
lító felhívásra rengeteg se-
gítõkész ember jelentkezett,

és így 2010 július 15.-én
két hatalmas kamion bú-
tor, tartós élelmiszer és ru-
házat kíséretében indul-
tunk el Edelénybe, ahova
az óvoda dolgozóin kívül ve-
lünk tartott Fáki László
Szigethalom polgármestere,
Dörfler Zsolt vállalkozó és a
helyi tévé képviselõje Bolega
Valéria. A képviselõtestület
Fáki László polgármester
javaslatára 1 millió forintot
utalt az edelényi önkor-
mányzat által létre hozott
segélyszámlára, amihez
Dörfler Zsolt szállítmányo-
zási vállalkozó még fél mil-
lió forintot gyûjtött, vala-

mint vállalta a leszállítás
megoldását is. Molnár Oszkár
Edelény polgármestere fo-
gadott bennünket, aki el-
mondta és megmutatta,

hogy 320 épületbe tört be a
víz, 1200 embert kellett
kimenekíteni, 150-nél több
ház megroggyant, életve-
szélyessé vált, 24 ház
menthetetlen, összedõlt
vagy a száradás során ösz-
sze fog dõlni.
Amikor június 4.-én átsza-
kadt a gát, évtizedek mun-
káját tette tönkre órák
alatt. Ráadásul a károsul-
tak többsége 50 feletti.
Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani mindenki-
nek, akik tanúságot tettek
segítõkészségükrõl névvel,
vagy név nélkül. IDESÜSS,
Szigethalmi Vidám Nyugdi-
jasok Klubja, Gazsi Andrea,
Tóth Magdi, Dorogi Gyula,
Jarusek Sándorné, Nagyné
Kircher Katalin, Gajdos

Piroska, Zene-bona Üzlet,
Hegyesné Neumann Julianna
Ilona, Patty Károly, Acsai
Niki és családja, Mányi
Ferencné, Fodor Luca és
szülei, Studer Ágnes,
Hervai Istvánné, Slezsák
Eszter és édesanyja, Kertész
Gábor, Király Andi,
Csurcsia Istvánné Babi,
Szüsz János és családja,
Õze Zoltán és barátai, Kalló
Orsolya, Kiss Judit, Szivák
József, Forgács János,
Lefkovits Judit, Özvegy
Rendek Pálné, Felbert
Benedek és Bianka, Törõ
Sándor, Józsi család,
Kanyó Attila, Jenei Bence,
Mizséri Miklósné, Radics
Gábor.

Bonnyai tábor

MARKÓ TIBORNÉ

Gyermekbarát Baráti Kör
vezetõje, a tábor szervezõje

Az idén 7. alkalommal
indultunk táborozni. Az
idõ most kegyes volt hoz-
zánk. Az elhelyezkedés
után megbeszéltük a
tábori szabályokat, kia-
lakítottuk a csapatokat.
A délelõttöket kézmûves

foglakozással töltöttük
el. Minden gyerek egy
pólót festett magának.
Gyöngyöt fûztünk, fako-
rongot ragasztottunk,
szivacsbábút készítet-
tünk. Délutánonként az
Igali gyógyfürdõben hû-
söltünk.

Kirándultunk Kaposvár-
ra. A séta után a Virág-
fürdõben töltöttük a na-
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pot. Meglátogattuk a kö-
zeli Göllén Fekete István
szülõházát és a sírját. Az
idén sem hagytuk ki a
Balatoni úszkálást. Es-
ténként játszottunk, sza-
lonnát sütöttünk, grillez-
tünk. Focimeccset vív-
tunk a helyi fiatalokkal.
Szombat este zártuk a
tábor, kiosztottuk a csa-
patok ajándékait. 

Köszönettel tartozunk a
segítõ szülõknek: Briginek,
Tündének, Tibinek, Szilvi-
nek, Zolinak, Anitának és
pedagógus társamnak, Ili-
nek. Táborunkat támo-
gatta: Laskai Erzsébet,
Szigethalmi Gyermekek
Mosolyáért Alapítvány és
Bonnya polgármestere.

ZAAKKUUPPSSZZKKYY TIIBBOORRNNÉÉ

MEERRCCSS ILLOONNAA VVÉÉDDÕÕNNÕÕKK

Az anyatej minden szük-
séges anyagot megfelelõ a-
rányban tartalmaz és lega-
lább 6 hónapos korig kielé-
gíti a kicsi táplálékszükség-
letét. Az anyatej antites-
teket tartalmaz, ezek segí-
tenek megvédeni a kisba-
bát a fertõzésektõl.
Az anyatejjel táplált csecse-
mõk egészségesebbek, ke-
vesebb gyomor-bélrendsze-
ri, és légzõszervi megbete-
gedésektõl és középfül-fer-
tõzéstõl szenvednek. Az a-
nyatejjel táplált kisbabák-
nak ritkábban van székre-
kedése és pelenka okozta
bõrgyulladása. Az anyatej
védhet az allergiás megbe-
tegedések, pl. az asztma és
az ekcéma kialakulása
ellen. Az anyatej hõmérsék-
lete megfelelõ, azonnal ad-
ható és nem kerül semmi-
be. Mennyisége a kisbaba
igényei szerint változik a
nap folyamán.
A szoptatás során anya és
gyermeke különleges közel-
ségbe kerül egymáshoz.
Ha ökológiai oldalról néz-
zük, nincs pazarlás vagy
energiaveszteség, a szopta-

tás elõsegíti a méh gyor-
sabb összehúzódását, ere-
deti méretének visszanye-
rését. A terhesség során
kialakult zsírfelesleg fel-
használódik az anyatej ter-
melõdéséhez. Csökkentheti
a mellrák kialakulásának
esélyét. Az állkapocs izma-
inak erõsebb igénybevétele
a fogakat erõsíti.  Az anya-
tej az idegrendszer érését
segítõ anyagot tartalmaz.

MIINNDDEENNKKII SSZZEERREETTNNEE,  DDEE NNEEMM

MMIINNDDEENNKKIINNEEKK SSIIKKEERRÜÜLL

Mivel a szoptatás elõnyeivel
minden anya tisztában
van, ezért mindenki úgy
tervezi, hogy õ is szoptatni
fog. Mégis vannak, akiknek
ez nem sikerül.
Mi lehet az oka? Elõször is
vannak olyan téves hie-
delmek, ami miatt sokan
hamar feladják a próbálko-
zást. Pl.: Kicsi a mellem,
azért nem tudok szoptatni.
A mellbimbóm nem alkal-
mas a szoptatásra (túl kicsi,
túl nagy, lapos, befelé for-
dul). Az anyukám sem
tudott szoptatni, biztos, hogy
nem lesz elég tejem. Ezek a
hiedelmek akár egyetlen
mondatban összefoglalha-
tók: Nem vagyok elég jó!

SZZOOPPTTAATTÁÁSSII NNEEHHÉÉZZSSÉÉGGEEKK

A szoptatásnak kezdetben
vannak nehézségei, errõl
sokat lehetne írni. Akinek
van gyermeke, megvan a
maga emléke is az elsõ
napokról (begyulladt mel-
lekrõl, vérzõ bimbókról, a
mellen elalvó csecsemõrõl,
éhes és dühös megnyilvá-
nulásokról).
Ezek valóban nagyon nehéz
pillanatok, de aki túljut
rajta, már nem erre emlék-
szik elsõsorban.
Elhiszi végre, hogy ele-
gendõ és pont jó.
De olyan is van, aki nem
jut túl ezen az idõszakon,
és végül feladja. Abba-
hagyja a szoptatást és táp-
szert ad helyette.
A szoptatás kultuszát él-
jük. Ez egyrészt nagyon jó,
hogy a csecsemõk azt kap-
ják, amire szükségük van,
másrészt, mintha ez azzal
is járna, hogy bekerült a
köztudatba egy óriási té-
vedés, nevezetesen, hogy
aki nem szoptat, rossz
anya. Ez természetesen
nincs így, és nem szabad
hagyni, hogy a szoptatás
egyfajta mérce legyen. Van,
akinek több a teje, és van,
akinek kevesebb. Akinek

kevesebb, az tápláljon hoz-
zá, ha úgy nyugodtabb.

