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“CSÚCS VOLT A KANGOO JUMPS...”
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Szigethalmi  msorblokk  a  Kisduna  televízióban,  a  hét  minden  napján,  reggel  9  és  fél  10,  délután  5  óra,  és  fél  6  között.  

“Mivel is kezddhetne egy ilyen "fesz-
tivál"? Aki a futásra tippelt- nyert. A 4
kilométeres hóban-sárban futás az
"Ébredj Szigethalom!" nevet kapta.
No, aki végigcuppogta a távot az fel-
kelt. Imi bá (Kenyér Imre örökifjú
sporttársam- a szó legnemesebb értel-
mében) köszi, hogy itt cuppogtál ve-
lünk! Az ébreszt átmozgatás után
háromféle freccsent szét a mozogni
vágyók (Istenem' be szép leírni- hát
még látni) népes tábora. A kismamák
és porontyaik a bukfenctornán, az
apukák az asztaliteniszszel majd a

dartsszal, míg amazonjaik az aerobik
órákkal üthették el idejüket és egy
klasszikust idézve "égethették a zsírt".
Engem, aki szabadon csapongtam
különösen az aerobik varázsolt el.
Férfitársaim! Ez az, amit látni kell!
(egyesek szerint "csinálni") no, de
nagyban rontja az esztétikai élményt
a verejtékcsepp a szemben és a resz-
ket szemgolyó. Nem titok: a csúcs a
Kango Jump. Valami fura futurisztikus
valami, ami a profiknak mennyei örö-
möt, másoknak mozgásszervi prob-
lémákat okoz. No, de ezt látni kell! 

A  SZIGETHALMI KRÓNIKA ADÁSAI MÁR

MEGTEKINTHETK A VÁROSI HONLAPON IS,
A F OLDALON,  A LINKRE KATTINTVA.

ADJA ADÓJA 1  SZÁZALÉKÁT,  SZIGETHALMI

SZERVEZETEKNEK.  A  LISTÁT A HÍRADÓBAN

ÉS A HONLAPON IS MEGTEKINTHETIK.

SPECIÁLIS JOGVÉDELEMMEL FOGLALKOZIK

EGY ALAPÍTVÁNY MAGYARORSZÁGON.  A-
ZOKNAK NYÚJT SEGÍTSÉGET,  AKIK EGY PSZIC-
HIÁTRIAI OSZTÁLYON,  PSZICHIÁTRIAI KEZE-
LÉS KÖVETKEZTÉBEN SZENVEDTEK SÉRELMET.
A TELJES CIKK A HATODIK OLDALON

OLVASHATÓ.



SZZIIRRÁÁKK ESSZZTTEERR

Két sürgõsségi indítvány. Ezzel indult a
február 19. napján tartott testületi ülés.
Miután a két pont napirendre került, a be-
számoló és a tájékoztató elfogadása kö-
vetkezett, majd a jegyzõkönyv hitelesítõket
is megválasztották. 
A  "Négyszínvirág  Óvoda  Mû  úti  épületének
felújítására  kiírt közbeszerzés eredmé-
nyeként a VERAVA Kft.-t nevezték meg

nyertesnek, a kivitelezési munkálatok el-
végzésére aláírták  az  együttmûködési  meg-
állapodást.  
Aláírásra került a szerzõdés  a  szelektív  hul-
ladékgyûjtés  támogatására is, az Aries Kft-
vel, valamint kihirdetése  került  a  település
szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  köz-
szolgáltatás  szabályainak  és  díjának  meg-
határozásáról  szóló  rendelet.  Elfogadásra
került  a  2009.  évi  költségvetés,  2  410  656  e
Ft  Bevételi  fõösszeggel  2  541  754  e  Ft
Kiadási  fõösszeggel,  131  098  e  Ft  hiánnyal,
valamint  a  2010-22011-rre  szóló  gördülõterv,
s  a  költségvetési  rendelet  kihirdetésre  ke-
rült.
Négy  megállapodáts  írtak  alá,    a  Polgármes-
teri  Hivatal  és  az  intézmények  között,  mely
a gazdálkodási feladatok ellátására vonat-
kozóan határozza meg a felek jogait és kö-
telezettségeit. Az aláíró intézmények között
voltak: Négyszínvirág Óvoda, Szivárvány

Bölcsõde, Gróf Széchenyi István Általános
Iskola és a Szent István Általános Iskola.
Igénybe veszi a testület a KMOP-33.1.1/C-
2008-00018  számú  pályázati  konstrukció
nyújtott támogatást. Ennek keretében fog
megvalósulni a  Szigethalmi  Tüskevár-  egy
középkori  lovagi  csarnok  és  várudvar  az  E-
Me-SSe  parkban.  Kiírásra  került  a  közbesz-
erzés. Nyílt  közbeszerzési  eljárás indul a

Szent  István  Általános  Iskola  Szabadkai
utcai  épületének  felújítására is. Megvan a
nyertes pályázó a  Gróf  Széchenyi  István
Általános  Iskola  beruházásával kapcsolat-
ban is. A SIORG Kft. fogja, az iskolát komp-
letten  akadálymentesíteni,  felvonóval  felsze-
relni.  
Felújításra  kerül  a  Batthyányi  utca: a
felújítás önkormányzatra esõ része, 1.166.
250.- forint. Úgy döntött a  testület,  hogy
egyrészt értékesíti  Szigethalom  5013/1
hrsz-oon  nyilvántartott  telekingatlanát,
10.000 Ft +ÁFA/nm áron, összesen:
7.500.000 Ft +ÁFA meghirdetési áron.
Másrészt, az  ingatlan  eladását  meghirdeti
zárt  borítékos  rendszerben  történõ pályáz-
tatással úgy, hogy a pályázatok benyújtási
határideje 2009. április 15. 16. 00 óra. Ezt
követõen a 17. 30-kor kezdõdõ ülésén a
Településgazdálkodási és Vállalkozásfej-
lesztési Bizottság (mint Bíráló Bizottság)
nyitja és bírálja el a benyújtott pályázato-
kat. Módosult  a  közterület  védelmérõl,
díjáról  szóló  23/2008.  (VIII.29.)  Kt.  ren-
delet, (részletesen olvasható a jegyzõ-
könyvben), valamint hatályon  kívül  került  a
luxusadóról  szóló  rendelet.  
Végül, még egy újabb beruházás, bõvül  a
Szigethalom  és  Környéke  Gyermekjóléti  és
Családsegítõ  Szolgálat  épülete, illetve új
eszközök is beszerzésre kerülnek majd. A
megvalósításhoz szükséges saját forrás
összege, 11.328.915 forint. 

2009.  április  17.  (péntek)    13.00 - 15.30 óra
Marlyn telep Csillag u. buszforduló

2009.  április  18.  (szombat) 9.00 - 13.00 óra
Városi Szabadid Kp. eltti terület

2009.  április  24.  (péntek)  13.00 - 15.30 óra
Köztemet eltti parkoló területe

2009.  április  25.  (szombat) 9.00 - 13.00 óra
Városi Szabadid Kp. eltti terület

Pótol tás  idpontja:
2009.  május  9.  (szombat) 9.00 - 13.00 óra
Városi Szabadid Kp. eltti terület
A  kutyaoltás  díja:  3.000.-  Ft.  
+  200.-  Ft.  féreghajtó  

Az eboltást Dr. Szakács Endre állatorvos végzi.
Házhoz hívás esetén Telefon: 06-30-94-97-123
Felhívjuk az állatartók figyelmét, akik e kötelezett-
ségüknek nem tesznek eleget, a 218/1999. (XII.
28.) Korm. sz. rendelet 113 §. alapján 50.000.-
Ft.-ig terjed pénzbírsággal sújthatók.

Polgármesteri Hivatal
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BERUHÁZÁSO
“Lehetõleg spórolni kell”Rendelet - hatályon kívül
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Hogyan alakult a költség-
vetés?
A legfontosabbak a fõösszeg,
melynek nagysága 2541 millió
forint, kiadási és bevételi oldalon
egyaránt, viszont a bevételi olda-
lon 131 millió forintos hiánnyal
számoltunk. Ez azt jelenti, hogy
várható bevételeinket a várható
kiadásaink a terv szerint meg fog-
ják haladni. 
Milyen bevételekkel számolhat
egy önkormányzat?
A bevételek különbözõ forrásokból
adódnak. Az elsõ a helyi adó,
melyeknek nagysága 337 millió
forint. Ezek: iparûzési, gépjármû,
kommunális, telek, és - építmény-
adó. A tavalyi évhez képest ez csak
a talajterhelési díj mértékével nö-
vekedett, ugyanis a gazdasági vál-
ság miatt növekedéssel nem szá-
moltunk. 
A másik az intézmények saját be-
vétele, ezek nagysága 256 millió
forint. Ezek nagy részben az étke-
zési térítési díjakból adódnak
össze, illetve a szociális otthon ese-
tében a szociális ellátási térítési
díjakból. Ezek növekedtek, hiszen
már decemberben döntöttünk
arról, hogy emeljük, ezeket a
díjakat, így nõttek a bevételek is.
Azonban ezek olyan bevételek,
melyekkel szinte egy az egyben,
számolhatunk a kiadási oldalon
is. Hiszen, az étkezési térítési díjak
csak az alapanyagok értékét tar-
talmazzák. S vannak egyéb bevé-
teleink (17 millió forint): ezek
kisebb, saját bevételek, amiket a
Polgármesteri Hivatal szed be.
Ezekbe vannak a bérleti díjak,
pótlékok, bírságok. 
Egyik legnagyobb tétel az átenge-
dett bevételek. Ez tartalmazza az
összes szigethalmi lakos által
befizetett személyi jövedelemadó-
nak 8 százalékát, ugyanis, ennyi
százaléka kerül visszafizetésre az
önkormányzatnak. Ehhez járul
még hozzá az SZJA kiegészítés, ezt
pedig az iparûzési adó nagyságá-
hoz viszonyítva kapja meg minden
önkormányzat. Ennek a kettõnek
az eredõjeként, de leginkább a
nyolc százalék növekedésének
megfelelõen, ez a bevételi forrá-
sunk 40 millióval növekedett a
tavalyi évhez képest, és elérte az

Testületi tudósítás

KKUTYAOLTÁS

Tisztelt  Adózók!  Tájékoztatjuk  Önöket,  hogy  a
szigethalom.hu  honlapon  elérhetk  a  Polgár-
mesteri  Hivatal  Adócsoportjában  rendszeresített
adózással  kapcsolatos  nyomtatványok,  számít-
ógéppel  kitölthet  formátumban.  Az  elérési
útvonal  a  következ:Polgármesteri  Hivatal/
Pénzügyi  iroda/Letölthet  nyomtatványok.

FFELHÍVJUK A TISZTELT LAKOSSÁG FIGYEL-
MÉT,,  HOGY A SZIGETHALMI PPOSTA NYITVA
TARTÁSA MEGVÁLTOZIK..  AAZ ÚJ NYITVATARTÁS
SZERINT,,  22000099..  ÁPRILIS ELSEJÉT L,, H É T F T L
PÉNTEKIG,,  A POSTA REGGEL 88  ÓRÁTÓL,,  ESTE 66
ÓRÁIG NYITVA TART..
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K 460 MILLIÓÉRT
A februári testületi ülésen elfogadásra került a 2009 évi költ-
ségvetés. Fáki László polgármesterrel beszélgetünk a bevételekrõl,
kiadásokról, költségcsökkentésrõl, és az új beruházásokról…

597 milliót.  Kapunk a Társada-
lom Biztosítástól támogatást. Ez
ma már, csak a védõnõi szolgálat
ellátására van. A tavalyi évben
egy kicsivel magasabb volt, de
most 26 millió forint. 
Van egy mikrotársulása az

önkormányzatnak. Erre kap-e
valamilyen támogatást?
Igen, a mikrotársulás fenntartá-
sára a Kistérségi Társulástól
kapunk plusz normatívát, és a
társult önkormányzatok is hoz-
zájárulnak, így ebben az évben
34 millió forintot tesz ki ez a
bevételünk. 

Mekkora volt, és mekkora
most az állami támogatás?
Tavaly 678 millió forint volt,
most 683 millió forint. Tehát a
kettõ között 5 millió forint eltérés
van, ez egy pici növekedés, vi-
szont a feladatellátásban jóval
nagyobb a növekedésünk.
Mondhatnánk példának itt a
bölcsõdét, amely a tavalyi 10 fõ-
höz képest, több mint 50 gyer-
meket lát el. 

Mik azok a felhalmozási
bevételek?
Ezek a pályázaton nyert össze-
gek. Tavaly 436 millió forint volt,
idén 460 millió forinttal számol-
tunk. Itt is van növekedés, mert
nagyon sikeresek voltak a pályá-
zataink. 

Mik tartoznak a kiadási
oldalhoz?
A kiadási oldalt az intézmények
határozzák meg, leginkább a
részben önálló intézményeink.
Fontos azt megemlíteni, hogy
amikor a költségvetést készítjük,
végig kell néznünk, milyen fela-
datokat kell ellátunk, s ehhez
milyen forrás áll rendelkezé-
sünkre. Az egyik legfontosabb
része a költségvetésnek, hogy
megnézzük, az a létszám, amivel
dolgozunk, megfelel-e a törvényi
elõírásoknak. 
Például, az iskolában annyi
pedagógus van, amennyire ott
szükség van. Nem több, de nem
is kevesebb. Ezért mindig be
szoktuk kérni, az összes stá-
tuszhoz tartozó besorolást, hogy
pontosan meg tudjuk tervezni a
személyi jellegû költségeket.
Hogyha a személyi jellegû költ-
ségeket viszonyítjuk a költség-
vetés teljes összegéhez, akkor azt
látjuk, hogy ez eléri az 51 száza-

lékot. Ez azt jelenti, hogy az egész
költségvetés több mint fele a bé-
rekre és azok járulékaira megy
el, melyet nagyon kis mértékben
tudunk csak befolyásolni. Másik
fontos, lakosságot is érintõ kér-
dés, hogy mennyi a felhalmozási
kiadásunk. A tervezet szerint ez,
a teljes költségvetéshez viszonyít-
va 25 százalék, ebbõl tudunk
felújítani és beruházni. 
A harmadik legnagyobb tétel, a
dologi kiadás, leginkább az épü-
letek rezsi költségeibõl adódik,
ennek a nagysága a teljes költ-
ségvetéshez képest 18 százalék.
Ezen felül vannak a céltartalé-
kok, melyek tartalmazzák az e-
gyesületek támogatásait, vala-
mint az ellátottak pénzbeli jut-
tatásai, amelyek a köznyelvben
szociális segélyként vannak
meghatározva. Ennek a kettõ-
nek a nagysága körülbelül 50-50
százalékos megoszlásban adja a
költségvetés maradék 6 száza-
lékát.
Említette a felhalmozási kia-
dásokat, amik a folyamatban
levõ vagy induló beruházáso-
kat jelentik. Melyek ezek?
Ezek közé tartozik, a könyvtár é-
píttetése, ez egy 8,5 millió forin-
tos tétel. Az E-Me-Se parkban
épülõ lakoma csarnok beru-
házása, melyre nagyobb összeget
nyertünk el, de ezt az évet körül-
belül 60 millió forinttal fogja ter-
helni. Elindult a Gróf Széchenyi
István Általános Iskolának az a-
kadálymentesítése, ez 40, 5 mil-
lió forint összegre rúg. A Mû úti
óvoda lesz felújítva, ami közel 34
millió forintot fed le. A Szent Ist-
ván Általános Iskolának a felújí-
tása, amelyre ebben az évben
226 millió forintot költünk. A
Gyermekjóléti Szolgálatnak a
bõvítése indul el, ez 30,5 millió
forint lesz, illetve a buszmegállók
telepítése. 
Abban állapodtunk meg a tavalyi
évben, hogy egy vállalkozás a Mû
úton, új buszmegállókat fog el-
helyezni. Ezekért nem kell fizetni,
de a peronokat ki kell alakítani, s
vannak régi buszmegállóink,
melyeket a településen belülre
fognak telepíteni, s ezeknek a
felújítása van benne a 4,8 millió
forinttal. Természetesen vannak
még tervbe olyan felhalmozási
kiadások, melyekre még nincs

