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Nyilvántartásunk szerint az
elmúlt hónapban öt bûn-
cselekményt regisztráltunk
A bûncselekmények közül
még a nyári idõszakban
jellemzõbb, mikor a nagy
melegre tekintettel nyitva
maradnak az ajtók abla-
kok. Egy esetben az
ablaküveg betöréssel egy
esetben a szúnyogháló le-
szedésével jutottak be az
ismeretlen elkövetõk a ki-
szemelt épületekbe. Sajnos
most is történ két esetben
besurranás, egy esetben
alkalmi lopás is. A bejelen-
tett összes kár nagysága
2.754.400 forint. Egy be-
surranás alkalmával a kár
nagyobb, mint kétmillió fo-
rint. A bûncselekmények
közül kettõ a Szabadkai
úton volt. A város terüle-
térõl tíz balesetet jelentet-
tek be Ebbõl négy volt

személyi sérüléses, míg hat
anyagi káros. A balesetek
kapcsán megsérült öt fõ. A
négy személyi sérüléses
baleset közül kettõ elköve-
tõje ittasan vezetet. A tíz
baleset közül öt érintette a
Mû utat. Sajnos megint volt
baleset a Mû út és a Széc-
henyi és Kossuth Lajos
utcai keresztezõdésben. A
Tököli Rendõrõrs beosztott-
jai az elmúlt hónapban,
elfogtak tíz személyt elõállí-
tottak hét személyt. Sza-
bálysértések miatt feljelen-
tettek nyolc fõt, míg tizen-
két fõvel szemben 80.000
forint helyszíni bírságot
szabtak ki.

Bûnmegelõzési tanácsain-
kat folytatva most a piacon
és a buszon történõ viselke-
désre hívjuk fel a figyelmet.
A zsúfolt helyek, bevásár-
lóközpontok, piacok, tö-
megközlekedési eszközök,
állomások és megállók a
zsebtolvajok számára ide-
ális elkövetési terepet jelen-

tenek Ezeken a helyeken,
különösen figyeljünk az
értékeinkre. Nagyon figyel-
jünk táskánkra a közleke-
dési eszközökre történõ fel
és leszálláskor. Csomagja-
inkat soha ne bízzuk isme-
retlenre. A vállra akasztha-
tó táskát mindig a test elõtt
vagy szorosan a hónunk
alatt tartsuk, így észrevét-
lenül senki nem nyúlhat
bele. Kabátunk külsõ zse-
bébe, kosarunk tetejére, a
táskánk külsõ zsebébe
soha ne tartsunk értékeket,
mert azt könnyen ellophat-
ják anélkül, hogy észreven-
nénk. Amennyiben lakcí-
münket is tartalmazó ira-
tunk mellett a lakáskul-
csunkat is ellopták, sürgõ-
sen cseréltessünk zárat
otthonunkon. Soha ne tart-
sunk bankkártyánk mellett
a PIN kódját. Ha ellopják a
bankkártyánkat haladékta-
lanul tiltassuk le a számlát
vezetõ baknál, különben a
tolvaj hozzájuthat a pén-
zünkhöz. Kérjük, fogadják
meg tanácsainkat, vigyáz-
zanak értékeikre, ne adja-
nak esélyt a bûnözõknek.

Az elõzõ számban kritika
ért bennünket, hogy csak
egyoldalúan írunk a ren-
dõrségi hírekben. Mi elsõ-
sorban a megelõzésre pró-
báljuk felhasználni a sajtó
adta lehetõségeket, és fel-
hívni arra a figyelmet, hogy
mindenki lehet áldozat,
figyeljünk oda értékeinkre,
körültekintõen közleked-
jünk. Természetesen tud-
juk, hogy minden figyel-
meztetésünk ellenére is
fognak bûncselekmények,
balesetek történni. A bûnö-
zés egy társadalmi problé-
ma, amellyel szemben az
egész társadalomnak kell
fellépni. A világon nincs
olyan rendõrség, amely
egyedül eredményesen fel-
veheti a bûnözéssel szem-
ben a harcot. 

Kérjük, segítsék a mun-
kánkat, jelzéseikkel, észre-
vételeikkel. Mi is igyek-
szünk felülvizsgálni eddigi
munkánkat és a lehetõsé-
geinken belül teljeskörûbb
tájékoztatásra törekszünk.
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Tudom, hogy e tájék nekem mit jelent...

MÉÉSSZZÁÁRROOSS LÁÁSSZZLLÓÓ

...hiszen 1972-88 között,
mint tanár dolgoztam Szi-
gethalmon. Érdekes, sõt iz-
galmas 16 év volt. Kiváló
kollégákkal dolgozhattam,
tehetséges, szorgalmas
másfelõl problémás tanít-
ványokat ismerhettem meg.
Most, hogy Szigethalom
honlapján olvasom az Önök
hitvallását: "Közösséget é-
pítünk" - eszembe jut, hogy
az itt élõ emberekkel e-
gyütt,- nekünk tanárok-
nak-ugyanez volt a célunk.
Olyan közösségben dolgoz-
ni, ahol mindenkinek van
helye, hiszen számíthatunk
egymásra jóban és rossz-
ban egyaránt. De a csalá-
dokra is gondolok, akik
hazánk különbözõ tájairól
érkeztek, a nagyobb lehetõ-
ségek reményében bízva.

Szeretettel és türelemmel
foglalkoztak gyerekeikkel,
és belátva az együttmûkö-
dés fontosságát, az iskolai
munkát is nagy figyelem-
mel kísérték. Fogékonyak
voltak az újra, hiszen 1983-
ban a harmadik osztályban
indított angol nyelv tanítá-
sát támogatták, sõt a tanu-
lók angliai utazását is meg-
valósították. Említhetném
azt az osztályomat is,
amelynek tagjai közül több
mint tizenöten egy osztály-
ban folytatták középiskolai
tanulmányaikat. 

Sokan, diákjaim közül, ma
is Szigethalmon élnek és
dolgoznak. Megemelem
elõttük a kalapom mélyen -
ezzel is kifejezve elismeré-
semet az eddig mutatott
teljesítményükért. Arra is
büszke vagyok, hogy tanít-
hattam a város elsõ embe-

rét, Fáki László polgármes-
ter urat, hogy volt kollé-
gáim fontos munkát végez-
nek a város különbözõ in-
tézményeiben, és a volt ta-
nítványok ma már elismert
pedagógusok a szigethalmi
iskolákban, illetve felada-
tuk van a város közéleté-
ben. Csepel-sziget az elkép-
zelt Európa közepén talál-
ható. Ez a tény jövõbe mu-
tató gondolatokat szülhet.
Gondolják csak meg, mi-
lyen lehetõségek rejlenek
ezen a csodálatos tájon.
Milyen nagyszerû elképze-
lések válhatnak valóra a
Duna két ága között. 

Ha visszagondolok az
1972-ben látott Szigetha-
lomra és nézem a mai vá-
rost, akkor mondhatom,
hogy a tervek közül bizony
már sok minden megvaló-
sult. Összközmûves város,

ahol gondoskodnak a leg-
kisebbekrõl és az idõs szi-
gethalmiakról is. Jól mû-
ködõ bölcsõde, idõsek és
fogyatékossággal élõk ott-
hona, egészségügyi intéz-
mények, iskolák, városi
könyvtár és mûvelõdési
központ, óvodák, gyermek-
jóléti intézmény, EMESE
park, helytörténeti gyûjte-
mény és a polgármesteri hi-
vatal munkatársai állnak
az Önök rendelkezésére.
Nagyszabású programról is
hallottam: új városközpont
felépítése, amelyben Önök
is, kedves szigethalmiak,
részt vehetnek. Ne feledjék:
közösséget és várost épí-
tenek.

Végül azt kívánom Önök-
nek, hogy bízzanak maguk-
ban, bízzanak vezetõikben-
nekem elhihetik: együtt
csodákra képesek.

Rendõrségi tájékoztató
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Díszítsük a teret

Elektronikai és szelektív hulladék begyûjtés Szigethalmon

KEERREEPPEESSII BAALLÁÁZZSS

Az elindított cikksorozat
következõ állomásaként a
közterületek következnek.
A már ismerõsen csengõ
"Városközpont fejlesztés"
pillére a közösségi terek
rehabilitációja és fejleszté-
se. A rehabilitáció a követ-
kezõ hónap témája lesz,
most essen pár szó az új
fejlesztésekrõl.
A Városi Szabadidõ Köz-
pont felújítása a terveink
szerint nem állna meg a
falak külsõ síkjában, ha-
nem a környezõ területet is
új köntösbe bújtatnánk. A
"Kulti" telkén a mûködés-
hez, látogatáshoz szüksé-
ges parkolók kialakításra
kerülnek, természetesen az

elhagyhatatlan akadály-
mentes jelzéssel ellátottak-
kal együtt. A busszal ér-
kezõ elõadóknak is lehetõ-
ségük lesz a megállásra.
Gondoltunk a kerékpáro-
sokra, lesz bringa-tároló is.
A parkoló-felületek az utcai
fronton kerülnek elhelye-
zésre. A fennmaradó belsõ
területen a burkolt, térkö-
vezett és zöld felületek e-
gészséges kombinációja je-
lenik meg, egy-két hûsítõ
árnyékot adó fácskával,
kapcsolódva a büfé fo-
gyasztóterületéhez.
Ez a változó terület mintegy
összekötõ elemként kerül
majd kialakításra a köz-
pont belsõ területére terve-
zett Új Dísztérhez.
Reményeink szerint eme új
park ékköve, s dísze lesz az

új Városközpontnak, tulaj-
donképpen e köré szerve-
zõdnek a különbözõ lakos-
sági és gazdasági funkciók.
Mintegy 6000 m2-en zöld-
felületet hozzunk létre.
Lesz benne gyepfelület, fás
liget, virágágyás évelõ és
egynyári növényekkel, szin-
tén térkövezett sétálójár-
dákkal. A jelenlegi, nem-
régiben átadott rönkfa ját-
szóteret áttelepítjük más, a
lakosok által is kért terület-
re. Helyette egy bekerített
játszóteret kapnak a polgá-
rok rugós játékokkal és
gumiburkolattal. Az ifjú
titánok energiafeleslegének
levezetése érdekében kor-
szerû burkolatú sportpálya
is készül, fémkerítéssel ke-
rítve, kapukkal és kosár-
palánkokkal; a vacsora

elõtti testmozgáshoz vilá-
gítással. Amúgy az egész
parkban hangulatos közvi-
lágítás biztosítja a nyugodt
esti sétákat. S ha megpi-
henünk egy padon, a meg-
világított szökõkút csobo-
gását hallgatván felejthet-
jük el az aznapi gondokat.
Fontos kiemelnem a terület
besorolását: közterület. Va-
lóban, a közösségnek épül.
Nem magántulajdon, de ez
nem azt jelenti, hogy sen-
kié. Mindannyiunk parkja.
Ezért mindannyinknak vi-
gyázni kell majd rá! Ízlel-
gessük a feladatot. A teret
elkészíthetjük, de "Dísszé"
csak akkor válhat, ha meg
is óvjuk!

Az Aries Kft. a Fe-Group
Invest Zrt.-vel közösen
2010. szeptember 13-17-
ig (hétfõtõl-péntekig)
Szigethalom város
területén ingyenes elek-
tronikai és szelektív hul-
ladékbegyûjtést tart. 

Helyszíne a Narancssárga
óvoda udvara, 2315 Sziget-
halom Rákóczi Ferenc utca
145. Az intézmény terüle-
tén elhelyezett konténerek-
be az alábbi napokon és
idõben lehet majd elhelyez-
ni, egy önkormányzatnál

dolgozó munkatárs segítsé-
gével a hulladékot, hétfõn
10-18 óráig, kedden, szer-
dán, csütörtökön 8-16
óráig, pénteken, 8-12 óráig

Átvehetõ  hulladékok:
- Háztartási nagy-és kis-
berendezések
- Információtechnológia; 
- Távközlési berendezések
- Szórakoztató elektronika;
- elektromos játékok
- Barkácsgépek, telefonok
- Ellenõrzõ vezérlõ beren-
dezések
- Minden a háztartásban
keletkezõ elektromos és

elektronikai berendezések
- Akkumulátorok
A  szelektíven  gyûjthetõ
anyagok  listája:
- Papír, TETRA PAK 
(tejes dobozos)
- Pet palack
- Fém italos dobozok, 
- konzerves dobozok

Nagyszerû lehetõség ez a
lakosok és az óvoda részére
egyaránt, mert a hulladé-
kot a lakosságtól ingyen ve-
szi át az Fe-Group Invest
Zrt. és az átvett hulladékok
lemérése után a fajtánként
megállapított árral szoro-

zott összeget utalja át az
óvoda részére. Tehát az
óvoda pénzt fog kapni, amit
fejlesztésére, játékok vásár-
lására esetleg a gyerekek
támogatására fordíthat.
Aki lemarad, errõl a lehetõ-
ségrõl az ne csüggedjen,
mert október 4-tõl október
8-ig szintén megrendezünk
egy gyûjtést, de más hely-
színeken.
Figyeljünk a környezetre,
gyûjtsük a hulladékot sze-
lektíven és még a gyereke-
ink is jól járnak!

Ezúton  szeretnénk  Szigethalom  Önkormányzata,  illetve  az  összes  gyermek  nevében  köszönetünket  kifejezni  Bakosné  Till
Györgyinek,  a  Dunapart  utcai  játszótéren  lev  kosárlabda  pálya  leaszfaltozásáért,  illetve  a  tereprendezéshez  nyújtott  segít-
ségért.  Hálás  köszönettel,  

Ferenczi Edit alpolgármester asszony

KKERÜLETI HATÓSÁGI ÁLLATORVOSI ÜGYELET

2010.  szeptember  4-55. Dr. Siket Péter
Dömsöd, Ságvári u. 17/a
06-20-261-6996
2010.  szeptember  11-112. Dr. Szakács Endre
Halásztelek, Kisgyár u. 25.
06-30-949-71-23, 06-20-240-16-53

2010.  szeptember  18-119. Dr. Szelényi Zoltán
Alsónémedi, Haraszti u. 8.
06-20-555-77-63, 06-30-921-80-64
2010.  szeptember  25-226.  Dr. Bécsi László
Ráckeve, Ady Endre u. 48.
06-20-924-23-67
2010.  október  2-33. Dr. Faragó János
Kiskunlacháza, Széchenyi u. 23.
06-30-867-07-24
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Egy feljelentés margójára

Azt a leborult…..!

