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Néhány szót magamról: 1948-
tól 1977-ig éltem Szigethal-
mon. Elköltözésem után is
még ezer szál köt hozzá. E-
leinte szüleimhez, majd ha-
láluk után a rokonokhoz és
a barátaimhoz jöttem láto-
gatóba. Kötõdésemet Sziget-
halomhoz a helyi könyvtá-
ron keresztül a mai napig
ápolom. Volt osztálytársamon
- Miszoriné Molnár Mártán -
a könyvtár vezetõjén keresz-
tül értesülök a város min-
dennapjairól. Szigethalom
önkormányzata és polgár-
mestere javaslatára lettem a
Magyar Kultúra Lovagja
2003-ban.

Az utóbbi idõben helytör-
téneti kutatással foglalko-
zom. Több település törté-
netét kutattam és dolgoz-
tam fel, majd jelentettem
meg könyv alakban. Köny-
veim Bucsa, Újpest, Monos-
petri, Karcag történetét tár-
ja az olvasók elé. 2010 kará-
csonyán jelent meg a 6.
könyvem Karcag városáról.
Több alkalommal is beszél-
gettem a kutatásaimról Mi-
szoriné Molnár Mártával.
Egyik alkalommal szemem-
re is vetette, hogy miért nem
írok Szigethalomról. Nem
tudtam erre megfelelõ vá-
laszt adni. Talán azért, mert
itt éltem s ezért nem volt
hozzá bátorságom? Most
azonban belekezdtem, s
máris rengeteg érdekesség-
gel találkoztam. Figyelem-
felkeltõnek csak annyit sze-
retnék elõzetesként elárul-
ni, hogy 1927-ben az Or-
szággyûlésben már emleget-
ték az akkor még fiatal tele-
pülést. Sajnos nem dicsé-
rettel. Az interpelláció a
Szilágyitelepi kultur-hábo-
rúság néven került a jegyzõ-
könyvbe. Ez teljes egészé-
ben belekerül majd a könyv-
be s természetesen Klebers-
berg Kúnó miniszter válasza
is. Könyveimben az adott te-
lepülést mindig az ott élõ
(vagy élt) emberek életének

a bemutatásával, sorsuk-
nak alakulásával mutatom
be. Mindezt dokumentu-
mokkal, fényképekkel szí-
nesítve. Szigethalom eseté-
ben nagy segítség az, hogy
édesapám fényképészként
is ismert volt itt az 50-es
60-as években, bár õ csak a
felvételeket készítette. Na-
gyon sok olyan fotó maradt
meg, amelyet most a könyv
megírásakor segítségemre
lesz. Ilyen például a repü-
lõtér építésérõl készült fel-
vételek, de az egyházi élet-
rõl, az iskolai rendezvények-
rõl s a kulturális megmoz-
dulásokról is vannak pil-
lanatfelvételek. Mindez ke-
vés ahhoz, hogy teljes körû-
en be tudjam mutatni Szi-
gethalom (Szilágyitelep, Horthy-
liget) múltját. Ezért  várom  a
helyi  lakosság  segítségét,
hogy  a  könyvben  a  lehetõ
legtöbb  adat,  dokumentum,
vagy  fénykép  szerepeljen,
ezzel  is  megörökítve  a  város
múltját  az  elkövetkezendõ
nemzedéknek.  Ha  most  ezt

nem  tesszük  meg,  ki  tudja
hová  kerülnek  ezek  az  érté-
kes  dokumentumok,  infor-
mációk. Szegényebbek  le-
szünk,  ha  nem  kutatjuk  fel
értékeinket,  s  nem  õrizzük
meg,  nem  adjuk  tovább
unokáinknak.

Mire is lenne szükségem?
Néhány évvel ezelõtt, 2008-
ban, a Szigethalmi Helytör-
téneti Gyûjtemény a "100 é-
ves az oktatás" címû kiállí-
tásán sok olyan érdekes do-
kumentum szerepelt, ame-

lyek nem hiányozhatnak a
könyvbõl se: osztályfényké-
pek, bizonyítványok, pala-
tábla, füzetek, tankönyvek,
stb. Ezek mellé kívánkozik
még egy-egy család házi
irattárából az anyakönyvi
kivonatok, képeslapok, le-
velezések, helyi ügyintézés-
rõl értesítések, felszólítások.
Számítok arra, hogy szemé-
lyesen is el tudok beszélget-
ni idõsebbekkel, hogy a csa-
ládjukról mesélve közelebb-
rõl megismerhessék mások
is a régi szigethalmiak éle-
tét. Várom tehát a helyiek
segítségét, hogy az elkészü-
lõ könyv valóban sokrétû és
érdekes legyen mindenki
számára. Akinek van olyan
fényképe, irata, dokumen-
tuma, melyeket a fentiek-
ben felsoroltam, kérem jut-
tassa el a helyi könyvtárba
(József A. u. 59.) Miszoriné
Molnár Mártához vagy a
Helytörténeti Gyûjteménybe
(Fiumei u. 48) Kleineizel
Ilonához. Természetesen a
feldolgozás után mindenki

visszakapja a leadott anya-
gát! Aki velem szeretné fel-
venni a kapcsolatot, az
megtalál a cikk végén talál-
ható telefonszámon, vagy e-
mail címen. Itt látható egy
régi képeslap Szigethalomról
(Horthyligetrõl). Kérdésem: A
képeslapon látható házak
hol találhatók meg? (Utca,
házszám?) Várom  a  segítsé-
get  mindenkitõl!

Elérhetõségeim: 06-30-382-
6336, és endre01@gmail.com

Készül a várkapu az
Emese parkban
Még alig vagyunk benne az új esztendõben, de az
Emese parkban már újult erõvel folyik a munka.
Csehországból a múlt év végén megérkeztek a 8,5
méteres szálfák, amelyekbõl a bejárati és a hátsó
várkapu készül. A fenyõkbõl 2,5 méter kerül a
földbe, így a látszó rész 6m magas lesz, amely

impozáns látványt nyújt, s csaknem egy magas-
ságba kerül a várudvart védõ földsánccal: ennek a
tetején gyilokjáró és palánkrendszer fut majd
körbe. A fának a talajba sülylyesztett része elõzõ-
leg hegeszthetõ bitumenes lemezborítást kapott,
így védve lesz a nedvességtõl. Az oszlopokat kulé-
val tömörített gödrökben helyeztük el. A hideg
ellenére januárban is folytak a kõmûves munkák
egy fûthetõ fóliasátor alatt, így a tervhez képest
nincs elmaradás a lovagi csarnokból a tóhoz veze-
tõ alagút kivitelezésében. A munkálatok megkez-
déséhez el kellett távolítani a földet az alagút
nyomvonalán, s utána kezdõdhetett a kõboltoza-
tos építmény létrehozása, amelyet kívülrõl még
külön acélszerkezet is véd majd a ránehezedõ rop-
pant nyomástól, hiszen elkészülte után a földet
visszahányjuk a helyére.

A sors tréfája, hogy a rengeteg õszi, téli csapadék
s talajvíz nagymértékben hátráltatja a csónakázó
tó kialakítását. Az elmúlt években ugyanis a tó-
meder nyáron rendszeresen kiszáradt, így a vi-
king, majd középkori hajózás legutóbb már elma-
radt. A tó szigetelését ebben a projektben oldjuk
meg, de most annyi víz gyûlt össze a meder fene-
kén, hogy a szigetelõ anyagot e cikk készültekor,
január elején még nem nem tudtuk elhelyezni.
Addig is a késõbbi akadálymentes megközelítés
érdekében a mederfalat tisztítottuk meg a bozót-
tól. A KMOP turisztikai pályázatának keretében
épülõ újabb fejlesztéseket a nyár végére már az
Emese park látogatói is megcsodálhatják. 



1932-ben született Budapesten. Közgazdász, tanár. 19 éve él
Szigethalmon családjával. Hosszabb ideig az MSZP helyi
szervezetének vezetõje. Tizenhat évig volt önkormányzati
képviselõ, mely idõszak alatt - 2002-2006 között - a várossá válás
idején településünk alpolgármestere volt.
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"…az embernél nincs semmi csodálatosabb!"

KOONNTTRRAA MAARRIIKKAA SZZVVIITTAA

- Hogyan lett
közgazdász?

1950-ben középiskolám
igazgatója javasolt ösz-
töndíjra a Szovjetunióba.
Érdekelt is a dolog, és
miután édesanyám özve-
gyi nyugdíjból tartott el
bennünket, ez a család-
nak is nagy segítséget
jelentett volna. Így a gim-
náziumot az Oleg Ko-
sevoj Szovjet Ösztöndíjas
Iskolában fejeztem be. 

Közgazdásznak jelent-
keztem, de mezõgazdász-
nak osztottak be, s az
elosztáskor szubtrópusi
növényter mesztõnek
kívántak kiküldeni Tas-
kentbe. Ötszázan vol-
tunk az évfolyamon, de a
kiutazás elõtt néhány
nappal a Szovjetunióból
közölték, hogy csak há-
romszáz ösztöndíjast fo-
gadnak. Mivel Magyaror-
szág a vas és acél orszá-
ga kellett legyen, így a
mezõgazdászok nagy ré-

sze itthon maradt, így
maradtam ki én is az
utazásból. Kiutazó me-
zõgazdász társaimat is
átirányították, és évek
múlva kohómérnökként
tértek haza. Ezek után
itthon maradva már vá-
laszthattam, így lettem
mégis közgazdász.

- Tanárként milyen
útravalóval látta el
annakidején tanítványait?

Az volt az elvem, hogy
minél nagyobb szabad-
ságot biztosítsak a hall-
gatóimnak, a diákjaim-
nak. A szakmán kívül
elsõsorban emberségre,
a más emberek megér-
tésére próbáltam õket
nevelni. Nagyon sokat
voltam együtt diákjaim-
mal tanításon kívül is.
Eljártunk kirándulni,
megismertük az országot
autóbusszal és gyalog
egyaránt. Úgy érzem,
hogy ez az idõszak volt
életem egyik legsikere-
sebb ideje.

- Budapestrõl kiköltözve
miért éppen Szigethalmot
választották lakóhelyül?

Csepelen éltünk, amikor
megszületett a fiunk, aki
örökmozgó gyerek volt.
Nem volt könnyû moz-
gásigényét a harmadik
emeleten kielégíteni. So-
kat volt anyósommal, aki
már akkor is szintén ve-
lünk élt. Ráadásul a
lakásban volt feleségem
könyvelõirodája is. Így
már kicsi volt a hely,
ezért kertes házat keres-
tünk. Egy közeli ingat-
lanközvetítõtõl három
címet kaptunk a kör-
nyéken. Az egyik helyen
nem voltak otthon, a
másik meg nem tetszett. 

Akkor jöttünk Szigetha-
lomra, de a tulajdonosok
nyaralni voltak. A szom-
széd azonban (Õk azóta
legjobb barátaink közé
tartoznak) megmutatta a
saját lakását, mondván,
hogy az eladó ház is ha-
sonló. Megtetszett, s egy
hét múlva aláírtuk a
szerzõdést. Úgy gondol-
tam, hogy majd' negyven
évi munka után pihenek,
mûvelem a kertet. Most
már azt gondolom, hogy
szerencsére nem így ala-
kult az életem! 

- Képviselõi, alpolgár-
mesteri tapasztalatából
kiindulva hogyan látja
városunk jövõjét, lehetõ-
ségeit?

Nagyon sokat ért el a
város, hiszen több mint
egy milliárd forinthoz
jutott pályázati úton.
Ebbõl a vízhálózat, a csa-
tornahálózat és az úthá-
lózat felépült, valamint
megvásároltuk a volt
Tiszti Klub épületét,
melynek felújításával egy
jó alapot teremtettünk a
lakosság és a civil szer-
vezetek számára az aktív
közösségi élet kialakítá-
sára. Mára a Kultúrházat
kinõttük, nehéz helyet,
idõpontot találni egy-egy
rendezvénynek. Nagyon

fontosnak és elérhetõnek
tartom, hogy egy új vá-
rosközpont épüljön. Ez
magába foglalná a Kul-
túrház bõvítését egy új
300 fõs elõadóteremmel.
A jelenlegi épületre ráé-
pítéssel klubhelységek,
kiállító terem alakítha-
tók ki. Megérett a helyzet
új Polgármesteri Hivatal
felépítésére, de lakások
és üzletek is épülhet-
nének. Egy új football-
pálya felépítése is lehet-
séges a volt laktanya
területén az Emese park
mögötti még kihaszná-
latlan területen. Errõl
azonban a 2010-ben
alakult önkormányzat-
nak kell döntenie.

- Milyen emberi és veze-
tõi tanácsot adna az
idõsebb és tapasztaltabb
jogán az új képviselõ-
testületnek?

A régi képviselõtestü-
letek munkájából levon-
ható az a tapasztalat,
hogy félre kell tenni az
egyéni, a csoport- és
pártérdekeket. Minden
szervezet önálló arcula-
tának érvényesítése mel-
lett kell össze fogni a
városért. Soha nem sza-
bad elfelejteni a város
képviselõinek, hogy a
lakosság választotta Õ-
ket.

- Mi az a három dolog,
amire büszke az
életében?

Magánéletembõl a gye-
rekeimre, az unokámra.
Saját jövõjük alakítása
mellett rengeteget dol-
goztak és dolgoznak a
közösségért, és ott segí-
tenek az embereken,
ahol tudnak. Nagyon ö-
rülök annak - legyen ez a
második -, hogy sok min-
dent megértem. Éltem a
Horthy-korszakban, ka-
maszként átéltem egy
világháborút. Részt vet-

tem az ország újjáéledé-
sében, egy forradalom-
ban, de részese lehettem
a demokrácia kialakítá-
sának is. Az, hogy ezeket
átéltem nem érdem, ha-
nem a koromból adódik.
De büszkeséggel tölt el,
hogy mindezekben aktí-
van vehettem részt. És
büszke vagyok arra a
tizenhat évre is, mely
alatt Szigethalom lakói-
nak szolgálatában áll-
hattam és  Szigethalom
nagyközség várossá válá-
sában részem lehetett. 

És végül büszke vagyok
arra, hogy középiskolai
osztályom (lassan negy-
ven éve végeztek), és fõ-
iskolai tanulócsoportom
tagjai (,õk negyven éve
kezdtek) még ma is meg-
keresnek, tartjuk a kap-
csolatot.

- Min dolgozik most,
hogyan telnek a napjai?

Úgy érzem, most másod-
szor mentem nyugdíjba.
Az idõt nem lehet megál-
lítani. A 79. évemet tapo-
som. Jelenleg nincs sem-
miféle társadalmi meg-
bízatásom. Remélhetõleg
tavasszal tényleg a kertet
mûvelhetem. Addig pedig
olvasok, rejtvényt fejtek
és találkozom a baráta-
immal. Bízom benne,
hogy az ép értelem bir-
tokában még nagyon sok
szép és jó eseményt érek
meg városunkban, ahova
"gyütt-ment"-ként jöt-
tem, és ahol "gyütt-
maradt"-ként élek. 

Örülök, hogy élvezhetem
sok ember bizalmát és
sokan fordulnak hozzám
problémáikkal a mai
napig is.

Beszélgetés Dr. Schuller Gábor közgazdásszal
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NÉHÁNY GONDOLAT A SZIGETHALMI TALAJVÍZR L

KOOTTRROOCCZZÓÓ IMMRREE

2010 évben országszerte,
így Szigethalmon is az
átlagos csapadékvízhez
képest lényegesen több
esett. Már május végére -
június elejére lehullott az
550-600 mm-es csapa-
dékvíz, ami az egész évi
országos átlag. Befogadó
hiányában jelentõs része
a csapadékvíznek a szen-
nyvízcsatorna hálózatba
került, így ellehetetle-
nítve a szennyvízelvezetõ
rendszer illetve a szenny-
víztisztító telep üzemét.
Szigethalmon, mint ál-
talában az országban ún.
elválasztott rendszerû
szennyvízcsatorna háló-
zat épült ki. Ez az jelenti,
hogy a szennyvízelvezetõ
rendszer külön van vá-
lasztva a csapadékvíz
elvezetõ rendszertõl. Ez
azért nagyon fontos,
mert a 18000 lakosú
településrõl az elveze-
tendõ szennyvíz 2500
m3/nap, ami csúcsban
50 l/sec szennyvíz meny-
nyiséget jelent. Ha vi-
szont a településre lehul-
ló csapadékvizeket egy
elvezetõ rendszeren ke-
resztül akarnánk elve-
zetni, akkor a burkolt
területeket és tetõfelüle-
teket figyelembe véve
több mint 50 m3/sec,
azaz 50 000 l/sec csapa-
dékvizet, tehát ezerszer
nagyobb vízmennyiséget
kellene továbbítani.

