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“ITTTT SSEEMMMMII SSIINNCCSS,  IITTTT SSEEMMMMIITT NNEEMM LLEEHHEETT CCSSIINNÁÁLLNNII” MEEGGÚÚJJÚÚLL AA GYYEERRMMEEKKJJÓÓLLÉÉTTII
Korszersítik, s egyúttal csaknem kétszere-
sére bvítik a Szigethalom és Környéke
Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat
épületét az elkövetkez egy évben...2. oldal

BVV ÜÜ LL AA NNAAPPPPAALLII EELLLLÁÁTTÁÁSS
Több mint 211 millió forint az Európai Unió
és a Magyar Állam által nyújtott támogatás
összege Szigethalom és a környez tele-
pülések bölcsdei ellátásának kialakítására.
Bajnai Gordon június 25-én meglátogatta a
nemrégiben átadott intézményt...    3. oldal

EGGYYÜÜTTTTGGOONNDDOOLLKKOODDÁÁSS
A budapesti Városháza Díszterme 2009.
június 11-én a negyedik Európai Duna Kon-
ferenciának adott színhelyet. A találkozó
célja elssorban a Duna Régió megalapítási
dokumentumának aláírása, valamint a Du-
na-menti Államok és Régiók Tanácsának lét-
rehozása volt... 5. oldal

VEESSZZÉÉLLYYEEKK AA NNEETTEENN
A káros tartalmak blokkolásával kapcsolat-
ban, szerencsére több megoldás is létezik. A
böngészk rendelkeznek szüli felügyeleti
funkcióval, amely segítségével kizárhatók a
nem kívánatos oldalak. 
A veszélyek egy részére a szülknek kell fel-
hívniuk a gyermekük figyelmét, és tudatosí-
tani kell bennük, hogy kerülhetik el ezeket a
kockázatokat. A gyermekeknek tudniuk kell,
hogy ne adják meg adataikat, ne küldjenek
magukról képet, és ha ilyen kéréssel talál-
koznak, akkor szóljanak szüleiknek...

6. oldal

Döcög  velünk  a  buszunk...

Másnap a buszra várva a közös fotó
készítésével és a tábori naplóba való
bejegyzéssel töltöttük az idt. Rendra-
kás után Gyuri bácsi búcsúkocsikázás-
ra vitt el bennünket, ezzel is emlé-
kezetesebbé téve az itt töltött hetet.
Kunbaracs volt a világ közepe szá-
munkra azon héten.Homokba süpped
kerekekkel döcög buszunk a szlso-
rok mellett. 
Hazafelé tartunk tele emlékekkel, élmé-
nyekkel. A gyerekek többsége szundi-
kálva dl el a busz ülésein, magam is
párom vállára hajtom a fejem, bóbis-

kolok. Csukott szemhéjam mögött az
elmúlt egy hét örömteli pillanatai, vi-
dám eseményei váltják egymást. Érzem
az éjszakai kocsikázás hangulatát,
hallom a lányok sikítását a csereboga-
rak röptét kísérve, látom a pizsamás
reggeli képeit, fülemben zeng még az
ebédre hívó harang csendülése. Bár
testileg fáradtak vagyunk valamennyi-
en, de lelkileg-szellemileg sokat tanul-
tunk, feltöltdtünk ez alatt a néhány
nap alatt a Szecsdi-tanyán a Gyer-
mekláncf Egyesület táborában.