FÁÁKKII LÁÁSSZZLLÓÓ

polgármester

Szigethalom Város Önkor-
mányzata 2009 júliusában
pályázatot írt ki a jövendõ-
beli városközpont területén
lévõ ingatlanokra. A pályá-
zat célja az volt, hogy a
beadandó városközpont pá-
lyázatunkhoz magánbefek-

tetõt találjunk. A pályázat-
ra egyetlen egy jelentkezõ
sem akadt. Mindezek elle-
nére, Horváth László helyi
lakos feljelentést tett az
önkormányzat ellen, a Rác-
kevei Városi Ügyészségen,
csalás vétsége miatt. A
nyomozást a Szigetszent-
miklósi Rendõrkapitányság
végezte. A kapitányság ta-
núként hallgatott ki engem,

és a képviselõ testület ösz-
szes tagját. Országos napi-
lapban, nevezetesen a Ma-
gyar Hírlapban is többször
jelent meg újságcikk, mely
önkormányzatunkra rossz
fényt vetett, a feljelentés
miatt. A rendõrkapitányság
azonban a nyomozás során
nem állapított meg bûncse-
lekményt, s így ennek hiá-
nyában a nyomozást lezár-

ta. Sajnos ez már nem hír a
médiának, ezért, ezúton tá-
jékoztatom a lakosságot,
hogy Horváth úr 2002 óta
tartó feljelentés-sorozata, s
immár a nyolcadik feljelen-
tés után is kiderült, hogy az
önkormányzat tisztességgel
és becsülettel végzi a mun-
káját. 

KEERREEPPEESSII BAALLÁÁZZSS

mûszaki-beruházási 
referens

Kész! A szoftver lefagyott,
kiakadtam. Ezért dolgo-
zunk a lakosságnak? Ezért
költ az Önkormányzat, az
állam és az Európai Unió az
intézményeinkre milliókat?
Az agyamat eldobom! Igaz,
csak 30 éves vagyok, de
akkor se értem. 15 éve
voltam igazán fiatal, ez idõ
alatt ide jutottunk? Ez az
út Európába?
Teljesen normális ezen a
kontinensen, hogy az alig
egy éve felújított iskola la-
postetején szervezzék meg
az ifjú suhancok az esti-

éjszakai összejöveteleiket?
Máshol nem lehet levezetni
a felesleges energiát? Fele-
lõsségteljesnek mondható
az a szülõ, aki errõl nem
vesz tudomást? Ezért vál-
lalta a gyereket? Bánja is

Õ, mit tesz gyerek, csak láb
alatt ne legyen! Jó dolog az
a nikotinfüst és alkoholmá-
mor. De 11 méter magasan,
a Szabadkai iskola tetején?
Így a menõ? Ha leeszi a
fene, ki kaparja össze a
betonról? Ha leesik része-
gen, azt hívják természetes
szelekciónak!
Mindeközben miért kell
rongálni? Forduljon magá-
ba és dúdolgasson, kész!
Miért kell a tetõszellõzõ
burkolatát letépni és a
vascsöveket addig adjusz-
tálni, míg beszakadnak a
mennyezet alá? Miért jó, ha
borosüveget a szigetelésen
töri össze, felszakítva azt,
hadd ázzon csak be az isko-
la? Miért kell a párkányszi-

getelést feltépni? Ez meg-
változtatja az életét és fel-
néznek rá a társai? Vagy
otthon is megdicsérik? "-
Ügyes voltál fiam, lányom,
csak így tovább, még a
végén viszed valamire!"

Gratulálok! Nagyon buli
lehet felgyújtani az iskola
kerti bútorait is! Jaj de
szépek azok a lángok! Hogy
olvadjon rá a mûanyag a
kezére, miközben salakmo-
torozik az iskolai futópá-
lyán!

Nem tudom, ki hogy érzi; az
én szüleimnek is sokat kel-
lett dolgozniuk, hogy fel-
neveljenek a testvéremmel
együtt, de megtanítottak
minket tisztelni mások
munkáját. Ja persze, ma
már nem szabad bármit  is
elvárni a felnövekvõktõl. A
gyereknek különleges jogai
vannak! Nehogy rászóljon
már a tanár a nebulóra,
még a végén sérül a gyerek
lelke! Szintén csak grat-
ulálok! Nem kell foglalkozni
a gyerekkel, "majd neveli a
tanár", meg "majd elküld-
jük a Gyermekjólétibe!"
Rossz híreim vannak: az
iskola oktatási intézmény,
nem nevelési. Azt otthon
kéne végezni! Ide érkez-
tünk! Ez Európa! Azt

hiszem, akkor inkább el-
költözöm. Számtalan felhí-
vást, levelet kapunk, csi-
náljuk meg ezt, jól lenne az.
Szeretnénk mi is. Meg is
tennénk, ha a költségvetést
nem a felújításokra és ron-
gálásokra kéne fordítani
állandóan.

Dolgozik az önkormányzati
alkalmazott, a kivitelezõ
kétkezi munkás, a pedagó-
gus…, aztán ezt kapja.
Röhögnek bele az arcába!
Nesze barom, ezt rakd ki az
ablakba! Egyedül kevés az
Önkormányzat, a társadal-
mi normák betartatásához
szükség van lakossági ak-
tivitásra és bátorságra is.
Nem hiszem, hogy ezeknek
a sihedereknek kell meg-
határozni a város életét. Ez
a magukra valamit is adó
polgárok dolga, sõt köteles-
sége. Amíg ez nem változik,
addig egy helyben fogunk
toporogni, de elõre nem ju-
tunk, az biztos! Csak áll-
tam a tetõn és üvöltöttem
némán. Hogy az a…!
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Isten éltesse Tibor bácsi!
Augusztus elején nem
minden napi ünnepség
volt a Szent István
Általános Iskolában.
Tóth Tibort, iskolánk
korábbi igazgatóját, kit
mindenki Tibor bác-
siként ismer, ünnepeltük
abból az alkalomból,
hogy idén augusztus 4-
én betöltötte 90.
életévét.

VAASSLLAAKKII JUUDDIITT

Simsik Zsuzsanna igaz-
gatónõ kívánta kifejezni
tiszteletét ezzel a megem-
lékezéssel Tibor bácsi elõtt,
megköszönve neki azt a
harminc évet, melyet igaz-
gatóként töltött iskolánk-
ban. Az igazgatónõ meghí-
vásának szinte mindenki
eleget tett.  A régi kollégák,
a Tibor bácsit követõ igaz-
gatók és helyettesek nagy
örömmel jöttek vissza isko-
lájukba, mert jó volt újra
együtt lenni, emlékezni,
ünnepelni. Jöttek régi ta-
nítványok, akik méltatták a

tanítót, a példamutató em-
bert. Jöttek az mostani diá-
kok, aki megszeppenve fi-
gyelték az idõs tanítót.
Az ünnepi köszöntõt Bol-
fordné Hidvégi Sára mond-
ta, végigkísérve Tibor bácsi
egész életútját, és  aki kü-
lön kitért arra, milyen ne-
héz volt az 50-es években a
pedagógiai pálya, és az i-
gazgatói feladat, úgy, hogy
még iskolát is kellett "épí-
teni", mert nem volt tante-
rem.
Fáki László régi tanítvány-
ként Tibor bácsi megfelleb-
bezhetetlen egyéniségérõl
emlékezett, polgármester-
ként pedig arról beszélt,
hogy Igazgató Úr Szigetha-
lom város díszpolgára. 

Külön öröm volt, hogy eljött
a közös ünneplésre Tóth
Mihályné, aki legtovább
volt helyettese Tibor bácsi-
nak. Az ünnepelt megha-
tódva, nagy örömmel kö-
szönte meg a kedves sza-
vakat, a megemlékezõ soro-
kat,  a sok virágot, ajándé-
kot, a Szent István Általá-
nos Iskola diákjainak mû-
sorát, akik verssel, dallal
köszöntötték 
Tibor bácsi  kiemelve figyel-
mességét köszönte meg
Simsik Zsuzsanna igaz-
gatónõnek  a kedves ün-
nepséget.
Még egyszer kívánunk
Tibor bácsinak jó egész-
séget, sok örömet a minden
napokban!

DRR SCCHHUULLLLEERR GÁÁBBOORRNNÉÉ

Az Európai Unióba való
belépésünk egyik legfonto-
sabb eredménye volt már
az elsõ pillanatokban, hogy
létrejöhetett a társadalmi
kontroll rendszere, melyet
a megsokasodott civil szer-
vezetek hosszú ideje sür-
gettek. A civil szervezetek -
számuk és taglétszámuk
miatt -megkerülhetetlen
erõvé váltak akár törvény-
alkotásnál, akár progra-
mok lebonyolításánál.

Szigethalmon hosszú ideig
csak néhány civil szervezet
mûködött. Az ezred fordu-
lón a lakosság számának

növekedésével egyenes a-
rányban szaporodtak a kü-
lönbözõ érdeklõdési körû
lakókat tömörítõ szerve-
zetek. Ezek egy része úgy
gondolta, hogy és lelkese-
désbõl saját maguk örö-
mére hódolnak közös szen-
vedélyüknek, míg mások
hivatalossá tették mûködé-
süket cégbírósági bejegy-
zéssel, adószámmal. Ez
azonban nem jelent meg-
különböztetést, mert egy-
formán fontos minden o-
lyan szervezet, amely vala-
milyen módon a város lakó-
inak ad lehetõséget a sza-
badidõ eltöltéséhez.
Városunkban évrõl évre
egyre több program kerül
megrendezésre, melyek le-
bonyolítását a város nem

tudná megvalósítani a civi-
lek bevonása nélkül. Mára
már nincsenek nagy ren-
dezvények a Nyugdíjasok
gulyáslevese, palacsintája
nélkül. Minden esetben
nagy sikere van (a teljesség
igény nélkül) a kutyás pro-
gramoknak, a Felnõtt Kó-
rus és az Asszonykórus elõ-
adásainak, a fiatal tánco-
soknak, a Néptáncosok-
nak, az irodalmároknak. A
város építése, szépítése is
elképzelhetetlen a civilek
tevékenysége nélkül, de nem
szabad elfelejtkezni a gyer-
mekek számára alapított
szervezetekrõl sem valamint
a sportszervezetekrõl sem.

Fentiek miatt is fontossá
vált a párbeszéd a város és

a civilek között, melyhez a
negyedévente megrende-
zésre kerülõ "Civil Fórum"
nyújt szervezett keretet a
Városi Szabadidõ Központ
égisze alatt. A társadalmi
megfeleléshez és a felada-
tok ellátásához elenged-
hetetlen a civil szervezetek
minden napi életéhez szük-
séges feltételek megterem-
tése. Saját erõbõl sok eset-
ben nem valósítható meg
sem a mûködés, a nagyobb
programok lebonyolítása.
Anyagi segítség sok helyrõl
érkezhet: magánszemélyek-
tõl, más szervezetektõl, pá-
lyázatokból. Mára már ko-
moly összegekre lehet pá-
lyázni a különbözõ kiíró
szervezetekhez. A lehetõsé-
gek közül kettõ az, amely

Civil lehetõségek Szigethalmon
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meghatározó a szigethalmi
civilek számára: Szigetha-
lom Város Képviselõ Tes-
tülete minden évben elkü-
lönít költségvetésében ösz-
szeget a civil szervezet tá-
mogatására, melyhez azok
pályázat útján juthatnak.
Ez az összeg 2010-ben Há-
rommillió ötszázezer forint
volt a civilek és Hatmillió
forint volt a sportszerveze-

tek számára. Ugyanilyen
fontos forrás a 2004 végén
életre hívott Nemzeti Civil
Alap. A szigethalmi civilek
közül 22 szervezet 101 e-
setben pályázott. Az elmúlt
hat év alatt megítélt vissza
nem térítendõ támogatás
öszszege ebbõl a forrásból
27 546 000 forint volt. A pá-
lyázók sikerét és gyakorla-
tát jellemzi, hogy mindösz-

sze egy esetben fordult elõ
"Szerzõdésszegés" miatti ki-
zárás. (Nem kis büszke-
séggel mondhatom el, hogy
ebbõl az általam benyújtott
pályázatokkal elnyert ösz-
szeg 12 250 000 forint.)
Figyelembe véve a pályázó
szervezetek számát ez a tá-
mogatási összeg nem is
olyan kevés. Úgy gondolom,
hogy Szigethalmon civilnek

lenni jó dolog. A lehetõsé-
gek adottak, csak élni kell
azokkal. Aki tesz valamit
Szigethalomért, az sokat
vissza is kap belõle.  Remek
érzés tudni, hogy sokan va-
gyunk, együtt vagyunk és
együtt sokat is tudunk
tenni.