Erre a megépült szenny-
vízelvezetõ rendszer nem
alkalmas, és a jelenleg
bõvítés alatt lévõ rend-
szer sem lesz alkalmas,
tekintettel arra, hogy ez
nem célja, és nem is fela-
data. A pályázati pénz
megszerzéséhez az Ön-
kormányzatnak külön
tervet kellett kidolgoznia,
hogy a jövõben milyen
úton fogják csökkenteni
a szennyvíz elvezetõ
rendszerbe bekerülõ csa-
padékvíz mennyiségét.
Köztudott, hogy a Csepel
szigetet a Duna két ága
fogja közre. Egyik olda-
lon a nagy Duna, másik
oldalon a Soroksári-Rác-
kevei Duna ág (RSD)
határolja. A Csepel sziget
valamikor a Duna med-

rében egy nagy zátony
volt, ami egyre maga-
sodott annak következ-
tében, hogy a vízben lévõ
lebegõanyagok leüleped-
tek, lerakódtak a felszí-
nére. Késõbb már csak
magas vízállásnál került
a terület víz alá, és ahogy
a zátony egyre magaso-
dott, kialakult a Csepel
sziget. Ebbõl a növeke-
désbõl adódik az a talaj-
szerkezet, ami egysége-
sen fordul elõ a talajmec-
hanikai kutató fúrások-
ban. Ennek a jellemzõje,
hogy alul durva kavics
található, ami kapcsolat-
ban van a nagy Duna
medrében lévõ kavicsré-
tegekkel, míg a talajban
feljebb egyre finomabb
szemcseszerkezet talál-
ható, ami a fentebb emlí-
tett módon az árvizekbõl
rakódott le.

A Csepel sziget átlagos
terepszintje 99,50 -
102,50 mBf (méter Balti-
tenger felett). Míg a Duna
árvízszintje 101,30 mBf
a térségben. Ebbõl adó-
dóan, hogyha nem lenne
árvédelmi töltés, akkor
az árvizek ma is nagyré-
szét elöntenék a sziget-
nek. A Csepel sziget ta-
lajvízszintjét a lehulló
csapadékvíz mellett a
nagy Duna mindenkori
árvízszintje határozza
meg, amit a fentiekben
vázolt összefüggõ kavics-
rétegekkel magyarázha-
tunk. Árvíznél illetve
magas vízállásnál a me-
derbõl az alsó, jó víz-
vezetõ tulajdonságú ka-
vicsrétegeken keresztül
az altalajban megemel-
kedik a víznyomás és
ezáltal a talajvíz szintje.
Szélsõséges esetben (ha
az árvízszint állandósul-
na) a Ráckevei Duna
96,50 mBf-i szabályo-
zott, legmagasabb víz-
szintjét a Duna árvízsz-
intjével, 101,30 mBf-el
összekötõ egyenes men-
tén alakulna ki a talajvíz
szintje. Helyenként tehát
a terepen is megjelenne. 

Szerencsére az árvizek 2-
3 hét alatt levonulnak, és
így ez az elméleti szél-
sõséges érték nem alakul
ki. Sajnos azonban csu-
pán a 2010-es esztendõ-

ben három árvíz volt,
szemben a korábbi 3-5
évenként egyszer elõfor-
duló árvizekkel. Ez a
többszöri, magas Duna
vízállás jelentõsen meg-
emelte a térségben, így
Szigethalmon is, a talaj-
víz szintjét. Ehhez kap-
csolódóan két értéket
szeretnénk itt rögzíteni:
1996-ban, amikor a tele-
pülési szennyvízcsatorna
hálózat tervezésére sor
került, az átlagos talaj-
vízszint a terepszint alatt
megközelítõleg 4 méteren
volt. Ezzel szemben a
2010-ben végzett fúrá-
soknál a talajvíz szintet 2
m mélységben regisztrál-
tuk. A megemelkedett
talajvíz sok helyen beke-
rül a pincékbe, vagy a
térszint alá épített ga-
rázsba. A lakosság a
vizet szivattyúzással pró-
bálja eltávolítani, ami
veszélyes vállalkozás,
különösen akkor, ha a
helység alján a vízbõl
ülepedés van.

Ezek a finom szemcsék
ugyanis a talajból mo-
sódnak ki, ha a víz se-
bessége az ún. kritikus
értéket eléri. (Ez az érték
az, aminél a szemcse
mozogni kezd). A talaj
stabil állapotát a szem-
csék egymásra támasz-
kodása illetve kiékelése
eredményezi. Ha bizo-
nyos szemcséket eltávolí-
tunk, azaz a pincébe á-
ramló víz kimos, akkor a
talajszerkezet megválto-
zik, labilis lesz. Ilyenkor
a talajszemcsék újra
egyensúlyi állapotot
vesznek fel, ami talaj-
mozgással, esetenként az
épületek repedésével jár.

Nagyon fontos ezért,
hogy csak annyi vizet
szabad eltávolítani, a
vízszintet csak annyira
szabad leszívni, hogy az
ún. kritikus sebesség ne
álljon elõ, tehát talaj-
szemcséket ne mosson
be a víz. Ez általában 30-
40 cm-es vízmagasságot
jelent. Tehát a talajban
lévõ vízszint és a garázs-
ban lévõ vízszint között
nem lehet több 30-40
cm-nél.

RSD  ÉÉLL VVIILLÁÁGGAA
Rajz- és 
fotópályázat

Szigethalom földrajzi el-
helyezkedése szempont-
jából nagyon kivételes
helyzetben van, hiszen a
Ráckevei-Soroksári Du-

na ág és a nagy Duna
által közrefogott szigeten
a Csepel-szigeten helyez-
kedik el. A pályázat célja
hogy a település mellett
folyó RSD élõvilágának
megismerésére és fontos-
ságára felhívjuk a figyel-
met. Pályázni  csak  saját
készítésû,  a  RSD  élõvilá-
gát  ábrázoló  maximum  2
darab  képpel  lehet,  kor-
osztálytól  függetlenül!

A képek bármilyen tech-
nikai alkalmazással ké-
szülhetnek.
- Rajz illetve kézmûves
pályamunkák maximum
A4-es méretben készül-
het, csoportos pálya-
munka készítés esetén a
méret eltérhet, 
- Fotó esetén maximum
10X15 méretben készül-
het, csoport által küldött
kép esetén a méret eltér-
het
- Akár családok is jelent-
kezhetnek olyan képpel,
mellyel ábrázolni tudják,
hogy a család számára
milyen értéket képvisel
az RSD élõvilága.

A beérkezett pályamun-
kákból készült válogatás
megtekinthetõ lesz Szi-
gethalom Város Szabad-
idõ központjában egy
kiállítást alkalmával. A
pályázatra érkezett leg-
jobb mûveket értékes

díjakkal ju-
talmazzuk.
A pályamû-
veket Szi-
g e t h a l o m
Város Ön-
kor mány-
zat címére:
2315 Szi-
gethalom,
Kossuth L.
u. 10. kell

beküldeni. Beküldési  ha-
táridõ:  2010. március 11.
Eredményhirdetés  
és  kiállítás:  
2010. március 22.

Kép  Forrás:
http://www.diszmadar-
magazin.hu/

Minden pályázónak ered-
ményes munkát kívá-
nunk!
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Rendõrségi tájékoztató
SZZIIGGEETTSSZZEENNTTMMIIKKLLÓÓSSII

REENNDDÕÕRRKKAAPPIITTÁÁNNYYSSÁÁGG

December hónapban a
statisztikai adataink sze-
rint, Szigethalom váro-
sában három betörést
regisztráltunk. Az elmúlt
évek hasonló idõszaká-
hoz képest a kapitány-
ság mûködési területén
csökkent az ilyen jellegû
bûncselekmények szá-
ma, ami elsõsorban kö-
szönhetõ annak, hogy az
ismert elkövetõk egy ré-
sze elõzetes letartoztatás
mellett eljárás alá lett
vonva. Az ismertté vált
mindhárom esetben az
ablakon keresztül jutot-
tak be a lakásokba, a-
honnan a bejelentett kár
szerint összesen 8.238.
500 forint értékben tu-
lajdonítottak el értéke-
ket. Két bûncselekmény
a Nyár, valamint a Mû
úton történt. Szigetalom
területérõl hat balesetet
jelentettek felénk, mely-
bõl négy anyagi káros,
míg kettõ személyi sérü-
léses volt. A hat baleset-
bõl öt esetben ittas volt
az okozó, melybõl egy
gyalogos, egy teherautó
vezetõ a többi személy-
gépkocsi vezetõ volt. Két
esetben az elkövetõ, ada-
tainak hátrahagyása
nélkül elhajtott a hely-
színrõl. Az elkövetõk
minden esetben férfiak
voltak, és csak egyikük
volt 30 év feletti. Két
esetben a balra kanyaro-
dó autó nem adott el-
sõbbséget a szembõl sza-
bályosan haladó autó-
nak, és összeütköztek.
Egy esetben a személy-
gépkocsi lehaladt az út-
ról, és két kerítést is ösz-
szetört. Másik esetben a
tükör ért össze, megállt
az elkövetõ, hátratola-
tott, mely során a háta
mögött álló autót is
összetörte. A balesetek
során a sok szeren-
csétlenségben szerencse,
hogy csak két baleset
volt személyi sérüléses.
A gépjármûvekben azon-
ban minden esetben
több ezer, illetve százezer
forintos károk keletkez-
tek.
Más területeken is emel-

kedet az ittasan okozott
balesetek száma, ezért
az elkövetkezõ idõszak-
ban több akciót szerve-
zünk, ezek megelõzése
érdekében. Kérünk to-
vábbra is mindenkit,
hogy maradéktalanul
tartsa be a közlekedési
szabályokat, és legyen
figyelemmel a zéró tola-
renciára. Sûríteni fogjuk
az ellenõrzéseket min-
den napszakban.

A baleseti statisztikák
elemzése alapján megál-
lapíthatjuk, hogy az
elõzõ évhez viszonyítva
kevesebb baleset történt
Pest Megye területén.
Összesen 1858 személyi
sérüléssel járó közúti
közlekedési balesetet re-
gisztráltunk, ami 275
balesettel kevesebb az
elõzõ évhez képest. A
Szigetszentmiklósi Ren-
dõrkapitányság illeté-
kességi területén 150
személyi sérüléssel járó
közúti közlekedési bale-
setet dolgoztunk fel, ami
15 esettel kevesebb az
elõzõ évinél.

A 150 személyi sérüléses
balesetbõl 29 történt Szi-
getalom területén, mely-
ben 35 személy sérült
meg. Az elsõdleges ada-
tok alapján négy fõ sú-
lyosan a többiek köny-
nyen, ami azt mutatja,
hogy egyre többen hasz-
nálják a biztonsági esz-
közöket így a balesetek
súlyossági foka csökkent.
Szigethalomról az elmúlt
év során negyven anyagi
kárral járó közlekedési
balesetet is bejelentettek
a rendõrség felé, így ösz-
szesen 69 balesetnél
folytattak le helyszíni
szemlét a közlekedési
rendõrök. Az összes bal-
esetet figyelembe véve az
okozó 51 esetben sze-
mélygépkocsi vezetõ, hat
gyalogos, négy segéd mo-
torkerékpár vezetõ, négy
kerékpárvezetõ és négy
tehergépkocsi vezetõ volt.
A balesetek idõrendi
megoszlása az alábbi
volt: reggel /04-07. óra
között/ négy eset déle-
lõtt /07-12/ huszonöt
eset, délután /12-18/
huszonhat eset, este
/18-22/ tizenkét eset

éjjel /22-04/ két eset.
Tizenhárom esetben it-
tas volt az okozó. A város
balesetileg legveszélye-
sebb útja továbbra is a
Mû út, mivel az összes
baleset közül huszonhat
érintette a legforgalma-
sabb utat. Ezt követi
kilenc esettel a Szabad-
kai út. A legveszélyeztet-
tebb keresztezõdések a
Mû út - Petõfi, Mû út-
Kossuth L. Mû út - Széc-
henyi, Mû út - Duna sor,
Széchenyi -Fiumei, Széc-
henyi-Szabadkai, Tán-
csics- Dobó K, Rákóczi -
Dobó K utca. Az adatok-
ból megállapítható, hogy
elõzõ évben is ezen út-
szakaszok voltak szintén
a legveszélyesebbek, e-
zért körültekintõen o-
dafigyelve a szabályokat
betartva közlekedjenek.
Az elsõdleges baleseti
okok közül elsõ helyen
van az elsõbbség meg
nem adása (32. eset), ezt
követi a gyorshajtás, va-
lamint a kanyarodás
szabályainak be nem
tartása.

Tájékoztatásul közöljük,
hogy a Budapesti Rend-
õr-fõkapitányság és a
Pest Megyei Rendõr-
fõkapitányság fokozott
közbiztonsági és közle-
kedésrendészeti ellenõr-
zést rendelt el az Euró-
pai Uniós elnökséggel
kapcsolatos rendezvé-
nyekre való tekintettel
Budapest és Pest Megye
területén a rendõrök
szúrópróbaszerûen bár-
hol igazoltathatnak. Meg-
értésüket, türelmüket
köszönjük. 

A Belügyminisztérium és
az Országos Rendõr-fõ-
kapitányság rendészeti
szakközépiskoláin érett-
ségire épülõ nappali ta-
gozatos szakképzést in-
dít. A 2011. szeptember
01-én induló képzés
jelentkezési határideje
2011. február 15.  A
rendõri hivatást válasz-
tók jelentkezését várják
az iskolák A jelentkezési
feltételek a www. police.
hu honlapon megtalál-
hatók.

Telefonszám: 
06-70-330-9727

A SZIGETHALMI POLGÁR R EGYESÜLET
a szigethalmi gyermekek és idõsek
biztonságáért (IV. rész)

DRR SCCHHUULLLLEERR GÁÁBBOORRNNÉÉ

Egyesületünk legfõbb célkitûzései közé tartozik,
hogy segítséget nyújtson a város lakóinak bizton-
ságuk megõrzésében. Ez a segítség megnyilvánul az
utakon, a közlekedésben: állandó szolgálat az is-
kolák elõtt, láthatósági mellények átadása, kerék-
párosokra való figyelem. Már korábbi írásainkban is
hivatkoztunk arra, hogy fenti címmel nyertünk a
Nemzeti Civil Alap által kiírt pályázaton félmillió
forintot, melyet már eddig nagyon hasznosan
tudunk felhasználni. Eddig fõleg a gyerekekkel és a
kerékpárosokkal foglalkoztunk. 

A téli idõszakban figyelmünk az idõsek felé fordult.
A korai sötétedés, a bezártság, a csúszós utak külö-
nösen sok veszélyt jelentenek ennek a korosztály-
nak. Éppen ezért látogattak el polgárõreink Hetesi
László elnök vezetésével a Szigethalmi Nyugdíjasok
Baráti Körébe, a Vidám Nyugdíjasok Klubjába és a
Mozgáskorlátozottak Egyesületéhez. A látogatások
alkalmával a szóbeli elõadás mellett minden jelen-
lévõ kapott egy kis tájékoztató füzetet, melyben fel-
hívták az idõsek figyelmét a veszélyhelyzetekre. A
füzetben megtalálhatók a követendõ útmutatások is
baj esetére. Szerencsére nyugdíjasaink nagy része
nem zárkózik be, hanem aktívan részt vesz valame-
lyik közösség életében. A foglalkozások végére rend-
szerint már sötét van és a hazafelé úton könnyen
érheti baj Õket. Eleshetnek a csúszós úton, vagy
támadást szenvedhetnek el. Különösen az utcán
egyedül tartózkodó nõk vannak kitéve támadásnak.
A "szépkorú" hölgyek biztonságának növelése
érdekében mindenkinek ajándékoztak egy-egy apró
méretû személyi riasztó berendezést, melyet a tás-
kában elhelyezve könnyen magával hordhatnak.
Hazafelé menet kézben fogva az esetleges támadás,
vagy baleset esetén egyetlen pillanat alatt könnyen
üzembe lehet helyezni. Dobhártya repesztõ éles
hangja minden bizonnyal elriasztja a támadót, vagy
felhívja a figyelmet a segítség kérésre.

Egyesületünk a 2011-es évben folytatja azt a szak-
mai tevékenységet, melyet elkezdtünk. Szívesen
megyünk el minden intézménybe. Elõadásokat,
bemutatókat tartva szeretnénk segíteni minden
korosztálynak, - autósnak, gyalogosnak, kerékpá-
rosnak, fiatalnak, idõsnek egyaránt - a veszélyek
elkerülésében, a biztonság növelésében. Ennek az
évnek különös hangsúlyt ad, hogy idén húsz évesek
vagyunk.  Szeretnénk ezt a születésnapot színvo-
nalas programokkal, kiadvánnyal is ünnepelni.
Ehhez az Önök segítségére is szükségünk van akár
személyi jövedelemadó 1%-ával (adószámunk:
18687329-1-13), akár személyes közremûködéssel,
akár témafelvetéssel is.