elkötelezettség. Az elõbbiekre
már van, vagy pályázaton dön-
töttünk arról, hogy vállaljuk az
önrészt. S vannak olyanok, me-
lyekre tettünk félre, mint például
a járdaépítés, útépítés és felújí-
tás, játszóterek, ezekre konkré-
tan nincs elkötelezettségünk.
Hogy ezek hogyan fognak pon-
tosan megvalósulni, nem tud-
juk. Az egyik legnagyobb vitát ez
váltotta ki a költségvetés elfoga-
dásánál is, hiszen ezekre még
nem vállaltunk kötelezettséget,
így ezek lehetnek azok a tételek,
melyek a hiány csökkentését se-
gíthetik elõ, ha nem valósulnak
meg.
Hogyan lehet még a hiányt

csökkenteni?
Amikor kötvényt bocsátottunk
ki, akkor gondoltunk a jövõre és
arra is, hogy pályázni akarunk
és ahhoz önrész kell. Azt nem
tudtuk, hogy ilyen nehéz helyzet-
ben leszünk de szerencsére eb-
bõl 80 millió forintot félre tet-
tünk. Ez bevételként nem szere-
pel a költségvetésben, hiszen
majd amikor a pénzmaradván-
nyal fogunk elszámolni, akkor
tudjuk beépíteni. Ez tehát azt je-
lenti, hogy ebbõl a 131 millió fo-
rintból (amibõl a fejlesztések ad-
nak 120 milliót, a mûködés 10
milliót), marad körülbelül 55 mil-
lió forint. 
Két technika van még a maradék
csökkentésére. Az egyik, hogy
növeljük a felhalmozásból szár-
mazó bevételeinket. Ilyen példá-
ul, hogy a meglévõ ingatlanjaink-
ból árusítunk, azért hogy más
ingatlanokba befektethessük.
(két építési ingatlan van az ön-
kormányzat tulajdonában, me-
lyet az év során szeretnénk elad-
ni, illetve van egy olyan terület,
amirõl a vásárlóval már tárgyal-
tunk is, s úgy néz ki, hogy ela-
dásra fog kerülni, amibõl várha-
tóan 20 millió forint körüli összeg
fog befolyni.) Így, már csak 31
millió forint marad. S itt jön a
másik technika a hiánycsökken-
tésre, az, hogy az intézmények és
a polgármesteri hivatal esetében
is, lehetõleg spórolni kell. Amire
nincs elkötelezettség, ott nagyon
meg kell nézni, hogy vállalunk-e
újabbakat. Ebbõl talán össze
tudjuk év végéig spórolni, azt a
31 millió forintot. 

Az elõzõ testületi ülésen
fogadták el a költségvetés.
Mennyire fix ez? Lehet-e utó-
lag módosítani rajta?
Igen. Egy költségvetés mindig
olyan, hogy februárban elfogad-
juk, és az egész év során sokszor
kell módosítani. Mindig vannak
olyan dolgok, amik váratlanul
jönnek, váratlan kiadások. Most
például, pont a költségvetés ter-
vezésénél romlott el a 30 éves
kazán a hivatalban, így ki kellett
cserélni. Ez mindennel együtt 2
millió forintban került. Ezt még
be tudtuk építeni a költségvetés-
be, mert éppen a tervezés során
történt. De ha a késõbbiek során
bármilyen ilyen jellegû probléma
adódik, akár kazán, akár beázás
a lapos tetõk miatt, nem várt kia-
dások lesznek. A másik oldalról,
pedig, ha a bevételeinket, amik-
rõl az elõbb beszéltem, realizálni
tudjuk, annak megfelelõen is
utólag kell módosítani a költség-
vetést. Ha a beszámolót elfogad-
juk, lesz egy pénzmaradvány, a-
mi szintén csökkenti majd a hi-
ányt, tehát módosításra lesz
szükség. Vannak olyan finan-
szírozási tételek is, amiket csak
az idõ elõrehaladtával tudunk
megállapítani. Például olyan szo-
ciális járulékok, melyeknek 10
százalékát tervezzük a költségve-
tésünkbe, s amikor ez kifizetésre
kerül, akkor a maradék 90 szá-
zalékot vissza tudjuk igényelni az
államtól. Ezek az úgynevezett
pótelõirányzatok. Ilyen pótelõir-
ányzat lesz a köztisztviselõk, köz-
alkalmazottak 13. havi fizetésére
vonatkozóan is. Ezt most nem
tudjuk betervezni, mert támoga-
tást nem kaptunk, de majd ka-
punk akkor, amikor kifizettük
ezeket. Ezek mind-mind növelni
fogják a költségvetésnek a fõ
összegét, és a bevételeket is, az
év során. Gyakorlatilag negyed-
évenként folyamatosan kell majd
a költségvetést módosítani. A
2008 évi költségvetés utolsó
módosítását például, most fog-
juk márciusban elfogadni, a be-
számolóját pedig áprilisban,
holott már a 2009 évi költ-
ségvetést is elfogadtuk. 
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REENNDDÕÕRRKKAAPPIITTÁÁNNYYSSÁÁGG

Az elõzõ hónaphoz ké-
pest két betöréssel töb-
bet regisztráltunk Szi-
gethalom területén. A ti-
zenkét vagyonelleni
bûncselekmény közül
tíz családi ház, míg ket-
tõ kereskedelmi egység
sérelmére történt. Az
ismeretlen elkövetõk,
négy-négy esetben ab-
lak illetve ajtó befeszíté-
sével, benyomásával két
esetben lakat lefeszíté-
sével egy esetben hen-
gerzártöréssel, míg szin-
tén egy esetben sajnos
besurranással jutottak
az értékekhez. A beje-
lentett kár nagysága
összesen 3. 396. 000. Ft.
Volt. A bûncselekmé-
nyek lefedik a város te-
rületét, két-két bûncse-
lekmény történt a Mû
úton illetve a Kossuth
Lajos utcában. A jog-
sértések közül hármat
követhettek el feltehetõ-
en az éjszakai órákban a
többit nappal és kora esti
idõszakokban, így ké-
rünk mindenkit, figyel-
jen saját és szomszédjai
értékeire, és ha bármilyen
gyanúsat tapasztal, hívja
rendõrséget.
Február hónapban Szi-
gethalom területérõl
személysérüléses bale-
setet nem jelentettek.
Anyagikáros balesetek
közül három jutott a
tudomásunkra. A bal-
esetek közül kettõ a Mû
út Duna sor, egy a
Szabadkai, Széchenyi
út keresztezõdésében
következet be. Mind két
keresztezõdésben az el-
múlt évben is több bale-
set történt. Kérünk
mindenkit, akik arra

közlekednek körülte-
kintõen, közelítsék meg
a keresztezõdéseket A
rendõrség támogatja azt
az angol nyelvterületrõl
elindult ötletet, hogy a
mobiltelefon tulajdono-
sok bárki által könnyen
megtalálható módon
betáplálnák egy szeren-
csétlenség esetén értesí-
tendõ személy telefon-
számát. Az ajánlás lé-
nyege, hogy mindenki
tegye be a mobiljába a
szükség esetén értesí-
tendõ személy (-ek) ne-
vét és számát, úgy hogy
névként egy angol mo-
zaikszó az "ICE" (In Case
of Emergency) "vészhely-
zet esetére "rövidítést
írjuk be.  Ha több sze-
mélyt kívánunk megad-
ni, akkor ICE1, ICE2.
stb. alatt lehetne õket
feltüntetni. Az ilyen szá-
mokkal adott esetben
nem csak mi rendõrök,
de egy balesetest fogadó
korház vagy az elveszett
mobilt megtaláló be-
csületes személy is e-
redményesen, rövid idõ
alatt találná meg az
értesítendõ személyt.
Javasoljuk Ön is éljen
ezzel az ötlettel. A Tököli
Rendõrõrs beosztottjai
az adott idõszakban hat
fõt, fogtak el bûncselek-
mény elkövetése köz-
ben, igazoltatás miatt
elõállítottak egy fõt, hét
fõvel szemben 27. 000.
Ft helyszínbírságot szab-
tak ki, és feljelentést tet-
tek 14. fõvel szemben
különbözõ szabálysér-
tések miatt. Tájékoztat-
juk a város lakóit, hogy
a Tököli Rendõrõrs 2009.
március 19,-én új hely-
re Tököl Fõ u. 121.
szám alá költözött Itt
várják a bejelentõket,
telefonszámuk  a régi,
06-24-479-007. 

GÁÁSSPPÁÁRR ZOOLLTTÁÁNN

Nyugállományú rendõr tözszászlós

Nekem, mint állampolgárnak nagy-
ban befolyásolja a biztonságérzetemet,
ha azt tapasztalom, hogy a velem
szemben elkövetett törvénytelenséget
az erre hívatott szervezet - a Rendõr-
ség - komolyan veszi, abban a rendel-
kezésére álló eszközök felhasználásá-
val a törvényi felhatalmazása és a ren-
delkezésére álló lehetõségek igénybe-
vételével eljár. Sajnos ez ma nem így
mûködik, legalábbis itt nálunk Szi-
gethalom városában.
Tények: 2009.02.20-án reggel 09 óra-
kor észleltük, hogy betörtek a Sziget-
halmi temetõnél lévõ virágárusításra
használt, bekerített magánterületen
álló lakókocsiba - lakatpánt lefeszítés
módszerével - ekkor értesítettük a
RENDÕRSÉGET. A helyszínre kiér-
kezõ rendõrjárõrnek megmutattuk a
feszítési nyomot, a hóban lévõ éles
körvonalú lábnyomot, melyre közölte,
hogy az esetrõl jelentést fog írni, ami-
kor a helyszínelést hiányoltam a mo-
biljával készített pár képet a nyomok-
ról és a helyszínrõl. Én, mint állampol-

gár kitõl várhatok törvényes eljárást,
ha nem az erre hivatott RENDÕR-
SÉG-tõl? Van egy régi álmom: szeret-
nék egy olyan társadalomban élni, a-
hol az emberek betartják a törvénye-
ket, vagy aki nem, azzal szemben az
illetékes HATÓSÁG (rendõrség, ü-
gyészség, bíróság, stb.) a saját hatás-
körében a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
TÖRVÉNYEI- szerint eljár. Nehéz úgy
jogkövetõ magatartást várni TÕLÜNK
emberektõl, hogy a hatósági jogkörrel
felruházott hatóságaink válogatnak a
törvények között, ezt betartatják, azt
nem. A fentiek szerint ma Magyaror-
szágon, vannak kicsit betöréses lopá-
sok és nagyon betöréses lopások. A
következõ lépés a kicsit rablások és a
nagyon rablások kategóriája, melyet a
kicsit emberölés és a nagyon ember-
ölés fog követni? Szerintem a rend-
õrség feladata a törvényekben megha-
tározott feladatainak végrehajtása és
nem az azok alóli kibúvók keresése. A
rendõrség feladata lenne a törvény-
tisztelõ állampolgárok biztonságérze-
tének növelése és nem, a még meglévõ
bizalommorzsák eljátszása. 

RRENDÕRSÉGI
TÁJÉKOZTATÓ

AA  PPOLGÁRÕRSÉG ÉLETÉBÕL

SZZIIGGEETTHHAALLMMII

POOLLGGÁÁRRÕÕRRSSÉÉGG

A Szigethalmi Polgárõr
Egyesület 2009. február
17.-én közgyûlést tar-
tott, ahol megtárgyalta
az egyesület 2008. évi
tevékenységérõl készült
beszámolót. A vezetõség
nevében ifj. Bognár
László az egyesület elnö-
ke tett szóbeli kiegészí-
tést az írásbeli elõter-
jesztéshez. Kiemelte
2008. év fontosabb fela-
datait, majd ajándéktár-
gy jutalmakat adott át
az év során a legtöbb
szolgálatot ellátó polgár-
õröknek. A közgyûlésen
részvett és hozzászólt
dr.Öveges Kristóf r.alezre-

des a Szigetszentmiklósi
Rendõrkapitányság ve-
zetõje. A rendõri vezetõ
röviden értékelte a város
közrend közbiztonsági
helyzetét, majd meg-
köszönte a polgárõrség
munkáját mellyel hoz-
zájárult az elfogadható
eredményekhez. Felhív-
ta figyelmet, hogy a rom-
ló gazdasági helyzet vár-
hatóan növelni fogja a bû-
nözést. Szinte biztos,
hogy növekedni fog a
vagyon elleni bûncse-
lekmények száma. Erre
figyelemmel kérte, hogy
a lehetõségekhez képest
a polgárõrség a jövõben
növelje tevékenységét.
Megígérte, hogy továbbra
is segítik a munkát,

hogy az itt élõk bizton-
ságban érezhessék ma-
gukat. Az értekezlet
munkájához  ezt  követõen
még többen  hozzászól-
tak a jobbítás szándéká-
val, majd  egyhangúlag
elfogadták  a beszámol-
ót. A polgárõrség to-
vábbra is várja  azon
Szigethalmiak jelentke-
zését, akik  az alapsza-
bállyal egyetértve  szíve-
sen tevékenykednének
soraink között, az itt
élõk  érdekében. A je-
lentkezést várja ifj.
Bognár László az egye-
sület elnöke /06-20-
346-51-52 valamint
Polák János szolgálat-
vezetõ/06-20-218-73-
83/

Együtt a város biztonságáért
Pár szó a közbiztonságról

PÁLYÁZATI    FELHÍVÁS!
Szigethalom  Város  Önkormányzat  Képvisel-ttestületének  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottsága  a  19/2009.(III.19.)  számú  határozatá-
val  pályázatot  írt  ki  a  Szigethalmon  mköd  bejegyzett  és  nem  bejegyzett  civil  szervezetek  és  sportszervezetek  mködésének,  fejlesztésé-
nek  valamint  közösségi  programjaik  megvalósításának  támogatására. A pályázat benyújtási határideje: 2009. április 10. (péntek) 10.
óra. A pályázatról bvebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Titkárságán (2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10.), illetve a Városi
Szabadidközpontban (2315 Szigethalom, Sport utca 4.) kérhetnek az érdekldk. A pályázat teljes szövege és a szükséges nyomtat-
ványok a www.szigethalom.hu  honlapon megtalálható.   
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I.  ÜTEM:  2009.  ÁPRILIS 18.
Szabadkai  u.  (mindkét  oldala)
Üdülõ  terület  (  Duna-ssziget  is)
Mû  út,  repülõtér  által  
határolt  terület
Szabadkai út, Váci M u., Mû u., Bem u., Kandó K. u.
Hunyadi u., Ifjúság u., Mezõ u. , Karinthy u., Vasvári u. 
Gagarin u., Arany J. u., Vosztok u.Lajos u., Mókus u.
Róka u., Petõfi S. u. a Szabadkai úttól a Mû útig u. 
Sün u., Õz u., Szarvas  u., Mátyás u. a Szabadkai  úttól a
Mû útig u. , Zerge  u.  Szabadság u. a Szabadkai úttól a
Fiumei útig , Aradi  u., József A. u. , Kolozsvári u. 
Nagyváradi u., Dózsa Gy. u., Nyúl u. , Homok u
Belsõ u, Kossuth L. u., Kavics u., Móra F. u., Tégla u.
Temesvári u. , Sóderos u., Kassai u., Agyag u
Fiumei u. és köz Duna-sor Árpád fejedelem u. 
Fogoly u.Nap u. Gorkij u.Klapka u., Széchenyi u. a
Szabadkai úttól a Mû útig u. ,Veres Pálné u. ,Bercsényi u,
Babits u., Balassi u., Kosztolányi u., Eötvös u., Horváth
u., Radnóti köz, Üdülõövezet, Juhász Gy. u. 

