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"… az embernél nincs semmi csodálatosabb"

KKONTRA MMARIKA SSZVITA

Tibor bácsi augusztusban
ünnepelte 90. születésnap-
ját. Elsõ diplomáját, mint
tanító Miskolcon szerezte
1940-ben. Sajókazán kán-
tortanítóként kezdte a pá-
lyáját, amelyet a II. Világhá-
ború eseményei szakítottak
félbe. 1952-tõl Szigethal-
mon kapott állást, ahol 30
éven át nyugdíjazásáig is-
kolaigazgatóként tevékeny-
kedett. 1998-ban kapta
meg a "Szigethalom Dísz-
polgára" kitüntetõ címet.
Ma is köztünk él.

- Édesapja - Tóth Kálmán -
újságíró, költõ volt. Milyen
hatással volt Tibi bácsira
gyermekkorában és késõbb
felnõttként, folyton utazó
édesapja?

Édesapám közismert em-
ber volt Mezõkeresztesen,
ahol laktunk. Amikor ott-
hon volt, sokan jöttek hoz-
zá. Kérvényeket, beadvá-
nyokat írt, mindenkinek
segített. Az ünnepélyeken,
elõadásokon szerepelt, be-
vezetõket írt, kiállításokat,
ünnepségeket nyitott meg.
Írásai humorosak voltak,
ezért szerették.
Utazó ember volt. Mezõke-
resztesrõl már kora reggel
elindult, szinte mindennap
utazott Budapestre, Egerbe
Gárdonyi Gézához és más
településekre, ahogy ügyei
kívánták. Mindig késõn jött
haza, hozta a színes lapo-
kat, újságokat, árjegyzéke-
ket. Sokáig fent volt, kinyír-
kálta a cikkeket, szortíroz-
ta, dobozokba gyûjtötte. Mi
gyerekek, a bátyámmal
ezért kivicceltük néha, mert
nem tudtunk a dolgairól.
Soha nem beszélt az iroda-

lomról, Gárdonyiról. Csak
felnõtt fejjel tudtam meg,
hogy múzeumokba járt,
irodalmi társaságok tagja
volt. Számtalan írása és öt
verseskötete jelent meg.

- Tibi bácsi Sajókazán kezd-
te tanítói pályáját. Milyen
feladatai voltak, mint  kán-
tortanítónak?

A tanítóképzõben tanultam
a kántorságot. Egy kántor-
nak fontos volt, hogy tud-
jon orgonálni, vezesse az
éneket, esküvõkön, temeté-
seken szerepeljen. A faluk-
ban a kántortanítói állások
kiemelt állások voltak, na-
gyon megnézték, hogy kit
neveztek ki. De azután
lakást adtak, szántóföldet,
fát, tüzelõt, s a falu ellátott
mindennel. Az iskolában
hárman voltunk, az igaz-
gató katona volt. A többiek
nem szerették az admi-
nisztrációt, így rám maradt.
Ennek késõbb jó hasznát
vettem. 

Idõvel aztán kineveztek
népmûvelõdési elõadónak.
Ehhez tanfolyamot kellet
végezni nyaranta Mezõkö-
vesden. Sajókazán aztán
hozzám tartozott a bálok
engedélyezése. Énekkart
szerveztem, irodalmi elõa-
dásokat rendeztem, pl.
János vitéz, Légy jó mind-
halálig és más népszín-
mûveket, kulisszákat fes-
tettem, zenével kísértem az
elõadásokat. Még a Bánya-
telepen is bekapcsolódtam
az elõadásokba, pl. betaní-
tottam a Bányászhimnuszt.
Jól éreztem magam Sajó-
kazán, szerettek ott!

- A II. Világháború ese-
ményei, a katonaévek meg-
szakították pedagógusi pá-
lyáját.. Hogyan befolyásol-
ták a katonaévek élete to-
vábbi alakulását?

Én csak a kötelezõ katonai
idõben szolgáltam, de Tor-
nalján, elég rossz körülmé-
nyek voltak, mindig bete-
gek voltunk, sokat szenved-

tünk. Nekem szerencsém
volt, mert elõbb Miskolcra,
majd Budapestre helyeztek
tisztiiskolába, ahol egy évig
gazdasági ismereteket ta-
nultam. Ebben az idõszak-
ban a Doroszlay-féle repü-
lõtiszti zenekarba jártam.
Négyen alakítottunk egy
énekegyüttest, így próbára,
vagy a Filmgyárba jártunk,
ahol katonafilmekben é-
nekeltünk. Egy év alatt
kaptuk meg a hadapród
címet. Akik ott tanultak,
mind elõkelõ társaság volt,
jó barátságok alakultak,
késõbb is segítettük egy-
mást. Az iskola elvégzése
után én lettem a zászlóalj
gazdasági vezetõje Tornal-
ján. (Ma Szlovákia. - A
Szerk..)

- Borsodból hogyan került
Szigethalomra?

Még katona voltam, amikor
'44 decemberében Buda-
pesten megtartottuk az
esküvõnket. Feleségemmel
rengeteg kalandon ke-
resztül utaztunk Miskolcra
a szüleimhez. A háború
után még visszamentem
Sajókazára, mi ketten a
feleségemmel megkezdtük
a tanítást. Ott a nép kimu-
tatta szeretetét, elláttak
mindennel. 

A feleségem rokonsága
Pesten élt, õ közelebb akart
lenni hozzájuk, ezért egész
Pest megyében kerestünk
állást, amikor Ráckevén
szóltak, hogy - akkor még
így emlegették az emberek
Szigethalmot - Horty-lige-
ten nézzünk szét, mert vál-
tozás lesz. Így is volt. Ha-
marosan váratlanul jött egy
levél, hogy vegyem át az is-
kolát, így kerültem ide rög-
tön igazgatónak 1952-ben.
Közben én állandóan tanul-
tam, és a már meglévõ ta-
nítói diploma és ének-zene
szak mellé 1954-ben Buda-
pesten megszereztem a ta-
nári diplomámat is fizika,
kémia és pedagógia szako-
kon az Apáczai Csere Já-
nos Pedagógiai Fõiskolán.

- Következett 30 év küz-
delem a gyerekekért, az is-
koláért. Milyen nehézségek-
kel kellett akkoriban szem-
benézni? 

Akkoriban a gyerekek szó-
fogadóak voltak, segítettek,
és a szülõk is, és megkez-
dõdött az iskolaépítés kor-
szaka. Kb. 240- 250 gyerek
volt, és ehhez csak három
tanterem. Az iskolában
mindig kevés volt a hely,
nem fértünk el, mert a Cse-
pel Autógyár és a Pestvidéki
Gépgyár nagyon fejlõdött,
sok család költözött ide az
ország minden tájáról. Jöt-
tek a gyerekek és kettes,
meg hármas váltásban ta-
nítottunk, nagyon-nagyon
nehéz körülmények között
voltunk. 

Az iskolaépítés úgy indult
meg, hogy az apósom, aki
építész volt, készített egy
egyszerû emeletráépítési
tervet még három tante-
remnek. A Megyei Tanács
ezt elfogadta, de a tervet
kibõvítették folyosóval, így
megkezdõdhetett az épít-
kezés. Nagyon nagy nehéz-
ségek voltak akkor, de meg-
szereztük a gyárak segítsé-
gét és a szülõk és a tanítók
is mind beálltak az épít-
kezésbe hétvégeken. Ezidõ
alatt ott tanítottunk, ahol
lehetett: üres házakban,
üzlethelységekben, saját la-
káson, még a református
templomban is. Azonban
hamarosan a hat tanterem
is kevésnek bizonyult, így
idõvel ragasztottunk hozzá
hátul még két tantermet,
így vált nyolc tantermessé
az iskola. Jó kapcsolatunk
volt a gyárakkal. Segítsé-
gükkel és a szülõi munka-
közösség segítségével a fel-
vonulási épületet napközivé
alakítottuk. Késõbb köny-
nyûszerkezetû épület ké-
szült még az alsó részen
négy tanteremmel. Ahogy
nõtt a település lakossága,
úgy szaporodott a gyerek-
létszám, s végül ez is kevés
volt. Ekkor épült a Szabad-
kai úton egy egyszintes,

mellette egy kétszintes is-
kola, így nyugdíjazásomig
kb. összesen 30 tanterem
létesült Szigethalmon. Ne-
héz, de szép idõszak volt!

- Hogyan segítették egy-
mást a pedagógiai mun-
kában az iskola dolgozói?

Nálunk mindig nagy volt a
nevelõvándorlás. Itt nem
tudtak lakást adni, így a
Pestrõl kijáró kollégák egy-
két évig maradtak csak.
Sok jó pedagógus is meg-
fordult itt, de sok volt a
képesítés nélküli nevelõ is.
Sokszor volt tanítványaink
érettségi után jelentkeztek,
ezeket befogadtuk. Õk ké-
pezték magukat, segítettük
a tanulásukat. Lassan ki-
alakult egy törzsgárda, akik
letelepedtek Szigethalmon.
Velük jó barátságban vol-
tunk, sok közös programot
szerveztünk. Jó tantestü-
letünk volt a nehézségek
ellenére!

- Tibi bácsi min dolgozik
ma? Hogyan telnek a nap-
jai?

Édesapám hagyatékát dol-
goztam fel, a kapott Gár-
donyi-emlékeket. Az általa
megírt Sárospataki Kollé-
gium létesítésének törté-
netét és a Szabadságharc-
ban való részvételüket né-
hány hónapja küldtem el
Sárospatakra. Azelõtt sokat
olvastam, most már keve-
sebbet, mert a gyógyszerek
hatására könnyezik a sze-
mem. Amikor fáradt va-
gyok, akkor muzsikálok a
szintetizátoromon, mert a
hegedûmet eladtam. Gyak-
ran meglátogatnak volt kol-
légák, régi tanítványok is,
olyankor elbeszélgetünk
kicsit. És hát a családdal
töltöm az idõmet, az uno-
kákkal, dédunokákkal.

Kedves Tibi bácsi! Az
olvasók nevében is kö-
szönöm az érdekes emlé-
kezést, és jó erõt, egész-
séget kívánok! 

Szophoklész így fogalmaz Antigoné címû drámájában. És valóban! Az ember a természet gyermeke, a
közösség tagja, a társadalom építõeleme. Csodálatos, hogy rövidebb vagy hosszabb élete során mennyi
szépet, jót, okosat, és hasznosat tud tenni a maga és környezete javára, büszkeségére. Olyan interjú-
sorozatot indítunk most útjára, amely ezt a "csodálatos embert" mutatja be. Sokan élnek közöttünk itt
Szigethalmon - politikusok, pedagógusok, mûvészek, sportolók, akiket ideköt az életük, akik sokat tet-
tek városunkért, akikre büszkék lehetünk. Õket ismerheti meg közelebbrõl a tisztelt olvasó hónapról
hónapra interjúink nyomán.

Beszélgetés Tóth Tibor nyugalmazott iskolaigazgatóval 
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LEZUHANT EGY SPORTREPÜL GÉP A TÖKÖLI REPÜL TÉR KÖZELÉBEN

Életét vesztette annak a
Cessna típusú sportre-
pülõgépnek a pilótája,
amely szerdán fél négy
körül zuhant le a tököli
repülõtértõl nem messze;
a baleset az elsõ infor-
mációkkal ellentétben
nem le-, hanem felszál-
lás közben, illetve kevés-
sel utána történt - közöl-
te a rendõrség. Kovács
Viktória, a Pest Megyei
Rendõr -fõkapitányság
szóvivõje elmondta, hogy
a kétszemélyes kisgép-
ben csak a pilóta tartóz-
kodott, aki a balesetben
életét vesztette. A ren-
dõrség szakértõk, illetve
a légügyi hatóság bevo-
násával vizsgálatot indí-
tott. Bajkó Erika, a
Közlekedésbiztonsági

Szervezet szóvivõje kö-
zölte, hogy egy Cessna-
152 típusú, magyar
lajstromban lévõ géprõl
van szó, amelyet felszál-
lás közben, eddig isme-
retlen okból ért tragikus
kimenetelû baleset. 
A Közlekedésbiztonsági
Szervezet munkatársai a
helyszínre tartanak, így
bõvebb információval
csak késõbb tudnak
szolgálni - tette hozzá. 
Az MTI más forrásból
származó információi
szerint a HA-LRM lajst-
romszámú kisgép valami
miatt nem tudta sikere-
sen befejezni a felszál-
lást, ezért zuhant le a tö-
köli reptértõl alig egy
kilométerre, nehezen
megközelíthetõ terepre.

A gép szétroncsolódó-
dott, a pilóta holttestét a
tûzoltók szabadították
ki. Az üzemanyagtartály-
ban állítólag 60 liternyi
üzemanyag van még, de
az nem robbant fel. Az
egyik angol nyelvû, re-
püléssel foglalkozó szak-
portál adatai szerint az
amerikai gyártású Cess-
na 152-est 1977-tõl
1985-ig gyártották. A
kétüléses repülõgépet
108 lóerõs Lycoming
motorral szerelték fel,
végsebessége 200 kilo-
méter óránként (108
csomó), tömege 513 kilo-
gramm, szárnyfesztávol-
sága 10,2 méter, hatótá-
volsága 575 kilométer
(310 tengeri mérföld). A
típust elsõsorban piló-

taképzésre használják,
de magánképként is nép-
szerû. Az Egyesület Álla-
mokban és Franciaor-
szágban is gyártott kis-
gépbõl típustársával, a
150-essel együtt több
mint 31 ezer készült 27
év alatt.