Nem csak a hírekben
TAARRII ESSZZTTEERR

Nap, mint nap, ha nézem a
televíziót, hallgatom a rádiót
és böngészek egy-egy hír-
portálon, újabb és újabb ter-
mészeti katasztrófákról ér-
tesülhetek: kínai árvizekrõl,
indiai monszunról, amerikai
tornádókról. Sajnos a hírek-
ben egyre gyakoribb, hogy
magyar települések nevei is
megjelennek, településeinket
soha nem látott árvizek és
zivatarok pusztítják. Amíg
ezeket "csak a hírekben" lát-
juk, addig tõlünk távolinak
tûnnek, s bele sem gondo-
lunk, hogy ez akár velünk is
megtörténhet. 
Településünk ez idáig szeren-
csés volt, hogy az ilyen jellegû
katasztrófák elkerülték. Ez a
tény azonban augusztus 6-

án megdõlt. A délelõtt és az
este folyamán is, olyan ziva-
tar érte el településünket, a-
melyet az itt lakók még soha
nem láttak. Néhány perc a-
latt körülbelül 20 centi-
méteres csapadék hullott. Ez
a mennyiség hihetetlen prob-
lémákat okozott annak elle-
nére, hogy a vízmû dolgozói
egész éjjel megfeszítve dolgoz-
tak. Ezen az éjszakán segít-
ségre nem számíthattak, hi-
szen az összes környékbeli
településen hasonló volt a
helyzet. A legnagyobb prob-
lémákat a pincék csapadék-
vízzel való elöntése, az utcá-
kon létrejött csapadékten-
gerek, és a szennyvízrendszer
kapacitáshiánya okozta. Az
elsõ két problémát csak to-
vábbi csapadékszikkasztó-
rendszerek kiépítésével tud-
juk majd orvosolni. A kapaci-

táshiány okozta szennyvíz-
elöntésekhez viszont szükség
van a tököli szennyvíztisztító
telep bõvítésére, amelyen
Tököl, Halásztelek és Sziget-
halom Önkormányzata már
két éve dolgozik, és várha-
tóan a projekt 2012 végére
fejezõdik be. Ennek a bõ-
vítésnek része egy új vezeték
megépítése a szennyvíztisztí-
tó-teleptõl a Duna sodorvo-

naláig, amellyel megnõ a Du-
nába bebocsátható tisztított
szennyvíz mennyisége. Erre
azért van szükség, mert ziva-
taros idõben a szennyvíz-
rendszerbe illegálisan bebo-
csátott csapadékvíz mennyi-
sége miatt annyira megnõ az
elvezetendõ szennyvíz meny-
nyiség, hogy a tököli telep
már képtelen azt befogadni,
és tisztítás után tovább-

Képviselõi köszönet
Tisztelt választó Polgáraim,
tisztelt Lakosság! Nagy
tisztelettel köszönöm az
utóbbi 12 évi együtt mûkö-
désüket, amelyet Önökért
Önökkel tettünk, úgy az
egyéni problémájuk megol-
dásában, mint a városért. A
tevékenységet mindig mint
egy nagy család összefogá-
sával végeztem, hisz a tenni
akarás és a tettek mind az
adottság függvénye, ame-
lyet úgy érzem jól tudtam
kezelni. A sok apró intéz-
kedés mellett mégis voltak
kiemelkedõk, amelyeket
nem szabad figyelmen kívül
hagyni. Például a Duna
parti buszjárat beindítása

és a Duna parti utak rende-
zése, a körzetem összes
utcáinak pormentesítése,
közmûvesítése. A város
minden értékes momentu-
mának fejlesztését támo-
gatattam, amely a lakosság
érdekeit szolgálja, valamint
a városi rangot méltóvá
teszi, ezen belül intézmé-
nyek, iskolák, bölcsõdék,
óvodák, felújítása, építése a
turizmus megteremtéséhez
az Emese park támogatása,
és a Városközpont majdani
megvalósítását. 

A környezet szépítés elin-
dítása a lakosság széleskö-
rû bevonásával, amelynek

elsõ gyümölcse a hamaro-
san elkészülõ Szigethalom
hév megálló és területe. A
környezet védelem és a kör-
nyezettudatosítás nagysza-
bású integrálása, az Egész-
ségügyi és Népjóléti bizott-
ság elnökeként a szociális
törvények helyi rendele-
tünkbe való beépítésénél,
valamint a segélyezéseknél
a lehetõségekhez mérten és
a rászorultságot figyelembe
véve igyekeztem a legjob-
ban teljesíteni. Sok minden
sorolhatnék, amelyet Önök
már mind megtapasztaltak.
Tekintettel a jelenlegi csalá-
di, valamint a vállalkozá-
som és szakmai elkötele-

zettségem változásaival
nem tudom tovább vállalni a
képviselõi tevékenységet,
ezért nem kívántam indulni.
Mint civil szervezet vezetõje
továbbá is szívesen állok
rendelkezésre, így lesz ala-
kalom a további kapcsolat-
tartás megõrzésére. Még
egyszer nagyon nagy tisz-
telettel megköszönve a bi-
zalmukat, az együttmûkö-
désüket Kívánok nagyon jó
erõt, egészséget és egy jó
döntést a választáshoz.
Tisztelettel és köszönettel: 

Regényi Tiborné Aranka
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nyomni a Dunába. Ez a mû-
szaki megoldás a bajok or-
voslására nagyon fontos, de
ennél még fontosabb, hogy
hatékonyan tudjunk fellépni
azokkal a polgártársainkkal
szemben, akik illegálisan

bocsátanak be csapadékvizet
a szennyvízrendszerbe: szük-
ség van a lakosság együtt-
mûködésére. A Polgármesteri
Hivatal, közösen a SZIKÕ
KHT. munkatársaival, e viha-
ros nap után, a bejelentett

problémákat felmérték, és
igyekeztek segíteni a bajba
jutottakon, a takarításban
illetve a szennyezett terület
fertõtlenítésben is. A vihar
okozta károkat a lakásokra
kötött biztosítások alapján

lehetett rendezni. Ha a továb-
biakban is ki vagyunk szol-
gáltatva ilyen szélsõséges
idõjárási körülményeknek,
sokkal nagyobb összefogásra
lesz szükségünk, a károk
megelõzése érdekében.

Hol az állam? Nem találom...
...Ja, itt van a lábaim elõtt.
Leesett. Mikor e sorokat
böngészi, kedves Olvasó, a
város könyvtárának rendez-
vényterme már átadásra
került. Nekem olyan kivált-
ságos szerencsében volt
részem, hogy sokak elõtt
barangolhattam könyv-
tárunk félig kész helyisé-
geiben.

KEERREEPPEESSII BAALLÁÁZZSS

Igen, elképesztõ az a munka,
ami a falak között, a lakosság-
tól úgymond takargatva folyik.
Nem olyan látványos, mint egy
teljes iskola-felújítás, de akko-
rát fog szólni, dobhártyánk is
belereped. A felújításhoz szük-
séges forrásokat a könyvtár
dolgozói egyedül, külsõ segítség
bevonása nélkül kutatják fel,
nyerik el: "Tégla"-pályázat, Köz-
kincs-hitel, stb. Elképesztõ!

Miszori Sándorné Mártika
könyvtárigazgató mosolyogva
vezetett körbe az épületben,
miközben áradó szeretettel
beszélt az épület (s egyben a
könyvtár) múltjáról, jelenérõl és
jövõjérõl. Az átalakítás 2002-
ben indult, ekkor készültek el
az elsõ rajzok és érkeztek meg
az elnyert falazóblokkok. A
2003-ban rajtoló bontási és
építési munkálatok hatalmas
logisztikai feladatokat jelentet-
tek, hiszen az építési anyagokat
a helyszínen kellett deponálni,
többször kézzel átpakolva egyik
helyrõl a másikra. A "segéd-
munkálatokat" maguk a
könyvtárosok végezték, miköz-
ben (ezt ne felejtsük el) a könyv-
tár folyamatosan üzemelt!

Pár szóban rendkívül nehéz
összefoglalni a megújulást. A
zsúfolt, szûkfolyosós rendszert
felváltja majd egy tágas, tema-
tikájában elkülönülõ (az elkü-
lönülés most is megvan, csak a

hely szûke miatt kevésbé ér-
zékelhetõ) szabadpolcos-és
kézikönyvtár. A földszinten a
terveknek megfelelõen a könyv-
tári tereken kívül lesz két vizes-
blokk, ruhatár, teakonyha, iro-
da és raktár. Valamint a most
átadásra kerülõ rendezvény-
terem. Az emeletre költözik
majd a jelenleg a pincében
megbúvó (mert azt is felújítot-
ták ám!) internetes részleg. Az
emeleti galérián lesz majd a
gyermekkönyvtár, s a hatalmas
könyvkészletnek megfelelõ rak-
tár is. Szintén az emeleten,
hangsúlyos részen kap helyet a
névadó Hegedüs Géza emlék-
és kiállítóterem.
Ami engem, mint mérnököt
megfogott, hogy mennyi min-
den újdonságot, vagy legaláb-
bis szokványosnak nem mond-
ható megoldást bevetnek az
építtetõk. Láttam: -európai
szabadalmat: gipszbeton lép-
csõt; -a tetõszerkezet hõszige-
telése újrahasznosított; a nyí-

lászárók külsõ rétege alumíni-
um, a belsõ fa; van három-
rétegû üvegezés; -padlóradiáto-
ros fûtés. Csak kapkodtam a
fejemet. Ez már valami. Ezek az
emberek itt tudnak valamit,
nem csak kérnek és sopánkod-
nak, tesznek érte. Nem sajnál-
ván idõt és energiát. Legfõképp
a sajátjukat. És mindezt nem
húszéves titánként! 2010-ben
Miszori Sándor kapta a Telepü-
lésfejlesztési Díjat. Nem véletle-
nül. Le a kalappal!

Mint építész, általában a reali-
tást nézem és figyelem egy é-
pülõ épületben. Itt volt valami
más is. Érezni a kitartást és az
alkotás létrejöttének örömét a
falakon és gerendákon, melye-
ket odaálmodtak és odaterem-
tettek. Kívánom minden láto-
gatónak, hogy fedezze fel e cso-
dás élményt az épületben. S
kívánok az építõ-építtetõnek
egészséget és sok örömöt az új
könyvtárban.

Ünnepeljünk együtt!
Nosztalgiavonat, HÉV-történeti kiállítás

Rajzpályázat óvodások részére
Az Ingvesting Kft. és az "Élet védelmében" nonprofit Kft. Sziget-
halom Város Önkormányzatával együttmködve rajzpályázatot
hirdet "Közlekedés  gyerekszemmel"  címmel  óvodás  korú  gyerme-
kek  részére. A rajzpályázat célja, hogy az óvodás korú gyerme-
kek figyelmét felhívjuk a biztonságos, környezetbarát közlekedés
jelentségére. A pályázat fvédnöke: Fáki László polgármester.
Beküldend pályamunkaként a gyermekeknek a megadott témá-
ban egy rajzot kell készíteniük, maximum A/3-as méretben. Egy
gyermek csak egy rajzzal pályázhat. A megvalósítás tetszleges,
bármilyen technikával (vízfesték, tempera, zsírkréta, színes ceruza
stb.) készülhet. A gyerekek fantáziáját, ötleteit és a megvalósítást
fogja díjazni a szakmai zsri. A pályamunkák hátoldalán fel kell
tüntetni: - a gyermek nevét, életkorát, lakcímét, - az óvoda nevét,
csoportot. A  pályázatra  2010.  szeptember  1.  és  2010.  szeptem-
ber  30.  között  lehet  jelentkezni  a  pályamunkák  elküldésével. Az
elkészült rajzokat postai úton vagy személyesen Szigethalom Vá-
ros Önkormányzat Ügyfélszolgálatára: 2315 Szigethalom, Kos-
suth L. u. 10. kell eljuttatni. A borítékra kérnénk feltüntetni: "RAJZ-
PÁLYÁZAT". A legszebb pályamunkákat a szigethalmi Négyszín-
virág Óvodában kiállítjuk és készítit értékes díjakkal jutalmaz-
zuk. Közlekedj biztonsággal, körültekinten, rajzolj és nyerj!

Szigethalom Város Önkormányzat, Ingvesting Kft.

Szeretettel meghívjuk
Szigethalom minden
lakosát 2010. szep-
tember 23-án délután
4 órára a Petõfi
Sándor utcai "új" Hév-
megálló átadó ünnep-
ségére. 

Mint bizonyára sokan lát-
ták - néhányan viselték is
az átmeneti kellemetlen-
ségeket - Szigethalom egy
kis szelete ismét megszé-
pül: uniós támogatással és
önkormányzati hozzájáru-
lással 41 férõhelyes P+R
parkoló, köztük mozgás-
sérülteknek kialakított
helyek valamint kerékpár-

tárolók épülnek a Petõfi
Sándor utcai Hév-megálló-
nál, amelynek a környékét
rendezik és parkosítják.
Örüljünk együtt városunk
fejlõdésének, és ünnepel-
jünk közösen a helyszínen! 
A rendezvényen 30 tagú
fúvószenekar biztosítja a jó
hangulatot, gyerekeknek
környezettudatos játszóház
lesz. Az érdeklõdõk HÉV-
történeti kiállítást nézhet-
nek meg, s bár ez még nem
dõlt el véglegesen, de terve-
ink szerint a HÉV nosztal-
giavonatot is indít az átadó
ünnepség alkalmából.

Fáki László polgármester



"Hasztalan próbálnám be-
csapni magam, hiába huny-
nám be a szemem, valahol
mindig akad elhagyott ku-
tya, mely meggátol abban,
hogy boldog legyek…."
(J.Anouilh) 

Gazdit keresünk….
ROBIN - németjuhász keve-
rék fiú kutyus. Egy év

körüli, nagyon barátságos,
játékos. Rendkívül figyel-
mes természete és gyönyö-
rû, tekintélyt parancsoló
külseje által igazi házõrzõ-
típus!
GIGI - magyar vizsla, õ is
egy év körüli, tüneményes
kislány kutyus. Olyan gazdi
jelentkezzen érte, aki biz-
tosítja számára a szabad
mozgást, megfelelõen tud

vele foglalkozni. Mindkét
kutyus nagyon szereti a
gyerekeket! Csak olyan ál-
latbarátok hívását várjuk,
akik nem láncra verve tart-
ják a kutyusokat! Enikõ 06-
20-803-05-43. Robin és Gigi
mellett még sok-sok árva

kutyus vár szeretõ gazdira!
"Ha nem tudod megérteni
egy kóbor kutya halódó
nyögését, akkor hogyan tud-
nád enyhíteni az emberek
szenvedését…." 

(Kibédi Ervin)
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Vikingek és látogatók
Ha a vikingtalálkozó
jól sikerül, várhatóan
tovább élénkül az
Emese park látoga-
tottsága - véli az
Õskultúra Alapítvány
vezetõje. Magyar
Attila az alig több
mint egy hónapja
múzeumi nyitva
tartással mûködõ
intézmény tapaszta-
latairól nyilatkozott
lapunknak.