(teljes cikk a 10. oldalon)

“Gondolataim elejére egy személyes
vallomás kívánkozik. Tizennyolc évvel
ezeltt döntöttünk úgy családommal,
hogy Szigethalomra költözünk. Senkit
sem ismerve, de nyitott szívvel érkez-
tünk ide. Egy dologban azonban bizto-
sak voltunk: nemcsak lakni, élni is itt
szeretnénk. Szinte perceken belül bará-
tokat találtunk, akik segítettek a be-
illeszkedésben, beavattak a helyi dol-
gokba, segítettek ügyet intézni. 
Hogy mit találtunk itt? Poros utakat,
néhány üzletet, ivóvizet a kútról hord-
tunk. De ezek eltörpültek a sok segít-
kész, tenni akaró ember kedvessége
mellett. Hogy mi történt azóta?
A teljesség igénye nélkül: Aszfaltos lett
csaknem minden utcánk, felépült ren-
geteg szép új, igényes ház, teljes lett a
közmvesítés, felépült az új óvoda, böl-

csde. Szinte naponta szépül, gyara-
podik valamivel településünk. Jelenleg
is folyik a Szent István Általános Iskola
Szabadkai úti épületének teljes felújí-
tása, a M úti óvoda felújítása, a Gróf
Széchenyi István Általános Iskola
akadálymentesítése, az E-ME-SE park-
ban jövbeni turista látványosságként
a Lakomacsarnok építése.
Abban a szerencsében volt és van ré-
szem, hogy tevékenyen végigélhettem
itt az elmúlt mozgalmas idszakot.
Eleinte csak segít lakosként, majd
néhány éve már hivatalból is teszem a
dolgomat, sokadmagammal. Szeren-
csére nagyon sokan vagyunk, - régi és
új lakosok egyaránt - akik szeretik ezt
a várost és élni is szeretnek itt bekap-
csolódva Szigethalom életébe.”

(teljes cikk a 2. oldalon)
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Megújúl  a  Gyermekjóléti

VÁÁSSÁÁRRHHEELLYYII NAAGGYY MÁÁRRIIAA

Korszersítik, s egyúttal csaknem kétszeresére
bvítik a  Szigethalom  és  Környéke  Gyermekjóléti
és  Családsegít  Szolgálat  épületét  az  elkövetkez
egy  évben. Az átalakításnak köszönheten a
szolgálat munkatársai az eddigieknél is több rá-
szorulót tudnak ellátni. A beruházás összesen
613.28915Ft-ba kerül, amelybl a szervezet a
KMOP- 4. 5. 1-2008-0019 pályázat keretében
50.000.000Ft támogatást nyert. Az építkezést
2009. július 20-án Fáki László polgármester nyi-
totta meg ünnepélyes keretek között. A kivitelezést
követen nemcsak az épület, hanem az udvari
rész is megújul, bvül. Új játékok és foglalkoztató
eszközök segítik majd a szakemberek munkáját.
A családsegít szolgálat várhatóan 2010. els
félévében veheti birtokba az új komplexumot. 

BÉRMÁLÁS SZIGETHALMON

HÁÁZZII MIIHHÁÁLLYY,  BBÉÉRRMMAASSZZÜÜLL

2009. június 20.-án Pollák László ftisztelend,
püspöki tanácsos meghívására Szigethalomra
látogatott Spányi Antal, a székesfehérvári egy-
házmegye püspöke és kísérete a bérmálás
szentségének kiszolgálására. A bérmálás
szentsége lényegében a keresztény nagykorúság
kezdete, amikor a bérmálkozó saját akaratából
újítja meg keresztségi fogadalmát és kapja meg
a szentlélek ajándékait. A virágokkal feldíszített
templom megtelt hívkkel, vendégekkel, a tizen-
hat bérmálkozóval és bérmaszülikkel. A bér-
málkozásra való felkészülés háromnapos lelki
gyakorlattal ért véget, melyet egy vendég
plébános atya tartott.  A bérmálás fpásztori
szentmise keretében történt. A szentmise elején
egy bérmálkozó és az egyházközség képvisel
testülete virággal köszöntötte a Püspök atyát, aki
szentbeszédében kérte a híveket a hit gyakor-
lására és a miséken való rendszeres részvételre.
A bérmálkozók megújították keresztségi fogadal-
mukat - azaz ismét hitet tettek a katolikus élet elfo-
gadása mellett - majd a Püspök atya szentelt
krizmával kente meg a bérmálkozók homlokát,
ezzel megkapták a bérmálás szentségét. Az
ünnepi szentmise fpásztori áldással fejezdött
be, majd közös fényképezéssel örökítettük meg
ezt az emlékezetes napot. Köszönet illeti meg
Pollák László plébános atyát a fpásztor
meghívásáért, Molnár Hajna hitoktatót, aki
fáradhatatlanul vette ki részét a bérmálkozók
felkészítésében, valamint mindazon segítinket,
akik virágokkal, anyagiakkal vagy kétkezi
munkájukkal járultak hozzá ünnepünkhöz.

