
EMLÉKEZZÜNK! 
 
 1956. január 12-én 06 óra 46 perckor községünkben és a környező 
településeken földrengés volt. A 60 évnél idősebbek átélték ezt, a fiatalabbak pedig 
szüleiktől, nagyszüleiktől hallottak róla. Ledőltek a kémények, hullottak a tetőről a 
cserepek, potyogott a vakolat, megrepedtek a falak, kidőltek a tűzfalak és egyéb 
jelenségek riadalmat keltettek. Az emberek többsége kiszaladt az utcára a lakásokból 
és szomorúan észlelte a házát ért károkat. 
 Most – 49 év elteltével – azt gondolom, hogy e földrengésről alsónémedi lakói 
többet szeretnének tudni. Ennek érdekében levelet írtam a Magyar Tudományos 
Akadémia Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet Szeizmológiai Főosztályának, kérve 
azt, hogy részletes leírást küldjenek e földrengésről. A választ most megkaptam – 
melyet ezúton is hálásan köszönök a magam és a község lakói nevében. Ennek alapján 
teszem az Alsónémedi Hírmondóban közzé az alábbi ismertetést a majdnem 
félévszázados földrengéséről. 
 A szeizmológusok (földrengést kutatók) DUNAHARASZTI földrengésnek 
nevezik az eseményt. 
 Az 1956. évi dunaharaszti FŐRENGÉST (az igazi rengés) 31 szeizmikus 
esemény előzte meg, amelyeket Budán és Monor-Goma térségében észleltek. Az 1956. 
január 12-én 06:46-kor Dunaharaszti község közelében keletkezett főrengés több 
településen súlyos károkat okozott, néhány haláleset és sebesülés is történt. A rengés 
epicentrális intenzitását (a földrengés középpontja, fészke feletti felszín rengés-
erőssége) 7-8-es erősségűnek, a fészekmélységet 4-8 km-nek mérték. A rengést 
hazánkban és határainkon kívül is mérték. A prágai különleges mérőműszerrel a 
rengés erősségét 5,6-nek értékelték. Utórengéseket főleg Dunaharasztiból jelentettek, 
néhányat Szigetszentmiklóson is éreztek. Meglepő, hogy Taksonyból a rengés fészke, 
centruma közeléből csak egy utórengésről kaptunk tudósítást. (Az én tudomásom 
szerint a taksonyi templom annyira megrongálódott, hogy le kellett bontani és később 
egy másik helyen új templomot kellett építeni. A lebontott szép régi templom 1937-
ben készült, fényképét mellékelem.) 
 Dunaharaszti, Taksony és Szigetszentmiklós az „Alsónémedi-süllyedék” Észak-
Észak-nyugati részén található, valószínűleg ez a süllyedék mélyült és ez okozta a 
rengéseket. Ez annál is inkább elképzelhető, mivel néhány utórengés (Ócsa, 
Délegyháza) e medence ellentétes Déli-Délkeleti szárnyán a Bugyi-magasrög Északi 
előterében keletkezett. Néhány nagyobb utórengés erőssége azonban a fenti 
leegyszerűsített modellnél bonyolultabb helyzetről tanúskodik. A rengések főleg a 
Duna bal partján voltak érezhetők. Azok a települések, amelyeken érezték a rengést, 
két nagyjából egymásra merőleges egyenes mentén találhatók, amelyek hazánk fő 
tektonikai (a földkéreg mozgását létrehozó erők) irányait követik. Néhány, a fészektől 
(Taksony) távolabbi településen (Pilisborosjenő, Gödöllő) is éreztek egy-két nagyobb 
utórengést, de ezekből az adatokból a szerkezet tektonikai felépítésére messzemenő 
következtetést levonni nem lehet. Az egy-két utórengés erőssége lényegében 
alátámasztja azt az elképzelést, hogy a főrengés fészke, epicentruma Dunaharaszti és 
Taksony környékén, esetleg ezektől a településektől kissé Keletre lehetett. 
 