(MTI)

Nyilatkozat

Az  Élhetõ  Környezetünk-
ért  Egyesület,  a  sziget-
halmi  polgármester  és  a
halásztelki  alpolgármes-
ter  közleménye  

FÁÁKKII LÁÁSSZZLLÓÓ

SZZAABBÓÓ TIIBBOORR

MAARRTTOONN PÉÉTTEERR

A tököli repülõtér köze-
lében lezuhant sportre-
pülõ sajnálatos, tragikus
kimenetelû balesetéhez
kapcsolódóan Szigetha-

lom és Halásztelek Vá-
ros, valamint az Élhetõ
Környezetünkért Egye-
sület - az elhunyt pilóta
családja felé történõ
részvétnyilvánítás mel-
lett - az alábbi nyilatko-
zatot teszi: 

2008-ban és 2009-ben
6200, a tököli repülõtér
melletti városokban élõ
lakos petícióját juttattuk
el a miniszterelnöki hi-
vatalnak. A petícióban
azt kértük, hogy a kor-
mány ne járuljon hozzá
az ingatlan repülõtérré
való nyilvánításához,
szüntesse meg a vonat-

kozó - 2346/2004 (XII.26.)
számú - kormányhatáro-
zatnak a repülési funkció
megtartására vonatkozó
részét, és fogadja el a
Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Minisztérium KJKF-
2313/5/2007. számú le-
velében foglalt szabályo-
zási javaslatokat a nem
nyilvános fel- és leszál-
lóhelyeken folyó repülési
tevékenységek korlátozá-
sára. 
A tököli nem nyilvános
fel- és leszállóhely körbe
van építve lakóingatla-
nokkal. A legközelebbi
halásztelki ház 500, Szi-
gethalom 700 méterre

van a kifutópályától. A
tragikus baleset kapcsán
ismét szeretnénk felhívni
a figyelmet a létesítmény
körbeépítettségébõl adó-
dó fokozott kockázatok-
ra, amit tovább növel a
lakott területek fölött 65m
magasságtól kijelölt A2
mûrepülõ légtér és a száz-
halombattai olajfinomító
közelsége is. Nem tartjuk
elfogadhatónak, hogy ó-
vodák, iskolák és több
tízezer ember lakóhelye
fölött végezzenek sportre-
püléseket, repülés és mû-
repülés oktatást. 

NOL

"Tököl, Érd, Százhalom-
batta, Szigethalom, Ha-
lásztelek - gyorsan bõvü-
lõ, számos ipari és köz-
lekedési szennyezõfor-
rásnak kitett települések
a fõváros szomszédsá-
gában. A sztrádák, va-
sútvonalak találkozásá-
nál fekvõ és egy olajfi-
nomító közelségét is elvi-
selni kényszerülõ térség
legújabb keresztje a tö-
köli repülõtér, amelybõl a
területre szemet vetõ be-
fektetõk fapados légiki-

kötõt, újabban teherszál-
lító gépeket vonzó logisz-
tikai központot fejleszte-
nének" - mondta interpel-
lációjában Jávor Benedek,
LMP-s politikus. Az öko-
párti képviselõ szerint az
ügyben a hatóságok hoz-
záállása "aligha független
attól a ténytõl, hogy a
területet egy Demján-cég
privatizálta, és jelenleg a
Fidesz-alapító Waschler
Tamás által vezetett cég
fejleszti." 

Fónagy János nemzeti
fejlesztési államtitkár vá-
laszát azzal kezdte, hogy
Wachsler Tamás nem

Fidesz-alapító és igyek-
szik politikától mentes,
szakmai választ adni. A
kormánytag szerint a
tököli üzemeltetõk lépés-
kényszerben vannak,
miután jelenleg csak
nem nyilvános le- és fel-
szállóhelynek minõsül,
de egy kormányrendelet
értelmében mindenkép-
pen - fejlesztések nyo-
mán akár - reptérré kell
átminõsíteni a helyet. 
Vagyis Tökölön vagy lesz
- a környezetvédelmi elõ-
írásoknak is megfelelõ -
fejlesztés, vagy megszû-
nik a légi forgalom.

Jávor Benedek szerint az
államtitkár által elmon-
dottak pozitív változást
jelentenek, de miután
nem tudható, hogy a
fejlesztés mögött látha-

tatlan lobbierõ milyen
fogadtatásra talál a kor-
mányoldal részérõl és a
kabinet nem adott egyér-
telmû állásfoglalást a fej-
lesztés kapcsán, ezért a
választ nem fogadta el.

A  DUUNNAAII
VVÍZIRENDÉSZETI
RRENDRKAPITÁNYSÁG
FELHÍVÁSA

A  DUUNNAAII VÍÍZZIIRREENNDDÉÉSSZZEETTII

REENNDDÕÕRRKKAAPPIITTÁÁNNYYSSÁÁGG

Megjött a tél, a vizet
szeretõ ember vágyik
télen is a vizek part-
jaira, a befagyott vizek
jegére. A Dunai Víziren-
dészet információi sze-
rint a Duna lassúbb fo-
lyású mellékvizein meg-
jelent az egybefüggõ, de
még vékony jégtakaró.
A gyorsabb mellékvi-
zeken és a fõmederben
egyre nagyobb mérték-
ben zajlik a jég.
Ahogy a nyári fürdési
idénynek megvannak az
áldozatai, sajnos az elõ-
írások nem ismeretébõl
vagy be nem tartásából
eredõen a jeges vizek is
szedik áldozataikat. A
Vízirendészeti szolgálat
szeretné, ha ebben az
évben csökkennének a
balesetek, ezért indo-
koltnak tartja, kellõ
idõben felhívni a lakos-
ság figyelmét a jégen
való tartózkodás és köz-
lekedés legalapvetõbb
rendelkezéseire. A 46/
2001. (XII.27.) BM.
számú rendelet ide
vonatkozó rendelkezé-
sei sajnos kevés ember
elõtt ismertek. Indokolt
felidézni saját jól felfo-
gott érdekünkben a leg-
fontosabbakat.A szabad
vizek jegén tartózkodni
csak akkor szabad, ha a
jég kellõ szilárdságú,
nem olvad illetve nem
mozog. A gyakorlati ta-
pasztalatok alapján az
állóvizek jege akkor te-
kinthetõ kellõ szilárd-
ságúnak, ha vastagsága
eléri vagy meghaladja a
10 cm-t. TILOS a sza-
bad vizek jegén tartóz-
kodni: éjszaka és korlá-
tozott látási viszonyok
között, jármûvel, a biz-
tonságos munkavégzés
kivételével, kikötõk és
veszteglõhelyek terüle-
tén, folyóvizeken.

Teherbírást csökkentõ
tényezõk: fenékrõl elõ-
törõ kisebb, nagyobb
források, csatorna be-
kötések, áradás, apa-

INTERPELLÁCIÓ A REPTÉRR L
Jávor Benedek és Kaufer Virág a tököli 
reptér ügyében interpellált a Parlamentben
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dás által kialakított jég-
mozgás, felmelegedés a
jégréteget elvékonyítja,
ami a jégen tartózkodók
számára veszélyes lehet.
Folyóvizeken jellemzõ a
befagyás folyamatában,
hogy a már beállt jégme-
zõre újabb és újabb táb-
lák torlódnak, rakódnak,
ezek nem biztonságosak,
rajtuk való közlekedés é-
letveszélyes és tilos! A
folyóvizek jég alatti víz-
szintváltozásai jégmoz-
gást idéznek elõ, apadás
következtében a látszó-
lag még szilárd jég álla-
pota megváltozik, berop-
panása várható. Több
napos melegebb idõ ha-
tására a felület mosódik,
a jég vastagsága csök-
ken, szilárdsága romlik,
ezért a rajta való közle-
kedés, sportolás, tartóz-
kodás veszélyes. Na-
gyobb jégfelületen külö-
nös veszélyeket rejthet a
friss havazás, mert a jég
tényleges állapotát nem
lehet idõben felismerni.
Ezeken a területeken az
éjszakai tartózkodás kü-
lönösen veszélyes.

Felhívjuk azon gaz-
dálkodó egységek, hor-
gászegyesületek, horgá-
szok és magánszemélyek
figyelmét, akik valamely
vízterület tulajdonosai,
kezelõi, hogy ameny-
nyiben a jégen léket vág-
nak, jégkitermelést foly-
tatnak, kötelesek a jég-
mentessé vált területet
távolról felismerhetõ mó-
don, egy méter magas-
ságban elhelyezett, leg-
alább 10-10 cm széles
piros-fehér csíkozású
korláttal megjelölni, kö-
rülhatárolni!

Jégkitermelés, vagy más
- jégen történõ - munka-
végzés esetén a munkál-
tató köteles figyelõszol-
gálatot szervezni és men-
tõeszközt biztosítani.
Ajánljuk még, hogy a-
zokon a területeken, a-
hol felnõttek vagy gyer-
mekek tömeges megje-
lenése várható, pl.: sza-
badstrandok jegén, átke-
lési helyeknél, a jégbõl
való mentéshez felúszó,
nagyfelületû tárgyakat,
pl.: falétrát, pallót és
megfelelõ erõsségû és
karbantartott kötélzetet
tartsanak készenlétben.
Fontos tanács, hogy a
jeges vízbõl a jégbõl

mentett embert azonnal
ne vigyük túlfûtött meleg
helyre, dörzsöléssel pró-
báljuk a vérkeringését
beindítani, természete-
sen elõzõleg a jeges ru-
házatától meg kell sza-
badítani. Az ilyen sze-
mélyt minden esetben
orvosi elsõsegélyben, or-
vosi ellátásban kell
részesíteni. Részletesebb
tájékoztatást a Dunai,
Tiszai és Balatoni Vízi-
rendészeti szolgálatnál,
az életmentéssel foglal-
kozó karitatív egyesüle-
teknél kérhetnek.

A vízirendészet felhívja a
figyelmet, hogy télen is
hatályban vannak a
szabad vízen való tartóz-
kodás alapvetõ szabá-
lyai!  A folyóvizekben, ál-
lóvizekben, vízi létesít-
mények (pl. csatornák)
vízében fürödni téli idõ-
szakban is veszélyes, sõt
ilyenkor a legveszélye-
sebb. Mindenki számára
belátható, hogy az ala-
csony hõmérsékletû víz
milyen veszéllyel jár,
milyen veszélyt jelent az
emberi szervezetre, az
egészségre a hideg víz
hatása. Óvva int min-
denkit a vízirendészet,
hogy kövesse a legendás
hírû Schirilla György
valamint az ifj. Schirilla
példáját és megpróbálja
átúszni a Dunát, vagy
bármelyik vízfolyásun-
kat, állóvizünket! Ezek-
nek a közismert embe-
reknek a szabad vizek-
ben történõ fürdõzése,
úszása vízi rendezvény-
nek minõsül, melyet a
vízirendészeti szervek
engedélyeznek szigorú
feltételek elõírásával. 
Minden esetben az em-
beri élet, az egészség el-
sõdlegessége a szem-
pont, és ezeket figyelem-
be véve kerülnek megha-
tározásra azok a szigorú
feltételek, amelyek be-
tartása mellett engedé-
lyezik a vízirendészeti
szervek ezeket a még
sportembereknek is igen
nagy fizikai és egészségi
terhet jelentõ fürdõzé-
seket. Ahhoz, hogy a
már említett sportem-
berek ezeket a téli úszá-
sokat végre tudják haj-
tani, komoly, intenzív,
speciális felkészülés
szükséges, melyet szi-
gorú orvosi felügyelet
mellett hajtanak végre.

Jól példázza a fentiekben
leírtakat az ez év elején
Mohácson történt tragé-
dia, ahol is felkészületle-
nül, megfelelõ kondíció
hiányában próbált egy
személy a Dunában úsz-
ni. A Belügyminiszter
46/2001. (XII.27.)BM
rendelete alapján a jégen
tartózkodás szabályait, a
jégbeszakadások miatt
bekövetkezett balesetek
megelõzése érdekében a
vízirendészet fokozottan
ellenõrizni fogja!

Felhívásunk betartása,
az állampolgárok tör-
vénytisztelete megelõz-
heti a tragikus balesetek
bekövetkezését. 

Rendõrségi 
tájékoztató
SZZIIGGEETTSSZZEENNTTMMIIKKLLÓÓSSII

REENNDDÕÕRRKKAAPPIITTÁÁNNYYSSÁÁGG

Az elmúlt hónapban,
tizenegy bûncselekményt
jelentették felénk, ami
egyel több mint az elõzõ
idõszakban. Ebbõl egy
cselekmény kísérleti stá-
diumba maradt, így csak
rongálási kár keletke-
zett. A bûncselekmények
lényegében teljesen le-
fedték a város területét.
Rég volt ilyen, hogy u-
gyan egy - egy cselek-
mény, de mindenfelé
volt./ Mû út, Határ u,
Petõfi u, Táncsics u, Sün
u, Béke u. stb./. Nyolc
esetben az ajtón - több
esetben a teraszajtón -
két esetben az ablakon
keresztül, egy esetben
nyitva volt az ajtó, és úgy
jutottak be az elkövetõk
a kiszemelt lakásokba. A
bûncselekmények elkö-
vetési ideje, nem minden
esetben határozható meg
pontosan, de nagy való-
színûséggel öt esetben
éjjel, négy esetben déle-
lõtt, és két esetben délu-
tán kora esti idõszakban
tevékenykedtek az elkö-
vetõk. A bejelentett ösz-
szes kár nagysága 6.166.
900 forint volt. A legna-
gyobb bejelentett érték
1.952.000 a legkisebb
12.000 forint volt.

