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Az elõzõ hónaphoz képest Szigethalom területén három-
mal több, összesen nyolc betörést jelentettek a kapi-
tányság felé. Ebbõl egy, nem családi ház volt. Az is-
meretlen elkövetõk hat esetben az ajtón keresztül, ezen
belül három esetben a teraszajtón, egy esetben szúnyo-
gháló kivágásával, besurranással, lakatlevágásával jutot-
tak be a kiszemelt épületbe. A bejelentett összes kár
12.640.000 forint volt. A legnagyobb eltulajdonított érték
10.000.000 forint, a legkisebb érték 120.000 forint volt. A
bûncselekmények a város területét lefedik, de kettõ az Or-
gona utcában történt. A cselekmények döntõ része az esti
és a kérõ eseti órákban történtek, de volt délelõtt, és kora
délután is elkövetés. A hónap során a Babits M utcából
egy C.5 személygépkocsit tulajdonítottak el.

A hónap során személyi sérüléses balesetet nem jelentet-
tek be. Három anyagi káros balesetnél intézkedtek a
rendõrök Ebbõl egy a Váci M utcában volt ahol egy
személygépkocsi nem adott elsõbbséget kikerülés során a
szembõl érkezõ gépkocsinak. Augusztus 9.-én reggel
07.55-kor a Gábor Á. utcában egy személygépkocsi ve-
zetõje ittasan egy kerítésnek ütközött. Sajnos a város
utcáinak és területének több pontján megáll az esõvíz.

Egy esõs napon az üdülõterület egyik lakója csákánnyal
felemelte a csatorna fedelét, hogy levezesse a felgyülemlett
vizet. A csákányt otthagyta a lyukban, amit nem vett észre
egy autós, és belehajtott. Ezek a szerencsére csak anyagi
kárral járó balesetek is elgondolkodtatnak, és a szabályok
betartására intenek.
Nem a városban, hanem Tököl területén történt egy súlyos
csoportos fegyveres rablás. Négy csuklyás elkövetõ a késõ
eseti órákban a villanyórát lekapcsolva ment a kiszemelt
családi házhoz, ahol férj és feleség tartózkodott otthon. A
férfi gyanútlanul ment ki megnézni, hogy mi történ az
árammal, amikor leütötték, majd a lakásban lerohanták,
bántalmazták, megkötözték a bent tartózkodó feleséget, és
az értékeket összeszedve távoztak. Kérünk mindenkit, kö-
rültekintõen járjon el, ha valamilyen rendellenességet ész-
lel. Ha ilyen súlyos támadás éri ne álljon ellen, de részlete-
sen / személyleírás, ruházat, hanghordozás stb / figyelje
meg az elkövetõket, és mihelyt teheti, hívja a rendõrséget.
Az õsz beköszöntével rövidülnek a napok. Mikor reggel
elmegyünk, este hazajövünk, már sötét van. Sokan gyalog
vagy kerékpárral járnak. A rossz látási viszonyok között
kérjük, mindenki gondoljon a jó láthatóságáról, hordja-
nak láthatósági mellényt, fényvisszaverõ eszközöket,
csíkokat. Ha járda van, gyalog azt használják, ha nincs,
az úttest szélén a forgalommal szemben közlekedjenek.
Minden körülmény között tartsák be a jogszabályokat,
megelõzve ezzel az esetleges baleseteket és az esetleges
ellenõrzések okozta kellemetlenségeket.

Címlap: Gyereksereg érkezik az autómentes napra
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Rendõrségi tájékoztató

A  SZIGETHALMI POLGÁR R EGYESÜLET A SZIGETHALMI
GYERMEKEK ÉS I D S E K BIZTONSÁGÁÉRT (I.  RÉSZ)
DDR SSCHULLER GGÁBORNÉ

A Szigethalmi Polgárõr E-
gyesület tevékenységének
két évtizede alatt egyik leg-
fõbb feladatának tekintette
az idõsek védelmét és az if-
júság felkészítését a helyes
közlekedésre, az életben va-
ló viselkedésre. Ezeknek a
feladatoknak a megoldásá-
hoz sok éve kiváló kapcsola-
tot sikerült kiépíteni Sziget-
halom Város Polgármesteri
Hivatalával, a Szigetszent-
miklósi Rendõrkapitányság-
gal, a városunkban mûködõ
Négyszínvirág Óvodával, a
Szent István Általános Isko-
lával, a Gróf Széchenyi Ist-
ván Általános Iskolával, a
Városi Szabadidõ Központ-
tal, a civil szervezetekkel
(közöttük a két nyugdíjas
szervezettel: Szigethalmi
Nyugdíjasok Baráti Köre és
Vidám Nyugdíjasok Klubja).
Fentiek megvalósítása ér-
dekében Egyesületünk pá-
lyázatot nyújtott be Nemzeti

Civil Alaphoz, melynek elbí-
rálása során a napokban
pozitív választ kaptunk. En-
nek megfelelõen 500.000.-
forint vissza nem térítendõ
támogatást kapunk. Egye-
sületünk számára azonban
olyannyira fontos a gyerme-
kek biztonsága, hogy már a
pályázat benyújtása elõtt
hozzá fogtunk a benne fog-
lalt célok megvalósításához.

A 2009-2010 tanév zárása-
kor az év végi bizonyítvány-
nyal együtt minden tanuló
megkapta "Nyári kisokos"
címû kiadványunkat, mely
felhívja a figyelmet a nyári
vakáció biztonságos eltölté-
séhez szükséges tudnivalók-
ra. Ezeket a tanácsokat a-
zonban gyermekeink nem
csak a szünidõben, hanem a
mindennapokban is alkal-
mazhatják.

A helyes közlekedésre való
nevelést nem lehet elég
korán kezdeni. Nyár elején
kereste meg Egyesületünket

a Szivárvány Bölcsõde és
Védõnõi Szolgálat vezetõje,
hogy a bölcsödébe járó gyer-
mekeket is készítsük fel a
közlekedésre. Ennek kere-
tében adtunk át szeptember
elején hetven darab látha-
tósági mellényt a piciknek.
Elõször megszeppentek, de
rövid látogatásunk végére
már mindenki jól látszott a
sárga mellényben. (Remél-

jük, hogy a szülõk nem felej-
tik el ráadni utcára lépés
elõtt a gyermekekre.) A picik
és gondozónõik egy aranyos
képpel ajándékozták meg a
mellényeket átadó polgárõ-
röket. A következõkben az
idõsek felé fordul figyel-
münk, mely akcióról ismé-
telten beszámolunk.
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Pályázati felhívás
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Szigethalom Város Önkormányzata (székhely: 2315 Szigethalom,
Kossuth Lajos u. 10., a továbbiakban: kiíró) nyilvános, egyfordulós,
írásbeli ajánlattétel alapján lebonyolításra kerül projektterv
pályázatot hirdet az alábbi tárgyban: "Szigethalmi Sportközpont
megvalósítása". A pályázat célja a Kiíró tulajdonában lév 052/1
hrsz-ú ingatlanra tervezett sportközpont kialakításának megterve-
zése, a megfogalmazott igények és tervezett létesítmények ponto-
sítása, a projekt megvalósíthatóságának vizsgálata. A pályázat tar-
talma kiterjed a pályázati dokumentációban szerepl létesítmények
elhelyezkedésének és kialakításának vázlattervi szint megjeleníté-
sére minden, a Kiíró által meghatározott változatban, továbbá az
irányadó kivitelezési, fenntartási és karbantartási költségek változa-
tonkénti kidolgozására, a tervezett létesítmények változatonkénti
kihasználhatóságára.

A sportközpont Kiíró által tervezett létesítményei:
a) Labdarúgó pálya: mfüves és füves változatban; I. osztályú
(nemzetközi) 105 x 68 m játéktér méret és III. osztályú 100 x 65
m játéktér méret változatban.
b) Többfunkciós pálya: mérete 20 x 40 m (22x44 m), anyaga mul-
tifunkciós elasztikus burkolati rendszer.
c) Öltöz épület: 4 db öltöz - mosdó zuhanyzó blokk, 1 db játék-
vezeti és partjelz i öltöz, raktár, szertár, büfé-klubhelyiség, ven-
dég- és akadálymenetes mosdó.
d) Lelátó: hosszú távú bvítési lehetség, labdarúgó pályák osztá-
lyához (méretváltozatához) igazított férhellyel
e) Futópálya: hosszú távú bvítési lehetség, labdarúgó pálya köré
építve, 3 sávos rekortán futópálya
f) Extrém sportpálya és Boccia pályák: hosszú távú bvítési
lehetség, mérete 20 x 30 m

A benyújtandó pályázat minden részét változatonként szükséges
elkészíteni. A kialakítási helyszínrajzon valamennyi tervezett létesít-
ményt, valamint hosszú távú bvítési lehetséget fel kell tüntetni. A
részletes kialakítás vázlatterveit, valamint a kivitelezési, fenntartási
és karbantartási költségeket, kihasználhatóságot az a) - d) pontok
vonatkozásában pontonként kell kidolgozni. A projektterv pályázat
díjazása: A Kiíró az általa legjobbnak ítélt pályázatokat díjazza. A
díjazásra rendelkezésre álló keretösszeg 2.000.000 Ft. A legma-
gasabb díj 1.000.000 Ft, a legalacsonyabb díj 300.000 Ft. A Kiíró
összességében az els 3 helyezést tervezi díjazni. Pályázó tudomá-
sul veszi, hogy a díjazás ellenében az által készített projektterv
pályázat és az abban foglalt vázlattervek Kiíró tulajdonába kerül-
nek, ezáltal szabadon felhasználhatók és továbbtervezhet k.
Pályázni a Kiíró által elkészített pályázati dokumentáció megvásár-
lásával lehet. A dokumentáció vételára bruttó 20.000 Ft, mely
kizárólag átutalással fizethet meg a Szigethalom Város Önkor-
mányzata Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-00201552-
00100 000 számú számlájára a "sportközpont" közlemény feltün-
tetése mellett. (Külföldrl érkez átutalás esetén SWIFT kód: __,
IBAN: __, bank neve: __., bank címe: __.). A pályázati dokumen-
tációt a dokumentáció vételárának befizetésrl szóló banki igazolás

ellenében, a pályázatot lebonyolító Szigethalom Városfejleszt Kft.-
nál (2315. Szigethalom, Kossuth L. u. 10.) lehet átvenni hétftl-
csütörtökig 8-16 óra között. Az átvétel pontos idejét kérjük elzete-
sen telefonon egyeztetni. Idpont egyeztetés: Csiszérné Halász
Ildikó vagy Kerepesi Balázs +36-24-403-658 /131. mellék. A do-
kumentáció megfizetett vételáráról szóló számlát a Kiíró utólagosan,
postán küldi meg a vevnek. A pályázó a pályázati dokumentáció
szerint összeállított pályázatot 1 eredeti, 2 eredetivel egyez máso-
lati, valamint 1 elektronikus (CD/DVD) példányban köteles a Kiíró-
hoz a pályázati dokumentációban meghatározottak szerint benyúj-
tani. A pályázónak a pályázat kidolgozása alatt lehetsége van
kérdéseit írásban feltenni legkésbb 2010. november 4. napjáig a
+36-24-514-800-as faxszámon vagy a varosfejlesztes@szigetha-
lom.hu e-mail címen keresztül. A feltett kérdéseket Kiíró a lehet
legrövidebb idn belül, de legkésbb 2010. november 12. napjáig
írásban megválaszolja. Kiíró 2010. szeptember 30. napján 10
órától helyszíni bejárást tart a pályázók részére. 
A pályázatok benyújtásának és a pályázatok bontásának helye és
határideje: Szigethalom Város Önkormányzata 2315. Szigetha-
lom, Kossuth L. u. 10. Díszterem, 2010. november 30. napja 10 ó-
ra. Kiíró a hiánypótlás lehetségét teljes körben biztosítja. A pályá-
zatok kiválasztása az összességében legelnyösebb pályázat alap-
ján történik. A benyújtott pályázatok értékelését szakmai bizottság,
a nyertes pályázat(ok) kiválasztását Szigethalom Város Önkor-
mányzatának Képvisel-testülete végzi. A kiíró fenntartja a jogot,
hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat ered-
ményhirdetésének helye és ideje: Szigethalom Város Önkormány-
zata 2315. Szigethalom, Kossuth L. u. 10. Díszterem, 2011. január
28. napja 10.00 óra.

"Értesítjük  a  Tisztelt  lakosságot,  hogy  az  évente  egyszeri,
díjmentes  zöldhulladék  begyjtés  Szigethalom  városban
2010.  november  08.  -  2010.  november  12.  között  törté-
nik.  Az  ingatlanok  tulajdonosai  a  kommunális  hulladék  el-
szállításának  napján,  a  háztartási  hulladéktól  kissé  távo-
labb,  elkülönítve,  bármilyen  edényzetben  reggel  07  óráig
helyezzék  ki  a  közút  szélére  a  zöldhulladékot.  Az  ágakat
kévékbe,  a  falombokat  lezárt  zsákokba  kérjük  helyezni.  
A  zsákolást  úgy  szabad  elvégezni,  hogy  az  kibírja  a  kézi
emelést."
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Közösségi közlekedés elnyben részesítésének lehetségei
HÁÁJJAASS RÓÓBBEERRTT SÁÁNNDDOORR

Közlekedés Tudományi
Egyesület
Városi Közlekedési Tagozat
Közlekedés Tervezési és
Közlekedés Fejlesztési
Szakosztály

Tisztelt szigethalmi Lakos!
Elõször is engedje meg,
hogy bemutatkozzam. Há-
jas Róbert Sándor vagyok a
gyõri Széchenyi István E-
gyetem közlekedésmérnök
hallgatója, a Közlekedés
Tudományi Egyesület Vá-
rosi Közlekedési tagozat
Közlekedés tervezési és
Közlekedés fejlesztési szak-
osztályának tagja. Az idei
évben Szigethalom Város
Önkormányzata a Petõfi
Sándor utcánál levõ HÉV-
megállót uniós és saját for-
rásból a HÉV-megálló kör-
nyezetrendezése c. KMOP-
2008-2.3.1/C-08 sz. pro-
ject keretében felújította és
ott 41 férõhelyes parkolót
és kerékpár tárolót épített
ki, továbbá a területrende-
zést is elvégezte növényzet-
tel illetve öntözõ berende-
zéssel. Ez az intézkedés egy
olyan lehetséges megoldása
a közösségi közlekedés
vagy másik nevén a tömeg-
közlekedés népszerûsítésé-
nek, mellyel a közlekedõket
kulturált környezetben fo-

gadva tudjuk ösztönözni
ezen alternatíva haszná-
latára az egyéni közlekedés
terhére. Számos felmérés
mutatja és magunk is ta-
pasztaljuk, hogy a megnö-
vekedett autós forgalom
zsúfolttá, sok esetben kao-
tikussá alakítja az amúgy
sem egyszerû közlekedést.
A motorizációs folyamat e-
redményeképpen a kutatá-
sok is azt mutatják, hogy
hazánk gépkocsi állománya
a közúti kapacitások fi-
gyelembe vételével nõni fog.
Ezt a várható trendet mu-
tatja a következõ diagram,
mely az egyéni közlekedés
és a közösségi közlekedés
összehasonlítását szemlél-
teti. Egyértelmûen látszik a
kritikus növekedés.
Ezt a folyamatot, vagyis a
közlekedési módok közötti
arány megváltoztatását,
optimalizációját célzó mo-
dell az úgy nevezett MODAL
SPLIT, melynek elvi alapjai,
megvalósításához szüksé-
ges intézkedések a húzó és
visszatartó cselekedetek.