 Eddig szeizmológiai (földrengéstani) szempontból vizsgáltuk a dunaharaszti 
földrengést. Néhány fontos tudnivalóval azt is át kell tekinteni, hogy geomorfológiai 
(ősföldrajzi, a föld felületének kialakulása, a felszíni formák létrejötte) szempontból 
milyenek Dunaharaszti környezetének ősföldrajzi viszonyai és ezek alátámasztják-e a 
földrengéstani szempontokat. (E térség több 1000 éves formálódása.) „A Duna II/b 
számú földalatti terasz D-i része Dunaharaszti-Alsónémedi és Ócsa között délkeleti 
irányú peremmel végződik egy kb. 10.000 év alatt feltöltődött holt Duna-ág felett. Ez 
az irány határozottan földrengéses erők vonala. Ezt egy kisebb süllyedés hozta létre. 
Ettől a vonaltól délre kezdődik a Duna 25-30 km széles jelenkori folyóvízi 
képződményekkel takart lapos völgye.” Ezt bizonyítják a jelenkori kavics (sóder) 
lelőhelyek pl. Bugyi környékén. 
 Dunaharaszti és Taksony között DK-nek kiinduló lapos mélyedés feltehetően 
fiatal törésvonal nyaláb a Würm (jégkorszak) alatt megsüllyedt és a Duna II/b. 16-22 
m-es szintről 10-12 m-t süllyedt. A középső jégkorszak (26-32.000 éves!) alatt a 8-12 
m-es szint is eltört és ebben folyt az ókori Duna. Ebben az időben az ókori Duna egyik 
mellékágát DK felé, Sári-Alsódabas felé irányította, ahonnan a Kalocsai-süllyedék 
hatására Dél felé vette útját. 
 Az épület károk és sírkődőlések elemzéséből meghatározhatjuk a rengések 
főlökésének irányát, vagyis megállapítható, hogy a vizsgált objektumhoz képest, 
milyen irányban volt a rengés forrása, fészke. Az 1956-os főrengés után a helyszínen 
járt szeizmológus bonyolult helyzetet tapasztalt: Szigetszentmiklóson a kémények és 
sírkövek más-más irányba dőltek. Dunaharasztiban a sírkövek a sírok felé dőltek, tehát 
nem mutattak határozott irányt, ebből arra következtethetünk, hogy a rengés a 
település közvetlen környezetében keletkezett. 
 Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy Dunaharaszti környezetében a 
főrengést megelőzően, az elmúlt néhány száz év során, több rengés keletkezett, 
jelezvén a terület aktivitását. A rengések keletkezésének kiváltó oka a Némedi-
süllyedék mozgása lehet. Ezt mutatják az őskori, jégkorszaki süllyedések is, melyek 
környezetünkben lezajlottak. 
 Ezek ellenére, hogy térségünk földrengés szempontjából aktív terület, bízzunk 
abban, hogy nem lesz egyhamar az 1956. január 12-én lezajlottakhoz hasonló 
riadalomban részünk! Ezért imádkoztak templomainkban 2005. január 12-én. 
 
 
Alsónémedi, 2005. január 27. 
 
 
        Lugosi Gyula 
         ny.ált.isk.ig. 



UTOLJÁRA   A   DECEMBERI   NÉPSZAVAZÁSRÓL! 
 
 

Tisztelt Alsónémediek! 
 
 