A  Szigethalmi  Polgárõr  Egyesület  továbbra  is  várja
azok  jelentkezését,  akik  csatlakozni  szeretnének
csapatunkhoz  az  alábbi  elérhetõségeken:

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

Természetesen várjuk azoknak a hívását is, akik va-
lamilyen formában segítséget várnak Egyesüle-
tünktõl.
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ELLEEKKTTRROONNIIKKAAII HHUULLLLAADDÉÉKKBBEEGGYYJJTTÉÉSS

Szigethalom  Város  Önkor-
mányzata  az  Fe-GGroup  Invest
Zrt.-vvel  közösen  2011.  március
26-áán  Szombaton  Ingyenes
elektronikai  gyjtést  tart.  

Helyszínei:
I. Az Egészség háznál lév
szelektív gyjtszigetek melletti
parkoló területe
II. Szabadkai és a Duna sor keresztezdés
A kijelölt területeken elhelyezett konténerekbe az Fe-Group
Invest Zrt munkatársai segítségével lehet majd lerakni az elek-
tronikai hulladékot. Átvehet hulladékok:
- Háztartási nagy-és kisberendezések
- Információtechnológia; Távközlési berendezések
- Szórakoztató elektronika; elektromos játékok
- Barkácsgépek, telefonok; - Ellenrz vezérl berendezések
- Minden a háztartásban keletkez elektromos és elektronikai
berendezések; - Akkumulátorok

Január 7-én és 10-én a Szent István és a Gróf Széchenyi Álta-
lános iskola tanulóinak eladást szervezett Szigethalom Város
Önkormányzata. Meghívott eladóként Hölgye Attilát- a Vízi
mentk egyesületének elnökét-, sikerült felkérni a "továbbkép-
zés" megtartására. Valójában egy-egy eladást tartott a gye-
rekeknek a vízparton elforduló balesetekrl, azok megelzé-

sérl, vagy ha már bekövetkezett a baleset, akkor azok elhárítá-
sáról, a téli és a nyári idszakban. A gyerekek nagyon okos
kérdéseket tettek fel az eladónak, ebbl is kiderült, hogy érde-
kelte ket a téma. Az eladások végén a pedagógusok is intéz-
tek számos észrevételt az eladóhoz, többek között azt is, hogy
nem csak a gyerekeknek lenne ez hasznos még a közeljövben,
hanem a felntteknek is részt kellene venni egy ilyen jelleg
"továbbképzésen", hiszen sokan a felnttek közül sem rendel-
keznek a megfelel tudással. Szeretném megragadni az alkal-
mat hogy, tolmácsolja Hölgye Attila kérését, hogy amennyiben
vannak vállalkozó szellem felnttek, akik részt vennének a vízi
mentk mindennapi életében, azoknak a jelentkezését szívesen
várja.
A késbbiekben is lesz folytatása ezeknek az eladásoknak,
hiszen nem lehet elég korán kezdeni többek között a vízi mentés
oktatását sem, mert a tudás birtokában életet is lehet menteni.

Szilágyi Gergely 
környezetvédelmi referens

ÚJ TÁVL ATOK NYÍLNAK TÉRSÉGÜNK
IDEGENFORGALMÁNAK FEJLESZTÉSÉBEN

DRR.  SZZÁÁNNTTHHÓÓ GYYÖÖRRGGYYNNÉÉ

Örömmel adhatok tájé-
koztatást arról, hogy má-
sok jó példájából tanulva
és saját jövõnk érde-
kében példás rendben és
gyorsasággal alakult meg
a TDM egyesület decem-
ber 20-i, a Kék Duna
Wellness Hotelben meg-
tartott alakuló ülésén. A
Turisztikai Desztináció
Menedzsment - egyesü-
letként - az idegenforga-
lom területén történõ
összefogás intézménye-
sített formája. Segítségé-
vel a turisztikában, az
összefogás erejével szá-
mos lehetõség nyílik.
Ezek közül néhányat
emelnék ki vázlatosan:
Növelheti a térség cse-
lekvõképességét és kom-
petenciáját, az egyénekét
olyan mértékben, melyre
önállóan senkinek nem
lenne ereje. Segítségével
önálló arculatot nyerhet
a térség, márkatermékek
jöhetnek létre. Mindezzel
jó hírnévre és versenye-
lõnyre is szert téve. A
közösségteremtés új te-
ret és lendületet kap
segítségével. Jobb érdek-
érvényesítés érhetõ el.
Más területeken is jö-
vedelmet generál. A TDM
segítségével megvalósít-
ható a megfelelõ turisz-
tikai tervezés, termék és
vonzerõfejlesztés, egysé-
ges és összehangolt mar-
keting és kommuniká-
ció, emberi erõforrás
fejlesztés, idegenforgalmi
beruházások. Mindaz,

amitõl a régóta áhított
idegenforgalmi fellendü-
lést várhatjuk! (Részle-
tesebb tájékoztatást a
TDM-rõl a www.piacter-
insula.hu oldalon talál-
ható prezentációból kap-
hat az érdeklõdõ.) Az
alakuló ülésre több mint
100 meghívó került ki-
küldésre, önkormányza-
toknak, vállalkozások-
nak és civil szerveze-
teknek. Az ülésen 43
résztvevõ volt, akik meg-
felelõen reprezentálták a
három fõ területet. A
megjelentek többsége a-
lapító tag lett, akik jó-
váhagyták Novák Pál
Apaj polgármestere által
elõterjesztett Alapító oki-
ratot és megválasztották
az egyesület elnökségét.
Ebben a három fõ te-
rületet képviselõk egyen-
lõ arányban, 3-3-3 fõvel
kerültek be. 

Az elnökség összetétele:
Dr. Dávid László elnök, a
parlament idegenforgal-
mi bizottságának kültag-
ja, Novák Pál elnökhe-
lyettes, Apaj polgármes-
tere, a CSÖT elnökhe-
lyettese, Dr. Szánthó
Györgyné elnökhelyet-
tes. a Sophia Idegenfor-
galmi, Szolgáltató-és Ke-
reskedelmi Bt. igazgató
tulajdonosa, Dr. Molnár
Pál Kisdunamenti Civil
Szervezetek elnöke,
Schuster János Apaj-
Ürbõpusztai Természet-
védõ Vadásztársaság
elnöke, Kreiszt László
Taksony polgármestere,
Gergõné Varga Tünde
Dunavarsány Önkor-

mányzatának képvise-
letében, Farkas Tamás
Szaktudásház Zrt. - Kék
Duna Wellness Hotel
képviseletében, Szöllõsi
Árpád a KORAX alapító
igazgatója.
Az egyesület nyitott és az
ide vonatkozó rendelke-
zés értelmében minden
idegenforgalomban érde-
keltnek elemi érdeke az
abba történõ belépés.
Elsõsorban a közösség-
ben rejlõ lehetõségek
miatt. Fontos tudni
továbbá, hogy abban a
térségben ahol TDM
megalakult idegenforgal-
mi témában pályázatot
csak TDM tagja nyújthat
be! Szeretettel hívunk és
várunk mindenkit az
egyesületbe. Az egyesü-
let közhasznú, és már a
januárban TDM szerve-
zetek részére meghirde-
tett pályázaton részt
vehet. Ennek elõfeltétele
a sikeres bírósági bejegy-
zés, és a szakmai regiszt-
ráció.

Az elnökségnek sok fela-
data van még a sikeres
indulás érdekében. Fel
kell állítania az egyesület
munkaszervezetét, infor-
mációs irodáját - ezt az
eddigi Tourinform iroda
fogja megtestesíteni -
pályázati felhívás útján
meg kell találnia a
megfelelõ vezetõ szemé-
lyét a TDM managerét.
Fontos kérdés a tagdíjak
igazságos rendszerének
kialakítása is. Rajtunk
fog múlni, hogyan tu-
dunk élni a felkínált
lehetõségekkel.

VÍÍZZII MM EE NN TT SS "TTOOVVÁÁBBBB KKÉÉPPZZÉÉSS"
GGYYEERREEKKEEKKNNEEKK

Házaskurzus
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 Szigethalmon, a Városi Szabadid Központban 
2011 Február19.-tl minden szombat délután lesz. Megfelel létszám esetén!
Regisztrálj a házas kurzusra a baloghkaroly60@gmail.com e-mailen
További információkért hívd a 0670/7703245-öt, vagy írj e-mailt a fenti címreHa felkel-
tettük az érdekldésüket jöjjenek és gyzdjenek meg személyesen arról, hogy bárkinek
lehetséges ugyan ezeket az élményeket átélni. Szeretettel  várunk  minden  érdekldt.
2011.  február  19-één  18:00-kkor  a  Városi  Szabadid  Központba.

Balogh Károly és Marika



Az  ülés  határozatképes.

Négy sürgõsségi indítvány
érkezett. Ebbõl az egyik be-
nyújtása nem felelt meg a a
most módosított SzMSz-
nek, amely így szól: "A sür-
gõsségi indítványt (elõter-
jesztést) legkésõbb az ülés
napján, a képviselõ-testület
ülésének megkezdését meg-
elõzõ 1 óráig írásban a pol-
gármesternél kell benyúj-
tani. Az igazságügyi szak-
vélemény kérésére vonatko-
zó elõterjesztés nem érke-
zett be hozzám 17.00 óráig.
Ez sérti a legutóbbi alka-
lommal módosított és elfo-
gadott SzMSz-t. 
A három sürgõsségi elõter-
jesztést 35., 36. és 37. napi-
rendi pontban javaslom tár-
gyalni:
-35.  A képviselõk és bizott-
sági tagok részére informa-
tikai háttér biztosítása
-36. Tervezési Szerzõdésmó-
dosítás Szigethalom Város
településszerkezeti tervének
módosítása és a Mátyás u. -
Kolozsvári u. - Kossuth La-
jos u. - József Attila u. által
határolt terület szabályozási
terve és helyi építési szabá-
lyzata vonatkozásában 
- 37. Határozati javaslat a
felterjesztési jog gyakorlá-
sára

1.) Tájékoztató a két ülés
között történt eseményekrõl
334/2010.  (XII.16.)    határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a két ülés
között történt eseményekrõl
szóló tájékoztató szövegét
elfogadja.

2.) Beszámoló a lejárt határ-
idejû határozatok végrehaj-
tásáról
335/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a lejárt ha-
táridejû határozatok végre-
hajtásáról szóló beszámoló
szövegét nem fogadja el. 

3.) Zárt ülés
4.) Szigethalom Város Önkor-
mányzat rendelet-tervezete a
települési szilárd hulladék-
kal kapcsolatos közszolgál-
tatás szabályainak és díjá-
nak meghatározásáról szóló
6/2006.(III.31.) Kt. rendelet
módosításáról
337/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy Szigethalom
Város Önkormányzat tele-
pülési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatás
szabályainak és díjának
meghatározásáról szóló 6/

2006. (III.31.) önkormány-
zati rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezet szö-
vegét elfogadja.

5.) SZIKÕ Nonprofit Köz-
hasznú Kft 2011 évi üzleti
terve, valamint Szigethalom
város Önkormányzat Képvi-
selõ-testületének rendelet-
tervezete a víz-és csatorna-
díjak megállapításáról szóló
13/1997. (VII.8.) Kt. rendelet
módosításáról
338/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testület
felkéri a SZIKÕ Nonprofit
Közhasznú Kft-ét, hogy biz-
tosítson betekintést minden
szükséges dokumentumba,
hogy a Képviselõ-testület
felülvizsgálhassa a Kft. ár-
képzési gyakorlatát, vala-
mint a Kft. dolgozza ki a vál-
lalkozói víz- és csatornadíj
bevezetésének lehetõségét. 

339/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testület
felkéri a Polgármesteri Hi-
vatalt, hogy szerezze be a
pályázat kiírójának tájékoz-
tatását, miszerint a vállal-
kozói vízdíj bevezetésével - a
lakossági vízdíj értékének
megtartása mellett - bekö-
vetkezõ változások befolyá-
solják-e a pályázat további
fenntartását.

6.) A víz- és szennyvízrend-
szer fejlesztésére a céltarta-
lékba tervezett összegbõl
elõirányzat módosítási kére-
lem
340/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a 2010. évi
költségvetés céltartalékába
a víz- és szennyvízrendszer
fejlesztésére maradt 11.555.
750.- forint (számlákkal alá-
támasztott) összegbõl a  kia-
dások elõirányzatára törté-
nõ átcsoportosítást jóvá-
hagyja. Felkéri a jegyzõt,
hogy az elõirányzat módo-
sításokat hajtsa végre és a
költségvetési rendeletet en-
nek megfelelõen módosítsa.

7.) A Városközpont projekt-
hez kapcsolódó közbeszerzé-
si eljárások lefolytatását
végzõ cég kiválasztására
irányuló ajánlatkérõi eljárás
elbírálása
341/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a "Szigetha-
lom Városközpontjának
funkcióbõvítõ fejlesztése és
funkcióerõsítõ rehabilitáció-
ja" címen benyújtott, KMOP
-5.2.1/B-09-1f-2010-0010
azonosító számú projekthez

kapcsolódóan ismételt aján-
latkérõi pályáztatást a pro-
jekthez kapcsolódó közbe-
szerzési eljárások (kivitele-
zésre, hitelfelvételre és esz-
közbeszerzésre)  vonatkozó-
an nem folytat le. 

8.) Az új sportpálya megva-
lósításához kapcsolódó pro-
jektterv pályázatokat értéke-
lõ szakmai bizottság felállí-
tása
342/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a "Szigethal-
mi Sportközpont megvaló-
sítása" tárgyában meghirde-
tett projektterv pályázatra
beérkezõ  pályázati doku-
mentációk értékelésére szak-
mai bizottságot hoz létre. A
szakmai bizottság feladata a
pályázati dokumentációk
végsõ értékelése, javaslatté-
tel a nyertes pályázatokra és
díjazásukra vonatkozóan a
Képviselõ-testület felé. Fel-
kéri a Településgazdálko-
dási- és Vállalkozásfejlesz-
tési Bizottságot a szakmai
bizottság feladatainak ellá-
tására.

9.) Az "Összefogás Sziget-
halom gyermekeiért" címû
pályázathoz kapcsolódóan
ajánlatkérõi pályáztatás le-
folytatása
343/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
Ferenci Edit alpolgármester
javaslatára a TAMOP-3.3.2-
08/1-2008-0008 számú,
"Összefogás Szigethalom
gyermekeiért" c. projekthez
kapcsolódó pályázatra  aján-
latkérõ levelet a  Novoszolg
Kft. ( ügyvezetõ: dr. Novák
István) helyett  a  BÁZIS 1
Pedagógiai Szolgálat  részé-
re küldi meg. A pályázat
szövegébe kerüljön bele,
hogy az elbírálásánál elõnyt
jelent a FAT (Felnõttképzési
Akkreditációs  Testület) ta-
núsítványának megléte.

344/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy TAMOP-
3 .3 .2 -08/1-2008-0008
számú, "Összefogás Sziget-
halom gyermekeiért" c. pro-
jekthez kapcsolódóan aján-
latkérõ pályázatot folytat le
az alábbi szolgáltatás igény-
bevételére vonatkozóan:
- szakmai tanfolyamok szer-
vezése, lebonyolítása: neve-
lõtestületenként 2 db, vala-
mint a fenntartó számára
szervezett 1 db, 30 órás
képzés, tervezett összege
bruttó 4.600.000 Ft. A szol-
gáltatás nyújtásának költ-
ségét a támogató által nyúj-
tott támogatási elõleg ter-
hére biztosítja.
A pályáztatásban résztvevõ
társaságok részére Ajánlat-
kérõ levél kerül kiküldésre.
Az ajánlatok elbírálása a

legalacsonyabb ajánlati ár
alapján történik a Kedvez-
ményezett hivatalos képvi-
selõje által. A szolgáltatások
költségének kifizetése a pro-
jekt költségvetésben ter-
vezésre került. Az ajánlat-
kérõ levél az alábbi cégek-
nek kerül kiküldésre:
-MIOK Pedagógiai Szakmai
Szolgáltató Intézet, 
igazgató: Répás Ildikó 
-BÁZIS 1 Pedagógiai Szolgálat 
-Pszichofitt Kft.,  ügyvezetõ:
dr. Mucsi István 
Felhatalmazza Fáki László
polgármestert a pályáztatás
során beérkezõ ajánlatok -
jelen határozatban megfo-
galmazottak szerinti - elbí-
rálására, továbbá a nyertes
ajánlattevõvel történõ szer-
zõdéskötésre. A pályázat
szövegébe kerüljön bele,
hogy az elbírálásánál elõnyt
jelent a FAT (Felnõttképzési
Akkreditációs  Testület) ta-
núsítványának megléte.

10.) A Szigethalom Város-
fejlesztõ Kft. 2011. évi üzleti
tervének elfogadása
345/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
ügy dönt, hogy Szigethalom
Városfejlesztõ Kft. Felügyelõ
Bizottsága a Kft. 2011. évre
vonatkozó üzleti tervét vizs-
gálja meg; a Kft. üzleti tervét
a Képviselõ-testület 2011.
februári ülésén újra tárgyalja. 