Szigethalom területérõl
balesetet kevesebbet je-
lentettek be, mint az e-
lõzõ hónapban. A négy

bejelentett baleset közül
három volt anyagi káros
egy pedig személyi sérü-
léses. Az anyagi káros
balesetek közül egyet
egy szabálytalanul meg-
rakott teherautó oko-
zott, mivel a rakomány
leszakított egy villany-
vezetéket, megrongálva
a ház tetõtartóját is.
Szerencsére személyi
sérülés nem történt. A
másik esetben a Mû
úton egy szabálytalanul
elõzõ személyautó, a
megelõzött autó elé úgy
ment vissza a forgalmi
sávjába, hogy a vezetõt
megijesztette, aki elrán-
totta a kormányt és egy
betontömbnek ütközött.
A harmadik esetben egy
személyautó egy tanuló
autónak ment hátulról
neki. Azt hisszük, hogy
megint elmondható,
hogy ezek a balesetek
egy kis odafigyeléssel
megelõzhetõk lettek vol-
na. A másik dolog pedig
az, hogy egy anyagi ká-
ros balesethez, nem kö-
telezõ rendõrt hívni. Ha
ismerjük a közlekedési
szabályokat, akkor meg
kellene kulturált módon
egyezni, mert ha rendõr
ment a helyszínre, akkor
neki eljárást is kell kez-
deményezni, aminek fel-
tehetõen valamilyen
szintû büntetés is a
vége. Ha személyi sé-
rülés történt, akkor
nincs mérlegelési lehetõ-
ség, minden esetben
rendõrt kell hívni. Az
adott idõszakban egy
ilyen baleset volt a Mû
út és a Csépi út keresz-
tezõdésénél. Egy sze-
mélyautó a Csépi utón
érkezett a táblával vé-
dett keresztezõdésbe, és
tovább akart egyenesen
haladni a Duna sor felé,
de nem adott elsõbb-
séget a híd felõl érkezõ
teherautónak, és össze-
ütköztek. Két személy az
elsõdleges információk
szerint könnyen sérült.
Ami elszomorító a bale-
set az éjszakai órákban
történt, amikor még e-
zen az útszakaszon sem
nagy a forgalom, és a
keresztezõdés jól belát-
ható. Az okozónál elszí-
nezõdött a szonda. To-
vábbra is kérünk min-
denkit, hogy tartsák be a
közlekedési szabályokat,
megelõzve ezzel az eset-
leges baleseteket.

Az ország egyes terüle-
tein katasztrófák sújtják
az ott lakókat. Több
szervezet törvényesen
adományokat gyûjt a
szerencsétlenségek áldo-
zatainak. Mellettük a-
zonban megjelentek a
csalók is, akik jó ember-
ismerettel, beszédkéz-
séggel rendelkeznek. Ezt
kihasználva különbözõ
történeteket kitalálva i-
gyekeznek becsapni a
gyanútlan segítõkész
embereket. Természete-
sen, aki teheti továbbra
is segítsen, de körülte-
kintõen tegye, hogy a
segítség el is jusson a
rászorulókhoz. A csalá-
sok egy másik formájá-
ról is több bejelentés
érkezett. Itt telefonon
hívják fel az áldozatai-
kat, és elmondják nekik,
hogy egy nagy összeget,
külföldi utat vagy más
nagy értékû ajándékot
nyertek, de hogy hozzá-
jussanak a nyeremé-
nyükhöz, vásárolni kell
telefon feltöltõ kártyá-
kat, amiknek sorszámát
be kell diktálni. Javasol-
juk, az ilyen hívásokkal
ne foglalkozzanak, a hí-
vóval ne is álljanak szó-
ba, mert becsapják Ö-
nöket. Ha jelentkeztek
valamilyen sorsolásra,
akkor tudják, hogy mi-
lyen feltételekkel kezd-
tek a játékba, és nem
kell külön feladatokat
elvégezni és elõre tud-
ják, hogy hogyan fogják
értesíteni az esetleges
nyereményükrõl. Mindig
legyenek körültekintõek,
mert a nagyon jó ajánla-
tok gyanúsak minden
esetben. Gondoljanak
arra, hogy mindenki le-
het áldozat. 

SÍKOSSÁG

MENTESÍTÉS

SZZIILLÁÁGGYYII GEERRGGEELLYY

Környezetvédelmi 
ügyintézõ

Szeretném felhívni a szi-
gethalmi lakosok figyel-
mét, hogy 2010 szep-
temberétõl hatályos kor-
mányrendelet alapján
"Belterületi közterületen
- a közúti forgalom szá-
mára igénybe vett te-
rület (úttest) kivételével -
a síkosság-mentesítésre
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olyan anyag használ-
ható, amely a közterü-
leten vagy annak közv-
etlen környezetében
lévõ fás szárú növény
egészségét nem veszé-
lyezteti." Ez azt jelenti,
hogy a SÍKOSSÁG
M E N T E S Í T É S H E Z ,
KONYHASÓT  HASZ-
NÁLNI  TILOS! Az ingat-
lanok elõtti járdasza-
kaszon (helyi rendelet
alapján) a tulajdonos
köteles elvégezni a hó
eltakarítást és a síkos-
ság mentesítést minden
nap reggel 7 óráig, illet-
ve az idõjárás függvé-
nyében napjában több-
ször is. A felhintésre
gyorsan bomló anyagot
nem tartalmazó szóróa-
nyagot (fûrészport, ho-
mokot, kõport, hamut,
kis szemcséjû salakot)
kell használni.
Szeretnék kérni minden
ingatlan tulajdonost,
hogy kötelességét vé-
gezze el, így a balesetek
elkerülhetõek lesznek.

Anyakönyvi híreink
RAADDVVAA LÁÁSSZZLLÓÓNNÉÉ

BAALLOOGGHH SZZIILLVVIIAA

anyakönyvvezetõk

Szeretlek lelkemmel,
Szeretlek ábrándos
Õrült szerelemmel!
Szeretem a mosolyod
S könnyeid egyaránt,
Szeretem erényid
Tiszta sugárzását,
Szeretem hibáid
Napfogyatkozását,
Szeretlek, kedvesem,
Szeretlek tégedet,
Amint embernek csak
Szeretni lehet.

Nagyon sok szeretettel
köszöntjük az elmúlt két
hónapban Szigethalmon
házasságot kötött friss
házasokat: Horváth And-
rea és Nagy Károly, Õri
Györgyi és Sebestyén
Imre, Vékony Viktória és
Csintalan Péter István,

Balogh Anett és Oláh
Vilmos, Borbás Tímea és
Budai József, Radics
Edit Gizella és Harangi
Ferenc, Nagy Erzsébet és
Barna Zoltán, Kolozsi
Ágnes és Gál László,
Kara Judit Dóra és
Ábrahám Imre. Gratulá-
lunk Mindnyájuknak!

Szomorú  szívvel  tudat-
juk,  hogy  az  elmúlt  idõ-
szakban  az  alábbi  sze-
mélyek  távoztak  az  élõk
sorából:

Varga Józsefné született
Sárai Katalin, Lévay Ottó
Aladár, Parádi Gyuláné
született Dobra Karolina
Mária, Major Béláné szü-
letett Hõgyes Erzsébet,
Nyerges Jánosné szüle-
tett Pilák Vilma Szidónia,
Kelemen Lászlóné szüle-
tett Bengõ Juliánna, Kis
János, Ölvedi János,

V á r a d i
Istvánné
született
Tóth Sa-
r o l t a ,
W e r n y
Józsefné
született
Pál Ilona,
M a r t o n
J á n o s ,
L á s z l ó
Gyuláné
született
H o s s z u
M á r i a ,
T i e f e n -
b e c k
András-
né szüle-
tett Ver-
sitz Bor-
b á l a ,
Bodó Istvánné született
Lambert Mária, Szabó
Károlyné született Aux
Erzsébet, Tóth Erika. Õ-
szinte részvétünket kí-

vánjuk Családtagjaik-
nak!

ÁRVA KUTYUSOK SZERETÕ GAZDIT KERESNEK

…Nem szabad elfeledned…
mindörökké felelõssé válsz
azért, akit megszelídítettél….
(A.de Saint  Exupéry: 
A kis herceg)

Édes kis német-juhász ke-
verék kutyuska és egy bar-
na színû (!) kis puli (a fotón
látható fekete színû kisku-
tya már gazdira talált!)  sze-
retõ, állatbarát gazdit keres!
Vannak még puli keverék
kiskutyák, és 3 kicsike is
gazdira vár! Kérjük, hogy
csak jólelkû állatbarátok
jelentkezzenek, akik nem
fogják láncra verve tartani
õket! Mindnyájan csalódtak
már az emberekben, de a
kis szívük tele van szeretet-
tel és reménnyel….
Szeretném kérni Önöket
továbbra is, hogy segítsenek
a sok mentett kutyus élel-
mezésében, illetve ha van le-
hetõségük, maradék építõa-

nyaggal, hogy a kennelek és
kutyaólak beázását kijavít-
hassuk…faforgáccsal, plé-
dekkel is sokat segíthetné-
nek a hideg elleni védeke-
zésben. Elõre is köszönöm
szépen. 06-20-803-05-43 -
Enikõ. Ugyanakkor kérek
mindenkit, hogy a saját ku-
tyusaik házait mindenki té-

liesítse, figyeljenek a környe-
zetükben is, hogy ne legye-
nek szenvedõ, láncra vert
kutyusok! Legalább a hideg,
téli idõszakban biztosítsák
nekik a szabad mozgás
lehetõségét! Sajnos, nagyon
sok kutyus egész életét lánc-
ra verve tölti! 

IDD SS EE KK KKAARRÁÁCCSSOONNYYAA

" …Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben. "

Egy decemberi napon szakadó hóesésben indultunk
az Idsek Otthonába. A bentlakók nagy szeretettel
fogadtak minket. Magunk készítette angyalkákat vit-
tünk és msorral köszöntöttük az otthon lakóit és dol-
gozóit. A megható karácsonyi megemlékezés után
együtt énekelték a fiatalságuk dalait, sikerült mosolyt
varázsolni  mindenki arcára!Köszönet a megható,
kedves köszöntésért. A résztvevk voltak: Deák Zsófia,
Roós Mónika, Nagy Patrik, Budai K. Marcel, Matuz
Máté, Kovács József, Szecsdi György .

MÉÉSSZZÁÁRROOSS KRRIISSZZTTIINNAA

TÓÓTTHH VIIKKTTÓÓRRIIAA

tanítók 

2010. december 10-én a
Gróf Széchenyi István Álta-
lános Iskola 2.b osztályos
tanulóival Helytörténeti Mú-

zeumban jártunk. A gyere-
keknek lehetõségük volt a
múzeum dolgozóival kará-
csonyi ajándékokat készíte-
ni. Miután a szebbnél szebb
munkák elkészültek, sok
mindent megtudhattunk
Szigethalom múltjáról. Kö-
szönjük szépen ezt az élmé-

nyekben gazdag délelõttöt.
Reméljük, a jövõben sok
hasonló programon ve-
hetünk még részt.

Látogatás a múzeumban
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Testületi döntések 
2010. november 25-i ülés

Az  ülés  határozatképes.

2011. évi belsõ ellenõrzési
ütemterv
289/2010.  (XI.25.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a 2011. évi
belsõ ellenõrzési ütemtervet
az elõterjesztés mellék-
leteiben foglalt tartalommal
elfogadta. 

290/2010.  (XI.25.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
az önkormányzat belsõ
ellenõrzési feladatainak el-
látására kiírt meghívásos
pályázatra nem hívta meg az
alábbi céget: Kistérségi Elle-
nõrzési Központ Kft. 1061
Budapest, Jókai tér 7. III/
32. Tel: 06 70 310 6100
Email: majlath@upcmail.hu

291/2010.  (XI.25.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-tes-
tülete az önkormányzat bel-
sõ ellenõrzési feladatainak
ellátására meghívásos pá-
lyázatot írt ki az alábbi el-
várásokkal: magyar állam-
polgárság, cselekvõképes-
ség, büntetlen elõélet, fõis-
kola, vagy revizori, vagy
szakellenõri, vagy költ-
ségvetési minõsítésû könyv-
vizsgálói végzettség, költ-
ségvetési területen - lega-
lább 1-3 év szakmai tapasz-
talat. Elõnyt jelent: igazság-
ügyi könyvszakértõi minõ-
sítés, bizonyítványok. A pá-
lyázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz, bizonyít-
ványok másolata. Meghí-
vásos pályázat résztvevõi:
1.) EU-4U Könyvelõ és
Pénzügyi Szaktanácsadó Bt.
1055 Budapest, Balassi B.
u. 2/b. Félemelet 1. 2.)
Fókusz Audit Kft 2081
Piliscsaba, Béla király u.13.
3.) Schaffer Könyvizsgálói,
Könyvszakértõ és Szolgálta-
tó Kft 1195 Budapest, Üllõi
u. 262. (Levelezési cím:
2332 Dunaharaszti, Pf,: 34.)
4.) Szivárvány Bölcsõde és
Védõnõi Szolgálat elõirány-
zat módosítási kérelme do-
logi jellegû kiadásokból e-
gyéb gépek, berendezések,
felszerelések vásárlására

292/2010.  (XI.25.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy döntött, hogy a Szivár-
vány Bölcsõde és Védõnõi
Szolgálat dologi jellegû kif-
izetésekbõl 285 eFt-ot az e-
gyéb gépek, berendezések,
felszerelések vásárlására,
valamint ezen kiadásokhoz
kapcsolódó 71 eFt ÁFA át-

csoportosítását jóváhagyja,
és felkéri a jegyzõt, hogy az
elõirányzat módosításokat
hajtsa végre és a költségve-
tési rendeletet ennek megfe-
lelõen módosítsa.
5.) Szent István Általános
Iskola elõirányzat módosí-
tási kérelme egyéb, gép, be-
rendezés (fõzõüst) vásár-
lására.