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Területi  védõnõk
Tel.: 06-24-403-654/37
www.vedonoszigethalom.hu

La  Leche  Liga:  olyan édesa-
nyák alkotják, akik fontos-
nak tartják, hogy gyerme-
kük a szoptatás révén a
legjobb indítást kapják az
életben.

Dr.  Ádám  Borbála,
Schneiderné  Diószegi
Eszter
06-20-947-4896 06-30-
952-2115 www.III.hu

"Szoptatásért"  Magyar
Egyesület
Laktációs  Szaktanácsadó:
Rózsa  Ibolya  
06-30-583-4877

Szoptatási  Ambulanciák:
telefonos tanácsadás és
személyes konzultáció
Fõvárosi  Szent  István  
Kórház
Dr.  Sarlai  Katalin  
06-1- 216-0350
MÁV  Kórház
Dr.  Németh  Tünde  
06-20-9609-114

Az anyatejes táplálás II.
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Augusztus havi kulturális programok

SSZIGETHALMI VVÁROSI SSZABADIDÕKÖZPONT -  22331155  SSZIGETHALOM,,  SSPORT U..  44..  
TTEL ::  0066-2244-888899-222299;;  0066-7700-333344-88889944  WEB::  WWW..VAROSISZABADIDOKOZPONT ..HU

E-MAIL ::  INFO@@VAROSISZABADIDOKOZPONT ..HU;;  

Z ö l d   t e r e mZ ö l d   t e r e m
4.  szerda  18:00  ReGeneráció  Alapítvány    
5.  csütörtök  16:00  Mozgáskorlátozottak    
6.  péntek  19:00  Létminimum  Klub    
10.  kedd  19:00  FIDESZ    
11.  szerda  18:00  ReGeneráció  Alapítvány    
17.  kedd  10:00  Nyugdíjas  Baráti  Kör  (szabadtéri  klubnap)    
18.  szerda  18:00  ReGeneráció  Alapítvány    
19.  csütörtök  16:00  Mozgáskorlátozottak    
20.  péntek  ÜNNEP    19:00  Létminimum  Klub    
23.  hétfõ  18:00  Szegfû  Klub    
25.  szerda  18:00  ReGeneráció  Alapítvány    
26.  csütörtök  16:00  Vidám  Nyugdíjasok  Klubja    
28.  szombat  18:00  Zártkörû  rendezvény    
31.  kedd  17:00  Nyugdíjas  Baráti  Kör    

1.  vasárnap  10:00-112:00  OPGYH    
2.  hétfõ  17:30  Tai-JJi          18:30  Jóga    
5.  csütörtök  19:00  Tai-JJi    
8.  vasárnap  10:00-112:00  OPGYH    
9.  hétfõ  17:30  Tai-JJi          18:30  Jóga    
12.  csütörtök  19:00  Tai-JJi    
16.  hétfõ  17:30  Tai-JJi      18:30  Jóga    
19.  csütörtök  19:00  Tai-JJi    
20.  péntek  ÜNNEP    
22.  vasárnap  10:00-112:00  OPGYH    
23.  hétfõ  17:30  Tai-JJi        18:30  Jóga    
24.  kedd  9:00-112:00  vegyeskereskedés                                            
26.  csütörtök  19:00  Tai-JJi    
30.  hétfõ  17:30  Tai-JJi      18:30  Jóga  

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

2.  hétfõ  18:00  AA    
4.  szerda  15:00  Rózsa  Gobelin        17:00  Felnõtt  kórus    
6.  péntek  16:00  Felnõtt  kórus    
9.  hétfõ  18:00  AA    
11.  szerda  15:00  Rózsa  Gobelin      17:00  Felnõtt  kórus    
13.  péntek  16:00  Felnõtt  kórus    
16.  hétfõ  18:00  AA    
18.  szerda  15:00  Rózsa  Gobelin      17:00  Felnõtt  kórus    
20.  péntek  ÜNNEP    
23.  hétfõ  18:00  AA    
25.  szerda  15:00  Rózsa  Gobelin      17:00  Felnõtt  kórus    
27.  péntek  16:00  Felnõtt  kórus        18:00  Cserkészek    
30.  hétfõ  18:00  AA  

S á r g a   t e r e mS á r g a   t e r e m
17.  kedd  8:30  Angol  tanfolyam    
19.  csütörtök  8:30  Angol  tanfolyam    
20.  péntek  ÜNNEP    
24.  kedd  8:30  Angol  tanfolyam    
26.  csütörtök  8:30  Angol  tanfolyam    
31.  kedd  8:30  Angol  tanfolyam    

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

Harcosok Napja
IZZSSÁÁKK SZZIILLVVIIAA

Tai Ji Baráti Kör

Résztvevõink igazán odatették magukat június 5-én a
sportpályán. Öttõl hetven éves korig, a sport és a küzde-
lem minden korosztályt megmozgat, ha hagyja magát.
Bár szervezõként pár részletrõl lemaradtam, az összkép
mégis kerek volt. Technika, erõ, dinamizmus, harmónia
és keménység. Bármilyen stílusról is legyen szó, a moz-
gás mindig szép. Élvezetes a fejlõdés, a külsõ és belsõ erõ
érzése és a nézõknek is szép látvány.
Remélem sikerül elérni célunkat rendezvényünkkel, és
egyre többen kapnak kedvet, hogy felálljanak a TV elõl és

a virtuális valóság helyett elkezdjenek élni, igazán,
egészségesen..Szigethalmon és a környéken sok lehetõ-
ségünk van, jó edzõktõl tanulni harcmûvészetet. Van
karate, tai ji és kempo több irányzata, kungfu, kick
boksz, thai boksz. Bízom benne, hogy jövõre még több
egyesület mutatkozik be, kaptam rá ígéreteket.
A  rendezvényrõl  készült  fényképeket  és  az  egyesületek
elérhetõségeit  megtalálják  honlapunkon  :  
www.harcosoknapja.eoldal.hu

Tisztelt Látogatók és Civil szervezetek!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Városi Szabadidõközpont 22001100..  jjúúlliiuuss
2288-ttóóll  aauugguusszzttuuss  1155-iigg zárva tart!
Kérjük szíves megértésüket! Min-
denkinek kellemes nyaralást kívá-
nunk!

Városi Szabadidõközpont dolgozói
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Ismét lecsót fõztünk
A Szigethalmi
Vállalkozók Szervezete
hagyományosan nyár
elején rendezi meg a
Lecsófõzõ versenyét,
mely egy sok évvel
ezelõtti nyár délutáni
közös fõzõcskézéssel
indult útjára.

DRR SCCHHUULLLLEERR GÁÁBBOORRNNÉÉ

Versenyként is jó pár éve
szerepel a város, valamint a
Tourinform Iroda térségi
programjában. Így lett a

kezdeti "hazai pályás" ren-
dezvénybõl kistérségi meg-
mozdulás. 2010. július 3.

szombat délutánja igazi
nyári idõvel köszöntött
ránk. Felhõ sehol, a nap
hétágra sütött és a hõmé-
rséklet 30 fok körül járt.
Három óra körül kezdtek
gyülekezni a résztvevõk.
Különbözõ létszámú csapa-
tok neveztek, melyek közül
a legkisebb kétfõs, a legna-
gyobb 12 fõs volt. A hagy-
ományosan résztvevõk kö-
zött feltûnnek új csapatok
is, akik kellõ kíváncsiság-
gal és megfelelõ fokú nyerni
akarással érkeztek. Gya-
korlott mozdulatokkal é-
pültek fel a sátrak, a tûz-

gyújtó helyek és pillanatok
alatt  helyére kerültek az
asztalok, padok, a sörcsap,

a hangosítás. Négy órakor
már mind a tizennyolc
csapat indulásra készen
várta Sziklavári Sándor
elnök megnyitóját és rajt-
jelét.
Nagy Viktor barátunk évek
óta remek hangulatot te-
remtett folyamatos interjúi-
val és helyszíni  tudósítá-
saival. Mindenki tudhatta,
hogy milyen lecsó készül a
szomszéd sátrakban. (Ter-
mészetesen a "tuti" forté-
lyok mindig titokban ma-
radtak.)   
Öt óra körül megérkezett a
lengyel testvérvárosunkból,
Jaworznoból érkezett diák-
lányokból álló csapat, akik
az éves cserediák program
keretében töltöttek csak-
nem két hetet nálunk. A
Kultúrház csapata által
fõzött lecsóból vacsoráztak.