V.  Z.

- Ilyen rövid idõ alatt nehéz
leszûrni hosszú távú követ-
keztetéseket - mondja a ha-
gyományõrzés - vagy aho-
gyan õ fogalmaz, a hagyo-
mány-felelevenítés - egyik
hazai "fejedelme" - de az
kijelenthetõ, hogy a hosszú,
visszafogott mûködtetés el-
lenére már folyamatosan
érkeznek a látogatók. 
- Tömeges rohamra még

nyilván nem számíthatunk,
heti 10-15 család érkezik:
többségük azok közül kerül
ki, akik már jó ideje tervezik
a látogatást, de az építke-
zés miatt eddig korlátozot-
tan mûködõ parkba nem
jutottak be. (Mint az ismert,
a KMOP turisztikai pályá-
zatának köszönhetõen egy
év alatt óriási, középkori
lovagi csarnok épült Sziget-
halmon, az Emese park-
ban.)
- Nem is áltatom magam
azzal, hogy most egyik
napról a másikra robbanás-
szerû változás következne
be, de úgy vélem: ha a
szeptember 11. vikingfesz-
tivál sikeres lesz, akkor az
jó reklámnak minõsül, a-
mely további pozitív ered-
ményt hoz. 
- A látogatók természetesen
nemcsak a újonnan épült
lovagi csarnokkal, hanem
egy berendezett földkuny-
hóval, a gyógynövénykert-
tel, a nagyjurtával, õshonos
állatokkal is megismerked-

hetnek, s kedvükre íjász-
kodhatnak is - ismerteti a
parkot mûködtetõ alapít-
vány vezetõje.

Mindeközben pedig egy ú-
jabb KMOP turisztikai pá-
lyázatnak köszönhetõen
megkezdõdött a park má-
sodik ütemének építése is.
A fejlesztés keretében kö-
zépkori mûhelyeket alakí-
tanak ki, szigetelik az egyik
korábbi, kiszáradt víztáro-
zót, ahol majd hajózni le-
het, illetve a korabeli ha-
lászélet jellegzetes eszközeit

megtekinteni, körülötte pe-
dig tereprendezést végez-
nek, s sétálásra alkalmas,
kulturált környezetet alakí-
tanak ki a jelenlegi, elva-
dult táj helyett. 
Bár az építkezés - mint
Magyar Attila végezetül utal
rá - nehezíti a mûködtetést,
de a kellemetlenségeket i-
gyekeznek a minimálisra
szorítani, s minden kedves
látogatót szeretettel várnak
hétfõ kivételével minden
nap, délelõtt 10 órától dél-
után 4-ig.

A ZÖLD HÁLÓ EGYESÜLET TÁJÉKOZTATÓJA
Tisztelt Szép Kertek Rendezett Porták fotó pályázói: A
fotók leadása következik melynek határideje 2010. szep-
tember 30. ugyanoda ahova a jelentkezési lapokat. A zsû-
ri tagjai ez alkalommal is nagy körültekintéssel és szak-
mai hozzáértéssel fogják értékelni a fotókat. A felkért ta-
gok: Fáki László polgármester, Domokos Balázs kertész-
mérnök, Kert Stúdió ügyvezetõje, Kürti Zoltán festõ-
mûvész, Csapó Lajos festõmûvész, Hatiné Vígh Marianna
Zöld Háló. Várható sponzorok: Erika kertészet Sziget-
halom, Balla Dániel, SZIKÕ Kft ügyvezetõ igazgató,
Bakosné Till Györgyi vállalkozó, Gábora István vállalkozó,
Fejes Lajos építõ-vállakozó, Százhalombatta Kert Stúdió,
Szigethalom Város Önkormányzata.

Tisztelettel: Regényi Tiborné, elnök

Állatvédelmi hírek
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Szigethalom  és  Környéke  Gyermekjóléti  és  Családsegítõ  Szolgálat  Szigethalmi  telephely:  2315
Szigethalom  József  A  .u.49.  (József  A.  utcai  iskola  mellett.)  Tel:  06-224-6655-6624;  Fax: 06-224-6655-
625.    E-mmail  címünk:  gyermekjoleti@szigethalom.hu

Hírmorzsák

NYÁRON TÖRTÉNT
2010 nyara is
eseménydúsan telt a
Szigethalom és
Környéke
Gyermekjóléti és
Családsegítõ
Szolgálat
gyönyörûségesen
felújított háza táján.

MIIKKLLÓÓSS ISSTTVVÁÁNNNNÉÉ

gyermekjóléti és családsegítõ
szolgálat vezetõje

Nyár  elején az Élelmiszer-
bankkal való együttmûkö-
désünk gyümölcseként,
joghurtot osztottunk szét a
bölcsõdében, óvodában, és
szociális intézményben.
Összesen 2293 fõ kapha-

tott az egészséges Danon
márkájú joghurtokból. Szá-
razárú élelmiszert 7600 kg-
ot osztottunk szét öt tele-
pülésen. Szigethalmon 1331
fõ részesült az élelmisze-
rekbõl, Taksonyban 217 fõ,
Szigetcsépen 232 fõ, Sziget-
újfaluban 164 fõ és Sziget-
szentmártonban 204 fõ.
Térségünkben 2148 fõnek
tudtunk ezzel segíteni.

Július  elején szeretettel
vártuk Jaworznoból csere-
üdültetésre érkezõ röplab-
dás lányokat. Gyermek-
jóléti szolgálat ekkorra
idõzíti a nyári "táborozá-
sát", így alkalmuk van a két
testvérvárosban élõ fiata-
loknak személyesen is meg-
ismerni egymás szokásait,
életét.

Három  felejthetetlen napot
töltöttünk el Tahitótfalu-
ban a Bodor majorban. Ha-
zafelé megcsodáltuk a Du-
nakanyar szépségeit, sõt
Visegrádon a Fellegvár
megmászása után boboz-
tunk, Esztergomban pedig
Dottóval Szlovákiába is
átmentünk az új Mária Va-
léria hídon.

Júliusban elkezdõdött a
nyári korrepetálás, melyre
68 fõ gyermeket jeleztek az
iskolák. 8 fõ nevelõ készítõ
fel a tanulókat a javítóvizs-
gákra. Reméljük, hogy az
elõzõ évekhez hasonlóan
mindenki számára sikeres
eredménnyel zárul majd.

Augusztus hónapban el-
kezdõdött az udvar játszó-

térré alakítása. Ez nagy ö-
röm, nem csak a szolgála-
tunk számára, de a József
Attila úti iskolába járó
gyerekek is birtokba vehe-
tik a játszó - sport udvart.
Szolgálatunk tervei között
szerepel, hogy a hétvégeken
ezt a játszóteret õrzéssel a
szigethalmi lakosok szol-
gálatára is megnyitja.

Június  30-ttól 44 napon
keresztül 179 fõ gyermek

kap ingyen étkezést, melyet
pályázat alapján nyertünk
az elõzõ évekhez hason-
lóan.

Tartalmas, mozgalmas nya-
runk volt. Az év további ré-
szében nem csak a gyere-
keknek, de a felnõtteknek
is tartogatunk kellemes
meglepetéseket, melyek
szebbé, pihentetõbbé teszik
a családok számára a min-
dennapokat.



IIkkeerrttaalláállkkoozzóónn  aa  kköönnyyvvttáárr
2010. július 24-én az Ikertalálkozón láthatták könyvtárunk pavilonját is. Az
alkalomhoz illõen olyan könyveket mutattunk be az állományunkból, melyek
fõszereplõi ikrek voltak.  A gyerekek a témához kapcsolódóan totót tölthettek ki,

a helyes megfejtõk jutalma egy-egy nyalóka volt. Mindenki tudta, hogy mi a keresztneve Erich Kästner híres ikerpárjá-
nak, ill. hogy ki írt mesét a civakodó cipõikrekrõl. Lehetett vásárolni antikvár könyveket 200,-Ft-os egységáron.
Képzõmûvészek a könyvtári építkezés támogatására ajánlották fel mûveiket. Az alkotók: Szilágyi Andrea, a
kezdeményezés elindítója ; Kürti Zoltán, Desics Erzsébet, Váradi Gyuláné Erzsike, Bornemisza Rozi, Merõtey Aranka.
Köszönjük támogatásukat! Festményt  és  régi  könyvet  a  könyvtár  nyitvatartási  idejében  Önök  is  vásárolhatnak!
Nézzenek  be  hozzánk,  tekintsék  meg  a  most  elkészült  rendezvénytermünket!
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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
Szeptembertıl a megszokott rend szerint k nyvtÆrunk szombatonkØnt is vÆrja olvas it!

"Az õsz egy második tavasz,
amikor minden levél virággá vál-
tozik."

Albert Camus 

Bánóczy Istvánné, Berendi
Klaudia, Dr. Bokor Péter, Egyed
Jolán, Fejszésné Csernai Mária,
Iványi Szilvia, Dr. Kovács Béla,
Kürti Zoltán, Nagy Anett, Papp
Károlyné. Külön köszönetünket
fejezzük ki Izbéki Lajosnak a
villanyszerelésben nyújtott segít-
ségéért, Bakosné Till Györgyiké-
nek és munkatársának, Dévay
Ferencnek  az építési törmelék el-
szállításáért, Zakariás Attilának a
téglarakodásért, Somodi Gyuláné
Mártának az évek óta, nekünk
nevelgetett, rendezvénytermünket
díszítõ gyönyörû szobanövénye-
kért! Támogatásukat köszönjük!

Miszori Sándorné
könyvtárigazgató és munkatársai

VVÁROSI KÖNYVTÁR
TÁMOGATÓI

KÜRTI ZOLTÁN KIÁLLÍTÁSA A KÖNYVTÁR ÚJ RENDEZVÉNYTERMÉBEN

Kürti Zoltán 1952. július 2-

án született Budapesten.
Egész életében festeni
szeretett volna, de édesapja
azt javasolta, hogy tanuljon
"egy rendes szakmát". Ezért
az Autóközlekedési Tech-
nikumban érettségizett.
Szakmáját nagyon szerette,
ezért a festészet hobbi
maradt. Az Országos Ren-
dõr-fõkapitányság gépjár-
mû osztályán dolgozott,
mikor 1995 õszén agy-
sérülést szenvedett, mely-
nek következtében jobb
oldala szinte teljesen le-
bénult. Hosszú évek alatt

tanult meg újra beszélni,
járni, írni, olvasni, egyszó-
val élni! Hatalmas akarat-
erõvel és a családja segít-
ségével sikerült túljutnia a
nehéz idõszakon. Megta-
nult bal kézzel festeni,
majd ahogy megszokta a
keze az ecset használatát,
úgy teljesedtek ki témái,
úgy lettek festményei egyre
több meleg érzelem közve-
títõi. 1999 április   -  elsõ
bemutatkozása a Rendõr-
ségi Székházban.  Elsõ he-
lyi tárlata a könyvtár Szi-
gethalomra költözése után

nálunk volt. Legközelebb
2001. március 15. alkal-
mából jelentkezett önálló
mûvekkel. Most a legújabb
alkotásait nézhetik meg az
érdeklõdõk, 2010. decem-
ber 30-ig a könyvtár nyit-
vatartási idejében! (A gyer-
mekek a pontszerzõ ver-
seny egyik "eseményeként"
tekinthetik meg a  képeket.)

Számos kiállításon szere-
peltek már nagy sikerrel al-
kotásai Budapesten és a
környezõ településeken is.

Olvasni jó, Olvasni érdemes!

ÚJDONSÁGAINK
Szakirodalom:  
Sándor György: Kié a média?, Ungvári Tamás: Csalódások kora
Aczél Endre: Acélsodrony: Hatvanasak évek
Romsics Gergely: Nép, nemzet, birodalom 
Benke József: Medicina a képzõmûvészetekben

Szépirodalom:
Parrdo, Nando: Csoda az Andokban
Morton, Kate: Felszáll a ködLoo, Tessa de: Ikrek
Pamuk, Orhán: Az ártatlanság múzeuma
Herriot, James: Minden élõ az ég alatt
Glattauer,  Daniel: Gyógyír északi szélre
Gavalda, Anna: Kis kiruccanás

Gyermek-  és  ifjúsági  irodalom,  szakirodalom:
Berg Judit: Galléros Fecó Naplója; Nordqvist, Sven: Kisöcsi és a nagyvilág
Böszörményi Gyula: Mizu utazásra gondol
Tölgyesi Lívia: Matyesz és Lilla
Jinks, Catherine: Nina és az anonim vámpírok klubja
Dunai Anita: Mit kezdjek a hajammal; Bartos Erika: Bárányfelhõk
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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 

MEGHÍVÓ
SZÜRETI CSALÁDI NAP
Szeretettel  meghívjuk  Önt  és  család-
ját  200100.  szeptembber  25-  én  szom-
baton  10  órára  a  IV.  Szüreti  
családi  napra.  Helye:  Szigethalom
Önkormányzat  Helytörténeti
Gyjteménye,  2315  Szigethalom,
Fiumei.u.48.    A  bbelép  ára: 400
Ft/f,  amely  tartalmazza  a  progra-
mokon  való  részvételt,  vendéglátást,
a  gyjtemény  megtekintését  és  
támogatását.  Programok:100  -  16
óráig.  11  órakor  Nk,  asszonyok  a  
háztartásban  kiállítás  megnyitója
A  kiállítást  megnyitja  
Fáki  László  polgármester.
Szlszüret,  Préselés,  Mustkóstolás,
Vendéglátás,  Kézmves  foglalkozások,  (korongozás,  nemezelés,  szövés-ffonás).  Népi  játékok,  Sütés-ffzés.  Minden  kedves
érdekldt  szeretettel  várunk.  Érdekldni  lehet:  06-224-4401-8837  és  a  06-770/380-776-881  telefonszámokon.

Szigethalom Város Önkormányzata, és Városi Szabadid-
központja a 2010-2011-es tanévben is meghirdeti -  " A
legkulturáltabb közösség" elnevezés programsorozatát.
Célja, hogy minél több óvodás, illetve diák találkozzon a
helyi szabadids és kulturális programokkal.