293/2010.  (XI.25.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy döntött, hogy a Szent
István Általános Iskola ét-
keztetési szakfeladatán
(562912-1) szereplõ bevétel
terhére bruttó 1.871.625
forintot az egyébgép, beren-
dezés, felszerelés vásárlása
és a hozzá kapcsolódó áfa
kiadásokra történõ átcso-
portosítását jóváhagyja, és
felkéri a jegyzõt, hogy az
elõirányzat módosításokat
hajtsa végre és a költségve-
tési rendeletet ennek megfe-
lelõen módosítsa.

294/2010.  (XI.25.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
felhatalmazta a Szent István
Általános Iskola igazgatóját,
hogy a fõzõüst beszerzését a
Multi Metal Konyhagép Mér-
leg Szerviz és Kereskedelmi
Kft-vel (HU-1203 Budapest
XX, Határ út 27.) - az ára-
jánlata alapján - bonyolítsa le.
6.) A Szigethalom és Kör-
nyéke Egyesített Szociális
Intézmény részére villamos
energia költségekre átcso-
portosítás

295/2010.  (XI.25.) határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy döntött, hogy a Sziget-
halom és Környéke Egyesí-
tett Szociális Intézmény vil-
lamos energia költségét és
az áfára tervezett összeget
összesen 1.250.000 forinttal
megemeli a Szivárvány Böl-
csõde és Védõnõi Szolgálat
költségvetésben tervezett
villamos energia költség és
az áfa terhére. Felkéri a
jegyzõt, hogy az elõirányzat
módosításokat hajtsa végre
és a költségvetési rendeletet
ennek megfelelõen módosítsa.
7.) Hegedüs Géza Városi
Könyvtár részére az építés
folytatásához szükséges for-
rás

296/2010.  (XI.25.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy döntött, hogy a Hegedüs
Géza Városi Könyvtár az
épületek felújítására és az
áfára tervezett összeget
606.250.- forinttal megeme-
li a Fundamentától a költ-

ségvetésben tervezetthez ké-
pest többletként befolyt ösz-
szegbõl. Felkéri a jegyzõt,
hogy az elõirányzat módosí-
tásokat hajtsa végre és a
költségvetési rendeletet en-
nek megfelelõen módosítsa.

8.) Szigethalom Város Ön-
kormányzatának 2010. évi
III. számú elõirányzat mó-
dosítása és költségvetési
rendelet módosítása

297/2010.  (XI.25.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy döntött, hogy a 2010.
évi III. elõirányzat módosítá-
sát elfogadja, úgy, hogy a
költségvetés fõösszegét 106.
161.282.- Ft összeggel
megemeli, így a költségvetés
bevételi oldalát 2.610.381 e
forint fõösszegre és a kiadá-
si oldalát 2.610.381 e forint
fõösszegre emeli; egyben az
Önkormányzat 2010. évi
költségvetésérõl szóló 3/
2010.(III.1.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
szóló rendelet-tervezet szö-
vegét elfogadja. 
9.) Szigethalom Város Ön-
kormányzat Polgármesteri
Hivatal és szakfeladatai, va-
lamint az önállóan mûködõ
és gazdálkodó intézménye-
inek a 2010. háromnegyed
éves pénzügyi beszámolója 

298/2010.  (XI.25.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy döntött, hogy a Szi-
getalom Város Polgármes-
teri Hivatal és szakfeladatai,
továbbá az önállóan mûkö-
dõ és gazdálkodó intézmé-
nyei 2010. háromnegyed
éves pénzügyi beszámolóját
nem fogadja el.
10.) A Négyszínvirág Óvoda
(2315 Szigethalom, Rákóczi
u. 145.), valamint a Gróf
Széchenyi István Általános
Iskola (2315 Szigethalom,
Thököly u. 37.) házirend-
jeinek jóváhagyása.

299/2010.  (XI.25.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
- az 1. számú mellékletben
jelölt módosításokat figye-
lembe véve - a Négyszínvirág
Óvoda házirendjét jóváhagy-
ta. 

300/2010.  (XI.25.)  határozat
Szigethalom Város Önkormány-
zatKépviselõ-testülete - a 2. szá-
mú mellékletben jelölt módo-
sításokat figyelembe véve - a
Gróf Széchenyi István Általános
Iskola házirendjét jóváhagyta. 
11.) Szent István Általános
Iskola (2315 Szigethalom,
Szabadkai u. 64.) Peda-
gógiai Programja.

301/2010.  (XI.25.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy döntött, hogy a közok-
tatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 44. § (1)
bekezdésében foglaltak a-
lapján - figyelembe véve a
közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény módo-
sításáról szóló 2010. évi
LXXI. törvényben foglal-
takat - a Szent István Álta-
lános Iskola (2315 Sziget-
halom, Szabadkai u. 64.)
Pedagógiai Programját jóvá-
hagyja. 

302/2010.  (XI.25.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
felkérte a Szent István Álta-
lános Iskola igazgatóját,
hogy a Pedagógiai Program
tartalmi részét, a szakértõi
véleményben foglaltak figye-
lembevételével, 2011. janu-
ár 31-ig dolgozza át.

303/2010.  (XI.25.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testüle-
te: a Szent István Általános
Iskola igazgatójával szem-
ben - Simsik Zsuzsanna
meghallgatását követõen -
mellõzte a fegyelmi eljárás
lefolytatását. Mivel a peda-
gógiai Program a jogszabályi
megfeleléshez határidõn túl
került módosításra, így a
kötelezettségszegés csekély
súlyú, valamint a tényállás
tisztázott, fegyelmi bünte-
tésként megrovásban része-
sítette.
12.) A Gróf Széchenyi István
Általános Iskola (2315 Szi-
gethalom, Thököly u. 37.), a
Szent István Általános Is-
kola (2315 Szigethalom,
Szabadkai u. 64.), valamint
a Négyszínvirág Óvoda
(2315 Szigethalom, Rákóczi
u. 145.) munkaterve a
2010/2011-es tanévre, ne-
velési évre vonatkozóan

304/2010.  (XI.25.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy döntött, hogy a közok-
tatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 52. §-ában,
továbbá a 2010/2011-es
tanév rendjérõl, valamint
egyes oktatási szabályok
módosításáról szóló 22/
2010. (V.13.) OKM rendelet-
ben foglaltak figyelembevé-
telével, a Gróf Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola 2010
/2011-es tanítási évre vo-
natkozó munkatervével e-
gyetért.

306/2010.  (XI.25.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy döntött, hogy a közok-

tatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvényben foglaltak
figyelembevételével a Négy-
színvirág Óvoda 2010/
2011-es nevelési évre vonat-
kozó munkatervével egyetért.
13.) Szigethalom Város Ön-
kormányzat közmûvelõdési
feladatellátásának szak-
felügyeleti célvizsgálatáról
készült jelentés.

307/2010.  (XI.25.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
a közmûvelõdési feladatel-
látás országos szakfelügye-
letérõl szóló 23/2005.
(VIII.9.) NKÖM rendelet
alapján végzett, Szigethalom
Város Önkormányzat köz-
mûvelõdési feladatellátásá-
nak szakfelügyeleti célvizs-
gálatáról készült jelentést
elfogadta.
14.) Szigethalom Város Ön-
kormányzat Képviselõ-tes-
tületének a közmûvelõdés
helyi szabályozásáról szóló
9/2001. (VI.15.) önkor-
mányzati rendeletének mó-
dosítása.

308/2010.  (XI.25.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
a közmûvelõdés helyi szabá-
lyozásáról szóló 9/2001.
(VI.15.) önkormányzati ren-
delet módosításáról szóló
24/2010. (XI.30.) önkor-
mányzati rendelet-tervezet
szövegét elfogadta.
15.) Szigethalom Város Ön-
kormányzat Képviselõ-tes-
tületének a Képviselõ-tes-
tület és szervei szervezeti és
mûködési szabályzatáról
szóló 31/2006. (XII.27.) ren-
deletének módosítása

309/2010.  (XI.25.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testüle-
tének a Képviselõ-testület
és szervei szervezeti és mû-
ködési szabályzatáról szóló
31/2006. (XII.27.) Kt. ren-
delet Záró rendelkezéseinek
(4) bekezdése a következõ: 
(4) A hatályos szabályzatok
felsorolását az 5. sz. függe-
lék tartalmazza. Szavazás
aránya: 9 igen, 3 nem, 0
tartózkodás elfogadva.
(Dr. Schuller Gáborné és
Bán Norbert képviselõ,
valamint Fáki László pol-
gármester nemmel szava-
zott.) A Képviselõ-testület és
szervei szervezeti és mûkö-
dési szabályzatáról szóló
31/2006. (XII.27.) rendele-
tének (továbbiakban: Ren-
delet) módosítására

1. §  A Rendelet    17. §-a az
alábbiakban módosul:   
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"A  16.§    (1)  bekezdése és (2)
bekezdés a)- f) pontjaiban
foglaltak a bizottságok nem
képviselõ tagjaira is érte-
lemszerûen vonatkoznak."

2. A Rendelet 18. § (4)
bekezdése az alábbiak sze-
rint változik:
"Az állandó bizottságok
elnökei az alapdíjon felül
76.527,- Ft-ban részesülnek,
amennyiben több bizottság
tagja, illetve elnöke max-
imálisan 76.527,- Ft illeti
meg."
3.  § A  Rendelet 24. § (3)
bekezdés e) pontjában a
"község" meghatározás he-
lyébe a "város" szó kerül.
4.  § A  Rendelet 30. § (1)
bekezdésében az elõter-
jesztés - testületi ülést meg-
elõzõen - jegyzõhöz történõ
eljuttatási határideje "15"
napról "17" napra változik. 
5.  §  (1) A Rendelet 4. mellék-
letében a Pénzügyi és Va-
gyongazdálkodási Bizottság
feladatai meghatározás fel-
sorolásában megjelenõ "köz-
ség üzemeltetési intézmé-
nyek felügyelete, vezetõi pá-
lyázat véleményezése" meg-
határozás helyébe a "város
üzemeltetési intézmények
felügyelete, vezetõi pályázat
véleményezése" megfogal-
mazás kerül.
(2) A Rendelet 4. mellék-
letében a Településgazdál-
kodási és Vállalkozásfejlesz-
tési Bizottság feladatai meg-
határozás felsorolásában
megjelenõ "község üzemelte-
tési intézmények felügyelete,
vezetõi pályázat vélemé-
nyezése" meghatározás he-
lyébe a "város üzemeltetési
intézmények felügyelete,
vezetõi pályázat vélemé-
nyezése" megfogalmazás ke-
rül.
6.  § E rendelet a kihirdetés
napján lép hatályba.
-  16.  §  
g) a képviselõ-testület hi-
vatalától, ezen belül bárme-
lyik köztisztviselõtõl igényel-
heti a képviselõi munká-
jához szükséges tájékozta-
tást, iratot (amennyiben
nem titkos annak máso-
latát), ügyviteli közremûkö-
dést. Közérdekû ügyben
kezdeményezheti a képvise-
lõ-testület hivatalának in-
tézkedését, amelyre a hiva-
tal tizenöt napon belül érde-
mi választ köteles adni,
-  30.  § (1) Az írásbeli elõter-
jesztést legkésõbb 15 18
nappal a testületi ülés elõtt
kell a jegyzõhöz eljuttatni,
aki a jogszerûségi észrevé-
telt követõen a hivatal útján
gondoskodik valamennyi a-
nyag postázásáról, oly mó-
don, hogy valamennyi anyag
17 nappal a testületi ülés
elõtt a képviselõk rendel-
kezésére álljon. 
(3) A sürgõsségi indít-
vánnyal benyújtott elõter-
jesztésnek nem kell meg-

felelni a 27.§ (2) bekez-
désében és a 29.  §-ban
foglalt követelményeknek.
-335.  § (1) A sürgõsségi
indítványt (elõterjesztést)
legkésõbb az ülés napján, a
képviselõtestület ülésének
megkezdését megelõzõ 1
óráig írásban a polgármes-
ternél kell benyújtani.
(3) A jegyzõ azonnal a
testület ülésén köteles je-
lezni a képviselõ-testület-
nek, ha jogszabálysértést
észlel a sürgõsségi indítvány
(elõterjesztés) napirendre
vételekor.
- 40.  §  (3) A felvilágosítás-
kérést a képviselõ-testület
ülésének napján 17 óráig
írásban kell jelezni.
- 41.  §  (3) Kérdésrõl a
Képviselõ-testület vitát nyit,
és határozatot hozhat. 
- 61.  §  (3) Az ülést az elnök
hívja össze úgy, hogy az ér-
dekeltek a meghívót és az
elõterjesztéseket legalább az
ülést megelõzõ hat nappal
kézhez kapják.
(8)  A bizottságok tervezett
üléseikrõl és napirendjükrõl
a képviselõket tájékoztatni
kötelesek. Meghívót minden
képviselõnek, elõterjesztést
az illetékes bizottság tag-
jainak kell küldeni a Polgár-
mesteri Hivatal által a ré-
szükre létrehozott e-mail
címre.
(11) A bizottság vagy annak
elnöke által kezdeményezett
elõterjesztést a hivatal meg-
felelõ egységének vezetõjétõl
az elnök által adott instruk-
ciók alapján igényelheti. 
-  73.  §  A hivatal a jegyzõ
által elkészített és a Képvi-
selõ-testület által a szük-
séges módosításokkal jóvá-
hagyott ügyrend szerint
mûködik, amely részletezi a
hivatal feladatait és belsõ
munkamegosztást. (Hivatal
Szmsz-ének melléklete). Az
ügyrend (Hivatali) képvi-
selõ-testület elé történõ -
jegyzõ általi -benyújtásának
legkésõbbi határideje az
önkormányzati választáso-
kat követõ 2. hónap utolsó
napja.
-      2.  sz.  melléklet
- képviselõ-testület által
meghatározott mindennemû
hitelfelvétel
-    4.  sz.  melléklet
- átruházott hatáskörben
dönt az átmenetileg szabad
pénzeszközök lekötésérõl
vagy befektetésérõl - a Kép-
viselõ-testület rendszeres
folyamatos tájékoztatása
mellett (Ötv.23. § (2) bek.)
Záró rendelkezéseinek (4)
bekezdése a következõ: (4) A
hatályos szabályzatok  fel-
sorolását az  5. sz. függelék
tartalmazza. 