Köszönetképpen vidám é-
nekkel ajándékozták meg a
rendezvény körülbelül két-
száz fõnyi résztvevõjét. Hat
óra elõtt a zsûri asztalán
voltak a kóstoló tányérok.
Fél hétre kiderült, hogy kié
az idei legjobb lecsó.

Íme  az  eredmény:
1. "Fényezõklán"  csapata.
2. "Cuki lecsó" csapata
3. Négyszínvirág Óvoda
csapata

Gratulálunk a gyõztesek-
nek  és köszönjük minden
résztvevõnek a jobbnál jobb
lecsókat, hiszen mindenkié
nagyon finomra sikerült.
Jövõre pedig mindenkit visz-
sza várunk hiszen jó bará-
tok között remek hangulat-
ban tölthetjük el a szombat
délutánt. 

I. "Szálljon a szívbeli ének…" elnevezésû kórustalálkozó
Szigethalom, 2010. június 19.

KONTRA MARIKA SZVITA

Kórusunk, a Szigethalmi Fel-
nõtt Kórus 2003-ban alakult.
Az eltelt idõszak alatt a négy
különbözõ stílusú kórusvezetõ
keze nyomán sokat változott
mind összetételében, mind i-
rányvonalát tekintve a kórus,
de nem tudott egy egységes, rá
jellemzõ stílust kialakítani. Az
eddig eltelt girbe-gurba úton
2008 vége jelentett fontos
állomást, amikor a kórus veze-
tését a jelenlegi karnagy,
Kontra Marika Szvita vette át.
Lassan a csapat kezdett valódi
kórussá válni, már képes volt
elõbb csak rövid kánonok,
majd egyszerû kétszólamú
kórusmûvek megtanulására,
éneklésére. Mára már - hála a
szakértõ irányításnak és a sok

gyakorlásnak - igényesebb kó-
rusmûvek is szerepelnek a
kórus repertoárjában. Ezzel
párhuzamosan felmerült az
igény egy helyben megrende-
zésre kerülõ, a kistérség ha-
sonló kórusait összefogó kó-
rustalálkozó megszervezésére.
2010. június 19-én, szombaton
került sor Szigethalmon a
Szent István Általános Iskola
fedett teraszán a kórustalál-
kozó megrendezésére. Miért
éppen ott? Az iskolával már
eddig is létrejött jó kapcsolaton
túl fõleg az indokolta helyszín-
választásunkat, hogy az iskola
a gyermekek mûvészeti - elsõ-
sorban zenei - nevelése mellett
kötelezte el magát. Mint
Simsik Zsuzsanna igazgatónõ
köszöntõjében elmondta, ö-
römmel adtak helyet a rendez-
vénynek, hiszen kollégáival

úgy gondolják, hogy az iskola
nem csak a gyerekeké, az isko-
la legyen mindenkié, legyen a
mûvelõdés és a mûvészetek
otthona. Helyszínválasztásunk
fontos szempontja volt az is,
hogy az iskola fedett terasza
kiváló akusztikai adottságok-
kal rendelkezik, így ideális
helyszíne lehet egy kórustalál-
kozónak. 
Maga a találkozó Fáki László
polgármester úr köszöntõjével
kezdõdött, aki reményét fejezte
ki, hogy bár ilyen formában
elõször, de nem utoljára talál-
kozik a vendégkórusokkal és
felhívta a figyelmet a közös é-
neklés é a zene élvezetének ö-
römeire. Három hangulat-
teremtõ fuvoladarab után a
kórustalálkozó bevezetõjeként
Holczhauser Zsuzsanna elõa-
dótól Pákolitz István: Énekel-

jetek! címû versét hallgathattuk
meg. Ezek után kezdõdött meg
a tulajdonképpeni kórustalál-
kozó a vendégkórusok és a
szervezõ kórus fellépésével
valamint az ismeretterjesztõ
elõadásokkal. 
Az elsõként fellépõ Szent
Erzsébet Kórus Szigetszent-
miklósról érkezett, õk a római
katolikus templom kórusa,
ezért repertoárjukban is elsõ-
sorban vallásos témájú kórus-
mûvek szerepelnek. Fõ fela-
datuknak tekintik a katolikus
liturgia szerinti szolgálatot az
egyházi zene, a régi korok és a
kortárs kórusmûvek által is.
Közöttük köszönthettük a
kórustalálkozó legidõsebb
résztvevõjét Dávid János bá-
csit, aki a kórus alapítása óta
annak aktív tagja, így 53 éve
énekel a templomi kórusban. A



kórustalálkozóhoz kapcsolódó
ismeretterjesztõ elõadássoro-
zat elsõ elõadásának címe a
Szent Erzsébet kórus fõ felada-
tához híven: Az egyházzene
szolgálata. Az elõadást a kórus
vezetõje, Rohacsek Márton tar-
totta. A kórust vezényelte
Dvorák Marianna és Rohacsek
Márton. Praetoriustól Kodályig
több zenetörténeti korszak val-
lási énekeibõl hallhattunk kó-
rusmûveket bizonyítandó,
hogy a vallásos kórusmûvek
jelentõsége mit sem változott
az évszázadok folyamán.
Másodikként a kórustalálkozót
szervezõ házigazda, a Sziget-
halmi Felnõtt Kórus lépett
színpadra. Hamisítatlan "vilá-
gi" nõi kórus szólalt meg. Mû-
sorukon üde, vidám, nyári
dalok szerepeltek a svéd és né-
met népdalfeldolgozástól T.
Morley-n és G. Gastoldi-n át
egészen G. Riedel modern film-
betétdaláig.  A kórust vezeti
Kontra Marika Szvita.
Megint csak más irányvonalat
képviselt a Bel Canto Kamara-
kórus, akik Halásztelekrõl
érkeztek. A kórus vezetõje,
Perecsényi Zsuzsa elõadá-
sában rövid zenetörténeti átte-
kintést adott az bemutatásra
kerülõ kórusmûvek alapján a
reneszánsztól napjainkig. E-

lõadása után a kórus Purcell,
Dowland, Brahms, Kodály és
Bárdos Lajos mûveket énekelt.
A következõ ismeretterjesztõ
elõadást a Dunavarsányból ér-
kezõ Kantátika Férfikar vezetõ-
je, Csonó Ildikó tartotta. Elõ-
adásának címe: Az Erkel
család szerepe a magyar ro-
mantikus zenében. Ezt követõ-
en természetesen Erkel egy
kórusmûvével a Napköszöntõ
bordallal kezdett a kórus, majd
több 20. századi zeneszerzõ
katona- és bordalát adták elõ
férfias határozottsággal és jó
kedvvel. Nagy sikert arattak a
mûsorukkal. 
A kórustalálkozó hivatalos ré-
sze a fõ szervezõ, Kontra
Marika Szvita összegzésével,
valamint az emléklapok és a-
jándékok átadása után egy
összkarral zárult, amikor is a
résztvevõ kórusok tagjai egy
közös nagy kórussá összeállva
Kontra Marika Szvita vezény-
lete mellett  az elsõ "Szálljon a
szívbeli ének…" elnevezésû
kórustalálkozó méltó zárása-
ként Praetorius: Viva la musi-
ca! kezdetû kánonját énekel-
ték. A kórustalálkozó nem
hivatalos része az iskola ebéd-
lõjében folytatódott egy állófo-
gadással, ahol a jó hangulatú
találkozó megkoronázásaként

spontán énekléssel és azzal a
közhelyszerû, de komolyan

gondolt fogadalommal ért véget,
hogy: "Jövõre veletek ugyanitt!"
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Sûrû és sikeres június
NÁÁDD BÉÉLLAA

A Szigethalmi 
TE tiszteletbeli elnöke

Júniusban (is) sûrû és sik-
eres programokat szerve-
zett egyesületünk.