A  felhívásban  szerepl  programok:
Téli  tárlat  
Ideje: 2011. január
Halászati  kiállítás, vízi világ, a kis-Duna élvilága, 
interaktív kiállítás.
Könyvtári  óra, Kürti Zoltán kiállításának megtekintése
Zöldszigeti  programsorozatok  
Vándorkiállítás- Alkotások újrafelhasználható 
alapanyagokból
Egy  Helytörténeti  Gyjteményi  kiállítás  meglátogatása
EMESE  Park-  Várispánság  meglátogatása
Várunk minél több csoportot, osztályt és pedagógust Szi-

gethalom Város kulturális rendezvényeire!. "A kultúra min-
denkié!" A programokról érdekldni Kleineizel Ilonánál a
06-70-380-76-81 telefonszámon, valamint a 
www.varosiszabadidokozpont.hu weboldalon lehet.

ÚJRA INDUL A “LEGKULTURÁLTAM KÖZÖSSÉG”  C Í M PROGRAMSOROZAT
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Oktatás

A 2010/2011-ES TANÉV RENDJE

A SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS
ISKOLA HÍREI

183  tanítási  nap,  a  szokásosnál  hosszabb  õszi  szünet  és
a  tavalyinál  a  diákok  szempontjából  kicsit  szerencsé-
sebben,  hétköznapokra  is  esõ  szünnapok:  röviden  így
lehetne  leírni  a  következõ  tanévet.

2010.  szeptember  1.  -  Az  elsõ  tanítási  nap
Szerdától szerdáig tart majd a következõ tanév, lévén
szeptember elseje, valamint az utolsó tanítási nap, június
15-e is szerdára esik. A tanítási napok száma - miként a
megelõzõ években - most is száznyolcvanhárom lesz.

Õszi  szünet  -  2010.  október  30.  -  november  7.  
Az idei õszi szünet kicsit hátrébb csúszik, mint a tavalyi -
a szokásos október végi idõpont helyett, elõször adják ki
novemberben ezt a pihenõt a diákoknak. Ez a megoldás
azonban az eddigieknél jóval hosszabb egybefüggõ szü-
netet jelent majd, hiszen november 1-je, amely amúgy is
munka- és tanítási szünet, hétfõre esik. Így az õszi szünet
elõtti utolsó tanítási nap október 29-e lesz, míg a szünetet
követõ elsõ pedig november 8-a. Így jön létre tehát egy
szokatlanul hosszú, kilenc napos õszi szünet.

Téli  szünet  -  2010.  december  22.  -  2011.  január  2.  
Ez szinte betûre ugyanaz, mint minden évben. Január 3-
án, hétfõn kell elõször iskolába menni. Az elsõ félév szor-
galmi idõszakának vége - 2011. január 14.  Ezen a napon
zárják a tanulók elsõ félévi jegyeit, a bizonyítványát pedig
legkésõbb Január 21-ig mindenki kézbe veheti.

Tavaszi  szünet  -  2011.  április  21-226.  
A tavaszi szünet szokás szerint hét napos lesz, az utolsó
tanítási nap április 20-a, míg a szünet utáni elsõ április
27-e lesz.

2011.  május  2.  -  23.  Az  írásbeli  érettségi  vizsgák  kezdete
2011.  június  2-88.  - Emelt szintû, és június 14-28. közép-
szintû szóbeli érettségi vizsgák
Mint a megelõzõ években is, az emelt szintû vizsgák
lebonyolítására egy hét áll majd rendelkezésre, míg a
középszintûekre két hét.

2011.  június  16  -  augusztus  31.  -  nyári  szünet

Javítóvizsgák  idõpontjai:  2010. augusztus 26. csütörtök 8
óra. (magyar, történelem, német, angol, alsó tagozat, spe-
ciális tagozat). 2010.  augusztus  27.  péntek  8  óra.  (mate-
matika, fizika, kémia, környezetismeret, természetismeret,
biológia, földrajz, informatika). Helye: Szabadkai u. 64.
A  tankönyvek  árusítása  2010.  augusztus  25-226-áán  lesz  8
órától  17  óráig. A József Attila úti épületben az 1-3. osz-
tálynak és a speciális tagozatnak, a Szabadkai úti épület-
ben a 4-8. osztálynak. Tankönyvek átadása csak készpénz
ellenében, illetve érvényes ingyenességi igazolással  tör-
ténhet, nem áll módunkban utalványt elfogadni. Megérté-
süket köszönjük! Ebéd befizetésére és étkezési igény beje-
lentésére ugyanekkor, ugyanitt van lehetõség. Akik a
2010-11. tanévre napközis ellátást igényelnek, a munkál-
tatói igazolást kérjük tankönyvvásárláskor hozzák ma-
gukkal. 2010.  szeptember  1-jjétõl  napközit  csak  az  igazo-
lással  rendelkezõ  tanulók  részére  tudunk  biztosítani.
Tanévnyitó  ünnepély:  2010.  augusztus  31-één  17  óra

2010-22011.  tanév  várható  tankönyvárai:
Osztály  Nyelv  Tankönyv  csomag  árak
1.a,c - 99350  Ft
1.b - 77710  Ft
2.a,b,c  egységesen 8845  Ft
3.a,b,c  egységesen 8295  Ft
Speciális  tagozat - iingyenes
4.a,b,c angolos 12815  Ft
4.a,b,c németes 14765  Ft
5.a,b,c  egységesen 12265  Ft
6.a,b,c angolos 12835  Ft
6.a,b,c németes 9380  Ft
7.a,b,c angolos 12710  Ft
7.a,b,c németes 18115  Ft
8.a,b,c  egységesen 12665  Ft

Javítóvizsga  idõpontja: 2010. augusztus 26-a reggel 8 óra.
Ebédbefizetés  2010.  szeptember  hónapra:
2010. augusztus 23. (hétfõ) 800-1600 
augusztus 24. (kedd) 800-1800
A kedvezményes étkezéssel kapcsolatos jogosultsági iga-
zolásokat legyenek szívesek magukkal hozni

Tájékoztatjuk  Önöket,  hogy  a  tankönyvvásár  a  2010-
2011-ees  tanévben,  a  tornaterem  bejáratánál  lesz  augusz-
tus  végén  (aug.  30-331.  14:00-ttól  17:00-iig.)

A várakozás elkerülése céljából az ingyenes tankönyvcso-
magokat a tanítás elsõ hetében kapják meg a jogosultak.
A jogosultságról a 06-24-401-003-as telefonszámon lehet
érdeklõdni.

2010-22011-ees  tanév  várható  tankönyvárai:

1.a  8  725,-FFt
1.b  10  065,-FFt
1.c,d  10  500,-FFt
2.a  10  950,-FFt
2.b,c  9  920,-FFt
3.a,b  9  190,-FFt
4.a,b,c  13  910,.Ft
5.a,b,c  14  485,-FFt
6.a,b,c  14  936,-FFt
7.a,b,c  17  916,-FFt
8.a,b,c  15  876,-FFt

Tanévnyitó  ünnepély:  2010.  szeptember  1.  (szerda)  reggel  7:30.
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Balatoni tábor
Táborozás 2010

TANÉVZÁRÓ A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 2009-2010

Városi Pedagógus Nap KÉPEK ÉS SZAVAK A "HANSÁGTÓL AZ ÕRSÉGIG"
NYÁRI KERÉKPÁROS VÁNDORLÁSRÓL

JUUHHÁÁSSZZ JÓÓZZSSEEFFNNÉÉ

táborvezetõ

Iskolánk, a Gróf Széchenyi
István Általános Iskola
balatoni tábora 2010. jú-
lius 11-17-ig volt Balaton-
máriafürdõn, a "Hotel Nap-
sugár" üdülõben.
Vasárnap reggel boldogan
nyüzsgõ gyerekcsapattal
indult a külön busz a Déli
pályaudvarra, ahonnan vo-
nattal mentünk Balaton-
máriafürdõre. A vonaton
külön kocsirészünk volt,

így mire a Balatonhoz
értünk már nagy barátsá-
gok alakultak ki, a szobá-
kat is elosztották egymás
között. 
Az állomáson már vártak
bennünket, a csomagjain-
kat bevitték, mi pedig besé-
táltunk. A szálloda nagy
meglepetés volt mindannyi-
unknak! Gyönyörû helyen,
csodaszép környezetben
tölthettük el a hét napot.
Az ellátás remek volt és
bõséges. A Hotel minden
dolgozója a kedvünkben
járt. A második emelet volt

a miénk, teljesen otthon é-
reztük magunkat. Az idõ
annyira kedvezett nekünk,
hogy szinte alig jutott idõ
az egyebekre, mert reggeltõl
estig fürödtünk.
Ebéd után - a csendes pi-
henõben -  tartottuk a ver-
senyeket. Rajzoltunk, tár-
sasjátékoztunk, kézmûves-
kedtünk. A nagy udvaron
napoztunk, esténként be-
szélgettünk (ha a szúnyo-
gok engedték).
Mindannyiunk számára
maradandó élmény volt az
éjszakai "retro diszkó" hajó-

zás! A hajónk legénysége
megköszönte nekünk, hogy
kezdeményezésünkre az
összes utas velünk táncolt,
énekelt két órán keresztül,
miközben Badacsony és
Keszthely fényeiben gyö-
nyörködhettünk.
Sajnos gyorsan szaladtak a
napok, de szombaton este
rengeteg élménnyel, kedves
emlékkel, szépen lebarnul-
va tértünk haza.

Köszönet a Szigethalmi
Gyermekek Mosolyáért Ala-
pítványnak.

A tanévzáró ünnepé-
lyünkrõl az "Év tanára" dí-
jat Nagyné Kirchner Katalin
vehette át. Az "Év tanulója"
az alsó tagozaton Huszti
Nikolett 4.c, a felsõ tagoza-
ton Dabasi Zoltán 8.a osz-
tályos tanuló lett. Az "Év
sportolója" az alsó tagoza-
ton Danajlovits Norbert
4.a. a felsõ tagozaton Tajti
Krisztián 6.b osztályos ta-
nuló lett. A 2.a osztály a
pontszerzõ versenyen elért
kiváló munkájáért 2 napos
üdülési lehetõséget nyert
az önkormányzat Duna

parti üdülõjében. Köszönik
Fáki László polgármester
úr támogatását Markó
Tiborné, Domokos Ilona
tanítónõk, a tanulók és a
szülõk.
Gratulálunk Laszák Zoltán
õrnagy úrnak, aki a "Suli
rendõre" program kereté-
ben kitüntetést kapott.
Köszönjük Nemes Dezsõ
polgárõr egész tanévben
végzett segítõkész munká-
ját, amelyet a balesetmen-
tes közlekedés érdekében
tett. Gratulálunk a díjazot-
taknak.

A Gróf Széchenyi István

Általános Iskolából a
Város Kiváló Pedagó-
gusa díjat Sziklainé
Fazekas Erzsébet kapta
az ünnepségen. Elis-
merõ oklevelet kapott
Ónódyné Papp Adrienn
és Kartali István. A
technikai dolgozók kö-
zül Kelemen Lászlóné
részesült elismerésben.
Intézményi összekötõ-
ként elismerték Nagyné
Kirchner Katalin mun-
káját is. Gratulálunk a
díjazottaknak.

Igazgatóság

KEERREEKKEESSNNÉÉ NAAGGYY JUULLIIAANNNNAA

Leírhatatlanul gyönyörû
útvonalon, hihetetlenül
segítõkész és kedves emb-
erekkel kapcsolatba kerül-
ve kerekeztük végig Ma-
gyarország nyugati határ-
vidékét. Megnéztük Sopron
szépülõ belvárosát, Nagy-

cenken a Széchenyi emlék-
helyeket, Kõszegen a Juri-
sics várat és Ottlik Géza:
Iskola a határon c. köny-
vének a helyszínét (ott
szálltunk meg), a cáki
pincesort, Velemen a Szent
Vid kápolnát, Felsõcsatá-
ron a Pinka folyót és a Vas-
függöny Múzeumot, Kör-
menden a Batthyányi Kas-
télyt, a Rába folyót, Õri-
szentpéteren a felújított Ár-
pád kori templomot, Szala-
fõn Pityerszert, az ország
legjobb levegõjû, eredeti
állapotában meghagyott
"szeres"települését. A rész-
letekrõl majd késõbb…. 
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sz t l  ó vodás  l e szek

TWIST AND DRINK VERSENY

FEJTET - A HÍVATLAN VENDÉG I.

Ezúton szeretnék értesíteni min-
denkit, hogy õsztõl újra óvódás le-
szek, minden leletem jó, és a hajam is
kinõtt már. Alig várom, hogy talál-
kozhassam a kék óvis társaimmal, és
köszönök minden segítséget, biz-
tatást.

Bubenkó Luca
Kék óvoda Mókus csoport

A Szigethalmi Beteg Gyerekekért
Alapítvány keres olyan könyvelõt aki
egyenlõre társadalmi munkában tud-
na segíteni az alapítvány könyve-
lésének beindításában. Segítségét
elõre is köszönöm.  

Csurcsiáné Török Ilona
Kék tagóvoda vezetõ

MAARRKKÓÓ TIIBBOORRNNÉÉ

of.

Szorgosan gyûjtöttük az üdítõs
palackokat, majd egy délutáni napon
a Leveleki családnál találkoztunk és
nekiláttunk az ötletek megvalósításá-

nak. Kicsik, nagyok együtt készítet-
ték el a munkákat. Közben igen jó
hangulatban telt az idõ. Az évzárón
meglepetés érte az osztályunkat.
Kengi érkezett meg hozzánk
ajándékokkal, melyet ott kaptunk
meg. A második helyezést értük el.