Szigethalom Város Zöld
Háló Kh. Egyesülete 2009.
évre ismét fotópályáza-
tot  hirdet    SZÉP  KERTEK-
RENDEZETT  PORTÁK
nevezésére. Örömmel
tájékoztatom önöket,
hogy ez évben e szépít
tevékenység díjazására
a szponzori kör kibvül.
Ismét lesz I-II-III díj plusz
különdíj. Szponzorok:
Szigethalom Város Pol-
gármesteri hivatal, SZI-
K  kht. Erika Virág-

kertészet, Bakosné Györgyike 2008. év díszpolgára, Fejes Lajos építési vállalkozó. Fotók
leadási  határideje: 2009. szeptember 30. Szabadkai u. 175 Szép ABC Arankánál,
Polgármesteri hivatal recepciója. Értékelés,  díjazás:  2009. október 26. hétf 17 óra
Polgármesteri hivatal díszterme

Regényi Tiborné elnök

2009.  ÁPRILIS 4-ÉN, SZOMBATON NAGYSZABÁSÚ TELEPÜLÉSTAKARÍTÁST SZERVEZÜNK, KÉRÜNK MINDEN KÖRNYEZET BARÁTOT, HOGY VEGYEN

RÉSZT ÉS SEGÍTSEN, EZZEL KAPCSOLATBAN FIGYELJE A TELEPÜLÉSEN KIHELYEZETT PLAKÁTOKAT. AMENNYIBEN NEM TUDNA EZEN A NAPON

MEGJELENNI AKKOR A KÖVETKEZÕ TAKARÍTÁSI NAPUNK 2009. ÁPRILIS 22-ÉN, A FÖLD NAPJÁN, SZERDÁN 8 ÓRÁTÓL 12 ÓRÁIG EZT MEGTE-
HETI. MINDEN SEGÍTÕT ÉS ÉRDEKLÕDÕT VÁROK. 0670/263-48-55 TELEFONSZÁMON. KÖSZÖNETTEL: REGÉNYI TIBORNÉ

PROGRAM: 08:  30  GYÜLEKEZÕ A VÁROSI SZABADIDÕKÖZPONTNÁL, VAGY A SZABADKAI ÚT SZABADSÁG UTCA SARKÁN

LÉVÕ TÜKÖR ABC-NÉL, 
09:  00-112:00  TELEPÜLÉSTAKARÍTÁS! 13:  00-TÓL VENDÉGLÁTÁS A VÁROSI SZABADIDÕKÖZPONTBAN.

II.  Ütem:  2009.  április  25.
Szabadkai  u.  -  Parkerdõ  -  Tököl  határa
Ráckevei  HÉV  sín  által  határolt  területen
Petõfi S. u. a Szabadkai úttól a Határ útig, Gyöngyvirág u.
Kölcsey u., Határ u., Déryné u., Árnyas u., Csemete köz 
Rakéta u.,Bornemissza u., Hársfa u., Irányi u.,Tompa M. u.,
Nyárfa u., Kisfaludy u., Vízmû u.,Mátyás u. a Szabadkai
úttól az Erdõ útig, Móricz Zs. u., Szélsõ u., Sport u., Jókai u.
Deák F. u., Batthyány u., Sugár u., Vadászház u., Piac u. 
Hold u., Barackos u., Gábor Á. u., Csokonai u., Rózsa u.
Iskola u.,Mária u.,Muskátli u.,Könyves K. u.,Rákóczi F. u.
Viola u.,Erdõ u., Endresz Gy. u.,Ibolya u.,Thököly u. Dobó K. u.
Rozmaring u.,Katona J. u, Munkácsy u, Százszorszép u.
Akácfa u., Zrínyi u., Árpád u.,Dobó I. u.,Béke u.,Táncsics M. u.
Csillag u.,Mikszáth K. u,Dob u. ,Attila u.,Eper u.,Mikes K. u.
Fenyõ u.,Pázmándi u.,Nagy L. u. ,Vörösmarty u.,Kinizsi u. 
Nyár u., Gárdonyi G. u.,Csáki u.,Széchenyi u. a Szabadkai 
úttól a Nyár útig, Egri u.,Andrássy u., Gyöngyösi u.,Madách u. 
Tölgyfa u., Koszorú u.,Nefelejcs u.,Szegfû u.,Orgona u.
Szabadság u. a Szabadkai úttól a Nyár u. felé, Rezeda u.

Az elszállításra kerülõ lomokat kérjük reggel  7  óráig az ingatlanuk elé kihelyezni szíveskedjenek.
Felhívjuk a Lakosság szíves figyelmét, hogy háztartási szemetet, autóroncsokat, építési hulladékot,
(törmelék, föld) valamint építési - bontási hulladékot a lomtalanítás keretén belül nem szállítunk el.
Veszélyes hulladékot a lomtalanítás során nem szállítunk (pl. autógumik, gépjármû akkumulátorok, fes-
tékek, vegyszerek, egyéb környezetszennyezõ veszélyes hulladékok, stb.) Az autógumit és az elektromos
berendezéseket beszállíthatják ügyfeleink az ARIES Kft. (Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14.) telephelyére
hétfõtõl - péntekig 07.00  órától - 18.00 óráig, ahol díjmentesen átvételre kerül. Kérjük a Tisztelt gépjár-
mû-tulajdonosokat, hogy a lomtalanítási munkák zavartalan elvégzésében legyenek segítségünkre, a
parkoló autóikkal, ne akadályozzák a kirakott lomtalanítási hulladék megközelítését.

A SZIGETHALMI LOMTALANÍTÁSI ÜTEME

Az  ARIES  Kft.  (2310.  Szigetszent-
miklós,  Határ  u.  12-114)  értesíti  a
Tisztelt  Lakosságot,  hogy  2009.
évben  az  alábbi  munkaszüneti
napokon  dolgoznak,  ennek  meg-
felelõen  a  szemétszállítás  a
következõk  szerint  történik:
2009.  április  11.  munkanap
(2009.  április  13.  helyett)
2009.  május  1. munkanap
2009.  május  12.  munkanap
2009.  augusztus  20.    munkanap
2009.  október  23.  munkanap
2009.  december  25.  munkanap
2010.  január  4. munkanap  
(2010.  január  1.  helyett)
Az  évi  rendes  ZÖLDHULLADÉK
begyûjtés  2009.  október  26-ttól
2009.  október  30-iig  a  hétköznapi
-  kommunális  hulladék  begyûj-
tési  terv  szerinti  napokon  törté-
nik.
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HHeellyyttöörrttéénneettii  GGyyjjtteemméénnyy  22331155  SSzziiggeetthhaalloomm,,
FFiiuummeeii  uu..  4488..    
Nyitva  tartás:  Hé t f : 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
Megtekinthet  állandó  kiállítás: - néprajzi gyjtemény - család-
történeti tárlat -gazdasági gyjtemény Idszakos  kiállítás:  Katona
történeti tárlat Megtekinthet: 2009.március 16-május 8-ig. Minden kedves
érdekld látogatót szeretettel várunk.  www.szigethalom.hu/kulturhaz

Szeretettel meghívjuk önt és kedves családját a
Helytörténeti Gyjteménybe 2009. április
10. pénteken 14-18 óráig tartandó
Hagyományos húsvéti tojásfestésre és
asztali dísz készítésre. Belép: 400ft /
f. A programra a 06-24-401-837, és a
06-70-380-76-81 telefonszámokon
lehet jelentkezni. Minden kedves érdekldt
szeretettel várunk.

Járfásné Kutasi Magdolna kulturális szervez ,  
Kleineizel Ilona múzeumpedagógus

A PSZICHIÁTRIAI VISSZAÉLÉSEKET VIZSGÁLJÁK
Speciális jogvédelem-
mel foglalkozik egy a-
lapítvány Magyaror-
szágon: azoknak nyújt
segítséget, akik egy
pszichiátriai osztá-
lyon, pszichiátriai ke-
zelés következtében
szenvedtek sérelmet.
Az alapítvány egy
nemzetközi jogvédõ
szervezet hazai cso-
portjaként mûködik
Magyarországon, kie-
melten közhasznú
szervezetként. Az ala-
pítvány által vizsgált
pszichiátriai vissza-
élések igen sokfélék,
és számos ügyben
sikerült már haté-
kony jogi segítséget
nyújtani a kárt szen-

vedettek számára.
Egy esetben például
egy nõ azzal kereste
fel az alapítványt,
hogy édesanyja kis
híján belehalt a
pszichiátriai "gyógy-
szerezésbe" egy vidé-
ki kórházban; életét
csak a családtagok
beavatkozása és a
gyors orvosi segítség
mentette meg. Az
alapítvány munkájá-
nak eredményekép-
pen a gondatlanság-
ból kis híján halált
okozó pszichiátert a
bíróság elítélte.A
szervezet évek óta
kampányt folytat
annak érdekében is,
hogy feltárja a "hiper-

aktívnak", "figyelem-
zavarosnak" tartott
gyermekek pszichiá-
triai gyógyszerezésé-
nek veszélyeit. Az a-
lapítvány úgy találta,
hogy ezek a gyógysz-
erek, kezelések nem
oldják meg a gyer-
mek problémáit, csu-
pán elnyomják a tü-
neteket, az izgága
gyermeket letompít-
ják. Ezért igyekszik
felhívni a figyelmet
ennek veszélyeire, il-
letve hogy mi lehet a
megoldás ilyen prob-
léma esetén. Az ala-
pítványhoz a követ-
kezõ ügyekben lehet
fordulni ingyenes se-
gítségért: Ha úgy érzi,

a pszichiátriai keze-
lés során jogtalanul
bántak Önnel vagy
családtagjával, Ha
úgy érzi, túlgyógysze-
rezték vagy félrekeze-
ték, és a pszichiátriai
kezeléstõl rosszabbul
lett, mint elõtte volt,
Ha akarata ellenére
szállították a pszichi-
átriára, és úgy érzi,
ez jogtalan volt, Ha
fizikai bántalmazás
érte a pszichiátrián
vagy erõszakosan bán-
tak Önnel, Ha pszi-
chiátriai gyógyszerkísér-
let során károsodást
szenvedett, Ha gyer-
mekét "hiperaktív-
nak" vagy "figyelem-
zavarosnak" nyilvání-

tották és gyógyszert
kellett szednie, de
semmi nem lett jobb,
vagy a gyermek mel-
lékhatásoktól szen-
vedett, Ha a fenti té-
mákkal kapcsolatban
információra van
szüksége. 
Állampolgári
Bizottság  az  Emberi
Jogokért  Alapítvány.  
Telefon:  
06  (1)  342-66355.  
Postacím:  1461
Budapest,  Pf.  182
E-mmail:  info@cchr.hu
Web:  www.emberi-
jogok.hu

Szeretettel meg-
hívjuk Önt és
kedves családját
Lady Diana em-
lékére rendezett
ünnepségünkre.
Az ünnepség ke-
retében a sziget-
halmi Dísz téren
elhelyezünk egy
idõkapszulát, és
elültetünk egy
platánfát. A  meg-
emlékezés  ideje:
2009. május 1.
14:00. Helye: Szi-
gethalom, Dísz tér

(2315 Szigethalom, Szabadkai utca és Thököly utca sarka). Aki sze-
retne a platánfa ültetéséhez hozzájárulni, kérem, jelezze, Lukács
Jánosné, Jutkának a 06-20-482-60-23-as telefonszámon. A hoz-
zájárulás minimális összege 200 Ft. A hozzájárulók névsorát az
idõkapszulában elhelyezzük! Mindenkit szeretettel várunk!
Érdeklõdni  lehet: Cím: 2315 Szigethalom, Pinty u. 8.
Telefon: 06-20-482-60-23

Lukácsné Jutka szervezõ

ADÓJA 1  %-ÁT A KÖVETKEZ SZIGETHALMI
SZERVEZETEKNEK ADHATJA:  
Szigethalmi Gyermekek Mosolyáért Alapítvány        
Adószám:  18660544-1-13 
Szigethalmi Óvodásokért Alapítvány 
Adószám:  18687738-1-13 
Hegedüs Géza Városi Könyvtár
Adószám: 1679 5028-1-13
GYERMEKLÁNCFÛ EGYESÜLET 
Adószám:  18691913-1-13 
Segítõ Mancs Kiemelten  Közhasznú Alapitvány      
Adószám:  18690929-1-13 
Seizan Karate Sportegyesület
Adószám :  18691425-1-13 
Magyar Pétanque Szövetség
Adószám : 19662233-1-13
Szigethalmi Teljesítménytúrázók Egyesülete
Adószám :  18675603-1-13 
Pest Megyei Mozgáskorlátozottak Szigethalmi
Egyesülete  Adószám:  18678871-1-13  
Magyar Vöröskereszt Adószám: 19002093-2-41 
Szigethalmi Szent István Általános Iskola 
Fejlesztéséért Közalapítvány 
Adószám:  18687642-1-13  
Szigethalmi Római Katolikus Egyházközösségért 
Közhasznú Alapítvány Adószám: 18708868-1-13

Megemlékezés
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Gondolatok a könyvtárban
Elérhetõség:  2315  Szigethalom  József  A.  u.  59.    
Tel.:  06-224/514-8810  Fax:  06-224/514-8811
Nyitvatartás:  Kedd    12  -  19      Szerda  9    -  19      Csütörtök  12  -  19        Péntek 9  -  16          Szombat  9  -  14

CCssuukkááss  IIssttvváánn::  TTaavvaasszzii  vveerrss

Az ablakhoz nyomul az orgona,
az ablaküvegen át rám nevet,
amit nem tudok megunni soha,
a kékszemû tavaszi üzenet.

Gyerek leszek egy percre újra én,
örökzöld idõmbõl kipislogok,
a létezés halhatatlan ívén
a teremtésig visszacsusszanok.

Boldog részecske, együtt lüktetek,
s kinyílok mohón, mint tavaszi ág.
ledobjuk, unt kabátot, a telet,
s szívemmel ver a születõ világ.

Mert jó élni, e gyermeki hittel
így fordulok én is a fény felé,
s tudom, hogy majd a többi szelíddel
lelkem földi jutalmát meglelé!