Ilyen intézkedések lehet-
nek: parkolás gazdálkodás
szabályozása, behajtási ti-
lalmak, forgalom technikai
intézkedések (BUSZ sáv,
egyirányúsítás, auto stop),
P+R parkolók építése tö-
megközlekedési átszállási

pontokra, menetrendi ösz-
szehangoltság, komfort ér-
zet tényleges javítása, ön-
kormányzati szerepválla-
lás, gyorsabb közlekedés,
iskola BUSZ rendszer, köz-
lekedési ellátottság javítása
(250-300 m sugarú körben
elérhetõ közlekedési pon-
tok), díjszabási rendszer
állami kompenzációs támo-
gatása, ezzel a viteldíjak
megfizethetõsége, mely a
szolgáltatás színvonalával
egyenlõ legyen.

Ezek a lépések szükségesek
ahhoz, hogy közlekedési
rendszerünk, ami összetett
javulni tudjon. Az eddig el
nem látott területek új
hálózatot kapjon, az eddigi-
ek folyamatos fejlesztés alá
kerüljenek infrastruktúra

és jármûpark szintjén.
Mindezt kísérje végig az
utas központú gondolko-
dás, a szolgáltató magatar-
tás. Szigethalom Önkor-
mányzata már megtette az
elsõ lépést a cél felé, ami
az, hogy minél többen
használják Ráckevei kis-
térségünk gerinc vonalát, a
Ráckevei HÉV-et.
Remélem, hogy térségünk
többi települése is él ezzel a
lehetõséggel, hiszen a meg-
álló rekonstrukciója utáni
tapasztalatok is azt mutat-
ják, hogy a parkolók száma
jelentõsen nõtt így van
igény az újabb parkolóra,
amit remélhetõleg Sziget-
halom alsó megállóhelyen
hamarosan láthatunk.

Elektronikai és szelektív hulladék 
begyûjtés Szigethalmon
Az Aries Kft. a Fe-Group Invest Zrt.-vel közösen 2010.
október 4-8-ig (hétfõtõl-péntekig) Szigethalom város
területén ingyenes elektronikai és szelektív hulladékbe-
gyûjtést tart. Helyszíne: Gróf Széchenyi István iskola ud-
vara 2315 Szigethalom, Thököly utca 47. Szent István is-
kola udvara 2315 Szigethalom Szabadkai utca 64. Az
intézmény területén elhelyezett konténerekbe az alábbi
napokon és idõben lehet majd elhelyezni, egy önkormány-
zatnál dolgozó munkatárs segítségével a hulladékot, Hét-
fõn 10-18 óráig, Kedden, szerdán, csütörtökön 8-16 óráig,
Pénteken, 8-12 óráig
Átvehetõ hulladékok: háztartási nagy-és kisberendezések,
információtechnológia; távközlési berendezések, szóra-
koztató elektronika; elektromos játékok, barkácsgépek,
telefonok, ellenõrzõ vezérlõ berendezések, minden a ház-

tartásban keletkezõ elektromos és elektronikai beren-
dezések, 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 iskolák
részére egyaránt, mert a hulladékot a lakosságtól ingyen
veszi át az Fe-Group Invest Zrt. és az átvett hulladékok
lemérése után a fajtánként megállapított árral szorozott
összeget utalja át az Iskolák részére. Tehát az iskola,
pénzt fog kapni, amit fejlesztésére, játékok vásárlására
esetleg a gyerekek támogatására fordíthat. 

Figyeljünk a környezetre, gyûjtsük a hulladékot szelektí-
ven és még a gyerekeink is jól járnak!
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Már a kicsik is...

Jaworznoban jártunk

Eljött ez az idõ is. Már a
Szent István Általános Is-
kola József Attila utcai é-
pületében is!
No mielõtt bárki valami
szégyenletes dologra asszo-
ciálna, arra gondolok, már
a kisiskolásoknak is adott
a lehetõség, hogy akadály-
mentesített épületben szív-
ják magukba a tudás alap-
jait. Idén nyáron, június
végétõl augusztus közepéig
folytak az építési munkála-
tok a kétszintes épületben
és környezetében. Több-
nyire olyan munkálatok,
amik nem hoztak látványos
változást (talán ez alól kivé-

tel a lift megjelenése, ennek
külön aknát kellett építeni),
de egy fogyatékkal élõ bi-
zonyára megérzi a fejlõdést.
Mindkét szinten vezetõsá-
vokkal láttuk el a folyosó-
kat, teljes felületüket újra-
burkolva, falaikat átfestve.
Az osztálytermek ajtóit ki-
cseréltettük betekintõ nyí-
lásokkal ellátottakra, tok-
cserékkel együtt. A tanári
mosdók helyett akadály-
mentesített mosdókat épí-
tettünk. 
A bejáratot is cseréltettük.
Az iskola körüli közlekedést
is felújítottuk. Ott ahol nem
volt megfelelõ a járda szé-

lessége vagy minõsége, hoz-
zá- és újraburkoltattuk.
Térkõvel burkolt akadály-
mentes parkolóhely is ké-
szült. Az átalakítás az Eu-
rópai Unió támogatásával
valósult meg, melyre való
jogosultságot a KMOP-
4.5.3-09-2009-0023 számú
pályázatunkkal nyertük el.
A támogatás keretében be-
szerzünk még állítható ta-
nulóasztalokat, hordozható
indukciós hurkot és egy fel-
olvasó-szoftverrel ellátott
asztali számítógépet is.
Az épületen van még mit
ügyködni, rengeteg a felújí-
tandó részlet. Jelen támo-

gatással, mivel az uniós
szabályozások rendkívül
szigorúan követik a fel-
használást, ezekre a fejlesz-
tésekre volt lehetõség. Mint
korábban már említettem,
nem járunk csukott szem-
mel, keressük a lehetõséget
és a forrást a további felújí-
tásokra.
Elõzõ számban megjelent
cikkem nyomában nem
tudom, van-e értelme kér-
ni, vigyázzunk az elkészült
elemre, de azért igyekez-
zünk!

DRR SCCHHUULLLLEERR GÁÁBBOORRNNÉÉ

alpolgármester

Öt évvel ezelõtt nyílt meg a
lehetõség arra, hogy Sziget-
halom testvérvárosi kap-
csolatot létesítsen egy len-
gyel várossal, Jaworznoval.
Miután nem volt még ilyen
irányú tapasztalatunk, ki-
csit félve fogtunk hozzá. De
a két város polgármestere -
Pawel Silbert és Fáki László
- meglátta egymás városá-
ban és a benne lakó embe-
rekben a lehetõséget az élõ
kapcsolat kialakítására. El-
múlt öt év és a kapcsolat o-
lyan magas színvonalon
mûködik, hogy az példaér-

tékû.  Bizonyítja a több
mint hatvan találkozó és az
a több száz fõ, aki részt vett
a programokon. Gyermeke-
ink csereüdülése, futóver-
senyeken való részvétel,
cserkésztáborok, kiállítá-
sok megrendezése. Mind-
mind olyan lehetõség, mely
alkalmat ad egymás kultú-
rájának, szokásainak meg-
ismerésére. Jó testvér mód-
jára tudunk örülni egymás
sikereinek, de aggódunk
egymásért a bajban.(Együtt
avattuk a jaworznoi új
Könyvtárat, a szigethalmi
új Óvodát.) 

A 2010-es év dupla jubile-
um Jaworznonak. Tíz éve

lépett testvérvárosi kapcso-
latra a cseh várossal, Kar-
vinával és öt éve Szigetha-
lommal. Többek között ezt
is ünnepeltük augusztus
végén a "Jaworznoi Napok"
keretében, melyre a Sziget
Néptánc Egyesület tagjai, a
Városi Szabadidõ Központ
munkatársai mellett meg-
hívást kapott Regényi Ti-
borné képviselõ asszony is.
A V-75 Egyesület tagjai
fõzték a finom gulyást,
melynek óriási sikere volt a
látogatók körében. A dele-
gációt dr Schuller Gáborné
alpolgármester vezette.

A látogatás alkalmából az
öt évvel ezelõtt Szigethal-
mon megszületett "Testvér-
városi szerzõdés" is mege-
rõsítésre került az új doku-
mentum aláírásával. Az ün-
nepi beszédek is inkább

voltak baráti visszaemlé-
kezések, mint hivatalos
mondatok. A ceremónia
végén a Városi Parkban
mindhárom település veze-
tõje jávorfát ültetett és ott
mostantól emléktábla is
hirdeti baráti kapcsolatun-
kat.

Tudjuk, hogy minden kap-
csolat csak annyit ér, a-
mennyit az emberek hozzá
tesznek, és ahogy érzik ma-
gukat benne. Jaworzno és
Szigethalom kapcsolatáról
pedig csak felsõfokon lehet
beszélni, hiszen mindkét
városnak fontos szerepe
van a másik életében. 

Városainkra valóban igaz a
régi mondás: "Lengyel, ma-
gyar két jó barát, együtt
harcol, s issza borát." 
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Baleset Megelõzési Fiesta Szigethalmon

Hajrá kis gólyák!

PÓÓKKOOSS JÓÓZZSSEEFF

ügyvezetõ igazgató
Ingvesting Kft.

FÁÁKKII LÁÁSSZZLLÓÓ

polgármester 

Az Élet védelmében non-
profit Kft. valamint az Ing-
vesting Kft. - Szigethalom
Város Önkormányzat e-
gyüttmûködésével - "II. Ba-
leset Megelõzési Fiesta" el-
nevezéssel rendezvényt
szervez általános iskolák 3-
6 osztályos tanulói részére,

melyre szeretettel és tiszte-
lettel meghívjuk Önt. A ren-
dezvény célja, hogy rendvé-
delmi és civil szervezetek
közremûködésével felhívjuk
minél több tanuló figyelmét
a biztonságos közlekedésre,
a balesetek megelõzésére,
az estleges közlekedési ve-
szélyforrásokra. A városban
lévõ Kresz parkban (2315
Szigethalom, Mû út 6., az
autóbusz végállomástól 5
percre) sok színes, érdekes
program vár minden kör-
nyékbeli diákot, pedagó-
gust, érdeklõdõt. Bemutat-

koznak az alábbi rendvédel-
mi szervek, civil szerveze-
tek: Vizi mentõk, Életvonal
24 Kft., Pest Megyei Rend-
õr-fõkapitányság, Magyar
Honvédség, Katasztrófavé-
delem, Polgárõrség, Kriera
Bt. (termékek bemutatása,
kóstolása), Fabo 2000 Bt.
(EFX karkötõk bemuta-
tása).
A rendezvényen biztonsági
öv szimulátor, hallásvizs-
gálat, ügyességi, elméleti
feladatok, vetélkedõk, ter-
mékbemutatók, valamint
egy Kresz - vetélkedõ várja

az érdeklõdõket, amelyen a
legügyesebb osztály KÉT-
NAPOS OSZTÁLYKIRÁN-
DULÁST NYER. A rendez-
vény fõvédnöke: Fáki László
Szigethalom Város Polgár-
mestere. 
A rendezvény idõpontja:
2010. október 8. 9.00 órai
kezdettel, helye: KRESZ
park, 2315 Szigethalom,
Mû út 6. (Négyszínvirág
Óvoda "Kék" tagóvodája
mellett). A gyermek bizton-
sága, a biztonságos életvi-
telre való nevelés alapvetõ
társadalmi, közös érdek!

TAARRII ESSZZTTEERR

"De szeretnék újra elsõs
lenni" - gondoltam, mikor
egy meleg augusztusi dél-
elõttön megpillantottam a
gyereksereget, mely ellepte
a Városi Szabadidõközpont
területét. Egy meglehetõsen
új (mindössze két éves) kez-
deményezés eredménye volt
a rendezvény, mely min-
dezek ellenére, láthatóan,
már jelentõs sikert tudha-
tott a magáénak. Olvasó-
ink, akik jártak egyetemre,
vagy bármilyen felsõok-
tatási intézménybe, azok
bizonyára tudják, s ha részt
vettek rajta egész biztosan
emlékeznek is a gólyana-
pon megtapasztalt élmé-
nyekre. Azoknak nem kell
mesélni arról, mit is takar e
szó... ez azonban új értel-
met nyert számomra au-
gusztus 27-én, egy verõfé-
nyes pénteki napon.
Reggel kilenc órakor érkez-
tem a Városi Szabadidõköz-
pont területére, ahol nagy
meglepetésemre rögvest
rendezõi bilétát kaptam a
nyakamba. "A biléta köte-
lez" gondoltam, így gyorsan
igyekeztem feltérképezni a
terepet, elolvasni a mûsor-
tervet, mi az, amiben való-
ban segíteni tudok.
A leendõ elsõ osztályos

lurkók folyama-
tosan érkeztek,
s iskola, illetve
osztály szerint -
még anyával és
apával - bereg-
isztráltak, és
m e g k e r e s t é k
o s z t á l y u k a t ,
tanító nénijü-
ket. 

"Micsoda buli,
de kár, hogy
nálunk még nem
volt ilyen" - gondoltam, de
ezt bepótolván, teljes lelke-
sedéssel vetettem bele ma-
gam a programokba. Tan-
évkezdés elõtt, szabadon,
távol az iskola padjaitól, s a
táblától, az osztálytermen
kívül, a gyerekek kötetlenül
ismerkedhettek iskolatár-
saikkal, tanítójukkal, s
mindeközben különbözõ
helyszíneken csapatverse-
nyekben, kézügyesség te-
rületén mérhették össze
erejüket. 

Minden sarkon, sátorban
kaland várt rájuk, találós
kérdéseket fejtettek, fel-
hõtlenül csacsogtak, barát-
ságok születettek. Várta
õket a könyvtár, a lila ken-
guru, Zoli bácsi és Ani néni
dalai, aszfaltrajz, készthet-
tek hûtõmágnest, kisbékát
tóval. Két dolgot nem lehe-

tett csak: unatkozni és
éhesnek maradni.
Ha már az éhségrõl esett
szó, említést kell tennem az
ételekrõl is. Egész egysze-
rûen azért, mert elképesztõ
mennyiség volt belõlük.
Hála a bõkezû szponzorok-
nak, csoda, hogy a gyere-
kek ki nem pukkantak.
Fornetti süti, töménytelen
mennyiségû gyümölcs, gaz-
dag ebéd - tarhonyás husi,
csemege uborka- , túróru-
di, jégrém és a nem kis
mennyiségben elnyert é-
dességek. Szinte biztos, a-
nyukáknak a vacsorával
otthon már nem kellett bí-
belõdni.