16.)Polgármesteri végkielé-
gítés, képviselõi és bizottsá-
gi tagok tiszteltdíja marad-
ványának felhasználásáról
való döntés

312/2010.  (XI.25.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy döntött, hogy az önkor-
mányzati képviselõi tiszte-
letdíjakból és járulékokból
2.987.000 forint, költségve-
tés céltartalékban a polgár-
mester végkielégítésére ter-
vezett 1.500.000 forintból a
Polgármesteri Hivatal dolgo-
zói, valamint a Karbantar-
tási csoportban dolgozók
részére a 2.205.000 forintot
jutalomra, 595.000 forintot
a hozzá kapcsolódó járulé-
kokra, valamint a fennma-
radó 1.687.000 forintot a
Hegedüs Géza Városi Könyv-
tár hõszigetelési munkáinak
kivitelezésére történõ átcso-
portosítását jóváhagyja. Fel-
kéri a jegyzõt, hogy az elõi-
rányzat módosításokat hajt-
sa végre és a költségvetési
rendeletet ennek megfelelõ-
en módosítsa.

17.) Egészségház fûtéskor-
szerûsítése
313/2010.  (XI.25.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
felkérte a Városfejlesztõ Kft-
ét, hogy a Szent István Ál-
talános Iskola (József Attila
utcai épület.), az Egészség-
ház (Szabadkai u 71.), Gróf
Széchenyi István Általános
Iskola (Thököly u. 37.) épü-
letének külsõ szigetelésére,
nyílászáró cseréjére és fûtés
korszerûsítésére vonatkozó-
an mérje fel, hogy milyen
pályázati lehetõségek állnak
rendelkezésre az önkor-
mányzat részére, az állapot-
felmérést követõen a hõszi-
getelés beruházás sorrendi-
ségére tegyen javaslatot és
vizsgálja meg az alternatív
energiapótlás lehetõségét,
és a beruházásra ható anya-
gi kondíciókat. 

18.) 1357 helyrajzi számú
ingatlan eladásáról
314/2010.  (XI.25.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Településgazdálko-
dási és Vállalkozásfejleszté-
si Bizottsága a Szigethalom,
Nyár utca 1357 hrsz-ú, 741
nm területû forgalomképes
ingatlanára az elõterjesztés-
ben szereplõ árat alacsony-
nak ítélte meg, az önkor-
mányzat 2011. évi költség-
vetésének elfogadását kö-
vetõen javasolja értékesí-
teni, valamint szélesebb
körben, nagyobb nyilvános-
ság bevonásával javasolta
meghirdetni.

315/2010.  (XI.25.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-
testülete felkérte a Polgár-
mesteri Hivatalt, hogy mivel
a 1357 hrsz-ú, 741 nm terü-
letû forgalomképes ingat-
lanát az önkormányzat eb-
ben az évben nem kívánja
értékesíteni, ezért a 2010.

évi költségvetést ennek
megfelelõen módosítsa. 

19.) Szigethalom Város
közútjainak állapotfelmérése
316/2010.  (XI.25.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testüle-
te: a Szabadkai út komplett
felújítását - több ütemben, a
költségvetés függvényében -
helyezte elõtérbe az összes
többi utca kátyúzással tör-
ténõ karbantartása mellett;
s felkérte a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a Szabadkai
út, valamint a fõbb gyûjtõ
utak járdaépítésére és csa-
padékvíz elvezetésére ké-
szíttessen tervet.

20.) Képviselõ-testület
2011. évi munkaterve
317/2010.  (XI.25.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
a Képviselõ-testület és szer-
vei szervezeti és mûködési
szabályzatáról szóló 31/
2006. (XII.27.) Kt. rendelet
24.§-ban elõírtakra figye-
lemmel úgy döntött, hogy a
2011. évi munkaterv-ter-
vezet elõzetes anyagát a
mellékletben szereplõ tar-
talommal megküldi javaslat
tételre a 24.§ (3) bekezdés-
ben felsoroltak részére, az-
zal, hogy javaslataikat leg-
késõbb 2010. december 15.
napjáig írásban tegyék meg. 
21.) A képviselõk és bi-
zottsági tagok részére infor-
matikai háttér biztosítása

318/2010.  (XI.25.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-tes-
tülete Fáki László polgár-
mester javaslatát amely a
képviselõk, és a külsõs bi-
zottsági tagok részére - 21
db notebook (egér, táska)
vásárlására kiírandó meghí-
vásos pályázatra, az alábbi
két cég meghívását elutasítja: 
PC Sziget-Info Kft., Benedek
Gábor, 2315 Szigethalom,
Rozmaring utca 5. 
DATACOM Kft., Takács
Dániel, 2315 Szigethalom,
Külsõ Mû út 8.

319/2010.  (XI.25.)  hatátozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-tes-
tülete a 2010. évi költség-
vetés céltartalékában elkü-
lönített összegbõl a képvise-
lõk, és a külsõs bizottsági
tagok részére - 21 db note-
book (egér, táska) vásárlását
irányozza elõ az alábbi para-
méterekkel: Szükséges
szoftverek: Operációs rend-
szer, Irodai alkalmazás prog-
ramcsomag (Min. tartalma:
szövegszerkesztõ, táblázat-
kezelõ, elektronikus levelezõ
alkalmazások), vírusvédelmi
megoldás. A számítógépek
beszerzését meghívásos pá-
lyázattal bonyolítja, mely-
nek résztvevõi:

Cégnév: Euro One Zrt. Cím:
1145 Budapest, Újvilág utca
50-52. Telefon: +36-1-469-6307
Elérhetõség: Mészáros László,
laszlo.meszaros@euroone.hu
Cégnév: Globe-Sys Kft. Cím:
1139 Budapest, Gömb utca
7. Telefon: +36-21-202-4821
Elérhetõség: Szabó Viktor,
szabov@globesys.hu
Cégnév: Batta Invent Kft.
Cím: 2310 Szigetszentmik-
lós, Szent Miklós útja 10.
Telefon: +36-24-443-401.
Elérhetõség: Damak Ferenc,
damakf@battainvent.hu

22.) Szigethalom Város
Önkormányzat
gazdálkodási rendszerének
ellenõrzésérõl szóló Állami
Számvevõszéki jelentésre
készített intézkedési terv
kiegészítése

320/2010.  (XI.25.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
elfogadta a 242/2010. (VIII.26.)
számú Kt határozattal jóvá-
hagyott, és e határozat mellék-
lete szerinti tartalommal mó-
dosított Intézkedési tervet.

24.) 3. sz. felnõtt háziorvosi
feladatok ellátására kiírt
pályázat elbírálása
325/2010.  (XI.25.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy döntött, hogy Dr. Erdõ
Ferenc (1221 Budapest, Akácfa
u. 19.) szám alatti lakos benyúj-
tott pályázatát a 3. háziorvosi
körzet ellátáshoz nem fogadja el. 

326/2010.  (XI.25.)  határozat
Szigethalom város Önkormány-
zat Képviselõ-testülete a 3. szá-
mú felnõtt háziorvosi körzetre új
pályázat kiírása mellett döntött.

327/2010.  (XI.25.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
a Város központ kivitelezési,
eszközbeszerzési és hitelfel-
vételi közbeszerzési pályáza-
tainak elindításához szük-
séges feladatok elvégzésére
meghívásos pályázatot írt
ki, melynek résztvevõi közé
nem hívta meg az alábbi ügyvé-
di irodát: Mezei és Vancsura
Ügyvédi Iroda, 1052 Bp.,
Alkotmány u. 4. I. em. 2.

328/2010.  (XI.25.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
a Város központ kivitelezési,
eszközbeszerzési és hitelfel-
vételi közbeszerzési pályáza-
tainak elindításához szük-
séges feladatok elvégzésére
meghívásos pályázatot írt
ki, melynek résztvevõi: 
1. Nagy és Pál Ügyvédi Iroda,
1061 Bp., Andrássy u. 17. Fax:
36-1-411-0464; 2. CEU Tender
Kft. 1016 Bp., Avar utca 8/b.
Fax: 36-1-202-1446; 3. Hajdu
Ügyvédi Iroda 1016 Bp.,
Gellérthegy u.14.II.em.2. Fax:
36-1-783-8364
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Pályaválasztási fórum

ÜNNEPNAPOK A BÖLCSÕDÉBEN
Tél volt, hó esett és jöttek az ünnepek...

A P R Ó
Minden kedves, lelkes segítõnek köszönetemet feje-
zem ki a 24. szigethalmi Erdei Télapó program le-
bonyolításához nyújtott támogatásért.

Kerekesné Nagy Julianna
szervezõ

A Gróf Széchenyi István Általános Iskola tanulói és
dolgozói nevében megköszönjük az 1% adó felaján-
lásukat. Tisztelettel kérjük Önöket, hogy 2011-ben
is támogassák alapítványunkat. Szigethalmi Gyer-
mekek Mosolyáért Alapítvány adószáma: 18660544-1-13.
Köszönettel: 

Egyed Jolán a kuratórium elnöke

Kérjük, hogy támogassa adója egy százalékával a
szigethalmi óvodásokat. A kedvezményezett adószá-
ma :1 8 6 8 7 7 3 8  - 1 - 1 3. A kedvezményezett neve : Szi-
gethalmi Óvodásokért Alapítvány

Ezúton szeretnénk megköszönni a szigethalmi KER-
TÉSZETI ÁRUDA vezetõjének, Szabóné Riegler Eri-
kának, hogy látogatásunk alkalmával óvodásainkat
sok szép élménnyel és ismerettel gazdagította. Kö-
szönjük az ajándékba kapott virágokat, amit a gyer-
mekek örömmel vittek haza. Köszönettel: 

Négyszínvirág Óvoda: Sárga Óvoda Maci és
Napsugár csoport gyermekei és dolgozói

A Zöld Óvoda Tökmag csoportja nevében önzetlen
segítségéért köszönetünket szeretnénk kifejezni
Bodor Tamásnak és családjának a fürdõszoba kom-
plett felújításáért, amit nagy örömmel vettek birtok-
ba csoportunk ovisai.

A Tökmag csoportos gyerekek és felnõttek

A Zöld Óvoda nevében szeretnénk megköszönni Ku-
csera Noel szüleinek és nagyszüleinek, hogy idén is-
mét színvonalas Mikulás mûsorral lepték meg az
óvodánkba járó gyerekeket, ajándékokkal kedves-
kedtek nekik, és segítségükkel egy igazán mesés
délelõttöt tölthettünk el.

A Zöld Óvoda dolgozói

KEELLEEMMEENN LIILLLLAA

tanárnõ 

2010. november 15-én
iskolánkban pályavá-
lasztási fórumot tartot-
tunk 8.-os tanulóink és
szüleik részére.
Az este elsõ felében a
TÁMOP pályázat kereté-
ben Balogh Péter pszic-
hológustól hallgathat-
tunk nélkülözhetetlen
tanácsokat a pályavá-
lasztás lelki oldalait il-
letõen, de nagyon sok
praktikus, gyakorlati in-
formáció is elhangzott az
iskolakeresésrõl, válasz-
tásról. Ezt követõen
Czita Gáborné pályavá-
lasztási felelõs köszön-
tötte a középiskolák kép-
viselõit és elmondta a
központi felvételi eljárás-
ra vonatkozó alapvetõ
tudnivalókat. A fórum

második részében 11 o-
lyan középiskola képvi-
selõje mutatta be intéz-
ményét, ahová az utóbbi
években gyermekeink
nagyrészt jelentkeztek.
Rengeteg hasznos dolgot
hallottunk az iskolák
képzési rendszereirõl,
profiljukról, tanuláson
túl mutató lehetõsé-

geikrõl, valamint tájéko-
zódhattunk a magukkal
hozott kiadványokból.
8.-os osztályfõnökként
megköszönöm az este
megszervezését Czitáné
Editnek. Bízom benne,
hogy a fórum után már
nem maradt bizonytalan
tanuló az évfolyamon.