Ang Györgyné, Bakó Istvánné, Balláné Csányi Krisztina, Bánóczy Istvánné, Barcs
János, Dr. Bata Pálné, Bércesi Zoltán, Bíró Andrea, Dr. Bokor Péter, Dr. Bokor Péterné,
Csobothné Bán Katalin (Dunavarsány), Dallos Jánosné, Deres József, Domokos
István, Farkas Jánosné, Fekete István, Ferenczi Edit, Garas Istvánné, Hanusz
Józsefné, Heim István, Hirgelt Edit, Járfásné Kutasi Magdolna, Korek Lilla, Dr. Kovács
Béla, Kövesdi József, Kürti Zoltán, Laczkó József, Lakatos Lajosné, Lang Mónika, Lékó
Szilvia, Nagy Gergely és Richárd, Papp Árpádné, id. Pálföldi Lajos, Papp Károlyné,
Szabó Magdolna, Sziklavári Sándorné, Tandem Plussz Kft,  Zajzonné Bognár Györgyi
Köszönjük a Városi Szabadidõközpont vezetõjének és dolgozóinak, hogy emelt összegû
tagdíj fizetésével mindannyian beiratkoztak hozzánk, ezzel támogatva könyvtárunkat!
Köszönjük Szalay Évának az építõanyagok, kedvezményes beszerzését, hosszantartó
tárolását, az "ingyenes" szállításokat. Mindezekkel igen nagy segítséget nyújtott az
"építkezõ" könyvtárnak!

Miszori Sándorné könyvtárigazgató   és   munkatársai

VÁROSI K Ö N Y V T Á R T Á M O G A T Ó I

A  Hegedüs  Géza  Városi  Könyvtár
új  nyitvatartási  ideje:
Kedd   12 - 19
Szerda         9 - 19
Csütörtök    12 - 19
Péntek 9 - 16
Szombat      9 - 14

ADÓ
Kérjük, hogy adójuk 1 %-át a Hege-
düs Géza Városi Könyvtár épít-
kezésének folytatására a következ
adószámra szíveskedjenek felajánla-
ni: 1  6795028-11-113.  Egyúttal tájé-
koztatunk mindenkit, hogy a 2007.
évi felajánlásból,(amelynek az ösz-
szege 1. 078.694.-Ft volt!) az új tet
es csatornáira, a bádogosmunka
összes anyagára és a kivitelezésre
fordítottuk. Ebben az évben még
fokozottabban szükségünk lenne a
felajánlásokra, mivel a bels mun-
kálatok igen sok tkét kívánnak. Az a
támogató, aki adója 1%-át másnak
adná; de minket is szeretne segíteni,
megteheti! Hozzájárulását csekken is
befizetheti! (Csekket a könyvtárban
tudunk adni!) Fontos!: a csekkre az
adakozó adószáma feltétlenül kerül-
jön rá, mivel ennek birtokában tudjuk
az igazolásokat megküldeni! 

Könyvtárosaink január-
ban a Himnusz-és Szó-
zatmondó verseny, feb-
ruárban pedig "A ma-
gyar versek gyöngysze-
mei", Kazinczy Ferenc
születésének 250. évfor-
dulója alkalmából meg-
rendezett szavalóver-
seny zsûrijének munká-
jában vettek részt.
Köszönjük a Városi Sza-
badidõközpont munka-
társainak az elõdöntõk,
a döntõ színvonalas "le-
bonyolítását", valamint
a Gyermekjóléti Szolgá-
lat, a felkészítõ tanárok,
szülõk közremûködé-
sét, az önkormányzat
támogatását. Így válha-
tott sikeressé az immár
évek óta hagyománnyá
váló szavalóverseny!
Gratulálunk az összes
versenyzõnek!
Februárban meghívtuk
a képviselõtestület ösz-
szes tagját, hogy tekint-
sék meg az épülõ-bõ-
vülõ-szépülõ könyvtá-
rat. Köszönjük azok-
nak, akik már megláto-
gattak bennünket: Fáki
Lászlónak, Ferenczi
Editnek, Mermeze Klárá-
nak, Miklós Istvánné-
nak, Kepes Jánosnak,
Reményi Sándornénak,
Kovács Gyulának, Mol-

nár Lászlónak, Végh
Balázsnak, ifj. Balázs
Miklósnak a személyes
érdeklõdést, valamint
Kerepesi Nándornak és
Regényi Tibornénak a
többszöri telefonos be-
szélgetést! A többi kép-
viselõt is szívesen lát-
juk! Vannak még cso-
dák! Az önkormányzat
szûkös költségvetésébõl
erre az esztendõre csak
3,6 millió Ft-ot tudott
szánni az építési mun-
kálatokra, de sikerült
ezt az összeget még 2,5
millióval megtoldani,
tehát folytatódnak a
munkálatok! Könyvtá-
rosaink februárban 3
alkalommal a KisDuna
televízió, 1 alkalommal
pedig a Dunavidék tv
részére tartottak köny-
vajánlást, bemutatót a
könyvtár életébõl.

Ez történik……
Április 30-án  csütörtö-
kön fél nyolckor a
Városi Szabadidõköz-
pontban a Filmszaka-
dás Film Klubbal közös
rendezvényt tartunk,
immáron a harmadikat!
Most Benkõ Péter szín-
mûvész és ifj. Szabó
Gyula énekes-elõadó-
mûvész lesz a vendé-
günk, mûsoruk címe:
"Magyarok a Kárpát-
medencében." Az érdek-
lõdõk egy kellemes, ver-
ses-zenés órát tölthet-
nek velük.
A belépés díjtalan, min-
denkit sok szeretettel
várunk!

Ez történt…
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Élet az óvodában-iskolákban

A szigethalmi Szent
István Általános Is-
kola a város egyik
legrégebbi intézmé-
nye. Két telephelyen
mûködik, a József
Attila úti épületben
az 1-3. osztályosok
és a sajátos nevelési
igényû tanulók, míg
a Szabadkai úti é-
pületben a 4-8. osz-
tályos diákok tanul-
nak. Az iskolába 637
tanuló jár. Napi ta-
nulmányi munkáju-
kat és nevelésüket 48
pedagógus segíti.
"Minden gyermek te-
hetséges valamiben"
- vallják az iskola
pedagógusai. Ennek
szellemében készült
el az iskola Pedagó-
giai Programja, mely-
ben olyan értékeket
közvetít, mint a haza-
szeretet, a család
tisztelete, erkölcsös-
ség, a tudás becsü-
lete. A tanítás-ta-
nulás folyamatának
fontos elemei a gyer-
mekközpontúság, a
képességfejlesztés, az
esélyegyenlõség és a
sikerélmény biztosí-
tása. A pedagógusok
élményszerû tanulás-

sal, tevékenykedte-
téssel, kreativitást
ösztönzõ feladatokkal
erõsítik az alapvetõ
képességeket és alap-
készségeket.
Az iskolában az elsõ
osztályos tanulókat a
szakmai körökben el-
ismert, Meixner-féle
olvasás tanulási
módszerrel oktatják,
amely többéves ki-
próbálás és tapaszta-
lat eredményeként
jött létre. Ez a mód-
szer a legtöbb tanu-
lónál biztosítja a ku-
darcmentes tanulást.
Lényege az apró lépé-
sekben történõ hala-
dás, az értõ olvasás
változatos formában
történõ fejlesztése és
az egész évet végig-
kísérõ képességfej-
lesztés.
A lemaradó gyere-
keket fejlesztõpeda-
gógusok és logopé-
dus segítségével i-
gyekszik az intéz-
mény felzárkóztatni.
A diszlexiás, diszgrá-
fiás és a diszkalku-
liás gyerekeket már
az elsõ év elején ki-
szûri az iskola és
igyekszik õket felzár-

kóztatni. Több éves
hagyománya van az
emelt szintû ének-
zene oktatásnak
Büszkeség az 1992-
ben megalakult fú-
vószenekar, melyhez
mazsorett csoport
létrehozását is tervezi
az iskola. 
2008-tól beépítésre
került az órarendbe
elsõ osztályban a
néptánc oktatása,
harmadik osztályo-
sok számára a test-
nevelés óra keretében
úszásoktatást  bizto-
sít az intézmény. . 
Negyedik évfolyamtól
kezdõdõen angol és
német nyelvet tanul-
hatnak a diákok. Ö-
tödik osztálytól be-
kapcsolódik a szá-
mítástechnika-okta-
tás is, melyet képzett
szakoktató és jól fel-
szerelt számítógép-
park  biztosít . 
Tervek a jövõre: vég-
zõs növendékeinknek
lehetõséget adunk
ECDL vizsga isko-
lánkban való letételé-
re. Alsó tagozatban
jelenleg négy napkö-
zis csoport, egy isko-
laotthon, felsõ tago-

zatban egy tanuló-
szobai csoport biz-
tosít lehetõséget arra,
hogy a tanulók nyu-
godt körülmények
között felkészüljenek
a tanítási órákra és
elkészítsék a házi fe-
ladataikat. 
A választható szak-
körök (kézmûves,
énekkar, zenekar,
modern tánc, nép-
tánc), a délutáni
sportfoglalkozások
(úszás, atlétikai
sportágak, Teki Túra,
röplabda, kosárlab-
da, asztalitenisz,
konditerem) kielégít-
ik a tanulók igényeit.
A tanuláshoz segít-
séget nyújt az iskola
jól felszerelt könyv-
tára, valamint az
Internet-hozzáférési
lehetõség. Házi és te-
rületi vetélkedõk, fel-
vételi elõkészítõ, or-
szágos levelezõ verse-
nyek, tanulmányi
versenyek állnak a
tehetséggondozás
szolgálatában. 

www.szentistvan.shp.hu
iskola@szt is tvan-
szhalom.sulinet.hu

Iskolás leszek szeptembertõl…

BEMUTATKOZIK A SZENT IST VÁN ÁLTAL ÁNOS ISKOL A
(2315  Szigethalom,  Szabadkai  u.  64.)

A  S Z É C H E N Y I NÉ V A D Ó HÉT R E N D E Z V É N Y E I

2009.  április  2. (csütörtök) rendhagyó névadó ünnepély  délután - nyuszi túra
2009.  április  4. (szombat) - Széchenyi bál

2009.  április  6.  (hétf)  
déleltt - nyílt tanítási órák 1-4. órában  délután - nyílt foglalkozás a napköziben 14.00-15.00-ig.
- kistérségi fels tagozatos komplex verseny a "Körzet legügyesebb csapata" cím elnyeréséért.
-"Koktél" alsó tagozatos kistérségi tanulmányi verseny

2009.  április  7  (kedd) -  DÖK napja  délután: Körzeti néptánctalálkozó
2009.  április  8. (szerda) - szakmai bemutató órák
- alsó tagozaton - Domokos Ilona 1.a - matematika  fels tagozaton - Takács Róbert 6.c történelem

SZÍNHÁZ
A Valentin nap (február
14.) kedves emlék lett
sokunk számára. Ezen a
délutánon néztük meg a
Nemzeti Színházban a
János vitéz cím darabot.
A felújított eladás a gyö-
nyör zenével, magas
szint színészi alakítások-
kal egyaránt maradandó
élmény lett a felnttek és a
Gróf Széchenyi István Ál-
talános Iskola tanulói szá-
mára, amit az is igazol,
hogy  az eladás alatt
többször könny szökött a
szemünkbe.

Juhász Józsefné tanárn 

KI MIT TUD?
Iskolánk bevezet sza-
kaszának, az 1-2. évfo-
lyamnak a tanulói részére
Ki Mit Tud? versenyt szer-
vezett Nagyné Kirchner
Katalin és Ónódyné Papp
Adrienn tanító néni 2009.
március 3-án délután. Az
eseményhez méltó körül-
ményeknek és a segít ta-
nulók (Benke Fruzsi és
Nagy Marci 6.b osztá-
lyos) nélkülözhetetlen köz-
remködésének, valamint
minden fellép kisiskolá-
sunk remek felkészülésé-
nek köszönheten a pro-
dukciók nagy tetszést arat-
tak az érdekld osztály-
társak, családtagok, pe-
dagógusok körében. Kol-
légáink, tanulóink és a
szülk munkáját ezúton is
örömmel és tisztelettel
megköszöni az iskola
vezetsége.

TAAVVAASSZZII SSZZÜÜNNEETT :  ÁÁPPRRIILLIISS 9-
14-IIGG.  A  TTAAVVAASSZZII SSZZÜÜNNEETT
UUTTÁÁNNII EE LL SS TTAANNÍÍTTÁÁSSII NNAAPP:
2009.  ÁÁPPRRIILLIISS 15.  SSZZEERRDDAA
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BAARRNNÁÁNNÉÉ PAAPPPP

GYYÖÖNNGGYYII NNÉÉNNII

HÉÉZZSSEERR PÉÉTTEERRNNÉÉ

ERRZZSSIIKKEE NNÉÉNNII

A 2008-2009-es tan-
évben a Szent István
Általános Iskola 1.
évfolyamán induló 3
osztályból az 
1.c osztály iskolaot-
thonos rendszerben
mûködik. A gyerekek
és mi, lelkes tanító
nénik is izgatottan
kezdtük a tanévet.
Az iskolaotthon egyik
leglényegesebb fela-
data, hogy az óvo-
dából érkezõ gyere-
keket játékosan ve-
zessük be a számok
és betûk titokzatos
és csodálatos világá-
ba.
A napi program:
Reggel az elsõ órá-
ban játszhatnak a
gyerekek egy kicsit
ráhangolódnak a
napra, vagy éppen az
elõzõ napi élménye-
iket mesélhetik el
nekünk. Mi tanító
nénik pedig mindig
meghallgatjuk õket,
problémáikra megol-
dást keresünk. Úgy
gondoljuk azzal,
hogy a gyerek el-
mondhatja problé-
máit, örömeit, oldjuk
a bennük lévõ fe-
szültségeket, és örö-
meikben osztozva,
pozitívan ösztönöz-
zük, bátorítjuk õket,
ha kell! Ennek a
szemlé le tmódnak
köszönhetõen barát-
ságos, közvetlen, na-
gyon jó kapcsolat
alakult ki köztünk és
a gyerekek között. A
nap többi részében a
reggeli után a tantár-
gyakat megosztva ta-
nítjuk. 
Én, Gyöngyi néni a
magyar nyelv és iro-
dalom világába kala-
uzolom el a gyere-
keket, és testnevelés
órán játékosan tor-

názunk, mozgunk.
Erzsike nénivel a
számok világába
csöppenhetnek bele
a gyerekek és a rajz,
környezetismeret és
technika tantárgy is
az õ területe. Mivel
emelt szintû ének-
zene tagozatos az
osztály, így az ének-
zene világába Vasas-
né Ági néni varázs-
latával szereznek ki-
fogástalan tudást a
gyerekek.
Az ebéd utáni szaba-
didõben kézmûves-
kedünk, verseket,
dalokat, játékokat
tanulunk. Ebéd után
picit pihenhetnek is
a gyerekek, mesét
hallgathatnak, raj-
zolhatnak. Délután 1
vagy 2 órát tartunk,
leckét írunk, majd az
uzsonnát követõen
szintén lehetõségük
van a játékra mind-
addig, míg haza nem
mennek. 
A mi iskolaottho-
nunk célja:
Élményekkel teli, ki-
egyensúlyozott, bol-
dog, a megfelelõ tu-
dással rendelkezõ
gyerekek jól érezzék
magukat, szeresse-
nek iskolába járni,
évek múlva is öröm-
mel gondoljanak
vissza az elsõ évre,
mely a legfontosabb
a gyerekek életében.

SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA LABDARÚGÓ TORNA

2009.  február  23.  Budaörs  Herman  Ottó  Általános  Iskola  focitorna  a
Magyar  Gyermek  Labdarúgó  Szövetség  szervezésében.  A  II.  és  III.
korcsoport  tanulói  mérik  össze  tudásukat,  mi  a  II.  korcsoportban
vagyunk  érdekeltek.  Hat  csapat,  ádáz  küzdelem,  két  döntetlen,  két
gyõzelem,  egy  vereség  a  rangos  tornán.