2004. decemberében a közvélemény igen jelentős részét foglalkoztatta a 
december 5-én megtartott népszavazások eredménye, illetve az eredmény 
megállapítása körüli „hercehurca”. Mivel sajnálatos módon ez a jelenség községünket 
is elérte, és az Alsónémedi 5. sz. szavazókörben is újra meg kellett állapítani a 
szavazás eredményét, ezért a tisztánlátás érdekében szükségesnek tartjuk a lakosság 
tájékoztatását a valós indokokról és történésekről. 
 A december 5-én leadott szavazatok megszámlálására minden szavazókörben 
még aznap este sor került. Egyes – a törvényben maghatározott esetekben – kötelező 
volt többször megszámolni a szavazatokat már aznap este, illetve a bizottság 
döntésétől függően is megtehette ezt. Az eredményeket rögzítették a 
jegyzőkönyvekben és a jegyzőkönyveket továbbítottuk a szolgálati útnak megfelelően 
az Országos Választási Irodához. A bizottságok munkájában Alsónémediben részt vett 
a Képviselő-testület által megválasztott három tag, illetve az MSZP és a FIDESZ 
delegáltja. A jegyzőkönyv aláírásával mindannyian elfogadták a közösen 
megállapított eredményt.  
A szavazást követően a Magyarok Világszövetsége és egy magánszemély  
beadvánnyal fordult a Legfelsőbb Bíróság felé és kérte, hogy rendeljen el 
újraszámolást 1139 szavazókörben feltételezve, hogy a jegyzőkönyvek kitöltése nem 
minden esetben a szavazás eredményének megfelelően történt. Feltételezését arra 
alapozta, hogy a több, mint ezer szavazókörben az első kérdésre adott igen szavazatok 
száma nagyjából megegyezett a második kérdésre adott nem szavazatok számával, és 
ebből azt a következtetést vonta le, hogy a jegyzőkönyv kitöltésekor felcserélték az 
adatokat. A Legfelsőbb Bíróság nem látta, mint ahogy nem is láthatta bizonyítottnak 
ezt a feltételezést, de felkérte az OVB útján az érintett Szavazatszámláló 
Bizottságokat, hogy állapítsák meg újból a szavazás eredményét. Minden esetben az 
érintett bizottságokra bízta, hogy kibontják-e az urnákat, újból megszámolják-e a 
szavazatokat, matematikailag ellenőrzik-e csak a jegyzőkönyveket vagy egy 
határozatban úgy döntenek, ellenőrzés nélkül elfogadják a december 5-én kitöltött 
jegyzőkönyveket és ez alapján töltik ki az újabbat. Alsónémediben az 5. sz. 
szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága úgy döntött, hogy újból megszámolja a 
szavazatokat, annak érdekében, hogy még véletlenül se kapjanak kritikát ennek 
elmaradása miatt. Az újbóli számlálás eredménye természetesen teljes egészében 
megegyezett a december 5-i eredménnyel csakúgy, mint az ország jelentős részében.  
 Ezúton is köszönetemet fejezem ki valamennyi közreműködőnek a 
népszavazás kapcsán végzett munkájáért és külön köszönöm az 5. sz. szavazókörnek 
az eredmény újbóli megállapítása kapcsán tanúsított gyors, rugalmas és pontos 
együttműködését. 
 
 
        Rozgonyi Erik jegyző 



2005. január 22-én ünnepeltük már negyedik alkalommal a Magyar Kultúra 
Napját a református egyházközség gyülekezeti termében. Vendégünk volt 
Sinkovits Vitay András színművész és Vitay Ildikó előadóművész. Magyar 
Miatyánk címmel a magyar irodalom kincsestárából összeállított irodalmi-
zenés műsoruk mindenki számára felejthetetlen élményt nyújtott. A mély hittel, 
hazaszeretettel előadott versek, irodalmi szemelvények, a történelem eldugott 
lapjait megidéző mondatok méltók voltak az ünnep nagyságához. „Boldog az a 
nép, amely tud ünnepelni.” Olvasható a zsoltárok könyvében. Az ünnep menti 
meg a világot, mert megállásra késztet, rendet teremt bennünk, és általunk 
környezetünkben. Legyen sok szép ünnep a világon, hazánkban, s akkor lesz 
életünk, lesz jövőnk. A szépszámú és lelkes közönség könnyes az ismert Petőfi 
versek megzenésített változatát önfeledten énekelte együtt a művészekkel.  
Ezen a délutánon köszöntötte Dr. György Balázs polgármester Dr. Kajáry 
László nyugállományba vonult főorvos urat abból az alkalomból,  hogy elsőként 
vehette át az „Alsónémediért Díjat”. Mi is gratulálunk e sorokon keresztül, és 
kívánunk jó egészséget, családja körében sok boldogságot, szép nyugdíjas 
éveket! 
 
 
                                                                       Geigerné Moldvai Marianna 

 
 
                 



A TÁJÉKOZTATÓ BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA 
 
 

 
A Képviselő-testület 2005. február  4-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következő fontos 
döntések születtek. 
A napirend elfogadása után a Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság ülésén felmerült 
és  tárgyalt témákról hozta meg döntéseit. 

