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Nosztalgiavonat Szigethalmon SSZIGETHALOM VÁLASZTÁSI
EREDMÉNYEI
A polgármester Fáki  László  FÜGGETLEN
jelölt  lett. A települési önkormányzat tag-
jainak száma: 11 f, ebbl egyéni válasz-
tókerületben megválasztható: 8 f kom-
penzációs listáról mandátumhoz jutó: 3 f.

(részletek az 1. oldalon)

JJÓL VIZSGÁZOTT AZ
EEMESE PARK
Megmérettetett az Emese park, az él
történelem c.  európai uniós társfinanszíro-
zással megvalósuló pályázati projekt.

(részletek a 3. oldalon)

LLOMBTALANÍTÁS
Az SSZEL keletkez zöldhulladék elhe-
lyezésének megoldása érdekében az Aries
Kft. díjmentesen, házhoz men begyjtést
végez az alábbi idpontban: 2010.  No-
vember  08  -112  között.  

(részletek a 6. oldalon)

HHOZZ EGY C I P S DOBOZNYI
JÁTÉKOT!!
A "Betlehemi Esték" rendezvény keretében,
december 22-én 18 órakor Jótékonysági
Musical eladás lesz.

(részletek a 13. oldalon)

KKÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az újság  hasábjain keresztül is megkö-
szönöm mindazoknak a képviselknek és
külss bizottsági tagoknak munkáját, akik
a 2006 és 2010 közötti önkormányzati
ciklusban  Szigethalom város fejldéséért
dolgoztak.

Fáki László
polgármester

AA  hhoosssszzúú,,  eessss  nnaappookk  uuttáánn
kkeelllleemmeess,,  nnaappssüüttéésseess
iiddbbeenn  aaddttáákk  áátt  sszzeepptteemm-
bbeerr  vvééggéénn  hhiivvaattaalloossaann  aa
PPeettffii  SSáánnddoorr  uuttccaaii  HHÉÉVV-
mmeeggáállllóótt  aazz  uuttaassookknnaakk..  AA
225500-330000  vveennddéégg  hhaanngguu-
llaattaa  aazz  iiddjjáárráásshhoozz  iiggaa-
zzooddootttt::  mmiinnddeennkkii  jjóóll  éérreezzttee
mmaaggáátt..  VVoolltt  nnoosszzttaallggiiaa-
vvoonnaatt,,  kkiissvvaassúútt-  ééss  HHÉÉVV-
ttöörrttéénneettii  kkiiáállllííttááss,,  kköörrnnyyee-
zzeettttuuddaattooss  jjááttsszzóóhháázz,,
eemmlléékkjjeeggyy,,  iinnggyyeenn  ffaaggyyii,,
üüddíítt  ééss  ppooggááccssaa..  

A vidámságot a szigetszent-
miklósi Ádám Jen Zene-
iskola 30 tagú fúvószene-
karának játéka is biztosítot-
ta. Mint a filmeken, uniós és
Szigethalom zászlóval, va-
lamint virággal feldíszített
nosztalgiavonattal, fúvós-
zenére érkezett az újjáépí-
tett állomásra a kivitelezés-
ben együttmköd két szer-
vezet képvisel je: Fáki
László polgármester és Tar-
soly András, a BKV Zrt.
fosztályvezetje, valamint

Hájas Róbert Sándor a
Köz l e k edé s t udomány i
Egyesület nevében. A sze-
relvény azonban mindenki
bánatára - a menetrend
szerint közleked járatok
miatt - nem sokat idzött a
helyszínen, továbbrobogott
Tököl felé, ám visszatér-
ben még egyszer mindenki
megcsodálhatta a szép
mozdonyt

....teljes cikk a 3. oldalon

Szigethalom  Város  Önkor-
mányzata  55  millió  forint
vissza  nem  fizetend,  
önrész  nélküli  támogatást
nyert  a  városban  él  
gyermekek  fejldését
e l seg í t   TÁMOP-33.2.2-
08/1-22008  ""Össsszeffogáss
Szigethalom  gyerrmekeiérrt""
cím  pályázaton.

Tézsláné Farkas Klarissza
néhány perces vetítésével
kezddött szeptember 30-
án a gróf Széchenyi Általá-
nos Iskolában a projektnyitó
konferencia. Ezt követen,
Fáki László polgármester
nyitó beszédében azt hang-
súlyozta, hogy elhivatottság

nélkül nincs értelme elkez-
deni a munkát. Mint mond-
ta, kiemelten fontos, hogy
mindegyik, Szigethalmon
él  gyermek megkapja az
t megillet odafigyelést, de
ezt csak összefogással lehet
elérni, ahol a szül, gyer-
mek, bölcsde, óvoda
pedagógus, védn, gyer-
mekvédelmi felels, tanár
egyaránt részt vesz és egyet
akar.  Ehhez kitartásra és
teljes odaadásra van szük-
ség.. A projekt tartalmát
Csiszérné Halász Ildikó
ismertette. Elmondta, hogy
a projekt elsdleges célja a
halmozottan hátrányos
helyzet, valamint a sajátos

nevelési igény tanulók esé-
lyegyenlségének biztosí-
tása az oktatási, nevelési
folyamatokban, s a szülk
bevonása már az óvodáz-
tatás megkezdése el tt,
majd végig az iskoláztatás
idszakában.Fontos a
családok bizalmának kia-
lakítása a közoktatási, vé-
dn i, óvón i, szociális há-
lózattal közösen, s az óvo-
da szolgáltatói tevékeny-
sége bvítése, melybe a
családokat is bevonják -
emelte ki. 

teljes cikk a 4. oldalon

Összefogás a gyermekekért
Pályázati pénzzel segítik az esélyegyenlõséget 
és a fejlesztést



AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZETÉTELE:
NNéévv JJeellööll  sszzeerrvveezzeett((eekk)) EEggyyéénnii  vváállaasszzttóókkeerrüülleett KKoommppeennzzáácciióóss  lliissttaa
FFaazzeekkaass  LLáásszzllóó FIDESZ KDNP 01
FFaazzeekkaassnnéé  MMoollddvváánn  VVaalléérriiaa FIDESZ KDNP 06
FFeerreenncczzii  EEddiitt FIDESZ KDNP 08
KKeerreeppeessii  NNáánnddoorr FIDESZ KDNP 07
KKoovvááccss  AAttttiillaa FIDESZ KDNP 03
PPoorrkkoolláább  ZZoollttáánn FIDESZ KDNP 04
TTóótthh  JJóózzsseeff FIDESZ KDNP 02
VVéégghh  BBaalláázzss FIDESZ KDNP 05
BBáánn  NNoorrbbeerrtt JOBBIK -
DDrr..  SScchhuulllleerr  GGáábboorrnnéé MSZP -
DDeeáákk  GGáábboorr SZLE -

SZIGETSZENTMIKLÓSI RENDÕRKAPITÁNYSÁG

A betöréses lopások számában az elõzõ hónaphoz képest, változást
nem regisztráltunk. Most is nyolc esetet jelentettek felénk, melybõl
négy esetben az ajtón keresztül, - egy nyitott ajtó volt, egy pedig hen-
gerzár-töréses behatolás. Két esetben az ablakon jutottak az is-
meretlen tettesek az értékekhez. Az elmúlt hónapokban Szigethalmon
nem volt hengerzár töréses betörés. Ilyen esetben az elkövetõk álta-
lában egy speciális fogót használnak, melynek segítségével törik el
hengerzárat. Ez ellen úgy lehet védekezni, hogy a zár kifelé esõ részét,
eltakarjuk, hogy azt fogóval ne lehessen megfogni, de a takarást se
lehessen könnyen eltávolítani. A betörések közül egy üzletbetörés volt,
Gyártelepen. A bûncselekmények kapcsán bejelentett összes kár
2.704.000 forint volt. A legnagyobb kár 800.000 a legkisebb 50.000
forint volt. Az esetek közül hat éjszaka, egy- egy délelõtt, illetve délután
történt. Úgy délelõtt, mint délután a lakást csak rövid idõre hagyták
magára a tulajdonosok és ez alatt jutottak be az elkövetõk ablakbe-
nyomás, illetve teraszajtó befeszítés módszerével. Ezek a módszerek
általában kis hanggal járnak. A szomszédjainkkal törekedjünk jó
kapcsolat kialakítására, és kölcsönösen figyeljünk egymás értékeire. A
betörések közül egy kivételével mind a Szabadkai és Mû út közé esett.
Szigethalom város területérõl az elmúlt hónapban anyagi káros bale-
setet nem jelentettek. Ezzel szemben három személyi sérüléses bale-
setnél intézkedtek rendõrök. Ezek közül egyik sem a már korábban
jelzett baleseti gócponton történt, ami azt mutatja, hogy odafigyeléssel
az ilyen helyeken is elkerülhetõk a balesetek. Sajnálatos azonban,

hogy a három baleset közül kettõt, kerékpáros egyet pedig gyalogos
okozott. Az egyik kerékpáros nem körültekintõen került ki egy álló jár-
mûvet, és így nem adott elsõbbséget a neki szembõl érkezõ személy-
gépkocsinak. A másik esetben a kerékpáros, egy keresztezõdésben
úgy kanyarodott be, hogy nem gyõzõdött meg arról, hogy jármûvét egy
motorkerékpáros már megkezdte elõzni. Továbbra is kérjük a kerék-
párosokat, hogy körültekintõen és sötétbe kivilágítva közlekedjenek.
Szeretnénk, és ennek talán az autósok örülnének a legjobban, ha
lakott területen belül is minden kerékpáros és gyalogos rossz látási
viszonyok között fényvisszaverõ mellényt hordana.  Kérjük Önöket a
saját és családtagjaik érdekében szerezzék be és használják is ezeket
az eszközöket.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a téli idõjárás beköszöntésével egy-
re több alkalommal kell számítani ködre, illetve a közutakon a pára-
lecsapódásra, amely csúszásveszélyt és egyben balesetveszélyt jelent a
közúti forgalomban résztvevõk számára. Az ilyen jellegû balesetek
elkerülésére javasoljuk a téli gumiabroncsok használatát, és a gépjár-
mûvünk téli átvizsgálását. Akiknek nem garázsban éjszakázik, az au-
tója az úgy induljon el, hogy belekalkulálja a lefagyott üvegek megta-
karítását, mert a jó kilátás feltétele a balesetmentes közlekedésnek.

A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztálya kérte,
hogy hívjuk fel az idõsebb korosztály figyelmét az egyes bûncselek-
mények elleni védekezésre. A Szigethalmi Híradó korábbi lapszáma-
iban mi már ezt megtettük. A következõ idõszakban a Szigethalmi Pol-
gárõr Egyesülettel közösen a nyugdíjas szervezeteket keressük fel és
szóban hívjuk fel figyelmüket a bûncselekmények elleni védekezésre.
Kérjük azonban, hogy ne feledjék: a lakosságtól idõben érkezõ bûn-
cselekmény elkövetésére utaló jelzések, nagymértékben segítik a ren-
dõröket az elkövetõk elfogásában!

2010. november Szigethalmi Híradó 2. oldal

Rendõrségi tájékoztató

Szigethalom települési választás eredményei
A polgármester FFáákkii  LLáásszzllóó  FÜGGETLEN jelölt lett. A települési önkormányzat tagjainak száma: 11 f, ebbl
egyéni választókerületben megválasztható: 8 f kompenzációs listáról mandátumhoz jutó: 3 f.

A képvisel  testület  alakuló  ülésére 2010. október 15-én, pénteken 18 órakor került sor, a Városi Szabadidközpont szín-
háztermében. A megjelentekkel a választási bizottság elnöke ismertette a választási eredményeket, testület tagjaia és a pol-
gármester letették esküjüket, Fáki László polgármester ismertette programját, illetve javaslatot tett az alpolgármester szemé-
lyére. Ferenczi Edit képvisel asszony elfogadta a felkérést, a testület tagjai pedig titkos szavazással, egyönteten megvá-
lasztották, így az alpolgármesteri tisztséget Ferenczi Edit képvisel asszony tölti be. Az alakuló ülés keretében még
megállapították a polgármester és az alpolgármester illetményét, illetve módosították az SZMSZ-t. Erre azért volt szükség,
mert az alpolgármester nem társadalmi megbízás keretében, hanem fállásban végzi majd munkáját. 
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Nosztalgiavonat Szigethalmon
A  hosszú,  esõs  napok  után
kellemes,  napsütéses
idõben  adták  át  szeptem-
ber  végén  hivatalosan  a
Petõfi  Sándor  utcai  HÉV-
megállót  az  utasoknak.  A
250-3300  vendég  hangulata
az  idõjáráshoz  igazodott:
mindenki  jól  érezte  magát.
Volt  nosztalgiavonat,
kisvasút-  és  HÉV-ttörténeti
kiállítás,  környezettudatos
játszóház,  emlékjegy,
ingyen  fagyi,  üdítõ  és
pogácsa.  A  vidámságot  a
szigetszentmiklósi  Ádám
Jenõ  Zeneiskola  30  tagú
fúvószenekarának  játéka  is
biztosította.

Mint a filmeken, uniós és
Szigethalom zászlóval, va-
lamint virággal feldíszített
nosztalgiavonattal, fúvós-
zenére érkezett az újjáépí-
tett állomásra a kivitelezés-
ben együttmûködõ két
szervezet képviselõje: Fáki
László polgármester és Tar-
soly András, a BKV Zrt.
fõosztályvezetõje, valamint

Hájas Róbert Sándor a Köz-
lekedéstudományi Egyesü-
let nevében. A szerelvény
azonban mindenki bánatá-
ra - a menetrend szerint
közlekedõ járatok miatt -
nem sokat idõzött a hely-
színen, továbbrobogott Tö-
köl felé, ám visszatérõben
még egyszer mindenki meg-
csodálhatta a szép moz-
donyt.

Addigra azonban már ja-
vában tartott az ünnepség,
amelyet Fáki László nyitott
meg. Szigethalom elsõ em-
bere elmondta: a 47 milliós
uniós támogatásból, vala-
mint az önkormányzat ön-
részébõl megújult állomás
biztonságos, korszerû kö-
rülmények között teszi le-
hetõvé az utazást. Fedett
biciklitároló, szilárd burko-
latú P+R parkolók - köztük
mozgássérültek részére ki-
alakított helyek - épültek, s
az állomás környékét is
rendezték. Cserjéket ültet-
tek, füvesítettek, padokat

helyeztek el. A teret beka-
merázták, így vigyáznak az
értékekre. -Sajnos azonban
- tért ki rá a polgármester -

nem mindenki osztozik az
örömben: már megrongál-
ták az egyik padot, s a jár-
mûtulajdonosok közül is né-
hányan a gyepet. Tarsoly
András a tömegközlekedés
fontosságára hívta fel a fi-
gyelmet, s a BKV Zrt. kor-
szerûsítési törekvéseit vá-
zolta. Mint ismertette, a
BKV Zrt. célja, hogy a fõ-
városban, illetve annak
vonzáskörzetében növelje a
cég szerepét, s megfeleljen
azoknak a követelmények-
nek s kihívásoknak, ame-
lyeket az utasok támasz-
tanak velük szemben.
Ugyancsak errõl beszélt
Hájas Róbert Sándor, a

HÉV-történeti kiállítás
szervezõje is. Mint hangsú-
lyozta: a P+R parkolók
kiépítése, a tömegkö-

zlekedés elõtérbe helyezése
a személyautók rovására
környezetvédelmi törekvé-
seik fontos eleme. A Közle-
kedéstudományi Egyesület
képviselõje egyúttal ecsetel-
te a ráckevei HÉV-vonal
mentén található települé-
sek szépségét, s arra báto-
rított mindenkit, hogy is-
merje meg ezt a környéket.
A rendezvényen Hoffman
Pál (Fidesz-KDNP) és Varjú
László (MSZP) országgyû-
lési képviselõ, valamint a
szigethalmi képviselõ-tes-
tület több tagja is megje-
lent.