Úgy vélem minden szem-
pontból felejthetetlen nap
volt ez a gyerekek számára.
Egész más úgy indulni az
iskolába, hogy sem a tanító
néni, sem az osztálytársak

arca nem ismeretlen. A kis-
diákok önbizalommal telve,
bátran kezdhették el a tan-
évet. Le a kalappal a szer-
vezõk elõtt, mert tudom
nem kis munka volt ez
megszervezni, de a sok kis
vidám arcra nézve, bizto-
san õk is úgy vélik: meg-
érte. Gratulálok nekik!
Köszönet a támogatóknak:
Cothec Energetikai Kft., Vio-
let Kangaroo, Lachris Kft.,
Apostol Patika Kft., Ónodiné
Petõ Mária, Tandem Plussz
Kft., Junker 2000 Kft., Gere
Pékség, 100 forintos bolt,
Ho-ho Bt., Szikvíz Üzem Szi-
gethalom, Szép ABC, Kun-
zer Lászlóné, Csillagpor
Kreatív Bolt, Kecse-Fruct
Kft., Sarokház Cukrászda,
Aries Kft., V.Z. Kereskedel-
mi és Szolgáltató Bt. Szikõ
Kht., Kandalló Hungária,
Póka Ingatlan, Haselbauer
Bottyánné, Németh Gábor.
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Kirándulni voltunk…
TÓÓTTHHNNÉÉ KOOVVÁÁCCSS KAATTAALLIINN

Szoc. szakm. vez.

Mozgalmasan telnek napjai
a Szigethalom ESZI gondo-
zottjainak.
Örömmel tettünk eleget az
Õskultúra Alapítvány meg-
hívásának, amikor elláto-
gattunk az Emese parkba,
az ötödik alkalommal meg-
rendezett korismereti fesz-
tiválra, a Vikingek és Ma-
gyarok találkozójára. Az
idõjárás sajnos nem kedve-
zett, de ennek ellenére a

Fogyatékosok Nappali Inté-
zetének gondozottjaival tar-
tott jó néhány idõs ellátott
is. Magyar Attila az alapít-
vány vezetõje és a park dol-
gozói is, nagy szeretettel fo-
gadták az érdeklõdõket.
Voltak korabeli kézmûves
foglalkozások, élõ népzene
és históriás zene, valamint
meg lehetett kóstolni a kö-
zépkori étkeket is.
2010. szeptember 13-án
pedig a Fõvárosi Állat- és
Növénykertbe kirándul-
tunk, ahol az ÉFOÉSZ által
megrendezett Sérült Gyer-

mekek Napján vehettünk
részt. Tizenkilencedik alka-
lommal rendezték meg ezt a
napot, azzal a céllal, hogy
egy különleges élményt
szerezzenek a fogyatékos-
sággal élõ embereknek, el-
sõsorban gyermekeknek és
fiataloknak. A sérült gon-
dozottjaink nagyon várták
ezt a napot, hiszen már
harmadik alakalommal vet-
tünk részt a rendezvényen.
Az egész napos programon
amatõr és profi fellépõk
szórakoztatták a vendége-
ket. De lehetett kézmûves-
kedni, vetélkedõn részt
venni, volt állatsimogatás
és filmvetítés is. Azonban a
legnagyobb élményt mégis

az állatok megtekintése és
megfigyelése jelentette. Ki-
csit elfáradtunk ugyan, de
egy kellemesen és haszno-
san eltöltött napot zárhat-
tunk.

Jelenleg is nagy a sürgés-
forgás, készülõdés intézmé-
nyünkben. Készülünk az
Idõsek Világnapjára, de e-
lõtte, szeptember 22-én,
egy rövid produkcióval sze-
retnénk csatlakozni az au-
tómentes naphoz, amely
rendezvénysorozat a kör-
nyezettudatosságra kívánja
felhívni a városlakók figyel-
mét.

RAADDVVAA LÁÁSSZZLLÓÓNNÉÉ

BAALLOOGGHH SZZIILLVVIIAA

anyakönyvvezetk

Madách  Imre  idézetével  szeretnénk  köszön-
teni  az  augusztusban  Szigethalmon  házas-
ságot  kötött  friss  házasokat:

Nagy Krisztina és Tóth Viktor, Fülöp Eszter
és Török Ben, Tóth Réka Viktória és Háden
Tamás Miklós, Kiss Gabriella és Rudolf
Gábor, Nagy Julianna és Lakatos József,
Berta Judit és Gasztonyi Tibor, Balla
Orsolya és Pulay Gábor András, Szabó
Krisztina és Fehér Szabolcs, Boldog
Hajnalka és Katona Zsolt, Jónás Ágnes és
Katonás László, Szász Katalin és Szilágyi
Gergely, Torhosi Mária és Szakács Zoltán

Sándor. Augusztusban  két  névadóra
került  sor:
Zsebi Szilvia és Nagy Attila gyermeke
a Dániel utónevet kapta, Dudás
Viktória Veronika és Grósz Gábor
gyermeke az Erik Lajos utóneveket
kapta.

Gratulálunk Mindnyájuknak!

Köszönetnyilvánítás:
Ezúton is szeretnénk köszönetet mon-
dani a Marika virágboltban Bencze
Jusztina virágkötnek, aki önzetlen
segítségével és felajánlásával szebbé
varázsolta hivatalunk házasságköt
termét.

“Akit párodul melléd rendelt az ég, 
Becsüld meg, szorítsd meg kezét, 
És ha minden álmod valósággá válik, 
Akkor se feledd el, légy hû mindhalálig.”
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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!

Illyés Gyula: 

Nyárutó
(részlet)

Ránk tör észrevétlen újra egy
õsz, nézzed bomlik a fák kontya,
zokognak a bokrok, a sárga szõl-
lõhegy illata leömlik a völgybe s
emeli, hajtja újra a szívünk!
Töröld le kedvesem szótlan
apánk fényes homlokát s hozz
széket a tornác ritkuló
vadszõlleje mögé, ülj közénk, - e
csendben miként házunk elõl:
lelkünkrõl is hullong
nyílik a nyers fátyol! társaink a
fényes órák elszaladtak és talán
örökre - mint komor hódítók,
fent a hegy taréjján
feltünnek a sápadt s véres õszi
napok.

Bánóczy Istvánné, Dr. Bokor Péterné, Csaja Gabriella, Kürti Zoltán, Marsovszky Miklósné, Radványi Petra, Mészáros
László (Budapest), Molnár Ágnes, Saliga Alexandra, Száger Erika, Székely Mónika, Szimuly Lászlóné. Támogatásukat
köszönjük!

Miszori Sándorné
könyvtárigazgató és munkatársai

VVÁROSI KÖNYVTÁR TÁMOGATÓI

2010. augusztus 19-én a Hegedüs Géza Városi Könyvtár születésnapi ünnepségén Fáki László pol-
gármester úr átadta a könyvtár új rendezvénytermét, és megnyitotta Kürti Zoltán festõmûvész
kiállítását. Régóta vártuk mi, és várta a lakosság, hogy elkészüljön. Most mindenki büszke lehet
erre a korszerû, színvonalas teremre, mely reméljük nagyon sok kiállításnak, író-olvasó találkozó-
nak és elõadásnak ad majd helyet. Köszönjük a fellépõknek, hogy mûsorukkal színesítették
ünnepségünket.

"Olvasni érdemes!" 
"Könyvtárak az olvasásért"

Az Országos Családi
Könyvtári Napok keretében

Szeretettel várjuk az érdek-
lõdõket, 2010. okt. 4-én,
hétfõn, 11 órakor a 60 éves
Hegedüs Géza Városi Könyv-

tár új rendezvénytermében, Zombori Ottó
csillagász ismeretterjesztõ elõadására. A
programot a Nemzeti Kulturális Alap támo-
gatja! Érd: 06-24-514-810
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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.

Múzeumépítés -  a  nagy csapat

2010. szeptember 4-én a nem várt esõ ellenére hatalmas sikerrel
zajlott a 15. Lovas Hagyományõrzõ és Szüreti Felvonulás. A ren-
dezvény nem jöhetett volna létre támogatóink és segítõink nélkül.
Külön köszönjük a következõ személyeknek, egyesületeknek,
szervezeteknek: Szigethalmi Önkormányzat, Fáki László, Benkõ
Lászlóné Lucza, Szigetsped Kft, Sebestyén Károly, Papp Lukács,
Farkas-rugó Kft, Diagonál Plussz Kft, Dörfler Zsolt, Szalay
Kálmán, Szalay Éva, Fejes Lajos, Pálma Presszó, Sziget Mobil Kft,
Seki pékség, Gere pékség, Szigethalmi Lokálpatrióták Szövetsége,
Pintér István, Tükör Barkács Bolt, Szakadáti János, Ferenc Gyula,
Taller Antal, Árpási Gyõrgy, Gégó Sörözõ, Violett Kangaroo Kft,
Széchenyi úti virágkertészet, Mû út raklapos, Sárácz Lajos, Papír
bolt Gagarin út, Papír írószer bolt, Gyártelep üzletsor, Vas István
Erdõ út ABC, Sugár úti ABC, Gondozási Központ, Dunaparti
Játszótéri Fagyizó, Akácos Étterem, Didergõ palacsintázó, Karám
Vendéglõ, Kincses ABC, Fazekasné Moldván Valéria, Becz Bt,

Cservölgyi Zoltán, Oláh Zoltán, Szabados Tímea, Mikó János,
Nagy Sándor, Domonkos István Domonkos Stúdió, Városi Szabad-
idõközpont, Sziklavári Sándor és felesége, Kiss Attila és felesége,
Zöldséges Taksonyi híd, Kunzer Ági, Retek Szilvi és családja, Mol-
nár Sándor, Szigetszentmiklósi Rendõrkapitányság, Szigethalmi
Polgárõrség, Szigetszentmiklósi Lovas Klub, Sziget Néptánc
Együttes, Kõ-Kavics Kft, Török Borászat, Stíller Zsolt, Baller Antal
(Piactér), Euro Electric Kft, Bencs Mihály, Food Euro Pizzéria,
Kecskeméti Tibor, Katona György, Diósi Ancsa és családja,
Magyari Brigi, Leveleki család, Bátyi Botond, Gödöllei József és
felesége, Lakihegy Rádió, Kis Duna TV, Szabó László Szigethalmi
Motoros Klub.

És köszönjük minden résztvevõnek.
Gógán Csaba

Szigethalmi Lovas Klub

15. Lovas Hagyományõrzõ és Szüreti Felvonulás
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Oktatás

Változtatásokkal indult a 2010/2011-es tanév
A közoktatási törvény
2010. szeptember 1-jétõl
hatályos módosítása a nem
szakrendszerû oktatás, va-
lamint az intézményi érté-
kelés, minõsítés korábbi
elõírásait változtatta meg. A
közoktatásról szóló törvény
8. §-ának (3) bekezdésében
változott a nem szakrend-
szerû oktatás idõkerete,
szervezési lehetõsége. Az új
elõírások értelmében a be-
vezetõ és a kezdõ szakasz-
ban nem szakrendszerû
oktatás folyik. A helyi tan-
tervben meghatározottak
szerint az alapozó szakasz-
tehát az ötödik és a hatodik
évfolyam - kötelezõ és nem
kötelezõ tanórai foglalkozá-
sa idõkeretének legfeljebb
ötven százalékában nem
szakrendszerû oktatás is
folyhat, az alapozó szakasz
fennmaradó idõkeretében
és a fejlesztõ szakaszban
szakrendszerû oktatás fo-
lyik. A nem szakrendszerû
oktatás megszervezése az
5-6. évfolyamon csak lehe-

tõség és nem kötelezettség
lesz. 

SZZÖÖVVEEGGEESS ÉÉRRTTÉÉKKEELLÉÉSS ÉÉSS/VVAAGGYY

OOSSZZTTÁÁLLYYOOZZÁÁSS - az iskola dönt
Az új elõírások szerint az
elsõ évfolyamon félévkor és
év végén, a második évfo-
lyamon félévkor szöveges
minõsítéssel kell kifejezni,
hogy a tanuló kiválóan, jól
vagy megfelelõen teljesített,
illetve felzárkóztatásra szo-
rul. A második évfolyam
végén a tanuló minõsítésé-
re az iskola pedagógiai
programja az osztályzatok
szerinti jelölés, illetõleg a
szöveges értékelés alkalma-
zását is elõírhatja. 
ÚJJRRAA LLEEHHEETT BBUUKKTTAATTNNII AA 2-44.
ÉÉVVFFOOLLYYAAMMOONN

A közoktatási törvénybe
visszakerült az évfolyamis-
métlés lehetõsége a 2-4.
évfolyamon. A tanuló az is-
kola magasabb évfolyamá-
ba, illetve szakképzési év-
folyamába akkor léphet, ha
az elõírt tanulmányi köve-
telményeket sikeresen tel-

jesítette. E fõszabály alól
csak az elsõ évfolyamon
tanulók esetében van kivé-
tel, ugyanis ott a tanuló
csak abban az esetben uta-
sítható évfolyamismétlésre,
ha a tanulmányi követel-
ményeket az iskolából való
igazolt és igazolatlan mu-
lasztás miatt nem tudta tel-
jesíteni.
ÖTTVVEENN IIGGAAZZOOLLAATTLLAANN

HHIIÁÁNNYYZZÁÁSS=VVÉÉDDEELLEEMMBBEE VVÉÉTTEELL

Az ötven kötelezõ foglal-
kozást igazolatlanul mu-
lasztó, tanköteles tanuló
esetén a gyermek után járó
iskoláztatási támogatás tel-
jes összege folyósításának
felfüggesztésével egyidejû-
leg a települési önkormány-
zat jegyzõje elrendeli a
gyermek védelembe vételét. 
Ha a szülõ vagy más törvé-
nyes képviselõ a gyermek
veszélyeztetettségét az a-
lapellátások önkéntes i-
génybevételével megszün-
tetni nem tudja, vagy nem
akarja, de alaposan feltéte-
lezhetõ, hogy segítséggel a

gyermek fejlõdése a családi
környezetben mégis bizto-
sítható, a települési önkor-
mányzat jegyzõje köteles a
gyermeket védelembe ven-
ni. 
A jegyzõ egyetlen határo-
zatban dönt az iskolázta-
tási támogatás felfüggesz-
tésérõl, védelembe nem vett
gyermek esetén a védelem-
be vétel elrendelésérõl, ese-
ti gondnok kirendelésérõl
és ezzel egyidejûleg az isko-
láztatási támogatás össze-
gének a települési önkor-
mányzat részére a kincstár-
ban megnyitott családtá-
mogatási folyószámlára tör-
ténõ utalásáról. 
Leginkább a pedagóguso-
kat és a szülõket érintõ vál-
tozás, hogy az új tanévtõl a
pedagógusok kiemelt védel-
met élveznek: a Btk. szigo-
rítása értelmében egy peda-
gógus bántalmazása min-
denképpen szabadságvesz-
tést von maga után.