GONDOLATOK A VÁROS S Z E R E T E T É R L

DRR SCCHHUULLLLEERR GÁÁBBOORRNNÉÉ

alpolgármester

A napokban találkoz-
tam valakivel, aki ne-
mes egyszerûséggel
"porfészeknek" nevezte
városunkat. Saját be-
vallása szerint már 13
éve lakik és fogalma
nincs, hogy miért kapta
öt évvel ezelõtt a városi
rangot. Ahogy fogalma-
zott: "Itt semmi nincs,
semmit nem lehet csi-
nálni".  Keményen fo-
galmazott nem tudva,
kit sért meg szavaival.
Nem engem sértett
meg, hanem rajtam
keresztül azt a rengeteg
embert, aki nagyon so-
kat tesz városunkért,
akik elsõ szóra (sokszor
szó nélkül) jönnek, ha
megoldásra váró feladat
akad.

Gondolataim elejére egy
személyes vallomás kí-
vánkozik. Tizennyolc
évvel ezelõtt döntöttünk
úgy családommal, hogy
Szigethalomra költö-
zünk. Senkit sem is-
merve, de nyitott szívvel
érkeztünk ide. Egy do-
logban azonban bizto-
sak voltunk: nemcsak
lakni, élni is itt szeret-
nénk. Szinte perceken
belül barátokat talál-
tunk, akik segítettek a
beilleszkedésben, bea-
vattak a helyi dolgokba,
segítettek ügyet intézni. 

Hogy mit találtunk itt?
Poros utakat, néhány
üzletet, ivóvizet a kútról
hordtunk. De ezek el-
törpültek a sok segítõ-
kész, tenni akaró em-
ber kedvessége mellett.
Hogy mi történt azóta?
A teljesség igénye nél-
kül: Aszfaltos lett csak-
nem minden utcánk,
felépült rengeteg szép
új, igényes ház, teljes
lett a közmûvesítés,
felépült az új óvoda,
bölcsõde. Szinte napon-

ta szépül, gyarapodik
valamivel településünk.
Jelenleg is folyik a
Szent István Általános
Iskola Szabadkai úti
épületének teljes felújí-
tása, a Mû úti óvoda
felújítása, a Gróf Széc-
henyi István Általános
Iskola akadálymentesí-
tése, az E-ME-SE park-
ban jövõbeni turista
látványosságként a La-
komacsarnok építése.
Abban a szerencsében
volt és van részem,
hogy tevékenyen végig-
élhettem itt az elmúlt
mozgalmas idõszakot.
Eleinte csak segítõ la-
kosként, majd néhány
éve már hivatalból is
teszem a dolgomat, so-
kadmagammal. Szeren-
csére nagyon sokan
vagyunk, - régi és új
lakosok egyaránt - akik
szeretik ezt a várost és
élni is szeretnek itt
bekapcsolódva Sziget-
halom életébe.