Jól vizsgázott az Emese park
Megmérettetett az Emese park, az élõ történelem c.  euró-
pai uniós társfinanszírozással megvalósuló pályázati pro-
jekt. Mint írtunk már róla, augusztusban megkezdõdött
az Emese park fejlesztésének második üteme. Októberben
a Pro Régió, mint irányító hatóság és az Állami Számve-
võszék helyszíni szemlét tartott az önkormányzatnál, va-
lamint az  éptkezésen. Mindkét szervezet rendben találta
a vizsgált területet és a dokumentumokat. A szemlét végzõ
munkatársaktól megtudtuk, hogy a közeljövõben további
szemlére számíthat a projektgazda.
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Összefogás a gyermekekért
Pályázati pénzzel segítik az esélyegyenlõséget és a fejlesztést

Szigethalom  Város  Önkor-
mányzata  55  millió  forint
vissza  nem  fizetendõ,  ön-
rész  nélküli  támogatást
nyert  a  városban  élõ  gyer-
mekek  fejlõdését  elõsegítõ
TÁMOP-3.2.2-08/1-2008
"Összefogás Szigethalom
gyermekeiért" címû
pályázaton.

VNM

Tézsláné Farkas Klarissza
néhány perces vetítésével
kezdõdött szeptember 30-
án a gróf Széchenyi Általá-
nos Iskolában a projektnyi-
tó konferencia. Ezt követõ-
en, Fáki László polgármes-
ter nyitó beszédében azt
hangsúlyozta, hogy elhiva-
tottság nélkül nincs értel-
me elkezdeni a munkát.
Mint mondta, kiemelten
fontos, hogy mindegyik,
Szigethalmon élõ gyermek
megkapja az õt megilletõ o-
dafigyelést, de ezt csak
összefogással lehet elérni,
ahol a szülõ, gyermek, böl-
csõde, óvoda pedagógus,
védõnõ, gyermekvédelmi fe-
lelõs, tanár egyaránt részt
vesz és egyet akar.  Ehhez
kitartásra és teljes odaa-
dásra van szükség. 

A projekt tartalmát Csi-

szérné Halász Ildikó ismer-
tette. Elmondta, hogy a
projekt elsõdleges célja a
halmozottan hátrányos
helyzetû, valamint a sajá-
tos nevelési igényû tanulók
esélyegyenlõségének biz-
tosítása az oktatási, nevelé-
si folyamatokban, s a szü-
lõk bevonása már az óvo-
dáztatás megkezdése elõtt,
majd végig az iskoláztatás
idõszakában.
Fontos a családok bizalmá-
nak kialakítása a közokta-
tási, védõnõi, óvónõi, szoci-
ális hálózattal közösen, s az
óvoda szolgáltatói tevé-
kenysége bõvítése, melybe
a családokat is bevonják -
emelte ki. Hozzáfûzte: az
iskolai sikeresség fokozása,
tanulási motiváció növelé-
se, mentorálási tevékeny-
ség bõvítése, ezzel a kom-
petencia mérés eredménye-
inek javítása szintén a
feladatok közé tartozik,
miként a települési és tér-
ségi összefogás megszilár-
dítása.
A projekt ismertetését kö-
vetõen elsõként a Négyszín-
virág Óvoda vezetõje, Tas-
nádi Tünde mutatta be a
cselekvési programjukat,
melyben kiemelt szerepet
kapott a gyakorlati munka.
A terv összeállításakor az
adminisztratív feladatok

mellett a tényleges foglalko-
zásokra koncentrálva állí-
tották össze ütemtervüket,
szem elõtt tartva a csalá-
dok és a civilszervezetek
bevonásának lehetõségeit.
Ezután a gróf Széchenyi
Általános Iskola igazgatója,
Egyed Jolán ismertette
programjukat. Elõadásá-
ban õ is hangsúlyozta, hogy
a gyermekeket nevelõ fel-
nõtteknek mindig tudatá-
ban kell lenniük, hogy min-
dez a gyermekekért törté-
nik. Szintén kiemelte, hogy
a fejlesztõ programok
összeállításakor ne csak a
hátrányos helyzetben lévõ,
hanem a tehetséges gyere-
kek fejlesztésén is dolgoz-
zon a munkacsoport.
Simsik Zsuzsanna, a Szent
István Általános Iskola

igazgatója programjuk is-
mertetésekor hangsúlyozta
a lelki, erkölcsi nevelés,
valamint a szülõk és a
programban résztvevõk
harmonikus együttmûkö-
désének, az általános isko-
lából kikerülõ gyermekek
nyomon követésének fon-
tosságát. 

A meghívott vendégek kö-
zött üdvözölhettük a három
intézménybõl és az önkor-
mányzattól a gyermekvé-
delemi, védõnõi-, gyermek-
jóléti szolgálat munkatár-
sait, valamint az óvodai
szülõi munkaközösség ré-
szérõl Györfi Gabriellát.
A konferencia zárszavát
Fáki László polgármestertõl
halhattuk. 

A Szigethalmi Polgárr Egyesület 
a szigethalmi gyermekek és idsek biztonságáért (II. rész)
DRR.  SCCHHUULLLLEERR GÁÁBBOORRNNÉÉ

Egyesületünk folyamato-
san figyelemmel kíséri a
gyermekek közlekedését,
utcai viselkedését. Gyerme-
keink sok esetben csak
egymásra figyelnek iskolá-
ba menve, vagy éppen ha-
zafelé tartva onnan. Az au-
tósok sajnos nem mindig a
helyzetnek megfelelõen ve-
zetnek annak ellenére,
hogy oktatási intézménye-
inknél 30 km a megenge-

dett sebesség. A gyerme-
kekre leselkedõ utcai veszé-
lyekre hívta fel a figyelmet
az október elsõ hetében
(október 6-7-8) megrende-
zett közlekedési napok so-
rozata. Egyesületünk mind
a három napon aktívan
részt vett a rendezésben és
a lebonyolításban.
Elsõ napon az óvodásokkal,
másodikon a kisiskolások-
kal találkoztunk. Megle-
põdve, de jó érzéssel ta-
pasztaltuk, hogy korosztá-
lyuknak megfelelõen kellõ



Szigethalom Város Önkor-
mányzata autómentes na-
pot rendezett 2010. szep-
tember 22-én. A rendez-
vény helyszíne a Kossuth
Lajos utca egy szakasza
volt. Több száz látogató  -
gyerekek, felnõttek - érke-

zett erre a különleges nap-
ra és élvezte, hogy az autók
helyett egy színes forgatag-
gal találkozik. Az ugráló
várnak és a trambulinnak
hatalmas sikere volt épp
úgy, mint az aszfaltraj-
zolásnak a filmvetítésnek

és a biciklis
ü g y e s s é g i
versenynek.
A filmvetítés
alkalmával
tanító célza-
tú mesefil-
meket néz-
tek a gyere-
kek a közle-
kedési sza-
bályok be-
tartásának
fontosságá-
ról. 

V á r o s u n k
ezzel a ren-
dezvénnyel
az Európai
mobi l i tás i

hét rendezõi közé került,
mely rendezvénysorozat
mottója idén "Közlekedj
okosabban, élj egészsége-
sebben". Ezt a szemléletet
próbáltuk a gyerekek kö-
rében népszerûsíteni, és
mint kiderült a rendezvényt

nem csak a gyerekek élvez-
ték, hanem az éppen arra
járó kismamák, felnõttek és
lakosok is. Célunk, hogy ez
a nap jövõre is megrengésre
kerüljön. 
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tudással rendelkeznek a
közlekedéssel kapcsolat-
ban. Ezt a tapasztalatot
megerõsítette a "Közbizton-
sági Fiesta" rendezvénye is,
ahova már nagyobb gyere-
kek látogattak el. A har-
madik - hatodik osztályo-
sokat kérdéssorozattal vár-
tuk. Nagy sikere (reméljük,
hogy elijesztõ szerepe is)
volt ezen a napon a drogo-
kat bemutató táskának, a
Polgárõr Magazinoknak és
a biciklivel iskolába járók-
nak átadott láthatósági
mellénynek. Új elnökünk,
Hetesi László minden cso-
portnak bemutatta az E-
gyesületet, munkánkat,
kikérdezte a gyerekeket tu-
dásukról és válaszolt a sok
érdekes kérdésre is. Kö-
szönjük két polgárõrünk-
nek, Polák Jánosnak és
Hamza Jánosnak, hogy
mind a három napon fog-
lalkoztak a gyerekekkel
hozzájárulva a rendezvény
sikeréhez. Fentiek folytatá-
saként újult erõvel fogunk
hozzá az "Ifjú polgárõr"
csapat építéséhez bízva az

iskolák vezetõinek és a
szülõk támogatásában.
Tagjaink igyekeznek minél
több helyen ott lenni, részt
venni a város életében és
segíteni a lakóknak bizton-
ságuk megõrzésében. En-
nek keretében figyelmünk
most fõleg a kerékpárosok-
ra irányul. A korai szür-
kületben megdöbbenve
szembesülünk a kerékpá-
rosok felelõtlenségével. Ki-
világítatlanul, sötét ruhá-
ban vígan kerekeznek a
város útjain. A  "LÁTNI ÉS
LÁTSZANI!" elv nem igazán
érvényesül.
Ezen kívánunk segíteni a
következõ idõszakban az-
zal, hogy a rendõrökkel e-
gyütt  közös akció kereté-
ben ellenõrizzük a két ke-
rékkel közlekedõket. A hi-
ányos felszereléssel ren-
delkezõket figyelmeztetjük
és - lehetõségeinken belül -
láthatósági mellényt osz-
tunk ki.
Bízunk benne, hogy ezzel
az akcióval is csökkentjük
a balesetveszélyt és óvjuk
lakótársaink testi épségét.

Aki segítséget szeretne
kérni, vagy éppen csat-
lakozni szeretne csapa-
tunkhoz, megteheti az a-
lábbi elérhetõségeken:
Hetesi László: 

06-20/584-6284
Polák János: 
06-20/218-7383

Autómentes nap Szigethalmon

Tisztelt Lakosok!
Az MTA GGKI Földrengésjelz
Obszervatóriuma tájékoztatta
Hivatalunkat, hogy 2010.  szep-
tember  01.-één  földrengés  volt,
mely érinthette Szigethalom te-
lepülést is. Kérem, amennyiben
Ön észlelte a jelenséget, keres-
se fel Hivatalunk Mszaki Iro-
dáját. Egy kérdív kitöltésével
hozzájárulhat a magyarorszá-
gi földrengéskutatáshoz. Közre-
m ködését köszönjük.

Polgármesteri Hivatal 
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szi programok a Szigethalom ESZI-ben
TÓÓTTHHNNÉÉ KOOVVÁÁCCSS KAATTAALLIINN

Szoc. szakm. vez.

Programsorozatunk követ-
kezõ állomása az "autó-
mentes nap" volt. 2010-ben
Szigethalom városa is csat-
lakozott az európai mobili-
tási hét rendezvénysoroza-
tához, melynek részeként
szeptember 22-én az euró-
pai és magyarországi tele-

pülésekhez hasonlóan vá-
rosunkban is megrendezés-
re került az autómentes
nap. Intézményünk gondo-
zottjai is ellátogatottak a
rendezvényre: a sérült fia-
talok, az idõsek klubjának
tagjai és néhány lakó az i-
dõsek otthonából. Gazdag
program kínálkozott: volt
KRESZ verseny, filmvetítés,
produkcióval készültek az
ovisok, és Sándor Laci a
Fogyatékosok Nappali In-

tézményének gondozottja is
megmutatta tánctudását. 
Hasznosan, gyönyörû nap-
fényben töltöttük el a déle-
lõttöt. Szeptember 29-én,
szõlõszüreten voltunk a fo-
gyatékkal élõ fiatalokkal
Kleineizel Icánál, a Helytör-
téneti Gyûjteményben.
Nagy izgalommal vártuk az
ismételt találkozást, hiszen
sokan nem voltak még "iga-
zi" szüreten. Megérkezé-

sünkkor rögtön birtokba
vettük az újonnan épült
gazdasági épületet s a ben-
ne lévõ szüreti eszközöket.
A régi hagyományok átbe-
szélése után, nekiláttunk a
közös munkának: leszed-
tük a szõlõfürtöket, majd
egy döngölõfával összezúz-
tuk. Ezt követte a préselés,
utána pedig közösen fo-
gyasztottuk el a zamatos
mustot. Köszönet a Hely-
történeti Gyûjtemény dol-

gozóinak! Hagyományaink-
hoz híven az idén is kö-
szöntöttük idõs gondozot-
tainkat október 1-én az
Idõsek Világnapján. Tortá-

val és mûsorral is ked-
veskedtünk, amit nagy
izgalommal vártak az étke-
zõben összesereglett vendé-
gek. Fáki László polgármes-
ter úr köszöntõje után,

kezdetét vette a mûsor. Volt
vers, ének, zene, tánc és
egy bohóc páros vidította
fel az idõnként elérzéke-
nyülõ nézõket.

Köszönjük a szervezõknek,
a fellépõ szereplõknek és
minden olyan dolgozónak,
aki munkájával hozzájárult
ahhoz, hogy e szép nap
megvalósulhasson. 

LOMBtalanítás  SZIGETHALOM
Az SSZEL keletkez zöldhulladék elhelyezésének megoldása érdekében az Aries Kft. díjmentesen, házhoz men begyj-
tést végez az alábbi idpontban: 2010.  November  08  -112  között.  A rendes szemétszállítási napon, a kuka mellé kell kihe-
lyezni a zöldhulladékot. A zöldhulladékot ezen a napon bármilyen szín zsákban, a levágott fanyesedékeket 1 méteres
darabokban kötegelve kell reggel 7 óráig a kuka edényzet mellé kihelyezni. A szigethalmi háztartásokban keletkez zöld-
hulladékot az ingatlantulajdonosok az Aries Kft. telephelyére díjmentesen beszállíthatják november  26-áán  ,  délután  14
órától  -  18  óráig,  a településen  kijelölt  területen  elhelyezett  konténerekbe  (ÉGSZÖV)pedig  szintén  november  26-áán,  reggel
8  órától  18  óráig.  A fenti lehetségeken kívül egész évben a kékszín, ARIES felirattal ellátott, 120 literes zsákban, korlát-
lan mennyiségben elszállítja az Aries Kft. az ingatlan ell a zöldhulladékot. A zsákot az Aries Kft. ügyfélszolgálati
irodáiban és a céggel szerzdésben álló üzletekben 430,-Ft/darab ÁFA-s áron vásárolhatják meg. 

Szilágyi Gergely
környezetvédelmi referens



Nagyon  sok  szeretettel  köszöntjük  a
szeptemberben  Szigethalmon  házas-
ságot  kötött  friss  házasokat:
Horváth Sára és Balogh Zoltán,
Kanalas Szabina és Oláh Tibor,
Szarka Brigitta és Vida Tibor, Forster
Zita és Putnai Csaba, Görömbei
Andrea és Márkus Gábor, Farkasdi
Adrienn és Pazsák Tamás, Hájas
Linda és Oláh Krisztián, Lepsényi
Andrea és Szalay Kálmán, Fodor
Erika és Mihalik Ádám, Stoklász Bea
és Bada János. Külön szeretnénk kö-
szönteni Hauer Erika Margitot és
Szoboszlai Gyulát, akik 2010. szep-
tember 3-án ünnepelték 50. házassá-

gi évfordulójukat! Gratulálunk Mind-
nyájuknak!

Szomorú  szívvel  tudatjuk,  hogy  szep-
temberben  az  alább  felsorolt  szemé-
lyek  távoztak  el  az  élõk  sorából:
Tóth Géza, Novák Ferencné született
Budai Ida, Horváth Jenõné született
Tóth Etelka, Kádár István, Sinkó
László, Gál Józsefné született Szabó
Erzsébet, Horváth Jánosné született
Kõvi Terézia, Kiss András, Horváth
Róbertné született Varga Eszter,
Tomity Istvánné született Kocsis
Piroska, Zsizsik János

Õszinte részvétünket kívánjuk csa-
ládtagjaiknak!

Radva Lászlóné és Balogh Szilvia
anyakönyvvezetõk
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"Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd, légy hû mindhalálig."