DEMINGERNÉ BURÁNSZKI KATALIN

védõnõ

AZ ÚJRAFERTÕZÕDÉS

MEGAKADÁLYOZÁSA

A tetvek megtalálhatók az
ágynemûben, ruházaton,
plüss játékokon, fésûn, bú-
torhuzaton stb. Ha az itt ta-
lálható tetveket nem távolítja
el, akkor rövid idõn belül az
egész család, vagy az egész
gyerek-csoport ismét tetves
lesz.

A  KÖVETKEZÕ TENNIVALÓK

VANNAK:  
Kimosni minden ruhát, ágy-
nemût, kabátot, sálat, plüss
állatot, minimum 60 C-on.
Ami nem mosható, vagy nem
ilyen magas hõmérsékleten,
azt egy zárható nejlon zsákba
tegyük, és tartsuk ott 1 hétig,
vagy fagyasszuk le a fagyasz-

tóban néhány napra nejlon-
zacskóban. Mikrózzuk a hol-
mikat egy-egy percig. A bú-
torokat, amelyeken bútorhu-
zat van, alaposan porszívóz-
zuk ki, ha tudjuk atkamen-
tesítõ porszívóval. (bérelhetõ,
kölcsönözhetõ is!) A fésûket
és keféket tetvetleníthetjük a
következõ módokon: Helyez-
zük õket egy órára egy tetûir-
tó folyadékba, vagy fertõtle-
nítsük õket alkohollal
Mossuk el õket mosogatógép-
ben, esetleg kézzel (kesztyû-
ben) 60 C-on. Tegyük be õket
30 percre a forró szárítógép-
be. Tegyük be egy percre a
mikrohullámú sütõbe - ez a
leggyorsabb és legtisztább
mód. Dobjuk ki a fésûket és
vegyünk újakat - néha amúgy
is jót tesz egy kis változatos-
ság. (Különösen az óvodai -
iskolai fésûket kell cserélni
ilyenkor, amit a gyerekek né-

ha cserélgetnek!) Ne szégyen-
kezzünk! Mivel a tetveket bár-
ki bárhol elkaphatja, így bát-
ran szóljunk az óvodai-isko-
lai, vagy munkahelyi közös-
ségben, hogy tetveket talál-
tunk - vagy elejét vehetjük
annak, hogy sokan megfer-
tõzõdjenek.
TETÛIRTÓSZER HASZNÁLATA

Különbözõ tetûirtó szerek
kaphatók. A legjobb a malat-
hiont tartalmazó oldat. Más
szerek, például permetrine,
vagy bioalletrin piperonylbu-
toxiddal. Fontos tudni, hogy a
teljes tetûirtáshoz legalább
két alkalommal kell kezelni a
hajat, bármilyen készítményt
is használunk. Ennek az oka,
hogy a fejlõdõ lárvákat tartal-
mazó peték burka igen el-
lenálló, így nehezen jutnak át
rajta a hatóanyagok. Ezek a
kezelést túlélõ lárvák miután
kikeltek, a második kezelés

során pusztulnak el. Mivel a
petékbõl általában 9 nap
elteltével kelnek ki a fejtetvek,
ezért célszerû a második ke-
zelést 10 nap elteltével elvé-
gezni. Kövesse pontosan a
használati utasítást. Az elsõ
kezeléstõl kezdve a hajat két
héten keresztül minden nap
alaposan ki kell fésülni egy
erre a célra szolgáló sûrû
fogazatú fésûvel. Úszni tilos!
A klór hatástalanítja a ma-
lathiont, ezért a malathionnal
történõ kezelés napján nem
szabad úszni olyan vízben,
amely klórt tartalmaz. Tetû-
irtószert vehet a gyógyszertár-
ban. Különbözõ szerek kap-
hatók, sampon vagy oldat for-
májában. Az oldat a legjobb,
mivel ez érintkezik a leg-
hosszabb ideig a tetûvel. A
gyógyszertárban beszerezheti
a tetû, vagy serke fésût is.

Fejtet - a hivatlan vendég II.
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JELENTÉS AZ I.(SZIGETHALMI) GÉPESÍTETT KERÉKPÁROS SZÁZAD A NYUGATI VÉGEKEN
VÉGREHAJTOTT SIKERES PORTYÁJÁRÓL
2010. július 1-6.

A Közép-európai Idõ (CET)
szerint 2010. július 1-én
04:08:27-kor a gyülekezési
ponton (Gróf Széchenyi
István Ált. Isk. parkolója)
történt találkozástól szá-
mítva a század gyors me-
netben, akadályok nélkül a
pályaudvarig nyomult. Itt
megtörtént a század akci-
óban részvevõ erõinek be-
vagonírozása. Az I. (sziget-
halmi) gépesített kerékpá-
ros század ekkor 16 fõt
számlált. Az akcióban az
eredeti állományból ugya-
nis nem vettek részt a
gyengélkedõk, illetve az ún.
Baráz-különítmény, akik
ugyanekkor elterelõ takti-
kai manõvert hajtottak vég-
re az ország keleti végein. A
század a Keleti-pályaud-
varon 05:59:41-kor (CET)
elfoglalta a számára kijelölt
szerelvényt, míg a csapat-
szállítójármû megindult az
elõre meghatározott talál-
kozási pont irányába. Egy-
ségeink 10:02:38-kor (CET)
már készen álltak, hogy
végrehajtsák az elsõ kitû-
zött célt: Sopron meghódí-
tását. A jó felderítés követ-
kezményeként csapataink
nagy gyorsasággal közelí-
tették meg a Belvárost. El-
lenállást nem tapasztal-
tunk. A Fõtéren azonban
mindenütt a dúlás nyomait
találtuk, mivel a meglepe-
tés erejével végrehajtott
támadásunk következtében

az ellenség fejvesztett me-
nekülése elõtt a "felperzselt
föld" taktikáját alkalmazva
mindent elpusztított (nem
annyira megbízható infor-
mációk szerint csak a Bel-
város átépítése zajlott). Így
a városközpontot már
10:22:30-ra (CET) a hatal-
munkba kerítettük. A gyors
gyõzelem elmélyítése céljá-
ból nem idõztünk a város-
ban, hanem azonnali elõ-
renyomulást hajtottunk
végre Balf, Balffürdõ, Fer-
tõboz általános irányba. A
támadás során akadályba
csak egyszer ütköztünk
Kisboz és Nagycenk között
(nem annyira megbízható
információk szerint csak
egy irdatlan emelkedõ iz-
zasztott meg minket), de a
feladatot teljesítettük. Az
elsõ mûveleti napon csapa-
taink felkészültsége miatt
már 12:08:15-kor (CET)
elfoglaltuk az elõre kijelölt
táborunk települését:
Nagycenket. Így arra is fu-
totta az idõnkbõl, hogy
ezredünk névadójának kas-
télyát is megtekintsük. A
táborhely kialakítása, meg-
erõsítése után (nem annyi-
ra megbízható információk
szerint csak a helyi sport-
csarnokban aludtunk), fel-
derítést hajtottunk végre a
környéken egészen a Fertõ-
tó természetes gátvonaláig.
Másnap már 7:09:30-kor
(CET) kibontakoztattuk

támadásunkat Fertõho-
mok, Röjtökmuzsaj, Lövõ
általános irányba. Egysé-
günk komolyabb ellenállás
nélkül kerítette hatalmába
Sopronhorpács települését,
ahol rövid pihenõ közben a
középkori templomban há-
laadó misét mondtak bejö-
vetelünk miatt (nem annyi-
ra megbízható információk
szerint csak egy misébe
csöppentünk). Répcevis el-
foglalása után csapataink
már át is lépték Vas vár-
megye (helyi néven "Vazs
vármegye") határát, majd
egy nagy emelkedõ leküz-
dése után menetbõl száll-
tuk meg Kõszeget. A lakos-
ság fel sem tudott ocsúdni
a gyors gyõzelmünk láttán
(nem annyira megbízható
információk szerint észre
sem vették, hogy a város-

ban jártunk), s Kõszeg vá-
ros kulcsai már 14:00-kor
(CET) a kezünkben voltak
(nem annyira megbízható
információk szerint csak a
szállásunk kulcsai). A se-
regtestek élelmezése után
17:12:30-ra (CET) pedig a
híres kõszegi Jurisics-várat
is a hatalmunkba kerítet-
tük (1532-ben ez Szulej-
mán szultán 100 ezres
török hadának ez nem sike-
rült!). Ezt követõen a vezér-
kar 2 órányi szabad rablást
rendelt el a városban (nem
annyira megbízható infor-
mációk szerint csak diny-
nyét és egy kis elemózsiát
vettünk), majd este a rekvi-
rálásban szerzett élelem el-
fogyasztása is megtörtént.

Az Emese Parkban voltunk, Igazi vikingek voltunk
SZZIIKKLLAAIINNÉÉ FAAZZEEKKAASS ERRZZSSÉÉBBEETT

az egyik viking

Szeptember 10-én, pénte-
ken délelõtt 3 osztály a Gróf
Széchenyi István Általános
Iskolából látogatást tett az
Emese Parkba, a Viking
Fesztiválra. Sajnos az idõ-
járás nem kedvezett ne-
künk. Egész délelõtt esett
az esõ, így a külsõ helyszí-

neket csak felületesen tud-
tuk megtekinteni. A Lako-
macsarnokban viszont ide-
genvezetõ segítségével meg
tekinthettük a kiállított korhû
használati tárgyakat. A
bábelõadás kárpótolt ben-
nünket az esõs idõ miatt.
Szenzációsan humoros, í-
zes elõadásban láthattuk a
Nyakigláb, Csupaháj, Má-
lészáj címû mesét. A kör-
nyezet és a két szereplõ já-

téka felejthetetlen élményt
nyújtott számunkra. Szep-
tember 11-én, szombaton
délelõtt a szigethalmi Gróf
Széchenyi István Általános
Iskolából egy bátor és vak-
merõ maroknyi csapat a
szakadó esõ ellenére elin-
dult a Viking-futáson. A 3
km-es távon tizenkét fõ, a
10 km-es távon hat hölgy
és három férfi vett részt.
Senkinek nem jelentett a-

kadályt, hogy folyamatosan
ömlött az esõ, sokszor bo-
káig érõ vízen kellett átgá-
zolni, a gyerekek és a fel-
nõttek valamennyien tel-
jesítették a vállalt feladatot,
és befutottak a célba. E-
gyütt voltunk - egymásért.
Példát mutattunk kitartás-
ból és akaraterõbõl!
Ez férfimunka volt, és nagy
kaland! Jövõre újra, ugyanitt!
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A Szigethalmi Gyermekek Mosolyáért
Alapítvány a 2008. évi adó 1 %-át  478.
295 Ft értékben tanulmányi kirándulások,
táborok, erdei iskolák támogatására fordí-
totta. Köszönjük a szigethalmi Gróf Széc-
henyi István Általános Iskola tanulói  nevé-
ben. 

Egyed Jolán
kuratórium elnöke 

Gólyanap
A szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskola els osztályos tanulói, a szülk és a
pedagógusok nevében tisztelettel megköszönjük a Városi Gólyanap megszervezését és
sikeres lebonyolítását. Nagyon sok elismerést és köszön szót hallottunk a rendezvényrl,
ezt szeretném tolmácsolni Ferenczi Edit alpolgármester asszonynak és Tézsláné Farkas
Klarissza intézményi referens asszonynak. Köszönjük mindenkinek a segít munkáját és a
szponzorálást.

Egyed Jolán
Igazgató

Megújult a "kisiskola"
Az idei tanév elejét ünneppel
kezdhettük, mert megújult
iskolánk József Attila utcai
épülete. A nyár folyamán
akadálymentesítési munká-
latok folytak, melynek ered-
ményeképpen a mozgásuk-
ban korlátozottak immár
akadálymentesen közleked-
hetnek az épületben. Vala-
mint minden használó szá-
mára tágasabbak, világosab-
bak lettek a folyosók, bizton-
ságosabbak a lépcsõházak.
Ebbõl az alkalomból rende-
zett ünnepségen a megjelent
vendégeket, - köztük Tóth Ti-
bor igazgató urat, - jelenlegi
és régi tanítókat, a fenntartó
önkormányzat, a kivitelezõk

és minden közremûködõ
munkáját igazgatónõ, Simsik
Zsuzsanna Márai Sándor
szavaival köszöntötte: "Nézz
utána, hogy minden napból, a
legközönségesebb, sivár, hét-
köznapból is ünnepet csinálj,
ha pillanatokra is! Egy jóin-
dulatú szóval. Méltányos cse-
lekedettel. Udvarias mozdu-
lattal. Nem kell sok az emberi
ünnephez. Minden napba be-
csempészhetsz valamilyen
varázsos elemet, megaján-
dékozhatod magad egy könyv
igazságának negyedórás él-
ményével, valamilyen homá-
lyos fogalom megismerésének
kielégülésével, környezeted
vigasztalásával vagy felderí-

tésével. Az élet gazdagabb
lesz, ünnepibb és emberibb,
ha megtöltöd a hétköznapok
néhány percét a rendkívü-
livel, az emberivel, a jóindu-
latúval és az udvariassal;
tehát az ünneppel."

A program igazán ünnepi,
felemelõ pillanata volt, hogy
a város egyházi vezetõi
Vikárné Horváth Márta
nagytiszteletû aszszony,
Deák Csaba görög katolikus
parókus és Pollák László
püspöki tanácsos megáldot-
ta, megszentelte a felújított
iskolát. Megható pillanata
volt az iskolaátadásnak Bor-
sody Zoltán városi festõmû-

vész alkotásának leleplezése,
mely festmény a poszthu-
musz Fischer-díjas Kovács
Zsuzsa arcképét ábrázolja, ki
iskolánk valamikori diákja
volt. Zárásképpen a kisdiá-
kok verssel, tánccal köszön-
ték meg az értük dolgozók-
nak, a felújítás minden részt-
vevõjének az áldozatos mun-
kát. Az ünnepi pillanatok
után minden vendég "jó
szájízzel"távozott, mert Regé-
nyi Sándorné adománya a
sütemények, finom gyümöl-
csök megédesítették a közös
együttlétet, beszélgetéseket.