I. helyezet  Herman Ottó Általá-
nos Iskola-Budaörs
II. helyezet  Kardos István Általá-
nos Iskola-Szigetszentmiklós
III. helyezet  Szent István Álta-
lános Iskola-Szigethalom

III. helyezett focicsapat a II.
korosztályban Budaörs Czeglédy
Levente (4.a), Nagy Bence (3.c),
Ballai Attila (2.b), Nagy Márk
(2.b), Szánki Ádám(2.c), Szabó
Balázs (3.c), Szabolcsi Richárd
(3.b), Bagyó Attila (3.a), Müller
Márk (3.b), Vajda Dániel (4.a),
Vajda Dávid (4.a). Czeglédy
Levente a torna legjobb játékosa.
Minden mérkõzés elõtt bemelegí-
tés, örömünnep, ha gyõztünk,
csalódott, lehorgasztott fejek a

vereség után! Lelkes, küzdeni akaró hangulat a mérkõzéseken, takti-
kus, célratörõ támadások, a játékkal együtt élõ védekezés, a nap
végére elfáradt, elégedett tanulók.  2009. február 25. újabb focitorna
Szigetcsépen, az I. korcsoportban. Lelkes elsõs és másodikosok,
néha új szabályokat kreáló játék, néha tanácstalanság sípszóra,
néha ügyetlen mozdulatok, de nagy hajtás, rengeteg futás, nagy
gólok, véletlen találatok, gyõzni akaró és tudó csapat! Izgalom a
végén a holtverseny miatt, mert hetesek döntik el az I. helyet. Szinte
mindenki együtt akarja a gyõzelmet, az nem lehet, hogy kikapunk és
erre senki nem hibázik. Miénk a gyõzelem, mi vagyunk a legjobbak!
A csapat tagjai:  I. helyezet foci csapat I. korosztály Szigetcsép 2009.
02. 25. Sutarski Csanád, Szánki Ádám, Pásztor Nándor, Juhász
Patrik, Zoltán Kevin, Nagy Márk, Jagoschitz Norbert, Paulheim
Róbert, Gábor Dénes, Ballai Attila

Jassó Csaba

A MI ISKOLAOTTHONUNK

NYYÍÍLLTT NNAAPPOOKK AAZZ

IISSKKOOLLÁÁKKBBAANN ÁÁPPRRIILLIISS-
BBAANN

Gróf Széchenyi
István Általános
Iskola: 
2009. április 6.
hétfõ 8.00-11.40
14.00-15.00 nyílt
tanítási órák

Szent István
Általános Iskola: 
2009. április 7. 8-
11 óra között nyílt
órák az elsõ három
órában

FARSANG
Az alsó tagozatos tanulók 2009. február 20-án fergeteges hangulatú prog-
rammal ünnepelték a 2009. évi farsangot, (ahogy a mellékelt felvételeken is
jól látható) és búcsúztatták az idei Telet. A program fõ szervezõje Follmer
Judit tanító néni, segítõi Markó Tiborné, Domokos Ilona és Czita Gáborné
tanító nénik voltak.

VISEGRÁDI KIRÁNDULÁS
Február 14-én, szombaton mintegy ötven gyerekkel és felnõttel vettünk
részt a Szigethalmi TE rendezésében a visegrádi 10 km-es túrán. Igazi téli
kirándulás volt. Együtt lépkedtünk a hóban, érintve Visegrád nevezetes-
ségeit. Gyönyörködtünk a hófedte tájban, élveztük a friss levegõt. A kirán-
dulás végén meleg tea, zsíros kenyér és édesség várt bennünket a célban, s
természetesen az oklevél és a jelvény sem maradhatott el. Reméljük a leg-
közelebbi programon is ilyen magas létszámmal veszünk részt! Gratulálunk
a résztvevõknek, különösen a kis elsõsöknek, akik most kóstoltak bele a
természetjárás szépségeibe. Köszönjük a szervezõknek a már megszokott
kitûnõ ellátást és a szép programot!

Kerekesné Nagy Julianna és Sziklainé Fazekas Erzsébet 
kísérõ pedagógusok
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Folytatása a márciusi
anyagnak...

BOORRII JUUDDIITT

fejlesztõpedagógus
Négyszínvirág Óvoda

A következõkben é-
letkoronként olvas-
hatják az egészséges
gyerek fejlõdésének
ideális alakulását
(zárójelben olvashat-
ják azokat a tünete-
ket, amelyek kóros
fejlõdés jelei lehet-
nek)
0-2 hó
Hasonfekvõ helyzet-
ben fejét rövid ideig
emeli, megtartja, ol-
dalra fordítva leteszi
(Folyik a nyála, nem
vagy csak erõtlenül
szopik. Tartási és
mozgási aszimmet-
ria.)
2-3 hó
Hasonfekvõ helyzet-
ben fejét szilárdan
tartja, testtartásával
segít, mikor felemelik
(Hason fekve fejét
nem emeli. Hangot,
mozgást nem követ.)
4-5 hó
Karba véve fejét egye-
nesen tartja. Hátáról
oldalára fordul, ha-
son fekve szemlélõ-
dik, játszik. Játszik a
kezével. A látott tárgy
felé nyúl. A tárgyakat
szájba veszi, lóbálja,
rázza (Oldalára nem
fordul, kezét nem
nyitja, nem szeret
hason feküdni.)
5-6 hó
Hasonfekvõ helyzet-
ben karjára támasz-
kodva, mellkasát fel-
emeli. Hátról hasra
fordul. A látott tár-
gyat két kézzel meg-
ragadja, és 30-40
mp-ig tartja. Kis tár-
gyat felemel. (Hason
fekve kezére nem tá-
maszkodik, fejét nem
forgatja, tárgyakért
nem nyúl.)

6-7 hó
Hasáról a hátára for-
dul és vissza, kúszik.
Két tárgyat kézben
tart. A tárgyat egyik
kezébõl a másikba
átteszi.
(Nem fordul, hiányzik
a két kéz összehang-
olt mozgása.)
7-8 hó
Négykézlábra áll,
ebben a helyzetben
hintázik. Kúszva
vagy gurulva a lakás-
ban messzire eljut.
Egy tárgyat nyugvó
tárgyhoz ütöget. (El-
marad a helyváltoz-
tatás, nem kúszik
vagy gurul. Nem pró-
bál négykézlábra
állni.)
9. hó
Négykézláb mászik.
Feltérdel, közben ke-
zeit használja. Hü-
velykujj és mutatóujj
segítségével felemeli
a tárgyat (Nincs hely-
változtatás, mászási
kísérlet vagy a popsi-
ján ülve közlekedik.)
10-11 hó
Négykézlábból kiül
(innentõl lehet etetõ-
székbe ültetni), ka-
paszkodva feláll, áll-
va rugózik, le tud
ülni. Tárgyakat egy-
másba tesz. (Egyedül
nem próbál megülni.)
12-13 hó
Önállóan áll, oldalra
lépeget, leejtett játé-
kért lehajol és felve-
szi, közben kapasz-
kodik. Labdát gurít,
cipõjét lehúzza.
14-15 hó
Széket tologat, ka-
paszkodás nélkül áll,
esetleg leguggol, tár-
gyakat egymásba
rak, tornyot épít.
16-18 hó
Legkésõbb ebben az
idõben elindul, gu-
ggolva játszik, ha ele-
sik, feláll. Széles ala-
pú járás. Labdát dob,
cipõjét kifûzi.

18-24 hó
Fel-le mászik maga-
sabb tárgyakra, lép-
csõn, kézen fogva
közlekedik, kialakul
a biztos járás.
Ha a baba fejlõdése
elmarad a fentiektõl,
illetve kóros fejlõdést
mutat, ne gondoljuk
azt, hogy majd ki-
növi! Az idõben felfe-
dezett probléma sok-
szor egy otthon vé-
gezhetõ tornával or-
vosolható, idõnként
ennél többre van
szükség. Ilyenkor
megfelelõ terápiát ír-
nak elõ a gyermek-
nek. Jó tudni, hogy
minél hamarabb fel-
fedeznek, kezelnek
egy (esetleg akkor
még csak kisebb)
rendellenességet, an-
nál nagyobb eséllyel
és hatékonysággal
gyógyítható!
Megelõzhetõ-e, hogy
késõbb problémák le-
gyenek, ha már ki-
maradt egy mozgás-
forma a baba életé-
bõl? Hogyan?
Sok diszlexiás és
diszgráfiás gyereknél
kimaradt a mászás,
ezért azt javasoljuk,
hogy azok a szülõk,
akiknek a gyermekei
nem másztak, óvodás
korban vigyék disz-
lexia-szûrésre gyer-
meküket, hogy elke-
rülhessék az iskolá-
ban a tanulási ne-
hézségeket.
Fontosnak tartjuk
még a masszázs je-
lentõsségét megem-
líteni! Már pár napos
korban, finoman
kezdhetjük masszí-
rozni (eleinte inkább
csak simítani) ba-
bánkat. Ezek a pár
perces alkalmak a
mamát is jólesõ ér-
zéssel töltik el, a ba-
báknak pedig létfon-
tosságú az érintés.

Csemetenevelde

A MOZGÁSFEJLDÉS SZAKASZAI

SSZIGETHALMI ÁÁLTALÁNOS IISKOLÁKBA
TÖRTÉN BEÍRATÁS ID PONTJA::
2009.  április  20-221.  hétfõ,  kedd  8.00  óra  -  18.00
óra  között
Beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- személyi igazolvány, lakcím kártya
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- óvodai szakvélemény
-Nevelési Tanácsadó szakvéleménye (ha készült
ilyen a gyermekrõl)
információk: www.szigethalom.hu
Az a gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges
fejlettséget elérte, és  2009. május 31. napjáig
hatodik életévét betölti, megkezdi a tankötelezett-
ség teljesítését 2009. szeptemberében. A közok-
tatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény
(továbbiakban: közoktatási törvény) tankötelezett-
ségrõl szóló 6-7. §-a értelmében a tankötelezett-
ségének kezdetén minden gyermeket be kell íratni
az iskolába. A szülõ (gondviselõ) a meghirdetett
idõpontban köteles tanköteles gyermekét beíratni a
gyermek lakóhelye szerint illetékes vagy a választott
iskola elsõ évfolyamára. A gyermeket elsõsorban
abba az általános iskolába kell felvenni, amelynek
körzetében lakik. Amennyiben a szülõ gyermekét
más iskolába kívánja átíratni, azt a körzeti
iskolában be kell jelenteni. A választott iskolába
való felvételrõl az igazgató dönt. A tankötelezettség
teljesítéséért a szülõ felelõs.

ÓÓVODAI BEIRATKOZÁS
Az óvodai beiratkozás 2009. május 4-8-ig (hétfõtõl
péntekig) naponta 8: 00-17: 00 óráig lesz a Na-
rancssárga Oviban (új ovi, Rákóczi F. u. 145.). Min-
den leendõ óvodást itt kell beíratni, bármelyik szi-
gethalmi óvodába is szeretne járni! Ekkor kell azo-
kat a gyermekeket is beíratni, akik a 2009/ 2010-
es nevelési évben, azaz 2010. május 31-ig töltik be,
harmadik életévüket. Kérjük Önöket, a beíratásra
hozzák magukkal a gyermek születési anyakönyvi
kivonatát és a gyermek, valamint az édesanyja
szigethalmi lakhelyét igazoló lakcímbejelentõ kár-
tyájukat. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a felvétel nem
az érkezés sorrendjében történik, számítsanak rá,
hogy sokat kell várakozni.

PPÁLYÁZAT
A szigethalmi Négyszínvirág Óvoda, a Szent István
Általános Iskola valamint a Gróf Széchenyi István
Általános Iskola rajzpályázatot hirdet, Kisdiák
leszek nemsokára címmel, 6-7 éves korú, iskolai
életre készülõ gyermekeknek. A pályázat célja,
hogy az iskola elõtt álló gyermekeket érzelmileg,
lelkileg ráhangolja erre az új, más körülmények
között zajló életre. A pályázati munka iskolával
kapcsolatos témájú lehet, amely bármilyen techni-
ka alkalmazásával, A4-es méretben elkészíthetõ. A
pályázati munkákat az Önkormányzathoz kell
beküldeni (Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10.),
2009. május 1-ig. a legszebb rajzokat értékes
ajándékokkal díjazzuk a Városi Gyermeknapon,
valamint szeptemberben kiállításra kerülnek a
szigethalmi általános iskolákban. Vegyél részt az
iskolai elõkészítõkön, nyílt napokon, ren-
dezvényeket. Figyelj, rajzolj és nyerj.
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Április havi Kulturális programok
SSZIGETHALMI VVÁROSI SSZABADIDÕKÖZPONT -  22331155  SSZIGETHALOM,,  SSPORT U..  44..  
TTEL ::  0066-2244-888899-222299;;  0066-7700-333344-88889944  -  
E-MAIL ::  KULTURHAZ@@SZIGETHALOM..HU

Z ö l d   t e r e mZ ö l d   t e r e m
1.  szerda 15:30 Asszony Kórus 18:00 Regenerációs Alapítvány
2.  csütörtök 15:00 Vidám Nyugdíjasok 
3.  péntek 18.00 Cserkészek 
4.  szombat  8:00-14:00 Bolhapiac -Virág vásár és csere-bere 
7.  kedd 15:00 Nyugdíjas Baráti Kör 
8.  szerda 15:30 Asszony Kórus   18:00 Regenerációs  Alapítvány  
9.  csütörtök 15:00 Mozgáskorlátozottak 
12.  vasárnap Húsvét 
13.  hétfõ Húsvét 
15.  szerda 9:00 Termékbemutató

15:30 Asszonykórus     18:00 Regenerációs Alapitvány  
16.  csütörtök  9:00 Termékbemutató  15:00 Vidám Nyugdijasok  
17.  péntek  16.00 AMME versenyíró verseny, díjkiosztó. 
18  szombat  10:00 Zártkörü 
22.  szerda  15:30 Asszony Kórus  18:00 Regenerációs Alapitvány  
23.  csütörtök 15:00 Mozgáskorlátozottak 
26.  vasárnap 9:00-12:00 Babaruha börze 
29.  szerda 15:30 Asszony Kórus

18:00 Regenerációs Alapítvány                 
30.  csütörtök 15:00 Vidám Nyugdíjasok 
1.  péntek Botond Kupa és Õstusa 
2.  szombat Takarítás 

1.  szerda 10:00 Baba-Mama Klub  19:30 Sziget Néptánc 
2.  csütörtök 15:00 Csillag Születik Ének Iskola   18:30 Thai Chi 
3.  péntek  19:00 Társastánc Klub 
4.  szombat 8:00-11:00 Szegfû Klub 
5.  vasárnap 11:00 Regenerációs alapítvány 15:00 Karate 
6.  hétfõ 9:00 Termékbemutató    15:00 Nyugdíjas torna

18:00 Thai Chi      19:30 Hastánc 
7.  kedd 19:00 Társastánc Klub 
8.  szerda 10:00 Baba-Mama Klub  19:30 Sziget Néptánc 
9.  csütörtök 15:00 Csillag Születik Ének Iskola    18:30 Thai Chi 
10.  péntek 19:00 Társastánc Klub 
12.  vasárnap Húsvét 
13.  hétfõ Húsvét 
14.  kedd 19:00 Társastánc Klub 
15.  szerda 10:00 Baba-Mama Klub 19:30 Sziget Néptánc 
16.  csütörtök  15:00 Csillag Születik Ének Iskola  18:30 Thai Chi
17.  péntek 19:00 Társastánc Klub 
19.  vasárnap 11:00 Regenerációs alapítvány  15:00 Karate
20.  hétfõ 15:00 Nyugdíjas torna  18:00 Thai Chi  19:30 Hastánc
21.  kedd  19:00 Társastánc Klub 
22.  szerda 10:00 Baba-Mama Klub  19:30 Sziget Néptánc 
23.  csütörtök 15:00 Csillag Születik Ének Iskola  18:30 Thai Chi 
24.  péntek  19:00 Társastánc Klub 
26.  vasárnap 15.00 Karate 
27.  hétfõ  15:00 Nyugdíjas torna  18:00 Thai Chi  19:30 Hastánc 
28.  kedd 19:00 Társastánc Klub 
29.  szerda 10:00 Baba-Mama Klub  19:30 Sziget Néptánc 
30.  csütörtök 15:00 Csillag Születik Ének Iskola