Hogy "semmit nem lehet
itt csinálni"? Röviden
összefoglalva nézzük
azt "semmit".
Társadalmi  életünk
központja  a  Városi  Sza-
badidõ  Központ, mely
példátlan társadalmi
összefogással újult meg
az öt évvel ezelõtti vá-
rosavató ünnepségre.
Otthont ad a számos
civil szervezet program-
jának, amelyek között
mindenki megtalálhatja
az érdeklõdésének meg-
felelõ társaságot. Nyug-
díjasok, táncosok, a-
matõr irodalmárok, é-
nekesek, képzõmûvé-
szek, sportolók, túrá-
zók, környezetvédõk
várják tárt karokkal az
érdeklõdõket. Nyilváno-
sak a filmklub vetítései,
a színházlátogatók
programjai és a kiállítá-
sok is. Csaknem min-
den hónapban van egy-
egy olyan program,
mely sok embert vonz.
Több ezren látogatnak

el a Kisállat kiállításra,
Majálisra, a Városna-
pokra, a karácsonyi
Betlehemi Napokra, a
Viking Fesztiválra és az
Ikertalálkozóra is. (Ez
utóbbi kettõ mára már
nemzetközivé nõtte ki
magát.) De részt lehet
venni lecsófõzõ verse-
nyen, disznóölésen,
vagy családi szüreten
is, ahol a saját maga
szedett szõlõbõl préselt
mustot kóstolhat.
Ma már sok tanfolyam
helybe jön biztosítva
egyes szakmák elsajá-
títását, illetve a nyelv-
tanulást.

A  Hegedûs  Géza  Városi
Könyvtár  szintén várja
a lakókat széles válasz-
tékú könyvanyaggal,
rendszeres író-olvasó
találkozókkal. Pár éve
mûködik a Helytörté-
neti Gyûjtemény, ahol
állandó és idõszakos
kiállítások sora, vala-
mint különféle rendez-
vények várják folyama-
tosan az érdeklõdõket.
A programokat minden
hónapban közli a  Szi-
gethalmi  Híradó, az
aktuális eseményekrõl
Hírlevél  tudósít és min-
den megtalálható a
www.szigethalom.hu
internetes oldalon.  Az
érdeklõdõknek csak el
kell döntenie, hová
megy, mire van ideje és
milyen programban
vesz részt. 
Tudom, hogy egy új
lakóhelyen nem köny-
nyû a beilleszkedés. De
aki bezárkózik, és meg
sem próbálja, annak
valóban nem tudunk
segíteni. 
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Bajnai Gordon Szigethalmon
Több mint 211 millió forint az Európai Unió és a Magyar Állam által
nyújtott támogatás összege Szigethalom és a környezõ települések böl-
csõdei ellátásának kialakítására. Bajnai Gordon június 25-én megláto-
gatta a nemrégiben átadott intézményt. Fáki László polgármester és Dr.
Schuller Gáborné alpolgármester vezették végig a miniszterelnököt az
intézményen. A kormányfõ beszélgetett az intézmény dolgozóival, de a
legtöbb idõt a gyerekekkel töltötte, akik rajzokkal kedveskedtek neki.

A látogatás utáni sajtótájékoztatón a
miniszterelnök arról beszélt, hogy a
kormány tegnapi ülésén tárgyalt a
gyermekek napközbeni ellátásának
fejlesztésérõl, ami fontos eleme a fog-
lalkoztatottság növelését, a gyerme-
ket vállaló nõk munkaerõpiacra tör-
ténõ visszatérésének ösztönzését
szolgáló intézkedéseknek. Ezt a célt
szolgálják a családtámogatási rend-
szer átalakítására vonatkozó javasla-
tok is, amelyeket május végén foga-
dott el az Országgyûlés.

Az elmúlt évek jelentõs óvodai és
bölcsõdei férõhelybõvítése ellenére a
gyermekek napközbeni ellátása még
mindig kapacitáshiánnyal küzd.
Bajnai Gordon elmondta, hogy a kor-
mány 2012-ig 15-16 ezer új férõ-
hellyel kívánja bõvíteni a nappali
ellátást, elsõsorban európai uniós
források felhasználásával és új el-
látási formák kialakításával. A mi-
niszterelnök elmondta, hogy a kor-
mány a családi napközik fejlesztésé-
vel és a családi gyermekfelügyelet
rendszerének kialakításával kívánja
segíteni a nõk munkaerõ-piaci
visszatérését. 