JÚÚNNIIUUSS 5-EE:  SÜÜNNDDÖÖRRGGÉÉSS

A városnapok keretében
több mint 100 sporttár-
sunk koptatta Szigethalom
aszfaltját. A mezõny apraja-
nagyja, de fõleg apraja
lelkesen kapkodta a lábát.
Nagy öröm az nekünk, hogy
a mezõny 80%-át az ifjak
alkották. Én az erdõben a
hosszú távosokat láttam
csak, õk 19-en a 19,2 kilo-
méteres távot abszolválták.
No, itt jön egy kisebb cso-
da: Steib Péternek ehhez 1
óra 50 másodperc kel-
lett.(No, ez itt már megérne
egy vizsgálatot, hátha föl-
dönkívüli a srác!) Mikor
Ihász Zsuzsitól, a verseny
fõrendezõjétõl megkaptam
az anyagokat elámultam:

volt egy kép, ahol a színpad
telis-teli volt mosolygós
magoncokkal, suhángok-
kal, na és persze pár komo-
lyabb tölggyel (no, ennyit a
botanikáról!) No, ezért ren-
deztük az egészet. Néztem a
boldog arcokat a képen és
én is elkezdtem mosolyog-
ni. 
Álljon  itt  a  gyõztesek  névso-
ra! Elõbb a "gyengébb" nem
képviselõi: Bolega Réka,
Marton Lilla, Marton Dóra,
Villányi Brigitta, Györfi
Dóra, Illés Ágnes, Balogh
Tiborné és a hosszú táv
bajnoka, Alföldi Csilla.

Most jönnek az "urak":
Sutarski Álmos, Füzesi
Zoltán, Sutarski Csanád,
Kristály Christopher, Judik
Richárd (no, 4,5 kilomé-
terre az õ 18 perc 22 má-
sodperce sem piskóta!)
Steib Gábor, Laza László és
a "földön kívüli" Steib Péter. 
Gratulálunk a gyõztesek-
nek! Most hogy írom a cikket
nézem a képet és mosolygok!

JÚÚNNIIUUSS 26-ÁÁNN,  SSZZOOMMBBAATTOONN,
HAALLÁÁSSZZTTEELLKKEENN RREENNDDEEZZTTÜÜKK AA

"SZZIIGGEETTOORRSSZZÁÁGGII TUURRIISSTTAATTAALLÁÁLL-
KKOOZZÓÓTT",  ahol a Csepel-sziget
turistáit vártuk, voltunk is
vagy 20-an.(No, nem egy
nagy létszám, de legalább
lelkes!) Katona Gábor erre
az alkalomra egy városis-
mereti túravetélkedõt rity-
tyentett össze. Ezen-, no,
nem az erõnlét, hanem a
térképészeti ismeretek mi-
att-a Bata Ilona, Kontha
Gabriella csapat velem
súlyosbítva lett az elsõ egy
budapesti társaság elõtt jó

negyed órával. Csikócsa-
patunk gyors, de ebben a
mûfajban az még kevés,
negyedik lett. Nem ez a
lényeg, hanem az, hogy a
résztvevõkkel nagyon ko-
moly dolgokról folyt a ver-
seny elõtt-után a disputa.
Csak pár a felmerült kér-
dések közül: Miért nincs tur-
istatérkép a "Szigetország-
ról"? Miért nincs több, szer-
vezettebb túramozgalom?
Miért nem népszerûbb a
"drótszamár" errefelé? Kér-
dések vannak! Remélem,
egyszer válaszok is lesznek!
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Hogy minél hamarabb le-
gyenek, na ehhez kell a tu-
ristatalálkozó.

JÚÚNNIIUUSS 27-ÉÉNN EEGGYY SSZZÁÁMMOOMMRRAA

NNAAGGYYOONN KKEEDDVVEESS EELLFFOOGGLLAALLTTSSÁÁ-
GGOOMM AAKKAADDTT!  Megkértek,
hogy kalauzoljam el egy ro-
mantikus túrán a testvér-
városunkból, Jaworznoból
érkezetteket, akiknek zöme
ifjú röpis hölgy volt, kie-
gészítve alpolgármesterrel,
edzõvel, tolmáccsal.
Ahogy felszálltam a buszra
két meglepetés ért.

1.  AZZ EELLSSÕÕ KKÉÉRRDDÉÉSS AAZZ VVOOLLTT,

MMIIKKOORR MMEEGGYYÜÜNNKK AA BAAZZIILLIIKKÁÁBBAA?
Válaszomra, hogy ma nem
nagyon elszomorodtak, (Tudni
kell, hogy a lengyeleknél
vasárnap dugig vannak a
templomok!) Ezt látva vár-
palotai megállóval kárpó-
toltam õket, ahol megnéz-
hettük a várat, na és persze
meghallgathatták a misét.
Lássatok csodát - Várpalo-
ta várát 3 címer díszítette:
az erdélyi, a lengyel és a
magyar. ( Örültek is lengyel
barátaink!) Kiderült van
egy erdélyi körkép- majd-
nem akkora, mint a Feszty-
mely Bem József nagysze-

beni csatájának állít emlé-
ket. No, ennek a mása te-
rítette be Várpalota egyik
terének felét.

2.  A  LLÁÁNNYYOOKK JJEELLEENNTTÕÕSS HHÁÁNNYYAA-
DDAA FFAARRMMEERRBBAANN ÉÉSS HHEELLYYRREE KKIISS

TTOOPPÁÁNNKKÁÁBBAANN FFEESSZZÍÍTTEETTTT AAZZ

ÜÜLLÉÉSSEENN (valamilyen kommu-
nikációs hiba folytán). Na,
aki ismeri a Burok-völgy
mocorkás, gezemicés, csa-
lános és ugrabugrálós út-
ját, az tudja nem ez a leg-
jobb opció. Most még 20-30
centis sár is borította itt-ott
az alját. Lengyeljeink el-
szántan mászva-kelve (fõleg
az alpolgármester asszony

alkotott maradandót az
esés sportágában) 3 és fél
óra alatt letudták a 12 kilo-
métert. Na, végén azért fi-
gyeltem erõsen nehogy a
hátam mögé kerüljön egy
is. Szerencsére a remek
ebéd 16 óra magasságában
enyhített az arcok feszes-
ségén.
Ahogy Lang Móni és
Domonkos úr kérték ad-
tunk lengyel barátainknak
egy maradandó élményt.
Egy biztos: egy ideig elke-
rülöm Lengyelországot. (
Pedig szeretem a népet, a
tájait és a kultúráját is.)

Szigethalmi futók újra a dobogón!
Július 11-én egy igazi kellemes,
meleg nap köszöntött a Sziget-
halmi TE kis csoportjára (nem
is olyan kicsi!!!), akik az idén
újra helyt álltak a Tatán ren-
dezett maraton váltón. Minden
résztvevõnek 7 km-t (egy kört
az Öreg-tó körül) kellett tel-
jesíteni a 33 fokos hõségben.
Negyvenkilenc csapat közül a
szigethalmiak 6 csapatot indí-

tottak, amiért különdíjban is
részesült az egyesület. Legjob-
ban "Imi és csapata" (Kovács
Imre, Kristály Christopher, Judik
Richárd, Piróth Ádám) telje-
sített, korosztályukban az elsõ
helyet, összesítettben a 9. he-
lyet szerezték meg. Másik ifjú
fiúcsapatunk, a "Mini srácok"
(Zoltán Máté, Kovács Levente,
Agócs Ádám, Agócs Dávid,

Holocsi Má-
té, Finta
Kristóf) saj-
nos lecsú-
szott a do-
bogóról, 4.-
ek lettek,
viszont õk
voltak a
leg f iata-
labb csap-
at és iga-
zán "vitézül
k ü z d ö t -
tek"! Külön
gra tu lá -

lunk
n e -
kik!
Férfi
c s a -
p a -
tunk
(Kato-
n a
T a -
más,
Nagy
Kálmán, Zólyomi Róbert,
Patonai Dániel, Kovács János,
Laza László) korosztályukban
bronzérmes lett, míg a nõi csa-
pat (Alföldi Csilla, Orosz Katalin,
Nagyné Kis Katalin, Illés Ágnes,
Szabó Magdolna, Zajzon
Györgyi) ezüstérmet szerzett. 

Két ifjú lány csapatunk közül a
fiatalabbak (Villányi Brigitta,
Gyeszját Emese, Marton Petra
Lilla, Marton Dóra, Györfi
Bernadett, Csáki Szabina) az
elsõ helyen végeztek, míg az

idõsebbek (Györfi Dóra, Zajzon
Anita, Tóth Ibolya, Szabó Diána,
Szántó Petra, Balogh Adrien)
ezüstérmesek lettek. 