SZZIILLVVÁÁSSYYNNÉÉ BÁÁNNCCSS JUUDDIITT

gondozónõ

A december hónap az
ünnepekrõl, a várako-
zásról szól. Így van ez a
bölcsõdében is. A két év
körüli gyerekek számára
is fontos, hogy az ünnep-
napok kiemelkedjenek a
hétköznapok közül, le-
gyen mit várni, legyen
minek örülni. December
6.-án jött a jó öreg
Mikulás. Már nagyon
várták a kicsik, dalok-
kal, mondókákkal ké-
szültünk. Amikor aztán
megérkezett, volt, aki pi-
tyergett kissé, volt, aki
az ölébe ült, és olyan is
akadt, aki repetázott a
szaloncukorból. Mert azt
is hozott magával a Tél-
apó, és csomagokat, me-
lyet a szekrényekbe rej-
tett, és volt nagy megle-

petés, amikor a szülõk-
kel együtt megnézték a
gyerekek. A nagy él-
ményrõl még néhány
napig beszélgettünk, jól-
esett emlékezni rá. Aztán
következett a karácsony.
Minden évben megünne-
peljük a bölcsõdében ezt
a szép ünnepet. Néhány
héttel elõbb karácsonyi
dalokat énekelünk, ver-
seket mondogatunk, a-
mibe a gyerekek kedvük
szerint bekapcsolódhat-
nak. Ezekkel jó hangula-
tot teremtünk, a kicsik
szókincse bõvül, szíve-
sen velünk mondogat-
ják. Aztán itt van decem-
ber 22.-e, amikor a kará-
csonyfát díszítjük. Min-
den csoportban áll egy
csodálatos kis fa, amit az
ügyesebbek velünk díszí-
tenek. Amikor a fények
kigyúlnak, öröm ragyog
a sok kis arcon. És

mindig kerül ajándék is
a fa alá, hála a szülõk-
nek. Összetoljuk az asz-
talokat, szépen megterí-
tünk, és finom falatokat
eszegetnek a gyerekek:
mandarint, mézeskalá-
csot, pár szem szaloncu-
kor is kerül az ünnepi
asztalra. Az ebéd is más
ma, hal, mákos guba e-
meli az ünnep fényét.
Alvás után következik a
meglepetés, mert a kará-
csonyfa alatt sok szép új
játék hever. Babakocsi,
autó, építõjáték. Min-
dennek lehet örülni, ki-
próbálni. A kisgyerekek
nagyon örülnek az apró-
ságoknak is. Ez a két
ünnep talán a legkedve-
sebb, legjobban várt né-
hány nap egész évben.
Igyekszünk a bölcsõdé-
ben is emlékezetessé tenni
õket, vidám hangulatot,
derûs légkört teremtve. 

KICSINYEK JÁTSZÓHÁZA
Minden rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ, vala-
mint halmozottan hátrányos helyzetû  3 év alatti, illetve óvodás korú,
de óvodába nem járó gyermek részére. A játékos foglalkozások célja a
gyermekek beóvodáztatásának segítése, a gyermekek korai fejlesztése.
A következõ játszóház idõpontja: 2011.  január  18.  14.00-116.00,  helye:
Szigethalom és Környéke Gyerekjóléti és Családsegítõ Szolgálat, 2315

Szigethalom, József A. u. 49. A játszóházban a gyermekeket kézmûves
foglalkozás - gyurma díszítése termésekkel - várja. A  rendezvény  ingye-
nes,  melyre  jelentkezni  Illés  Ágnes  óvónõnél  a  06-224/407-4412-ees  tele-
fonszámon,  illetve  személyesen  a  Kolozsvári  utcai  óvodában  lehet.  A
rendezvényre korlátozott létszámban lehet jelentkezni. Gyere el, játssz
velünk, és készüljünk együtt az óvodába!

Négyszínvirág Óvoda, Szigethalom
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Kányádi Sándor: 
Csendes pohárköszöntõ 
újév reggelén

Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.
Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívbõl
ezt kívánom.
Szaporodjon, ez az ország
Emberségbe',hitbe',kedvbe',
s ki honnan jött, soha soha
ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke.-
Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe!

Képeslap kollek-
ciónk újabb dara-
bokkal bõvült, Kür-
ti Zoltán festõ-
mûvész alkotása-
ival. Kérjük, a ké-
peslapok megvá-
sárlásával támo-
gassák a könyv-
tári építkezést!

Tisztelt Olvasóink, Szigethalmi Lakosok!
Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával továbbra is támogassák a Hegedüs Géza Városi Könyvtár tevékenységét! Adószámunk:
1  6795028-11-113.  A felajánlott összeget az építkezés folytatására fordítjuk! Köszönjük támogatásukat!

Olvasni jó! Olvasni érdemes! - Újdonságaink

Szakirodalom:  Byrne, Rhonda: Az erõ; Aczél Endre: Acélsodrony: Hetvenes Évek; Csiffáry Gabriella: Az aranyérem
másik oldala; Abrahams, Peter: Az emberi test atlasza: teljes áttekintés testünk mûködésérõl; Molnár Hajnalka:
Durcás a számítógéped? informatikakönyv nõknek; Mérõ László: Az érzelmek logikája
Szépirodalom:  Ali, Nojoud: Nudzsúd vagyok, 10 éves, elvált asszony; Grisham, John: Theodore Boone: A kölyökü-
gyvéd; Ensler, Eve: Tökéletes testek: A nõi alak dicsérete; Lévai Katalin: Hazugok és szeretõk; Frei Tamás: A meg-
mentõ; Bárdos András: Vágó István - Kinyitom a számat!
Gyermek-  és  ifjúsági  irodalom,  szakirodalom:  Garlando, Luigi: Kezdõrúgás - Gól; Brezina, Thomas: Hajrá, lányok,
még egy gólt; Telegdi Ágnes: Ó, azok a csodálatos állatok! - Rovarok és pókok; Riordan, Rick: A 39 kulcs 1. - A
csontlabirintus; Osvát Erzsébet: Az álruhás kisautó; Lackfi János: Domboninneni mesék; Finy Petra: Bögreúr meséi -
Történetek rossz evõkrõl

Helytörténeti  Gyûjtemény  2315  Szigethalom,  Fiumei  u.  48.    www.varosiszabadidokozpont.hu/muzeum.  E-mmail:  info@varo-
siszabadidokozpont.hu  Nyitva  tartás: Hétfõ: zárva, Kedd, Szerda: 13:00-16:00, Csütörtök: Zárva, Péntek: 13:00-17:00,
Szombat, Vasárnap: zárva. A nyitva tartáson kívül, igény szerint telefonos egyeztetés szükséges. Telefon: 06-70-380-76-81;
06-24-401-837. A  helytörténeti  gyûjtemény  2011.  január  3-221-iig  zárva  tart.  Nyitás:  2011.január  25.

A VÁROSI KÖNYVTÁR TÁMOGATÓI
Ádám István,  Adelmayerné Dobos
Anikó, Bíróné Egresi Katalin (Tököl),
Dr. Bokor Péter, Botlik Istvánné,
Csovák Ernõné, Derzsi László, Duhaj
Jánosné, Ferenczi Edit, Dr. Kovács
Béla, Kriger Adelina, Kürti Zoltán,

Madarász Gusztáv, Nemes Dezsõ,
Némethné Petõ Ilona, Ónodi Zalán,
Prokop Ildikó, Regényi Aranka és a
Szép Abc dolgozói, Varga Katalin,
Verteticsné Doszpod Bernadett, Vatti
család. Köszönjük Bánóczy Istvánnak

és Deres Józsefnek valamint Radics
Gábornak és munkatársainak a
gyors segítséget a homlokzati kõ-
zetgyapot-szigetelõanyagok lerako-
dásánál. 
Támogatásukat köszönjük! 

Miszori Sándorné 
könyvtárigazgató és munkatársai

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.

ADVENTI VÁRAKOZÁS A HELYTÖRTÉNETI GY JTEMÉNYBEN
KLEINEIZEL ILONA

múzeumpedagógus

November végével kezdõdõen 2010 -ben is
megtartottuk a hagyományos adventi kéz-
mûves délutánjainkat. A 4 alkalomból álló
programsorozatra sokan jöttek el kicsik
és nagyok egyaránt. A szülõk, nagyszü-
lõk elhozták gyermekeiket és velünk
együtt készültek a karácsonyi ünnepek-
re. Az intézmények pedagógusai és ta-
nítványaik is nagy szeretettel készítették
el, mézeskalács díszeiket, és az ünnepi
asztalra szánt gyertyáikat. A várako-
zással teli hangulat jegyében meggyúj-
tottuk az adventi koszorú gyertyáit. A
Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. 2. b osztálya
Mészáros Krisztina és Tóth Viktória pe-
dagógusok vezetésével ellátogatott hoz-
zánk és kedves köszöntõkkel idézték
fel számunkra az ünnep hangulatát. 

KÖÖSSZZÖÖNNEETTNNYYIILLVVÁÁNNÍÍTTÁÁSS

Az adventi programjainkhoz való felajánlását
megköszönöm Regényi Tiborné Arankának,
Sziklavári Sándornak, Sziklavári Sándorné
Marikának, Jakab Juditnak, 7pettyes virág
nagykereskedésnek,Gere Istvánnak a Gere
sütöde részérõl Szombathelyi Istvánnak a
violet-kangaroo részérõl. 

NAGYNÉ KIRCHNER KATALIN

ÓNÓDYNÉ PAPP ADRIENN

tanítók és a Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. 2.a osztálya

Az adventi idõszakban dec.15-én egy igazán tartalmas
programban volt részünk. A Helytörténeti Gyûjte-
ménybe látogattunk, ahol már várt bennünket Kleinezel
Ilona (Ica néni). Felelevenítette nekünk Szigethalom
történetét, megmutatta az aktuális kiállítást, amelynek
címe : Nõk, asszonyok a háztartásban, majd mézes-
kalácsot sütöttünk. Amíg sült, elkészítettük ajándék-
nak szánt üdvözlõlapjainkat. 
Hazaindulás elõtt még elénekeltünk néhány karácsonyi
dalt közösen, majd együtt meggyújtottuk az adventi ko-
szorú 4. gyertyáját.

Köszönjük a Helytörténeti Gyûjtemény igazgatójának
ezt a kellemes, tartalmas, süteményillatú ráhangoló-
dást, s hogy ezzel az ünnepváró idõszakunkat szebbé,
gazdagabbá tette.
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Kulturális kitekintõ 2011-re 
JAAKKAABB JUUDDIITT

Az új év elsõ napjaiban
nézzük át, hogy milyen
kulturális programokkal,
rendezvényekkel várjuk
Önöket az idei elsõ fél-
évben. Csemegézzenek
kedvükre, kényelmesen!

Januárban, avagy bol-
dogasszony havában a
Városi Szabadidõköz-
pont egy interaktív kiál-
lítással nyitja az évet, 14-
e és 23-a között a Kis-
Duna élõvilágával és a
dunai halászattal ismer-
kedhetünk meg közelebb-
rõl, közérthetõ formában.
Bizakodjunk, Vince nap-
ján napsütéses idõnk
legyen, hogy majd bõsé-
ges szõlõtermésre szá-
míthassunk: Ha fénylik
Vince, megtelik a pince.
/Ha csepeg, csurog, ke-
vés lesz a borod. - tartja
a népi regula. 29-én
Thália szerelmesei hó-
dolhatnak szenvedélyük-
nek: a Pendragon Szín-
társulat mutatja be a Sü-
ketelõket a Szabadidõ-
központ Színház termé-
ben.
Szerencsére böjtelõ ha-
vában sem fogunk szû-
kölködni eseményekben,
február 4-6. galamb- és
kisállat kiállításra várjuk

az érdeklõdõket, Zsu-
zsanna (febr. 19.) napján
pedig reméljük, nemcsak
a pacsirta szólal meg,
hogy a tavasz közeledtét
hirdesse, hanem a Pesti
Fiatalok Színháza is új-
ból nagy sikert arat,
most Bubus c. elõa-

dásukkal jönnek el hoz-
zánk. 25-én a városi
Szavalóverseny döntõjét
tartjuk a Szabadidõköz-
pontban, ahova szeretet-
tel várjuk versmondó fel-
nõttek jelentkezését is.
Böjtmás havát mi mással
is kezdhetnénk, mint a
hagyományos Fitt-Lesz
Halom sportnappal (márc.
5.), ahol bõven lesz lehe-
tõség lemozogni a far-
sangi fánkot. Nemzeti
ünnepünk Dísz téri meg-
emlékezését követõ na-
pon, március 16-án nyit
a Helytörténeti Gyûjte-
mény új idõszakos, fotó-
történeti kiállítása, ame-
lyet egészen szeptembe-
rig tekinthetünk meg.
Sándor, József és Bene-
dek várhatóan nemcsak

enyhébb idõt hoznak,
hanem egy szórakoztató
Karinthy estet is a Ko-
médiások Amatõr Szín-
körének tolmácsolásá-
ban. Az Így játszunk mi
elõadására 19-én kerül
sor, amely egyben a bér-
letes elõadások záró da-
rabja is lesz. Áprilisban
(Szent György hava) egy
meghökkentõ, tréfás, mé-
gis tudományos kiállítás-
ra invitáljuk Önöket a
Városi Szabadidõköz-
pontba: A fizika csodái
minden bizonnyal nem-
csak a gyerekek kedven-
ce lesz, a felnõttek lega-
lább annyira fogják él-
vezni a helyben kipróbál-
ható kísérleteket, játé-
kokat. A vándorkiállítás-
nak 4-e és 10-e között
adunk otthont váro-
sunkban, ne hagyják ki
ezt a különleges ese-
ményt! A húsvéti ünnep-
körhöz kapcsolódóan, ré-
gi népszokásokat felele-
venítve 15-én kézmûves
foglalkozást tartunk a
Helytörténeti Gyûjtemény-
ben. 
A májusi esõ aranyat ér -
mondogatták régen és
még ma is. Bízunk ben-
ne, hogy ez az esõ elkerül
bennünket elsején a csa-
ládi botondoló majálison.
A Botond Kupa és Õstusa
- a nagy sikerre való tek-

intettel - ismét az EMESE
parkban kerül megren-
dezésre. (És hogy miért
éppen botondoló, azt meg-
írjuk áprilisi számunk-
ban.) A majálisok sora
azonban nem ér itt véget,
13-án és 14-én ismét a
Helytörténeti Gyûjtemény-
be várjuk Önöket a Mú-
zeumok Majálisa elneve-
zésû programunkra. Pün-
kösd havában kezd a ter-
mészet egészen kinyílni,
a jó idõ és a virágzó kör-
nyezet kicsalogatja az
embert a szabadba, ahol
számos lehetõség adódik
a kikapcsolódásra, aktív
pihenésre. Ötletek, aktu-

ális programok után ku-
tatva látogassa meg hon-
lapunkat is!
Szigethalom egyik legna-
gyobb rendezvényére, a
Városnapokra hagyomá-
nyosan június elsõ hét-
végéjén kerül sor (3-4.).
Most is, mint minden év-
ben, változatos, izgalmas
egész napos programok-
kal várjuk Önöket. Szent
Iván havában megkezdõ-

dik a vakáció, a nyári
szünet, a táborozások i-
deje. Ekkor fogadjuk len-
gyel testvérvárosunk, Ja-
worzno diákjait, és velük
egyidõben a szigethalmi
nebulók is részt vesznek
a csereüdülésen Lengyel-
országban. Úgy tûnik, a
rendezvények is "szabad-
ságra mennek" ilyenkor,
de hogy ez mégsem telje-
sen így van, arról a ké-
sõbbiekben még beszá-
molunk. Kedves Olvasó-
ink! A fenti eseményeket
ízelítõnek szántuk abból
a széles programválasz-
tékból, amit a Városi
Szabadidõközpont és a
szigethalmi civil szerve-
zetek kínálnak Önöknek.
Bõvebben és a részletek-
rõl tájékozódhatnak ak-
tuális hírleveleinkbõl,
valamint naprakész in-
formációkat találnak
honlapunkon (www.vszk.eu),
ahol hírlevelünkre is fel
tudnak iratkozni. Várjuk
Önöket szeretettel, legye-
nek visszatérõ Vendége-
ink!