Anyakönyvi híreink

AA  RRÁCKEVEI KERÜLET HATÓSÁGI

ÁLLATORVOSI ÜGYELETE

2010. november 6-7. Dr.  Szakács  Endre
Halásztelek, Kisgyár u. 25. 
Tel.: 06-30-9497-123; 06-20-240-1653

2010. november 13-14. Dr.  Szelényi  Zoltán
Alsónémedi, Haraszti u. 8. 
Tel.: 06-20-555-7763; 06-30-9218-064

2010. november 20-21. Dr.  Bécsi  László
Ráckeve, Ady Endre u. 48. 
Tel.: 06-20-9242-367

2010. november 27-28. Dr.  Faragó  János
Kiskunlacháza, Széchenyi u. 23. 
Tel.: 06-30-867-07-24

2010. december 4-5. Dr.  Mészáros  János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5. Tel.: 06-20-9272-366

2010. december 11-12. Dr.  Nagy  Zoltán
Dömsöd, Kossuth Lajos u. 95. 
Tel.: 06-20-9347-625

2010. december 18-19. Dr.  Papp  Eszter
Pócsmegyer, Kökörcsin u. 1. 
Tel.: 06-20-3953-629

2010. december 24-26. Dr.  Siket  Péter
Dömsöd, Ságvári u. 17/a. Tel.: 06-20-261-69-96

2010. december 31-január 2. Dr.  Szakács  Endre
Halásztelek, Kisgyár u. 25. 
Tel.: 06-30-9497-123, 20-240-1653

2010. január 8-9. Dr.  Szelényi  Zoltán
Alsónémedi, Haraszti u. 8. 
Tel.: 06-20-555-7763, 30-9218-064

Felhívás vállalkozók részére

Tisztel vállalkozók! Hamarosan egy új vállalkozói kiadványt
fogunk készíteni, mely Szigethalom teljes lakosságához el
fog jutni. Ebben többféle módon van lehetsége szerepelni
Önöknek.

HIRDETÉSI ÁRAINK - HELYI VÁLLALKOZÓINKNAK, 
A5-ÖS KIADVÁNY

Méret Bruttó  ár
1/1 -180x135 50 000 Ft
1/2 -135x90 25 000 Ft
1/4 -90x65 12 500 Ft
1/8 -65x43 6 250 Ft
1/16 -65x27 3 125 Ft

Az ingyenes apróhirdetés egyszín, a vállalkozó által meg-
határozott szövegrészt tartalmazhazza, mely 90 karak-
ternél hosszabb terjedelm nem lehet. Az ingyenes hirde-
téseknél meghatározott bettípus a Times New Roman, mé-
rete 12 pontos. Kérjük a vállalkozókat, saját maguk érde-
kében is, így számolják, ezzel dolgozzanak. A szövegré-
szen belül csak a cégnév kiemelésére van lehetség (kövérí-
téssel). A hirdetés szöve egyszín, elválasztva a többi hirde-
tétl, azonban nem keretes. A fizetett hirdetéseket elkészí-
theti, vagy elkészítettheti maga a vállalkozó is, azonban
lehetség van a hirdetés elkészítésére a megadott szöveg,
kép, logó vagy szín felhasználásával. A  hirdetéseket  elek-
tronikus  úton  fogadjuk  az  alábbi  e-mmail  címeken:
tari.eszter@szigethalom.hu; szigethalmi.hirado@szigeth-
alom.hu Visszajelzés  határideje: december 3. 11:30-ig. 
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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!

Hegedüs Géza: 
Az a négy-öt magyar
(részlet)

Mi itt élünk és mostan élünk,
saját világunkon belül.
Valódi gondokról beszéljünk,
ha négy-öt magyar összeül.
Hajoljunk össze végre békén,
ki itten él és együtt él,
és tervezzük meg együtt élvén,
amit az értelem remél.

Bánóczy Istvánné, Becker Bea-
trix, Belán Andrea, Csikár
Zsófia,Dénesné Kolozsi Ágnes,
Domokos László, Duhaj János-
né, ifj. Fáki László, Ferenczi
Edit, Hontváriné Haraszti Ka-
talin, Kocsis Istvánné, Kürti
Zoltán, Mezei Zsuzsanna, Ónodi
Istvánné, Pádár Attiláné, Pulai
Lászlóné, Ráczné Nochta Tia,
Somogyváriné Kis Judit, So-
modi Gyuláné, Szanka Brigitta,
Szilágyi Ildikó. Köszönjük az
UniCredit Bank jószándékú
anyagi támogatását, amellyel
hozzájárultak a rendezvényte-
rem ünnepélyes átadásához.
Köszönjük Dankó Piroska fiók-
igazgatónak és Hegedûs Sándor
fiókvezetõnek az ebben való
közremûködést. Támogatásukat
köszönjük!

Miszori Sándorné
könyvtárigazgató és munkatársai

Régi támogatónk Somodiné
Márta, támogatásként felaján-
lott gyönyörû kézzel készült
ékszereibõl és egyedi lakásdí-
szeibõl eladásra a könyvtár ja-
vára. Az alkotások könyvtá-
runkban megtekinthetõek és
megvásáro1hatóak. A befolyt
összeget az építkezés folytatásá-
ra tudjuk fordítani!

VVÁROSI KÖNYVTÁR
TÁMOGATÓI

Csillagok, csillagok...
Mely csillagjegy szülötte a legszeren-
csésebb, mit tudtak már a görögök is,
és végül is mi forog mi körül és
közben miért nem esünk le a földrõl?
Ezeken a kérdéseken gondolkodha-
tott, miközben kísérleteket figyel-
hetett meg, verseket hallgathatott és
nagyon jól szórakozott az a sok diák,
aki a Hegedüs Géza Városi könyvtár
rendezvénytermébe látogatott 2010.
október 4-én. Zombori Ottó filozófus
és csillagász, gyakorló pedagógus tar-
tott ismeretterjesztõ elõadást a fiat-
aloknak az Országos Könyvtári Hét
kezdõnapján, mely egyben az Ûrku-
tatás Hetének kezdõnapja is. Az
elõadó névadónk örök érvényû ver-
sével engedte útjára hallgatóságát,
amit most Olvasóinkkal is szeretnénk
megosztani.

Hegedüs Géza: 
Két szonett a türelemrõl (részlet)

Türelmes légy: mások komoly hitét
lábbal ne gázold. Gondold néha félve,
hogy az igazság talán mások hitébe 
rejtõzik el. Hisz nagy titok a lét…
S az igazságnak tömérdek színét
tükrözte már a multak tenger éve.

Mit magad vallasz, tudjad bár betéve,
s harcolni kelsz, hogy tûnjék a sötét-

mégis derengjen halvány lángú fénnyel
a lelked mélyén bölcs és enyhe kétely,
hogy másutt is tán igazság terem.

Megértést kérve hirdetett hitednek,
hallgasd meg azt is, mások mit felelnek,
Türelmes légy, hogy békesség legyen.

2010. október 8-án a Hegedüs
Géza Városi könyvtár szerve-
zésében, a Filmszakadás  Film
Klub  technikai segítségével a
Bogyó és  Babóca -13 mese cí-
mû színes,  magyar animációs
filmet nézhettük meg a Városi
Szabadidõközpontban Spec . I
iskolai csoportommal és na-
gyon sok szigethalmi  kis ovis-
sal. 
Egy Katicalány és egy csigafiú
kalandjait követhettük nyo-
mon.  Az ötperces mesék apró
történeteket meséltek el; születésnap,
fülgyulladás, óvodai élet, sárkány-
eregetés, vidám kedves látványvilág-
gal, szigorúan erõszakmentesen,
apró tanulsággal a végén. A gyerekek
néma csöndben, tátott szájjal, tapsol-

va és nevetve kisérték figyelemmel a
mesesorozatot, nagy tetszést aratott
körükben. A meghívást köszönjük!

Szent István Általános Iskola
Bak Ágnes Spec. I. és a gyerekek

Bogyó és Babóca
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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, Csütör-
tök: 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; Idõszakos  kiállítás: Nõk,  aszszonyok  a
háztartásban.  A  Helytörténeti  Gyûjtemény  az  õszi  szünet  idején  zárva  lesz:  2010.november  2-55-iig.

Adventi  programok: hagyományos kézmûves délutánok November 26.,  December 3,. December 10.,  December 17.
Minden kedves látogatót szeretettel várunk a péntek délutáni kézmûves programjainkra 14- 18 óráig.

Nagy fába vágtuk a fejszénket!

KKÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Helytörténeti Gyûjtemény gazdasági épületének felújításában segítségét nyújtottak a következõk: Simon László, Gróf
Nándor, Kmetz János, Román Károly, Nagy László, Katona Nándor, Szabó Péter, Vágási László (VITÉP kft), Vígh Tibor
(VITÉP kft), Dr. Schuller Gáborné, Kocsis István, Lõrinc Levente, Szabadi Ferenc, Ragány Csaba, Oláh István, Oláh
József, Bolla László, Stern Miklósné, Bakó János, Radics Gábor, Balogh Bertalan, Zsilkó Ferenc, Hüvelyes László, Mé-
száros József, Szedlák József, Banga István, Madlena József, Vedres Sándor, Sipos Ferenc. A felújításhoz anyagi segít-
ségét és építõanyagokban történõ támogatását megköszönjük a következõknek: Sábics Lajos, Sábics Lajosné, Nagy
János, Donatin László, Istenes Miklós, Barnucz György, Dörfler Zsolt, Gógán Csaba, Szalay Éva, Sziget-Szer KFT, Till
Györgyi, Nagy Sándor, Vámosi András.

KLLEEIINNEEIIZZEELL ILLOONNAA

múzeumpedagógus

Az épületet, mely a Vágola
család tulajdona volt, a
hivatal annak idején felújí-
tatta, tetõt cseréltek, kifes-
tették, és a nyitásra szépen
helyre hozott épület várta a
látogatókat. A telken a kiál-
lító épületen kívül még gaz-
dasági ólak is voltak, elég
rossz állapotban.
Az akkori gyûjtõmunka
következtében olyan sok
gazdaságban használt esz-
közt kaptunk a lakosság
részérõl, hogy ezen épüle-
tek szolgáltak a tárgyak ki-
állítására.
Közben az ólak már életve-
szélyes állapotba kerültek,
így ebben az évben eljutot-
tunk oda, hogy sok lelkes
segítõ közremûködésével és
hathatós kalapácsütések-
kel neki estünk, hogy a
használhatatlan épület he-
lyére szép új gazdasági
kiállító helyet készíthes-
sünk.
Szikrázó napsütéses regge-
len kis csapatunk neki állt
a bontásnak. Volt, aki a
cserepeket szedte a tetõrõl,
többen közben a másik
felén már a falat bontották
és szorgalmas fiúk talics-
kázták ki a törmeléket a

konténerbe. A bon-
tás közben láttuk,
hogy nem csak a-
gyagot használtak,
az építkezéshez,
hanem jó fajta kis,
és nagyméretû tég-
lát is. Ezeket óvato-
san szedtük le,
hogy az új épület-
hez fel tudjuk majd
használni. A nap
végére mindenki
nagyon elfáradt, de
jól esõ érzés töltött
el bennünket, mi-
vel egy új dolog
születhet a régi he-
lyén. Megköszönöm
mindenkinek, aki
ebben a nagy mun-
kában a segítsé-
günkre volt. A Városi Sza-
badidõközpontból munka-
társaimnak: Lang Mónika,
Horváth Barbara, Zajzonné
Bognár Györgyi, Domonkos
István, Dicsõ József, Benkõ
László, Krizsa Zoltán, Stern
Miklósné. Családtagjaink-
nak: Zajzon Anita, Kleinei-
zel Mátyás, Kleineizel Ani-
kó, Georg Horváth, Papp
János 

A nagy munka folytatódott,
és az alap kiásása után a
betonozási munkák követ-
keztek. A szakmai munká-
latok nagy részét az önkor-

mányzathoz tartozó kar-
bantartók végezték. A kõ-
mûvesek és segítõik szor-
galmas munkájának kö-
szönhetõen az alapozás
után hihetetlen gyorsaság-
gal szinte napról- napra
emelkedtek ki a földbõl az
új épület falai és került
minden egyes tégla a helyé-
re. Az építkezéshez szük-
séges alapanyagokhoz na-
gyon sok támogatást is
kaptunk. Volt, aki pár száz
darab bontott téglával, vagy
cseréppel, sóderrel, homok-
kal támogatta az építke-
zést. Több vállalkozó se-
gített abban, hogy az épí-

tõanyagokat kedvezményes
áron meg tudtuk vásárolni.
A hihetetlen nagy össze-
fogás, és segítségnyújtás
eredményeként a régi ólak
helyén egy szép, több funk-
ciós gazdasági épület ké-
szült el. Az idén negyedik
alkalommal megrendezésre
kerülõ szüreti családi na-
pon, ez az épület átadásra
került, és birtokba vehették
a látogatók. 

Ezúton is köszönjük min-
denkinek azt az önzetlen
segítséget, amellyel támo-
gatta az építkezést. 
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Oktatás

Betegségmegelzés bölcsdés gyermekeknek
LEENNKKÓÓNNÉÉ K.  GAABBRRIIEELLLLAA

SZZIILLVVÁÁSSYYNNÉÉ B.  JUUDDIITT

KUULLCCSSÁÁRRNNÉÉ M.  AMMAARRYYLL

HAAFFFFNNEERRNNÉÉ B.  KAATTAALLIINN

gondozónõk

Egyre rövidülnek a nappa-
lok, csökken a napsütéses
órák száma. Többször esik
az esõ, a reggelek hûvöseb-
bé válnak. Ez az õsz be-
köszöntét jelzi. Ilyenkor
gyakran elõfordul, hogy a
gyermek megbetegszik:
nátha, influenza, köhögés
keseríti a család életét.
Nem mehet bölcsõdébe,
nincsenek nagyszülõk, akik
segíthetnének.  Mit tehet-
nek a szülõk megelõzéskép-
pen? A legfontosabb már a
két- három évesek esetén is
az immunrendszer erõsí-
tése. A gyógyszertárakban,
drogériákban megfelelõ
szereket találhatunk: ho-
meopátiás immunerõsítõk,
vitaminok, gyógyteák segí-
tenek az egészség megõrzé-
sében. Az ún. bifidus- flórát
tartalmazó ételek (tejter-
mékek, gyümölcsjoghur-
tok), az egészséges táplál-
kozás részeként a gyermek

védekezõrendszerét támo-
gatják.
Van azonban néhány alap-
vetõ és egyszerû fogás, amit
a hétköznapokon is könnyû
betartani, csupán némi
odafigyeléssel. A gyermeket
ne az évszaknak, hanem az
idõjárásnak megfelelõen
öltöztessük fel! Lehet, hogy
õsz van, de ha süt a nap, és
a gyermek sokat mozog,
szaladgál, a vastag ruházat
alatt kimelegszik. Ilyenkor
is beválik a réteges öltözte-
tés, mert egyszerû levenni
egy kabátot, ha alatta még
pulóver, póló van. Ellenõ-
rizzük idõnként, hogy
nincs-e kimelegedve, nem
izzad-e. Ezt megtehetjük
úgy, hogy a nyakszirtet
megérintjük, ellenõrizzük,
nem nedves-e. Soha nem a
kezet vagy lábat ellenõriz-
zük, mert a végtagok a
gyermekeknél még köny-
nyen kihûlnek. Ha túl-
öltöztettük, nemcsak mele-
ge lesz, de a vastag ruházat
mozgásában is gátolja
majd, komfortérzete rom-
lik.
Fontos a betegségek mege-
lõzésében a higiénia. A gye-

rekek szívesen pancsolnak
a fürdõszobában, használ-
juk ezt ki, és mossanak ke-
zet naponta többször is. Ha
vásárolni visszük bölcsõ-
dés, kisóvodás korú gyer-
mekünket, ez a szabály fo-
kozottan érvényes! Hiszen
az üzletekben sok mindent
megfognak a kicsik, és mire
hazaérnek, már éhesek is.
Evés elõtt mindenképp
mossanak kezet. Mindenki
tisztában van az egészséges
táplálkozás fontosságával.
Ez gyerekeknél is érvényes.
Egyenek minél több friss,
idényjellegû gyümölcsöt,
zöldséget. Szeretik a nyers
zöldségféléket: sárgarépát,
uborkát, salátákat, retket.
Ha a szülõtõl is azt látják,
hogy ezeket szívesen fo-
gyasztja, õk sem fognak
idegenkedni tõle. Változa-
tosan tálalhatóak, színesí-
tik az étrendet. Ha teát ké-
szítünk számára, inkább
csipkebogyó, vagy gyü-
mölcstea legyen, mert ezek
vitaminokat is tartalmaz-
nak. Lehet õket áztatni,
nem feltétlenül szükséges a
forró víz, hisz az a vita-
minokat károsítja. A már

elkészült, langyos teát méz-
zel édesíthetjük, ami szin-
tén jótékonyan hat az im-
munrendszerre, vitamino-
kat, nyomelemeket is tar-
talmaz. 
A füstös, túlfûtött szoba
szintén kedvez a kórokozók
szaporodásának, a gyerme-
ket ne tegyük ki ennek. Na-
gyon fontos viszont a friss,
oxigéndús levegõ. A gyer-
mek számára nélkülözhe-
tetlen, a kórokozók pedig
nem kedvelik. Szellõztes-
sünk naponta többször. Ha
az idõ engedi, vigyük a sza-
badba a gyermeket. Esõ
után is! Megfelelõ vízhatlan
ruházat szükséges csupán,
gumicsizma, (plusz vállal-
kozó szellemû szülõ!)és már
mehet is a tócsába. Ha ru-
hája nem lesz vizes, a friss
levegõn energiával töltõdik,
mozog, ugrál, étvágya javul,
és jobban alszik majd.
Mindezek ellenére persze
elõfordul, hogy a gyermek
megbetegszik. De a megelõ-
zés fontos, mert a hosszan
elhúzódó betegség nemcsak
a család idegeit, hanem a
pénztárcát is kimeríti.