Köszönjük a szülõknek a segít-
séget, a kerékpáros kíséreteket
és a sok bíztatást! A verseny
után hûsöltünk egy kicsit a tó
vizében és egész nap nagyon jól
éreztük magunkat. Reméljük
jövõre még többen kapnak
kedvet ehhez a hangulatos
versenyhez!
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KIISSSSZZÉÉKKEELLYYII ZSSOOLLTT

Ismét a karatés testvérvárosba
utaztak a Seizan KSE tagjai.
Június 27-én indult útnak a 6
fõs küldöttség. A cél a mintegy
1500 km-re fekvõ ukrán
kisváros: Voznesensk volt. Az
Ukrán-Kárpátokon és alfölde-
ken keresztülhaladó hosszú út
végén Sensei Igor Synyakov és
tanítványai várták a magyar
csapatot. A két nemzetiség tag-
jai régi jó barátokként üdvö-
zölték egymást, hogy aztán pár
óra múlva megkezdhessék az
elsõ embert próbáló edzést. A
Szeminárium programja alap-
ján reggelente Sensei Haas
Zoltán, esténként pedig Sensei
Igor Synyakov vezette a trénin-

geket, így mindkét félnek lehe-
tõsége volt belekóstolni a ha-
táron túli technikákba. Noha
az ukrán mentalitás illetve
küzdõstílus eltér az itthon meg-
szokottól, mégis minden ma-
gyar élvezettel gyakorolta a
tanítottakat. De ez a látogatás
most nem csak errõl szólt. A
helyiek napközben a környék
látványosságaival, esténként
pedig vendégszeretetükkel káp-
ráztatták el messzirõl érkezett
barátaikat. Voznesensk termé-
szeti kincsei: kanyonjai, folyói,
tavai, illetve falusias környezete
bármelyik sokat látott kirán-
dulót ámulatba ejtene. A közel
50 méterre a föld alá nyúló ere-
deti állapotban lévõ nukleáris
rakéta kilövõ bázis látványa
pedig valószínûleg minden fér-

fiember álma. Az ukrán
vendégszeretetrõl pedig csak
annyit, hogy ezek az olykor mo-
gorva külsejû emberek na-
gyobb szívvel rendelkeznek,

mint azt el lehetne képzelni. És
egy dolog biztos: az ukrán éj-
szakában elõbb vagy utóbb (de
inkább elõbb) elõkerül a vodka
és a konyak.

Egy sikeres kezdeményezés
apropóján két éve elindult
bizonyos kulturális pezsgés
városunkban. A legkulturál-
tabb közösség címért vetélked-
hettek a lurkók, az osztályok.
Széles a menü skálája: kiállítá-
sok, könyvtárlátogatás, isme-
reterjesztõ elõadások és városi
rendezvények. Jó ez, mert így
közösen lehet élményeket sze-
rezni, tudást csipegetni. Jó
látni a könyvtárosok lelkese-
dését, Ica csillogó szemét. Jó
hallani a cukrászmester él-

ményeinek árját. Jó együtt
szurkolni, egymásnak szurkol-
ni egy Botondoló majálison.
Bizonyára a szülõk is szívesen
járnak a csemetéikkel Sziget-
halom rendezvényeire, láto-
gatják kulturális intézményeit.
De ez más! De mennyire hogy
más!

Mert osztályból osztályközös-
séget kell kovácsolni, ez pedig
közös élmények nélkül nehéz.
Osztályaim eddig kétszer nyer-
ték el a büszke címet. Nyilván

remek volt a két nap a szigeten
együtt. (Ingyé-!Ahogy mi sze-
ressük!)

Azonban a legnagyobb csoda
az volt, amikor 5. c-m nebulói
idén májusban azzal álltak elõ:
Mikor megyünk már megint
együtt a könyvtárba? Na, ez egy
elsõ díj nekem és mindazok-
nak, akik ezt kitalálták és
mûködtetik. 
Idén június 16-17-én csodás
napokat töltöttünk MI az 5. c
osztály közössége a szigeten.

Volt itt meghitt beszélgetés,
fékevesztett hancúrozás a víz-
ben, éjszakai sikítós bátorság-
próbás túra, hatalmas zsuga-
partik…
Remek dolog ez! Remélem lesz
folytatása! Mi akkor is ott
leszünk, ha nincs díj. Mert mi
már MI lettünk.

Az 5. c osztályközössége
nevében Nád Béla 

osztályfõnök

Nagyon jól sikerült az idei
Tanévzáró Táncgálánk. Min-
denki bemutathatta mit is ta-
nult az elmúlt idõszakban.
Szóló és csoportos produk-
ciókkal is készültek növendé-
keink. Köszönjük Fáki László
Polgármester Úrnak az üdvözlõ
szavakat, ahol köszönetet
mondott egyesületünknek a
sok Városi fellépésért, amivel
emeljük egy-egy rendezvény
színvonalát. A rendezvényt,
mint szülõ élvezhette tovább,
hiszen  lányai többször is  par-
kettra léptek. Fergetegesen
sikerült az évzáró gálát követõ
I.Let's danceLand party. Szü-
lõk, gyerekek, tanárok, barátok

együtt ropták a latin és stan-
dard zenékre! Akik nem tudtak
még táncolni, azok az est fo-
lyamán megtanultak. Már ter-
vezzük a következõ táncestet,
készüljetek! Fergeteges Város-
napokon vagyunk túl. Június
elsõ hétvégéjén az Irigy Hónal-
jmirigy koncerten kívül vasár-
nap megmutatkoztak a "Tehet-
ségek a nagyszínpadon". Tanít-
ványaink négyszer léptek szín-
padra, a 6 évestõl a huszonve-
sekig. Mindannyian nagy örö-
mémel és izgatottan csillogtat-
ták meg tánctudásukat. A ren-
dezvény nagyon színvonalas
volt, rengeteg ember élvezte a
hétvégi napsütést a szigethalmi

sportpályán tartott programo-
kon. 
Ismét éremesõ várt versenyzõ-
inkre, de most már a nemzet-
közi parkettán is! Röviden szá-
molunk be az elmúlt hónap
versenyeredményeirõl amiket a
DanceLand TSE tanítványai és
mi tanárok szereztünk. Szlo-
vákiából 5 arany éremmel, 2
ezüst éremmel, valamint 1
bronz éremmel térhettünk
haza. Ebbõl Takács István és
Fáki Anna 2 aranyat egy
ezüstöt szerzett, Kovács Dániel
és Takács Andrea egy 1.egy 2.
és egy 3. helyezéssel lett gaz-
dagabb, Vörös István s Pintér
Viktória megnyerte a korosztá-

lyában a versenyt, ahogyan mi
is (Császár Péter és Illés
Andrea) a tanárok "A" verseny-
osztályban felállhattunk a do-
bogó legfelsõ fokára. Ezen felül
Isti és Viki egy 3. és 2 elsõ helyet
szerzett magának a Mezõ-
kövesdi Nemzetközi Nyári Tánc-
fesztiválon, míg Dobos Richárd
és Krausz Judit egy 6. és 2
ötödik helyet tudhat magáénak.
Horváth Dániel és Szelecki
Vivien is jeleskedett júniusban,
õk egy 4. és egy 2. hellyel büsz-
kélkedhetnek. Gratulálunk.

Várunk mindenkit szeptemberi
kezdõ tanfolyamainkra több
helyszínen is!

Karatés testvérvárosba utaztak a Seizan KSE tagjai

DanceLand TSE júniusi beszámoló

Miért kell?
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Egészség-Halom

SZERESSÜK AZ ÁLLATOKAT!

Elérkezett  a  nyár  utolsó  hó-
napja.  Jó  pár  hét  kánikula
után  kicsit  talán  enyhül  a
hség,  lassan  véget  érnek  a
nyaralások  és  visszatérünk,
kedves  barátságos  ottho-
nunkba.  Olyan  témát
választottam  a  nyár  végére
mely  melengeti  minden
állatbarát  szívét,  és  talán
felkelti  a  szülk  figyelmét  a
felelség  teljes  állattartás
elnyeire.