*A  kockázatokról  és  a
mellékhatásokról  kér-
dezze  meg  a  Szabadidõ-
központ  munkatársait.
Ne  feledje:  a  kultúra  fo-
gyasztása  kifejezetten  a-
jánlott,  nagy  mennyiség-
ben  sem  ártalmas!

Szigethalmi  Városi  Szabadidõközpont  -  2315  Szigethalom,  Sport  u.  4.  Tel:  06-224-8889-2229;  06-770-3334-88894  
web:  www.varosiszabadidokozpont.hu;  e-mmail:  info@varosiszabadidokozpont.hu;  

TAI JI BARÁTI KÖR

A téli hónapokban a szén-
hidrát bevitelt javasolt a
szokásos szinten tartani, a
fehérje mennyiségét pedig
emelni. Vegetáriánusoknak
is sok magas fehérje tar-
talmú folyékony étel fo-
gyasztása ajánlott, így pél-
dául: joghurt vagy szójatej,
fafül gomba, szezámmag,
dió, sárgarépa, jujuba, vö-
röshagyma és a fokhagyma.
Az ilyenkor hiányzó meleget
kívülrõl is pótolhatjuk mele-
gítõ táplálékok, pl.: marha-
hús, birkahús, méhpempõ

fogyasztásával. Használjuk
bátran a karácsonyi fûsze-
reket az ünnepek után is.
Kerülendõk nagy mennyi-
ségben a citrusfélék, citrom,
narancs, mert hûtõ hatású-
ak. Ajánlott a csípõs ételek
fogyasztása, de csak akkor,
ha jó a vérkeringés! Az étke-
zés elõtti és utáni nyújtóz-
kodás, vagy egy kis testrá-
zás javít a keringésen. Se túl
hideg, se túl forró folyadékot
ne fogyasszunk! A legjobb a
többször keveset fogyasztott
meleg folyadék egész nap,
mely így akár a napi 2-3 li-
tert is elérheti. A hosszú tél
kimerítheti a vesét, ezért fo-

gyasszunk Líciumot (vörös
gyümölcs) napi 10-15 dara-
bot és Ginzenget (kapható
ampullás változatban is).
Lehetõleg az egyiket reggel,
a másikat este. - Bio boltok-
ban kaphatók.

További  javaslatok:  
Gyömbér tea gyömbérgyö-
kérbõl, de a gyömbér leve-
sekbe és különbözõ ételekbe
(pl. süteményekbe) is mele-
gen ajánlott. Este lefekvés
elõtt 1 dl minõségi vörösbor.
60-70 fokos szauna haszná-
lata, amilyen gyakran lehe-
tõség nyílik rá. Naponta me-
leg lábfürdõ pl.: rozmaringo-

lajjal, sóval. Ugyancsak se-
gít ebben az idõszakban a
kínai balzsam olaj, a Polar
Bear, a borsmenta olaj, vagy
más növényi olajok haszná-
lata. A téli idõszakban gyak-
rabban fordul elõ depresz-
szió, keressünk ezért olyan
tevékenységeket, amelyek
boldogsághormonokat ter-
melnek szervezetünkben. A
téli felfrissülés legjobb mód-
ja természetesen a testmoz-
gás. Ha lehetõségeink en-
gedik, menjünk ki a szabad-
ba, ezzel a szervezet hideg-
tûrõ képessége is erõsíthetõ.
Fokozottan ügyeljünk arra,
hogy ne erõltessük túl ma-

gunkat, ne végezzünk meg-
terhelõ mozgást kora reggel,
s nem jó, ha túlságosan
megizzadunk. Testünkre-
lelkünkre egyaránt jó hatá-
ssal lehet pl.: a Tai Ji, a vese
ütögetése (domborított de-
rékkal!!!!), egész test rázása,
jogging és az úszás. Alud-
junk eleget - a korai fekvés
emeli a test yang energia-
szintjét, ami a test melegen
tartásában játszik fontos
szerepet. Energikus, elége-
dett, harmóniában gazdag
téli napokat kívánunk Min-
denkinek!

Javaslatok a télre, melegen ajánlva
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Meghívó
A szigethalmi V-75 Galamb és Kis-
állattenyésztk Egyesülete kiállítást
rendez, melyre tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját. A rendez-
vény ideje: 2011. február 5.-én 8 -

18 és 6.-án 8-15 között. HHeellyyee: Városi Szabadid Köz-
pont (2315. Szigethalom, Sport utca 4.)

Az egyesület tagsága

CCiivviill  FFóórruumm  22001111..  jjaannuuáárr  1144.. Szeretettel várjuk a civil szervezetek vezetit,
tagjait, illetve a helyi civil élet iránt érdekldket a következ civil fórumra.
IIddppoonnttjjaa::  22001111..  jjaannuuáárr  1144..  ppéénntteekk,,  1188::3300  óórraa.. HHeellyysszzíínn: Városi Szabadi-
dközpont - színház terem, Szigethalom, Sport u. 4.

Év végi bizonyítvány
KOONNTTRRAA MAARRIIKKAA SZZVVIITTAA

Hát ez is elérkezett! Las-
san itt az év vége, az ösz-
szegzések, visszatekin-
tések ideje? Mit tettünk
ebben az évben, vagy
épp az év második felé-
ben. Mert ugye az AMME
félévi bizonyítványát még
a nyáron kiállítottam, ol-
vasható volt a Szigethal-
mi Híradóban, s most itt
az év végi bizonyítvány,
mely szépen sorra veszi,

mi minden is történt jú-
lius óta az AMME háza
táján Lássuk hát! Július
7 - aug. 12: - "Muzsikál
az erdõ!" Mátrai Mûvé-
szeti Napok keretében
kiállítás Kozárdon a Fa-
luházban, Partnerünk az
Egererdõ - Muzsikál az
erdõ! Alapítványa Bá-
tonyterenye, Szabó Lajos
erdõmérnök,  Július 18 -
25. -  Alkotótábor Szur-
dokpüspökiben az Anna
Liget Ifjúsági Táborban -
Anna Liget Ifjúsági Tábor

Szurdokpüspöki, Alapi
Mariann és Kisari Sán-
dor táborvezetõk Aug. 12
-tõl: - Az alkotótábori a-
nyag kiállítása Pásztón a
Munkaügyi Központ Fo-
lyosógalériájában Mun-
kaügyi Központ Pásztó,
Tamási Ildikó intéz-
ményvezetõ. Szeptem-
ber: -18. Gyöngyöspata,
Vári Pincék Pincepör-
költfõzõ verseny a héte-
meletes Pincesoron. Itt
az AMME kamarakiál-
lítása volt látható a



12 KULTÚRA Szigethalmi Híradó 2011. január

negyedik pincesoron. -
Vári Pincék Egyesülete
Gyöngyöspata, Dudás
József elnök - 24-26. A
Pegazus szárnyain eln-
evezésû 6. Poéta Pikni-
ket rendeztük ekkor
Szurdokpüspökiben.  -
Anna Liget Ifjúsági Tábor
Szurdokpüspöki, Alapi
Mariann és Kisari Sánd-
or táborvezetõk.
Október: - Az eddigi Po-
éta Piknikek anyagából
Antológia szerkesztése,
amely az Internet segít-
ségével jutott el minden
volt résztvevõhöz és
meghívotthoz.  - 19-én
együttmûködési megál-
lapodás aláírása a ma-
roshévízi (Erdély) Ur-
mánczy Nándor Egye-
sület vezetõjével. Maros-
hévíz, Czirják Károly
egyesületi elnök
November: - 8-án, Buda-

pesten a Trefort kerti
Egyetemi Könyvtárklub-
ban Slam Poetry esten
vettünk részt nagy siker-
rel fõleg az ELTE böl-
csészhallgatói elõtt. As-
tória Slam Poetry, Buda-
pest - 27-28. Évadzáró
Kiállítás a Városi Sza-
badidõ Központban.
Megnyitotta Dr. Matits
Ferenc, a Képzõmûvé-
szeti Lektorátus mû-
vészettörténésze. Városi
Szabadidõ Központ, Szi-
gethalom - 27-én Sziget-
halmiaktól szigethalmi-
aknak címmel hagyo-
mányos versmondó ver-
seny. Városi Szabadidõ
Központ, Szigethalom,
Hegedüs Gyula Városi
Könyvtár, Szigethalom
December: A "Csapovi"
kiállítása Pásztón a
Munkaügyi Központ Fo-
lyosógalériájában -Mun-

kaügyi Központ Pásztó.
Mindezek után elmond-
hatjuk, hogy ismét prog-
ramokban gazdag volt ez
a II. félév is irodalmá-
raink és képzõmûvésze-
ink számára egyaránt.
Érdekes tapasztalatot je-
lentett a Slam Poétryn
való aktív részvételünk
és újdonság a "Csapovi"
programunk, ahol 2-6
éves gyerekek élvezik a
rajzolás - festés alkotás
örömét Csapó Lajos fes-
tõmûvész irányítása
mellett.
Ennyi fért bele ebbe az
anyagiakban szûkös, de
szellemiekben gazdag év-
be. És a jövõ? Termé-
szetesen folytatjuk a
munkát a hagyománya-
inkat megõrizve remél-
hetõleg mindannyiunk
örömére.

KÕÕVVÁÁRRII TIIBBOORR

Lassan történések sorozatába zárul a
2010- es év is.  Szilvesztertõl-Szilvesz-
terig. Az események emlékké foszla-
nak. Szép emlékek? Kellemetlen epizó-
dok? Kinek mibõl jutott több, az
szerint fogja immár élete végéig ma-
gában és ráncaiban hordozni ezt az
idõt. Irodalmat és képzõmûvészetet
pártoló, mûvelõ asztaltársaságunk az
IRKA megmutatkozásra, újabb és
újabb arra érdemes, jeles személyek
megismerésére és megismertetésére,
Szigethalmon történõ vendégül látá-
sukra fûzték föl az ez évbõl eltelteket.
Utoljára Kaiser Lászlót, a dramaturgot,
tanárt, szépirodalmi könyvek kiadóját
és nem utolsó sorban költõt volt
szerencsénk megismertetni a rendez-
vényünkön megjelentekkel.
László azt vette fejébe, hogy értékes
szépirodalmi kiadványok létrehozásá-
val keresi meg a kenyerét. Megala-
pította a HUNGAROVOX Könyvkiadó
és Oktatási Stúdiót. Ma már szakmai
körökben komoly tekintélyt vívott ki
magának igényes kiadványaival, és
költészetével is. Szerzõi között olyan
ismert és elismert írók, költõk vannak,
mint Baranyi Ferenc, Barcs János
Csoóri Sándor, Czigány György,
Pomogáts Béla. Lászlóban közön-
ségünk nagyon kellemes, közvetlen,
barátságos embert ismerhetett meg.
Kaiser László költészetét a megfontol-
tan tömör fogalmazás jellemzi. Jól mo-
zog a lírai stílusok változatos formái
között. Versei tömörsége úgy hordozza
a mély mondanivalót, hogy nem megy
a líraiság rovására. Igényes kiadó, azt
bizonyítja kiadványai minõsége, soka-

sága, szakmai tekintélye. Hogy kelle-
mes beszélgetõ társ, példa rá az estet
körülölelõ közvetlenség. Hogy jó költõ,
azt bizonyítja a QASIMODÓ versíró
pályázaton elnyert díja, több kötete,
Baranyi Ferenc szerkesztésében olasz
és magyar nyelven kiadott "Lángok,
tüzek között" címû kiadványa, és nem
utolsó sorban hallgatóságunk aktív
érdeklõdése, akik újabb és újabb re-
petát kértek verseibõl. 
Reméljük, társaságunk tagjai tollából
is kerülnek ki HUNGAROVOX kiad-
ványok. Kaiser László ittléte nekünk,
szép emlék marad. Köszönjük látoga-
tását és a közönségünknek adott
könyvajándékait. Végül tanúskodjon
László költészete mellett egy rá oly
jellemzõ rövid verse.