Adatok a kormány által tervezett
intézkedésekrõl:

Az európai uniós források felhasz-
nálásával a már megkezdett és most
kiírandó pályázatok révén 2012-ig a
kormány 7.800 bölcsõdei, valamint
integrált óvodai-bölcsõdei férõhelyet
hoz létre:

- A már megkezdett beruházások
révén 7,6 milliárd forintból 1 700 új
bölcsõdei férõhely létesül;
- A meglévõ EU-s forrásokból 13,2
milliárd forintot fordít a kormány
bölcsõdei férõhelyek bõvítésére és
felújítására, ennek eredményeként 5
000 új férõhely jöhet létre;
- A 22 milliárdos iskola-óvoda
pályázati keretbõl hozzávetõlegesen
1000 egységes óvoda-bölcsõdei férõ-
hely jöhet létre (amely lehetõséget ad
a 2 év feletti gyermekek napközbeni
felügyeletének biztosítására).
A kormány 2010. január 1-jétõl 20%-
kal megemeli a csoportlétszámokat
(10-rõl 12-fõre). Ezzel további 5 000
férõhely jön létre.

A családi napközik létrehozásának
ösztönzése érdekében a kormány
2009. szeptember 1-jéig egyszerûsíti
a mûködtetést és finanszírozást. A
családi napközik a 20 hetes és a 14
év közötti gyermekek esetében jelen-
tenek akár egész napos felügyeletet,

étkeztetést és ellátást kis csoportok-
ban. Ilyen intézmények létrehozása
esetén a jövõben nem lesz például
szükség a szakhatóságok vélemé-
nyezésére. A kormány 2010-tõl
megemeli az állami normatívát is.
(246 ezer forint/gyerek/évrõl kb.
300 ezer forint/gyerek/évre) Ennek
eredményeképp 2012-ig a most
meglévõ 1500 férõhely további mini-
mum 1000 férõhellyel bõvülhet.
2010-tõl a kormány új intézmény-
ként létrehozza a családi gyermek-
felügyeletet, amely szintén azoknak
a szülõknek nyújt segítséget, akik
nem tudják bölcsõdében elhelyezni a
gyermeküket, vagy késõ estig dolgoz-
nak. 

A családi gyermekfelügyelet a csalá-
di napközi mintájára jönne létre,
azonban annál egyszerûbb és rugal-
masabb lesz a létrehozása, mûköd-
tetése - például nem lesz bonyolult
szakhatósági engedélyezési proce-
dúra -, igaz, kevesebb gyermeket
vállalhat (maximum hármat 5 he-
lyett). A családi gyermekfelügyelet a
napközihez hasonlóan állami nor-
matívát kap. A családi gyermekfelü-
gyelet 2012-ig újabb 1000-1500
gyermek nappali ellátását oldhatja
meg. 

A gyermekek nappali ellátásának
fejlesztése mellett a kormány célzot-
tabbá teszi a nõk munkaerõ-piaci
visszatérését elõsegítõ komplex
foglalkoztatási programokat. A jelen-
leg is mûködõ programok mellett -
mint például a Start Plusz program,
vagy az Új Magyarország Fejlesztési
Terv keretében elindult "Decentra-
lizált programok a hátrányos hely-
zetûek foglalkoztatásáért" - mellett
új elem lesz a kormány döntése
nyomán a GYES-rõl, GYED-rõl
visszatérõ anyák részmunkaidõs
foglalkoztatásának ösztönzése.

A közszférában erre a kormány 1
éves lehetõséget fog biztosítani, a
versenyszférában pedig munkaerõ-
piaci eszközökkel fogja ösztönözni a
kisgyermekes anyák részmunka-
idõben történõ foglalkoztatását.