HARIS ÉVA

Szigethalmi 
Életmódváltó Klub

Az ember állat kapcsolat
érzelmi oldalát tekintve na-
gyon sokat kap az ember.
Az állatoktól feltétlen szere-
tetet és elfogadást kapunk.
Hiszen mindig örül, ha látja
az embert, nem számít, hogy
az jól vagy rosszul teljesített
a munkahelyén/iskolában,
ki tudta e fizetni a számlá-
kat. Ennek a mai, ersen tel-
jesítmény-centrikus világban
komoly értéke van. A társas
életet is pozitívan befolyásol-
ja az állattartás, a magá-

nyos embereknek társat je-
lent, nyitottságra serkenti -
ket, beszédtémát szolgáltat
ezzel új kapcsolatokat te-
remt. Az állatokról való gon-
doskodás biztonságérzetün-
ket növeli. A gyerekek szá-
mára az állattal való együt-
télés, könnyebben átlátható
együttélési szabályokat mu-
tat meg, a kommunikációs
jelzéseikre azon-
nali és könnyen
érthet  vissza-
jelzéseket kap-
nak, valamint
egyér t e l m v é
teszi számukra,
hogy a cseleke-
detek mindig
vonnak maguk
után következ-
ményeket. És
az egészséges
gyermekek élet-
re nevelése mel-
lett, a beteg
csöppségeknek
is segítenek a négylábú
barátok.

ÁLLATOKKAL VALÓ KAPCSOLAT

JÓTÉKONY HATÁSAI:
- A kutyák a szívbetegek
számára a legmegnyugta-
tóbb társaságot jelentik. 

- A kutyatartók körében
csökken a szorongás, és a
stressz hormon szintje
- A macskák egyéniségük
megrzése mellett beara-
nyozzák a gazdik minden
percét, játékosságuk eltereli
a figyelmet az élet problé-
máiról 
- Bizonyított, hogy ha ölünk-
ben doromboló cicát tar-
tunk,csökken a vérnyomá-
sunk, izmaink ellazulnak, és
nyugalom járja át a testün-
ket.
-  A  lovaglás  már  magában
kiváló  ortopédiai  hatással
bír
o Testtartás korrekció
o Izomtónus és izom-er

egyensúly kialakítása
o Egyensúlyfejlesztés
o Fizikai tréning

Aki lovaglásra adja a fejét
annak számolni kell azzal,
hogy a friss levegn végzett
mozgás után, javul az

általános közérzete, az étvá-
gya, nhet az önbizalma, hi-
szen a ló, ez a hatalmas ál-
lat arra megy amerre 
akarja.
Én nagyon szeretem az álla-
tokat, gyermekkorom óta
mindig volt házi kedvencem
és el sem tudnám képzelni
az életem nélkülük. Minden-
kit csak arra bíztatok, hogy
gondozzon és szeressen éle-
te során legalább egy álla-
tot, de ha elfoglaltsága vagy
életkörülményei nem teszik
lehetvé, hogy társa legyen
egy négylábú, akkor ragad-
jon meg minden alkalmat,
hogy a közelükbe kerüljön.
Ajánlom most Önöknek a

szeptember 4-ei Szüreti Fel-
vonulást Szigethalmon, ahol
számtalan gyönyör paripát
csodálhatnak meg testközel-
bl, és az állatok mellett
betekintést kaphatnak a lo-
vas hagyományok jelenébe
és múltjába is.

Lovas himnusz
“Egy táltos, ha vágtat, kinyitja két tiszta szemét
Orrában érzi a szabadság üzenetét
Merrl a szél fúj, arra megy
Nem állja útját völgy, se hegy
Nem állna meg semmiér'
S haza is ér”



A Shrek azzal tudott nagy
lenni, hogy görbe tükröt
mutatott a klasszikus me-
sékre, a többi animációs
filmre és a nagy kultusz fil-

mekre. A szereplõk feno-
menálisak voltak, a poénok
ütöttek, a történet nagyon
egyedi volt. Úgy látszik az
alkotók elfáradtak a negye-
dik részre, semmi újat nem
kapunk, a történet is inkább
egy nyálas lányregényre
hasonlít - didaktikus sírás-
rívással a végén. Shrek a
saját csapdájába esett. A
film is és a fõhõs is. Rum-
pelstiltskin varázslata jól
sikerült. A Shrek segítõi
háttérbe szorulnak, Csiz-
más Garfieldé változik,
szamár sem hangsúlyos,
Fióna sem kap igazán
hangsúlyt.
A filmet fölösleges 3D-ben
megnézni, alig egy-két
effektet kapunk, a dupla
jegyárért. Aki megnézte az
összes Shreket, vagy még a
karácsonyi epizódot is

annak kötelezõ. Jöhet a
mini sorozat!

Értékelés:  6/10

Az elsõ teljes egészében
számítógéppel megalkotott
animációs film, a Toy
Story, amely annak idején
forradalminak számított,
tizenöt évvel (1995) a
méltán hatalmas sikerû
elsõ darab után trilógiává
bõvült.
A recept nem változott,
csak néhány új szereplõ, és
egy-két új helyszín került a
történetbe. Sajnos futósza-
lagon gyártott franchise-á
vált a film, a 15 évvel eze-

lõtti újdonságot, izgalmat
és csodálatot nem adja
vissza.Vagy csak mi is
megnõttünk, mint Andy és
a játékok a feledés szürke
homályába vesztek.

Értékelés:  6/10

KÉJJEL-NAPPAL
(KNIGHT AND DAY)
színes, magyarul beszélõ,
amerikai akció-vígjáték,
110 perc, 2010
12 éven aluliak számára a
megtekintése nagykorú
felügyelete mellett ajánlott 

Egy teljesen új mûfaj szü-
letett, a nõi kémfilm. No,
nem a gyengébb nem küzd
orosz és egyéb kémekkel, õ
csak belecsöppen a törté-
netbe, és megérkezik a rej-
télyes herceg fehér lovon,
aki minden áron megóvja.
Cameron Diaz nagyon jól
alakítja a szõke nõt, néha
még túl is játssza. A film
mintha a Desperado nõi
változata lenne, kémfilm
szintre emelve.
Teljesen hétvégi mozi, ha
párunkkal beülünk, mind a
két fél jól szórakozik, bár
inkább hölgyeknek készült
a film. Sajnos a film elég
középszerû lett, az akció
sem elég, vígjátéknak nem
has fájdító,  a történet egy-
szerû és lineáris, és már
nem Tom Cruise a fiatal
nõk bálványa.

Értékelés:  8/10

EREDET
(INCEPTION) 
színes, magyarul beszélõ,
amerikai-angol sci-fi, 142
perc, 2010

16 éven aluliak számára
nem ajánlott 

"ha jön az álom, száz év
egy pillanat…"(Pál Utcai
Fiúk)

Azt álmodtam,hogy egy fil-
met nézek a moziban és
elalszom. Aztán felébredek
egy teljesen más helyen, és
tudom, hogy otthon vagyok.
Mégis félek… Christopher
Nolan új filmje bemutatja,
hogy a mátrix igazából az
álmainkban létezik. Néhány
szupertitkos ipari kém ké-
pes arra, hogy az álmaink-
ba férkõzzön és az a-
gyunkban rejlõ informáci-
ókat megszerezze, vagy
akár megváltoztassa azo-
kat. De ez sokkal veszélye-
sebb, mint gondolnánk. Az
ellen tábor oktatja, hogyan
védekezzünk, ha valaki a
fejünkbe hatolt.
A film nem egy könnyû
lányregény, az elejétõl a
végéig megdolgoztatja az
agyunkat, és még így sem

biztos, hogy minden moz-
zanat világos. A film vége
és eleje is nyitott, alkalmas
további folytatások készí-
tésére.
A DiCaprio tökéletes á-
lomhacker, a történet pör-
gõs, bár bonyolult, a ma-
gyar szinkron és a magyar
hangok nagyon ütnek. Úgy
beszélik, hogy megvan az
év filmje. Álmodj tovább.