Döntés született a belső ellenőrzést végző Fodor Könyvelő és Adótanácsadó 
Kft. díjemelési kérelméről, amelyet elfogadott  bruttó 55.000.-Ft/ hó összegben. 
 A Testület az AIRVAC Kft. kérésének megfelelően azonnal biztosítja a kért 3,5 
millió forintot az egyik meghibásodott, nélkülözhetetlen vákuumszivattyú javításához 
a csatorna közmű számla terhére.  

Állásfoglalás született arról is, hogy az általános érdektelenség miatt a Testület 
elveti annak lehetőségét, hogy az önkormányzati dolgozók önkéntes nyugdíjpénztári 
ill. egészségpénztári befizetéseiben az Önkormányzat támogatást nyújtson a 
jutalomkeret terhére. 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az iskola Kollektív Szerződésében a 
gyógypedagógiai és a munkavédelmi pótlék mértékét 2005. január 1-től a pótlékalap  
30-30%-ában, az osztályfőnöki pótlék mértékét a pótlékalap 50%-ában engedélyezi  
szerepeltetni. 

Szintén bizottsági javaslatra döntés született, hogy a 2004. évi köztisztviselői 
teljesítmény értékelés alapján engedélyezi a 2005. évre vonatkozóan mindösszesen 
bruttó 433.327.-Ft kifizetés az érintett köztisztviselők elismeréseként a bértartalék 
terhére. 

A Testület határozott, hogy az Arany János Múzeum kérésére a „Pest-Pilis-Solt 
vármegye népe a XVIII. században” és a „Mária Terézia úrbéri összeírása Pest-Pilis-
Solt vármegyében” c. könyvek kiadását támogatja 40.000.-Ft-tal. 

Dabas Város Önkormányzatának kezdeményezéséhez, a Dél-kelet ázsiai 
térséget sújtó földrengés és szökőár áldozatainak megsegítésére Önkormányzatunk 
nem csatlakozik. 

Nagyközségünk Képviselő-testülete következő döntésében vállalkozói díj 
emelését hagyta jóvá az Önkormányzat egyes intézményeiben, a  rendszergazda 
feladatot ellátó CONSOLE Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
részére. Az emelés következtében 2005.  január 1-től a vállalkozói díj bruttó 50.000.-
Ft-ban került megállapításra azzal,  hogy a Kft. köteles a szolgáltatás gyorsaságát 
javítani, hiszen e vonatkozásban kritikák merültek fel.  

Ezután a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 
által tárgyalt napirendi pontok következtek. 

Először  döntés született, hogy az Önkormányzatunk rendelkezésére álló fel 
nem használt aranykorona terhére önkormányzati tulajdonba kéri a turjános melletti 
0351 hrsz-ú, 8819 m2 nagyságú, 5,56 ak értékű természetvédelmi területet. A 
fennmaradó aranykorona mennyiség arányában pedig tulajdoni hányadot kíván 
szerezni a Weisz-tó területéből. Tájékoztatásul közöljük, hogy az Önkormányzat 
megmaradt aranykoronája csupán a kérdéses terület mintegy ½ tulajdoni illetősége 
megváltására elegendő, holott a mindenki által ismert, széppé tehető, sok tekintetben 



érintetlen terület közösségi tulajdonba kerülése feltétlenül érdeke Némedi 
lakosságának. E nemes cél elérése érdekében e helyütt is felhívjuk a Tisztelt 
Lakosság figyelmét, hogy  bárki, aki rendelkezik fölösleges, akár töredék 
aranykoronával, az szíveskedjék akár ingyenesen, akár ellenérték fejében az 
Önkormányzat számára felajánlani, vagy eladni! 

A Képviselő-testület nyertes pályázatok hiányában saját erőből kívánja felépíteni az 
előzőleg megtervezett Haraszti – Arany János utca kereszteződésénél, valamint az Árpád 
utca- Deák Ferenc utca kereszteződésénél a Pest felé menő oldalra 1-1 buszvárót a 2005. évi 
önkormányzati költségvetés terhére. 