18:30 Thai Chi  19:30 Filmszakadás Film Klub 
és Hegedüs Géza Városi Könyvtár 

1.  péntek Botond Kupa és Õstusa 
2.  szombat  Takarítás 
3.  vasárnap  11:00 Regenerációs alapítvány   

S z í n h á z t e r e mS z í n h á z t e r e m

1.  szerda  17:00 Felnõtt kórus   18:30 Szegfû Klub 
2.  csütörtök 18:00 Kulturális Baráti kör 
3.  péntek 19:00-Jobbik Szigethalmi Szervezete 
4.  szombat  10:00 Zártkörû rendezvény 
5.  vasárnap 08:00-10:00 Napsugársziget Családi klub - 

Tehetséggondozás 10:00 Zártkörü rendezvény 
6.  hétfõ 15:00 Csillag születik Ének Iskola     18:00 AA 
8.  szerda  16:00 Felnõtt kórus 18.00 Kulturális Baráti Kör 
9.  csütörtök 18:00 Kulturális Baráti kör 
10.  péntek 18:00 Cserkészek 
12.  vasárnap Húsvét  13.  hétfõ  18:00 AA 
14.  kedd 18:00 AMME   15.  szerda 17:00 Felnõtt kórus   
16.  csütörtök 18:00 Kulturális Baráti kör 
17.  péntek 18.00 Cserkészek 
19.  vasárnap 08:00-10:00 Napsugársziget Családi klub -
Tehetséggondozás  
20.  hétfõ 15:00 Csillag Születik Ének Iskola    
16:30 Életmód és Egészségvédõ Egyesület      18:00 AA 
22.  szerda  17:00 Felnõtt kórus        18:30 Szegfû Klub 
23.  csütörtök 18:00 Kulturális Baráti kör 
24.  péntek 18:00 Cserkészek 
26.  vasárnap 08:00-10:00 Napsugársziget Családi klub -
Tehetséggondozás  
27.  hétfõ 15:00 Csillag születik Ének Iskola   18:00 AA 
29.  szerda  17:00 Felnõtt kórus                        
30.  csütörtök 18:00 Kulturális Baráti kör 
1.  péntek Botond Kupa és Õstusa   2 szombat Takarítás 
3.  vasárnap  08:00-10:00 Napsugársziget Családi klub -
Tehetséggondozás  

B o r d ó   t e r e mB o r d ó   t e r e m

S á r g a   t e r e mS á r g a   t e r e m
1.  szerda  17:00 Autós Iskola  
2.  csütörtök  8:30 - 10:00 Angol tanfolyam
3.  péntek 17:00 Autós Iskola  
7.kedd 8:30-10:00 Angol tanfolyam 13:00-14:30
Falugazdász fogadó óra   8.  szerda  17:00 Autós Iskola  
9.  csütörtök 8:30 - 10:00 Angol tanfolyam 
10.  péntek  17:00 Autós Iskola  
12.  vasárnap Húsvét 13.  hétfõ  Húsvét 
14.kedd 8:30-10:00 Angol tanfolyam 13:00-14:30
Falugazdász fogadó óra  15.  szerda 17:00 Autós Iskola  
16.  csütörtök  8:30 - 10:00 Angol tanfolyam 
21.kedd 8:30-10:00 Angol tanfolyam 13:00-14:30
Falugazdász fogadó óra 
23.  csütörtök 8:30 - 10:00 Angol tanfolyam 
28.kedd 8:30-10:00 Angol tanfolyam 13:00-14:30
Falugazdász fogadó óra 
30.  csütörtök 8:30 - 10:00 Angol tanfolyam 
1.  péntek  Botond Kupa és Õstusa 
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ANGOL NYELVTANFOLYAMOK
SZIGETHALMON

ANGOL NYELVI TÁBOR

Kezdõ és haladó angol
nyelvtanfolyamok indulnak
áprilisban Szigethalmon a
Városi Szabadidõközpont-
ban (Sport u. 4.).  A kurzu-
sok 40 órásak. A csoportok
tervezett létszáma: 4-5 fõ.
Tandíj:  36.000  Ft/fõ
Kezdõ tanfolyamok: 
Hétfõ-péntek 8.00-9.30 és
kedd-csütörtök 18.00-19.30
Szombat délelõtti tanfolyam,
heti 1*4 tanóra: 8.30-11.45
Középhaladó: szerda 18.00-
19.30 és péntek 15.30-17.00
Beiratkozás: telefonon e-
gyeztetett idõpontokban.
Rugalmas órabeosztás a
jelentkezõk igényeinek e-
gyeztetése után!
Újdonság!  
Angol Teaház pénteken-
ként 17.30-19.00 óráig
A Teaházba angol nyelven
folyó kötetlen beszélgetésre
és teázásra várjuk az ér-
deklõdõket! 
-minden héten más téma
-az angol társalgási nyelv
gyakorlása
- valódi zöld, fekete és red-
bush (rooibos) teák

További  információ:  
06-220/931-11098
Dusnoki  Tibor

Napközis tábor
/már negyedik éve/

2009.  Június  22  -  tól  július
31  -  ig a Városi Szabadidõ-
központ-nál Szigethalom,
Sport u. 4. (a sportpálya
mellett)
Programok:
Kézmûves foglalkozások
Kreatív játékok, sakk, akti-
viti, kérdezz-felelek, stb.
Képességfejlesztõ foglalko-
zások, csoportos verseny-
játékok.
Egy kis torna, egy kis tánc,
egy kis zene-bona
Ugrálóvár,vizes csúszda,
ping-pong és egyéb labda-
játékok
Naponta  08h  -ttól  16h  -iig
Étkezés: TÍZÓRAI, EBÉD,
UZSONNA
Heti turnusokra lehet
jelentkezni: díja  turnuson-
ként  8000  Ft.
1. június 22.- június 26.-ig.
2. július 29.- július 03.-ig.
3. július 06.-10.-ig.
4. július 13.-17.-ig.
5. július 20.- 24.-ig.
6. július 27.- július 31.-ig.
A tábort 4-10 éves korú
gyermekeknek ajánljuk.
Jelentkezni  lehet  telefonon
Keneseiné Ani: 
06(30)996-8639
Valamint e-mailben: nap-
sugarsziget@invitel.hu
Kérjük igényét mielõbb
jelezni, hogy a helyet bizto-
sítani tudjuk gyermeke szá-
mára
A  Napsugár-SSziget  Családi
Klub  rendez  továbbá  ha-
sonló  feltételekkel  zenei  tá-
bort  augusztus  03.-ttól  07.-
ig.  Hangszerrel  rendelkezõ
gyermekek  számára.

A nyári szünetben angol
nyelvi tábort szervezünk 4-
8. osztályos általános isko-
lás gyerekek részére Sziget-
halmon. Helyszín: Városi
Szabadidõközpont (Sport u.
4.) tanterme és kertje. 
Idõpontok: 2009. június
15-tõl egyhetes turnusok,
hétfõtõl péntekig naponta
8.30-tól 14.00 óráig. 
Napi két óra nyelvoktatás,
szabadidõs programok, me-
leg ebéd. 
Várható  részvételi  díj:
14.900 Ft/fõ/hét. Testvé-
rek együttes beiratása ese-
tén gyermekenként 1500 Ft
kedvezmény! 

Érdeklõdni  lehet:  Dusnoki
Tibor,  06-220/931-11098
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DEEÁÁKK GÁÁBBOORR

Sz. L. E. elnök

A Szigethalmi Vállakózók
hagyományos farsangi álar-
cosbálján vettek részt, a
Szigethalmi Lokálpatrióták. A
bál a Szent István Általános
Iskolában került megren-
dezésre. A bevétel egy részével
segítsük az iskola tánc és
úszásoktatását. Sokféle finom
falat és jóféle itóka került az
asztalokra "saját batyuból"
amivel mindenki meg volt
elégedve. A fantasztikus  és
szellemes jelmezekben megele-
venedett a mese és a fantázia
világa. Ezeket az "alkotásokat"
különbözõ díjjakkal jutal-
mazták. A pártatlan zsûri a
jelmezek eredetiségét, kivite-
lezését és a bemutatását vette
figyelembe. Talpalávalóról a
kitûnõ " Négyesfogat " zenekar
gondoskodott. A mulatság
nagyon jó hangulatban haj-

nalig tartott, aztán csendbe
hazatértek "a vámpírok, macs-
kák, hastáncosok, orvosok,
boszik, malacka, füles, és
Asterix és Obelix" is. Köszön-
jük a Szigethalmi Vállalkozók-
nak ezt a kitûnõ estét. Ígérjük,
hogy jövõre is jövünk.

SZ.  L.  E.
FÓRUM
Ide várjuk a-
zoknak a Szi-
gethalmi Lokálpatrióták ötle-
teit és észrevételeit, akik a Vá-
rosunk építésére és szépítésére
javaslatokat tesznek.

LACZÓ  PÁL  
Sz.L.E. alelnök
(nemzetközileg elismert
energiagazdász)

Havi rendszerességgel sze-
retnénk tájékoztatni a lakossá-
got az aktuális energetikai
kérdésekrõl, ismertetjük a
megújuló energiaforrásokat,
foglalkozunk energiatakaré-
kossággal, számlázási problé-
mákkal. A rendelkezésünkre
álló terjedelem nem túl sok, de
így legalább nem lesz túl ter-
jengõs. 1. témánk a 2009 ja-
nuár 1.-tõl kötelezõ épületek
energiatanúsítványa.
Mit kell tudni az épületek
energiatanúsításáról?
2009. január 1.-tõl minden
újonnan épített épület (lakos-
ságot ebbõl a lakó épület érin-
ti) csak akkor kaphat lakhatási
engedélyt, ha rendelkezik ér-
vényes energia tanúsítván-
nyal. 2012. január 1.-t köve-
tõen tanúsítványt kell készít-
tetni arról az épületrõl is, ame-
lyet bérbe adnak, illetve elad-
ják. Bérbeadás és eladás ese-
tén jelenleg az energiatanú-
sítvány kiállíttatása önkéntes.
Miért van erre szükség?

A lakossági energiafelhasz-
nálás Magyarországon a teljes
energiafelhasználás kb. 40%-
át teszi ki (az EU-ban átla-
gosan ez az érték kb. 25%).
Sajnos a hazai építési szabá-
lyok és az alkalmazott építke-
zési módok miatt a magyaror-
szági ingatlanok energiafo-
gyasztása duplája pl. egy
német ingatlan energiafo-
gyasztásának.
Az EU elõírta a tagállamainak
az épületek energiafogyasz-
tásának csökkentését. Ennek
egyik módja lehet, hogy az
újonnan épített épületeink
már olyan minõségûek legye-
nek, amelyek energia felhasz-
nálása a komfortfokozat meg-
tartása mellett megfelel a XXI.
századi követelményeknek.
Mire jó?
A tanúsítás arra szolgál, hogy
a leendõ tulajdonos független
szakértõtõl kapjon igazolást
arról, hogy a vásárolandó in-
gatlan üzemeltetése mennyire
gazdaságos. 
Ki tud ilyen bizonyítványt
kiállítani?
Az épületek energiatanúsítását
kizárólag a Mérnök Kama-
ránál sikeres vizsgát tett, ka-

marai szakértõi nyilvántartási
számmal rendelkezõ mérnök
végezheti.
Mennyibe kerül?
A tanúsítás elvégezhetõ a
kiviteli tervek alapján, ha a
felelõs mûszaki vezetõ igazolja,
hogy a kivitelezés pontosan a
terveknek megfelelõen készült.
A 176/2008 (VI. 30) kormány-
rendelet a tanúsítás költségét
pontosan meghatározza (kb.
18.000 Ft számlázható).
A tanúsítás elvégezhetõ még
meglévõ közüzemi számlák
alapján is, a költség ekkor is
kb. 18.000 Ft. Minden más
esetben (ha nincs kiviteli terv,
mûszaki vezetõi nyilatkozat,
közüzemi számlák), az ár egye-
di megállapodás alapján tör-
ténik. A költség 40.000 -
100.000 Ft közé kalkulálható.

Várunk  mindenkit  a  SZ.  L.  E.
soraiba  aki  szívesen  tesz  váro-
sunkért,  és  annak  lakóiért  !  
E-mmail:info@szigethalmilokal-
patriotak.hu    IWIW  :  szigethal-
mi  lokálpatrióták  
WEB:www.szigethalmilokal-
patriotak.hu  Telefon:  06-770-
938-999-669,  Személyes:  Gyárte-
lepen  a  kulcsmásolónál

SZ. L. E.  HIRADÓ "farsangi álarcosbál"

Az SzLP energetikai sorozata (1) -Tanácsok

Baba-Mama Farsang
Az elõre meghirdetett napon
feldíszített teremmel vártuk az
apróságokat. A dekorálást e-
gyütt készítettük Mártikával és
Imre bácsival, így igazán han-
gulatos környezet fogadta az
aprólábú tûzoltónkat, aki el-
sõként érkezett ma hozzánk
Szigetszentmiklósról négy kis
társával együtt. Nem sokkal
ezután megjelent Óz a nagy
varázsló, katica, egy kis róka,
tigriske, méhecske és még sok-
sok kisgyerek ötletes jelmez-
ben. Farsangi mulatságunk jó
hangulatát csak fokozta So-
ósné Balogh Judit és Márki
Zoltán vidám, gitárokkal kísért
énekes kis mûsora, amit jóked-

vû, táncos felvonulás zárt.
Köszönjük a megjelent nagy-
mamáknak, apukáknak és
barátoknak, hogy jelenlétükkel
megtisztelték rendezvényün-
ket, és hozzásegítették gyerme-
keiket egy jókedvû, farsangi
délelõtt eltöltéséhez. Közkívá-
natra bébiszitter szolgálatot
szervezünk, melyrõl érdeklõdni
és információkat kérni a
06/20 237 2519 vagy 06/70
522 7767 telefonszámon lehet.

Dr. Batáné Éva néni, Pálócziné
Mártika és Kovács Imréné Saci

klubvezetõk
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UDDVVAARRHHEELLYYII ANNDDRRÁÁSS

Megint tanultam. Érdemes
volt elmennem a Szigetha-
lmi Irodalmi és Képzõmû-
vész Asztaltársaság estjére
február 19-én a helyi
Szabadidõ Központba.
Megint tanultam, ezúttal
Bartha Erzsi elõadó-

mûvésztõl - a versmondás
Nagyasszonyától - aki
példát adott emberségbõl,
szerénységbõl, akaraterõ-
bõl, versszeretetbõl, hiva-
tásszeretetbõl. Feledhetet-
len este volt. Képzeljenek
el egy kicsiny asszonyt. 83
éves, ha utcán megy tán
észre sem venni, de ami-
kor elkezd szavalni, meg-
változik körötte a világ, és
elámulunk, mire képes az
Ember, ha nagyon szeret
valamit, ha nagyon akar.
Ahogy mondani szokták,
elvarázsolt bennünket. Ez
a kicsi asszony a nyugdí-
jazás elõtt, 60 éves korá-
ban elhatározta, elõadói
mûködési engedélyt kér,
hogy bebizonyítsa önma-
gának és a világnak, alkal-
mas elõadómûvésznek. 