Újra együtt!
Szeptember 22-én a Mû úti
Kék óvodában hatalmas
tömeg gyûlt össze a Kolom-
pos együttes koncertjére.
Nem csak azért jöttek el,
hogy szórakozzanak, ha-
nem azért is, hogy együtt
örüljenek Bubenkó Luca
kis óvodásunk gyógyulásá-
nak. Még egy aktualitása
volt a rendezvénynek. Be-
mutatkozott az Aranyhal
Alapítvány, amely a sziget-
halmi beteg gyerekek meg-
segítésére jött létre. A dél-
után igazi családi esemény
volt, kicsik és nagyok egy-
aránt jól érezték magukat.
Fáki László polgármester
úr ajándékot is hozott, két
tündér bábot, melybõl e-

gyet a
kis Lu-
ca ka-
pott, a
m á s i -
kat pe-
dig az
Arany-
hal Ala-
pítvány
létreho-
zója, a-
kire mi is büszkék va-
gyunk, Csurcsiáné Török
Ilona vehetett át. Ezúton
szeretnénk megköszönni
mindenkinek, aki jelen-
létével megtisztelte ren-
dezvényünket, valamin ki-
emelt támogatóinknak,
Fáki László polgármester-

nek, az IDESÜSS szerkesz-
tõségének, Dörfler Zsolt
építési vállalkozónak, és Vá-
sárhelyi Máriának, aki az ala-
pítvány adminisztrációs
munkájának lebonyolítója.
Óvó nénik, Óvodások nevében

Takácsné Kispál Györgyi

FOGJUNK ÖSSZE ISMÉT 
A KÁROSULTAKÉRT!

Az iszapkatasztrófa követ-
keztében 230 család vesz-
tette el az otthonát.
SEGÍTSÜNK AZ ÚJRA-
KEZDÉSBEN! A Négyszín-
virág Óvoda Szigethalom
Város Önkormányzatával
összefogva lezárt dobozo-
kat helyez el minden intéz-
ményben, ahol 2010. no-
vember 8-5-ig 200,-Ft-o-
sok gyûjtését kezdemé-
nyezzük. További informá-
cióért, illetve doboz igény-
léséért szívesen állok ren-
delkezésükre:

Csurcsiáné Török Ilona
Tel.: 06-70-938-9796
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Gyermekbalesetek I.
ZEELLEE ÁGGNNEESS

védõnõ

Az elsõ perctõl kezdve ne-
künk kell megelõznünk azt,
hogy a gyerekekkel kisebb-
nagyobb baleset történjen.
Csecsekorban öltöztetés-
nél, pelenkázásnál, fürde-
tésnél ha nem tudjuk biz-
tonságosan megfogni, még
a pelenkázóról is a kiságy-
ba kell tenni. Gyakran
látom, hogy az ágy közepé-
re teszik a csecsemõt, mert
még nem tud a széléig
mozogni. Ugyanakkor
büszkén mondják,hogy a
kiságy egyik végébe teszik
le aludni, majd a másik
végében ébred a pici. Mégis
tud? Pelenkázón fekvõ 6-7
kg-os gyereket egy kézzel
nem tudunk megtartani,
ha õ fordulni akar, még

arra a kis idõre sem míg
távolabbra nyúlunk vala-
miért. Bébi hordozó, biz-
tonsági ülés veszélyes az
asztal tetején, széken, köny-
nyen kibillen belõle a baba.
A kiságyban ne legyen o-
lyan játék, ruhanemû, ami
alól nem tud kibújni a pici
csecsemõ és nem kap alat-
ta levegõt. Nagyon sok ve-
szélyforrás van, csak a leg-
gyakrabban elõforduló bal-
esetekre tudok kitérni. A-
mikor már kúszik, mászik
legyen a szoba közepén, de
mielõtt letesszük egy gyors
pórszívózással megelõzhet-
jük hogy az elgurult gyógy-
szer, gomb, mogyoró a ba-
bához kerüljön. Biztosak
lehetünk abban, hogy a
szájába venné, onnan köny-
nyen a légutakba is kerül-
het, komoly bajt okozva.
Természetesen konnekto-

rokhoz, elektromos készü-
lékekhez nem férhet hozzá,
de még az ártalmatlan nem
mérgezõ növényektõl is tá-
vol kell tartani õket. A
befelé nyíló ajtóra szerel-
jenek rácsot, a becsukott
ajtó mögött ott lehet a cse-
csemõ és nem tudunk hoz-
zá bemenni.
Fõzés közben ne legyen a
konyhában a totyogó gyer-
mek, hallottunk sok olyan
forrázásról, amikor a gye-
rek beleesett a földre tett
forró edénybe, anya kezé-
ben volt a forró étel, de a
kicsi "láb alatt" volt, így löty-
tyent rá. Az abrosszal is
magára húzhat veszélyes
dolgokat, székre felmászva
kerülhet veszélyes dolgok
közelébe és helyzetbe.
Szekrényajtókat zárva kell
tartani, szúró, vágó, töré-
keny tárgyakhoz, gyógysze-

rekhez, vegyszerekhez ne
férhessenek hozzá. A kert-
ben se hagyjuk egy percre
se magára a kicsi gyereke-
ket. Csábítóan szép bogyók
lehetnek bokrokon, fákon,
gyöngyvirágon, nagyon
mérgezõ is.
Nem elég a gyerekre több-
ször rászólni, ki ne szaladj
az útra, a kezét folyamato-
san fogni kell, ha ilyen he-
lyen vagyunk. Nyitott ka-
pun kismotorjával gurult át
az úttesten a kb. 2 éves
kisfiú. Lassan mentem,
nem túl közel, most nem
volt baj. Az apuka méterek-
kel utána szaladt, telefonja
még akkor is a fülén.
Ezer veszély leselkedik a
kisgyerekekre, elõre kell
gondolkodnunk, nekünk
kell rájuk vigyázni.

2010.  december  3-áán,  pénteken  9-112  óra  között  a  Tököli
Parkerdõ  Erdészház  elõtti  tisztásán  ajándékkal  és  meleg
teával  várja  kedves  látogatóit. A tájékozódást télapó-jelek
segítik a Parkerdõ Szabadság utcai és a Dunasor úti "be-
járatától". Esõ esetén: A nem az óvodákból, iskolákból,
pedagógus kísérettel érkezõ gyermekek részére a progra-
mot a Városi Szabadidõ Központban rendezzük meg

ugyanezen a napon 9-12 óráig. (A programot a szigethal-
mi gyermekek részére szervezzük. Más településrõl érkezõ
látogatókat kizárólag elõzetes bejelentés alapján, korláto-
zott létszámban tudunk fogadni.) 

Szervezõk
Információ: Gróf Széchenyi István Általános Iskola,
Kerekesné Nagy Julianna (tel.: 06-24-400-621)

Egy csodálatos nap emlékére
Az osztályterem feldíszítve, az
asztalok csodálatosan meg-
terítve, virággal díszítve, halk
zeneszóval fogadva az 50 é-
ves osztálytalálkozóra megje-
lenteket, akik saját 50 évvel
ezelõtti fotójukat keresve
foglalhattak helyet. 
Igen, 2010. október 09. az
életünk egyik csodálatos
napja, hisz nem minden
embernek adatik meg, hogy
egy 50 éves általános iskolai
találkozón részt vehessen a
saját osztálytermében, amely
a Szigethalom, József Attila
úti iskola.
Már korábban szervezked-
tünk erre a napra Tóth
Ildikóval, osztálytársammal,
Tóth Tibor bácsi lányával. A
termet nagy szeretettel bo-
csátotta részünkre Simsik

Zsuzsanna igazgató és Rácz
Erzsike igazgatóhelyettes, a-
melyet tisztelettel köszö-
nünk.
Az osztály jelenlegi 17 tanu-
lójából 15-en tudtunk megje-
lenni, továbbá osztályfõnö-
künk Nagy Mária (Szöszi) és
Tóth Tibor bácsi igazgatónk
tudott eljönni, aki ez évben
ünnepelte a 90. születésnap-
ját. "Isten éltesse Tibor bá-
csi!" Thurzai Lajosné Jolika
néni és Pessuth Andrásné
Gitta néni sajnos nem tudtak
megjelenni és a szeretetteljes,
szívélyes köszöntõt meghall-
gatni.
Az osztályterem díszítésének
látványa és a sok év eltelte
után való találkozás, min-
denkibõl, még a hozzátar-
tozókból is a meghatottságot

sugároz-
ta. Na-
gyon jó
volt újra-
ha l l an i
az "Osz-
tály vi-
g y á z z ! "
felszólí-
tást és
mindenki részérõl a rövid
élettörténetet, amely így is
hosszasra nyúlt, de nagyon
ünnepélyes. A sok-sok fi-
nomság fogyasztása után az
ünnepi hangulatot a megle-
petés fatörzs torta tetézte,
melynek tetején minden di-
ák, tanár és az igazgató neve
egy-egy marcipán táblácskán
szerepelt.
Összességében a találkozó
hangulata, színvonala kitûnõ

volt, nagyon jól éreztük ma-
gunkat. A következõ találko-
zót 2015-re ütemeztük re-
mélve, hogy ugyanígy együtt
tudjuk ünnepelni, ehhez
mindenkinek tiszta szívbõl
nagyon jó erõt, egészséget
kívánva búcsúztunk el egy-
mástól, mellékelve mindenki
50 évvel ezelõtti fotójával.
Isten áldjon meg bennünket!
Szeretettel: 

Regényiné Gille Aranka

Hamarosan érkezik az Erdei télapó
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Jelentés az i.(szigethalmi) gépesített kerékpáros század a nyugati
végeken végrehajtott sikeres portyájáról II.
2010. július 1-6.

2010. július 3-án 08:34:22-
kor (CET) századunk már a
méltán híres cáki Pincesort
foglalta el. Ezt követõen a
csapataink kombinált ha-
dászati feladatot hajtottak
végre. A velemi Szent Vid-
kápolna magaslatán ko-
moly ellenséges erõt felté-
teleztünk. Mivel ilyen, akci-
ónkat veszélyeztetõ ellen-
séges seregtestet nem
hagyhattunk a hátunk mö-
gött, ezért annak felszámo-
lása mellett döntöttünk. Az
akciót hely hiányában csak
röviden közlöm (részletes
jelentés a Központi Vezér-
kari Fõnökségnek megküldve,
iktatószám: Op. 2010.07.
03/10-27). A csapat-szál-
lítójármû és a kerékpárok
egy része egy frissen kép-
zett harcászati tartalékkal
a hegy lábánál hagyatott.
Közben 10:02:20-kor (CET)
egy 4 fõs elterelõ osztag in-
dult gyalog a Szent-kúti
turistaúton a kápolna irá-
nyába. Miközben a hegyrõl
az ellenség ezt figyelte,
addig egy rohamcsapat ke-
rékpáron az erdészeti szer-
vizúton bekerítõ hadmoz-
dulatot hajtott végre. Az
ellenséget a sikeres manõ-
ver láthatólag úgy megi-
jesztette, hogy egy puskalö-
vés nélkül feladta ezt a
stratégiailag fontos magas-
latot és csapatait fejvesztett
menekülés közepette ki-
vonta. A sikeres akciót kö-
vetõen a helyi lakosság
hálaadó Te Deumot tartott
nekünk a gyönyörû kápol-
nában (nem annyira meg-
bízható információk szerint
csak egy esküvõre készül-
tek). Csapataink ezt köve-
tõen Felsõcsatár településig
jutottak. Itt tábort ütöt-

tünk, majd egy erre a célra
létrehozott rohamcsapat az
osztrák határig megtisztí-
totta a környéket (nem
annyira megbízható infor-
mációk szerint csak a "Vas-
függöny Múzeumot" láto-
gattuk meg).

A következõ mûveleti na-
pon már korán megleptük
az ellenséget, sõt Pornóa-
páti település után tudatos
(!), figyelemelterelõ célzatú
akciót hajtottunk végre
osztrák területen (nem
annyira megbízható infor-
mációk szerint csak Robi
bácsi elnézte a térképet).
Miután az ellenség erejét
így sikerült megosztanunk,
különösebb akadály nélkül
foglalhatták el csapataink
Ják román kori templo-
máról híres települését. Ezt
követõen Körmend felé
bontakoztattuk ki a táma-
dásunkat. Miután a város-
ban tábort nyertünk és
csapataink élelmezése is
megtörtént, a településen
felderítését hajtottuk végre
esetleges ellenállási góc fel-
számolásának céljából. Ezt
követõen századunk fõt
hajtott a Boldoggá avatott
Dr. Batthyány Strattmann
László emléke elõtt. Ekkor
azt az információt kaptuk,
hogy ellenséges erõk gyüle-
keznek a híres körmendi
Óriás Platán tövében, mire
egységeink a helyszínre
siettek. Csapataink itt ke-
rültek a legvéresebb attak-
ba, bizonyítva, hogy az er-
dei gerillaharcban is tu-
dunk jeleskedni (nem
annyira megbízható infor-
mációk szerint csak egy
szúnyogos parkban csap-

kodtuk magunkat), de tak-
tikai visszavonulásunkkal
úgy megzavartuk az ellen-
séget, hogy erre õk is vis-
szavonták súlyos vesztesé-
get szenvedett erõiket (nem
annyira megbízható infor-
mációk szerint csak né-
hány szúnyogot csaptunk
le). A fényes gyõzelmet
azután megünnepeltük. A
városban közben örömtü-
zeket gyújtottak miattunk
(nem annyira megbízható
információk szerint csak
tábortûznél vacsoráztunk). 

Másnap korán indítottuk
útnak erõinket, mivel egy
veszélyes folyami átkelés
várt ránk, tudva azt, hogy
ilyenkor a legsebezhetõbb
egy sereg. Így a Rába folyón
való átkelést már 8:02:30-
ra (CET) sikeresen végreha-
jtottuk. A híd után csapa-
tainkat felzárkóztatva az
ivánci Sigray-kastélyig nyo-
multunk elõre. A település
méltán híres arról, hogy a
legvirágosabb magyar falu.
Ivánc másik híressége a
templom, melynek párja
Zebegényben látható. Ezt
követõen az ispánki-erdõn
áthatolva oly váratlanul
jelentünk meg Õriszent-
péter határában, hogy az
ellenség egy puskalövés
nélkül kihátrált elõlünk a
településrõl. Hogy gyõzel-
münket mélységében kiszé-
lesítsük Szalafõig törtünk
elõre. Táborunkat ide he-
lyeztük, hogy abban az e-
setben, ha az ellenség Õ-
riszentpéterre visszatér,
hátba támadhassuk. A-
mikor 14:15:25-kor (CET)
hírét vettük, hogy ez bekö-
vetkezett, azonnal vissza-

csaptunk Õriszentpéterre,
s a diadal teljes volt (nem
annyira megbízható infor-
mációk szerint csak vissza-
mentünk ebédelni). Õri-
szentpétert teljesen elfog-
laltuk. Így délután örömit-
tasan tértünk vissza ki-
alakított táborunkba, ahol
erõink kimeríthetetlensé-
gének bizonyítékaként a
századunk egy külön had-
gyakorlatot rendezett ma-
gának (nem annyira meg-
bízható információk szerint
csak fociztunk egyet). 