346/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a Szigetha-
lom Városfejlesztõ Kft. ré-
szére az alábbi személyi jel-
legû változást jóváhagyja. A
jelenleg alkalmazásban álló
mûszaki-beruházási refe-
rens határozatlan idejû to-
vábbfoglalkoztatása. Felha-
talmazza Csiszérné Halász
Ildikót, a Kft. ügyvezetõjét a
munkaszerzõdés fentiek és
az üzleti tervben foglaltak
szerinti módosítására. 

11.) Polgármesteri Hivatal
(2315 Szigethalom, Kossuth
L. u. 10.) Alapító Okiratának
módosítása
347/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a Polgármes-
teri Hivatal 1. sz. melléklet
szerinti Módosító Alapító
Okiratát és a 2. sz. melléklet
szerinti Egységes szerkezetû
Alapító Okiratát 2011. ja-
nuár 1-jei hatállyal elfogadja.

12.) Közoktatási intézmé-
nyek - Gróf Széchenyi István
Általános Iskola (2315 Szi-
gethalom, Thököly u. 37.),
Szent István Általános Isko-
la (2315 Szigethalom, Sza-
badkai u. 64.) Alapító Ok-
iratainak módosítása
348/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete

úgy dönt, hogy a fenntartá-
sában lévõ Gróf Széchenyi
István Általános Iskola 1.
sz. melléklet szerinti Mó-
dosító Alapító Okiratát és a
2. sz. melléklet szerinti Egy-
séges szerkezetû Alapító Ok-
iratát 2011. január 1-jei ha-
tállyal elfogadja.

349/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a fenntartá-
sában lévõ Szent István
Általános Iskola 3. sz. mel-
léklet szerinti Módosító
Alapító Okiratát és a 4. sz.
melléklet szerinti Egységes
szerkezetû Alapító Okiratát
2011. január 1-jei hatállyal
elfogadja.

13.) Gróf Széchenyi István
Általános Iskola (2315 Szi-
gethalom, Thököly u. 37.) Pe-
dagógiai Programjának - He-
lyi tantervének - módosítása
350/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a közokta-
tásról szóló 1993. évi LXX
IX. törvény 44. § (1) be-
kezdésében foglaltak alap-
ján - figyelembe véve a  köz-
oktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény módosítá-
sáról szóló 2010. évi LXXI.
törvényben foglaltakat - a
Gróf Széchenyi István Álta-
lános Iskola Pedagógia Prog-
ramját, az 1. sz. melléklet-
ben jelölt változtatásokkal,
jóváhagyja.

14.) A Szent István Általános
Iskola (2315 Szigethalom,
Szabadkai u. 64.), házirend-
jének módosítása.
351/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
a közoktatásról szóló 1993.
évi LXIX. törvény 40. § (10)
bekezdése alapján - az 1.
számú mellékletben jelölt
módosításokat figyelembe
véve - a Szent István Álta-
lános Iskola házirendjét
jóváhagyja. 

15.) Négyszínvirág Óvoda
(2315 Szigethalom, Rákóczi
F. u. 145.) Alapító Okiratá-
nak módosítása
352/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a fenntartá-
sában lévõ Négyszínvirág
Óvoda 1. sz. melléklet sze-
rinti Módosító Alapító Oki-
ratát és a 2. sz. melléklet
szerinti Egységes szerkezetû
Alapító Okiratát 2011. ja-
nuár 1-jei hatállyal elfogadja.

16.) Négyszínvirág Óvoda
(2315 Szigethalom, Rákóczi
F. u. 145.) Helyi Nevelési
Programjának módosítása
353/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
a közoktatásról szóló 1993.
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évi LXXIX. törvény 44. § (1)
bekezdésében foglaltak a-
lapján a Négyszínvirág Óvo-
da (2315 Szigethalom, Rá-
kóczi F. u. 145..)  Helyi Ne-
velési Programját jóváhagyja. 

17.) Szivárvány Bölcsõde és
Védõnõi Szolgálat Alapító Oki-
ratának módosítása
354/2010.  (XII.16.) határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a fenntar-
tásában lévõ Szivárvány
Bölcsõde és Védõnõi Szol-
gálat 1. sz. melléklet szerin-
ti Módosító Alapító Okiratát
és a 2. sz. melléklet szerinti
Egységes szerkezetû Alapító
Okiratát 2011. január 1-jei
hatállyal elfogadja.

18.) Közmûvelõdési intéz-
mények Városi Szabadidõ-
központ (2315 Szigethalom,
Sport u. 4.), Hegedüs Géza
Városi   Könyvtár (2315 Szi-
gethalom, József A. u. 59.)
Alapító Okiratainak módosí-
tása
355/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a fenntartá-
sában lévõ Városi Szabadi-
dõközpont 1. sz. melléklet
szerinti Módosító Alapító
Okiratát és a 2. sz. melléklet
szerinti Egységes szerkezetû
Alapító Okiratát 2011.
január 1-jei hatállyal elfo-
gadja.

356/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a fenntartá-
sában lévõ Hegedüs Géza
Városi Könyvtár 3. sz. mel-
léklet szerinti Módosító Ala-
pító Okiratát és a 4. sz. mel-
léklet szerinti Egységes
szerkezetû Alapító Okiratát
2011. január 1-jei hatállyal
elfogadja.

19.) Szigethalom Önkor-
mányzat Polgármesteri Hi-
vatala és szakfeladatai, va-
lamint önállóan mûködõ in-
tézményeinek 2011. évi Költ-
ségvetési Koncepciója
357/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a Polgármes-
ter által beterjesztett 2011.
évi Költségvetési Koncepciót
nem fogadja el.

20.) 2011. évi étkezési téríté-
si díjak megállapítása
358/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a 2011. évi
étkezési térítési díjak megál-
lapításáról szóló  27/2010.
(XII.22.) önkormányzati ren-
delet-tervezet szövegét elfo-
gadja és a rendeletet megal-
kotja. 

21.) Szigethalom Város Ön-
kormányzat helyi adóren-

deleteinek felülvizsgálata
terv kiegészítése
359/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a helyi a-
dókról szóló 28/2010.
(XII.22.) önkormányzati ren-
deletet a melléklet szerinti
tartalommal megalkotja,
egyúttal az idegenforgalmi
adóról szóló 13/1998.
(XII.15.) számú rendelete és
ennek 36/2008.(XII.30.) sz.
módosítása, a telekadóról
szóló 28/2008. (XI.27.) szá-
mú rendelete, a helyi épít-
ményadóról szóló 29/ 2008.
(XI.27.) számú rendelete, a
magánszemélyek kommu-
nális adójáról szóló 30/
2008. (XI.27.), a helyi ipar-
ûzési adóról szóló 33/ 2009.
(XII.21.) számú rendeleteit
hatályon kívül helyezi 2010.
december 31-ével.

360/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy az adóigaz-
gatási feladatot ellátó köz-
tisztviselõk anyagi érdekelt-
ségérõl szóló 34/2008.
(XII.30.) önkormányzati ren-
deletét  2011. január 1-ével
hatályon kívül helyezi. 

22.) Szigethalom Város Ön-
kormányzat Képviselõ-testü-
letének a szociális igazga-
tásról és a szociális ellátá-
sokról, valamint a családtá-
mogatás helyi rendszerérõl
szóló 14/2010.(V.27.) önkor-
mányzati rendeletének mó-
dosítása törvényességi ész-
revétel alapján 
361/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a szociális i-
gazgatásról és a szociális el-
látásokról, valamint a csa-
ládtámogatás helyi rendsze-
rérõl szóló 14/2010.(V.27.)
önkormányzati rendelet mó-
dosításának 1. sz. módosító
rendelet szövegét elfogadja.

23.) Szigethalom Város Ön-
kormányzat Képviselõ-testü-
letének a feladatkörébe tar-
tozó szociális szolgáltatások-
ról szóló 17/2007.(X.31.) ön-
kormányzati rendeletének
módosítása törvényességi
észrevétel alapján 
362/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a feladatkö-
rébe tartozó szociális szol-
gáltatásokról szóló 17/
2007.(X.31.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló
rendelet szövegét elfogadja.

24.) A közterület használa-
táról, védelmérõl, díjáról szó-
ló 23/2008.(VIII.29.) rende-
let felülvizsgálata
363/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
a közterület használatáról,

védelmérõl, díjáról szóló
23/2008. (VIII.29.) számú
rendelet mellékletét nem
módosítja, azt a 2011. évi
költségvetésben a jelenlegi
díjtáblázattal hagyja jóvá. 

25.) Rendelet-tervezet Szi-
gethalom Önkormányzat tu-
lajdonában lévõ lakások és
nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díjáról
364/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
a Szigethalom Önkormány-
zat tulajdonában lévõ laká-
sok és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérleti
díjáról szóló 1/2002. (II.8.)
Kt rendeletét 2010 évben
nem módosítja. 

365/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a Szigetha-
lom Önkormányzat tulaj-
donában lévõ lakások és
nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti szerzõdé-
seit Holczhauser Zsuzsanna
Szh, Kolozsvári u. 14.(kom-
fort nélküli bérleményre) ÉS
Illés Ágnes Szh, Kolozsvári
u. 14. (komfort nélküli bér-
leményre), Bak Ágnes Szh,
Kolozsvári u. 14.(félkomfor-
tos bérleményre), kérelmére
2011. évre meghosszabbítja,
egyben felhatalmazza Fáki
László polgármestert, hogy
a bérleti szerzõdéseket írja
alá. 

26.) A közvilágítás karban-
tartására létrejött Magyaror-
szági Települések Közvilágí-
tási Közhasznú Egyesületé
történõ csatlakozás
366/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete:
1.) Meghatározott célra, a
közvilágítás üzemeltetésére
és fenntartására létrehozott
"Magyarországi Települések
Közvilágítási Közhasznú E-
gyesületé"-hez, az Alapító
Okirat megismerését köve-
tõen, az abban foglaltakkal
egyetértve, ahhoz rendes
tagként való csatlakozásáról
dönt.
2.) Felhatalmazza a Polgár-
mestert, hogy a Belépési
nyilatkozatot aláírva, azt
küldje meg az egyesület
Elnökségének, továbbá az
egyesület új tagok felvéte-
lérõl határozó közgyûlésén
vegyen részt.

27.) Szigethalom és Környé-
ke Intézményfenntartó Tár-
sulás bõvítése
367/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
- figyelembe véve a helyi
önkormányzatok társulá-
sairól és együttmûködésérõl
szóló 1997. évi CXXV. tv. 4.
§ (1) bekezdésében, vala-
mint a Szigethalom és
Környéke Intézményfenn-

tartó Társulás Társulási
Megállapodásának 9.1. pon-
tjában foglaltakat - minõ-
sített többséggel úgy dönt,
hogy Halásztelek Város
Önkormányzat Szigethalom
és Környéke Intézmény-
fenntartó Társulásához való
csatlakozási szándékát be-
fogadja.

28.) 2011. évi szúnyoggyérítés
368/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a 2011. évi
szúnyoggyérítést a Csepel-
Sziget és Környéke Többcélú
Önkormányzati Társulás
keretén belül a társulás tag-
jaival együtt végezteti el.

369/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a 2011. évi
szúnyoggyérítésre maxi-
mum 500.000,- Ft-ig a költ-
ségeket biztosítja. Egyben
megbízza Tézsla Pál közte-
rület - felügyelõt a munka
ellenõrzésével.

29.) Televíziómûsor-szolgál-
tatás vásárlás
370/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy 2010. de-
cember 31-i hatállyal fel-
mondja a jelenlegi mûsor-
szolgáltatásra kötött szerzõ-
dését a PR-Telecom Zrt-vel.
Felhatalmazza Fáki László
polgármestert, hogy folytas-
son tárgyalásokat a Zrt.
képviselõjével a hat hóna-
pos felmondási idõ eltekin-
tésérõl. 

30.) Bak Ágnes szolgálati fé-
rõhelyre vonatkozó kérelme
371/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Önkormányzat
Képviselõ-testülete úgy
dönt, hogy Bak Ágnes és
gyermekei részére 2010.
december 15. napjától -
2011. december 31. napjáig
a Szigethalom, Kolozsvári u.
14. szám alatt lévõ óvoda
tetõterében 1 - félkomfortos
besorolású - szolgálati fé-
rõhelyet biztosít. Felkéri
Fáki László polgármestert,
hogy Bak Ágnessel a bérleti
szerzõdést kösse meg. 

31.) Haraszti Béla támogatá-
si kérelme
372/2010.  (XII.16.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
Haraszti Béla Venesz-díjas
cukrászmester könyvének
megjelentetését a könyvbe-
mutató médiában való nép-
szerûsítésével, a bemutató
során felmerülõ költségek
(bérleti díj) átvállalásával
segíti, valamint a megjelent
kiadványból 60.000 Ft ér-
tékben vásárol. A támoga-
tást a költségvetésben ter-
vezetthez képest többletként
befolyt kamatbevételek ösz-

szegbõl biztosítja.  Felkéri a
jegyzõt, hogy az elõirányzat
módosításokat hajtsa végre
és a költségvetési rendeletet
ennek megfelelõen módosít-
sa.

32.) Döntés az EDTR - dön-
téstámogató rendszer be-
szerzésérõl 
A Pénzügyi és Vagyongaz-
dálkodási Bizottság levette a
témát a napirendjérõl. 

KÖZMEGHALLGATÁS
TTiisszztteelltt  SSzziiggeetthhaallmmii
LLaakkoossookk..  EEzzúúttoonn  éérr-
tteessííttjjüükk  öönnöökkeett,,hhooggyy
SSzziiggeetthhaalloomm  VVáárrooss
KKééppvviisseellõõ  TTeessttüülleettee
22001111..  ffeebbrruuáárr  2255-
éénn,,  ((ppéénntteekkeenn))  aa  VVáá-
rroossii  SSzzaabbaaddiiddõõkköözz-
ppoonntt  ZZöölldd  tteerrmméébbeenn,,
1188  óórrááttóóll,,  kköözzmmeegg-
hhaallllggaattáásstt  ttaarrtt,,  mmeellyy-
nneekk ttéémmáájjaa  aa  tteessttüü-
lleett  cciikklluusspprrooggrraammjjaa..
SSzzíívveess  mmeeggjjeelleennéé-
ssüükkrree  sszzáámmííttuunnkk..

UTOLSÓ ÜDVÖZLET ÉS
KÖSZÖNET,  ELHUNYT
FEJES LAJOS EMLÉKÉRE!
A következ gondolataimmal
szeretném a köszönetemet
kifejezni a Zöld Háló Egyesü-
let nevében: +"Drága Lajos"
Te nemcsak lelkiekben, sza-
vakkal hanem óriási anyagi
segítséggel voltál az egyesü-
letünk iránt, amelyet úgy
gondolom, hogy sikerült az
egész település javára építé-
sére szépítésére is fordítani.
A nagyon sokból szeretnék
egy néhányat kiemelni, pl.: a
Duna-parti buszjárat 2003.
szeptember 1-vel való bein-
dításában, több utcának és
lakóparknak valamint az új
bölcsödének az udvari fásí-
tásában, virágültetésekben,
de nagy segítséget nyújtottál
a település takarítás és hulla-
dékbegyjtésében is és még
sorolhatnám mi mindent tet-
tünk együtt a településünkért.
Úgy érzem a zöldet még zöl-
debbé tettük. A jó kedved a
hozzáállásodat, a segítsége-
det az egyesületünk hiányol-
ni fogja. Emléked megriz-
zük, és örökké velünk marad.
Nyugodj békében Lajos. Fájó
szívvel búcsúzunk és szinte
részvétünk az egész család-
nak. Tisztelettel: 

Regényi Tiborné Aranka 
az egyesület elnöke
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Kincskeres  Karácsony  
a Kékszínvirág Óvodában

CSSUURRCCSSIIÁÁNNÉÉ TÖÖRRÖÖKK ILLOONNAA

gyermekvédelmi
koordinátor

2010. december 17-én
immár hagyományosan
megrendezésre került a
Kékszínvirág tagóvodá-
ban a Kincskeresõ Kará-
csonyi délután, amelyet
a hátrányos helyzetû
családok megsegítésére
hoztunk létre több éve.
Tagóvodánként négy
családnak sikerült ki-
osztanunk egy-egy tartós
élelmiszereket tartalma-
zó csomagot, amely meg-
könnyítette és megszépí-
tette az ünnepeket. Ezú-
ton szeretném megkö-
szönni a Kék óvoda kis
óvodásainak és tánco-
sainak a szívet melenge-
tõ mûsort, a gyermekvé-
delmi felelõsöknek a
finom süteményeket,
Schuller Erzsikének a
szaloncukrot, Csurcsia
Istvánné Babinak, Süs-
né Fejes Anikó családjá-
nak és édesanyjának a
felajánlott tartós élelmi-
szereket, és végül, de
nem utolsó sorban Fáki
László polgármester úr-
nak és a szigethalmi ön-
kormányzatnak az anya-
gi támogatást.
Ehhez kapcsolódóan a
"Betlehemi esték" ren-
dezvény keretén belül
jótékonysági musical e-

lõadás volt a szigethalmi
Dísz téren. A koncert in-
gyenes volt, de aki tehet-
te, cipõsdoboznyi gye-
rekjátékot helyezhetett el
a helyszínen lévõ kará-
csonyfa alatt, amit szin-
tén a hátrányos helyzetû
szigethalmi gyerekek
kaptak meg ajándékba.