Öt éves volt városunk
Nagyon gazdag programmal ünne-
pelte városunk az ötödik születés-
napját. Kedves gesztus volt, hogy
Szigethalom régi vezetõit meghívták,
és egy szigethalmi emlékkel aján-
dékozták meg õket. Kortörténeti kiál-
lításon megismerhettük városunk
múltját, jelenét, és tervezett jövõjét.
Megismerhettük városunk kitüntetet-
tjeit, mert mindenki megkapta a
maga "tégláját", amivel hozzájárult
városunk dicsõségéhez és épülésé-
hez. Virágözönnel ünnepeltük pe-
dagógusainkat. Külön gratulálunk a
kitüntetetteknek. Civil szervezeteink
is szép számmal és programmal e-
melték az ünnepség színvonalát.
Néptánccal, énekkel, kisállatokkal,
festményekkel, ismeretterjesztõ prog-
ramokkal és könyvekkel, valamint
különleges hangszerekkel is.
A SZIKE a szemerkélõ esõ ellenére is
egy nagyon színvonalas kutyaszép-
ségversenyt tartott, amin nagyon
sokan vettek részt, és értékes díjakat
nyertek. Nyugdíjasaink kitûnõ gu-
lyáslevessel és ízletes palacsintával
várták a látogatókat. Aki kíváncsi volt
egészségére, az részt vehetett az
ingyenes egészségfelmérõ programon.
Végül egy csodás tûzijátékkal feje-
zõdött be ez a nagyon gazdag prog-
ram. Beszámolónk a teljesség igénye

n é l k ü l
készült ,
a progra-
mok és a
résztve-
võk gaz-
dagsága
m i a t t .
E z ú t o n
k é r ü n k
elnézést
azoktól ,
akik eb-
bõl kimaradtak. 

Lecsófõzõ verseny
Mi lokálpatrióták is részt vettünk a
vállalkozók által megrendezett hagyo-
mányos lecsófõzõ versenyen. Jó idõ,
sok résztvevõ, kitûnõ hangulat és jó
rendezés jellemezte ezt a rendezvényt.
Értékes díjakat osztott ki a pártatlan

zsûri. A pálmát a repülõs csapat
nyerte el, gratulálunk nekik. Re-
méljük hogy ezentúl csak itt találko-
zunk velük és nem a fejünk felett.

Felhívjuk a szigethalmi lakosok fi-
gyelmét a parlagfû okozta veszélyre.
Kérünk mindenkit, hogy környezeté-
ben irtsa és figyelmeztessen erre má-
sokat is. 

LAACCZZÓÓ PÁÁLL

energetikai szakértõ 

A hõszivattyú ugyanolyan hõtermelõ
berendezés mint bármely más kazán,
azzal a különbséggel, hogy az általa
elõállított maximális hõmérséklet 50
C-fok. Ennek megfelelõen az alkalma-
zott fûtési rendszert is erre a hõfokra
kell méretezni (elsõsorban alacsony
hõfokú padló-, fal-, mennyezet-, fan
coil fûtési módok jöhetnek szóba).
Radiátorok alkalmazása esetén a
felületet jelentõsen meg kell növelni
(akár a duplájára is) és nyári idõszak-
ban még így is nagyon rossz hatásfo-
kú hûtést tudunk vele elérni (gyakor-
latilag radiátoros fûtéshez nem aján-
latos a hõszivattyú használata).
A belsõ hõleadóknak alacsony elõre-
menõ vízhõmérséklettel is megfelelõ-
en kell mûködni. Erre a célra tehát a