A szokásos tavaszi szemétgyűjtést a közterület-felügyelő irányítása mellett 
március hónapban vállalkozók és a lakosság segítségével végzi el. Kérjük azokat a 
lakosokat, akik ezen, március közepére tervezett akcióban részt kívánnak venni, 
ezt jelezzék a Polgármesteri Hivatal felé, hogy a szemétgyűjtés pontos 
időpontjáról telefonon minden érintettet értesíthessenek! 

A Testület felkérte a Polgármester Urat, az illegális szemétlerakók megszüntetésére 
szervezett akcióról tájékoztassa a szomszédos települések vezetőit és kezdeményezzen közös 
összefogást, melynek eredményeként Dunaharaszti  és Ócsa esetleges közreműködésével az 
ezen településekhez vezető utakat övező környezet megtisztításra kerülhetne.  

Majd a Kulturális és Oktatási Bizottság  által tárgyalt napirendi pontok, 
határozati javaslatok megtárgyalása következett. 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testülete  jogszabályi kötelezettségét 
teljesítve a közoktatási intézmények szakmai ellenőrzésével a pályázaton indult négy 
jelentkező közül a Bázis 1. Pedagógiai Szakmai Szolgáltatót bízza meg nettó 
1.420.000.-Ft összegben, melyhez a forrást költségvetéseiben biztosítja. 

Az ASE írásbeli beszámolója és szóbeli kiegészítése alapján a Testület 
megszavazta a 3 millió Ft támogatást a  2005. évre. 

A Testület elfogadta a Polgármester beszámolóját az elmúlt ülés határozatainak 
végrehajtásáról és a két ülés között tett  fontosabb intézkedésekről. 

A Képviselő-testület az Alsónémedi község helyi építési szabályzatáról és 
szabályozási tervéről szóló 8/2004.(V.03.)sz. rendeletében meghatározottak szerint az 
alsónémedi 0222/1, 0221/19, 0221/28-29 és 0221/43-44 hrsz-ú, valamint a 035/10-12 
hrsz-ú  ingatlanokat a község belterületéhez kívánja csatolni.  

Döntés született kistérségi társulási ügyekben a Kisdunáért Önkormányzati 
Társulás  névváltozásáról, illetve jóváhagyta a Testület a „Kertváros” Délkeleti 
Agglomeráció Kistérségi Területfejlesztési Társulás megszüntetését. Ezen 
megszüntetés oka, hogy ugyanezen társulási feladatok ellátásáról Alsónémedi 
részvételével a jövőben a  „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati  
Társulás fog gondoskodni.  

Ezután a Testület felkérte Rozgonyi Erik Jegyző Urat a Szervezeti és Működési 
Szabályzat módosításának előkészítésére, miszerint a Képviselő-testület számára 
készülő meghívóból és a nyílt ülésekhez tartozó előterjesztésekből egy példány 
hozzáférhető legyen a lakosság számára a Polgármesteri Hivatalban történő 
tanulmányozás céljából. A Képviselő-testület reméli, hogy ezen lehetőség biztosítása 
fokozni fogja a jövőben a lakosság közösségi ügyek iránti érdeklődését és egyben 
várja a lakosok most már ilyen módon is megalapozott,  érdemi és  építő javaslatait 
községünk problémáinak megoldására.  



Döntést kívánt az Alsónémedi – Ócsa 4617 j. összekötő út  végleges 
területrendezésének kérdése is. Erre tekintettel  a 0214, 0212, 0215, 0219/7, 0221/18 
és a 0320/35 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában már  megkötött adásvételi szerződések 
alapján a tulajdonváltás  Földhivatalnál történő bejegyzését jóváhagyta a Testület.   

Ezt követően a Képviselő-testület zárt ülésen szociális és az Önkormányzat 
vagyonát érintő több kérdést tárgyalt.  

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testülete legközelebbi rendes ülését : 
2005. február 25-én pénteken, 17 órakor tartja. Ezt megelőzően 2005. február  25-én 
16 órakor képviselői fogadóórára várjuk a helybeli polgárokat. Kérjük egyre többen, 
vegyenek részt ezen és az ezt megelőző bizottsági üléseken, hogy ezzel is erősítsék 
döntéseink megalapozottságát. Ezek időpontjáról hirdetőtábláinkon illetve a 
Polgármesteri Hivatalban is közzétett hirdetményről is értesülhetnek. 