Ennek a programnak a
sikeres megszervezését
köszönjük a Mûvelõdési
Ház dolgozóinak és min-
den ajándékot adó jóté-
konykodónak. Bízunk
benne, hogy ez a szép
hagyomány továbbra is
fennmarad.

"Angyal zenéje, gyertyafény, kincses kezem hogy lett szegény?
Nem adhattam ma semmi mást, csak jó meleg simogatást."

Áprily Lajos

Szülõi fórum
ÁGGIICCSS VIIKKTTÓÓRRIIAA

jegyzõ

Szigethalom Város Ön-
kormányzat tisztelettel
meghívja Önt és kedves
családját 2011. február
9 - én szerdán 18.00 órá-
tól a Városi Szabadidõ-
központban (2315 Szi-
gethalom, Sport u. 4.)
megrendezésre kerülõ
SZÜLÕI FÓRUMRA, mely-
nek Témái: 
Ki a tanköteles gyermek?
Maradjon a gyermek az

oviban, vagy menjen is-
kolába? Iskolaérett-e
gyermekünk? Mit vizsgál
a nevelési tanácsadó? 

Nagy kérdések kicsikrõl
iskolakezdés elõtt. Álta-
lános iskolai körzetha-
tárok, vagyis melyik is-
kolába kötelezõ tanköte-
les gyermekünket beírat-
ni. Bemutatkozik a szi-
gethalmi Gróf Széchenyi
István Általános és a
Szent István Általános
Iskola. A fórumon az
iskolák bemutatják ne-

velési-pedagógiai prog-
ramjaikat, módszereiket.
Tájékoztatást adnak a
napközi és az iskolaott-
hon tapasztalatairól,
tanórákon kívüli foglal-
kozások lehetõségeirõl,
továbbá az iskolába
hívogató foglalkozások-
ról, nyílt napokról, azok
idõpontjairól és a beíra-
táshoz szükséges tudni-
valókról. 

Minden kedves szülõt és
érdeklõdõt szeretettel hí-
vunk és várunk.

Adó 1%
A Szigethalmi Óvodásokért Alapítvány ezúton kéri az Önök
segítségét, hogy 780 kisóvodás juthasson udvari fejlesztõ
játékokhoz. Az elmúlt években a felajánlott 1%-ból vala-
mennyi tagóvodánk udvara gazdagodott ilyen játékokból a
gyermekek nagy-nagy örömére. Bizonyára sokat hallják,
hogy mennyire meghatározó a gyerekek életében az elsõ, az
"alapozó" színtér, az óvoda szerepe. FOGJUNK ÖSSZE!
Segítsenek nekünk, hogy okosan, sok-sok élményt átélve
teljenek az óvodás évek! Adószám: 18687738-1-13. Az ovi-
sok nevében:

Zoltay Árpádné
A Szigethalmi Óvodásokért Alapítvány 

Kuratórium elnöke

A Gróf Széchenyi István Általános Iskola tanulói és dolgo-
zói nevében megköszönjük az 1% adó felajánlásukat.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy 2011-ben is támogassák
alapítványunkat. Szigethalmi Gyermekek Mosolyáért
Alapítvány adószáma: 18660544-1-13. Köszönettel:

Egyed Jolán a kuratórium elnöke

NÁD BÉLA ÉS A 6.  C

December hónap folyamán
MI, a szentistvánosok 6. c-s
kompániája két múzeum-
ban is megfordultunk. Két
nagyszerû, de teljesen elté-
rõ élményt kaptunk. Kezdõ-
dött hazai pályán: decem-
ber 10-én Klenizel Icu invi-
tálta a helyieket egy kis ad-
venti munkálkodásra. Már
tavaly is nagy élmény volt
buksijaimnak ez a prog-
ram. Ica és kis csapata idén
is kitett magáért. Gyerme-

keim szorgos kézzel és lel-
kesen csivitelve gyúrták a
viaszt, ragasztottak, ta-
pasztottak, mártogattak..
és még ki tudja mi mindent
mûveltek. Nagy sikert ara-
tott a program. Magával
ragadott engem is, de nem
ez volt az, ami igazán
felpezsdített.  Egy aprócska
ellopott 5 perc, mikor Icával
kióvakodtunk és õ büszkén
mutatta a készülõ új hely-
iséget. Lelkesen beszélt az
adományokról. Olyan hevü-
let szállta meg, mint a Hely-
ség kalapácsának számos
szereplõjét. Úgy együtt tud
örülni minden aprócska
téglának…. A végén már a-

karva-akaratlan együtt ö-
rültem vele. Még jó, hogy
szinte havonta találkozom
az "õrület" szent lángjával.
Ezek a tüzek olvasztják meg
a közömbösségtõl átfagyott
közösségeket. Hol a könyv-
tárban, hol egy alkotó kö-
zösségben (festõk, néptán-
cosok), hol pedig itt, a MI
szó szerint kis múzeu-
munkban.
December 16-án osztályom
az 5. c-tõl megtámogatva
ellátogatott Szigetszentmik-
lósra az Ádám Jenõ Mú-
zeumba. Mivel iskolánk a

zenemûvészet istápolója, a
"cések" pedig zenetagozato-
sok, nem árt, ha a nyuga-
tról behömpölygõ igényte-
lenség közepette szembe-
sülnek a saját népük nagy-
ságával. Ha zenérõl van szó,
akkor adott itt a Szigetor-
szágban a program- az Ádám
Jenõ Múzeum. Gazdag anyag,
lelkes vezetés, a végén tu-
dásteszt.  A jó válaszért a-
jándék. Nagy élmény volt ez
is. De nekem valahogy a
végén Ica kis téglája ugrott
be Szigethalmon a készülõ
új, aprócska kiállítóhelység
falában. Na, igen! Furcsán
mûködik az emberi agy! 

DECEMBER, A MÚZEUMOK HÓNAPJA



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. 

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.
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Tisztelt Olvasóink, Szigethalmi Lakosok!

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

Olvasóink és a város lakossága lassan már megszokhatta, hogy a városi rendez-
vényeken megtalálhatják a Hegedüs Géza Városi Könyvtár pavilonját, ahol a
könyvtár munkatársai bemutatják az intézményt és népszersítik az olvasáskultúrát.
Az idei évben elször, - de ígérjük nem utoljára - a Betlehemi esték programsorozat
keretében is "felvertük sátrunkat" a Dísz téren, ahol könyvtári zsíros kenyérrel
vendégeltük meg a látogatókat, és egy kis ajándékkal kedveskedtünk kicsiknek és
nagyoknak, megköszönve ezzel egész éves támogatásukat.

2011.  év  Magyarországon  a  zene  éve. A városi szavalóverseny is ennek jegyében
került meghirdetésre Vers és dallam címmel. Ehhez kapcsolódóan a Hegedüs Géza
Városi Könyvtár ajánlójegyzéket készített, ezzel is segítve a felkészülést. Szeretettel
várjuk az érdekldket!

Dés László-Nemes István: 
A zene az kell (részlet)

Lehet egy dal, vagy ritmus, vagy zaj, egy árva hang, egy jel.
a zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse adjuk fel!
Mert a jó, a rossz csak szó, olyan, ami sokszor változó, 
de egy ismerõs hang, az megmarad, máris érzed, hogy védve vagy,
a dal egy biztos hely!

A zene az kell, mert körülölel, és nem veszünk majd el.
Ha van elég szív, az sokat segít, bár úgysem adjuk fel.

Itt van aki csak néz, és van aki beszél,
és van aki segít, hogyha kimerültél.
mert mindenki erõs, és életrevaló,
de van aki csak árva, és sose volt jó!
Ami fontos az, hogy úgy legyen,
az, hogy mindenki más milyen,
a zene is csak ettõl igaz, a dal csak így lesz szép!

A zene az kell, mert nem adjuk fel,
egy ritmus vagy jel, csak ne vesszünk most el, a zene az kel, mert körülölel,
ha van elég szív, a dal az csak így lesz szép!

A VÁROSI KÖNYVTÁR TÁMOGATÓI
Adelmayerné Dobos Anikó, Balázs Csilla, Bánóczy István és Istvánné, Budai
Lajos,Bárcziné Kovács Mária, Csurcsiáné Török Ilona (Tököl), Dávid
Magdaléna, Deres József, Garai Szilvia, Gõgös Lászlóné, Haraszti Györgyné,
Hodosán Jánosné, Illinger Ildikó, Kelemen Lilla, Keresztes Tamás, Kovács
János és Jánosné, Kürti Zoltán, Lupsán Beáta, Marics Simon (Tököl), Máté
Tiborné, Mezei Zsuzsanna, Molnár György, Nemes Dezsõ, Orbán Lászlóné,
Rábel Henriett, Porjesz Emma (Szigetszentmiklós), Szamosfalvi Istvánné,
Vatti család, Verteticsné Doszpod Bernadett, Vukovné Sávoly Eszter (Tököl). 
Támogatásukat köszönjük!

Miszori Sándorné könyvtárigazgató és munkatársai

Szolgáltatásaink - áraink

Az  éves  tagsági  díj  adakozó  jellegû,  legkisebb  összege    -
szigethalmi lakosoknak: 1200,-Ft -más településrõl
érkezõknek: 1400,-Ft. A legkisebb alapdíjon felüli támo-
gatást köszönettel elfogadunk (a könyvtár bõvítésére)! Az
alapdíj fejében egy alkalommal 5 db könyvet lehet kölc-
sönözni. (Az adakozó olvasók támogatásuk arányában

több kötetet is kivihetnek). Diákoknak 16 éves korig és
70  éven  felülieknek  a tagság ingyenes! 16 éven felüli,
nappali tagozatos diákoknak minimálisan 50% a tagsá-
gi díj.Késedelmi díj a határidõn túl visszahozott könyvek
után naponta 10,- Ft.
Külön  kölcsönzési  díjas  szolgáltatásaink:
- A SIKERKÖNYVTÁR - 2 hétre a kiválasztott könyv
értékének 5%-a; - Burda kölcsönzés - 1 hétre darabon-
ként 70,-Ft; - Régebbi folyóiratok - naponta és darabon-

ként 10,-Ft; - Kézikönyvtári könyv esetenkénti kölcsönzé-
si díja (csak hétvégére!) 200,-Ft; - Könyvtárközi kölcsön-
zés (ODR) szolgáltatási díja 800,-Ft; - Fax küldése belföld-
re 300,-Ft/lap ; külföldre 400,-Ft/lap ; fax fogadása 100,-
Ft/lap; - Szkennelés 100,-Ft/lap; - Laminálás: A/4
200Ft/lap; - Nyomtatás pendrive-ról, CD-rõl  fekete-fehér
30,-Ft/lap ; színes 100,-Ft/lap; - Fénymásolás: A/4
20Ft/egyoldalas  30Ft/kétold. A/3 30Ft/egyold.
40Ft/kétold.

Szeretettel meghívunk a Helytörténeti Gyûj-
teménybe 2011. Február 18-án 14-18 óráig
tartandó Far-
sangi kézmû-
ves délután-
unkra. Elbú-
csúztatjuk a
telet, készítünk
álarcokat, far-
sangi fánkot. 

Jelentkezni  a
06/70-3380-
76-881  vagy  a
06/24-4401-
837  lehet.

FARSANGI DÉLUTÁN

KLEINEIZEL ILONA

múzeumpedagógus

Minden  hónap  bizonyos  napjai-
hoz  kötõdõ  hagyományok  tük-
rözik  a  természethez  a  jeles  na-
pokhoz  való  viszonyát  az  embe-
reknek,  és  az  állatoknak.  A  hó-
napokra  jellemzõ  programok
követik  a  természet  változásait,
azokból  fakadó  dolgos  hétközna-
pok,  jeles  ünnepek  sorát.

FEBRUÁR
Böjt elõ hava vagy Halak hava

Február  2. Gyertyaszentelõ  Bol-
dogasszony: A néphit szerint
ezen a napon a tüzet megáldották
és a szentelt tûznél gyújtották
meg a gyertyákat. "Ha fénylik a
gyertyaszentelõ, ízeket szedd e-
lõ", vagyis még hosszú tél várható.
Február  3. Balázs  napja: Egyes
vidékeken, e napon tartják a
"Balázsjárást" Az iskolás gyere-
kek körbe járják a falut, és éne-
kelve adományokat gyûjtenek a
tanítónak - egy hosszú kolbászt
és szalonnát.
Február.14.  Bálint  napja: Ekkor
kezdenek párosodni a verebek, kis

verébfióka utódokról gondoskodni.
Február.17-18-19:" Farsang far-
ka": A télutó jeles napjai közül a
farsangolás ideje. Az ezzel kap-
csolatos szokások a téllel viasko-
dó és végül gyõzedelmeskedõ ta-
vaszt ünneplik. A farsang rend-
kívül gazdag szokásokban. Van
állatalakoskodás, tréfa, álarcok,
télkergetés, férfi-nõi ruha cseré-
je, zajkeltés, kakassütés, bál. A
régi fonóházakban a lányok, le-
gények játékai a farsang idõsza-
kában voltak a legvidámabbak.
Maskarák menete színesítette és
verte fel a falu csendjét.

H ó n a p s o r o l ó
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KKÖSZÖNET A SOK-SOK AJÁNDÉKÉRT
Évrõl-évre több láto-
gatónak örvendhetünk
decemberben a
Betlehemi Esték és
Vásár rendezvé-
nyünkön. Legyen az
idõjárás akár kegyes,
akár zord a sziget-
halmiakat egyre
kevésbé tántorítja el
attól, hogy család-
jukkal kilátogassanak
az ünnepi díszbe
öltöztetett Dísz térre. 

ZAAJJZZOONN GYYÖÖRRGGYYII

Kicsiket és nagyokat is
elbûvöli a felállított bet-
lehem, a világító angyal-
kaszobrok és természete-
sen a jó hangulat, a fi-
nom italok és ételek, me-
lyek ilyenkor itt kapha-
tók. Ehhez bizony hozzá-
tartoznak a helyi gyerkõ-
cök és felnõttek által elõ-
adott verses, zenés mû-
sorok is. 
Az idén jótékonysági mu-
sical esttel emeltük a
mûsor színvonalát. Arra
kértük városunk lakóit,
hogy aki teheti, hozzon
ezen az estén egy cipõs-
doboznyi ajándékot a
színpad mellet lévõ ka-
rácsonyfa alá, a hátrá-
nyos helyzetû gyerekek

részére. A koncerten te-
hetséges fiatal, helyi mû-
vészek énekeltek népsze-
rû melódiákat, karácso-
nyi dalokat. Molnár Tíme-
ának, Balázs Edgárnak,
Gulyás Bálintnak és Sza-
lavári Adriennek ez volt
elsõ közös koncertje, me-
lyért nagyon nagy köszö-
net jár nekik. A hideg
idõjárás ellenére is fel-
vállalták ezt a szabadtéri
fellépést, amit nagyon is
érdemes volt megszer-
vezni, mivel rengeteg a-
jándékot tudtunk kiosz-
tani a rászoruló gyerme-
keknek. Az ajándékokat
már elõzõ hét közepe óta

hozták a jótékonykodók,
és a koncert napján a
karácsonyfa környéke
teljesen megtelt szebbnél
szebb csomagokkal. A

lelkes szigethalmiak még
következõ nap is hoztak
ajándékokat, amiket ter-
mészetesen eljuttattunk
a gyerekeknek még szen-
teste elõtt, hadd legyen
minél nagyobb az örö-
mük. Köszönet jár min-
denkinek, aki akár fellé-
põként, akár ajándéko-
zóként, akár szervezõ-
ként hozzájárult ehhez a
szép kezdeményezéshez. 

Köszönet a "Betlehemi
Esték és Vásár" többi fel-
lépõinek is - a Négyszín-
virág Óvoda lurkóinak és
betanítóiknak, Csurcsi-
áné Török Ilonának,

Urbánné Bucsi Ibolyá-
nak, Dobrovits Lajosné-
nak, a 1023. számú Ja-
kus Gábor Cserkészcsa-
patnak, a Napsugár-Szi-

get Családi Klubnak, a
Dance Party TSE-nek, a
Gróf Széchenyi Általános
Iskola 2. b. osztályos ta-
nulóinak és tanítójuk-
nak, Mészáros Krisztiná-
nak, a Szent István Álta-
lános Iskola növen-
dékeinek és betanítójuk-
nak, Vasasné Szloboda
Ágnesnek, Gonda Nikolett-
nek, Eõry Viktóriának, a
Szigethalmi Felnõttkó-
rusnak, a Szigethalmi
Nyugdíjasok Baráti Kör
Asszonykórusának, a
Fantázia Mûvészeti Is-
kola növendékeinek és
tanáruknak, Lupa János-
nak. 