DEEMMIINNGGEERRNNÉÉ BUURRÁÁNNSSZZKKII KAATTAALLIINN

védõnõ

A fejtetvesség elõfordulása évrõl évre
visszatérõ jelenség, elsõsorban az
általános iskolákban, de az óvodák-
ban és a bölcsõdékben is. Mostaná-
ban a gyermekközösségekben gyak-
rabban fordul elõ, mint korábban,
ezért fontos áttekinteni, miként lehet
felismerni, kezelni, illetve megelõzni
ezt a sajnos majdnem minden
gyerekközösségben elõforduló fer-
tõzést.
A fejtetû (Pediculus humanus capitis)
szabad szemmel alig látható, körül-
belül 3-4 mm nagyságú, ovális alakú,
szárny nélküli élõsködõ rovar, amely
a test azon részein helyezkedik el,
ahol szõrzet van (hónalj, szemérem-
tájék és a mellkas), azonban leggya-
koribb megtelepedési helye a fejbõr.
Petéit, a serkéket erõs, cementszerû
anyaggal szorosan a hajszálak tövé-
hez ragasztja. A szürkés színû serkék

a hajszálakra masszívan tapadnak,
és ellentétben a korpásodás okozta
apró pikkelyekkel, azok nem húzha-
tók le. A legtöbb serke rendszerint a
halánték- és a tarkótájon található. A
serkék a hajszál növekedésével tá-
volodnak a haj tövétõl, így azok fej-
bõrtõl való távolságából következtetni
lehet a fertõzés idõpontjára. 
A serkébõl a tetvek 7-8 nap alatt kel-
nek ki. A hívatlan vendéggel együtt
élõ ember a viszketés miatt erõsen
vakarózik, melynek során a fejbõr
könnyen kisebesedhet, és bõrgyul-
ladás alakulhat ki. A fejtetû fertõzõ
betegséget nem terjeszt. Ám a
bõrsérülések a bakteriális fertõzések
táptalajává válhatnak, és ennek
következtében másodlagos bõrfer-
tõzés léphet fel. 

TEERRJJEEDDÉÉSSEE
A fejtetû közvetlen érintkezés útján
terjed, leggyakrabban úgy, hogy a
gyerekek feje játék közben egymás-

hoz ér. Közös használati tárgyakkal
átmegy egyik emberrõl a másikra (pl.
sapkacsere, fésû, fotel, széktámla).
Otthon pedig az ágynemûn, közös
fésûn, törölközõn, a bútorokon vagy
a földön is elõfordulhat, és onnan
kerül át az emberre. A gyermekektõl
így fertõzõdhetnek a szülõk, a testvé-
rek és egyéb családtagok, akik a fej-
tetût még tovább viszik, munkahely-
re, baráti körbe. 

Az az általános felfogás, amely sze-
rint csak piszkos embereknek lehet
fejtetûje, nem igaz, mert a fejtetû a
piszkos és tiszta hajban egyaránt
megtelepszik. A fejtetû nincs tekin-
tettel korra, nemre, rangra - egysze-
rûen táplálékot: vért keres. Nem az a
szégyen, ha valaki hajában tetveket
vagy serkéket találnak, hanem az,
ha azt az észlelés után nem kezdik el
azonnal irtani. Ugyanis e felelõtlen
magatartással (titkolni, nem kezelni)
veszélyeztetjük a közösséget - amely-
ben élünk.

KKÉT LÉPÉS,,  HA TETVES-
SÉGRE GYANAKSZUNK::

1. ellenõrizni, hogy vannak-e tetvek
a hajban,
2. meglévõ tetvességet kezelni, vagy
a gyanú eloszlatására megelõzõ
kezelést folytatni
Ha valakinek a családban fejtetve
van, akkor tanácsos mindenkit elle-
nõrizni. Ameddig az iskolában, óvo-
dában, vagy a barátok között elõfor-
dul tetvesség, addig szükséges, hogy
rendszeresen ellenõrizzük. Ha csak
egy-két gyermek van megfertõzve a
környezetben, akkor elegendõ heten-
te ellenõrizni. Ha több gyermek van
megfertõzve, akkor ellenõrizze min-
den este.

HHÁROM FÉLE MÓDON
KEZELJÜK A TETVESSÉGET::  

1. Meg kell akadályozni az újrafer-
tõzõdést
2. Tetû elleni szer használata
3. Egy sûrû fogazatú fésûvel való
fésülködés
Az újrafertõzõdés megakadályozása
A tetvek megtalálhatók az ágynemû-
ben, ruházaton, plüss játékokon,
fésûn, bútorhuzaton stb. Ha az itt
található tetveket nem távolítja el,
akkor rövid idõn belül az egész
család, vagy az egész gyerek-csoport
ismét tetves lesz.

...folytatjuk
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Szeptember 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
1.  szerda  15:30  Asszonykórus    18:00  Regenerációs        Alapítvány      
2.  csütörtök  16:00  Mozgáskorlátozottak    
3.  péntek  8:00-115:00  Termékbemutató                      19:00  Jobbik    
7.  kedd  19:00  FIDESZ    
8.  szerda  15:30  Asszonykórus    18:00  Regenerációs  Alapítvány            
9.  csütörtök  16:00  Vidám  Nyugdíjasok    
11.  szombat  9:30  V-775  Szigethalmi  Galamb  és  

Kisállattenyésztõk  Egyesülete    
12.  vasárnap  9:00-112:00  BabaBörze    
13.  hétfõ  18:00  Vállalkozók  Szervezete  -  Fórum    
14.  kedd  17:00  Nyugdíjas  Baráti  kör    
15.  szerda  15:30  Asszonykórus  18:00  Regenerációs  Alapítvány          
16.  csütörtök  16:00  Mozgáskorlátozottak    
20.  hétfõ  18:00  Szegfû  taggyûlés    
22.  szerda  15:30  Asszonykórus  18:00  Regenerációs  Alapítvány          
23.  csütörtök  16:00  Vidám  Nyugdíjasok  (Szüreti  bál,  tombola)    
28.  kedd  9:00  Nyugdíjas  Baráti  Kör  (szüret)    
29.  szerda  15:30  Asszonykórus    18:00  Regenerációs  Alapítvány        
30.  csütörtök  16:00  Mozgáskorlátozottak  

2.  csütörtök  19:00  Tai  Ji    
3.  péntek  19:00  Társastánc    
5.  vasárnap  10:00  Omega  Gyülekezet    
6.  hétfõ  15:00  Nyugdíjas  torna      17:30  Tai  Ji

18:30  Jóga    
7.  kedd  19:00  Társastánc    
8.  szerda  10:00  Baba-MMama  Klub    
9.  csütörtök  19:00  Tai  Ji    
10.  péntek  9:00-112:00  Vegyeskereskedés                      
19:00  Társastánc    
13.  hétfõ  15:00  Nyugdíjas  torna  17:30  Tai  Ji

18:30  Jóga    
14.  kedd  19:00  Társastánc    
15.  szerda  10:00  Baba-MMama  Klub    
16.  csütörtök  19:00  Tai  Ji    
17.  péntek  19:00  Társastánc    
18.  szombat  17:00  Tai  Ji  teaház    
19.  vasárnap  10:00  Omega  Gyülekezet    
20.  hétfõ  15:00  Nyugdíjas  torna      17:30  Tai  Ji

18:30  Jóga    
21.  kedd  19:00  Társastánc    
22.  szerda  10:00  Baba-MMama  Klub    
23.  csütörtök  19:00  Tai  Ji    
24.  péntek  19:00  Társastánc    
27.  hétfõ  15:00  Nyugdíjas  torna      17:30  Tai  Ji

18:30  Jóga    
28.  kedd  19:00  Társastánc    
29.  szerda  10:00  Baba-MMama  Klub    
30.  csütörtök  19:00  Tai  Ji  

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

1.  szerda  15:00  Rózsa  Gobelin  Kör      17:00  Felnõtt  Kórus    
2.  csütörtök  17:00  Irodalmi  és  Képzõmûvész  Asztaltársaság    
3.  péntek  16:00  Felnõtt  kórus                    18:00  Cserkészek    
5.  vasárnap  10:00  Napsugár-SSziget  Családi  Klub    
6.  hétfõ  18:00  A.A.    
7.  kedd  18:00  Kulturális  Baráti  Kör  -  AMME    
8.  szerda  15:00  Rózsa  Gobelin  Kör      17:00  Felnõtt  Kórus    
9.  csütörtök  17:00  Irodalmi  és  Képzõmûvész  Asztaltársaság    
10.  péntek  16:00  Felnõtt  kórus                  18:00  Cserkészek    
12.  vasárnap  10:00  Napsugár-SSziget  Családi  Klub    
13.  hétfõ  18:00  A.A.    
15.  szerda  15:00  Rózsa  Gobelin  Kör    17:00  Felnõtt  Kórus    
16.  csütörtök  17:00  Irodalmi  és  Képzõmûvész  

Asztaltársaság    
17.  péntek  16:00  Felnõtt  kórus                  18:00  Cserkészek    
19.  vasárnap  10:00  Napsugár-SSziget  Családi  Klub    
20.  hétfõ.  16:30  Életmód  és  Egészségvédõ  Egyesület      18:00  A.A.    
22.  szerda  15:00  Rózsa  Gobelin  Kör      17:00  Felnõtt  Kórus    
23.  csütörtök  17:00  Irodalmi  és  Képzõmûvész  Asztaltársaság    
24.  péntek  16:00  Felnõtt  kórus                    18:00  Cserkészek    
26.  vasárnap  10:00  Napsugár-SSziget  Családi  Klub    
27.  hétfõ  18:00  A.A.    
29.  szerda  15:00  Rózsa  Gobelin  Kör        17:00  Felnõtt  Kórus    
30.  csütörtök  17:00  Irodalmi  és  Képzõmûvész  Asztaltársaság  

S á r g a   t e r e mS á r g a   t e r e m
2.  csütörtök  8:30-110:00  Angol  tanfolyam      
7.  kedd  8:30-110:00  Angol  tanfolyam      
9.  csütörtök  8:30-110:00  Angol  tanfolyam      
14.  kedd  8:30-110:00  Angol  tanfolyam      
16.  csütörtök  8:30-110:00  Angol  tanfolyam      
21.  kedd  8:30-110:00  Angol  tanfolyam      
23.  csütörtök  8:30-110:00  Angol  tanfolyam      
28.  kedd  8:30-110:00  Angol  tanfolyam      
30.  csütörtök  8:30-110:00  Angol  tanfolyam    

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

Szeretettel várjuk a civil szervezetek vezetõit,
tagjait, illetve a helyi civil élet iránt érdeklõ-
dõket a következõ civil fórumra. IIddõõppoonnttjjaa:
22001100..  ookkttóóbbeerr  11..  ppéénntteekk,,  1188  óórraa
HHeellyysszzíínn: Városi Szabadidõközpont
Szigethalom, Sport u. 4.
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MÉG EGYSZER AZ IDEI IKERTALÁLKOZÓRÓL

Az  idénn  júliussbann  issmét  ssikerrrrel  zajlott  le  az  Orrsszágoss
Ikerrtalálkozó,  ahová  cssaknnem  5000  emberr  látogatott  el  az  orrsszág
minndenn  tájárról.  A  rrenndezvénny  lebonnyolítássához  nnagyonn  ssok  helyrrl
kaptunnk  ssegítsséget,  melyet  ezútonn  sszerretnnénnk  megköösszöönnnni  parrt-
nnerreinnknnek,  támogatóinnknnak:  

EuroTrend Utazási Iroda Kft, Szabad Föld, Rukkel-tó Waterpark,
Volánbusz ZRT, Kis Tejes, Androméda Travel Székesfehérvár,
Katedra Nyelviskola Szigetszentmiklós, Aqualand Ráckeve, Oázis
Wellness Park, Dunavirág Centrum, Fireflower Kft, Raiffeisen Bank,
Szik Kft, Értékr Security Kft, Airport Szálló, Aries Kft, Csepel
Kártya, Diéta és Fittnes, DST - Domonkos Stúdió, DVTV, Freetime
Fitness, FULL-invest Kft, Helytörténeti Gyjtemény, Hervis, Import-
Sport Kft, Ingvesting Kft, JátékMester Élményprogram Kft, Kisduna
TV, Napsugár Sziget Szépségszalon, Óhaj fodrászat, Oláh
Kálmán és párja, skultúra Alapítvány, Profil Modell és Mozgás
Stúdió, Rádió6, Reklám Sziget, Repi Sziget, Somodi Márti -
Csigaház, Szalay Tüzép, Szigethalmi Életmódváltó Klub,
Szigethalmi Híradó, Szigethalom Város Önkormányzat,
Szigetsped Fuvarozó, Fuvarszervez és Általános Szolgáltató Kft,
SZIPKA - Színes Paletta Közhasznú Alapítvány, Tourinform
Ráckeve, Tuti Étterem, Twist and Drink, Vidék Íze, Violet Kangaroo
Kft, Vodafone, Duna House Franchise-partner Ingatlan § Hitel
Sziget Kft, Airbrush - Lakatos Gábor - Daft Art Customs, Karvázi
Attila- Optika Csepel, V-75 Galamb-és Kisállattenyészt Egyesület,
Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köre, Vidám Nyugdíjasok Klubja,
Hegeds Géza Városi Könyvtár, Tézsláné Farkas Klarissza,
Napsugár-Sziget Családi Klub, Zöld Háló Közhasznú Egyesület,
Zöld Sziget programok - Szilágyi Gerg, DanceLand TSE,
Stemplex Kft, Re-Generációs Alapítvány, Várszegi Krisztina - Csiri-
biri torna, Velocipede kerékpárüzlet és szerviz. Köszönjük!

ÜNNEPELNI IS TUDUNK, 
NEM CSAK DOLGOZNI
KOONNTTRRAA MAARRIIKKAA SZZVVIITTAA

Minden oka megvolt az ünneplésre a Zöld Háló Egyesület-
nek augusztus 14-én, szombaton a hagyományos Családi
napon. Hosszú évek óta városszépítõ tevékenységével
tûnik ki a civil szervezetek közül a Zöld Háló Egyesület.
Regényi Tiborné Aranka vezetésével a Rügyfakadás Virág-
kiállítás március 15-én, majd a várostakarítási napok, a
virágosítások, a faültetések mindenki számára látható és
élvezhetõ tevékenységei az egyesületnek. A Zöld Háló
aktivistái Aranka egyetlen szavára szorgos kézzel szedik a
szemetet, ültetik a virágot, a fát, locsolnak, szépítik váro-
sunkat a támogatók hatékony segítségével és az Önkor-
mányzattal karöltve, hogy szebb, élhetõbb várossá váljon
Szigethalom. A "Szép kertek, rendezett porták" fotópá-
lyázatunk évrõl évre egyre több és színvonalasabb fotóval
mutatja be szépülõ legszûkebb környezetünket. A
"Virágos Magyarországért" mozgalomhoz is kapcsolód-
tunk településszépítõ tevékenységünkkel. Egy pályázaton

elnyert szponzori díjunk indította azt a nagyberuházást
is, amelynek nyomán megszépül és térfigyelõ kamerával,
kerékpártárolókkal, autóparkolókkal valamint korszerû
váróval gazdagodik a HÉV-megálló és környéke. Volt te-
hát mit ünnepelni a Zöld Háló Egyesületnek a Családi
napján, ahol Fáki László polgármester úr mellett dr.
Schuller Gáborné alpolgármester-asszony és számos
támogatónk is megjelent, megtisztelve ezzel rendezvé-
nyünket és megbecsülve soha véget nem érõ munkánkat.