Értékelés:  9/10

2010. augusztus Szigethalmi Híradó 18. oldal

Irány a Mozi

SHREK A VÉGE, FUSS EL VÉLE
(SHREK FOREVER AFTER) 

TOY STORY 3 

színes, magyarul beszélõ, amerikai animációs film, 
93 perc, 2010 korhatárra tekintet nélkül megtekinthetõ

színes, magyarul beszélõ, 
amerikai animációs film, 
86 perc, 2010
12 éven aluliak számára 
a megtekintése nagykorú 
felügyelete mellett ajánlott
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SZ.L.E.  FÓRUM: IDE VÁRJUK AZOKNAK A SZIGETHALMI LOKÁLPATRIÓTÁK ÖTLETEIT ÉS ÉSZREVÉTELEIT AKIK
A VÁROSUNK ÉPÍTÉSÉRE ÉS SZÉPÍTÉSÉRE JAVASLATOKAT TESZNEK.
VÁRUNK    MINDENKIT  A  SZ.L.E.  SORAIBA,  AKI SZÍVESEN TESZ VÁROSUNKÉRT, ÉS ANNAK LAKÓIÉRT!
E-MMAIL  :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  

Tisztelt Szigethalmi Választópolgárok!

MMii  aa  SSzziiggeetthhaallmmii  LLookkáállppaattrriióóttáákk Egye-
sületének tagjai úgy döntöttünk, hogy

civilszervezetként jjeellöölltteekkeett  áállllííttuunnkk  aazz
öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  vváállaasszzttáássookkoonn.. Tisztá-
ban vagyunk azzal, hogy a különbözõ
pártok jelöltjei is a város érdekében
cselekszenek, de az õ esetükben párt-
juk érdekeit is szem elõtt kell tartani-
uk, viszont eeggyy  LLookkáállppaattrriióóttáánnaakk  ccssaakk
aa  hheellyyii  éérrddeekkeekk  kkééppvviisseelleettee  aa  ffoonnttooss..
HHeellyyeessnneekk  ttaarrttjjuukk az eddig végzett
ppáárrttppoolliittiikkááttóóll  mmeenntteess  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii
mmuunnkkáátt,, a civilszervezetek összefogá-
sát a város fejlõdése érdekében. Meg-
választásunk esetén, sszzeerreettnnéénnkk  mméégg
ssookksszzíínnûûbbbb,,  sszzéélleesseebbbb,,  llaakkoossssáágghhoozz
kköözzeelleebbbbii  éérrddeekkkkééppvviisseelleetteett  mmeegg-
vvaallóóssííttaannii.. Jelenlegi polgármeste-
rünk, FFáákkii  LLáásszzllóó,,  ffüüggggeettlleenn  jjeellöölltt-
kkéénntt  iinndduull a következõ önkormány-
zati választásokon. Tizenhat év alatt
már bizonyította rátermettségét,
vele értük el eddigi eredményein-

ket, igazi lokálpatrióta, ezért pol-
gármester-jelöltként õõtt  ttáámmooggaattjjuukk..

6. választókerület képviseljelöltje
SUHAI ATTILÁNÉ (TIMI)  
Váci M. u. 40. 

4. választókerület képviseljelöltje
REMÉNYI SÁNDORNÉ
Nagyváradi u. 8. 

3. választókerület képviseljelöltje
BLUM ZOLTÁN
Aradi u. 59. 

2. választókerület képviseljelöltje
GÁSPÁR ZOLTÁN
M út 108.

1. választókerület képviseljelöltje
FARKAS CSABA
Szabadkai u. 7. 

5. választókerület képviseljelöltje 
KOVÁCS GYULA
Dózsa Gy. u. 6.

7. választókerület képviseljelöltje
DEÁK GÁBOR
X. u. 5. 

8. választókerület képviseljelöltje 
NAGY TIBOR
Barackos 8.

Ha  Te  is  egyetértesz  velünk,  támogass  ajánlószelvényeddel,  s  jelezd  ezt  vissza  nekünk  a  fenti  elérhetõségeken.  (X)
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Ki ne szeretne szebbnél
szebb kismadarakba és
változatosan szép
hangjukban gyönyörköd-
ni! Ki ne örülne annak,
ha környezete kicsit
olyan lenne, mint egy
erdõ vagy egy vidám rét
apró szeletkéje, amely
lakóhelyet nyújt a nem
csak mutatós, de
hasznos kis mada-
raknak is!

MEERRÕÕNNÉÉ ZSSOOLLDDOOSS VIIKKTTÓÓRRIIAA

óvodapedagógus

A madárkák általában köl-
tõ és táplálkozási helyet
keresnek maguknak. Minél
változatosabb a növényvi-
lág, annál több faj találja
majd vonzónak. Fészke-
lésre luc és erdei fenyõ,

orgona, tiszafa, vadszõlõ is
alkalmas lehet. A cserjék
metszése során kialakít-
hatunk olyan elágazásokat,
melyek alkalmasak fészek-
rakásra. A madarak meg-
telepedését elõsegítjük az-
zal, ha kihelyezünk szá-
mukra fészekodúkat. Lé-
nyeges, hogy stabilak le-
gyenek! 

Helyezzünk ki madaraink
számára itatót, amiért há-
lásak lesznek, elõszeretettel
isznak ebbõl a vízbõl, illetve
fürdenek benne. Az itató
mindig lassan mélyüljön,
amit az ebben elhelyezett
apró kavicsos, homokos
talaj segítségével tudunk
elérni.
Nyugodt, félárnyékos he-
lyen legyen, de a madarak
beláthassák onnan a kör-
nyezõ terepet. Táplálékot

adó növényekrõl is gondos-
kodhatunk számukra. Pl.:
berkenye, eperfa, madár-
birs. Óvodánk kertjében a
fent említett feltételeket i-
gyekszünk megteremteni,
ezeknek a kedves kis élõlé-
nyeknek. Fontos, hogy a
gyermekek megismerjék és
megszeressék szûkebb és
tágabb környezetük növény
és állatvilágát kirándulások
alkalmával is. 

Remek kirándulóhely lehet
az egész család számára az
Ócsán található Madár-
várta. Könnyen megközelí-
thetõ, Budapesttõl 35 km-
re található az M5-ös
autópálya felõl.

Elõzetes megbeszélés után
egyénileg és csoportosan is
látogathatóak. Részleteket
internetes honlapjukon is

találhatnak az érdeklõdõk
(csak ezt a szót kell beütni:
Ócsai Madárvárta). Az
Ócsai Madárvárta területén
komoly munka folyik. 165
madárfaj él. A tájvédelmi
területen figyelik és segítik
a madarak életét.
Az erdõben kifeszített hálók
segítségével gyûjtik össze
õket kis zsákokban, majd
megvizsgálják fajtájuk, szí-
nük, méretük alapján, vé-
gül gyûrûvel látják el õket.
A gyermek számára felejt-
hetetlen élménnyé válik,
ahogy a tenyerébõl engedi
útjára a parányi kis ma-
dárkákat. Aki teheti, láto-
gasson el ebbe a gyönyörû
MADÁRPARADICSOMBA.

Jó kirándulást 
mindenkinek!

Kedves Madárbarátok!

T II SS ZZ TT EE LL TT S ZZ II GG EE TT HH AA LL MM II V ÁÁ LL AA SS ZZ TT ÓÓ PP OO LL GG ÁÁ RR OO KK !
Az országgyûlés nyári ülésszakán
módosította az önkormányzati válasz-
tási eljárási törvényeket. Ezeket
megismerve hoztam meg végsõ dön-
tésemet, hogy a
következõ ön-
kor mányza t i
választásokon
ismét elindulok
a polgármes-
teri cím elérése
érdekében. Aki
ismer, tudja:
vi lágnézetem
liberális, és a-
míg liberális
párt létezett,
annak elveit
képv ise l tem.
Miután sem he-
lyi, sem orszá-
gos szinten nincs
politikai képvi-
selete a libera-
lizmusnak, füg-
getlenként  kívá-
nok  indulni.
Nem kívánok a
továbbiakban,
egyetlen pártnak sem tagja lenni, de
megköszönöm, ha civilszervezetek,
vagy pártok ennek ellenére támogat-

nak törekvéseimben. Szeretném  még
hangsúlyosabban  azt  az  összefogást
képviselni, ami Szigethalmon eddig
megvalósult. Jó volt úgy dolgozni, az

utóbbi négy évben is, hogy a dön-
téseknél  nem  számított,  ki  Fideszes,
ki  MSZP-ss,  csak  a  város  számított.