Így is tett. Meghallgatást
kért a Filharmónia ille-
tékeseitõl. Azok azt mond-
ták, kérem szépen, nem
lehet, merthogy a korha-
tár! Erzsike cselhez folya-
modott, fiát kérte meg: 
- Fiacskám! - menj föl a
Vörösmarty térre és kérj
egy jelentkezési lapot, ne-

ked biztos adnak, nekem
már nem. Rám van írva,
hogy nem vagyok 30 éves.
Hozott is a fia egy jelent-
kezési lapot, és Erzsike
kitöltötte, írt egy szívhez
szóló kérvényt. És, mint a
mesében, lássanak csodát,
behívták meghallgatásra és
végleges mûködési enge-
délyt kaptam. 
Nagyon boldog voltam -
emlékezik szerény büszke-
séggel - mert gyermekkori
álmom valósult meg, és
azóta is mindig boldog
örömmel mondom, és tanu-
lom a verseket. Ez az én
legszebb élményem. Az én
nagy szerelmem. 
Már gyermekkoromban i-
mádtam a költészetet. Ami-
kor kiadtak egy verset meg-
tanulni - például egy tor-
naterem avatásra - az elsõk
között voltam, aki megtan-
ulta, és engem választottak
ki, hogy én mondjam el.
Akkor kerültem kapcsolat-
ba a versmondással, és tel-
jes szívembõl átéreztem,
hogy ez szép, ezt nagyon jó
megtanulni. Sikerélményt
jelentett és ez buzdított to-
vább arra, hogy tanuljam
és mondjam a verseket.
Nem szeretem felolvasni, én
megtanulom a verseket.

A versmondásról és
életérõl beszél Bartha
Erzsike, aztán mond egy-
egy verset. "Nem nehéz",
hiszen több mint 140 ver-
set tud fejbõl. Micsoda me-
mória nyolcvanon felül… és
szavalja, nem is szavalja,
hanem meséli a verset,
mint mikor nagyanyám
mesélt és így mesélve még
élményszerûbbé válik a
mû. Sorban elfeledett, el-
hallgatott és az ismert
költõk költeményeit: Sajó
Sándor: "Magyarnak lenni:
tudod, mit jelent? Magasba
vágyva, tengni egyre -
lent…" Majd Ady-t meséli:
"Napsugarak zúgása, amit
hallok,/Számban neved-
nek jó íze van,/ Szent
mennydörgést néz a két
szemem,/ Istenem, Istene-
m, Istenem…" Majd Kosz-
tolányi következik: "Mostan
színes tintákról álmo-

dom…és el nem unnám,
egyre-egyre írnék, az én
anyámnak/ arany-tüzet, a-
rany-szót, mint a hajnal.
És el nem unnám, egyre-
egyre írnék/ egy torony,
szünes-szüntelen./ Oly
boldog lennék, Istenem, de
boldog./ Kiszínezném vele
az életem."

És mi is úgy voltunk,
mint a költõ, aki el nem
unná… Hallgattuk Zelk
Zoltán, Ábrányi, Reményik,
Benjámin László, Villon és
persze Radnóti verseit. Hal-
lgattunk és gyönyörköd-
tünk. Aztán egy kicsit be-
szélgettünk két vers között.

- Ez a mûfaj többet ér-
demelne - mondja szenve-
délyesen Bartha Erzsike. 
- Szomorúan látom, hogy
nagy mûvészek nemigen
vállalnak versmondást, pe-
dig nagyon gyönyörû a ma-
gyar nyelv a magyar vers,
amely kultúránknak része.
Minden benne van, az
egész életünk, minden fáj-
dalma, gyönyörûsége.

Aztán megint verset ren-
deltünk á la carte, és
Bartha Erzsike készsége-
sen, örömmel mondta,
csak mondta és mi hallgat-
tuk, hallgattuk. És a
szerény kis asszony már a
fáradtságtól az asztalnak
támaszkodott, de hõsiesen
mondta, mondta, és eltelt
egy óra, és eltelt két óra, és
három, és még mindig nem
tudtunk betelni a költészet
szépségeivel, mámorával,
mely a hatalmában tartott
bennünket. És fáradhatat-
lanul mondta,
csak mondta.
Szemmel lát-
hatóan élvez-
te ezt a fá-
rasztó meg-
mérettetést.
És csak szór-
ta, szórta kin-
cseit, kiszí-
nezve - ha
csak egy estre
is - önmaga
és hallgatósá-
ga életét. 

N E K E M A V E R S A S Z E R E L M E M A HÓNAP VERSE
a megfogott  pillanat
/Nulla dies sine linea* -
Zsuzsinak/

Mikor a szél dalát
kürtõdbe fújja,
s ereszed alá lógnak jég-
csapok, ha fütyülve rohan,
s elkezdi újra,
hallod akkor is, ha nem
akarod.

Nincs jó szava hozzád; s
mindenik rossznak
válladra ül a nyûgösebb
fele,   füledbe nyugtalan
lelkek vihognak,
hogy a fejed is megfájdul
bele.

Kínból csavar sálat
nyakad köré, ha
szomorú esten a Nap tóba
fúl, s nem az ásító Hold
bûvös karéja,
rút magány ölel át várat-
lanul.

De! -ha felviszed a színt
palettádra, s kettészakad-
va dörög bár az ég,
vásznadon röpködhet
álmaid szárnya;
megújult kedved tavaszig
elég.

A színek, a vágyak
szívedig érnek,
és szent helyen jársz, hol
kincseket ér
képzelet, melynek nem
szab határt tér sem,
és odad' mindent     a 
/megfogott/  pillanatér'.

*Ne múljon el a nap
ecsetvonás nélkül

Balázs Sándor/B.A.S.A./

A HÓNAP FESTMÉNYE

Kis-DDuna  (pasztell)  - Endrédi Zsuzsi
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H a l o m - a p r ó
A Fitt-Lesz Halom ren-
dezvényen résztvevõknek
felhívjuk a figyelmét, hogy
a rendezvényen készült
fotók megtekinthetõek a
www. szigethalmite.hu, il-
letve a www.varosisza-
badidokozpont.hu honla-
pon.

Rendezvényekrõl, aktuá-
lis hírekrõl, civil életrõl
információk a Városi Sza-
badidõközpont megújult
honlapján. Ha rendszere-
sen kapni szeretné az
aktuális Városi progra-
mokat iratkozzon fel hír-
levelünkre! Honlapunkon
az ötletládába várjuk ja-
vaslataikat, ötleteiket, hoz-
zászólásaikat pedig a fó-
rum menü alatt. Látogas-
son el honlapunkra www.
varosiszabadidokozpont.
hu

Babaruha börze Sziget-
halmon a Városi Szabad-
idõközpontban (Sport u. 4.)
2009 április 26. Vasárnap
9-12 ig. Asztalfoglalás:
20/9771-708
ruhák bébikortól-tinédzse-
rig, babakocsi, etetõszék,
játékok. Várunk minden
kedves érdeklõdõt.

Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani a Regene-
rációs Alapítványnak, a
tavaszi nagytakarításban
nyújtott segítségért.

Lang Mónika 
Városi Szabadidõközpont

OKJ-s KÉPZÉSEK

ABC-eladó, kereskedõ,
boltvezetõ, fodrász, kéz-,
lábápoló, mûkörömépítõ,
számítóGÉPírás, számító-
gép-kezelõ alapfokú tan-
folyam. 
A  képzések  helye:  
Szigethalom, Kultúrház
Érdeklõdni:
minaragnes@freemail.hu
70 314 11 49

SZÍNES -  NAP A FESTISKOLÁBAN

Március 12-én csütörtökön, az Irodalmi és Kép-
zmvész Asztaltársaság Fest iskolájának
Szilágyi István népszer szigethalmi vállalkozó,
a Sziget Néptánc Együttes tagja volt a vendége.
Pista másfél órán keresztül hsiesen trte a vizs-
lató szemek és serceg szénrudak kereszttüzét.
Az eredmény, íme:
/a fotókat Balázs Sándor készítette/

Balázs  Sándor  

1945 április
13-án, pénte-
ken szület-
tem Szentl -
rinckátán.. 45
évig Buda-
pesten él-
tem, ma
Szigethal-
mon. 
2001 óta írok rendszerességgel. Négy
verseskötetem jelent meg: 2003: Had-
üzenet 2004: Kivágattatik, 2005:
Ember csak …2006: ...legalább két
latort. Jelenleg két kötetem van nyom-
dai elkészítés alatt. Az antológiákat-
bár fontosak számomra-nem tudom
számszersíteni. Több irodalmi társa-
ságnak vagyok tagja: Tamási Lajos,
Váci Mihály,   Vadász Könyvklub. A
Szigethalmi Irodalmi és képzmvész
asztaltársaságot menedzselem. Írok
novellákat, újságcikkeket is. 

Endrédi  Zsuzsi

Lajosmizsén született 1954. június 01.-
én. Két gyermek édesanyja. Elssor-
ban olajjal és pasztellel dolgozik, táj-
képek és csendéletek állnak szívéhez
legközelebb. A festészet mellett igazi
szenvedéllyel hódol a  természetgyó-
gyászatnak, az egészséges életszem-
lélet és természetszeretet terjeszté-
sének. A Szigethalmi Irodalmi és Kép-
zmvész Asztaltársaság egyik ala-
pítója. A modell - Szklenár Anndrás rajzával

Endrédi Zszuzsi rajza

Munka közben

B E M U T AT K O Z I K
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SZIGETHALMI TELJESÍTMÉNYTÚRÁZOK EGYESÜLETE 2315  SZIGETHALOM,  SZABADKAI U.  64.
TEL.:  TÚRÁK:  06/20-2210-99337  RÖVIDTÁVFUTÁS:06/30-2225-66298  HOSSZÚTÁVFUTÁS:  06/70-5537-11490    

Csak Sportosan

Egyesületünk, a
Szigethalmi TE
lelkes csapata él-
ükön Lang Mónika,
mint organizátor
február 21-én im-
már nyolcadik éve
fújta meg ama kép-
zeletbeli harsoná-
kat, melynek hang-
jaira 600 lelkes
szervezõ, sportoló
és sporttal csak
most ismerkedõ
magonc találkozott
össze Szigethal-
mon a Gróf
Széchenyi Általá-
nos Iskola környé-
kén (bizony elfog-
laltuk az épület
mellett a környezõ
utcákat is). A fo-
lyosókon nyoma-
kodva a helyszínek
közt gyakran
éreztem magam
szardíniának.

NÁÁDD BÉÉLLAA

Egyesületünk már
régóta vallja azt,

hogy egy sportese-
ménynek nem sze-
mélyeket, hanem
családokat kell ki-
szolgálnia. Ne csak
apa vagy anya, ha-
nem a komplett fa-
mília mozogjon, és
ezzel együtt örüljön
együtt. Hiszen épp
testben, épp lélek,

abban pedig épp
család és épp

jövõ! Ugye
nem gondol-
k o d u n k
rosszul?
Mivel is
k e z d õ d -
hetne egy
i l y e n

"fesztivál"?
Aki a futásra
t i p p e l t -

nyert. A 4 kilomé-
teres hóban-sárban
futás az "Ébredj Szi-
gethalom!" nevet
kapta. No, aki végig-
cuppogta a távot az
felkelt. Imi bá (Ke-
nyér Imre örökifjú
sporttársam- a szó
legnemesebb értel-
mében) köszi, hogy
itt cuppogtál velünk!
Az ébresztõ átmoz-
gatás után háromféle

freccsent szét a
mozogni vágyók (Is-
tenem' be szép leírni-
hát még látni) népes
tábora. A kismamák

és porontyaik a buk-
fenctornán, az apu-
kák az asztalitenisz-
szel majd a dartsszal,
míg amazonjaik az
aerobik órákkal üt-
hették el idejüket és
egy klasszikust idéz-
ve "égethették a
zsírt". Engem, aki
szabadon csapong-
tam különösen az
aerobik varázsolt el.
Férfitársaim! Ez az,
amit látni kell! (egye-
sek szerint "csinálni")
no, de nagyban ront-
ja az esztétikai él-
ményt a verejték-
csepp a szemben és a
reszketõ szemgolyó.
Nem titok: a csúcs a
Kango Jump. Valami
fura futurisztikus va-

lami, ami a profiknak
mennyei örömöt, má-
soknak mozgásszervi
problémákat okoz.
No, de ezt látni kell! 

A nap folyamán még
volt táncbemutató,
ismerkedés a küzdõ-
sportokkal (hogy
rosszmájú legyek - a
résztvevõk felsegíté-
sével, összesöprésé-
vel), kosárlabda, cso-
csó, sprintverseny. A
nap "fénypontja"- a-
mit én egyik kedvenc
filmem után a SAS
leszáll órának nevez-
tem- Szentgyörgyi
Rómeó órája volt.
Most illenék felsorol-
ni a sok-sok verseny
nyerteseit (akik elõtt
mélyen meghajolva
megemelem futósa-
tyakom), de én úgy
gondolom ezen a na-
pon mindenki nyert
és nem csak erõt, e-
gészséget (mint ka-
tonáék), hanem sok
vidám pillanatot, le-
endõ edzõtársakat,
barátokat. Mert ne-
künk errõl szól a
sport: Nevetve közö-
sen "égetni…."
Úgy gondolom a
résztvevõk közül so-
kan már most "ég-
nek" a vágytól, hogy
2010 februárjában
ott legyenek a IX.
Fitt-Lesz Halmon!

A VIII. Fitt-Lesz Halom

Egy nap a jókedv és a mozgás jegyében

4  km  "Ébredj
halom"  futás

Fiúk
1.Judik Richárd
2.Katona Tamás
3.Gaál ferenc
Lányok
1.Schweigert Árpádné
2. Ferenczi
Krisztina
3.Károlyiné Szabó
Piroska
200m sprint futás 

200m  sprint  futás
Fiúk:  
Kicsik  
1. Holocsi Bence 
2. Riván Máté 
3. Vereckei Csaba 
Nagyok
1. Katona Tamás 
2. Judik Richárd 
3. Bimbó ferenc 
Lányok    
Kicsik
1. Kovács Cintia 
2. Halmi Barbara 
3. Nagy Barbara
Nagyok
1. Szabó Diána 
2. Bagó Rebeka 
3. Rendek Tímea 

Darts  Verseny  
Nõi
1. Györfi Dóra 
2. Györfi Józsefné 
3. Bódi renáta 
Férfi
1. Balogh Ádám 
2. Buday Gábor 
3. Tajti Krisztián 

Pin-PPong  
Nõi
1. Illés Ágnes 
2. Györfi Józsefné 
3. Györfi Dóra
Férfi
1. Horváth Zoltán 
2. Haffner Tamás 
3. Giriti József 
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Kosárlabda

1.  Helyezés
Anonimok 
Németh Zsolt  
Kaszai Krisztián  
Raffael Milán  
Horgas Márk  
Bimbó Ferenc  
Judik Richárd  

2.  Helyezés    
Kis Tejes 
Szabó Bence  
Pákozdi Norbert  
Rendek Tímea  
Nagy Ádám  
Szendrei Márk  
Tóth Antal  

3.  Helyezés
Virgoncok 
Erdõs Nikolett  
Kalocsai Jenifer  
Földesi ferenc  
Mojzer Nikolett  
Bódi Renáta 

VIII. Fitt-Lesz Halom Támogatók 
Mérk-Vill BtSziget-szer Kft., Szalay Éva, Kis tejes, Dabas tej, Fitt-Infó, FTF, Magyar turista, Biotech USA,
Fitt-Lesz Kuckó, AVON, Gróf Széchenyi István Általános Iskola, Városi Szabadidközpont, Szigethalom
Város Önkormányzat, Szigethalmi TE. Ezúton köszönjük a támogatást! 