Az utolsó mûveleti napra
már csak annyi maradt,
hogy Pityerszer különleges
Falumúzeumát és Temp-
lomszer Árpád-kori temp-
lomát is meghódítottuk,
majd teljes erõvel vissza-
vonultunk Õriszentpéterre.
Itt megtörtént a diadalmas
század bevagonírozása
2010. július 6-án 13:39:27-
kor az Õriszentpéteri va-
sútállomáson. Innen zala-
egerszegi átszállással tér-
tünk vissza az ezredünk
támaszpontjára (nem any-
nyira megbízható informá-
ciók szerint csak a Gróf
Széchenyi István Általános
Iskola parkolójában ért
véget a túra). A hat napos
sikeres, rendkívül fontos,
veszélyes és jól kivitelezett
akció eredményeként a
nyugati végeket meghódí-
tottuk, ezért elõterjesztem a
század tagjait a soros elõ-
léptetésekre (a felterjesztés
megküldve a Központi Ve-
zérkari Fõnökségnek, ikta-
tószám: Op. 2010.07.06/
11-38).

Idén került elször megrendezésre az óvodák között meghirdetett "A mi kis kertünk" elnevezés verseny a Hortus Hungaricus 2010
Nemzetközi Kertészeti Szakkiállítás és Vásár keretében. A zsrinek igen nehéz dolga volt, hiszen 35 munkából kellett kiválasztania a
legszebb, legötletesebb 10 mvet. A szoros versenyben a Négyszínvirág Óvoda Zöld tagóvodájának munkája második helyezést ért el.
A pályamunkán a sok pici, ügyes apró kezek napokig dolgoztak a lelkes óvonénik, dadusok segítségével. A fantáziadús, látványos
munkát a Nemzetközi Kertészeti Szakkiállításon és Vásáron minden érdekld megcsodálhatta. Gratulálunk. 
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HHOZZ EGY C I P S DOBOZNYI JÁTÉKOT!!
A "Betlehemi Esték" rendezvény keretében, december
22-én 18 órakor Jótékonysági Musical eladás lesz
a szigethalmi Dísz téren. A koncert ingyenes, de
szeretnénk kérni a lakosságot, hogy aki teheti, egy
cips doboznyi gyerekjátékot helyezzen el a helyszí-
nen, a karácsonyfa alatt, hogy az idei Szent Estén a
hátrányos helyzet szigethalmi gyermekek is kaphas-
sanak ajándékot!

Köszönetnyilvánítás
A Városi Szabadidközpont nevében köszönjük Krizsa Józsefnének a nekünk ajándékozott képeket, kaspókat és díszeket. Köszönjük
Gulyás Marikának a csodaszép növényeket. Faludi Barbara üvegtervez  iparmvész kiállításának megrendezéséhez kölcsönadott virá-
gokat és eszközöket köszönjük a Dunavirág Centrum Kft-nek, és a szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Intézményeinek.

Szívhez szóló dalok a Bakony szívében
KOONNTTRRAA MAARRIIKKAA SZZVVIITTAA

"Bakony, te szép hazám…"
- írja Nagy Bálint paraszt-
költõ egyik versében. És
valóban!  A Bakony gyönyö-
rûséges tája, hegyes-völ-
gyes vidéke kápráztatta el
síkhoz szokott szemünket,
amikor október 9-én Ba-
konyszentkirályon jártunk.
A Szigethalmi Felnõtt Kó-
rus és néhány versmondó
kedves barátunk meghívást
kapott a 12. Magyar Pa-
rasztköltészet Napjára. 
A Bakony szívében élõ
település csodás napsütés-
sel fogadott bennünket, a
fõ szervezõ ifj. Nagy Bálint
pedig meleg szeretettel
köszöntötte kis csapatun-
kat. Az ünnepi nap prog-
ramja a Veszprémi TIT Váci
Mihály Irodalmi Színpadá-

nak Sértõ Kálmán költõ
születésének 100. évfor-
dulójára emlékezõ összeál-
lításával kezdõdött. Majd
délelõtt két helyszínen foly-
tak a szavalóverseny elõ-
döntõi, ahol egy kötelezõ
Nagy Bálint verset kellet
elmondaniuk a versenyzõk-
nek. Az általános iskolá-
soktól a szépkorúakig (60
év feletti) sokan vettek részt
e nemes versengésben.
Az elõdöntõk után finom
ebéd várta a közeli étterem-
ben a vendégeket, majd a
Mûvelõdési Házba vissza-
térve a Szigethalmi Felnõtt
Kórus elõadása színesítette
a nap programját. Liszt
Ferenc, Wilcox, Gastoldi,
Morley és Mich Leigh
kórusmûvek hangzottak el
az elõadásunkban. Szívhez
szóló dalokat énekeltünk a
Bakony szívében. Mûso-

runk végén a  közönség
vastapssal jutalmazta pro-
dukciónkat. 
Ezek után következett a
szavalóverseny döntõje. A
nyolc évestõl a majd' nyolc-
van évesig minden korosz-
tály képviseltette magát.
Sok szép vers hangzott el a
színpadon, remek elõadó-
kat ismerhettünk meg azon
a délutánon. Amíg a zsûri
tanácskozott, addig a ven-
dégek a költõrõl elnevezett
parkban megkoszorúzták
Nagy Bálint parasztköltõ
emlékmûvét. A Szigethalmi
Felnõtt Kórus itt is dalra
fakadt. A spontán éneklés
nagy meglepetést és meg-
hatódottságot jelentett a
résztvevõk számára.
Gyönyörû napsütésben sé-
táltunk vissza a Mûvelõdési
Házba, hogy meghallgas-
suk a zsûri értékelését,

hasznos tanácsait. Emlék-
lap és ajándékkönyv nélkül
senki sem távozhatott errõl
a remek rendezvényrõl.

Hazafelé az õszi Bakony
színeiben gyönyörködhet-
tünk a lemenõ Nap fé-
nyénél. A buszon aztán ví-
gan szólt a dal, a Bakony
szívébõl hozott jókedvünk
hazáig kísért bennünket.
Emlékkönyvünkbe a fõ
szervezõ ifj. Nagy Bálint a
következõket írta: "Nagyon
szépen köszönöm  a Kórus
nagyszerû szereplését a
rendezvényünkön. Remé-
lem, 2011-ben is megtisz-
teltek bennünket!"

Megbeszéltem a "lányokkal,
fiúkkal". Ígérjük, hogy mi
ott leszünk!
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A Szigethalmi Szabadidközpont színháztermébe
22001100..  ddeecceemmbbeerr  55..-éénn  1166  óórraaii  kkeezzddeetttteell  iiddéénn  iiss  jjöönn  aa
MMIIKKUULLÁÁSS!!  PPrrooggrraamm: A NAPSUGÁR-SZIGET Családi
klub zenés, vidám Mikulás váró msora. A Télapó ki-
osztja az ajándékokat. A SZIGETHALMI VÁLLALKO-
ZÓK SZEVEZETE friss kakaóval és kaláccsal kínálja a
gyermekeket. KKöözzööss  jjááttéékk  aa  ggyyeerreekkeekkkkeell  1188  óórrááiigg. A
részvétel mikulás-csomaggal/ gyermekenként 600 Ft.
EElljjeeggyyeezztteettnnii  aa  0066  ((3300))  999966-88663399-eess  tteelleeffoonnsszzáámmoonn
nnoovveemmbbeerr  3300..  -iigg  lleehheett.. Felhívjuk az érdekldk fi-
gyelmét, hogy csak eljegyzés sorrendje alapján
tudunk részvételt biztosítani!

MEGHÍVÓ
2010. NOVEMBER 13-ÁN  15 ÓRAKOR KEZDD
"MUTASD BE MIT TUDSZ!" MSOROS ELADÁSRA
szigethalmi fellép eladókkal

Fellépk:
1. Szigethalmi Felntt Kórus
2. Dance Land TSE /latin és standard táncok/
3. Mátrai Katalin  /tangóharmonika/
4. Nyugdíjas Baráti Kör Asszonykórusa
5. Dabasi Zoltán és Tátrai Zsuzsanna /gitár és ének /
6. Tuboly Bella /slágerek/
7. Turi Erika /hastánc/
8. Farkas Andrea és Lupáné Kádár Ágnes /fuvola/
9. Kéknefelejcs táncegyüttes
10. Szilágyi Erzsike /cigánydalok/

II.részben  MEGLEPETÉS    ELADÓMVÉSZEK
Helyszín: Szigethalmi Városi Szabadidközpont, Sport u.4.
Zene-hangosítás: Domonkos István
Szervez : Tuboly Bella  (06/30-492-4539)
Szeretettel várunk minden szigethalmi lakost e vidám hangulatú
msoros délutánra!

Belépés:  INGYENES
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Házaskurzus Szigethalmon

Ez történt velem!
A feleségem révén tudomást
szereztem arról,hogy a Re-Ge-
neráció alapítvány szigethalmi
csoportja egy hazasággal fog-
lakozó kurzust indít. A kíván-
csiságom elvezetett oda, hogy
meglássam mirl is lehet itt szó.
Azon vettem észre magam,
hogy hétrl hétre egyre felsza-

badultabban érzem magam, és
felszínre kerültek olyan hi-
bák,vagy hiányosságok, amiket
mindketten megláttunk és vá-
laszt kaptunk a kezelésükre.
Tudatosodott bennünk,hogy a
legfontosabb személyt ISTENT
nem lehet kihagyni ebbl a
szövetségbl,hogy egy egész
életen át jól tudjon mködni.
Megláttam, hogy a jó kapcsola-
tot is lehet még magasabb szint-
re emelni, csak szinte szívvel
akarni kell.

A férj: Zsolt

A kurzus témái:
- A házasság alapjai
- A kommunikáció
mvészete
- Konfliktuskezelés
- A megbocsátás ereje
- Após anyós, avagy a múlt  és
a jelen
- Szexualitás 
- A szeretet nyelvek
Következ  kurzusunk  Szigethal-
mon,  a  Városi  Szabadid  Köz-
pontban.  2010  decembertl
minden  vasárnap  délután  lesz.
Regisztrálj  a  házas  kurzusra  a

baloghkaroly60@gmail.com  e-
mailen.  További  információkért
hívd  a  0670/7703245-ööt,  vagy
írj  e-mmailt  a  fenti  címre.
Ha felkeltettük az érdekldé-
süket jöjjenek és gyzdjenek
meg személyesen arról, hogy
bárkinek lehetséges ugyan e-
zeket az élményeket átélni. 
Szeretettel várunk minden ér-
dekldt. 2010 november 26-
án 18:00-kor a Városi
Szabadid Központba.

Balogh Károly és Marika

SZIGETHALMIAKTÓL-SZIGETHALMIAKNAK

Meghívunk minden verset, városunkat,
az itt él alkotókat szeret, tisztel és a
versmondáshoz vagy vershallgatáshoz
kedvet érz embert, felnttet és fiatalt,
hogy tartson velünk! Az AMME másod-
jára is szavaló  versenyt  hirdet
Szigethalmon  él   költ k  verseib l.
Célunk,  hogy  ráirányítsuk  a  figyelmet  a
köztünk  él  alkotókra,  mveikre,  job-
ban  megismertessük  az  itt  él  költket,
és  ezúton  is  erkölcsi  elismerést  nyújt-
sunk  nekik.
Kérünk tehát minden versszeret

embert, hogy jöjjön el a Szigethal-
miaktól-SSzigethalmiaknak címmel meg-
hirdetett Szavalóversenyünkre és Évad-
záró Kiállításunkra, amelynek helye  és
ideje: Városi  Szabadid  Központ,
2010.  november  27.  szombat,  déleltt
10  óra.

Egyetlen  feltétel  van: Verset bárki
mondhat, de csak a Szigethalmon él
költk alkotásai közül!

Figyelem!
Gyógynövények az egészség védel-
mében! Otthonába visszük a szép-
séget, egészséget! Masszázs, Pedi-
kûr, Reflexológia, Arckezelés, Fod-
rászat. Mozgó gyógynövény keres-
kedésünkkel állunk rendelkezésére.
Megnyitottuk Gyógynövény sarkun-
kat a Városi Szabadidõközpontban!
Vértisztító, Méregtelenítõ, Megfázás
elleni, Immunerõsítõ, Salaktalanító
teáinkkal. Igény szerint helyben,
személyre szabottan is összeállítjuk
teakeverékeinket. Hívjon bizalommal!
Mohácsi Ilona 06-20/242-4486; 06-
30/863-9818 

A Tea fénye

S ki-ki "A Teáját" egyszer megissza
majd, Hírnévre, pénzre, világira
többé sosem hajt. S így lesz ez
midenkivel egy szent napon,
Hogy a szíve szárnyakat kap egy
eldugott kis padon...

Következõ  teaház: nov. 28. 17 órától 
A Városi Szabadidõközpontban
Teavendégünk: Fórián Hajnalka 
Téma:  kínai nyelv és kultúra
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Gazdikeresõ….

Megmentett kutyusainknak szeretõ,
jólelkû, CSAK ÁLLATBARÁT gazdikat
keresünk! Nem szeretnénk, hogy kis
életükben még egyszer ilyen sorsra
jussanak. Minden jóérzésû ember
számára ijesztõ és elkeserítõ, hogy
ilyen emberek is élnek közöttünk,
akik képesek árvaságra juttatni
ezeket a hûséges, szeretetre méltó
négylábú társakat! A fotón látható
árvák mellett még sok mentett
kutyus várja örökbefogadóját (kicsik

és nagyok - egyaránt)! A fehér pulika
kisfiú kutyus, 10 hónapos. A kicsik
keverékek, hatalmas szeretettel a

szívükben. Telefon: 06-20-803-05-43
Egy  kiskutya  monológja
Meguntatok…kidobtatok…
Lehet, hogy még otthon lennék, ha
nem rágom szét a cipõdet? Nem
tudtam, hogy azt nem szabad…Ott
volt a padlón… játszottam vele
…Elfelejtettetek kutyajátékokat venni.
Lehet, hogy még otthon lennék, ha
szobatiszta vagyok? Az orrom bele-
dugtátok abba, amit csináltam…

megszégyenítettetek…Meg kellett vol-
na tanítanod nekem, hogy jelezzek az
ajtónál. Lehet, hogy még otthon
lennék, ha nem ugatok? Csak énekel-
tem… ijedt voltam, magányos…. Én
csak a legjobb barátod akartam lenni.
Lehet, hogy még otthon lennék….? Ha
rám szántad volna az idõt, s megtaní-
tottál volna helyesen viselkedni…
Egyedül voltam… és az összes idõmet
arra szántam, hogy Rád várjak….
HIÁBA….

Kiskutyád….

Zenei Világnap
Szigethalom, 2010. október 2.

KONTRA MARIKA SZVITA

"Legyen a zene mindenkié!" - mondta
Kodály Zoltán. Életünk, a mindennap-
jaink, a természet tele van zenével, rit-
musokkal. "Zene nélkül mit érek én?" -
szól a dal helyettem, helyettünk is. Ma a
Zene Világnapjára emlékezve szóljon a
dal, szálljon a muzsika.
Harmincöt évvel ezelõtt, 1975-ben Je-
hudi Menuhin világhírû hegedûmûvész
javaslatára az UNESCO október 1-jét a
Zene Világnapjává nyilvánította. Azóta
minden évben koncertek, zenei rendez-
vények, ünnepségek százait, ezreit ren-
dezik szerte a világban október elseje
környékén emlékezve a Zenei Világnap-

ra, amelynek alapgondolata az emberek,
a népek közötti barátság és megbékélés
elõsegítése a zene által. Mert a zene nem
ismer határokat, nincsenek nyelvi korlá-
tai, nem gátolja emberi gyarlóság. A zene
isteni eredetû és egyetemes! Korlátlan
képzelõerõ és végtelen variáció jellemzi.
A zene elmondja az elmondhatatlant,
lefesti a lefesthetetlent, megmutatja az
érzékeken túli valóságot. A zene a zaj
antitézise, a csend és a hang házassá-

gából született határtalan harmónia. A
minap a NET-en egy igen érdekes felvé-
telt kaptam. A technika segítségével a
világ különbözõ pontjain mûködõ zené-
szeket, utcazenészeket  - Spanyolor-
szágtól Kaliforniáig, Olaszországtól Dél-
Afrikáig, Oroszországtól Brazíliáig, Hol-
landiától Kanadáig - azonos idõben ösz-
szekapcsolva, mint egy zenei együttes
adtak elõ élõben egy dalt profi módon.
Hihetetlenül megkapó élmény, igazi
zenei csemege ez a felvétel szimbolizál-
va a zene nemzeteken átívelõ hatalmát.
Mert "A zene az egyetlen világnyelv, - ál-
lítja Debussy - melyet bárki bárhol
megérthet."