Tájékoztató Bizottság 

Kiss Ernőné Karácsonyi Anna 
1932-2005 

 
 
 
 

„Egy homokszemben lásd meg a világot, 
egy vadvirágban a fénylő eget, 
egy órában az örökkévalóságot 

  és tartsd tenyereden a végtelent.” 
 
           /Blake/ 
 
 
 
 Amikor valaki elhatározza, hogy pedagógus pályára lép, az a cél, elképzelés 
vezérli, hogy egyszer majd olyat alkot, amely maradandó nyomot hagy azokban, 
akikért ezt a pályát választotta. Ezzel a céllal és reménnyel indult el a tanítói pályán 
Karácsonyi Anna 1950. október 10-én.  
1960. augusztus 15-től községünk megbecsült tanítója.  
Gyorsan akart sikereket elérni a nevelésben, az oktatásban, s ezáltal sikerélményhez 
juttatni tanítványait. 1972-től felvállalta az egyik legszebb, de egyben a legnehezebb 
feladatot, az akkori „kisegítő osztály” vezetését, irányítását.  
Megláttatta a homokszemben a világot, a vadvirágban a fénylő eget, egy órában az 
örökkévalóságot és tenyerén tartotta a végtelent. 
Őszinte szeretettel, mértehetetlen nyugalommal és kedvességgel vette körül a 
rábízottakat. A tananyagon kívül megéreztette az összetartozás erejének, az egymásra 
figyelés fontosságát, mindazokat az értékeket elültette a szinte családi közösséggé 
kovácsolt kisgyermekekben, hogy mindenki egyenértékűnek tudja és érezze magát. 
Kiaknázta az egyéni értékeket, s arra építve fejlesztette a személyiségjegyeket.  
Hitt a békében, a szépséget szülő harmóniában és így a szeretetben, egyetértésben, 
remélve, hogy talán mindez nem lehetetlen és nem elérhetetlen. 



„Minden vágyam az, hogy nagy célomat… sohase tévesszem össze a nagy szavakkal, s 
alázatos, szerény tudjak maradni mindvégig, érzékletes és szemléletes, mint a fű és 
virág, melynek mondanivalója csak az, hogy él, és egyéb mondanivalója nincs is…” 
Az alázatosság és a szerénység a pedagógus pálya legfontosabb alapköve. Örömmel 
vette át 2001-ben az aranydiplomát, mely 50 eltöltött évet jelentett a pedagógus 
társadalomban.  
Tanítóként különösen hitt és bízott az emberekben. Ha elfáradt, ha ereje megtört, 
szívére hallgatott, talpra állt, mert tudta „vonuló felhők fölött mindig kék az ég” 
S most éppen a szíve hagyta cserben, mely örökre megszűnt dobogni, élni, érezni! 
Hűsége az életet betöltő hivatáshoz, kiegészült és kiteljesedett a családjához fűződő 
hűségével. Boldogan mesélt művész fiairól, cseperedő unokáiról. Jó volt hallgatni, hisz 
gondolatiból sugárzott: „SZERETET AZ ÉLET” 
Sok nehéz, kegyetlen dolog van az életben, de a legfájóbb és legkegyetlenebb, ami elől 
mindannyian menekülünk, de hiába! Egy pillanat alatt befejeződik egy élet, mely 
fájdalommal tölti el az ittmaradottakat. 
A mi emlékeinkben sokáig él majd a kedves, mosolygós tanító, a pályatárs, akinek jó 
volt hallgatni biztató szavait, mélyről fakadó bölcs gondolatait. 
 
 
  
 
A Széchenyi István Általános Iskola tantestülete, dolgozói, tanulói és volt 
tanítványai nevében búcsúzom pedagógustársamtól.  Emlékét szívünkben örökké 
megőrizzük! 
 

„Jeges viharral küzdve mentem, 
elől a büszke küzdelemben. 

De most állok, s nem moccanok ma, 
Hiába int a pálya orma, 

Nekem ma már minden hiába, 
Jöjj, ciprusok hűs éjszakája! 