NÁÁDD BÉÉLLAA

A Szigethalmi TE
tiszteletbeli elnöke

Még 2008-ban keresett
meg Illés Bálint, a több-
szörös IRONMEN, hogy
egy kedves hölgy is-
merõse hallva a Sziget-
halmi TE-ben folyó sik-
eres utánpótlás neve-
lésrõl emlékdíjat szán-
dékozik alapítani. A dí-
jat minden évben a
legsikeresebb diák-
sportolónk kapja, aki
persze az iskolában is
megállja a helyét. A díj
névadója Fézler Balázs,
egy remek, de sajnos

fiatalon elhunyt EM-
BER! Õ, aki olyan sok
sportágban, a tengeri
kajakozástól a vitorlá-
záson át az országúti
kerékpárig számtalan
sportot kipróbált és
ûzött magas szinten,
emellett nemzetközi
közgazdász diplomát
szerzett. Szóval egy
olyan SPORTOLÓ volt,
akinek az életútja kö-
vetendõ példa lehet a
jövõ bajnokai számára.
A 2008-as díjat a Szent
István Általános Iskola
diákja, a jeles tanuló és
több országos korosztá-
lyos futóverseny érme-

se, Judik Richárd
kapta. Külön megtisz-
teltetés volt, hogy az ok-
levelet és a vele járó he-
gyi versenykerékpárt
Balázs édesanyjától ve-
hette át. Gratulálunk

ifjú sportolónknak és
köszönjük az édesa-
nyának, hogy egyesüle-
tünket tisztelte meg,
gondolt ránk, amikor
az emlékdíjat alapítot-
ta.

NÁÁDD BÉÉLLAA

Sziklavári Sanyi cim-
borám garázsa adott
otthont a Szigethalmi
TE március 8-i futásá-
nak, amit-na vajon mi-
ért?- garázsfutásnak
tituláltunk. (Ugyi
mily szikrázó az
emberi elme!) Sanyi
már pár éve - lévén
igazi dzsentri-
összekötötte ezt egy
nõnapi ked-
veskedéssel.
Mikor fél tíz felé
megérkeztem már
igen csak szûkös
volt a hely a garázs-
ban- pedig nem kis
darab. Végül is a se-
gítõkkel együtt 78 el-
szánt sportoló dacolt a
meteorológusok "csöp-
pet" pesszimista jós-
latával. Végül is az
égiek fittyet hányva a
negatív elõrejelzésekre
esõmentes, tiszta idõv-
el kedveskedtek. Ja és
hogy az izzadság is ha-
mar száradjon kelle-

mes szellõ is fújdogált.
(Ezt én mondom, aki a
célban segédkeztem- a
futók inkább a szélvi-
har kifejezést hasz-
nálták!)
Ez volt az elsõ év, hogy
nem futottam- beval-
lom, nem is szívesen

jöttem.(Rossz, ha a til-
tott gyümölcsöt még
látod is, és állandóan
incselkedik veled! Gye-
re, fuss…)
Mikor azonban vártam
a futókat és egyesével
feltünedeztek egyre
jobb lett a kedvem!
Jöttek hosszan, egye-
sével, párosával, be-
szélgetve, izzadtan és
boldogan. Ahogy néz-
tem õket, úgy éreztem

én is kezdek felenged-
ni. Különösen a "kis
törpék" töltöttek el ö-
römmel! A jövõ lehetõ-
ségei. A beérkezett
csapzott matadorok
Sanyi garázsának me-
legébe menekültek, a-
hol forró teafolyam és

"kajahegyek" várták
õket - köszi Marika!
Beérkezett végül a
zárófutók tandeme,
Gabi és Móni is, így
én is a garázs felé
vettem az irányt. A
csivitelõ futók még
vagy egy órát együtt
maradtak. Ha 2
sportoló összefut,

akkor percekig tudnak
beszélgetni imádott
hobbijukról. Ha több
tucat….. gondoljunk
csak bele! Mikor haz-
afelé tartottam, arra
gondoltam - ugyan én
nem mozogtam, mégis
olyan kellemesen
éreztem magam
mintha….

Egy díj rövid története
A Fézler Balázs emlékdíjról

GGARÁZSFUTÁS,,  AVAGY N N A P,,  AHOGY MMII  SZERETJÜK!!
LLESU TELJESÍTMÉNYTÚRÁK 22000099..  JÚLIUS 44..  

A Szigethalmi Teljesítménytúrázók Egye-
sülete egy nagyváradi lelkes csapattal
2009. július 4-én teljesítménytúrát
szervez Erdélyben, a Lesi-tó környékén. A
helyszín a Jád-völgyében, a Királyerdõ, a
Vigyázó és a Bihar ölelésében található. A
túra, három távon kerül megrendezésre. A
leghosszabb, 60 km-es, nehéz, technikás
túra, melyet csak jól felkészült gyakorlott
teljesítménytúrázóknak ajánlunk. A 45
km-es résztáv nehézsége megfelel egy
nehezebb magyarországi, középhegységi
ötvenesnek. A 20 km-es egy kellemes,
könnyû családi túra a tó körül. 
A  folyamatosan  frissülõ  honlapon  minden
szükséges  információt  megtalálnak!
Elõnevezési  határidõ:  2009.  06.  20.  
Részletes  program  kidolgozás  alatt
Bõvebb  információ: Kohán Balázs: balazs.
kohan@gmail.com,20-575-3230,Szabó
József matrakekesteto@freemail.hu, 20-
210-9337 
Honlap: www.lesu60.extra.hu 
Jelentkezés: Tagoknak 5000 Ft/fõ, nem
tagoknak 8000 Ft/fõ befizetése a buszra,
valamint aki kempingben szállna meg
+1000 Ft, aki panzióba szeretne aludni
+4000 Ft elõleget kell fizetnie a foglaló
miatt. Balogh Károlyné, Piac utca 23 tel.:
24-514-955. Mindenkit szeretettel várunk! 



Juvenalis szavaival élve:
"Orandum est ut sit
mens sana in corpore
sano", avagy imádkoz-
zunk azért, hogy ép lélek
legyen ép testben. Nap-
jainkban úgy ismerjük:
Ép testben ép lélek. A
két megfogalmazás igen
hasonló, ám fontos je-
lentésbeli különbség
van közöttük. A szöveg
modern értelmezése
szerint csak ép testû
személyben rejlik ép lé-
lek. Vagyis a kettõ szo-
rosan összefügg, egyik-
bõl adódik a másik. Ju-
venalis szerint nincs il-
yen szoros kapcsolat a
testi és a szellemi egész-
ség között. Létezik fizi-
kális, és mentális jólét, a
másik nélkül, de egy
emberi élet akkor lesz
igazán teljes, ha ez a
kettõ egyszerre van je-
len. Senki nem tart bol-
dognak egy depressziós
sportolót, ahogy egy vi-
dám túlsúlyos lányt se,
aki minden nap szem-
besül az önmarcango-
lással, a kritikákkal és a
betegségekkel. 
Tehát, aki boldog és tel-
jes életre vágyik, annak
mind testének edzett-
ségével és épségével,
mind pedig szellemének
éberségével, lelki világá-
nak egyensúlyával is
foglalkoznia kell. Nap-
jainkban az Európa és
Amerika által protezsált
sportok túlnyomó több-
sége mindössze a fizikai
fejlõdéssel és fittséggel
foglalkozik. Ezáltal a
sportolót érõ mentális

hatások indirektek,
nem lesznek hatással a
sporton kívüli életre.
Sem mennyiségükben,
sem minõségükben
nem elegendõek.
A távol-keleti sportok,
mozgáskultúrák ilyen
szempontból sokkalta
átfogóbb rendszert nyúj-
tanak. Nagy hangsúlyt
fektetnek a tanuló er-
kölcsi oktatására, látás-
módjának szélesítésére,
jellemének fejlesztésére.
Továbbá mindezek mel-
lett, ellentétben sok
Nyugati sportággal a
fizikai követelményeket
és gyakorlatokat sokkal
inkább a hosszú távú
testi épség és egészség
figyelembevételével
állítják össze és követe-
lik meg.
Ilyen, napjainkban egy-
re nagyobb szerephez
jutó harcmûvészeti ág
("küzdõsport") például a
Karate. Ez az Okinawa
szigetérõl eredõ mozgás-
forma az ottani õsidõk
óta fejlõdõ harcmûvé-
szet, és a Kínából érkezõ
Kung-Fu egybeolvadá-
sával jött létre. A Karate
alapjaiban egy pusz-
takezes küzdõ stílus,
ami ütéseket, rúgáso-
kat, hárításokat és e-
gyéb mozgásokat tartal-
maz. Gyakorlásának és
tanulásának célja sos-
em egy agresszív csele-
kedet, hanem a testi és
szellemi jólét, legvégsõ
soron az önvédelem. A
Karateban, az együttes
edzések mellett is, min-
denki a saját ritmusá-

ban fejlõdhet, ez-
által lehetõséget
ad, hogy nemre és
korra való tekintet
nélkül bárkinek
eredményeket
hozzon. Az óvodás
korú gyermekek a
rengeteg fejlesztõ
játék, az egysze-
rûbb Karate moz-
dulatok és a lazí-
tó, nyújtó felada-
tok folyamán fej-
lesztik a koordi-
nációs képességeiket, és
felfedezik fizikai korlá-
taikat. Erõsödik a kon-
centrációs képességük,
fegyelmet és alapvetõ
illemszabályokat sajátí-
tanak el, miközben ve-
lük egykorúakkal dol-
goznak együtt.
A kisiskolás gyerekeknél
egyre nagyobb hang-
súlyt fektetnek az erõn-
létre és az állóképesség-
re. A mozdulatok bo-
nyolódnak és értelmet
kapnak. Nagyobb szere-
pet kap a fegyelem, a
Karate elméleti elemei,
és a tanulás fontosságá-
nak kiemelése. A meg-
felelõ motiváltság már
ebben a korban is elen-
gedhetetlen.
A 15-16 éves kortól a
fiatalok fizikai teljesítõ-
képessége monotonítás-
tûrõ képessége ugrá-
sszerûen megnõ. Fõsze-
repet kaphat az erõnlét,
az állóképesség és a
technikák pontosítása.
A játékos gyakorlatok
kezdenek életszerûvé
válni, az eddig tanultak-
ból formát ölt az ön-

védelem fo-
galma. A
f i a t a l o k
ilyenkor-
ban élik lá-
zadó kor-
szakukat,
rengetek
frusztráció
éri õket, így
részükre a
nagymér-
tékü szelle-
mi támasz
elengedhe-

tetlen. A látótér tágítása
szükséges, és alkalman-
ként illetve egyénenként
nagyobb kontrollt kell
gyakorolni.
A felnõtt kor elején az
emberi test jelentõs vál-
tozásokon megy ke-
resztül. 20-25 évesen
elérik fizikai képességeik
csúcspontját. Ilyenkor a
leggyorsabbak, legerõ-
sebbek. Szerencsés e-
setben megtörtént az
egészséges értelmi és
érzelmi fejlõdés is. Már
nem csak fizikai, hanem
komoyl szellemi ter-
helésnek is alávethe-
tõek. Késöbb amikor a
test már nem fejleszthe-
tõ átveszi az irányítást
az akarat és a szellem.
Míg a fiataloknál szere-

pet kaphat (és szerepet
is kell kapnia) a verseny,
idõsebb korban a lass-
abb, nyugodtabb fejlõ-
dést és elõrehaladást
kell elõtérbe helyezni. Az
egészségmegõrzés, re-
kreáció és relaxáció illet-
ve a civil élet miatt fel-
gyülemlett stressz oldá-
sa kerül elõtérbe. A
technikák egészen apró-
lékosan, adódik lehetõ-
ség kidolgozni, pontosí-
tani azokat. Cél az eddig
megszerzett gyakorlati
és elméleti tudás csis-
zolgatása, a tradíciók és
az új gondolati síkok
megismerése.

(www.seizan.hu)
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Ép testben ép lélek
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Irány a Mozi

VVALKÜR
A mozi teljesen
rendben van, mintha
egy dokumentumfil-
met néznénk, mely-
ben Tom Cruise
meg akarja ölni
Adolf Hitlert. A
film az elejétõl
végéig leköti a
nézõt, bár a tör-
ténet ismert, nincs
csattanó, mégis a
történetben rejlõ
feszültség a szék-
be szögezi az em-
bert. A filmnek ez
is a hibája, egy
steril dokumen-
tumfilmet nézünk, amely a történelmi tényekre kon-
centrál, nem a szereplõkre, a karakterekre. Így a film
végén a katarzis sem meggyõzõ, a szereplõkkel nagy-
on nehezen tud azonosulni a nézõ. Ezért a nagy
színészek játéka is eltörpül a filmben, bár többet vár-
nánk Tom Cruise, Kenneth Branagh, Bill Nighy, stb
szereplõktõl. Egyszer érdemes megnézni.

Értékelés:  8/10

MADE IN HUNGARIA
A színházi elõadás után megérkezett a
filmvászonra is a legnagyobb Jampec!
És mindent vitt. A 2009-es év elsõ ma-
gyar sikerfilmje! A történet pörgõs, vic-
ces, fiatalos, a szereplõválasztás töké-
letes, a zene és a dialógusok aránya teljesen
rendben van, a film inkább a történetre
összpontosít mintsem, a slágerekre. A
történet egy kicsit hajaz a Csinibabára,
bár jóval komolyabb. Film a szerelem-
rõl, a magyar Fenyõs rock-and-rollról,
a történelmünkrõl. A film végén feltûnik
Fenyõ Miklós is. És végre egy film, mely-
ben Fenyõ Iván nem egy nyál macho!

Értékelés:  9/10

Watchmen: Az örzõk
Egyre több képregényadaptáció kerül a
mozikba, és hála a mindenhatónak,
egyre színvonalasabb feldolgozások.
Az Örzõk igazi diadalmenettel került a
mozikba, a képregény megjelenése után
a mozgó-képregény-film, majd most az
élõszereplõs film. Csak szuperlatívus-
zokban lehet róla beszélni. A meg-
valósítás fergeteges, végre a kornak
megfelelõ összes technikát - pénzre va-
ló tekintet nélkül - használták a film-
ben. Egyszóval lenyûgözõ. A film szin-
te kockáról-kockára követi a képregény
folyamát (kb. 400 oldal maga a 4
részes képregény), ami az egyetlen fel-
róható hibája? a filmnek. Le kell szö-
gezni, hogy nem egy tipikus szuperhõ-
sös történet, senki se várjon Batmant a
filmvásznon, a 80-as évekbe repülünk
vissza, már senkinek nem kellenek szu-
perhõsök, a hidegháború és az atom-
halál fenyeget. Nem gyerek film, nagyon
filozofikus, az életrõl, a történelemrõl,
a felelõsségrõl. Nem egy gyors csihi-
puhi, hanem egy jól felépített filozófiai
eszmefuttatás. Mindenkinek kötelezõ.

Értékelés:  8,5/10
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