Mi itt Szigethalmon, - kis pont a nagy-
világban - Lupa János tanár úr kez-
deményezése nyomán a Szigethalmi
Felnõtt Kórus szervezésében elsõ alka-
lommal emlékezünk a Zenei Világnapra
elsõsorban zenével, dallal. "A zene gaz-
dagítja  a kedélyt, nemesíti az ízlést, fo-
gékonyabbá tesz más szépségek iránt."
- mondja Bárdos Lajos. Éppen ezért
rendezvényünkön megjelennek a társ-
mûvészetek is az Irodalmi és Képzõmû-
vész Asztaltáraság, az IRKA alkotóinak,
tagjainak közremûködésével. A képek a
falakon, a versek a zenék és énekek
közben gazdagítják mûsorunkat.

1975. október 1-jén Jehudi Menuhin, a
világhírû hegedûmûvész az UNESCO
Zenei Tanácsában betöltött elnöki tiszte
utolsó évében a következõ gondola-
tokkal nyitotta meg Torontóban az elsõ
Zenei Világnapot:
"Szavakkal már nagyon sokszor vissza-
éltek, különösen a korunk társadalmá-
ban… A zene azonban továbbra is
módot ad arra, hogy az emberek ma is
megértsék egymás... Megerõsödve ke-
rülnek elõtérbe azok az örök értékek,
amelyek mindig részét képezték bárme-
ly nép minden mûvészi megnyilvá-
nulásának… Az igazság, ami a világ
minden népmûvészetében, zenei stílusá-
ban ezernyi színben mutatkozik meg,
képessé tesz bennünket arra, hogy
egyetértésre jussunk egymással."

Jehudi Menuhinnak ma is aktuális
gondolataival nyitom meg 2010-ben
Szigethalmon elõször a Zenei Világnap
alkalmából rendezett ünnepségünket.
Kérem, tárják ki lelküket a zene, a
versek és a festmények elõtt, fogadják
nyitott szívvel a mai koncertünket, hall-
gassák oly nagy szeretettel a gyerekek
és felnõttek, a fiatalabbak és idõsebbek
elõadását, amilyen nagy szeretettel õk
maguk készültek a mai napra. És
akkor talán valóra válik Kodály Zoltán
álma: így lesz a zene mindenkié!



Barátságos környezet fo-
gad, itt mindenki ismerõs:
könyvet szeretõ, a könyvtá-
rat támogató emberek gyûl-
tek össze az új rendezvény-
teremben szeptember 27-
én. Meghívót kaptunk,
díszvendégnek érezhetjük
magunkat. Vendéglátóink
kedvesen mosolyognak, bár
látszik rajtuk egy kis fe-
szültség, vajon jól sikerül-e
az elõadói est. Én ebben
egy percig sem kételkedem! 
Bár a könyvtár szûkre sza-
bott térségének is megvolt a
maga hangulata, végre nem
kell szoronganunk! Tágas,
pálmafákkal, ízléses füg-
gönyökkel, új bútorokkal
berendezett teremben vá-
rakozunk. Kürty Zoltán ké-
pei díszítik a falat-egyik
mûvészeti ág készíti elõ a
másikat. Megjelennek a

meghívott mûvészek: Dunai
Tamást minden színházat,
kultúrát kedvelõ ember is-
meri, jó érzés ilyen közelrõl
látni-hallani! Mégis az elõ-
adói est nem róla, hanem a
mellette lépkedõ apró hölgyrõl
kapta a címét: Tarr Mari-
est. Tarr Mari a Madách
Színház súgónõje immáron
55 éve. Mit tudhat egy
súgónõ az országosan elis-
mert színész mellett? Miért
kaphatta meg a Magyar
Köztársaság Ezüstkereszt-
jét ez az állandóan a föld a-
latt dolgozó súgónõ, akit a
közönség alig vesz észre?
Dunai Tamás egy József
Attila-verssel indít: Minden
rendû emberi dolgokhoz:
"Van egy színház, végtelen
és mibennünk lakik/Világ-
talan angyalaink játszogat-
nak itt". Elképesztõ, ahogy

a mûvész elõadásában föl-
sejlik, megvilágosodik en-
nek a filozófikus versnek az
értelme. Majd Radnóti Miklós
Tétova ódája következik-a
hátamon futkározik a hi-
deg! Dunai Tamás egy har-
madik mûvészeti ágat is
bekapcsol: "bele-belefúj" a
klarinétjába. Aztán lép elõ
a kis súgónõ, aki mindig is
végtelen tiszteletet és rész-

vétet érzett a színészek i-
ránt. Ez az a mûvészeti ág,
amelynek a mûalkotásai az
elillanó pillanat gyönyörû-
ségei. És már meséli is a
kedves-kacagtató-könnyes-
bájos történeteket színészó-
riásainkról: Domján Edittõl
Sinkovits Imrén keresztül
Bessenyei Ferencig hallunk
személyes, nagyon emberi
élményekrõl. Kivel nem állt
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Nyílik elõttünk az ajtó..

Bakonyi Betyár Kupa 2010

Megvolt az idei tanév elsõ karate ver-
senye. A csapat már az elsõ edzések-
tõl kezdve nagyon várta a versenyt.
Mindenki vágyott rá, hogy ellenõriz-
hesse, az elmúlt másfél hónap edzései
nem múltak el nyomtalanul.
Mind a tanárok, mind a tanítványok
új elveket, módszereket és stratégiát
követve készültek az eseményre. Reg-
gel fél 8-kor találkoztunk a dojónk
(edzõterem) elõtt, és a szokásos késõ-
ket megvárva közös busszal indul-
tunk a cél felé. Út közben mindenki
megkapta a maga kis feladatát. A
szülõkkel egyeztettük ki mire figyel,
kinek mi a dolga: kamera, fotósok,
stb. Az edzõkkel átnéztük a stratégiá-
kat, mind kihonban és katában, mind
a szivacs és WKF kumitében. A ver-
senyzõkkel is megbeszéltük az elvárá-
sokat. Elhangzottak a szokásos ins-
trukciók is. Nem az éremért me-
gyünk, hanem hogy leellenõrizzük, az
elmúlt idõszakban gyakorolt techni-
kák, taktikák, kombinációk mûköd-
nek-e éles helyzetben is? A lényeg,

hogy magához mérten mindenki jól
teljesítsen. Ha ezzel még érem is jár,
annak nagyon fogunk örülni, de nem
ez a fontos. A közel 60 fõvel érkezõ
csapatunk elfoglalta a csarnok 1/3-
át, majd szép lassan elkezdet mele-
gíteni. Jó volt végignézni a csapaton.
Frissen elkészült egyesületi pulcsik a
srácokon, egyenruhás edzõk a cso-
portok elõtt és a mosolygó szülõk
mögöttük. Már ezért érdemes volt leu-
tazni.
Kis késéssel elkezdõdött a verseny,
melynek fõvédnöke Shihan Takeji
Ogawa 9. danos mester volt. A szoká-
sostól eltérítõen voltak külföldi
(Szlovákia, Ausztria) és magasabb ö-
ves (zöld, kék, barna) versenyzõk is.
Ezek a kategóriák minket nem érin-
tettek, úgyhogy az ovisainkkal és a fi-

atalabb csoportokkal kezdtünk. Az
elsõ korosztályoknak körülbelül egy
idõben lett vége, úgyhogy a három

küzdõtérrõl nagyon hasonló dolgokat
lehetett hallani: Elsõ helyezett X.Y.
Seizan KSE. Nagy megnyugvásomra,
ez egész nap így folytatódott. A kiho-
nos picik szinte mindent elhoztak,
amit csak lehetett. A szivacs kumité-
sek is eredményesen dolgoztak. Több-
ször elõfordult, hogy tanítványaink
végig verték a korosztályt, és a végén
egymás ellen küzdöttek a döntõben.
Bár a katások nem mindig voltak a
helyzet magaslatán - az utóbbi idõben
kicsit háttérbe szorult a gyakorlása,
de így is mindenki érmes helyet
szerzett. Afõ hangsúly a kumitén volt,
ugyanis új módszerek szerint készí-
tettük fel a srácokat. Azt kell, hogy
mondjam közel tökéletes munka volt.
A srácok nagyon szépen követték a
begyakorolt sémákat. Jól felismerték
a helyzeteket, mikor kell védekezni,
kivárni, támadni. Nem volt ritka a
8:0, 9:2, 6:0 - mint végeredmény.
Az összegyûjtött érmeket egyik kis-
fiúnk 8. szülinapja és a szülõk által
odaszervezett torta és pezsgõ koro-
názta meg. (további eredmények:
www.seizan.hu)

Kép 1: Fazekas Tamás három pontot
érõ fejrúgása
kép 2: Felsorakozott a szigethalmi
csapat
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A 6. c közösségének tagja

Idén a Szent István Általános
Iskola felsõsei rendhagyó mó-
don emlékeztek meg az aradi
13-ról és elsõ miniszterelnö-

künkrõl, gróf Batthyány La-
josról. Reggel jó 300-an tusz-
kolták fel magukat a buszok-
ra, hogy Isaszegre jussunk.
Ott az 1848-49-es szabad-
ságharc tündöklõ gyõzelmé-
nek a helyszínén a honvéd-
síroknál készültünk a meg-
emlékezésre. Ahol a Makovecz
Imre által megálmodott an-
gyal õrködik elesett honvéd-
jeink sírja fölött. Szárnyai jel-
képesen beborítják azokat. Az
angyal az aradi 13 elõtti fõ-
hajtás. Maga az emlékhely jó
2 kilométerre van Isaszegtõl

árnyas fák között. Gondozott,
ápolt. Látszik rajta népünk-
nek fontos. No, mi a "szentek-
tõl" úgy szeretnénk, úgy akar-
juk, hogy azoknak a cseme-
téknek is fontos legyen, akik
nálunk tanulnak. Felemelõ
volt látni az erdõ közepén a sí-

rok között a sok gyerek buci-
ját, akik- legalább is többségé-
ben- ott beleolvadtak a magyar
történelem folyamába. (Lega-
lább egy röpke órára). Jó volt
a meggyújtott mécsesek koszo-
rúját nézni az angyal körül.
Úgy gondolom, ez egy olyan
október 6-a volt, ami emléke-
zetes lesz sokaknak. (Csak
álmodni merek róla, hogy
mindenkinek, aki ott volt!) Ez
egy RENDHAGYÓ és FELE-
MELÕ megemlékezés volt.
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kapcsolatban ez a Tarr
Mari? Az nem is tartozott a
legnagyobbjaink közé. Fo-
lyamatosan beszél a súgó-
nõ, szépen megformált
mondatokkal, kedvesen,
közvetlenül. Közben régi
bakelit lemezek borítóit
teszi föl, megidézve Darvas
Ivánt, Márkus Lászlót, és
két felejthetetlen párost:
Latinovits Zoltán-Ruttkay
Éva, Páger Antal-Tolnai
Klári kettõsét. Mégis sike-
rül a pillanat szépségeit
rögzíteni? Mesél-mesél a
kis súgónõ, akinek a mûso-
rában a nagy színész teljes
alázattal mûködik közre.

Mûvészek õk, mûvészetet
közvetítenek-nem celebek,
mint a divatos mai sztárok
többsége. A mûsor végén
felzúg a taps, nemcsak mi
hatódtunk meg, hanem az
elõadónõ is, aki azt mond-
ta: nem volt igaza Domján
Editnek, hogy olyan fiatalon
eldobta magától az életét,
mert 75 évesen is lehet örö-
möt szerezni az embereknek.
Köszönjük ezt az örömöt a
Könytárosoknak is, akik
így kedveskedtek a könyv-
tár támogatóinak. Két év
múlva már igazi kulturális
komplexummá fog fejlõdni
a hajdani kocsma, de addig is érdemes ide minél gyak- rabban betérni!

RENDHAGYÓ ÉS FELEMELÕ AA  SSZIGETHALMI TTEE  ERLTETETT
MENETE SZEPTEMBERBEN
...és egy remek javaslat

Szeptember  igencsak  
mozgalmasra  sikeredett
sportolóink  számára!  Ki  itt,  ki
ott  bizonyított.  Álljon  itt  3
beszámoló  errõl  az  esõs-
borongós,  mégis  sikeres
szeptemberrõl.  Az  elsõ  a
Szigethalmi  TE  alelnöke
Kontha  Gabriella  tollából:

AKKOR FUTUNK,  
AMIKOR "JÓL ESIK"

KONTHA GABRIELLA

Nem kedveztek az égiek az idei
fegyveres futásunknak.  Már a
nevezéskor lógott az esõ lába
és mire Magyar Attila- az Õs-
kultúra Alapítvány vezetõje-
útjára bocsátotta a 3 km-es

táv rajtját leszakadt az ég. Egy
"kis esõ" mit sem számít a fu-
tás szerelmeseinek, úgyhogy
elszánt arccal lendültek neki.
Az erdõbe befutva jött még a
feketeleves: a tócsákat sem
kikerülni sem átugrani nem
lehetett. Nosza, neki, kezdõ-
dött a mocsárfutás, sárdago-
nya. Nyakig sárosan, kipirult
arccal értek célba és vették át
a kitûzõt. 
A hosszabb - 10 km-es - táv
rajtjánál amazonok és vitézek
lelkes csapata gyülekezett. Õk
is kaptak jócskán az égi áldás-
ból, csúszkáltak, tapicskoltak
a bokáig érõ sártengerben. A
leggyorsabb vitéz, Kardos Jó-
zsi 50 perc 35 másodperc alatt
küzdötte le a távot, az amazo-
nok kéz a kézben egyszerre
értek célba. Az eredményhir-
detésre a nem régen átadott
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lakomacsarnokban került sor,
ahol a "nap hõsei" érmeket és
kupákat gyûjthettek be. Gra-
tulálok minden teljesítõnek! A
másodikat Bata Ilona a Turista
szakosztály elnöke alkotta:

TANÉVNYITÓ FUTÁS

RÁCKEVÉN

BATA ILONA

Van olyan dal, hogy "Ess esõ
ess!", olyan is, hogy "Add már
Uram az esõt!" Ezúton kérem a
neves dalszerzõket, írjanak oly
számot is, ami arról szól: Álljon
el az esõ! (A süss fel Nap! - nem
elég hatásos). Ha napsütést
nem is, de aranyos ragyogást
tudtunk varázsolni Ráckevén a
Tanévnyitó Futáson. A borús,
esõs szürke napot színes lufik,
fülbemászó dallamok tették
melegebbé mindazoknak, akik
dacolva az elemekkel vállalták
a futást. A sok kisgyerek
mintha nem is futóversenyre
jött volna, focizott, szaladgált
vidáman, amikor megérkez-
tünk a gimnázium udvarára. A
zenés bemelegítés tovább nö-
velte a hangulatot, s verseny-

lázban égve indultunk a fûz-
fákkal szegélyezett Duna part-
ra. Innen vágott neki ki-ki -
edzettsége és vérmérséklete
szerint a 3,5 km -es távnak.
Elsõre a felnõttek, középiskolá-
sok, felsõ tagozatosok, máso-
dik rajtra az alsósok és az ovi-
sok. Alig telt el 10 perc, s már
érkezett is nagy örömünkre az
elsõ futónk Judik Ricsi, utána
kollégánk Estók Laci, egy hely-
beli versenyzõ, majd Christop-
her, Ádám, Robi, Józsi (Õ már
délelõtt is futott 10km - t a
Viking Fesztiválon.) Negyed
órán belül mindenki beérke-

zett! Remek teljesítmény ilyen
terepen, ilyen idõben! Aztán ér-
keztek az apróságok frissen,
vidáman.(Pedig õk nem is is-
merik a mondást, miszerint
nincs rossz idõ, csak rossz tu-
rista!)  A célban meleg tea és
sok lelkes szurkoló fogadta
õket. Az eredményhirdetés
után jött az izgalmas tombo-
lahúzás. Senki nem jött haza
üres kézzel. Ajándékot vagy
érmet mindenki kapott. A ter-
mészet is hozzájárulhatott vol-
na a derült éggel, de így is örü-
lünk az eredménynek.  A har-
madik az én vétkem. Mea cul-
pa! Mea maxima culpa!