"Látni és látszani"
HORVÁTH KATALIN

intézményvezetõ

A Szivárvány Bölcsõde a
helyi adottságok miatt, ki-
emelt figyelmet kíván szánni
a biztonságos közlekedésre,
ezért egy kis segítséget kér-

tünk. Elsõként az õsz bekö-
szöntével a LÁTHATÓSÁGOT
szeretnénk népszerûsíteni,
használatának fontosságát
kiemelni. Ebben nyújtott se-
gítséget a Polgárõrség, akik
2010.szeptember 09.-én 9.30
-kor, ellátogattak intézmé-
nyünkbe és átadtak az in-

tézménynek a gyermekek ré-
szére láthatósági mellénye-
ket, és pár jó tanácsot a biz-
tonságos közlekedésrõl. Az
ünnepséget jelenlétével meg-
tisztelte Fáki László polgár-
mester úr, dr. Schuller
Gáborné alpolgármester asz-
szony, valamint Tézsláné

Farkas Klarissza a város
oktatási referense. Kérjük,
használják a mellényeket,
hogy gyermekeiket megvéd-
jék, és számukra termé-
szetessé váljon a viselete!
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Dobogóra állhatott az országos döntben a szigethalmi 
Szent István Általános Iskola
Zánkán rendezték a
Katasztrófavédelmi Ifjúsági
Verseny országos döntõjét,
ahol az általános iskolai
korosztályban a harmadik
helyen végzett a szigethal-
mi Szent István Általános
Iskola csapata. Az intéz-
mény alapítvány csapata is
szenzációsan versenyzett az
országos döntõben, azonban
õk kis különbséggel lecsúsz-
tak a dobogóról. 

A  szigethalmi Szent István Ál-
talános Iskola csapatai képvi-
selték Pest megyét a Zánkai
Gyermek- és Ifjúsági Centrum-
ban megrendezett országos
döntõben. A tanintézményben
komolyan veszik a Katasztró-
favédelem által szervezett ifjú-
sági versenyt, a felkészülést is
ennek megfelelõen építették
fel: a tavalyi évben az általános
iskolai korosztályban a Pest
megyei versenyen gyõztes csa-
pat idén a középiskolások kö-
zött -az iskola alapítványának
színeiben-, míg az eggyel fiata-
labb generációhoz tartozó csa-
pat -az elõdök nyomdokaiba
lépve- nyolcadikosként került
az országos döntõbe. 
A csapat felkészítését nehezí-
tette, hogy a zánkai versenyt a
szervezõk a júniusi ár-, és bel-

vízi védekezések miatt szep-
temberre halasztották. Így a
csapat tagjai az idõközben
megkezdett középiskolai tanul-
mányaik miatt csak keveset
tudtak együtt készülni. 
A zánkai döntõben pénteken az
elméleti megmérettetésre ke-
rült sor; a csapatoknak szá-
mítógépen egy hatvan kérdést
tartalmazó tesztprogramon
kellett a helyes válaszokat
megjelölniük. A kérdések a
katasztrófavédelem, a környe-
zetvédelem, az elsõsegélynyúj-
tás, a balesetmegelõzés, vala-
mint a tereptan köré épültek. A
szellemi vetélkedést követõen
az általános iskolai csapat a
negyedik, míg a középiskolai
korosztályban induló alapít-
ványi csapat a tizedik helyen
térhetett nyugovóra.

Másnap a szigethalmi csapa-
tok délelõtt folytathatták a sze-
replést, ahol idõre kellett gyor-
saságukat és felkészültségüket
bizonyítani. A feladatsor egy
szimulált földrengéssel kezdõ-
dött, melyet a ház legvédettebb
zugaiban vészeltek át. A ren-
gést követõen telefonon kértek
segítséget, majd a szükséges
tûz- és energiabiztonsági in-
tézkedések megtétele után
kimenekültek a házból. A kö-

vetkezõ helyszínen összeállítot-
tak egy veszélyhelyzeti csoma-
got. Közben a környéken tûz
ütött ki, melynek helyét a füst
miatt kúszva közelítették meg,
hogy eloltsák a lángokat a
helyszínen található tûzoltó-
felszerelés segítségével.  A sike-
res akció után egy sérült sze-
mélyt láttak el, majd a víz útját
zárták el nyúlgát építésével. A
"vizes" akadályt követõen sze-
metet szortíroztak szelektíven,
befejezésképpen pedig hordá-
gyon szállítottak sérültet. A
gyakorlati pálya a szigethalmi
csapatok közül az alapítványi
csapatnak sikerült jobban,
akik ezzel az eredménnyel elõ-
rébb léptek összetettben. A
szombati napon egyéb alter-

natív programokkal lehetett a
szabadidõt hasznossá tenni; a
szigethalmiak megtekintették a
zánkai Haditechnikai Parkot,
valamint Tihanyba kirándul-
tak, ahol a város látványossá-
gai mellett visszhangjukat vár-
ták sikerrel az apátság mellett.  

A  Szent  István Iskola csapatai
sikeres hétvégén vannak túl,
eredményesen kóstoltak bele
az országos verseny légkörébe.
A gyerekek önbizalommal ér-
keztek a verseny helyszínére és
önbizalommal várják a követ-
kezõ év versenysorozatát, hogy
túlszárnyalják az idei év sike-
reit.

SZEDLÁRNÉ PÁNTYA VERONIKA

2010. augusztus utolsó pén-
tekjének forró délutánján a
Szivárvány Bölcsõde és Védõ-
nõi Szolgálat dolgozói egy na-
gyon tartalmas továbbképzé-
sen vehettek részt, mely a böl-
csõde aulájában került meg-
rendezésre. A továbbképzés
célja az elsõsegély-nyújtási is-
meretek és az újraélesztés
ismereteinek felfrissítése illetve
elsajátítása volt. Történt min-
dez azért, mert mind munkánk
során, mind pedig civil éle-
tünkben kerülhetünk olyan
helyzetbe, amikor -szakavatott
segítség híján- nekünk kell
segítenünk bajba jutott ember-
társainkon, esetleg egy meg-
kezdett újraélesztéssel életet is
menthetünk. A különféle fel-
mérések sajnos azt mutatják,
hogy hazánkban igen kevés az
olyan ember, aki tudja és meri

is elsõsegélyben részesíteni a
rászorulót, ha a szükség úgy
hozza újraélesztést elkezde-
ni/végezni. Intézményünk
nagy hangsúlyt fektet arra,
hogy a dolgozók felkészültek
legyenek a különbözõ veszély-
illetve vészhelyzetek kezelésé-
re, elhárítására.
Az elõadást Becskeházi Attila
az Országos Mentõszolgálat
Szigetszentmiklósi Mentõállo-
másának  mentõtisztje tartot-
ta, aki immáron 7 éve fog-
lalkozik ilyen és ehhez hasonló
oktatásokkal, továbbképzések-
kel. Megtanulhattuk tõle mi a
teendõ, ha idegen test kerül a
légutakba, hogyan kell bekö-
tözni a különféle sebeket, sé-
rüléseket, mit kell tenni, ha
baleset ér bennünket, vagy ba-
lesetet látunk. Láthattunk ér-
dekes videókat, egymáson gya-
korolhattuk hogyan kell felhe-
lyezni a háromszögletû kendõt,
és azt is, hogy mi a technikája

a stabil oldalfekvõ helyzet lét-
rehozásának. Az elméleti ok-
tatás után korszerû ambu
babákon (felnõtt és csecsemõ
méretûn egyaránt) gyakorol-
hattuk az újraélesztést, és rög-
tön választ is kaptunk arra,
hogy jól csináltuk-e azt. Né-
hány óra múlva fáradtan, de

elégedetten léptünk ki az épü-
letbõl és valószínûleg mind-
annyiunk fejében még ott za-
katoltak Attila utolsó szavai:
"Amit itt ma megtanultatok,
sose kelljen használnotok, de
ha mégis, akkor merjétek hasz-
nálni…"

Megtanultuk…
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Kultúra 

Szigethalmon 2005 óta
mûködik a Városi Szabadi-
dõközpont, melynek felada-
ta többek között, hogy le-
hetõséget biztosítson a
színvonalas, sokoldalú ki-
kapcsolódásra, helyet ad-
jon a civil szervezeteknek,
koordinálja az intézmé-
nyek, a civilek és a város
rendezvényeit. Célja továb-
bá, hogy bevonja a lakossá-
got a város kulturális é-
letébe, kiszolgálja a széles-
körû kulturális igényeket,
lehetõséget teremtsen a
különbözõ kluboknak,
sportköröknek, amatõr al-
kotóknak a bemutatkozás-
ra, valamint a város test-
vérvárosi kapcsolatait e-
gyengesse. A Szabadidõ-
központ munkatársai hét-
rõl hétre ezek megvalósí-
tásán dolgoznak. Nézzük,
mi minden történt az el-
múlt hónapokban!

A  júliusban megrendezett
"ország-világ" által látoga-
tott ikertalálkozó után kis
csönd következett be a Sza-
badidõközpont életébe. Au-
gusztusban több civil szer-
vezet is szüneteltette az
összejöveteleit, kevesebb
volt a jövés-menés, és ren-
dezvényekben sem bõvelke-
dett ez az idõszak. A hónap
jelentõs eseményét, Szent
István ünnepét a város
szerényen ünnepelte intéz-
ményeink, pártjaink, egy-
házközösségeink és civil
szervezeteink vezetõivel,
tagjaival. Az idei megem-
lékezésen a Szent István
Általános Iskola tanárai és
diákjai szerepeltek színvo-
nalas mûsorukkal. Ezúton
is köszönjük közremûködé-
süket.
Augusztus végén hirtelen-
jében megtelt a Szabadidõ-

központ kertje, 130 leendõ
kisdiák nyüzsgött minden-
felé a Gólya-napon, melyet
a városi önkormányzat
szervezett kollégáink segít-
ségével. Azóta sem maradt
abba a nyüzsgés, szeptem-
ber elsõ szombatján a lovas
hagyományõrzõk vették
birtokukba a sportpályát és
környékét, innen indult és
ide érkezett vissza a szüreti
felvonulás. A hétköznapok
is mozgalmasabbá váltak,
újra indultak a rendszeres
civil foglalkozások, vala-
mint babaruha börze, ter-
mékbemutatók és vegyes-
kereskedések is várták az
érdeklõdõket. Szeptember
10-én és 11-én az E-ME-SE
parkban, az V. Nemzetközi
Viking-Magyar Korismereti
Találkozó lebonyolításán
segédkeztek munkatársa-
ink. Sajnos a szomorú, e-
sõs idõ miatt csak a legel-
szántabbak látogattak ki a
rendezvényre, õk azonban
ismét részesei lehettek a
megelevenedõ történelem-
nek. Szeptember 15-én
helyet adtunk a Zöld Sziget
projekt záró konferenciájá-
nak, ahol az intézmények
és civil szervezetek beszá-
moltak környezettudatos
vállalásaik teljesítésérõl.
Idén elõször csatlakozott
Szigethalom az Európai
Mobilitási Hét nemzetközi
programsorozathoz. Ennek
keretében rendeztük meg
az önkormányzattal együtt,
szeptember 22-én az autó-
mentes napot, ahova elsõ-
sorban az óvodásokat és
kisiskolásokat vártuk - a
témához illõen biciklis ü-
gyességi versenyekkel,
sportjátékokkal, játszóház-
zal és közlekedés-biztonsá-
gi oktatófilmekkel. Pár nap-
pal késõbb családi szüreten

vehettek részt kicsik és
nagyok a Szabadidõköz-
ponthoz tartozó Helytörté-
neti Gyûjteményben. Nagy
sütés-fõzés kísérte a "Nõk,
asszonyok a háztartásban"
címû kiállítás megnyitóját,
melyben az Édesanyák
Klubja (civil szervezetünk)
tagjai segédkeztek nekünk.
Október elsején a civil szer-
vezetek, intézmények veze-
tõit, képviselõit várjuk a
soron következõ civil fó-
rumra, ahol szó esik majd a
városi programokról, a
pályázati elszámolásokról
és egyéb fontos, közösséget
érintõ dolgokról. Ezen a
napon lesz Faludi Barbara
üvegtervezõ iparmûvész ki-
állításának megnyitója is,
melyre mindenkit szeretet-
tel várunk. Az ingyenes
kiállítás megtekinthetõ ok-
tóber 8-dikáig 9-18 óráig a
Városi Szabadidõközpont
zöld termében. 
Októbertõl újra indul a
"Legkulturáltabb közösség"
2010-2011. évi programso-
rozatunk is, mellyel próbál-
juk ösztönözni a fiatalságot
a kulturális programokban
való részvételre. Õszre ter-
vezzük számítógépes tanfo-
lyamunk elindítását is, a-
melyre várjuk a jelentkezé-
seket. 

Továbbra is rengeteg szín-
vonalas programmal vá-
runk mindenkit a Városi
Szabadidõközpontba!
Ha van internetes hozzá-
férése, és kíváncsi váro-
sunk elkövetkezendõ prog-
ramjaira, iratkozzon fel hír-
levelünkre, melyet heti
rendszerességgel továbbí-
tunk Önöknek.

www.szigethalom.hu

A Szabadidõközpont havi
programja megtalálható a
www.varosiszabadidokoz-
pont.hu
honlapon.

Kultúra a város közepén

Meghívó
A "Szigethy Leg-Leg-Leg…"
2010-es évi Irodalmi, Kultu-
rális, Zene, Tánc, Képz- és
Színmvészeti Pályázat Vég-
leges Eredményhirdetésre és
Hagyományzáró Díjkiosztó
Gálamsorára. A vendége-
ket köszönti Fáki László
Szigethalom város polgár-
mestere. A msort vezeti N.
Pet Szigethy Ilona szerz,
alkotó, a Szigethy Irodalmi
és Mvészkör vezetje, ala-
pítója. A második msor-
részben: Németh József
István költ, fotós és szer-
kesztre emlékezünk. 
A harmadik msorrészben a
jelenlev szerzk, alkotók és
vendégeik bemutatása, be-
mutatkozására kerül sor.
Zárómsorként: Ketts jubi-
leum: Harminctól-Hatvanig!
címmel pályatársak köszön-
tik, N. Pet Szigethy Ilona
szerzt, alkotót, kiadvány-
szerkesztt, lapkiadót.
A  rendezvény  helyszíne:
Szigethalom Város Szabadi-
dközpont Színházterme,
(Szigethalom, Sport u. 4.) 
A  rendezvény  idpontja:
2010. október 30-a, szom-
bat 11:30-tól 18:30-ig. 
Szeretettel várják az érdek-
l d k e t .
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Vikingek és magyarok találkozója

VEERREECCKKEEII ZOOLLTTÁÁNN

Szomorú, esõs nap köszön-
tött ránk szeptember 11-
én: az Emese park egyik
legnagyobb, éves rendezvé-
nyére, a vikingek és magya-
rok találkozójára a hagyo-
mányõrzõkön kívül így is

több százan voltak kíván-
csiak. Az egyéni viadalok,
csoportos összecsapások,
lovas bemutatók sikert
arattak, és a hideg, nyirkos
idõ miatt szépen fogyott a
mézes pálinka is.
A rendezvény hivatalos pro-
jektnyitóval indult. Magyar
Attila, a parkot üzemeltetõ
õskultúra Alapítvány veze-

tõje, majd Fáki László kö-
szöntötte a vendégeket. Szi-
gethalom város polgármes-
tere itt jelentette be, hogy a
létesítmény fejlesztésének
2. szakasza is megkezdõdõ-
dött. A mintegy 90M Ft-os
turisztikai célú uniós támo-
gatásból az önkormányzat
a teljes várudvart kiépíti,

ott korabeli mûhelyek ké-
szülnek, s az egyik, kiszá-
radt tómedret leszigetelik,
hajózhatóvá teszik, környe-
zetét rendezik. A tavon az
alapítvány tagjai által ké-
szített vízi jármûveken le-
het majd csónakázni, illet-
ve a hajdani halászélet kel-
lékeivel ismerkedhetnek
meg a látogatók. Ezzel o-

lyan egységet hoznak létre,
amely a lovagi csarnok látni-
valóival együtt nemcsak a Cse-
pel-sziget, de Magyarország
egyik legérdekesebb turisztikai

látványossága lesz. Az egész
napos rendezvényrõl fotó
összeállítást készítettünk. A
képek a www.emesepark.hu
oldalról származnak.