Ezen kívül mindenkinek
köszönjük, aki segített a
rendezvény sikeres lebo-
nyolításában. Köszönjük
Bóka Péternek a mûso-
rok konferálását, polgár-

mester úrnak és bará-
tainak a csodálatos csoki
fondüt és sült geszte-
nyét, Suhai Tímeának,
Suhai Nikolettnek, Zajzon
Anitának a büfében nyúj-
tott segítségét, a FIDESZ-
nek a finom gulyást,
Violet Kangaroo Kft-nek
az édességeket, a Sziget-
halmi Polgárõr Egyesület
segítségét, Czita Gábor-
nak a díszítéshez hasz-
nált fenyõgallyakat, a
Hétpettyes Virág Nagyke-
reskedésnek a fenyõfa-
díszeket, a Szent István
Általános Iskola konyhá-
jának a teafõzést, Kleinei-
zel Mátyásnak az építke-
zésben nyújtott munká-
ját és a Picard Cirkusz-
nak, hogy biztosította a
betlehemhez az állatokat.
A 2010-es betlehemi ren-
dezvényünket támogatta
a Nemzeti Kulturális Alap.

BBESZÁMOLÓ A DDANCELLAND TTSSEE  22001100-ES TEVÉKENYSÉGÉRÕL

Egyesületünk 2008-ban
alakult azzal a céllal,
hogy népszerûsítse és
oktassa a mai modern
társastáncokat. Az el-
múlt két évben egye-
sületünk növekedett, az

oktatási helyszínek bõ-
vültek, a növendékek
egyre magasabb színvo-
nalon ûzik ezt a sportot.
Hiszen a szabadidõs te-
vékenységen túl mi ver-
senytánc képzést is nyúj-

tunk az elszántabb nö-
vendékeknek. A zene, a
mozgás és közösség örö-
mén túl a a tanítványok
megtalálhatják és igazán
kifejezhetik magukat a
tánc segítségével. A gye-
rekek egyéniségének fej-
lesztése, életre való neve-
lése, a közösséghez való
tartozás  megbecsülése az,
ami meghatározó jellem-
zõje tanáraink munkájá-
nak. Bizonyítja ezt a
2010-es év, amiben egy
nagyon jó közösség jött
létre. Nem csupán a kö-
zösség/hova tartozás e-
reje, hanem a munka e-
reje is  érezhetõ volt. Eb-
ben az egyensúlyban,
harmóniában felemelõ

volt tanítani is és részese
is lenni. 2010-ben ren-
geteg versenyen és fellé-
pésen vettek részt a nö-
vendékek. Kupáink és
érmeink száma egyre
csak növekedett. 

Kiemelkedõ eredménye-
ink közé tartozik Buda-
pest Bajnoki 2.helyezés
(Kolba Gergely - Tarsoly
Fanni), Ifjsági Országos
Bajnokság: 8. helyezés,
Junior II-ben 4. és 5.
helyezés (Vörös István,
Pintér Viktória és Mizsér
Tamás, Csibi Annamária).
Ezen remek eredménye-
ken felül párosaink nem-
zetközi versenyeken is
bizonyítottak. Számos a-

rany, ezüst és bronz é-
rem boldog tulajdonosai.
Sok párosunk már fej-
lebb lépett egy-egy osz-
tályt, amihez gratulálunk. 
2010-es edzõtáborunk is
fantasztikusan sikerült.
A Balatonnál töltött egy
hét alatt a növendékek
hihetetlen akaratról, ki-
tartásról és tánc iránti
alázatról tettek bizonyos-
ságot. Köszönjük a meg-
hívást a Város Rendezvé-

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;  
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nyeire, amiken a gyere-
kek boldogan vesznek
részt. (Városnapok, Or-
szágos Ikertalálkozó).
Saját rendezvényeink is

nagyon jól sikerültek.
Minden növendék alig
várta, hogy az Karácso-
nyi Táncgálán bemutat-
hassa tánctudását és e-

gyütt tölthessünk egy
estét a tánc, szeretet és
öröm jegyében. Sokakkal
a Szilvesztert is együtt
ünnepeltük, ami azért

nagyszerû, mert az egye-
sület tagjai maguk sze-
rettek volna együtt "bu-
lizni". Itt nem csupán a
gyerekek, hanem szüleik

is boldogan ünnepelték
az új évet, ami reméljük
ugyan ilyen jól fog sike-
rülni, mint a 2010-es
esztendõ.

TAAII JII BAARRÁÁTTII KÖÖRR

Ázsiában kicsit másként
ünneplik az új év kezde-
tét, mint nálunk. A
Holdújév, vagy Tavasz-
ünnep idõpontja évrõl
évre változik Az európai
naptár február 4-éjéhez
legközelebb esõ újhold
napján tartják, idén feb-
ruár 3-ára esik. A kínai
naptár az éveket 12
szimbolikus állattal je-
löli, amelyek mindegyike
más-más jellemvonások-
kal, tulajdonságokal
rendelkezik. 2010 a tig-
ris éve volt, az új évben a
nyúl "uralkodik" majd.

A legtöbb ázsiai ország-
ban él a szokás, hogy az
újév kezdetére alaposan
kitakarítják az emberek
otthonukat, hogy ezzel
elûzzék a rossz szeren-
csét és a gonosz szelle-
meket, hasonlóan a mi
tavaszi nagytakarítá-
sunkhoz. Újév elõestéje -
amely egyszerre emlé-
keztet a mi Szentesténk-
re és Szilveszterünkre -
az ünnepsorozat legfon-
tosabb eleme. A csalá-
dok összegyûlnek, s e-
gyütt ünneplik az óév vé-
gét. Hagyományos játé-
kokat játszanak kártyáz-
nak, madzsongoznak,
beszélgetnek. Az ünnep-

hez hozzátartozik a pe-
tárdadurrogtatás - ez
nem egyszerû zajkeltés,
hanem a rossz szellemek
elijesztésére is szolgál.
Éjfélkor a ház minden aj-
taját és ablakát kinyit-
ják, hogy a búcsúzó év
távozni tudjon. Az éte-
lekbõl igyekeznek annyit
készíteni, hogy bõven
maradjon másnapra is.
Régi hagyomány a "piros
tasak" (hong bao) aján-
dékozása is: egy piros
ünnepi borítékba papír-
pénzt csomagolnak, s ezt
adják a gyerekeknek,
kötelezõen páros számú-
nak kell lennie. Ilyen
nálunk is létezik, csak a
Télapóra fogják a szülõk...

Este tûzijátékokkal, o-
roszlán-táncokkal, zené-
vel ünnepelnek az embe-
rek. Az utcán sokan pi-
ros színû ruhát viselnek.
Ez a szín a szerencsét és
az anyagi jólétet szim-
bolizálja és viselõjét
megvédi a rossz dolgok-
tól. A színek mellett az
ételeknek is külön jelen-
tése van. Például a hosz-
szú tészta a hosszú éle-
tet jelképezi. Az ünnepi
asztalon mindig van na-
rancs, minthogy a kan-
toni nyelvjárásban a "na-
rancs", az "arany" és az
"édes" ugyanúgy hangzik
(yam). Hasonló okból,

mivel a "mandarin" és a
"szerencse" kiejtése is
megegyezik (kat), ez a
gyümölcs is elengedhe-
tetlen. A kínaiak rendkí-
vül babonásak. Az Újév
napjára különleges sza-
bályok vonatkoznak. Nem
szabad negatív jelentésû
szavakat kiejteni, halált,
kísérteteket emlegetni -
még a "négy" szám ki-
mondása is tilos, mert
hasonlóan hangzik, mint
a "halál" (si). Az elmúlt
évet sem ajánlatos emle-
getni, hiszen a nap célja
az, hogy bõséget hozzon
az új évben. A sírás sem
megengedett, ezért a
gyerekeket nem szabad
megverni. Biztos vagyok
benne, hogy ezt ki is
használják rosszalko-
dásra. Mivel az Újév nap-
ja meghatározó az egész
évre nézve, nagyon fon-
tos, hogy ilyenkor min-
den jól alakuljon. Min-
denki igyekszik vado-
natúj ruhát viselni és
még a betegek is kikel-
nek ágyukból, nehogy
egész évben az ágyat
nyomják. Az emberek az
ünnep elõtt megpróbál-
ják behajtani adóssága-
ikat is, ha ugyanis Újév
napján valaki az adósuk,
akkor, úgy vélik, egész
évben tartozni fognak
nekik.

Világjáró Fontos!
Az  idei  városi  szavalóversenyre  még  február  18-iig lehet
leadni  a  jelentkezéseket.  Részletek  a  Szabadidköz-
pont  honlapján!  www.vszk.eu

2011. március 5-én újra 
Fitt-Lesz Halom! 
Szeretettel  várunk  minden  játék-éés  sportkedvelt  a
Gróf  Széchenyi  Általános  Iskolába!  A  folyamatosan
bvül  részletes  program  a  www.vszk.eu-nn  megtalálható!

M E G H Í VÓ
Farsangi Bálra

Álljon a bál, amíg állhat. 
Nyaggassuk a citerákat. 
Körbe-körbe! csak vidáman! 
Maszk nélkül, meg maskarában. 
(Galambos László)

A Szigethalmi Vállalkozók Szervezete szeretettel
meghívja Önt és kedves családját 2011. évi farsangi
báljára, melynek idpontja: 2011.február  24.(szom-
bat)  19  óra,  helyszíne:  Szent István Általános Iskola
(2315 Szigethalom, Szabadkai út 64.)
Jelmezverseny! Különböz díjakkal várunk saját
készítés egyéni és csoportos jelmezeket! Menü: Sok-
sok finom falat és jóféle saját ned saját batyuból.
Talpalávaló: Négyesfogat zenekar. A  belépjegy  ára
változatlan:  1.700.-  Ft  (Ezért hajnali 2-ig mindenki
saját kedvére mulathat.) Jegyek  kaphatók:  Kunzer Ági
Zöldséges Boltja, Sziklavári Sándor 06-20/667-9773,
Nagy Viktor Barkácsboltja, Dr Schuller Gáborné 06-
20/939-9261.

"Egy kicsi jót"
Fedélnélküliekért a szigethalmi IRKA-körben

UDDVVAARRHHEELLYYII ANNDDRRÁÁSS

Aki még nem tudja, most
vegye hírét, hogy a szi-
gethalmi Szabadidõ Köz-
pontban mûködõ IRKA
Irodalmi és Képzõmûvész
Asztaltársaság, a fõként
helyi irodalmárok, kép-
zõmûvészek és mûvé-
szetkedvelõk összetartó
társasága kéthetente
összejön, hogy a szellemi

és kulináris örömök is-
teneinek áldozzon. Ilyen-
kor a társaság lelkesebb
tagjai már napokkal e-
lõbb szorgalmasan tüs-
ténkednek az irodalmi
programok megszerve-
zése és az Asztaltársaság
hírnevéhez méltó (megje-
gyzem, saját költségbõl
fedezett) vendéglátás ér-
dekében. A külsõ meghí-
vott vendégek, akik álta-
lában kulturális életünk

neves képviselõi, ezért
szellemi táplálékkal "fi-
zetnek". Eddig még min-
denki elégedetten, meg-
hatottan és élményekkel
feltöltekezve hagyta el az
IRKA rendezvények hely-
színét. 2010. december
09.-én is ez történt, de
rendhagyóbb keretek kö-
zött, mert fedélnélküli-
eket és érdekvédõiket
látták vendégül. Kepe
Róbertet, a Fedél Nélkül

címû folyóirat fõszer-
kesztõjét; Szabixot, az
Erdélybõl a szegénység
elõl hazánkba menekült
Colcar Szabolcsot; Otruba
Istvánt és az öntudatos
Csurikát, azaz Erdõs
Józsefné Marát, a buda-
pesti hajléktalan köztéri
munkacsoport tagját. Az
est díszvendége volt az
országszerte ismert Nick
Ferenc, a Falvak Kultú-
rájáért Alapítvány elnöke

Ahogy beléptem a kis
terembe, töltött káposzta
illata csapta meg az orro-
mat. Ehhez tudni kell,
hogy az IRKA rendez-
vényeken elõször mindig
a kulináris örömöknek
áldoznak. A szabolcsi
töltött káposzta elfo-
gyasztása után, a soros
"ételköltõ", Estók László
szerényen, de jogos ön-
tudattal fogadta a részt-
vevõk elismerését sza-
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kácsmûvészetéért. A meg-
elégedés fokát bizonyítot-
ja, hogy Estók Lászlót
egyhangúlag örökös fõ-
szakáccsá választotta az
Asztaltársaság. Elége-
dettségünkre Bánóczy
Emicsek (a társaság
Tyúkanyója) fenséges sü-
teménye tette fel a koro-
nát. Ezután, Semes-Bo-
gya Eszter dalénekes-
fafaragó gitárszóval kí-
sért éneke jelezte, hogy
elkezdõdött az irodalmi
est. Balázs Sándor kö-
szöntötte a vendégeket,
és elmondta, hogy már
hetedik alkalommal lát-
ják vendégül a fedélnél-
külieket, és ezzel a szoli-
daritásukat kívánják ki-
fejezni a nehéz sorsú em-
berek iránt.  Meghatot-
tan emlékezett vissza,
amikor elõször olvasta
költõtársa, Kõvári Tibor
Angyali fogadás címû
versét a Fedél Nélküli új-
ságban, amelyre Kepe
Róbert hívta fel figyelmét.
Ezután Kepe Róbert kö-

szönte meg a vendéglá-
tást. Elmondta, hogy a
"fedél nélkül" címû újság
éppen azért jött létre,
hogy felhívja a figyelmet
a hajléktalanokra, akik-
kel szemben sok az elõí-
télet, és a helyzetük szin-
te reménytelen. A lapnak
már több mint 200 szer-
zõ szállítja a cikkeket,
verseket.

Ezután Nick Ferenc el-
gondolkodtató elõadását
hallgattuk meg. Elmond-
ta, hogy a városi hajlék-
talanok vidékrõl kapnak
állandó utánpótlást,
mert sokan a nagyobb
városokba, fõleg a fõvá-
rosba menekülnek a
jobb élet reményében. A
megoldás az lenne, ha
megállítanák a falvak
ellehetetlenülését, elnép-
telenedését, mert sok
faluban kilátástalan a
helyzet. Fontos, hogy
beszéljünk a hajléktalan-
ügyrõl, de inkább bot-
rányról, mert felhábo-

rítónak tartja, hogy 20
évvel a rendszerváltás
után egyre több ember
kerül az utcára elveszítve
lakását, állását, emberi
tartását. A megoldás elsõ
lépése az, hogy ételt kap-
janak a hajléktalanok, a
második a lakhatás és a
foglalkoztatásuk megol-
dása. 

Kicsit megkeseredett az
étel íze szánkban, ami-
kor sorra szólaltak fel a
hajléktalan sorsot jól
ismerõ, reális képet festõ
fedélnélküliek és a ven-
déglátók. Erdõs Józsefné
Mara hangsúlyozta, hogy
az elsõ és legfontosabb a
társadalom szolidaritása,
oda kell menni a hajlék-
talanhoz és beszélgetni
vele, emberszámba ven-
ni.  Elmondta, igen ne-
héz a hajléktalanoknak
munkát találni, de 40
százalékuk mégis vala-
milyen munkából szár-
mazó jövedelembõl ten-
geti életét. Ugyanolyan

emberek, mint a többi
lakással rendelkezõ em-
ber, csak sokkal nehe-
zebb a helyzetük. Segí-
teni kell rajtuk, mert a
hajléktalan-ügy az or-
szág szégyene, mindany-
nyian felelõsek vagyunk
érte. Nagy Tibor, az IRKA
egyik kapcsolattartója
azt hangsúlyozta, hogy
minden ember számára a
legfontosabb a munka,
mert az nemcsak kenye-
ret, lakást jelenthet, ha-
nem az egyetlen kivezetõ
út a gödörbõl.

Végül irodalmi estté ala-
kult a tanácskozás. Elõ-
ször a vendégek: Erdõs
Józsefné, Colcar Szabolcs
és Otruba István olvasta
fel írását. Meghatóan
szép elbeszéléseiért mél-
tán kapott nagy tapsot
Colcar Szabolcs. Ezután
az IRKA tagjai: Estók
Márta, Tóth Maja, Lengyel
Géza, Bata Éva, Halász
Imre, Kõvári Tibor, Balázs
Sándor, Udvarhelyi András

- a vendégek közül pedig
Csillag László és Domonkos
László - olvastak fel mû-
veikbõl. Megoldani u-
gyan most sem sikerült a
hajléktalanok-ügyét, de
joggal gondolhatom, hogy
mindenkiben erõsödött
az empátia a fedélnélkü-
liek iránt, a tanulságos
est után.  Mert, ha csak
mindenki egy kicsi jót
tenne…, ahogy a kitûnõ
költõ, Tamási Lajos is
írta:

"Mindennap valamit,
ami erõdbõl telik,
Rosszkedvûnek
vidámra fogott szót,
egy kicsi jót…

Ne lesd a hõsi végszót,
egyszerûen csak tégy jót,
csak szóra sem valót, 
egy kicsi jót,

csak vesd magad a bánat 
elé egy szalmaszálnak,
s légy a közöny, gyanakvás ellen
nyugtalanító szellem."