MÉG TÚLABB AZ
ÓPERENCIÁN

NÁD BÉLA

Míg tavaly Tauplitz, idén
Abtenau adott helyet a turista
világbajnokságnak. Mivel Abte-
nau igencsak Salzburg közelé-
ben leledzik még túlabb jutot-
tunk az Ober Enns-en. A csü-
törtöktõl szombatig tartó turis-
tadzsembori idén is remekül
sikerült. Idén a rendezõk a

tavalyival ellentétben kemé-
nyebb, nehezebb pályákkal
rukkoltak elõ.

I. Elõjáték
KIUTAZÁS ÉS EZMÁNDÖFI

Szerdán 6-kor indult is kis csa-
patunk a sógorokhoz. A szere-
pleosztás: 1 mi autónk, 2 vitéz,
1 amazon és 1 darab invalidus.
( Elõtte nap állapította meg a
gégészet tudora, garat-és hang-
szálgyulladásom múlóban,
úgyhogy módjával, de "rámoz-
dulhatok" a mozgásra. Nagyra

törõ terveim, hogy 2000-es
csúcsokat tucatjával, 3 nap
turbómenet után megdöntve
az eddigi csúcsot a dobogón
feszítek… minimalizáltam.)
Hatórányi végtagzsibbasztó
autópályázás után végre Laa-
kirchennél búcsút vettünk az
A1-tõl. Na, egybõl belecsap-
tunk az alpesi "feelingbe" (a
szokott trendy formám elõjött)!
A Traunsee partján végiggurul-
va csendben kattogtattuk a
gépünket és csorgattuk a nyá-
lunkat. Az 1500-as csúcsok,
meredek sziklafalak lábánál
kristály víztükör. Nekünk a
"puszta fiainak" már ez a "csu-
diszép" kategória. Mivel besze-
reztük a Salzburg tartományi
kártyát ezért úgy terveztük a
Postalmstrassén keresztül-
cserkésszük be Abtenaut. A
leírás szerint 15 euró az átha-
jtás. DE kártyával ingyenes -
no, akkor nem számít a pénz! 

Igen, de a huncut osztrák el-
felejtette leírni, hogy csak
egyik irányból és amilyen
Murphy törvénye- az a másik
irány. Mintha a fogamat húz-
nák, de dzsentri a magyar!
Higgyétek el sporttársak meg-
éri az ejró deficit! A festõi pa-
takvölgyben emelkedõ úton, a
nyáron is havas Hoher Dach-
stein meredezik, törpe 2000-es
csúcsok között, a szemünk e-
lõtt. Egyik oldalon vízesés,
másikon szakadék. Élmény az
út minden métere. Kb. fél tu-
catszor állunk meg, hogy he-
ves hûházások és ezmárdöfik
közepette fotózzunk. Átérve a
Postalm 1200 méteren fekvõ
hágóján leértünk a Lammer-
völgyébe. Mivel erre a napra
terveztünk egy "csodalátást"
ellátogattunk Scheffauba. 

A  LAMMERKLAMM-  AHOL
TÖRPÉNEK ÉRZED
MAGAD!

Az aznapi extra program egy
felejthetetlen élménnyel aján-
dékozott meg minket. A Lam-
mer áttörési völgye egyike az
Alpok látványosságainak. A
kb. 2 kilométernyi szorosban
igazán hangyának érezheted
magad. A sziklafal oldalába
épített járda szinte a semmi-
ben lóg, alattad a mélyben taj-
tékozva rohan a Lammer. A víz
türkiz színét habpaplan, örvé-
nyek tagolják mindenféle rend-
szer nélkül. A szoros legszebb
része a "Sötét torok". Itt szinte
éjszakai homály fogad, a 30
méter mélyen igyekvõ folyó egy
3-4 méteres szûk átjárón nyo-
makodik elõre. Miután oda-
vissza bejártuk a völgyet be-
pattantunk a"benzinfalóba".
Abtenau az Ausztriában szo-
kott tiszta, rendezett viráger-
dõs képpel fogadott. A Város-
házán (ami most versenyköz-
pontként funkcionál) regiszt-
ráltunk. Irány a szállás! Amit
Józsi egy kb. 5 kilométerre lévõ
magánházat talált nekünk ez-
úttal. A háziasszony mosoly-
gós, a kert üde, a teraszról a
naplementében-vérben úszó
hegycsúcsok hosszú sora lát-
szik! Kell ennél több egy szinte
egész nap autóban szikkadt
csapatnak?

II. Elsõ nap! 
1199  KILOMÉTERES
LAZA BEMELEGÍTÉS

Az itiner szerint ezen a napon
csak Abtenau körül a völgyben
kóricálunk (Ehhez képest a 19
kilométerre közel 600 szint!
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Mit mondjak? Nálunk ez nem
völgymenet.) Az indulás után
az elsõ szuszogtató tetején kör-
bepillantok. Elõttem a Fekete-
patak völgyében a ködbõl kisej-
lõ gazdaságok, a köd fölött a
Tennengebirge napfényben
fürdõ sziklái. Beleereszkedem
a tejfölbe, elérem az õrülten
rohanó patak partját. Hosszú
vándorlás következik a part-
ján. 

A víz mélyen belemar a sziklá-
ba, pici, pár négyzetméteres
szigetecskék emelkednek 10
méterre a víz szintje fölé. A
földdarabkákon vékony fenyõk
játsszák az "enyém a vár"
játékát. A mély völgybe két
oldalról erecskék zuhannak
bele. Órányi álmélkodás után
kikapaszkodik a völgybõl.
Elérem Voglaut, itt ellenõrzõ-
pont van almával, ásványvíz-
zel. Voglaunál kinyílik a tér, a
Lammer széles völgyébe érek,
körben az Alpok meseszép
díszletei. Tekintetemet mégis
egy mesterien rendezett tökku-
pac ragadja magához. Formák,
színek eklektikus sorai. Na és
sehol egy ember. Elveszed a
szívednek oly kedves tököt és
az ellenértékét belepottyantod
egy perselybe. Itt bizony
pottyantanak… Voglau után
most a Lammer szélesebb,
sekély habzásaival szemben
haladunk. Hirtelen egy ka-
nyarral elkezdõdik a hegyme-
net. (A völgytúrán-, na, szép!)
Pulzus fel, tempó le. Ahogy

elkezdõdött úgy szakad vége a
meredeknek. Egy almra érünk.
Üde zöld, buci fejû tehenek,
virágfalú házak. Fliehof a kö-
vetkezõ megálló. Egy bõrga-
tyás, népviseletes pajkos öreg
hergeli, a maga módján, a né-
pet, hol a harmonikáját, hol a
trombitáját bevetve. Pecsételés
után benézek egy épületbe. Itt
fõzik a snapszot.(Most már a
mi népünk is kedvére teheti!)
Ragyogó rézcucc, egyedi üveg-
ek. Ha akarod, már viheted is a
nedût. Innen lejtmenet, sörö-
zés és boldog célba érés követ-
kezik.

ÉG ÉS FÖLD KÖZÖTT A
GOSAUKAMMBAHN

Célba érés után irány a négy-
kerekû. Délutáni programunk
egy kirándulás a Gosauseehez.
Megérkeztünk a tóhoz, majd a-
zonnal vissza is kanyarodtunk.
A parkolóba egy háromkerekû
bicikli nem fért volna el. Csü-
törtökön 14 órakor ennyi em-
ber-itt? Okoz még Ausztria
meglepetéseket! Olyan két kilo-
méternyire találtunk szabad
útpadkát. A drága pénzen vett
tartományi kártyát végre hasz-
nálva benyomakodtunk a Go-
saukammbahn kabinjába. El-
indult a hegymenet. Szeren-
csére ilyenkor inkább már
lefelé jön a turista, így tudtunk
fotózni. Lebegtünk a semmi-
ben, alattunk a Gosausee foko-
zatosan töpörödõ kékje. Szem-
ben a Hoher Dachstein  hóme-

zõje. Elõttünk a kétezres csú-
csok tömege. Köztük a Don-
nerkogel. Ja, csúcsot döntöt-
tem: 5 perc alatt 600 méter
szintemelkedést zúztam le.
Fenn kristálytiszta levegõ, en-
ciánok tengere és barátságos
meleg hütték vártak. Egy kis
körtúra. Így nem csak Gosau,
hanem Annaberg makettje is
megvan a masinám memóriá-
jában.(Persze András ott hagy,
neki kell a 2000-es csúcs. Két
óra alatt megjárja a Donnerko-
gelt. Ez volt az én tervem is,
ámde…)

Vissza felvonóhoz, lefelé is át-
élem az 5 perces látvány zuha-
tagát. Mivel András még fenn
kóricál a hegyen, sétálok a Go-
sausee partján. A tó partján
tábla, lehet a tó maximális
mélysége 20, de akár, közel 90
méter is. A tó partján ízléses
bódék, vidám vendégekkel tö-
mött hütték, gyermekjátékok
… a tó vizében ott remeg,
hajladozik a környék minden
szépsége. Leülök egy padra,
szinte szívom magamba a
tájat, a nyugalmat. Haza aka-
rom vinni az érzést. Befut az
András. Indulunk a szállá-
sunkra. Útközben még meg-
nézzük Gosau "belvárosát". A
szálláson friss zsemle, virsli

vár. ( Na, jó a virslit a Gabi fõzi!)
Hamar engedek az ágy hívo-
gatásának. Holnap vár a Post-
alm, vár Hallein a kelta múze-
um, vár a csodás gollingi víze-
sés és a Salzachöfen… no, er-
rõl majd legközelebb!

Végül álljon itt egy
ajánló novemberre:

ÕÕSBORÓKÁS ÉS
KATEDRÁLIS

NÁD BÉLA

Egyesületünk novemberben
egy 20 kilométeres túrát ajánl
a természetbarátoknak. A túra
útvonala áthalad a Csévha-
raszti õsborókás ilyenkor is
üde zöldjén, a 300 éves egyedi
Ócsai szõlõspincék között. A
célban a pihegés és nassolás
után pedig meg lehet tekinteni
hazánk egyik büszkeségét, az
Árpád-kori templomot. (Nem
csak kívülrõl, a részvételi díj-
ban benne van a belépõ ára is.)

A túrára buszt szervezünk, ami
a Gróf Széchenyi István Ál-
talános Iskola elöl, indul no-
vember 6-án 7 órakor. A busz
még a Szent István Általános
Iskola elõtt is vesz fel érdek-
lõdõket. A túrára jelentkezni
Szabó Józsefnél lehet a
06/202109337-es számon
vagy személyesen a Thököly út
8 szám alatt a délutáni órák-
ban. A teljes program útikölt-
ségestõl, belépõstõl és nevezési
díjastól mindössze 2200 forin-
tot kóstál a felnõtt, és 1900
forintot a gyermekkorú sziget-
halmiaknak. (A Szigethalmi TE
tagjainak ebbõl még 600 forin-
tot kedvezményként elenge-

dünk.) A visszaindulás vár-
hatóan 15 óra körül lesz. Ha
valaki további részletekre kí-
váncsi, a www.szigethalmite. hu
honlapon kaphat választ, vagy
érdeklõdjön a nadbela@invi-
tel.hu email címen.

Szeretettel várunk minden ter-
mészet- kultúra és történelem-
kedvelõ polgárt a közös sétára.
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Irány a Mozi

DDOMONKOS IISTVÁN

ADÉLE ÉS A MÚMIÁK
REJTÉLYE
(The Extraordinary
Adventures of Adele 
Blanc-Sec) 
színes, feliratos, francia
kalandfilm, 105 perc, 2010  

Luc Besson új filmje egy
francia képregény feldolgo-
zás, melyben egy fiatal új-
ságíró, kalandor kalandjai-
val ismerkedhetünk meg az
1912-es években. A film na-
gyon érdekes és nagyon ere-
deti, nagyon európaias. Ezt
a filmet csak Európában le-
hetett elkészíteni, bár Bes-
son sok amerikai filmben se-
gédkezett már, mégis mentes
minden amerikai klisétõl,
igazi francia mûalkotás. A
történet a francia Jacques
Tardi 1976-ban alkotott
képregénysorozatán - Les
aventures extraordinaires
dAdele Blanc-Sec (Adele
Blanc-Sec csodálatos ka-
landjai) alapul. Bessont any-
nyira magával ragadta a tör-
ténet, hogy egy trilógiát kí-
ván alkotni belõle. Adéle
karaktere bámulatos. Nõies,
de mégis kemény, sziporká-
zóan vicces, bohókás, mégis
keményen ironikus. Mindent
összevetve elképesztõen bá-
jos, ahogy a film is. A film,
akár egy álom, minden meg-
történhet benne, és meg is
történik. Szinte a film végéig
nem tudjuk meg, hogy miért
történnek az események, il-
letve mi következhet a kö-
vetkezõ másodpercben. A
film mûfaját nagyon nehéz
meghatározni. Igazából nem
kaland film, nem felnõtt film,
de gyerekeknek sem való,
nem vígjáték, de Indiana Jo-
nes szerû kaland sem, nem
fantasztikus, habár tele van
múmiákkal, és egy õskori
lény is szerepel benne, van
benne varázslat és van ben-
ne tudomány is és betekint-
hetünk egyiptomi piramisok-
ba, a Louvre termeiben sé-
tálhatunk, és felszállhatunk
a Titanicra is. A film egy bá-
jos stílusbravúr, a nõi fõsze-
replõt jegyezzük meg, még
biztos fogunk vele találkozni.

Értékelés:
7/10

THE EXPENDABLES
- A feláldozhatók 
(The Expendables) 
színes, magyarul beszélõ,
amerikai akciófilm, 103
perc, 2010  

Egyik délután Sylvester
Stallone átment Bruce Willis
barátjához, ahol éppen Ar-
nod Schwarzenegger is ott
volt. Néhány whisky után
kitalálták, hogy mi lenne, ha
csinálnának egy filmet a kö-
zelben lakó haverjaikkal, és
a forgatás a jövõ héten kez-
dõdne. Körülbelül így szület-
hetett a film.

A mozi egy kemény, pörgõs
akció, hihetetlen szereplõ-
gárdával a 80-as, 90-es é-
vekbõl. Stallone feltámasz-
totta a VHS akciófilmet. A
szereplõgárda elképesztõ,
talán csak Chuck Norris
hiányzik: Sylvester Stallone,
Jason Statham, Jet Li,
Dolph Lundgren, Eric Ro-
berts, David Zayas, Mickey
Rourke, Randy Couture,
Steve Austin, Bruce Willis,
Arnold Schwarzenegger,
Charisma Carpenter, Giselle
Itié, Gary Daniels, Terry
Crews. A történet szerint a
vén "Szupercsapat" a 65
éves Rambo vezetésével
megmenti a tábornok lányát,
no meg egy karibi sziget la-
kosságát, közben kiirtanak
egy fél országnyi rossz fiút.
A film önmaga stíluspa-
ródiája, mégis nézhetõ,
gyors és megkapó. Szá-
momra mégsem egységes,
mintha egymás után helye-
zett kis jelenetek öszszes-
sége lenne, melyekbõl né-
hányat nyugodtan kihagy-
hatunk, hisz nem viszik elõre
a történetet.

Amerikában hatalmas siker,
biztos számíthatunk a foly-
tatásra, hacsak valaki le
nem rokkan a fõszereplõk
közül valaki.

Értékelés:
7/10

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 bevásárló-
központban. 14:00-115:30 Adventi kalandunkat a Schön-
brunn-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 Városhá-
zával (Rathaus Platz), amely évrl évre a mesés bécsi
karácsonyi vásár helyszíne. A téren óriási, szépségesen
díszített fenyfa áll, amelyet különféle ünnepi portékákat és
nyalánkságokat kínáló árusok sokasága vesz körül. Az est
hátralev idejében válogathatunk a megannyi kézmves
áru, ajándék között és élvezhetjük a sültek, süteménykülön-
legességek 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 fize-
tend! Utasbiztosítás egyénileg. Jelentkezés: Miklós
Istvánnénál személyesen, illetve telefonon a 06-770-3339-887-
42-ees  számon.