Kaiser László - Félelem
Csavarodnak rám a léptek:
Valaki mindig körbejár.
Még hallgat, én már félek.

Nem tudom: démoni
vagy angyali lesz-e harsonája?

EEGY EMBER,,  S EGY EPIZÓD AZ I D B E N

A FÉNY TEMPLOMÁTÓL A
FÉNY SZENTÉLYÉIG

olyan templomot alkotott, melynek freskóit az abla-
kokon betörõ fény úgy világítja meg, hogy az év fo-
lyamán utazást tehetünk a Biblia lapjain. ( Csak a
pokol, az marad mindig árnyékban!)

Az  ötlet:  
Egyszer Kürti Zoltánnal beszélgetve szóba került ez
a gyöngyszem. Elmondta, hogy õ "vászonra álmodta"
ezt a csodát. Megnéztem és lefagytam! Megérintett
az a fenség, hatalom, ami a képbõl kiáradt. A ma-
gyar nép évezredes keresztény masszív hite, idõtál-
lósága állt ott fehér tömzsi felkiáltójelként az alkotás
középpontjában. Az élmény hatására terelgettem el
6. c-s csemetéimet a könyvtárba, ahol Kürti úr kiál-
lítása volt.

A  fény  szentélye:  
A MI könyvtárunk már tavaly is elbûvölt (nem a
könyvállományával), elbûvölt az a kedvesség, ami
átjárja minden köbméterét. Az idén sem csalódtam,
maradt, ami volt: a kultúra szentélye.(A felvilá-
gosodás gondolkodói, a szellem elõretörését hozva, a
XVIII. századot a fény századává varázsolták.) Az itt
sürgölõdõ könyvtárosok ezt a helyet a fény szenté-
lyévé tették. A szentély egyik szobájának falain sora-
koztak azok az alkotások, amiért jöttünk.

Az  élmény:  
Rövid, de szórakoztató felvezetés után Kürti Zoltán
mesélt. Igen mesélt, nem beszélt. Miért ez a különb-
ség? Mert gyermekeim figyeltek, kis túlzással só-
bálvánnyá váltak, mint Lót felesége. A mese az elhí-

vatottságról, a harcról szólt, amit Zoltán megvívott.
Azért, hogy abba a földi mennyországba kerüljön,
ami számára a festészet. Éreztem, hogy minden
vágya az, hogy az Õ mennyországát megossza má-
sokkal. Képei nem mások, mint lelkének materiali-
zálódott darabjai. Gyermekeim nem a mûvésszel
találkoztak, itt bizony a humanista EMBER állt elõt-
tünk.

Meg kell mondjam, sokat vártam ettõl a tárlatláto-
gatástól. Sokat vártam és többet kaptam. Ami a leg-
jobb az egészben nem csak én….. az én kis 6. c-m is.
Ennek igazolására álljon itt pár gondolat tõlük.
Ivánkovics Nikola, ahogy a Görög táj címû képet
nézte ez jutott eszébe: "Úgy érzem én is ott szeretnék
lenni. A kép látványa elvarázsolja az embert."
Ugyanerrõl Stud Renáta azt írta: "Szinte már érzem
a tenger illatát:"Kalocsai Dzsenifer írta a Hazafelé
címû alkotásról: "A kép a nyugalmat, csendet és a
biztonságot sugározza."

Az Õszi rózsa címû remekrõl Marticsák Vivien azt
írta: "Mikor ránéztem erre a képre, azt éreztem
mintha otthon lennék a kertben."
Kell ennél több egy mûvésznek?

NÁÁDD BÉÉLLAA ÉÉSS AA 6.  CC TTAANNUULLÓÓII

A "fény temploma": egy csodás masz-
szív Árpád-kori templomra ragasztot-
ták ezt a nevet a tudósok. A veleméri
templom õseink olyan alkotása, me-
lyet minden náció szívesen emelne
nemzeti csodái sorába. Õseink aprólé-
kos megfigyelése és szorgos munkája
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Újabb nagy siker és egy remek ajánlat
A kísérõ közbeszól - avagy az újabb nagy diadal krónikája

NÁÁDD BÉÉLLAA

Hogy egyik nagy kedven-
cemet, Laár András szál-
lóigévé nemesedett mon-
dását "a költõ közbe-
szólt" miért tekertem ki?
Mert most egy gyalogtal-
pas kísérõ beszámolója
és aprócska intelmei kö-
vetkeznek. (Ugyan nem
vagyok Szent István, de
demokráciában alkotmá-
nyos jog az intelem sza-
badsága!) No, térjünk a
velejére!

2010. december 4-én,
szombaton verõfényes
mínuszokkal terhelt idõ-
ben került sor az idei Mi-
kulásfutásra Ráckevén.
Természetesen kis csa-
patunk (15 versenyzõ, 2
edzõ meg én) is ott
nyüzsögtünk a rajtnál.
Ami picit csúszott, de így
legalább kétszer melegí-
tettek a srácok. Meg is
lett az eredménye. Az
abszolút versenyben (az
összes géppuskalábút
egy kupacba véve) az
elsõ hatban 3 verseny-
zõnk is volt. Judik Ricsi
másodiknak szakította
át a képzeletbeli célsza-
lagot, de ott nyomako-
dott mögötte Kovács
Imre. Majd nem sokára
rájuk jött Kristály Chris-
topher és Katona Tomi.

Hirtelen egy mini futó
vágtatott be, ráadásul
lány volt a "szentem".
Igen, a mi Csáki Szabri-
nánk ismét adott a na-
gyoknak. Mögötte jött
még két lányverseny-
zõnk, Gyeszát és Német
Emese. Az abszolút si-
kerek mellett sikerült jó
pár érmet besöpörnünk.

Az eredményhirdetéskor
büszke kísérõként néz-
hettem, ahogy sportoló-
ink nyakába kerülnek az
érmek. Igen! Hajrá Szi-
gethalom! Hajrá ezüst-
piros nyilak! (a Szent
István Általános Iskola
színei). A kísérõ egy ba-
rátságos hangulatú ver-
senyen remekül szórako-
zott. Évtizedekre rúgó
tapasztalatlansága azért
pár kérdést megfogalma-
zott: 
1. Ha már a férfi abszo-
lút elsõ kap elismerést a
menyecske mért nem?
(vagy az emancipáció tû-
zön-vízen át szelleme
gyõzött?) Nem kell edzõ-
nek lenni ahhoz, hogy
felmérjük, a két nem tel-
jesítményei nem össze-
vethetõek.
2. Miért jó az, ha az ap-
rócska lelkes csemeték
az elsõ sorban tolonga-
nak? 50 méter után már
jó esetben hátul szuszog-
nak, rossz esetben jön az
"apa segít fel".  
3. Ilyen rövid (még 2000
méter sincs) pályán a
fordítókban pecsételni a
versenyzõ kezére? Két-
szer is! Hát…..

Ne értsék félre, a verseny
jó volt, a hangulat re-
mek. Jövõre is ott lesz-
nek a "nyilaink". Csak jó
pár éves versenyeken

eltöltött futásom és kí-
séreteim okán baráti ás
jobbító szándék vezet.
Gratulálok a szervezõk-
nek, na és persze a ver-
senyzõinknek!
Eredménylista:
3-4 .o.  fiúk: 
I. Sutarski Csanád
5-6. o. lányok: I. Csáki
Szabrina; II. Gyeszát Emese;

III. Német Emese; 9-10.
o. fiúk: I . Judik Richárd;
11-12. o. lányok: I. Szabó
Diána; 11-12. o. fiúk: I.
Kovács Imre; II. Katona
Tamás

22001111  eellssõõ  
""jjééggmmaaddaarraa""

Nem lenne szerencsés,
ha egy februári túrát,
mint elsõ fecskét hirdet-
nénk.  Ami tény: a Szi-
gethalmi TE elsõ 2011-es
programja a Dunaka-
nyarba invitálja a termé-
szet szerelmeseit. Az
országos versenyen re-
ményeink szerint a több
száz versenyzõ között
szigethalmiak tucatjai is
ott lesznek. A verseny
névadója Görgey Artúr,
az 1848-49-es szabad-
ságharc honvédtáborno-
ka, a magyar hadtörté-
net zsenije. A versenyen
3 táv közül választhat-
nak az indulók. Van egy
8 kilométeres városis-
mereti barangolás, ahol
Visegrád "ezer" csodájá-
ból kereshetnek fel né-
gyet a sporttársak. Van
egy 25 kilométeres táv,
amelynek során gyönyör-

ködhetnek a Duna óriás-
kígyójában, ahogy körbe-
folyja a Görgey-bérc me-
redélyét. Körülnézhetnek
a Moli-pihenõnél, ahol az
"ezerpúpú" Visegrádi-
hegység és a Börzsöny-
remélhetõleg- hópompo-
nos csúcsai teljesednek
ki. Sétálhatnak az Apát-
kúti-völgy csikorgós, fél-
homályos ösvényén. Aki
az extra kihívásokat ked-
veli az 50 kilométeren
még Dobogókõ havasát
(ha lesz hó) is felkeres-
heti. A túrára egyesüle-
tünk buszt indít. 

A túráról részletes infor-
mációt kaphatnak a
www. szigethalmite.hu
honlapon. Remélem, sok
ismerõssel találkozok
2011. február 12-én. Hi-
szem, aki
eljön érté-
kes dolgo-
kat talál-
hat a Vise-
grádi-hegy-
ségben. 

Egészséget
és élménye-
ket! 

AA  SSZIGETHALMI
KKICK-BBOX CSAPAT
IDEI SZEREPLÉSE

Nyolc éve mûködik Szi-
gethalom városában a
kick-box küzdõsport.
Az edzések a Szent Ist-
ván Általános Iskola
tornatermében folynak
hétfõn és szerdán, ezen
kívül a legjobbak továb-
bi edzésekre, Tökölre és
Szigetszentmiklósra is
átjárnak. A csapatot
Hudák Marianna a
2005 évi világbajnokság
ezüstérmes versenyzõje
vezeti, akinek nagy ver-
senyzõi tapasztalata és
lelkes edzõi munkája
meghozta az idei év
nagy sikerét, Elszaszer
Kitti utánpótlás világ-
bajnokságon aranyér-
met szerzett. A Sziget-
szentmiklós-Tököl Sport-
egyesülethez tartozó
csoport, az elmúlt évek-
ben már Diákolimpia és
Magyar bajnoki dön-
tõkön is érmeket tudott
szerezni, evvel a világ-
bajnoki aranyéremmel
az építkezés korszaka
lezárult, reméljük, hogy
továbbiakban már fo-
lyamatosan jönnek az
eredmények és a város
siker sportágai közé
fogunk tartozni. 2011-
évben versenyt szeret-
nénk rendezni Sziget-
halmon, hogy a sport-
szeretõ lakosság minél
jobban megismerje sport-
águnkat, a szigethalmi
fiatalok sokoldalú neve-
lése és eredményeink
miatt a városvezetés
növekvõ támogatását
elnyerjük. Az  idei  év  leg-
eredményesebb  verseny-
zõi: Elszaszer Kitti, Elsza-
szer Dávid, Dér Ádám,
Ahmed Iliász, Fegyverneki
Barnabás, Szekszárdi
Zoltán. Várunk minden-
kit edzéseinket és prog-
ramjainkon! 
www.kickboxsziget.hu



Hirdetési 
tarifák 2011

Felhívjuk kedves hirdetink
figyelmét, hogy a Sziget-
halmi Híradó 2011-ben
már megújult formában,
B4-es méretben jelenik meg.
Ennek  megfelelen  hirdeté-
si  áraink  az  alábbiak  sze-
rint  változtak:
1/1 221144xx330066
60.000 Ft+ÁFA
1/2    221144xx115533
32.000 Ft+ÁFA
1/4    115533xx110077
18.000 Ft+ÁFA
1/8 110077xx7766
10.000 Ft+ÁFA
1/16 5533xx7766
6.000 Ft+ÁFA
1/32 5533xx3388
3.200 Ft+ÁFA 
Újdonság: apróhirdetési
lehetség: 8 ft + ÁFA/
karakter

Többszöri megjelentetés ese-
tén továbbra is 10% ked-
vezményt adunk! Azon hir-
detink akik már decem-
berben kifizették a teljes
évre hirdetésüket, ajándék-
ba adjuk a nagyobb mére-
tet, nem kell kifizetniük a
külömbözetet.

IMPRREESSSSZUM
SSZZIIGGEETTHHAALLMMII

HHÍÍRRAADDÓÓ-IINNGGYYEENNEESS
ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII

HHAAVVIILLAAPP
Fõszerkesztõ,  tördelõ-
szerkesztõ:  Tari Eszter.
TTelefon:  06-224-4403-
656;  06-770-4459-115-
811.  Nyomda:  Ex-KKop
Bt. Szigetszentmiklós.  
AA  Szigethalmi  Híradó-
nál  a  lapzárta  min-
den  hónap  115. AA  meg-
jelenés  várható  idõ-
pontja  minden  hónap
elseje.    E-mmail:  sziget-
halmi.hirado@szigeth
alom.hu  A kéziratok
elfogadása nem jelenti
azok feltétlen megje-
lenését! Kéziratot vis-
sza nem adunk. A
szerkeztõ az újságban
megjelent cikkek tar-
talmával nem feltétlen
ért egyet.   

FEERRTTEERR JÁÁNNOOSS

karikakaturista