ÁRVA KUTYUSOK SZERET GAZDIT KERESNEK
"Egy nemzet nagysága
és erkölcsi fejlettsége
híven tükrözõdik abban,
ahogyan az állatokkal
bánik…" (M. Gandhi)

KERESÜNK EGY FEHÉR
SZÍNÛ, FOXI JELLEGÛ
fiú-kutyust, akit január
01-jén valaki a kapum
elõtt tett ki az autójából.
A kutyus vak! Sajnos,
annyira ijedt volt, a
traumától, a sok kutyus
ugatásától, hogy halálra
rémülten menekült el.
Nagyon kérem, aki ilyen
kutyust látott vagy tud
róla, értesítsen! Sziget-
halmon, a Kolozsvári
utcában találtuk ezt a
kb. 3 hónap körüli,
kislány kutyuskát. (Kö-
zéptermetû lesz nagyko-
rában.) Újra egy kidobott
kutyus? Várjuk  régi  gaz-
dija  jelentkezését,  vagy
új,  szeretõ  leendõ  gazdi
hívását!  Rajta kívül még
sok-sok mentett kutyus
vár szeretõ gazdira, aki-
ket sok lelkiismeretlen,
szívtelen "gazdi" juttatott
árvaságra. Kérjük, hogy
csak jólelkû állatbarátok
jelentkezzenek, akik nem
fogják láncra verve tar-
tani õket és nem fognak

újabb kegyetlen csaló-
dást okozni számukra.
Szeretném kérni Önöket
továbbra is, hogy segít-
senek a sok mentett ku-
tyus élelmezésében, illet-
ve maradék építõanyag-
gal, (a kennelek és ku-
tyaólak javításához) …
faforgáccsal, plédekkel is
sokat segíthetnének a
hideg elleni védekezés-
ben. Elõre  is  köszönöm
szépen.  Telefonszám,  
Enikõ:  06-220-8803-005-443  
Ugyanakkor kérek min-
denkit, hogy a saját ku-
tyusaik házait mindenki
téliesítse, figyeljenek a
környezetükben is, hogy
ne legyenek szenvedõ,
láncra vert kutyusok!

Legalább a hideg, téli
idõszakban biztosítsák
nekik a szabad mozgás
lehetõségét! 
Nagyon szépen kérem,
ha tudnak, segítsenek,
hogy a kiskutyákat beol-
tathassuk! Várom a jó-
lelkû állatbarátok ilyen
irányú támogatását is!
Köszönöm szépen. 
Honlapom  címe:  
www.petfarm.atw.hu

"nézz bele egy kutya
szemébe… a végtelen jó-
ság néz vissza rád, bánj
úgy vele, hogy ez a sze-
retet sohase hunyjon ki
belõle!"

ÍÍggyy  íírruunnkk  mmii  ccíímmmmeell az Alkotók, Mvészek és Mvészet-
pártolók Egyesülete immár hagyományosan meghirdeti
versíró versenyét kicsiknek és nagyoknak. AA  ppáállyyáázznnii  aa
bbeevváálltt  ggyyaakkoorrllaatt  sszzeerriinntt  55  kkaatteeggóórriiáábbaann  lleehheett::
- alsótagozatos iskolások,
- felstagozatos iskolások,
-közép, és szakiskolások,
-felnttek 50 éves korig
- szebb korúak 50 év felett

Pályázhatnak mindazok, akiknek írásai sehol nem jelen-
tek meg, és természetesen az elmúlt években résztvevk
is. A pályamveket az ammegy@gmail.com e-mail címre
kérjük eljutatni, vagy a 2315. Szigethalom rozmaring u.
3. AA  ppáállyyaammvveekk  bbeeéérrkkeezzééssii  hhaattáárriiddeejjee::  március 31.
Eredményhirdetés hagyományosan a mvészetre hívás
napján 22001100..  áápprriilliiss  1166-éénn  1100  óórraakkoorr a Városi
Szabadidközpontban. BBvveebbbb  iinnffoorrmmáácciióó  aa  0066  2200  8800
6600  4400  99  tteelleeffoonnsszzáámmoonn..

Versíró verseny
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2010. december 18-án pon-
tosan 200 túratársunk vál-
lalkozott a Horváth Nepomuki
János emléktúra valamelyik
távjának bejárására. Erre a
száraz tényre sokan legyint-
hetnének, hiszen voltak en-
nél már sokkal többen a 17
éve Csepel teljesítménytúra-
ként debütált rendezvényen.
Volt, hogy közel 500-an
nyüzsögtek Szigetországunk
turistaútjain. Igen ám, de i-
dén szigetünk az igazán
zord arcát mutatta. Röp-
ködtek a mínuszok. A hó
egész nap szakadt. Valaha
régen (idõsebb túratársak

talán még emlékeznek rá) a
Delta címû tévémûsor elején
láthattunk hasonló képsort,
hogy elszánt sarkkutatók

csapata nekifeszülve a szél-
nek menetelt elszántan… Ki
tudja hova?! No, aznap mi
itt 200-an voltunk elszántak
és menetelõk.

A napot Ráckevén kezdtem,
szalagoztam hûvös, de tisz-
ta idõben. Alig kukkantott
ki a nap ágyából, de a Sa-
voyai kastély csodás elõteré-

ben (köszönet, hogy meg-
kaptuk) már gyülekeztek a
túrázók. Kis beszélgetés
után tovább, várt Szigetúj-
falu. Itt is szalagoztam, köz-
ben meg kellett állapítanom,
a bodeganyaralók nem let-
tek szebbek tavaly óta, vi-
szont kezdett szállingózni a
hó.  A Duna most is fensé-
gesen lomhán hömpölygött
kopasz fagigászok között.
Tessék csak ilyenkor Sziget-
újfaluba látogatni! A Napot
kõkemény keresgélés után
sem sikerült már felfedez-
nem az égen. Szigetcsép és
Tököl között járva egyik
kezemben tûzõgéppel má-
sikban szalagok csokrával
már idõnként a harmadik-
kal a sapkámat kellett a

fejemhez tapasztani. Szibé-
ria, Antarktisz, örökhó, lavi-
na - földrajztanári emlék-
foszlányok. Na! Gondoltam,

mi a fityfenének szalago-
zok!? Ebben az idõben még
eszkimó sem mozdulna ki
az iglujából.

Egy óra múlva, mikor kis
társasággal a szigetcsépi
állomáson neveztünk a 15
kilométerre megdöbbenve
hallottam, már közel 200-an
vagyunk. Miközben nevez-

tem egyre jöttek az 50 és 30
kilométer viadorai. Õk már
"megették" a táv javát. On-
nan sejtettem, hogy nem
hóemberek, hogy idõnként
pára csapott ki a szájukon
és maguktól mozogtak. Jött
egy kedves pár- Jégszakáll,
a deli sarki herceg, Zúz
Marával, a kedvesével. Ked-
vesen mosolyogva tûrték a
zaklatásaimat, ami õrült
fotózásban kulminált. Neki-
zúdultunk a távnak. Ezen a
napon csaknem 20 centis
hó zúdult a MI szeretett
síkunkra. Ott lépkedtünk,
mint gólya koma a mocsár-
ban- térdet fel, tappancs le!
Egyre csökkenõ frekvenciá-
val. Vagy az ízületi folyadék
kezd befagyni, vagy a szufla
kevés. A Kis- Duna-part
csodás- jobbra a befagyott
folyót zizegõ, hajladozó ná-
das kíséri, balra a sík ma-
kulátlan fehérsége. Közben
hópelyhek támadnak. De
vigyázz vándor, ha belefeled-
kezel a csodába jöhet a
zutty, puff, nyekk és ezek
együttese. A hó alatt pajkos
gödrök, trükkös jégfoltok, a
megfagyott, összejárt földút
bordái teszik "játékossá" az
élményt! Minden lépést egy
merõ meglepetés kíséri.
Vajon eltûnök combig a
hóban, vagy éppen egy jól-
rosszul sikerült axellal ör-
vendeztetem meg társaimat.
Végre a szigethalmi díszkút-
hoz érünk, pecsét, nasi. To-
vább! Vár a tököli parkerdõ.
A pontõr itt forró teával és
gyermekkorom pillecukrá-
val vár. Újra összefutok pár
zörgõszakállú túratárssal. A
szakállt alkotó jégcsapok
hossza arasznyi. Innen már
csak egy óra a Szent István
Általános Iskola melege. Az
elõtérben csöpögõ, gõzölgõ
Mikrobik.(Hiába, no az ízü-
letek tényleg befagytak!) Az
ebédlõben zsivaj, vidáman
"burkoló" turisták ülnek.
Büszke vagyok! Rájuk, akik

aznap megtiszteltek ben-
nünket, hogy eljöttek ide a
Csepel-szigetre, akik a gyõz-
tesei voltak az egész napos
"hócsatának". No, és büszke
voltam "Szigetországra"- egy
teljesen új, gyönyörûséges
arcát mutatta meg nekik. 
2011-ben is lesz túránk itt!!
Mondd csak Te sziget! Jö-
võre melyik arcod mutatod?
A tocsogós sárost, a porzó-
san szárazat vagy a hófehér
sziporkázót? Mindegy! Ne-
kem mindenhogy tetszel!

Egy  kis  statisztika:
15 km 51 induló 51 telje-
sítõ, 20 km 83 induló 84 tel-
jesítõ ( egy 35 km-es átjött
20-ra), 35 km 31 induló 31
teljesítõ (egy 50 km-es átjött
35 km-re) 50 km 35 induló
32 teljesítõ, összesen: 200
induló 198 teljesítõ.

LÓTI-CSUSZI
December 26-án az átlag
honfitársunk szobája kelle-
mes melegében bejglivel a
kezében nézi az aktuális
tucatszor ismételt budspen-
ceres-bunyós vagy éppen
édi-bédi kicsi kutyás családi
limonádéját a tévében. Nem
így az a közel 50 spori, aki a
szigethalmi Kultúrházban
gyülekezett. Volt köztük né-
met (Allwinger Hervig) és
lengyel is. Hú! Ettõl már
nemzetközi? Szigethalom
útjai csúszósak, latyakosak.
Aki az 5 kilométert választ-
ja, annak csak ez jut, aki a
10 kilométert, annak a
csüdig érõ hó is az erdõben. 
Ebben az évben furcsa mó-
don a többség a többre
vágyik. Én, mint forgalom-
irányító kislattyogok az
erdõig, fotózgatok és jókat
vidulok (csak el ne mondja
senki a versenyzõknek!).
Van itt lóti-csuszi! Vagyis a
futás és a sífutás õrült egy-
velege. Mikor beérek, a cél-
ba már a zöm piheg és tömi

magába a jóféle házi sütit és
az italok széles skáláját.
Pukkan a pezsgõ! Mi így
együtt búcsúztatjuk a 2010-
et. Eredményt is hirdetünk,
van ajándékcsomag is, de
nem ez a lényeg! Az a mon-
dat, ami Szigethalom város
honlapját "felkonferálja"-
Közösséget építünk!  Ez itt
idejét múlja- Mi, a Sziget-
halmi TE tagjai kiegészülve
pár "vendéggel" már felépí-
tettük itt a MI közösségün-
ket.

NEVETÉS ÉS

NEMES KÓCSAG!
2011. január 2-án lelkes
túrázók kis csapata köszön-
tötte a remélhetõleg csodá-
latos újévet. Na, hogyan is
tenné ezt egy lelkes termé-
szetbarát? Nyertél kedves
olvasó! Túráztunk Sziget-
cséprõl haza. A HÉV-pótló
buszról csivitelõ és nevet-
gélõ társaság zúdult le. A hó
szikrázott. A kristálytiszta
levegõben messzire el lehe-
tett látni (Nincs itt magas
szállópor- koncentráció!)
Mennyivel más volt 3 hete a
Horváth Nepomuki János
emléktúra dörgedelmes hó-
szakadása. Végig Szigetcsé-
pen, kis rácsodálkozás a
betlehemre, kis gyönyörkö-
dés a szerb templomban.
Majd az "orcám leszakad"
villámcsapása! Szigetcsép
határában a holtág partján
nemes kócsag strázsál, mé-
ternyi hófehér karcsúság.
Ha csak ennyi a látvány,
már kamatostul megérte!
De nem ennyi, jön a Kis-
Duna varázsa Az önfeledt
csúszkálás a fenékig befa-
gyott parton, a vízimadarak
kavalkádja. A nap zenitje a
búcsúzás elõtti turistatrak-
ta. Szokásunkhoz híven egy
padnál elõkerülnek a háti-
zsákok rejtett energia- és íz

December és január csodái
Túrázók százai a Szigetországban
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Sikeres évet zárt egyesüle-
tünk. Számtalan hazai és
külföldi versenyen mérettet-
ték meg magukat a verseny-
zõink. Csapatunk 178 ér-
met szerzett (amibõl 100
aranyérem!), csapatverseny-
ben 3 elsõ, 3 második és 1
harmadik helyet vehetett át
a bajnokságokon. Az egye-
sület és egyben a Magyar
Kempo Szövetség legered-
ményesebb férfi versenyzõje
Balogh Péter lett, aki az
elmúlt év során 30 arany (3
VB aranyérem) és 1 ezüstér-
met szerzett. Az egyesület
legeredményesebb leány
versenyzõje Deák Zsófia,
legtöbbet fejlõdött verseny-
zõje Harczi Márk és az e-
gyesületért legtöbbet tevõ

személy Balogh Gyula volt.
A szövetség bírája címet is
egyesületünk tagja kapta:
Budai Zsolt. De nem min-
den szól a versenyzésrõl:
Augusztusban nagyon jó
hangulatú balatoni központi
edzõtáborozáson vehettünk
részt. A 150 fõs táborozóból
25 fõ képviselte csapatun-
kat. Az edzéseken kívül es-
ténként jó hangulatú közös
programokon vehettünk
részt (karaoke verseny, vic-
ces csapatverseny).
Természetesen, mint min-
den évben, most is volt vizs-
ga. Csapatunkból 13-an
vizsgáztak és mindenki si-
kerrel vette az akadályt.
Deák Zsófia, Kresznóczky
Zsolt, Tatár Dávid, Harczi
Márk 7. kyu, Balogh Péter,
Telek Attila, Mészáros Márk
6. kyu, Balogh Tamás, Ju-

ráncsik Patrik, Elekes Orso-
lya 5. kyu,  Budai Zsolt, Ve-
res Attila 4. kyu, Mészáros
Zsolt 3. kyu-s övfokozat vi-
selésére jogosult. Idén is
lesz központi edzõtábor,
ahol remélhetõleg ugyani-
lyen sikeres és emlékezetes
lesz.

Tervek  2011
Az elsõ nagyszabású progra-
munk a Magyar Kempo Szö-
vetség égisze alatt, az e-
gyesületünk által szervezett
Juhász Ferenc Emlékver-
seny, nemzetközi nyílt kem-
po Világkupa, amelyre 25
országból várunk verseny-
zõket. Nem kis feladat ez,
hiszen egy több száz spor-
tolói létszámú verseny meg-
szervezésérõl és lebonyolítá-
sáról van szó. A verseny
pénteken a technikai szá-
mokkal kezdõdik, szomba-
ton a light és  a chikara ku-
rabe versenyszámok zajla-
nak. A vasárnap az igazi ke-
mény küzdelmeké a szerep.
Ekkor kerülnek megrende-
zésre a full és a knock down
versenyszámok, ahol kõke-
mény összecsapásokra szá-
míthatunk. Minden évben
igyekszünk színesíteni a
versenyünket, ezért idén ta-
iko dobosok koncertjével
nyitjuk meg rendezvényün-
ket. Mindenkit szeretettel
várunk a Világkupára, a-
melyre 2011.február 11-12-
13.-án kerül sor, a tököli
sportcsarnokban.
Ezután, a nagy verseny u-
tán még két versenyt sze-
retnénk megrendezni, mind-

kettõt Szigethalmon. Az el-
sõre márciusban kerül sor.
Ez utánpótlás kupa lesz,
ami azt jelenti, hogy csak
kezdõk indulhatnak rajta.
Így azok is kipróbálhatják
magukat, akik még nem,
vagy csak kis rutinnal ren-
delkeznek a versenyzés te-
rén. Szeptemberre tervezzük
a már hagyományosnak
mondható szabadtéri ku-
pánkat, amit egy nagyobb
rendezvény keretében sze-

retnénk létrehozni. Koncert-
tel és egyéb programokkal
kiegészítve a versenyt, re-
méljük, minél nagyobb né-
zõközönséget vonz majd a
rendezvény. Természetesen
terveink között szerepel még
számtalan külföldi és hazai
verseny, edzõtábor és egyéb
közös programok, amirõl
rendszeresen hírt adunk
majd.
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bombái és jön- plagizálva- a
"Nagy zabálás". Én még
Katona Gabival és kompá-
niájával átcsoszogok Sziget-
szentmiklósra, ahol is jön a
búcsú! Gabi tovább Csepe-
lig! Én haza, hogy otthon
meleg teát szürcsölve elé-
gedett legyek! Furcsa, de va-
gyunk itt páran, aki elé-
gedettek vagyunk, ha nem
is minden csodás és rózsa-
szín (sznobosan pink), de
kell több annál, amit túra-
társaimmal átéltem de-
cember-január folyamán!? 
Remek túrák, versenyek,
sok-sok együttnevetés! Csak

ezt tudom kívánni minden
olvasómnak 2011-re! 