Azt gondolom a lehetõségekhez ké-
pest sok  mindent  tudtunk  meg-
valósítani (pl. iskola, óvoda felújítást,
akadálymentesítést, lakomacsarnok

stb.), de van-
nak még fela-
dataink a jö-
võre nézve is
(pl. szabadidõ-
központ, sport-
pálya, járdák
stb.) Nekem,
csak  Sziget-
halom  számít.
Ha Ön is így
gondolja és
valamivel tud-
ja segíteni az
én és az en-
gem támoga-
tók kampá-
nyát, kérem,
keressen meg
a faki.laszlo
@pr.hu e-mail
címen, vagy a
+36 70 339
8740 telefon-
számon. (X)

Tisztelettel:
Fáki László



Tisztelt Fõszerkesztõ asszony!

XX. évfolyam 7 számában, és az elõzõ újságokban is szomo-
rúan tapasztalom, hogy a második oldalon a rendõrségi tá-
jékoztató csak arra terjed ki miszerint mennyi betörés volt és
menyi összegben károsították meg az embereket, de arról nem
szól a fáma, hogy hány betörõt fogtak meg illetve mennyi volt
a megkerült érték. A mi királyi rendõrségünk csak arra jó, hogy
a betörök által sanyargatott embereket még jobban idegileg és
anyagilag tönkre tegyék… bírságolás, (izzó készlet,eü doboz,
biztonsági öv, gyorshajtás 30 km táblánál 46 km mért-
sebességnél 30,000,-ft birság ) de ami a fõ dolguk lenne, az
abban merül ki, hogy 30 nap után ismeretlen tettes ellen
megszüntetik az eljárást. GUSZTUSTALAN. Ez az egyik
észrevételem a másik a mi kis városunkról szól. Kérdésem,
hogy mitõl Város Szigethalom? Attól az egy forgalomirányító
rendõrlámpa miatt, vagy netán a rendezetlen fõ utak és mellék
utak miatt, vagy netán a Szabadkai és Andrási útkeresz-
tezõdésnél lévõ Kiss Balaton esõs idõszakban. Esetleg a gya-
logos járdák hiánya miatt? Mert ha ezek miatt Város a
Városunk, akkor nem érdemelné meg a Tanya központ címet
sem. Az hogy menyi iskola és óvoda, postahivatal épült ebben
a sárfészekben csak annak tudható be, hogy menyi pénzt
tudtak megforgatni a sógor, komák, ismerõsök. Nem kell

elmenni az ellenkezõ példák miatt és rácsodálkozni más pol-
gármester és embereik milyen fejlõdést visznek végbe a kör-
nyezõ szomszédos városokban, Tököl, Dunaharaszti, BUGYI,
Taksony, és még sorolhatnám. Sorolhatnám még pró és kon-
tra, de akkor könyv lenne eme levélbõl. Ja és kíváncsi lennék,
hogy eme rövid levélbõl mi az, amit esetleg az újságukban meg
mernek jelenttetni. Egy Szigethalmi lakos. 

SZ.L.

Tisztelt SZ.L.!
Mi már többször kértük a rendõrséget, hogy számoljon be az
eredményes felderítésekrõl is, mert bármilyen furcsának tûnik,
van erre is sok példa. De talán az is tanulságul szolgálhat, ha
látjuk, hogy milyen módon követnek el bûncselekményeket.
Azt viszont nem is értem milyen alapon kritizálja a rendõr-
séget, ha valakit megbüntet gyorshajtásért. A KRESZ ugyan
olyan törvény, mint a többi, be kell tartani és akkor senki nem
lesz megbírságolva. A 30 kilométerre való korlátozás a bale-
setveszélyes helyszíneken, gyermekintézményeknél van kihe-
lyezve. Második észrevétele és nevének nem vállalása azt
mutatja, Ön nem tartozik azok közé, akik valamit is tettek
volna az utóbbi idõben a településért. Könnyebb kritizálni,
mint jobbító szándékúan cselekedni. Én 46 éve élek itt. Tudom,
hogy az Ön által említett településekhez képest honnan indul-
tunk, hogy várossá válhassunk. Azt is tudom, hogy más
településeken a járdát az ott lakók megépítették, anélkül, hogy
másra vártak volna és itt is nagyon sokan megtették ezt.
Az utak állapotáról, való kritika, pedig egyszerûen nem is igaz.
Azt én is tudom, hogy van még mit tennünk. De, ha nem vette
volna észre éppen most újítottuk fel a Kossuth Lajos utcát.
Én örülõk más települések sikerének is, és mindig el is mon-
dom azoknak, akik Szigethalom fejlõdését dicsérik és saját
településükön a mi sikereinket hiányolják, hogy ne csak a

mások kertjét lássák zöldnek,
hanem vegyék észre a saját
zöldjük szépét is. Természete-
sen továbbiakban is várjuk az
építõ kritikát és a javaslatokat,
a problémák megoldására.
Tisztelettel:

Fáki László polgármester
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Olvasói levél 
Kié az E-Me-Se Park?

A helyi futó egyesület minden évben rendez egy ultrafutó
versenyt (52 km) itt az erdõben. A versenyközpontot általában
az E-Me-Se parkban szoktuk kialakítani - Ingyen. Ennek azon-
ban vége: most már versenyzõként 1000/600 forintot kérnek.
Mire föl? Mi jogon? A terület honvédségi, azaz állami tulajdon
volt, szüleink adójából származik. Ami ott épült, az túlnyo-
mórészt az adófizetõk pénzébõl épült. Hallottam, lelkes fiata-
lok sokat dolgoztak ott, pontosabban szórakozva, tanulva
fölépítettek jurtát, földvára stb., mégis az általuk elvégzett
kubikos munka értéke elenyészõ ahhoz az összeghez képest,
amelyet a miáltalunk befizetett adóból fordítottak az E-Me-Se
parkra. Legutóbb a 900 milliós uniós támogatás, ami szintén a
mi adónkból ered, ugyanis az Unió nem adakozó amerikai
nagybácsi, hanem a tagállamok által befizetett tagdíjakat
osztja/adja vissza. 
Tehát kié az E-Me-Se park? Azé, aki a földjén, és akinek az
adójából épült, vagyis mindannyiunké. Úgyhogy az igazságos
eljárás például a futók esetében az, hogy továbbra is ingyen
fölállíthatják a sátrukat, használhatják a WC-t, lezuhanyoz-
hatnak, majd a végén két rendezõ föltakarít, és minden olyan
lesz amilyen volt. Egyébként nagyon csodálkozom a helyi
hagyományápolókon, amiért elragadta õket a kalmárszellem,

az õskultúrabiznisz, pedig jól tudják: õseinktõl olyan távol volt
az ilyesmi, mint Makó Jeruzsálemtõl. 
Kovács Mihály

Tisztelt Kovács Mihály!
Az E-ME-SE Park teljes területe és a most megépült lakoma-
csarnok az önkormányzat tulajdona, amit az Õskultúra
Alapítvány üzemeltet. Attól azonban, hogy valami Önkor-
mányzati tulajdon, azaz mindannyiunk adójából épült még
nem ingyenes használatú. Például amikor az iskolát hasz-
nálják a különbözõ sportegyesületek, akkor õk is bérleti díjat
fizetnek. Ez nem kalmárszellem, hanem a helyszín hasz-
nálatával járó költség hozzájárulás. Az önkormányzat
egyébként minden sportegyesületet anyagilag támogat, mint
az Ön egyesületét is. Ez a támogatás is a közös adóból szár-
mazik. Ez szolgál arra, hogy közösségükben felmerülõ költ-
ségek nagyságát csökkenthessék.

Az Uniótól kapott pénzt (helyesen 113 millió Ft, amit erre a pro-
jektre kaptunk) pedig egyértelmûen azért kaptuk, hogy a turiz-
must fejlesszük, amibõl bevételeink lesznek. 
Tisztelettel:

Fáki László polgármester
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Ezúton  szeretnénk  elnézést  kérni  két  állandó  hirdetõnk-
tõl,  ugyanis  az  elmúlt  lapszámban  mind  a  Napsugár
Sziget  Szépségszalonnak  mind  pedig  a  Kandalló
Hungária  Bt.-nnek,  tévesen  a  novemberi  hirdetése  jelent
meg.  A  kellemetlenségért  ezúton  is  elnézésüket  kérjük.

Hirdessen  ÖN  is
nálunk!  Küldje
hirdetését  a  meg-
adott  e-mmail  cí-
mekre!