 
Borulj reám, te enyhe béke, 
Haljak be a nagy föld ölébe, 

Száguldjak büszke föld-anyámmal 
A csillagos térségen által, 

Míg rámborul szelíden, áldva 
A ciprusok hűs éjszakája.” 

 
Kosztolányi Dezső: Búcsú 

 
 
 
 

Mayer Istvánné 
                iskolaigazgató 
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„Rajongó hittel telve vetted át a papirost, 

A jogosítványt, 

Hogy fáklya légy, s világíts. 

S Te tetted – mint mondják – sosem halványuló fényességgel. 

Az évek pergése közt neveddel eggyé váló 

Szelíd szigort 

Mindig aranyló jóság 

S melengető szeretet 

Szőtte a szép emberség hófehér palástjává. 

Hitted, tudtad: 

Nincs császár, ki különbet viselne. 

S elrepültek az évek! 

Viharok, sötét szomorúság, röpke örömök, 

De mindig boldog szárnyalás a gyerekek között. 

S most kialudt a láng…..” 

 

      /Takács Nándor/ 

 

 

 



Sítábor 
 
 
 
 Mint néhány éve minden évben, most is elindult egy kis csoport síelni. 
Ezúttal az úti cél Millstattersee volt. 
Már alig vártuk az indulást. Ezt bizonyítja az is, hogy már előtte egy-két nappal 
szívesen útra keltünk volna. Majd elérkezett a nagy nap. Reggel mindenki az 
iskola előtt gyülekezett. Megérkezett a busz, és amikor vége szakadt az unalmas 
bepakolásnak és a fájdalmas búcsúnak, végre elindultunk. Több „újoncot” 
köszönthettünk sorainkban, de főképp a régi, jókedvű csapat volt ott. A buszon 
jól szórakoztunk, útközben meg is álltunk. Este, mikor odaértünk, épp hogy csak 
felcaplattunk a szobáinkhoz, letettük a cuccainkat, máris mentünk le az ebédlőbe, 
ahol finom vacsorával vártak. Ezután a nap után fáradtan feküdtünk le.  
Másnap kezdődött az igazi kaland! A kezdőkkel délelőtt az oktatónk, Pisti 
foglalkozott. A középhaladók Ica nénivel és egy-két felnőttel hódították meg a 
hegyeket. Eközben a haladók profi módon száguldoztak a lejtőkön. Ebédelni 
betértünk egy kis melegedőbe. Ettünk, ittunk mindenféle jót. És persze 
melegedtünk! Nem vicc! Kint jéghideg volt. Délután Pisti a középhaladókat, majd 
a haladókat oktatta szebb, jobb síelésre. Este kimerülten értünk haza. Ismét 
megvacsoráztunk, majd elkezdtük élni a „szállodai életet”! Hol itt voltunk, hol 
ott. Egyik baráttól át a másokhoz. Persze voltak olyan csoportok, leültek és úgy 
beszélgettek, játszottak. Majd, mikor már tényleg nem csinálhattunk semmit, 
lefeküdtünk. 
És ez így ment végig. Igaz, minden nap akadt egy kis bonyodalom. Lehetett az 
akár egy elszabadult síléc, akár egy-két kisebb-nagyobb esés, akár egy kis 
felvonói szerencsétlenkedés, mi mindig megoldottuk. 
Sítábor közben – a síelésen kívül – több programot is megejtettünk. Kétszer 
voltunk a szomszéd uszodában, ahol csúszdázhattunk is, egyszer elmentünk 
várost nézni, sőt még síversenyt is rendeztünk. Ezt az akadályt is mindenki 
tökéletesen vette. 
A tábor végére mindenki gazdagodott sok csodás élménnyel, sítudással. Hazafelé 
a buszon, bár az utolsó együtt töltött órák voltak, jól éreztük magunkat: 
énekeltünk, videóztunk, sőt még aludtunk is.  
Külön köszönjük Sticzné Szántó Ilona és Szántó Erzsébet tanárnőnek, hogy 
megszervezték az utat, és hogy mindenben segítségünkre voltak. 
 
      A sítáborozók 
 
 