Épül a várudvar, szigetelik a tavat - Készülnek a korabeli mûhelyek

MEGEMLÉKEZÉS
A szigethalmi Diana Társaság tagjai, 2010. augusztus 29-én
17 órai kezdettel, Diana hercegn halálának 13. évfordulója
alkalmából megemlékezést tartottak a szigethalmi köztemet-
ben lév Diana kopjafánál. 30 galamb röptetésével vette kez-
detét a megemlékezés.  Majd a Nemzeti Színház színész nö-
vendékének eladásában egy verset hallhattak az emlékezk.
Az ünnepi msorban felléptek: szigethalmi költk, a Sziget-
halmi Felntt Kórus tagjai, Szigeti N. Peth Ilona, valamint a
Diana társaság tagjai. A rendezvényen Fáki László Szigetha-
lom Város polgármestere mondott beszédet. Az ünnepség zá-
róakkordjaként Lukácsné Jutka, a szigethalmi Diana Társaság
elnöke oklevéllel jutalmazta segítségükért a Szent István Általá-
nos Iskola dolgozóit. Az ünnepi megemlékezés a Társaság el-
nökének, Lukácsné Jutkának kertjében folytatódott, a házban pedig az érdekldk megtekinthet-
ték a Diana kiállítást, melyen bemutatásra került a  Charles hercegtl kapott eredeti Diana her-
cegn relikvia is. Az állandó Diana kiállítás elzetes egyeztetést követen várja látogatóit!
Jelentkezés és érdekldés: Lukácsné Jutka (elnök) Telefon: 06-20-482-60-23 

Domonkos István

Tisztelettel meghívjuk Önt és ked-
ves családját 2010. október 23-
án, szombaton az 1956. évi for-
radalom és szabadságharc emlé-
kére rendezett ünnepi megemlé-
kezésünkre. 
HHeellyysszzíínn: Városi Szabadidköz-
pont, 2315 Szigethalom, 
Sport u. 4.
PPrrooggrraamm: 10:00 Ünnepi megem-
lékezés. Ünnepi beszédet mond:
Fáki László polgármester Ünnepi
msor: a Szent István Általános
Iskola növendékeinek eladásá-
ban.
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Szigethalmiaktól-Szigethalmiaknak
Felhívunk minden verset,
városunkat, az itt élõ alko-
tókat szeretõ, tisztelõ és a
versmondáshoz kedvet érzõ
embert, felnõttet és fiatalt,
hogy tartson velünk! Az
AMME másodjára is szava-
ló versenyt hirdet Sziget-
halmon élõ költõk verse-

ibõl. Célunk, hogy ráirá-
nyítsuk a figyelmet a köz-
tünk élõ alkotókra, mû-
veikre, jobban megismer-
tessük az itt élõ költõket, és
ezúton is erkölcsi elisme-
rést nyújtsunk nekik.
Kérünk tehát minden vers-
mondáshoz kedvet érzõ ol-

vasót, hogy jelentkezzék
Szigethalmiaktól-Szigethal-
miaknak címmel meghirde-
tett szavalóversenyünkre
az alábbi címen: AMME
2315 Szigethalom Rozma-
ring út 3. Tel: 20 / 80 60 40
9  (Csapó Lajos) 20 / 918 50 70
(Kontra Marika Szvita) e-

mail: ammegy@gmail.com
Egyetlen  feltétel  van: Verset
bárki mondhat, de csak a
Szigethalmon élõ költõk al-
kotásai közül! Jelentkezési
határidõ: 2010. november 01.
A versválasztáshoz segít-
séget a fenti címen és tele-
fonon kaphat!

Teaház
"Egy csésze tea felfrissíti a testet, 
kett pedig a szellemet."
(si kínai mondás)

Amikor valaki meghallja a szót: tea,
nagyrészt a filter képe jut eszébe, majd
lassan a cukros citromos íz emléke tölti
meg száját... Szeretnénk, ha ez másként
lenne minél több ember számára, ugyanis
a minségi tea messzemenen gaz-
dagabb íz és illatvilága csodálatos él-
ményekkel ajándékoz meg minket. Kö-
vetkez teaház: okt.24. 17 óra Városi
Szabadidközpont. Vendégünk: Balla
Tibor tai chi oktató

A nagy érdeklõdésre való tekintettel
úgy döntöttünk, hogy a Szigethalom
Városi Szabadidõközpontban ismét
meghirdetjük számítástechnikai tan-
folyamunkat. A számítógép használa-
ta a mindennapi életben, laikusok-
nak… Ezzel a tanfolyamunkkal egy
nagy hiányt szeretnénk pótolni a szá-
mítástechnika oktatása területén.
Több ezer tanfolyam indul manap-
ság, szinte már üzletággá vált a szá-
mítástechnika oktatása, viszont ke-
vés az olyan tanfolyam, amely hét-
köznapi nyelven, laikusok számára

magyarázza el, és segít megtanítani
õket arra, hogyan használják a szá-
mítógépet a mindennapi életben.
Nagy türelemmel és empátiakészség-
gel rendelkezõ tanárokkal, közért-
hetõen kívánjuk átadni az ismerete-
ket. Itt a cél nem a vizsga megszer-
zése, hanem az, hogy mindenki meg-
tanulja és begyakorolja a tananyagot,
és elsajátítsa ezeket a hasznos isme-
reteket. Nem is lesz vizsga, viszont
mindenki tudja majd kezelni az
otthoni és munkahelyi számítógépét.
A számítástechnika és az internet

KEZDÕ SZINTÛ SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TANFOLYAM
indul szülõknek, nyugdíjasoknak ismét, a
Szabadidõközpont szervezésében!
A  számítógép  hétköznapi  használata  laikusoknak…



világa beépül a mindennapjainkba,
felhasználói szintû ismerete elenged-
hetetlenül szükséges. Manapság már
az interneten kell elkészíteni adóbe-
vallásunkat, ott kell intézni ügyeinket
az állami hivatalokkal. Többen már a
neten keresztül vásárolnak, intézik
pénzügyeiket. Van, aki még az ebédet
is itt rendeli meg magának, itt tájé-
kozódik a menetrendrõl, a hírekrõl, a
Tv mûsorról. Természetesen a felso-
rolás nem teljes, hiszen az internet-
ben rejlõ lehetõségek korlátlanok, a-
hogy azt mondani szokás.  Ezért tart-
juk szükségesnek egy olyan tanfo-
lyam indítását a Városi Szabadidõ-
központban, amelyre a teljesen kezdõ
vagy nagyon kevés ismerettel rendel-
kezõket várjuk. Számunkra fontos,
hogy mindenki be merje kapcsolni a
számítógépet, és felhasználói szinten
kezelni is tudja azt. 
Mit is fognak megtanulni, akik jelent-
keznek nálunk? Nem bonyolult sza-
bályokat és kimondhatatlan szaksza-
vakat fogunk tanulni rohamtempó-
ban. Kizárólag olyan elemeket építet-
tünk be a tananyagba, amelyeket a
hétköznapi emberek használnak. Né-
hány példát említenénk, mire is lehet
számítani: megtanuljuk bekapcsolni
a számítógépet, megismerkedünk a
billentyûzettel, az egérrel és minden
fontos alkatrésszel; megtanulunk
nyomtatni, zenét hallgatni, digitális
fényképezõgéprõl a képeket átmásol-
ni, cd-re írni. Megismerkedünk az
internettel és a benne rejlõ lehetõsé-
gekkel. Megtanuljuk, hogyan kell e-

mail-t írni és azt el-
küldeni, a fontosabb
ügyeinket hogyan
tudjuk elintézni,
miként kell vásá-
rolni, illetve ren-
delni, megtanul-
juk, hogyan keres-
sük meg az inter-
neten azt, amire
kíváncsiak vagyunk.
Természetesen azt
a sok hasznos dol-
got, amit nyújtunk
ezzel a tanfolyam-
mal, most nem
fogjuk felsorolni,
de a jelentkezés
alkalmával min-
denki bepillanthat
az oktatás temati-
kájába.
Kinek  ajánljuk
tanfolyamunkat?
Szülõknek, nyug-
díjasoknak, kisma-
máknak és min-
denkinek, aki szük-
ségét érzi e nélkü-
lözhetetlen tudás
megszerzését. A
tanfolyam  várható
kezdete:  2010. no-
vember. Jelentkezés: 2010. szeptem-
ber-október hónapban. A  tanfolyam
tartama: 10 alkalom (30 óra). Tandíj:
30.000 Ft. Tanfolyam  idõpontok: he-
tente 2 alkalommal 17:00-20:00. Hely-
szín, jelentkezés,  információ,  regiszt-

ráció:  Városi Szabadidõközpont -
2315 Szigethalom, Sport u. 4. Tel: +36-
24/889-229 
jakab.judit@varosiszabadidokozpont.hu
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Boldog születésnapot Jaworzno! 
Szigethalom - Jaworzno 2005-2010

Szigethalom Város és
a lengyelországi
Jaworzno közösen
ünnepelte a 2010-es
évet. Idén különös
közös jubileumot
tarthattunk, hisz a
testvérvárosi kapcso-
lat a két település
között 5 éves lett. 5
évnyi közös program,
rengeteg tapasztalat
és munka. Sokak nem
tudják, hogy hogyan
és miért is jött létre
ez a kapcsolat, ebben
a cikkben megtalál-
hatják a két város
közös "múltját".

DOOMMOONNKKOOSS ISSTTVVÁÁNN

Az európai integráció célul
tûzte ki, hogy a gazdasági-,
kulturális, és társadalmi
jellegû határok megszûn-
jenek a nemzetek között, és
a megértés, békés együtté-
lés, minden állam kölcsö-
nös barátsága kerüljön e-
lõtérbe. Szigethalom ennek
jegyében keresett egy Euró-
pai partnert, hogy a tapasz-
talatcsere révén még jobbá,
és Európaiabbá válhasson. 
Szigethalom Város Önkor-
mányzat delegációja test-
vérvárosi egyeztetés céljá-
ból 2005. június 20-án
Lengyelországba utazott
Jaworzno városába. A de-

legáció tagjai: Kölbl Gábor,
Fáki László, Dr. Schuller
Gábor és Pándi László vol-
tak. Az elõzetes egyeztetés
és közös program megbe-
szélés sikeresen zajlott, így
2005. október 19-én Pawel
Silbert és Fáki László, a két
város vezetõje, a Szigethal-
mon tartott Szüreti Bálon
aláírta a testvérvárosi kap-
csolatot hitelesítõ doku-
mentumot. 2005. december
3-án egy delegáció utazott
Jaworzno városába, hogy
egyeztessék a 2006-os kö-
zös programokat, és mega-
lapozzák a két város közös
irányvonalait.
A  kölcsönös  fõ  célokat  a
következõképpen  határozta
meg  a  két  fél:

- A két nép kultúrájának,
tudományos vívmányainak,
mûvészetének kölcsönös
megismertetése ezen belül
mûvészek, kiállítási gyûjte-
mények, és kortárs mûvészi
tárlatok kölcsönös cseréje.
- A fiatalok oktatásának,
fejlesztésének érdekében,
tudományos és mûszaki
ismeretcsere találkozók szer-
vezése.
- Iskolák, és ifjúsági csopor-
tosulások, szervezetek együtt-
mûködése és csereakciói.
- A sport, a szabadidõtöltés,
túrizmus és oktatási mód-
szerek tapasztalatcseréje. 
- Különbözõ szervezetek
közötti együttmûködések
kialakítása.
Továbbá  lehetõség  van  még:
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- Kialakítani egy gazdasági
jellegû együttmûködést vál-
lalkozók, intézmények és
szervezetek számára.
- Árucsere és gazdasági-ke-
reskedelmi együttmûködés
létrehozása, kölcsönös rek-
lámozás és támogatás.
- A helyi kommunális vál-
lalkozásoknál felbukkanó
problémák tapasztalatai-
nak cseréje, megoldási mó-
dok keresése, fõként a
városgazdálkodás területé-
rõl: tömegközlekedés, szeny-
nyvízgazdálkodás és tisztí-
tás, szemétgazdálkodás,
környezetvédelem, valamint
a természeti értékek gaz-
daságos felhasználása és
megújítása területérõl, va-
lamint az ökológiailag tiszta
ipari termelés, és lakásé-
pítés területérõl is.