Adventi kirándulás Bécsbe
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Egészség-Halom

Aerobic másként...
HAARRIISS ÉVVAA

Szigethalmi 
Életmódváltó Klub

Az angol "group training" azaz
csoportos edzés gyjt fogalom,
találóbban fejezi ki a dolog lé-
nyegét. Ami nem más, mint
hogy közösen, többedmagad-
dal edzel, szórakozol, teszel az
egészségedért. Önmagában ez
a közösségi élmény tehet valakit
rendszeres fitness terem látoga-
tóvá, hiszen a pozitív fizikális
hatások mellett, emberekkel ta-
lálkozol, akikbl talán bárátok,
üzleti partnerek lesznek. Mégis
a legfontosabb az az élmény,
amelyet akkor élsz át, amikor
edztársaid energiáiból merí-
tesz ert az utolsó ismétlések
végrehajtásához, majd együtt
élvezitek a kemény edzés adta
kellemes fáradtságot. Az óra
eltti és utáni zsibongás a mozi,
színház vagy disco közösségi
hangulatára emlékeztet. Mondd
hogy ez csak egyszer torná-
zás?!

Tegyük fel, hogy meggyztelek
és holnap ellátogatsz a leg-
közelebbi klubba.
Feltételezem, hogy ismered ma-
gad, így a következ leírások
segítenek hogy könnyebben
megtaláld a hozzád ill moz-
gásformát.

A  BULIZÓS
Az edzés hatékonysága mellett
fontos számodra a jókedv, szó-
rakozás kikapcsolódás. 
Szeretnéd kikapcsolni egy idre
a rád váró feladatokat prob-
lémákat. Szeretnéd, ha életed
irányítását egy órára átvenné
tled valaki. Ha eltaláltam,
tegyél mindenképpen egy pró-

bát a ZUMBA órával.
Motiváló latin dalla-
mok, izgalmas és
könnyen elsajátítha-
tó koreográfia, jel-
lemzi ezt a stílust. Észre
sem veszed, és a prog-
ramba épített latinos üte-
mek által, már meg is ta-
nultad a samba, a fla-
menco vagy éppen a me-
rengue alaplépéseit. 

ZENE
A zene valamennyiünkbl
emóciókat vált ki. Az itt
használt zenék különösen
építenek erre. Neked csak
hagynod kell ezeket az érzé-
seket feltörni. Tombold ki ma-
gad!!!

AZ E D Z

Minden rajta áll vagy bukik.
Mindaz a szép és jó, amit eddig
olvastál csak egy hiteles tolmá-
csolásban állja meg a helyét.
Válogasd meg az edzd, végül
is rábízod magad! A jó edz
animátor, pedagógus, színész-
komikus, pszichológus, jelen e-
setben koreográfus is és nem
mellesleg ugyanolyan érz em-
ber, mint Te. 

A  MAXIMALISTA
Számodra a legfontosabb az
edzés hatékonysága? Szeretnél
nem csak kellemesen elfáradni,
hanem keményen hajtani? Sze-
retnél magadra és a kitzött
edzéscélra koncentrálni? Cso-
poros Teremkerékpár, Spinning,
koreográfiamentes küzdsport
alapú órák, alakformáló órák a
te közeged.

HATÉKONYSÁG ÉS
CÉLTUDATOSSÁG

Az óra felépítése intenzitása a
gyakorlatok sorrendje a garan-
cia arra kitzött célodat a leg-
rövidebb id alatt elérd.

ZENE
Kihozza belled a maximumot.

AZ E D Z
Ezeknél az óratípusoknál  a ko-
reográfusi szerepkör helyett in-
kább az ernléti edz, személyi
edz szerep kerül reflektor-
fénybe. 
Elég, ha teljes bedobással tel-
jesíted az órát és látja hogy
"meghaltál", ez melengeti a szí-
vét ez neki a legnagyobb di-
cséret.

A  HARMÓNIÁRA
VÁGYÓ
Fontos számodra, hogy tested
mellett a lelked is rendben le-
gyen? A mindennapok harsány-
sága és túlhajszoltsága mellett
egy kis kiegyensúlyozottságra
vágysz? Nem csak a legújabb
trendek szerint öltözködött húsz-
évesekkel akarsz találkozni?
Kisebb egészségügyi problé-

m á i d
vannak? Prima-

torna, pilates, jó-
ga, gerincgim-

nasztika, a
te óratí-

pusaid. 

KIEGYENSÚLYOZOTTSÁG
ÉS E R
"A nyugalomban rejlik az er".
Kemény munka folyik ezeken az
órákon, amelyek másfajta ol-
dalról terhelnek mint az eddigi
óratípusok. Mélyizomzat és
hajlékonyságot fejleszt gya-
korlatok, amelyekre mindannyi-
unknak szüksége van. 

ZENE

Lágy nyugodt sokszor ütem
nélküli. Segít a befelé fordulás-
ban, hogy a testedre és magad-
ra még könnyebben koncent-
rálj.

ED Z

Igazi mester, aki tapasztalatával
és nyugodtságával segít, hogy
felfedezd ezt a csodálatos vilá-
got. Rajta hát! Fedezd fel tested
és magad, találd meg a legin-
kább neked megfelel mozgás-
formát az edztermekben! Re-
mélem hamarosan te is átéled
mindazt, amirl eddig írtam és
megosztod másokkal is.
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Amikor megköszönöm a szigethalmi-
aknak, hogy ismét a Képviselõ Tes-
tület tagja lehetek szeretném megosz-
tani gondolataimat az elmúlt négy
évrõl. Négy évvel ezelõtt városunk
nagy fejlõdés közepette élte életét.
Folyt az óvoda építése, az utak por-
mentesítése vége felé járt, sorra épül-
tek a szebbnél szebb lakóházak a
városban és egymás után nyíltak meg
a lehetõségek a pályázati források
elnyeréséhez. Ilyen körülmények kö-

zött lettem alpolgármester. Büsz-
keséggel töltött el a feladat és öröm-
mel vállaltam, hiszen olyan emberek
mellett dolgozhattam, mint Fáki
László, a Polgármesteri Hivatal, a
város intézményeinek vezetõi és al-
kalmazottai. Ezúton is köszönöm
munkájukat, támogatásukat. Bízom
benne, hogy valamennyit én is hoz-
zátehettem mindennapi feladataik
megoldásához. Nagymamám mondta
mindig: "Csak azt kaphatod az em-
berektõl, amit te adsz Nekik." Az
elmúlt években (most a választások
utáni napokban különösen) nagyon

sok szerete-
tet kaptam
ismerõstõl,
i s -
meretlentõl
e g y a r á n t ,
mely nagy-
on sok erõt
ad számom-
ra. Köszönöm mindenkinek a biz-
tatást, a jókívánságokat. Hogy milyen
volt az elmúlt négy év? Izgalmas,
mozgalmas és fõleg elõremutató.
Felsorolni is nehéz azokat az ered-
ményeket, melyeket elértünk: új
óvoda, bölcsõde, Hév megálló,
Fogyatékosok Nappali Foglalkoztató-
ja, Emese Park (utóbbi kettõ egye-
dülálló a térségben). Valamilyen for-
mában szinte kivétel nélkül megújult
valamennyi intézményünk.  A városi
programok színvonala évrõl évre
emelkedett egyre nagyobb tömeget
mozgatva meg. Sok emberrel is-
merkedtem meg, akik közül többek
barátságára is büszke lehetek váro-
son belül és kívül egyaránt. Így ta-
lálkozhattam többek között Habsburg
Ottóval, Jerzy Buzekkel (Lengyelor-
szág Európai Uniós képviselõje). 

Természetesen voltak, vannak és
lesznek problémák, hiszen emberek
között élünk. Úgy gondolom, hogy
kellõ empátiával, adott esetben meg-
felelõ törvényi háttérrel mindenre
megkereshetõ a megoldás. Bár nem
leszek alpolgármester, a munkát vál-
tozatlanul folytatom tovább a város
szolgálatában. A következõ idõszak-
ban én ugyanúgy megtalálható leszek
és számíthat rám  mindenki, mint  az
elmúlt közel tíz év alatt, mióta aktí-
van részt veszek a város életében.
Elérhetõségeim sem változtak. Tele-
fonszám: 06-70/459-1664 és e-mail:
dr.schuller.gaborne@szigethalom.hu.

2010. november Szigethalmi Híradó 23. oldal

Elmúlt négy év

Ezúton szeretném megköszönni
mindazoknak a szavazóknak, akik
a 8. számú választókerületben en-
gem, illetve a programomat támo-
gatták. Remélem, hogy a bejutott
képviselk a programom egyes ele-
meit, a helyi lakosság érdekében
támogatják.

Tisztelettel: 
Polyák László



Ferter  János  karikaturista

2010. november Szigethalmi Híradó 24. oldal

Várjuk  hirdetéseiket  a  tari.eszter@sziget-
halom.hu  illetve  a  szigethalmi.hirado@
szigethalom.hu  e-mmail  címekre.  Már a
második  hirdetéstl  10%  kedvezmény!





Október közepétõl
Szigethalmon hivatalosan

is OIL! név alatt kezdte
meg mûködését a

település keleti oldalán, a
Mûúton található magán

töltõállomás.

Az OIL! SZIGETHALOM
töltõállomás Magyarországon sor-
rendben a tizenkilencedik, Pest
megyében pedig a negyedik OIL!
benzinkút. Megyénkben eddig
Dunavarsányban, Szobon és Ta-
hitótfaluban mûködik OIL! töltõál-
lomás (Maglódon és Szigetszent-
miklóson még ebben az évben
megkezdik mûködésüket további
OIL! benzinkutak).

A hazánkban lassan is-
mertté váló márkanév tulajdonosa
a német Mabanaft üzemanyag
nagykereskedelemmel foglalkozó
csoport. A több mint hatvanéves,
jelenleg is családi tulajdonban
mûködõ cég a német piac mellett

Európa több országában és az
Egyesült Államokban is jelen van.

OIL! töltõállomásokkal Magyar-
országon kívül a szomszédos
Ausztriában, Svájcban és termé-
szetesen Németországban talál-
kozhatunk. Az említett országok-
ban - hozzászámítva a hazaiakat
is - összesen mintegy 260 ben-
zinkút viseli a fehér - zöld - lila szí-
neket felvonultató, a mai nemzet-
közi irányzatnak megfelelõ, mini-
malista stílusjegyeket.

A márkanév-tulajdonos
Mabanaft Magyarországon nem
saját tulajdonú üzemanyag ku-
takkal jelenik meg, hanem minden
esetben helyi vállalkozókkal köt
hosszú távú együttmûködési
megállapodást. E szerzõdés ke-
reteiben a magyar kúttulajdo-
nosok megõrzik függetlenségü-
ket, saját üzletpolitikát folytatnak.
Mindehhez pedig német design-t
és nem utolsó sorban német mi-
nõségû üzemanyagokat kapnak.

Az OIL! SZIGETHALOM
benzinkút nem titkoltan a helyi és
környékbeli lakosoknak, valamint
a helyi kis- és középvállalkozók-
nak szeretne kedvezni rendkívül
versenyképes áraival és ügyfél-
barát kiszolgálásával.

A töltõállomást korábbi
vezetõi üzemeltetik, valamint a
benzinkútra betérõ vendégeink a
sokak által jól ismert személyzet
udvarias kiszolgálását élvezhetik.

Használja ki az alkalmat,
és most ismerkedjen meg Ön is a
szigethalmi OIL! töltõállomással!
Kötelezõ gépjármû felelõsségbiz-
tosítását már honlapunkon ke-
resztül is megkötheti, ahol Ma-
gyarország összes biztosítójának
legjobb ajánlatait megtalálhatja.

További információk: 
www.oil-benzinkutak.hu



Invi4 - mindent egybegyúrtunk a valódi szórakozásért
Az Invitel egy csomagba gyúrta InviTVAz Invitel egy csomagba gyúrta InviTV, , ADSL, mobilinternet és telefon szolgáltatásait, amelyeketADSL, mobilinternet és telefon szolgáltatásait, amelyeket

mostantól akár egy elõfizetéssel is igénybe vehetünk. mostantól akár egy elõfizetéssel is igénybe vehetünk. AA kedvezményes árkedvezményes ár,,
az egyetlen számla, a rugalmasan összeállítható elemek - közel 70 féle variaz egyetlen számla, a rugalmasan összeállítható elemek - közel 70 féle vari--
ációból választhatunk! - mind-mind olyan tényezõ, amellyel az Invi4 a szaációból választhatunk! - mind-mind olyan tényezõ, amellyel az Invi4 a sza--
badság élményét nyújtja az egész családnak. Ha szeret spórolni, jelentõsbadság élményét nyújtja az egész családnak. Ha szeret spórolni, jelentõs
kedvezményt kapni, akkor eljött az ideje a váltásnak!kedvezményt kapni, akkor eljött az ideje a váltásnak!

TTudatos döntésudatos döntés
A legtöbben keveset foglalkozunk a televízió-, telefon-, vagy internet-elõfizetéseinkkel. Egyszer

megkötöttük a szerzõdést és természetesnek vesszük, hogy van, hogy mûködik. Pedig idõrõl-idõre
érdemes felfrissíteni a szolgáltatásokat és átgondolni azt, hogy miként lehet a legtöbb dologra a
legolcsóbban elõfizetni és valóban a család igényeire szabni a választott szolgáltatásokat. A
választás a miénk, az Invi4-gyel pedig a döntés sem túl nehéz. Az új szolgáltatáscsomagban a
hagyományos telefon mellett az otthoni szórakozás elemeit: az IPTV, ADSL és mobilinternet szolgáltatásokat gyúrta össze az
Invitel és mindezt most igazán kedvezõ áron nyújtja új, vagy meglévõ elõfizetõinek, széles, kombinálható választékban.

Miért szeretjük a csomagolt szolgáltatásokat?Miért szeretjük a csomagolt szolgáltatásokat?
Elsõsorban, azért mert spórolhatunk. A csomagokban az Invitel sokkal nagyobb kedvezményeket ad, ezzel is jutalmazza a

hûségünket. De nemcsak ezért, hanem, mert kényelmesebb és egyszerûbb is, hiszen egy szolgáltatónál kapunk meg mindent, és
a hónap végén az eddigi 3-4 helyett csupán egyetlen számlát kell befizetnünk. Ráadásul a csomagokban mindig a legújabb
megoldásokra lehet elõfizetni, a tartalmukat pedig saját magunk állíthatjuk össze - úgy, ahogy nekünk a legjobb, ahogy mi szeret-
nénk.

Internet kint és bent, a szabadság választásávalInternet kint és bent, a szabadság választásával
Az Invi4 egyik különlegessége, hogy a csomagban megtalálható a mobilinternet is. Ha nemcsak otthon, az "asztali" gépen

szeretnénk internetezni, hanem például utazás, nyaralás közben, vagy az iskolában, egyetemen, akkor érdemes mobilinternet-
szolgáltatásra is elõfizetni. De mit tegyünk, ha nem szeretnénk két elõfizetést kötni. Az Invi4 erre is megoldást nyújt. Az ADSL és
a mobilinternet szolgáltatást együtt, egy csomagban tartalmazza, így segítségével az egész országban - a mobilinternet lefedett-
ségû területeken - bárhol és bármikor elérheti az internetet, levelezhet, tájékozódhat a menetrendekrõl, a nap híreirõl,
idõjárásról, de barátai hogylétérõl is.

InviTV - a jövõ televíziójaInviTV - a jövõ televíziója
Gondolt már arra, hogy milyen jó lenne, ha a televízióban Ön határozhatná meg, mikor kezdõdik egy-egy mûsor? Vagy ha

lemaradna valamirõl, akkor egy gombnyomással visszanézhetné az elmúlt pár nap adásait, a késõ esti filmeket pedig felvehetné,
így bármikor megnézhetné, megállíthatná, a bennünk található reklámokat pedig áttekerhetné? Az Invi4 csomagban ez most külön
DVD-, vagy videorögzítõ nélkül is lehetséges, hiszen az InviTV számos olyan kényelmi funkcióval rendelkezik, amelyek él-

vezhetõbbé és valódi él-
ménnyé teszik a televízi-
ózást.

Legyen az elsõkLegyen az elsõk
közöttközött
Ha szeretné kihasználni
és élvezni a legmoder-
nebb technológiákat, az
InviTV-t, a mobilinternetet
és közben szeretne spó-
rolni a telefon és az ADSL-
elõfizetésen is, az Invi4
az Ön csomagja. Nem
kell mást tennie, csak lá-
togasson el Telepontunk-
ba, vagy hívja fel az In-
vitel ügyfélszolgálatát az
1288-as számon, ahol
munkatársaink azonnal
fogadják megrendelését,
hogy akár már néhány
napon belül otthonában
élvezhesse a kiválasztott
szolgáltatásokat. Igényét
online is jelezheti a
weboldalunkon 
(www.invitel.hu).



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.  