A Zöld Háló Egyesület Családi napjának együttmûködõ
partnerünk, a Szociális és Ápolási Központ vezetõje
Kulcsár Sándorné Marika, valamint Tóthné Kovács
Katika a Fogyatékosok Nappali részében adtak helyet. Az
ízletes ebéd, a házi sütésû sütemények és a finom italok
mellett kellemes zene és baráti beszélgetések tették feled-
hetetlenné a napot, amelynek megkoronázásaként
Aranka egy hatalmas tortával köszönte meg mindenki
munkáját és támogatását.  Ünnepelni is tudunk, nem
csak dolgozni, ám az ünnep után jönnek a szorgos
hétköznapok, amikor is mi, a Zöld Háló Egyesület tagjai
Regényi Tiborné Aranka vezetésével folytatjuk hasznos
tevékenységünket, hogy Te is, Kedves Olvasó, velünk
együtt egy még tisztább és szebb városban élhess!

A Szigethalmi TE jelvényszerz túramozgalma a Csepel-sziget
körül. A túramozgalom célja: megismertetni a Csepel-sziget körül
lév, látnivalókban és történelmi múltban gazdag, érdekes és szép
24 települést.
Teljesítése: bármilyen módon teljesíthet: gyalogosan, kerékpárral,
hajóval, kajakkal, kenuval, motorkerékpárral, autóval, tömegkö-
zlekedéssel, egyéb módon, illetve az elzek kombinációjával. A
túramozgalom teljesítése nincs idponthoz kötve. A túra akkor
tekinthet teljesítettnek, ha a túrázó mind a 24 települést érinti, és
azt bélyegzéssel igazolja. Amennyiben nincs bélyegzési lehetség,
akkor az adott település jellegzetességété és a teljesítt együttesen
ábrázoló fotóval is igazolható a helyszín. 
Az igazolólap felbélyegzett A/5-ös válaszboríték ellenében
Katona Gábornál (2316, Tököl, Mátyás Király u. 2/b.) szerezhet
be, illetve a Szigethalmi Teljesítménytúrázók Egyesülete honlapjáról
(www.szigethalmite.hu) tölthet le.
Díjazás: oklevél és kitz. A teljesítés igazoltatásához ezt az iga-
zolólapot (bélyegzés híján a fotókat is) a díjazás árával együtt a
fenti címre kérjük eljuttatni. A  díjazás  ellenértéke: 200 Ft. További
információ: Katona Gábor, e-mail: katgabor2@gmail.com; telefon:
(20) 210-8471.
Jó  utat,  kellemes  élményeket  és  sikeres  teljesítést  kívánunk!

TÚRAMOZGALOM A CSEPEL-SZIGET KÖRÜL

SZIGETHALOM TURISTÁJA 9. FORDULÓ
2010.szeptember 18 szombat Gerecse

Egyesületünk buszt szervez a Don Bosco túrákra a Ge-
recsébe. A túra résztávjai közül a 30 és a 20 km-es távra
lehet jelentkezni. A 30 km-es táv a Zsámbéki romtemp-
lomtól Péliföldkeresztre meg miközben megtesz 680 m
szintemelkedést. Ennek a távnak a teljesítésére 8 óra
szintidõ jár. A 20 km-es táv a Máriahalom plébániától
Péliföldkeresztre meg ágy s eközben megtesz 500 m szint-
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emelkedést. Ennek a távnak a teljesítésére 7 óra szintidõ
jár. A rendezõk a rendezvény ideje alatt csak italt s édes-
séget biztosítanak! A célban lehetõség van önköltségi
áron egytálétel vásárlására. Nevezési  díj  mindkét  távra
700  Ft. A  busz  9  órakor  indul.  Felszállás  a  Gróf  Széchenyi
Iskola  és  a  Szent  István  iskola  elõtt.
Jelentkezés a buszra névvel (csoportos jelentkezés esetén
is név szerint), pénz befizetésével és a táv megadásával
Balogh Károlynénál (Piac utca 23, Pohár center).
Buszköltség: 14 év alatti tag: 1000 Ft; 14 év alatti nem
tag: 1200 Ft; Felnõtt tag: 1200 Ft; Felnõtt nem tag: 2000
Ft; Felnõtt nem tag szigethalmi: 1600 Ft

Jelentkezési  határidõ: szeptember 8 szerda. A jelent-
kezési határidõ lejárta után már csak a buszon fennma-
radó helyeket töltjük be, új buszt nem indítunk!

ÚJABB FEKETE ÉS BARNA ÖVESEKKEL
B V Ü LT A SEIZAN CSAPATA
Két nehéz és küz-
delmes héten van-
nak túl a szigethal-
mi karatésok. Au-
gusztus elsején kez-
dõdött a Magyaror-
szági Goju-Ryu Ka-
rate-Do Szövetség
minden évben meg-
rendezett nemzet-
közi edzõtábora
Gyomaendrõdön. Az elsõ hét a felnõtteké volt, összesen
120 karatés itthonról, Szlovákiából, Ausztriából és
Belgiumból. Napi hét-nyolc óra kemény edzés, kora
reggeli futás, sok kék és zöld folt valamint még több
izzadság volt a jelentkezõk jutalma. Ám ha valakinek ez
még kevés lenne, az utolsó napon övvizsgát tartottak a
Szövetség rangidõsei, és dan vizsgát a tábor fõinstrukto-
ra, a 9. dan-os Shihan Takeji Ogawa. A Halmi felnõttek
közül 11 fõ vett részt a megpróbáltatásokon. A 35 fokos
teremben tartott több órás vizsga olyan erõtartalékokat is
kikényszerített a karatékákból, amikrõl talán nem is
tudtak. A nap végén azonban mindenki büszkén és kitörõ
örömmel fogadta a gratulációkat.
A következõ hét az utánpótlásról és a felnövekvõ generá-
cióról szólt. Reggel futás és formagyakorlat a helyi focipá-
lyán, délben küzdelemre felkészítõ technikák, este pedig
a formagyakorlatok harci értelmezése volt a program.
Száz gyereket azonban nem lehet napi három edzéssel
lefárasztani, ezért a nap fennmaradó részében volt bir-
kózás az edzõkkel a strand gyerekmedencéjében. Vala-
mint kispályás focibajnokság és egy hatalmas, egész hetet
magába foglaló játékos vetélkedõ, mely az õsi szamuráj
világba röpítette a gyerekeket. Az utolsó nap itt is övvizs-
gával telt. A szigethalmi gyerekek közül ezen most ketten
vettek részt, mindketten sikerrel. 

Íme, a vizsgázók neve és elért szintje:
Fekete  öv: Körmendy Zsófia és Nagy Réka
Barna  öv: Sebestény László és Takács Dóra
Kék  öv:  Gál Anna, Kiss Gábor és Omaisz-Takács Dániel
Zöld  öv: Bak Richárd és Fazekas Sándor
Sárga  öv: Suhai Tamás
Fehér  öv  két  csík:Csicsay Imre, Prihoda Máté
Fehér  öv  egy  csík: Prihoda Armand 

BESZÁMOLÓ A 2010-ES TÁNCTÁBORUNKRÓL

ILLLLÉÉSS ANNDDRREEAA

elnök

Fantasztikusan sikerült idei tánctáborunk is. Végül 33-
an vettünk részt az edzõtáborban, amit Zánkán a Gyer-
mek és Ifjúsági Üdülõcentrum területén szerveztünk meg.
A tervezett programjainkat sikerült betartanunk, tervein-
ket és elvárásainkat sikeresen megvalósították a gyere-
kek. A reggeli futást majdnem minden gyerek egy héten
át végigcsinálta, amihez reggel 7-kor kellett felkelniük a
táncosoknak. A legfiatalabb kislányunk 5napból 4 napon
végig lefutotta a nagyobbaknak szánt "nagy kört", amit a
gyerekek állóképességének javítására találtunk ki. Ez
majdnem mindegyik gyereknél sikerült is. A szakmai órá-
kon aktívan vettek részt a növendékek, csakúgy, mint a
délutáni edzéseken. Naponta így 4 órát táncoltunk. Ebbõl
egy órát a tánchoz szükséges testképzésre használtunk
fel reggel úgy, mint erõsítések és nyújtások, forgások és
balett alapok. Naponta a Balaton partot is meglátogattuk,
ahol a gyerekek fürödtek, játszottak és vizibicikliztek.
Összességében elmondhatjuk, hogy táborunk hatéko-
nyan sikerült és mindenki nagyon jól érezte magát. Az
utóbbi idõben rengeteg jó eredményt szereztek növen-
dékeink Latin táncok kategóriában, és immár már újult
erõvel  kezdhetik az õszi versenyszezont. Mindenkit vá-
runk szeretettel a szeptemberi kezdõ tanfolyamokra.

Ízelítõ  az  idei  táborról:
Fotókat a www.dancelandtse.hu weboldalon találnak.
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Egy éremre is esélyes szigethalmi fiatal 
az I. Ifjúsági Olimpiai Világjátékokon!
BÓÓKKAA PÉÉTTEERR

Szûkebb pátriánk szülötte
Zsigmond Józsefrõl nekem
elõször a tisztelet jut e-
szembe. Általános isko-
lánkban, a Gróf Széche-
nyibe, nekem tanulóm volt.
Elõttem bontogatta szár-
nyait a testnevelés terén.
Az általános iskola elvég-
zése után a Halásztelekben
focizott. De aztán 2008-ban
sportágat váltott és boxolni
kezdett szintén Halásztel-
ken. Elsõ edzõi Csipkés
Barnabás és Ambrus Géza

voltak. Tehetségére, szor-
galmára, kitartására és
akaraterejére gyorsan felfi-
gyelt az MTK is, leigazolta
Józsit. Itteni edzõje, Dexler
Géza 2009-ben a Magyar
Bajnokságon (91+) súlycso-
portban III. helyezést ért el.
Az Énekes István Emlék-
versenyrõl is bronzéremmel
tért haza. Még ebben az
évben megnyerte Csehor-
szágban a Memorial Kupát
és a Szlovákiai Galántáról
is a végsõ diadallal tért ha-
za. E kimagasló eredmé-
nyek után egyenes út ve-
zetett a válogatottba. Itt

edzõje Metzger József. Ha-
zánkat József képviselte a
2010-i Ifjúsági Világbajnok-
ságon, ahol csak a késõbbi
világbajnoktól kapott ki, így
a nagyon elõkelõ 9. helyen
zárta a vb-t. Az Ifjúsági
Olimpiai játékok a belga
Jacques Rogge-nak az álma
volt. Az idén elsõ ízben
kerül megrendezésre ez a
verseny, amely egyenértékû
" a nagy" olimpiák nyári
versenyével. A Szingapúr-
ban augusztus 14-26 kö-
zött megrendezendõ játékra
Magyarországról 18 spor-
tágban 51 versenyzõ kvali-
fikálta magát, köztük az

éremre is esélyes mi fiúnk,
Zsigmond József is. Az
ünnepélyes búcsúztatás az
Uránia Filmszínházban volt
július 30-án. Az utazást a
NOB szervezi és bonyolítja
le. A magyar fiatalok egyen-
ruhát, sportfelszerelést és
szabadidõruhát is kaptak a
MOB-tól, amelyben közö-
sen vonulnak fel Szinga-
púrban az ünnepélyes meg-
nyitón. A 3600 sportolót
felvonultató nyári játéko-
kon mindnyájan szurkol-
unk a magyar fiataloknak,
mi szigethalmiak különös
tekintettel Zsigmond
Józsefnek.

BÓÓKKAA PÉÉTTEERR

Fogalmam sincs, miért tar-
tottam egy kicsit a lengyel-
országi úttól. Talán, mert
sosem jártam még ott, ta-
lán a focicsapatot féltettem
a leégéstõl, talán az una-
lomtól féltem. Na minderre
rácáfoltak személyes élmé-
nyeink és tapasztalataink.
Szuper volt. Jaworzsnoi
vendéglátóink megbízottjai,
Renáta és Editke, valamint
tolmácsunk Ágnes minden
kívánságunkat teljesítette,
s változatos programokat
szervezett számunkra. Vol-

tunk 5D-s moziban, mi-
nivárosban, Krakkóban,
sóbányában, júliálison, sze-
repeltünk a helyi televízió-
ban, banánoztunk, motor-
csónakoztunk és részt vet-
tünk egy négy iskola által
szervezett nemzetközi lab-
darúgó tornán. Teremben
játszottunk, a futsal szabá-
lyai szerint. Ez a torna volt
a lengyelországi kirándulá-
sunk ékköve, mert gyõz-
tünk, elhoztuk a kupát.
Sõt! A torna legjobb játé-
kosának Tajti Krisztiánt vá-
lasztották. S akik kivívták e
dicsõséget városunknak, a
játékosok: Szépi Richárd,

Tajti Krisztián, Varga Dávid,
Tuba Krisztián, Váradi Áron,
Jancsó Dávid, Házi Dániel,
Pethõ Szabolcs, Kiss Gergõ,
Görhes Olivér, Sárvári Zsolt
és Jovicic Félix. A felnõtt
kísérõk Farkas Ágnes tanár-

nõ, Kovács Attila és jómagam
voltunk. Köszönet illeti Szi-
gethalom Képviselõ Testüle-
tét, valamint Jaworzsno
vezetõit, hogy lehetõvé tették
számunkra ezeket a felejt-
hetetlen napokat.  