A testvérvárosi kapcsolat
nagyon eredményesnek bi-
zonyult. Civil szervezetek,
mûvész csoportok, mûvé-
szek, és rengeteg szigethal-
mi diák jutott el Jaworzno-
ba, ahol tapasztalatokat
szerezhettek egy másik eu-
rópai ország életébõl. Meg-
ismerhettek másfajta tren-
deket, és a város vezetõsége
is sok új tapasztalatot gyûj-
tött a városgazdálkodási
feladatok ellátásáról az el-
múlt 5 év alatt.
Engedjék  meg,  hogy  né-
hány  száraz  mérõszámot
bemutassunk  Szigethalom
város  szemszögébõl:

Az 5 év alatt 464 szigethal-
mi lakos járt Jaworznoban,
ebbõl 177 diák a két álta-
lános iskolából és a civil
szervezetekbõl. 7 helyi in-
tézmény, valamint a város
vezetõi, a Polgármesteri Hi-

vatal dolgozói és a képvise-
lõtestület tagjai is képvisel-
tette magát testvérváro-
sunkban.
A Szigethalmi Vállalkozók
szervezete egy Magyar-Len-
gyel Gazdasági Fórumon
vett részt. 9 civil szervezet
járt már Ja-
worznoban - a
Sziget Néptánc
Egyesület o-
lyan sikerrel
lépett fel a Ja-
worznoi arató
ünnepélyen,
hogy idén már
3. alkalommal
hívták meg õ-
ket.
Polgármesteri
Hivatal: pol-
gármester, al-
polgármeste-
rek, képvise-
lõk, polgármes-
teri Hivatal
dolgozói. In-
t é zmények :
Szent István
Általános Iskola, Gróf Széc-
henyi Általános Iskola, Négy-
színvirág Óvoda, Városi Sza-
badidõközpont, Szigethalom
és környéke Gyermekjóléti
és Családsegítõ Szolgálat,
Hegedüs Géza Városi
Könyvtár, Sz. és K. Egyesí-
tett Szoc. Int. Civil  szerve-
zetek: Sziget Néptánc Egye-
sület, Szigethalmi TE, Szi-
gethalmi Asszonykórus, Szi-
gethalmi Felnõtt Kórus,
1023. Szigethalmi JAKUS
Gábor cserkész egyesület,
V75 Galamb és kisállatte-
nyésztõk Egyesülete, Szi-
gethalmi Lokálpatrióták E-
gyesülete, Szufla - Sziget-
halmi Ultrafutók, Szigethal-
mi Vállalkozók Szervezete.
Négy  szigethalmi  képzõmû-

vészeti  kiállítást  tekinthet-
tek  meg  a  lengyel  part-
nerek: Ihász Zoltán fotó ki-
állítását, B. Bodnár Éva és
szigethalmi festõmûvészek
képeit, és szigethalmi diá-
kok mûveit.
A Zsuzsa néni közbelép
rock együttes 2 alkalommal
tépte már a húrokat Jaworz-
noban. A Szigethalmi TE
futói és teljesítménytúrázói
és a SZUFLA ultrafutói
több Lengyel versenyen
eredményesen képviselték
Szigethalmot. A Gróf Széc-
henyi István Általános Is-
kola aerobic csoportja be-
mutatót tartott a jaworznoi
városnapon.
Egy magán civil szervezõ-
dés keretében 51 fõ látogat-
ta meg Jaworzno és kör-
nyéke turisztikai látványos-

ságait.  A Szigetszentmikló-
si Rendõr Kapitányság te-
remfoci csapata 2 alkalom-
mal képviselte városunkat.
12 hátrányos helyzetû gye-
rek is kiutazhatott a lengyel
városba. A helyi iskolák di-
ákjai Lengyel- Magyar tör-
ténelmi vetélkedõn és angol
nyelvi versenyen vehettek
részt az évek során, ahol a
legjobbak jutalmul nyáron
Jaworznoba u-
taztak. A két ál-
talános iskola a
legjobb focistái,
röplabdásai és
képzõmûvészei
is megmutatha-
tták már tehet-
ségüket Jaworz-
noban. Sportolók:

focisták, röplabdások, futók,
teljesítménytúrázók, aero-
bic csoport. Mûvészek:
Ihász Zoltán fotókiállítása,
kézmûves gyerekek, magyar
képzõmûvész diákok, szi-
gethalmi mûvészek, Zsuzsa
néni közbelép Rock Együt-
tes. Más: magán civil szer-
vezõdés, Szigetszentmiklósi
Rendõr Kapitányság munka-
társai, hátrányos helyzetû gye-
rekek évente megrendezésre
kerülõ nyári diákcsere tábor. Az
1023. Jakus Gábor cserkész-
csapat, a Szigethalmi TE, és a
SZUFLA Ultrafutók több é-
ves közvetlen kapcsolatot
ápolnak a jaworznoi társ-
szervezetükkel.
A Filmszakadás Film klub
17 kis filmet kapott a 2009-
ben megrendezett AFIF -
Arctalan Film Fesztiválra, ja-

worznoi alkotóktól. A Lengyel-
Magyar barátság napja alkal-
mából tartott konferencia so-
rozaton a két város már három
alkalommal vett részt közösen.
2010. augusztus 28-án a város
vezetése képviseletében dr.
Schuller Gáborné aláírta a
testvérvárosi szándéknyilat-
kozatot, amely további 5 évvel
hosszabbította meg a tervezett
együttmûködést.

Kiutazók  száma 2005 2006 2007
Szigethalomból 18 79 120
Jaworznoból 5 52 62

2008 2009 2010
Szigethalomból 118 56 49
Jaworznoból 100 45 73
összesen
Szigethalomból 440
Jaworznoból            337
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Aranyes és arany sz

NÁD BÉLA

Ha egy egyesület tagjai orszá-
gos versenyen érmet szereznek
az öröm. Ha 3 nap alatt 14 el-
sõ, 7 második és 6 harmadik
helyet kaszálnak az diadalme-
net. A Szigethalmi TE és a
Szent István Általános Iskola
közös munkálkodása, hogy
minden sportok õsatyja a futás
Szigethalom egyik siker-"szto-

rija" ( muszáj, mert így trendy)-
tán inkább története legyen jó
úton halad. Együttmûködé-
sünk újabb gyümölcsöket (27-
et) termett. Fiataljaink 3 nap
alatt 3 versenyen vettek részt.
Mindhárom verseny egy-egy
kisvasút nyomvonalát követte.

ELSÕ NAP-  TISZAKÉCSKE

Az ország legrövidebb (alig 1
kilométeres) vasúti pályája,
amit az itteni InterPici bejár-
(na), sajnos csak most augusz-
tus 20-án ment egy kört. Pedig
a jó a mozdony, remek a kör-
nyezet és (ahogy a vicc mondja)
igény vóna rá. Valami okos ott
fenn a budapesti Olümposzon
kitalálta- aggyatok milliókat és
mehet a pöfögõ. Azt meg hon-

nan egy ilyen aprócska vonalon,
pedig régen a gyerekeknek épült-
most….az enyészeté. Lesz?! Ezen
a napon 4 arany és 3 bronz-
érmet gyûjtöttek be csemetéink.
Judik Ricsi 4 perc 11 másod-
perces idejével mindenkit elka-
lapált, míg Csáki Szabrina a
nõi mezõny villáma volt.

MÁSODIK NAP-PPÁLHÁZA

Míg elõzõ nap sajnálkoztam a
haldokló kisvasút miatt itt egy

jól prosperáló 10 kilométeres
pályán zakatol a vonat egészen
Rostallóig, a Zempléni-hegység
belsejéig. Kõkapu pedig egy
csoda. Vadászkastélyostól, fá-
ba álmodott történelmi arckép-
csarnokostól. A teli szerelvé-
nyekben családok tömege örült.
Örült a szép tájnak, a közös él-
ményeknek. Ezen a napon 5
elsõ, 4 második és 2 harmadik
helyet söpörtünk be. A leg-
szebb pillanat az volt, mikor
Szabó Dia a 10 kilométeren
leggyorsabb "hölgy" Bogár Já-
nos, a magyar ultrafutás le-
gendája mellé állhatott a dobogón.

HARMADIK NAP-  FELSÕTÁRKÁNY

Ez a kisvasút 5 kilométer
hosszú, de nem a kisvasút

nyomvonalát követte a ver-
seny. A fõrendezõ a faluban
jelölt ki egy kutyakemény és
árnyéktól mentes (közel 30 fok
volt) pályát. Itt 5 arany, 3 ezüst
és 1 bronzérem volt a termés.
Judik Ricsi itt is a leggyorsabb
férfi lett (a maga sihederségév-
el). A gyermekeink Csáki Szab-
rina, Szabó Diána, Zoltán
Máté, Judik Richárd, Katona
Tamás, Piróth Ádám, Patonai
Dani és Zólyomi Róbert ismét
nagyot alkottak.. Jó volt látni
õket. Ismét büszkék lehettünk
MI Szigethalmiak Remélem az
idén a Szent István Általános
Iskolával szoros együttmûkö-
désünk további eredményeket
hoz majd.

EGYESÜLETÜNK AJÁNLATAI

Itt a remélhetõleg arany õsz.
Két eltérõ jellegû túrát aján-
lunk a természet bakancsos
szerelmeseinek. Október 23-án
egyesületünk a Mátrában ren-
dezi a Via Dolorosa emléktúrát
(a recski kényszermunkatábor
áldozatai elõtt tisztelegve).
Tagjainknak két 20 kilométe-
res távot ajánlunk. Az egyik
Kékestetõtõl Parádsasvárra
vezet. Végig a csodás Mátra ge-

rincen, majd érintve a recski
kényszermunkatábort és a
Szent István csevicét. Remek
program zömében lejtmenet
(na, jó a gerincen van 2 szuszog-
tató). A másik Kékestetõtõl A-
basárra vezet Lajosháza és
Mátrafüred érintésével. Aki ezt
választja, az megcsodálhatja a
Szent Anna tavat.(egy kráter-
ben alakult ki), a csodás ba-
rokk kápolnát, na és Abasár
szõlõrengetegét. A busz 7 óra-
kor indul a Gróf Széchenyi
István Általános Iskola elöl.

November 6-án egy kis alföldi
homokszaggatóra várjuk az
érdeklõdõket Csévharaszt-Ó-
csa útvonalon. ( Laza 20 kilo-
méter.) Az úton érintjük a
csévharaszti õsborókást. Ó-
csán rácsodálkozhatunk az
Árpád-kor egyik gyöngyszemér,
a református templomra. Erre
a távra a busz 6 órakor indul a
fent leírt helyrõl. Figyelem! A
buszokra Szabó Józsefnél
lehet jelentkezni a Thököly
utca 8 szám alatt, illetve a
06/20 21 09337-es telefon-
számon. Végezetül egy kis
kóstoló Abasárból (2 részlet
egy, a Magyar Turistában meg-
jelenõ cikkembõl.)

Beszámoló egy 3 napos diadalmenetrõl
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A Seizan Karate-Do Sporte-
gyesület edzésein évek óta
foglalkozunk vállalkozó szelle-
mû óvódásokkal is. Sok jelen-
legi színes öves versenyzõnk is
így kezdte karatés pályafutá-
sát. A tavalyi évben olyan sok
ovis kapott kedvet a karatéhoz,
hogy szeptembertõl indítot-
tunk egy ovis-kisiskolás (1.
osztályos) csoportot is a már
meglévõ kezdõ-középhaladó
illetve haladó csoportok mel-
lett. Jelenleg 20 kis karatés
dolgozik itt szorgalmasan, töb-
ben már második évüket kezd-
ték idén, de vannak teljesen
kezdõk is. Ezeken az edzése-
ken a kicsik életkorának meg-
felelõen sok játékkal tûzdelve
apránként haladunk az anyag-
gal, sokat ismétlünk, így köny-
nyen be tud kapcsolódni bárki.
A felvétel ugyanis folyamatos,

minden érdeklõdõt szeretettel
várunk. A szigetszentmiklósi
Narancsliget Óvodában már
harmadik éve tartunk edzése-
ket (Haas Zoltán, 4. dan), sõt,
már olyan gyermek is van, aki
az ottani ovis edzések hatására
kezdett karatézni testvérével az
ovis-kisiskolás csoportban. Az
idei tanévtõl a szigethalmi
Négyszínvirág Óvoda Zöld
tagóvodájában (Szabadkai u.
101-103.) is elindult az ovi ka-
rate (Körmendy Zsófia 1. dan)!
Az edzések heti két alkalom-
mal, kedden és csütörtökön
16:00-16:30-ig tartanak az ovi
tornatermében. Szerencsére
eddig nagyon sokan érdeklõd-
nek, az elsõ edzésen már 17
kis és nagy óvodás ismerkedett
a karate alapjaival, és többen a
padon ülve figyelgettek. Itt is
elsõdleges szempont a játékos-

ság, és a legfontosabb a moz-
gás megszerettetése a karate
alaptechnikái által. Az edzé-
sekhez csak egy kényelmes
hosszúnadrágra és egy pólóra,
na meg némi elszántságra van
szükség. A felvétel természete-
sen itt is folyamatos, 4 éves
kortól várjuk az érdeklõdõket
nagy szeretettel!

A  Seizan  Karate-DDo  Sport-
egyesület  edzései  elérhetõek  az
alábbi  helyszíneken  és  idõ-
pontokban:
Hétfõ-Szerda-Péntek:
Gróf Széchenyi Ált . Isk. 
tornaterme
Ovis-kisiskolás csoport:
17:00-18:00
Gyermek kezdõ-középhaladó
csoport: 17:00-18:15
Gyermek haladó csoport:
17:00-18:30

Felnõtt kezdõ és haladó cso-
port: 18:15-19:45
Kedd-Csütörtök:
Négyszínvirág Óvoda Zöld
tagóvoda tornaterme
Ovis csoport: 16:00-16:30

Ovi Karate Szigethalmon

KICK-BOX SPORTKARATE
Élmény - Közösség - Dicsség
Több száz sportoló. Több ezer liternyi veríték. Milliónyi ütés és rúgás. Több
mint 300 országos és 100 nemzetközi érmet nyert csapat. Rengeteg em-
bert próbáló küzdelem és mérhetetlenül sok öröm vár RÁD! Várunk edzé-
seinken! Edzéshelyszín: Szent István Általános Iskola tornaterme. Idpontjai:
hétf - szerda 17.00h. Információ: www.kickboxsziget.hu. Telefon: 30-9484-221