EGYESÜLETÜNK
AJÁNLATAI
FEBRUÁR
- MÁRCIUSRA

Február 12-én egyesületünk
országos versenyt szervez a
Visegrádi-hegységben. A vá-
lasztható 25 és 50 kilomé-
teres embert próbáló távok
mellett rendezünk egy 7 ki-
lométeres városismereti ver-

senyt is. A verseny egy jel-
képes virág Görgey Artúr, a
magyar hadtörténet egyik
csillaga, az 1848-49-es sza-
badságharc egyik katona-
zsenije emlékmûvén. Itt Vi-
segrádon töltötte élete utol-
só napjait. Itt gyönyörköd-
hetett hazánk egyik leg-
szebb panorámájában. A vá-
rosismereti verseny indulói
felkereshetik emléktábláját,
a Görgey-bércet, a Zsitvay-
kilátót, a Fellegvárat. Így
csokorba kötve bizony csá-
bító a "menü". A hosszú tá-
vot választók a Moli-pihenõ
látványzuhatagát, az Apát-

kúti-völgy ezer csodáját is
élvezhetik. Aki pedig az 50
kilométerre indul, az bo-
nuszként felzihálhat a Lajos-
forráshoz, Dobogókõrõl le-
szánkázhat a Király-kúthoz
is. Március 12-én az immár
hagyománynak is tekinthe-
tõ Fitt-Lesz Halom kerül
megrendezésre a Gróf Széc-
henyi István Általános Is-
kolában. Egyesületünk az
egész család számára kínál
sportolási lehetõséget, de
nem titkoltan ez a nap elsõ-
sorban a hölgyeké. A fõ pro-
fil a fitness, a színvonal ga-
rantált, hiszen a rendez-

vényt Lang Mónika szervezi.
Lesz mellette még lihegõs
hosszútávfutás, zihálás, sprint,
jaj megszakadok, segítsetek
fel… Mindenféle más móka.
A lényeg, sokan együtt mo-
zogjanak, nevessenek. Aki
részletekre kíváncsi, az láto-
gassa meg egyesületünk
honlapját, a www.szigeth-
almite.hu honlapját! Min-
denkinek élményekben gaz-
dag és betegségmentes 2011-et
kívánok! (Ehhez azért mo-
zogni sem árt!)  Sporttársa-
im nevében is!

KEMPO - DOJO LOVÁSZ SKE 
Évzárás 2010

Felhívás
A  Szigethalmi  Labdarugó  Klub
(2315, Szigethalom, Tököli út
1.) értesíti a jelenlegi játéko-
sokat, hogy az edzések 2011.
03. 02-án, szerdán kezdd-
nek. Az edzések szerdán és
pénteken 16-18 óráig tarta-
nak. Ugyanekkor és ugyaneb-
ben az idben várjuk az új je-
lentkezket 8 éves kortól.
Mindenkit szeretettel várunk.

Szervezk
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DOOMMOONNKKOOSS ISSTTVVÁÁNN

MAACCHHEETTEE
színes,  feliratos,
amerikai  akciófilm,  
105  perc,  2010  (18)

Quentin Tarantino és
Robert Rodriguez kitalál-
ta, hogy készít egy akció-
horror B kategóriás
trash mozit emlékül a
80-as éveknek. 2007-
ben elkészült a Grind-
house. A film elején ál-
trailerek szerepeltek,
mint  a mozi filmek elõtt,
illetve anno a VHS ka-
zetták elején. Az egyik i-
lyen ál-trailer volt a Mac-
hete, Danny Trejo fõsze-
replésével. A trailer o-
lyan jól sikerült, a fogad-
tatása annyira pozitív
volt, hogy Rodriguez
elhatározta, hogy a pár
perces elõzetesbõl elké-
szíti az egészestés filmet.
A film tehát teljesen
fordítva készült, a bemu-
tatóból lett a film, nem a
filmbõl a bemutató. A

Machete igazi véres B
kategóriás trash film.
Egy perc nyugalmat nem
kapunk, pörög a film,
hullanak az emberek.
Fröcsög a vér. Steven
Seagal ezúttal a fõgo-
nosz, Danny Trejo a
pozitív hõs szerepében.
Gyerekeknek semmikép-
pen nem ajánlott, itthon
meg is kapta a 18-as
karikát. Férfiaknak kö-
telezõ Lindsay Lohan és
Jessica Alba villantása
miatt. Ja és Michelle
Rodriguez sem csúnyult
meg hála az égnek.

Értékelés:  7/10

REEDD
színes,  magyarul
beszélõ,  amerikai  akció-
vígjáték,  111  perc,  2010    

Egy újabb képregény a-
daptáció, de senki se i-
jedjen meg, nem bõrszer-
kóban ugráló hõsöket
kell várni a filmvásznon.
Végre egy olyan amerikai
akció film, amely pörgõs,

hangulatos, vicces és
leköti a nézõt az elejétõl
fogva a legvégéig. És egy
kicsit nyugis 80-as éves
is egyben, amit mind-
nyájan szerettünk - em-
lékezzünk csak a Die
Hard-ra. A sztori egysze-
rû: REDet, (Bruce Willis)
a nyugalmazott FBI ügy-
nököt egy szép nap gyö-
nyörû reggelén FBI kom-
mandós támadás éri a
lakásán. A takarítók õt
akarják véglegesen ki-
söpörni. Nincs mit tenni
- összeáll a régi nyugdí-
jas FBI-os csapat, hogy
kiderítse mi is és ki is áll
a háttérben. Öreg FBI-os
nem vénember. 
Fergeteges szereplõgár-
da: Bruce Willis, Mary-
Louise Parker, Morgan
Freeman, John Malkovich,
Helen Mirren, Karl
Urban, Michelle Nolden,
Brian Cox, Richard
Dreyfuss, Julian McMa-
hon, Ernest Borgnine.
Érdemes rászánni a mo-
zira azt a két órát.

Értékelés:  9/10  

HARIS ÉVA

Szigethalmi 
Életmódváltó Klub

Hideg, nyirkos idõben nagyon
megszaporodnak azok a ba-
lesetek, melyek csonttöré-
sekkel járnak a lefagyott u-
takon. Egy fiatalnak is óva-
tosan kell csúszkálnia a jé-
gen, mert ha véletlenül elza-
kózik és rosszul esik, köny-
nyen eltörhet vagy megre-
pedhet egy csontja. Elsõd-
leges veszélynek mégsem õk
vannak kitéve, hanem az a
korosztály, aki már megette
a kenyere javát és talán ki-
csit megfontoltabban, óva-
tosabban jár-kel. Az oszteo-
porózis, magyarul csont-
ritkulás a 21. század egy
óriási egészségügyi kihívá-
sa. A fejlett országokban
hozzávetõleg 75 millió em-
bert érint ez a betegség. A
csontritkulás lényege, hogy
a csont ásványi anyag tar-
talma csökken és szerkezete
megváltozik, ami meggyen-
gíti, törékennyé, porózussá
teszi a csontokat, amik így
kisebb erõbehatásokra is
eltörhetnek. Kialakulásának
oka kettõs: egyfelõl a mens-

truáció elmaradása után
lévõ hölgyek megváltozott
hormonháztartása miatt, a
csontbontó és felépítõ sejt-
jeinek munkája a bontás i-
rányába tolódik. Másrészt a
csúcs-csonttömeg elérését
követõen - ami a húszas é-
veink közepére tehetõ -, fo-
lyamatosan veszítjük csont-
tömegünket. Így az idõs
embereknek már komolyan
oda kell figyelniük arra,
hogyan mozdulnak, mert
csontjak törékenyebbé vál-
nak. A csontritkulás is
egyike, azoknak a betegsé-
geknek, amit sokkal köny-
nyebb megelõzni, mint ke-
zelni. Minél nagyobb csúcs-
csonttömeget tudunk elérni
fiatal korunkban, annál ké-
sõbb, és kisebb eséllyel fog
kialakulni nálunk csont-
ritkulás. Ám azoknak sem
kell aggódni, akik már
átléptek szép húszas évei-
ken, hiszen rengeteg módon
erõsíthetik csontjaikat.

Íme, néhány tudnivaló, amit
érdemes észben tartani, ha
csontunk egészégérõl aka-
runk gondosodni. Vajon tud-
juk-e, milyen sokat teszünk
egészségünkért, ha a roha-

nós, stresszes hétköznapok
után, egy kis sajtot és diót
majszolgatva kiülünk a ve-
randára és élvezzük a nap-
sütést? Lássuk  csak:  Csont-
jaink "erejét" azok kalcium
tartalma adja. Hogy be is é-
pülhessen a célállomásra,
D-vitaminra van szüksé-
günk. Kalcium és D-vitamin
szükségletünket táplálkozá-
sunkkal fedezhetjük. De D-
vitamint, napfény segítségé-
vel, szervezetünk is képes
elõállítani. Egy átlagos fel-
nõttnek naponta 800-1000
mg kalciumra van szüksé-
ge. Legismertebb kalcium-
források közé tartoznak a
tejtermékek, ezen belül is a
sajtok; néhány zöldség és
gyümölcsféle, mint például
a mandula, a dió, a mák,
mogyoró, paraj, szárazbab,
brokkoli, szójabab vagy az
olajos halak (szardínia,
szardella), a magas kalci-
umtartalmú ásványvizek,
de egyre népszerûbb a Lit-
hotamnium alga a benne
található szerves kalcium
miatt. Tegyünk 2011-ben
egy kicsit többet csontjaink
egészségéért!

Irány a mozi - filmkritika

A csontok nem beszélnek 
Fókuszban a csontritkulás

Hagyományok és receptek

SSzzeerreetteetttteell  üüddvvöözzllöömm  kkeeddvveess
oollvvaassóóiinnkkaatt..  SSzzeerreettnnéékk  eeggyy
kkiiss  ggaasszzttrroonnóómmiiaaii  uuttaazzáássrraa
iinnvviittáállnnii  mmiinnddeennkkiitt  aakkii  sszzeerreettii
aa  hhaaggyyoommáánnyyookkaatt  ééss  aa  ffiinnoomm
éétteelleekkeett..  HHaavvoonnttaa  mmeeggjjeelleenn
cciikkkkeekkbbeenn  aazz  üünnnneeppii  
ééss  aa  hheellyyii  sszzookkáássookk  
eeggyy-eeggyy  rreecceeppttjjéévveell  iissmmeerrtteett-
nnéémm  mmeegg  aazz  oollvvaassóókkaatt..

SSUHAI TTÍMEA

Februárt a Boldogasszony
havának nevezik és a farsan-
gi bálok ideje is. Farsang ere-
dete a Wikipédiából, a szabad
enciklopédiából.

A farsang a vízkeresztt l
(január 6.) hamvazószer-
dáig, a nagyböjt kezdetéig
tartó idszak elnevezése,
amelyet hagyományosan a
vidám lakomák, bálok, mu-
latságok, népünnepélyek jel-
lemeznek. A farsang jelleg-
zetessége, hogy a keresztény
liturgikus naptárban nem
kötdik hozzá jelents vallási
ünnep, alapveten a gazdag
néphagyományokra épül. A
kereszténység el tti idkb l
származó farsangi mulatsá-
gokat az "erkölcsös" 16. és
17. században nem eredete,
hanem bujaságot szimbo-
lizáló szokásai miatt tiltották.
A farsang csúcspontja a
karnevál, hagyományos ma-
gyar nevén "a farsang far-
ka". Ez a farsangvasárnaptól
húshagyókeddig tartó utolsó
három nap, ami nagy mulat-
ságok közepette, valójában
télbúcsúztató is. Számos vá-
rosban ekkor rendezik meg a
híres karneválokat (riói kar-
nevál, velencei karnevál),
Magyarországon pedig a
farsang legnevezetesebb e-
seményét, a mohácsi busó-
járást.

FFáánnkk - a farsang jellegzetes
étele, amelynek mágikus ert
tulajdonítottak. Különböz
változata ismert: szalagos,
farsangi, rózsafánk, forgács-
fánk vagy csöröge, cseh fánk.
Magyarországon a XIX.
században terjedt el széles

körben, de egy korabeli fel-
jegyzés szerint 1603-ban
gróf Thurzó Szaniszló galgó-
ci várában egy lakomán már
fánkot szolgáltak fel hetedik
fogásként.

SSzzaallaaggooss  ffaarrssaannggii  ffáánnkk
rreecceepptt::
Hozzávalók:
50 dkg liszt, 2 dl tej,
4 dkg éleszt, 5 dkg cukor,
5 tojássárgája, 
6 dkg olvasztott vaj, 
olaj a sütéshez,
porcukor a szóráshoz,
lekvár a kínáláshoz 

EEllkkéésszzííttééss:: A lisztet mély tálba
szitáljuk. A tej felét meglan-
gyosítjuk, belemorzsoljuk az
élesztt, beleszórjuk a cukrot,
és kb. 15 percig pihentetjük.
A liszt közepébe mélyedést
nyomunk, beleöntjük az é-
leszts tejet, hozzáadjuk a
tojások sárgáját, a vajat, egy
csipet sót, és még annyi tejet,
hogy lágy tésztát kapjunk.
Hólyagosra kikeverjük, leta-
karjuk, és meleg helyen kb.
30 percig kelesztjük (a tészta
kétszeresére dagadjon!). 

Lisztezett deszkán ujjnyi vas-
tagra nyújtjuk a tésztát, és 5-
6 cm átmérj szaggatóval
vagy pohárral kiszaggatjuk.
A maradék tésztát összegyúr-
juk, újra kinyújtjuk, és szag-
gatjuk. A fánkokat kb. 20
percig pihentetjük. 
Bséges olajat forrósítunk, a
fánkokat középen kissé be-
nyomjuk, és kis adagokban
kisütjük. Az els oldalukat
lefedve kb. 3-4 percig, majd
megfordítjuk ket, és fed
nélkül további 1-2 percig
sütjük. Papírkendre szedjük,
lecsepegtetjük az olajat, majd
tálra rakjuk, és megszórjuk
porcukorral. Lekvárral kínál-
juk. Jó étvágyat kívánok! 



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
SZZIGETHALMI

HÍRADÓ-
INGYENES

ÖNKORMÁNYZZATI
HAVILAP

Fõszerkesztõ,  tör-
delõszerkesztõ:  Tari
Eszter. Telefon:  06-
24-4403-6656;  06-770-
459-115-881.  Nyom-
da:  Ex-KKop  Bt. Szi-
getszentmiklós.  

A  Szigethalmi  Híra-
dónál  a  lapzárta
minden  hónap  15.
A  megjelenés  vár-
ható  idõpontja  min-
den  hónap  elseje.
E-mmail:  szigethal-
mi.hirado@sziget-
halom.hu  A kézira-
tok elfogadása nem
jelenti azok feltétlen
megjelenését! Kézi-
ratot vissza nem a-
dunk. A szerkeztõ
az újságban megje-
lent cikkek tartal-
mával nem feltétlen
ért egyet.   

FEERRTTEERR JÁÁNNOOSS karikakaturista

Közúti  balesetet  szen-
vedett  személyeket
keresek  kártalanítás
céljából.  http://  bale-
setert.freewb.hu/

AA  ppaarrkkoollóóbbaann  eeggyy  kkoo-
ccssiijjááhhoozz  iiggyyeekkvvõõ  nnõõ
éésszzrreevveesszzii,,  hhooggyy  eeggyy
aauuttóó  vveezzeettõõ  nnééllkküüll
gguurruullnnii  kkeezzdd..  SSzzookkaatt-
llaann  lléélleekkjjeelleennlléétttteell  kkii-
nnyyiittjjaa  aa  kkooccssii  aajjttaajjáátt,,
bbeeuuggrriikk  ééss  bbeehhúúzzzzaa  aa
kkéézziifféékkeett..  AAmmiikkoorr  kkii-
sszzáállll,,  éésszzrreevveesszzii,,  hhooggyy
eeggyy  fféérrffii  áállll  aa  kkooccssii  mmeell-
lleetttt..  - Gurult, de meg-
állítottam -  jjeelleennttii  kkii
bbüüsszzkkéénn  aa  nnõõ..
- Tudom - vváállaasszzooll  aa
fféérrffii  -,,  éénn  ttoollttaamm..