NYOLC NAP A PARADICSOMBAN
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Egészség-Halom

Elkezddött a tanév!
Régen, ha eljött a
szeptember eleje
ambivalens érzések
kerítettek hatalmukba:
bárcsak örökké nyár
lenne és a de jó lenne
újra az osztálytársakkal
lenni, hiszen hiányoz-
tak a kalandok a
szerelmek és néha
ahogy idsödtem még
a tanulás is. Választani
nem nekem kellett,
hiszen ha akartam ha
nem az iskola év
mindig elkezddött.

HARIS ÉVA

ISSKKOOLLÁÁSSOOKKNNAAKK

Akár most mész elsbe, akár
már kifelé tanulod magad az
iskolapadból, valami új vár rád.
Új tantárgyak, új tanárok akár
új iskola is és új megméret-
tetések. Ne nehezítsd meg az

életed a stresszel, vedd egy ki-
csit lazán a feladatot, és vágj
neki a lehet legnagyobb lelke-
sedéssel és szj világmegváltó
terveket. Ne higgy a pletykák-
nak és ne engedd, hogy megret-

tentsenek a "hihetetlen szigorú"
tanárokról szóló legendák.
Neked nincs más dolgod, mint
hogy tanulj, legyél kitartó és
figyelmes, és ne túl feltn. Az
élet csak akkor szép, ha min-
denben megtalálod a jót, ha jó
a kondíciód és szereted a
mozgást, legyél te az osztály
legjobb sportolója, ha szépen
rajzolsz vagy énekelsz, szere-

pelj gyakran
a tehetsé-
geddel. 
Olvass rend-
szeresen, ez-
zel bvül szó-
kincsed és
sok élményt
tartogatnak
számodra a
könyvek. 
Nincs olyan

gyerek, aki ne lenne valamibe
jó. Találd meg magadban a
tehetséget! A kudarcokat fogd
úgy fel, hogy azért vannak az
életedben akadályok, hogy
legyzd ket, ha nem megy

elsre majd megy másodikra
vagy harmadikra. Soha ne add
fel!

NAAGGYYSSZZÜÜLLKKNNEEKK

Az új helyzetek nem csak a
gyerekeket, de a szülket is
megviselik, ezért nagy segítség
egy gondos nagyi vagy papi,
aki segíti az unoka életét.
Fontos, hogy a nagyszül
mindig legyen rugalmas: mond
el a véleményedet, de ha az
unoka másképpen dönt, ne
sért dj meg. Az eltér  vé-
lemények békésen megférhetnek
egymás mellett, ha felhábo-
rodás vagy szörnyülködés he-
lyett engeded, hogy unokád
érveljen. Könnyebben elfogadja
javaslataid, ha nem ellenfelet,
hanem partnert lát benned.

Mindig légy aktív hallgató, és
biztosítsd unokád érzelmi támo-
gatásodról. Ez azonban ne
jelentse azt, hogy cinkosa vagy
a szülkkel szemben. Inkább

segítsd, hogy belássa anya
vagy apa igazát. Ne éreztesd
vele, ha valamiben nem értesz
egyet a szülkkel.

Kérd unokád segítségét, hogy 
tanítson téged. Legyen szó a
mobiltelefon beállításáról, inter-
netes keresésrl, biztosan  is
tud neked újat mutatni. A siker-
élmény, amellyel így megaján-
dékozod, még akkor is jó befek-
tetés, ha a megszerzett tudást
soha életedben nem akarod
alkalmazni.  

A legfontosabb, hogy öleld meg
az unokád, fejezd ki, milyen
büszke vagy arra, hogy els -
vagy egy újabb - osztályba lép;
de ne felejtsd el, hogy a szü-
lknek is jólesik néhány elisme-
r szó nemcsak gyermekükr l,
hanem saját erfeszítéseikrl is.

Sok sikert kíván a 2010-2011-
es tanévre a Szigethalmi Élet-
módváltó Klub.



Molnár László Sándor, önkormányzatunk
képviselõjének!
Uram! Ön polgármesterjelöltté tette magát frissen "megszervezett
kis csapatában". - Hogyan is áll a csapat?! Ez a harmadik
szórólapja, amit bedobtak postaládánkba. Kettõ ugyanaz:
"Kisgazda - Szociál-Demokrata" - megdöbbentett a párosítás, a
szövetség, ez a választók félrevezetése! Mostani meg "Történelmi
Szövetség Szigethalomért". Kezdõdik a történelem? Hm...
Programjuk hívószavai: járdaépítés, közvilágítás korszerûsítése,
felfestett gyalogátkelõ, térfigyelõ kamera, városi- könyvtár
bõvítésének befejezése, egészségügyi ellátás színvonalának
további javítása, bölcsõdei - óvodai férõhelyek bõvítése, ....És
vége. Csakhogy ezek évtizedek óta fokozatosan megvalósult,
mûködõ eredmények! Bölcsõde nem volt: kialakítottak, építet-
tek!! Ha szükséges, lesz pénz, majd bõvítik! Új terv, ötlet nincs?
Kár! Kérem, még egyszer olvassa el a Szigethalmi Híradó
augusztusi szám 4. oldalán Tóth Tibor ny. iskolaigazgató úr
rövid írását, gondolatát, különösen utolsó bekezdését! Írja, 24
éve Szigethalmon él, - szerintem inkább van háza, az is lehet,
hogy évekig csak aludni járt Szigethalomra!? Nem írja, hogy hol,
mit dolgozott Szigethalomért, mint olyan sokan "kesztyû nélküli
kezeinkkel" építkeztünk!? Nem találkoztunk! A jelenlegi önkor-
mányzati testületrõl, Fáki László polgármester úrról lesújtó,
minõsíthetetlen a véleménye: elkényelmesedett, elbiza-
kodott....Hogyan tud közöttük létezni? Nincs "nagykoalíció", soha
nem is volt, ezt Ön képzeli. Se nagy, se kicsi! Nincs párt hovatar-
tozás!! Ez Fáki László polgármester úr elve, gyakorlata!!!
/Tudom, mert egy ciklusban választott képviselõként együtt dol-
goztunk!/ Bizonyos hitelfelvétellel kapcsolatban /ön szerint/
logikusan ellene érvelt, a 18 tagú testület 17-1 arányban
megszavazta. Tehát "ön a kakukk-tojás", az egy. Tévedhetünk!
Ez nem a koalíció! Szórólapjának hangneme: gyûlölködõ, borzal-
mas érzés olvasni! Megtisztelem, hogy mégis elolvasom. Konkrét
terveirõl írjon! Kérem, az általam kifogásoltakon próbáljon vál-
toztatni, mert aki olvassa, nyugalmát jobban zavarja, mint a
repülõgépek zúgása 

Farkas Pálné

Olvasói reagálás Sz. L. levelére
Sz. L. olvasói levelére szeretnék én is válaszolni. Sokaktól hallot-
tam már az általa feltett kérdést, hogy "mitõl város Sziget-
halom?".  Nyugdíjba menetelem után, 2003-ban Szombathelyrõl
költöztem Szigethalomra. Szombathelyen az általam alapított
fõiskolai tanszéken gazdaságfejlesztést, - politikát oktattam.
Alapító tagja voltam a Magyar Tudományos Akadémia IV. számú
bizottságának, a Környezetgazdálkodási Bizottságnak is.
Mindezekért beválasztottak a Vas- megyei Önkormányzat
Területfejlesztési Bizottságába. Szigethalmot hamar megszok-
tam, megszerettem, és szakmámnál fogva tanulmányozni
kezdtem a város arculatát, múlt-, jelen - és jövõbeli fejlõdését,
fejlesztési terveit. 2003 óta mindezekrõl néhány tanulmányt
írtam. Elképzeléseimet az V. Területfejlesztési Országos
Konferencián is elõadtam. Téziseimet vita követte és elfogadták
azokat. Elõadásom könyv alakban is megjelent. Munkáimat a
Hegedüs Géza Városi Könyvtárban mindenki tanulmányozhatja,
Sz. L. figyelmébe ajánlom a 2005 és 2009 években megjelent,
mindenre kiterjedõ, elemzõ dolgozataimat. Az én szemléletem a
liberális-szocialista városvezetés szemléletétõl távol esik. Viszont
el kell ismernem, hogy a városvezetés az elmúlt években ügye-
sen pályázott, más településekhez képest jelentõs forrásokhoz
jutott. A megszerzett összegekkel folyamatosan erõsítette
Szigethalom városi funkcióit. Munkáimból viszont kivehetõ, hogy
én a városfejlesztésben más irányokat képzelnék el. Pár évtized-
del ezelõtt a várossá avatásnak igen szigorú feltételei voltak.
Ezek értelmében Szigethalom nem kaphatott volna városi rangot.
Napjainkban, hazánkban évente tízes nagyságrendben léptetnek
elõ falvakat várossá. Az elmúlt fél évtized nagyszámú új városá-
val összevetve településünket bátran kijelenthetjük, hogy
Szigethalom város! - és legyünk erre büszkék!

Dr. Bokor Péter

Tisztelt Fõszerkesztõ Asszony és Fáki László
Polgármester Úr! 
Mindig szívesen olvasom a Szigethalmi Híradót, mert sokoldalú
és számos színvonalas írással tájékoztatja a lakosságot.
Augusztusi számukban közzétettek egy olvasói levelet, aminek
válaszát nem tudom és nem is akarom szó nélkül hagyni.
Konkrétan a szigethalmi Szent István Általános Iskolánál kihe-
lyezett 30 km/h sebességkorlátozó táblával kapcsolatban
szeretnék néhány gondolatot hozzáfûzni. Nincs okom, hogy ne
vállaljam a nevemet, mint ahogy Sz.L. tette, és bízom benne,
hogy az újság hasábjain Polgármester Úrtól én is kapok választ.
Két gyermekem is jár az iskolába, így én maximálisan
egyetértek a sebes-
ségkorlátozó tábla
kihelyezésével, AZON-
BAN az "állandósított"
sebességkorlátozás
kizárólag arra jó, hogy
a helyi Rendõr-
kapitányság minél több
bírságot tudjon kiszab-
ni (ami sajnos nem
marad a helyi kapi-
tányság zsebében, hogy bûnüldözésre fordíthassa, de ez egy
másik történet), nem pedig arra, hogy hétfõtõl-pénteking 7-18
óráig a gyermekeimet védje a gyorshajtó gépjármûvezetõkkel
szemben. Tudomásom szerint sem éjszaka, sem pedig hétvégén
nem jelentõs az iskola környékén a "gyermekforgalom". És, ha
már a gyermekvédelemnél járunk... Véleményem szerint egy
gyalogátkelõ sokkal hatékonyabban védené a gyerekeket - és
merjünk nagyot álmodni! egy közlekedési lámpával ellátott
gyalogátkelõ, mint egy 30 km/h sebességkorlátozó tábla. A
bírság mértékérõl lehetne vitatkozni, de ez nem az én tisztem.
Én optimista vagyok és bízom benne, hogy senki nem lesz meg-
büntetve, mert betartja a törvényt... Apropó törvény betartás...
Évek óta hatalmas propagandát készítenek a parlagfû irtásnak,
ami nem kevés pénzbe - a mi pénzünkbe!!! - kerül az államnak.
Van egy régi mondás, ami épp idevág: "A madzagot magad elõtt
tolni kegyetlen nehéz, míg magad után húzni gyermekjáték.
Példamutatással lehet a legtöbbet elérni". Önkormányzatunk
gondosan betartatja a törvényt, gondosan megbünteti a törvényt
nem tisztelõ állampolgárokat, míg Önnönmaga a törvényre fittyet
hányva növeszti a "közellenség" növényt. A minap a Szent
István Általános Iskola környékén jártam, ott készültek a mel-
lékelt felvételek. Bár máshol is készülhettek volna.... példa van
elegendõ. Ki bünteti meg a hanyag Önkormányzatokat? Várom
mielõbbi válaszukat az újság hasábjain. Tisztelettel:

Kovács Szilvia

Tisztelt Kovács Szilvia!
A büntetésekrõl csak röviden annyit, hogy a rendõrség sebes-
ségmérõvel csak olyan idõszakban telepedik ki, amikor iskola
idõ van. Azonban a félreértések miatt, megfontoljuk a sebesség-
korlátozó táblát idõ intervallummal ellátó kiegészítõ táblával való
bõvítését. A gyalogátkelõ és fõleg a lámpás keresztezõdés már
többször is téma volt, de erre építési engedély a fõhatóságok
nem adtak. A parlagfûvel kapcsolatban is szeretném jelezni nem
a büntetés a fõ cél. Elõször mi is csak felszólítjuk a szabály-
sértõt és csak a második alkalom után büntetünk. Valóban
igaza van, hogy az önkormányzatnak élen kell járnia a ren-
drakásban, de sajnos a kapacitásaink végesek és nagyon sok
szabálytalan hulladék ler-
akása miatt a nyáron erre
nem jutott megfelelõ figyelem.
Köszönöm jelzését. Továbbitom
a kollégáim felé, hogy erre job-
ban figyeljünk oda.

Fáki László polgármester

Olvasói levél 
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Ferter  János  karikaturista



IMMPPRREESSSSZZUUMM-SSZZIIGGEETTHHAALLMMII HÍÍRRAADDÓÓ-IINNGGYYEENNEESS ÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII HHAAVVIILLAAPP Fõszerkesztõ,  tördelõszerkesztõ:  Tari Eszter. Rovatvezetõk:
Gondolatok  a  könyvtárban:  Vékonyné Szoboszlai Éva; Hírmorzsák:  Fabula Jánosné; Kulturális  programok,  Séta  a  múltban,
Csak  sportosan:  Zajzonné Bognár Györgyi; Oktatás:  Szedlárné Pántya Veronika,Mermeze Klára, Holczhauser Zsuzsanna;
Egészség-HHalom:  Haris Éva; Irány  a  Mozi:  Domonkos István. Telefon:  06-224-4403-6656  Nyomda:  Ex-KKop  Bt.    Szigetszentmik-
lós.  A  Szigethalmi  Híradónál  a  lapzárta  minden  hónap  15. A  megjelenés  várható  idõpontja  minden  hónap  elseje.    E-mmail:
szigethalmi.hirado@szigethalom.hu  A  kéziratok  elfogadása  nem  jelenti  azok  feltétlen  megjelenését!  A  szerkeztõ  az  újságban
megjelent  cikkek  tartalmával  nem  feltétlen  ért  egyet.  