…A jelzés egyenesen a templo-
mig visz. Mikor utána olvas-
tam kikerekedett a szemem:
azt olvastam a plébániatemp-
lom középkori eredetû. No,
lehet, hogy így van, de ezt telje-
sen elrejti a késõbbi építészek
ügybuzgalma. 1731-ben ba-
rokk stílusúra építették át. Az
1810-es Canonica Visitatio
már említi szószékét, kereszte-
lõ medencéjét, oltárait. (Nekem
sajnos nem adatott meg a bel-
sõ tér megismerése.) A kertjé-
ben viszont egy érdekes la-
birintus emlékmûvet találtam.
Originális idea. Sok kusza fal,
mindegyik fal a magyar törté-
nelem egy keserves vagy fele-
melõ momentumának memen-
tója. Megemlékezõ- és siratófa-
lak halmaza. Innen letérve a
fõúton Markaz felé, a Mátrafü-
redi leágazó elõtt egy szívbe-
markoló emlékmû található.
Már Máriabesnyõn megdöb-
bentem ezen az elrettentõ
TÉNY-en, 5 millió abortusz, 5
millió meg nem született lélek.
Itt Abasáron is úgy gondolták
fejet kell hajtani a kaszás fék-
telen tobzódásainak áldozatai
elõtt. De ez az emlékmû nem-
csak fejet hajt, keresztjei fel-
kiáltójelek! Vigyázz magyar!
Önpusztító nép vagyunk!?
A szállásom felé haladva egy
néprajzi kuriózumot találtam,
a Kapás házat. Abasár lakói a
XX.század hajnalán zömében
summás-kapások voltak. Vá-
lyogból készült náddal fedett
nyeregtetõs házaik sorakoztak
utcáin. Mára már csak ez az
egy maradt meg. 230 éve dacol
az idõvel, így legalább mi is
vethetünk egy pillantást a régi

népi építészet egy remek da-
rabjára.….A szõlõ mellett Aba
Sámuel neve rágta be magát
Abasár mindennapjaiba. A
templom elõtt áll az 1041 és
1044 közt uralkodott kirá-
lyunk szobra, akirõl minden
gonoszságot leírtak, de akirõl a
bécsi Képes Krónika így ír:
"Testét… Néhány év múlva ki-
ásták a sírból, szemfödelét és
ruháit sértetlenül találták,
sebhelyei begyógyultak. Aztán
saját monostorában, Sarusban
(Sáron) temették el." Ha ilyen
gonosz volt, hogy lehet, hogy
megtalálása hasonlatos volt
egy szentéhez?
Az Aba család a kabarok vezetõje
volt, ami a Mátra-vidéket szállta
meg. Sámuel elvette Szent István
nõvérét. 1042-ben bencés apátsá-
got alapított Saáron (Sáron). A sár
szó jelentése régen arany, sárga
volt. Ennek az apátságnak a rom-
jait találták meg (valószínûleg) a
Bolt-tetõn. Más (történelmére
büszke) nép, ha régi királyának
temetkezési helyére bukkan,
feltárja, kidíszíti, és nemzeti
emlékhellyé teszi. Nálunk egy
félig kiásott rom, egy deszka-
tákolmány (ez is a helyiek jó-
voltából) mutatja történel-
münk egyik kultikus helyét.
Tán az új idõk új "dalnokai"
fontosnak érzik múltunk kin-
cseinek megmentését, nemzeti
nagyjaink piedesztálra állítá-
sát. Mert Aba Sámuel az volt!
Lehet, hogy a hatalmasok el-
árulták, megbecstelenítették
emlékét, de a nép áldotta em-
lékét. Már pedig- Vox populi,
Vox Dei! Jó túrákat kívánunk
mindenkinek, hogy emlékük
bearanyozza az õszt!
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Egészség-Halom

Lélekdoktor
MMiinnddeennnnaappii  éélleettüünnkkhhöözz
hhoozzzzááttaarrttoozziikk  aa  ssttrreesssszz,,
aazz  iiddeeggeesskkeeddééss,,  ffeesszzüülltt-
sséégg,,  rroosssszzkkeeddvv..  NNééhhaa  
úúggyy  éérreezzzzüükk,,  hhooggyy  aa  
ddoollggookk  bboorrzzaasszzttóóaann
öösssszzeejjöötttteekk,,  mmáárr  kkiiuuttaatt
sseemm  llááttuunnkk,,  ééss  eemmiiaatttt
ttaarrttóóssaann  sszzoorroonngguunnkk  
vvaaggyy  éérreezzhheettjjüükk
mmaagguunnkkaatt  ttaarrttóóssaann
iiddeeggeessnneekk,,  rroosssszzkkeedd-
vvnneekk..  TTeekkiinntthheettjjüükk  eezztt
ppeerrsszzee  aa  mmiinnddeennnnaappii  
éélleett  tteerrmméésszzeetteess  vveellee-
jjáárróójjáánnaakk  iiss,,  eennnneekk
eelllleennéérree  nneemm  mmuusszzáájj  
hhaaggyynnuunnkk,,  hhooggyy  úúrrrráá
lleeggyyeenn  rraajjttuunnkk..

HARIS ÉVA

Szigethalmi Életmódváltó Klub

Mit tehetünk azért, hogy ne

alakuljon ki a tartós depresz-
szív tünetekkel járó állapot:
1. A mindennapjainkba pró-
báljunk rendszert vinni, ter-
vezzük el a teendinket. Ez
meggátolja azt, hogy a fela-
datok és problémák feltor-
lódjanak, és idzavarba ke-
rüljünk. 
2. Ne halasztgassuk a pihe-
nést hétvégére, ha fáradtak

vagyunk, pihen-
jünk le.
3. Bármennyire
is túl vagyunk
terhelve, ne ha-
nyagoljuk el az
együ t t l é t eke t
bará ta inkkal,
számunkra fon-
tos emberekkel,
rendszeresen
fordítsunk id t
a velük való rend-
szeres beszélge-
tésekre.
4. Rendszere-
sen iktassunk
be a hétköznap-
jainkba aktív pi-

henéssel járó tevékenysége-
ket. Ez azt jelenti, hogy o-
lyan dolgokat csinálunk,
amelyek a hétköznapokból
kizökkent élményekkel jár-
nak.
5. Mozogjunk rendszeresen.
6. Ha valami problémánk
van, mindenképpen beszél-
jük meg azt valakivel, nincs
olyan dolog, amit teljesen
egyedül kéne megoldanunk!
Döntenünk magunknak kell,
de nagyon fontos, hogy van
aki meghallgat minket.
7. Elfordul, hogy bizalmas
barát nélkül maradunk,
akkor minél elbb forduljunk
a legközelebbi tanácsadás-
hoz (családorvos, pszicholó-
gus, pszichiáter,  v é d n ,
mentálhigiénés tanácsadó
stb.)

Az egészséges élethez is
hozzátartozik a hangulat bi-
zonyos ingadozása, lehet-
nek rossz napjaink. 
Depressziós tünetekrl akkor
beszélhetünk, ha az alábbi

tünetekb l tartósan (több
mint két hétig) több is
egyidejleg fennáll:
- hangulatom tartósan rossz 
- a korábban örömöt jelent
dolgokban nem lelem örö-
mömet többé 
- korábbi önmagamhoz
képest semmit sincs kedvem
csinálni 
- sokat sírok, reménytelennek
látom helyzetemet 
- bntudattal, önvádlással
küszködöm 
- alvásom/étvágyam jelen-
tsen megváltozik 
- indokolatlanul fáradt,
kimerült, koncentráció és/
vagy döntésképtelen vagyok 
- iskolai vagy munkahelyi tel-
jesítményem romlik 
- halállal vagy öngyilkosság-
gal kapcsolatos gondolataim
vannak 

Ne csak testünk,de lelkünk
egészségét is óvjuk, és kér-
jünk segítséget, ha bajba
kerülünk.
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Irány a Mozi

Ragadozók
(Predators) 
(színes, magyarul
beszélõ, amerikai akció-
film, 107 perc, 2010)  

DOOMMOONNKKOOSS ISSTTVVÁÁNN

1987-ben Arnold
Schwarzenegger (Dutch
Schaefer õrnagy) fõszerep-
lésével egy különlegesen
kiképzett kommandós
csapat utazik a dél-ame-
rikai dzsungelbe, hogy
bajbajutott társukat meg-
mentsék. Megérkezésükkor
nem is sejtik, hogy magá-
val az ördöggel találkoz-
nak majd - a láthatatlan,
földönkívüli ragadozóval.
A nagy sikeren felbuzdulva
1990-ben érkezik a má-

sodik Ragadozó film,
Danny Glover (Mike
Harrigan) fõszereplésével. 
A film Los Angeles
betondzsungelében ját-
szódik, ahol a helyi
rendõrségnek nem csak a
kábítószer maffiával gyûlik
meg a baja, hanem egy
titokzatos gyilkossal is,
aki egymás után szedi
áldozatait a bûnözõk
közül. 2004-ben és 2007-
ben az embereknek nem
csak a ragadozókkal,

hanem a halállal is meg
kell küzdeniük, hisz
megszületik az AVP -
Aliens vs predators - A
Halál a Ragadozó ellen
elsõ és második része. A
siker felemás, sokaknak
nem tetszett a két faj
összepárosítása, sem az
Alien sorozat, sem pedig a
Predator sorozat sikerét,
és kultuszát sem sikerült
megközelíteni. Az új pre-
dator film, már nagyon
váratott magára, de 2010-
ben elkészült a várva-várt
mû. A filmet a magyar
vonatkozása miatt is
várhattuk. A magyar Antal
Nimródot a 2003-as
Kontroll sikerének köszön-
hetõen Amerikába hívták,
hogy vállalja el a 2007-ben
elkészült Elhagyott szoba
címû thriller rendezését. A
filmben nem kisebb szí-
nészek játszottak, mint

Kate Beckinsale és Luke
Wilson. 2009-ben
elkészítette a Szállítmány
címû filmet Columbus
Short, Matt Dillon,
Laurence Fishburne, Jean
Reno fõszereplésével.
És most a 2010-ben
Robert Rodriguez forga-
tókönyvébõl és produ-
cerkedése mellett forgatta
le a Predators filmet.
Nehéz a filmrõl véleményt
mondani, hisz jó, ren-
dezõileg jól összerakott,

változatos, izgalmas és
véres mégsem tudja telje-
sen hozni az eredeti
Predator filmek hangu-
latát. Bár lehet, hogy csak
görcsösen ragaszkodunk a
filmtörténet õskorához,
vagy gyerekkorunk,
fiatalkorunk hõseihez,
filmjeihez. Adrien Brody a
Zongoristában nyújtott
szerepe után egy kicsit
elképzelhetetlen egy
brutális kommandósnak,
bár a film után rácáfol
erre, hisz nagyon rátalál
erre a karakterre is, ez is
bizonyítja színészi tehet-
ségét. A film keretes,
sokkal többet nem tudunk
meg a vadászat hátterérõl,
mint a film elején, és
mintha ott végzõdne, ahol
elkezdõdött. Az amerikai
és európai sikernek
köszönhetõen biztos a
második rész, és így is
fejezõdik be, kaptunk egy
benyomást, egy hangula-
tot, innen folytatjuk.
Meg kell nézni minden-
kinek. Gyerekkel ne men-
jünk, de az asszonnyal és
3 kiló popcornnal nagyon
élvezhetõ.

Értékelés: 7/10

Nagyfiúk 
(Grown Ups)
(színes, magyarul
beszélõ, amerikai
vígjáték, 102 perc, 2010)

Az öt egykori középiskolás
jó barát 30 év után ked-
venc kosárlabda-edzõjük
temetésén találkozik újra,
és hogy felidézzék a múltat
családostól közösen eltöl-
tenek egy hétvégét egy
tóparti házban. A fõsze-
repben Adam Sandler, és
szokásos barátai, Kevin
James, David Spade,
Chris Rock, Rob
Schneider, Steve Buscemi

és új szereplõként Salma
Hayek. A film a modern,
újgazdag, amerikai család
társadalomkritikája. A mai
ember társadalomkritikája.
Elszakadtunk a termé-
szettõl, a barátságtól, a
szeretettõl, társas-, pár, és
szerelmi kapcsolataink si-
ralmasak, és internet
nélkül már el sem tudjuk
képzelni az életet.
Nintendó nélkül pedig már
nincs szórakozás.
Felhõtlen komédia mégis a
film, olyan bájjal mutatja
be sötét oldalunkat, hogy a
film végére mindenki
nevetve tesz ígéretet, hogy
megváltozik. Didaktikus
történet, melynek a végén
mindenki jobbá válik,
visszatér az aranykor
értékeihez. Kötelezõ min-
den korosztálynak! Nyíl
rulett rulez!!!

Értékelés: 7/10

Salt ügynök 
(Salt) (színes, magyarul
beszélõ, amerikai
akcióthriller, 100 perc,
2010)  

Angelina Jolie már nem
húsz éves, soványabb,
mint valaha, mégis
szeretjük. És aki szereti a
csavaros kémfilmeket,
annak kötelezõ megnézni
Salt ügynök kalandjait.
CIA, szovjet-orosz kémek,
óriási összeesküvés.
Izgalom, csel, pörgõs
jelenetek jellemzik a filmet.
Salt ügynök a nõi Bourne,
aki nem tudja, hogy ki is
valójában, honnan jött,
merre tart és miért. Vagy
mégis? Az oroszok a
spájzban vannak. A film
végén ügynökünk hatalmas
léptekkel halad újabb
kalandjai felé. Folytatás
borítékolva.

Értékelés: 7/10
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Hozzon  egy  szál  gyertyát!
A Magyar Szocialista Párt Szigethalmi Helyi Szerveze-
te tisztelettel meghívja Önt és Családját egy fhajtásra,
mellyel az aradi vértanúk eltt tisztelgünk. 
A megemlékezés: 

Idpontja 2010. október 6. (szerda) 19 óra
Helyszíne: 1848-as Hsi Emlékm   

Tisztelettel:
MSZP Szigethalmi Szervezete

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a barátoknak, ismersöknek, kollégáknak, akik a Férj és Édesapa, Stud Dezs
halála miatti gyászunkban osztoztak és t utolsó útjára elkísérték. Köszönettel a Gyászoló Család

Református  hírek
Szeretettel felhívjuk az olvasók figyelmét a Szigethalmi Református
Egyházközség (Szh. Kossuth L. u. 21.) alkalmaira. Istentisztelet:
Vasárnap déleltt 10 órai kezdettel. Ezzel egyidben párhuza-
mosan az istentisztelettel gyermek istentiszteletet tartanak, vagyis
külön foglalkozás van óvodás és általános iskoláskorú gyermekek
számára. Bibliaóra: Szerdán, 15 órakor.  Havi egy alkalommal
filmklub mködik. Városunk mindkét általános iskolájában és min-
degyik óvodájában folyik református hitoktatás. Jelentkezni lehet a
Lelkészi Hivatalban, telefonon, a 06-30-415-0549-as számon,
illetve az iskolákban és az óvodákban. Áldás, Békesség! 

Ferter  János  karikaturista

A Szigethalmi Református 
Egyházközség Presbitériuma

Adventi kirándulás Bécsbe
Id pont: 2010. november 25. csütörtök. 
Program: 6:30 Találkozó a szigethalmi önkormányzat eltt. 
7:00 Indulás. 11:00-113:00 karácsonyi bevásárlás a HUMA
bevásárlóközpontban. 14:00-115:30 Adventi kalandunkat a
Schönbrunn-i kastély parkjának megtekintésével folytatjuk! A kas-
tély látogatása egyénileg történik.16:00 Ezek után a belvárosban
teszünk kényelmes sétát, amelynek során megismerkedhetünk az
adventi díszbe öltözött Városházával (Rathaus Platz), amely évrl
évre a mesés bécsi karácsonyi vásár helyszíne. A téren óriási,
szépségesen díszített fenyfa áll, amelyet különféle ünnepi por-
tékákat és nyalánkságokat kínáló árusok sokasága vesz körül. Az
est hátralev idejében válogathatunk a megannyi kézmves áru,
ajándék között és élvezhetjük a sültek, süteménykülönlegességek fenséges ízeit, a különféle puncsok és forralt borok zamatát.
18:  00 körül találkozó az autóbusznál. 18:30- kor hazaindulás. Hazaérkezés a kés esti órákban. Útiköltség: 5500 Ft/f.
Jelentkezéskor 2000 Ft elleg fizetend! Utasbiztosítás egyénileg. 
Jelentkezés: Miklós Istvánnénál személyesen, illetve telefonon a 06-770-3339-887-442-ees  számon.
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