legmegfelelõbbek a fan-coilok, melyek
nyáron a hûtésre is alkalmasak. Hû-
tésre és fûtésre a fan-coil (ventilátoro-
s radiátor), és a falfûtés, csak fûtésre
a padlófûtés ajánlott. Téli üzemre a
legcélszerûbb kombinált fan-coil és
padlófûtést alkalmazni. A fan-coilok
kivitelük szerint lehetnek álló burko-
latosak, légcsatornázhatóak, kazettá-
sak, vagy burkolat nélküliek, melyek
egy egyedi takarás mögé rejthetõek. A
hõszivattyú méretezésekor, kiválasz-
tásakor több szempontra érdemes
figyelni. Figyelembe kell venni az épü-
let fûtési és hûtési energiaigényét, a
fûtési rendszer csõkeresztmetszetét, a
rendelkezésre álló elektromos energi-
át és a geotermikus hõnyerési lehetõ-
ségeket. A teljesítmény méretezése a
magyarországi viszonyok között a fû-
tési teljesítmény, méretezésre törté-
nik. Ezután a kiválasztott gép hûtési
teljesítményét összevetjük az épület
számított hûtési teljesítmény igényé-
vel. Speciális épületszerkezeteknél az

épület számított hûtési teljesítmény
igénye extrém hûtési energiát igényel,
ilyenkor indokolt a hûtési teljesít-
mény alapján gépet választani. Meg-
felelõ fûtési rendszerrel alkalmazott
hõszivattyúval és a 2009. április 1-tõl
bevezetett Geo tarifával a fûtési költ-
ség akár 50%-al is csökkenthetõ. A
fûtési költség csökkenése mellett
jelentõs CO2 (szén-dioxid) kibocsátás
csökkenés is tapasztalható. Néhány
érdekes adat: 1 kWh villamos energia
elõállítása Magyarországon 0,45 kg
CO2 kibocsátással jár. 1 kWh földgáz
(kb. 0,1 m3) elégetése 0,2 kg CO2
kibocsátással jár. 1 liter benzin elé-
getésekor 2,13 kg CO2 keletkezik (8
liter/100km fogyasztású autó évi
20.000 km megtételével 3,4 tonna
CO2 -vel terheli a környezetet). 1 liter
gázolaj elégetésekor 2,68 kg CO2
keletkezik (6 liter/100km fogyasztású
autó évi 20.000 km megtételével 3,2
tonna CO2-vel terheli a környezetet).
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SZ.L.E. HIRADÓ 
Júliusi események

Hõszivattyúk II.

VÁRUNK  MINDENKIT AZ SZ.L.E. SORAIBA AKI SZÍVESEN TESZ VÁROSUNKÉRT, ÉS
ANNAK LAKÓIÉRT! E-MAIL: info@ szigethalmilokalpatriotak.hu WEB:www. szigethelmilo-
kalpatriotak.hu; IWIW:SZIGETHALMI LOKÁLPATRIÓTÁK  DEÁK  GÁBOR  SZ.L.E.
ELNÖK; TELEFON:06-70-938-99-69 SZEMÉLYESEN: GYÁRTELEPEN A KULCS-
MÁSOLÓNÁL
SZ.L.E.  FÓRUM: IDE VÁRJUK AZOKNAK A SZIGETHALMI LOKÁLPATRIÓTÁK ÖT-
LETEIT ÉS ÉSZREVÉTELEIT AKIK A VÁROSUNK ÉPÍTÉSÉRE ÉS SZÉPÍTÉSÉRE
JAVASLATOKAT TESZNEK.

Fájó  szívvel  búcsúzunk  Nagy  Tiborné  Erzsikétõl  és  férjétõl  NagyFájó  szívvel  búcsúzunk  Nagy  Tiborné  Erzsikétõl  és  férjétõl  Nagy
Tibortól.  Emléküket  szívünkben  örökre  megõrizzük.Tibortól.  Emléküket  szívünkben  örökre  megõrizzük.
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Magyarország nagyhatalom
A budapesti Városháza
Díszterme 2009. június 11-én
a negyedik Európai Duna
Konferenciának adott szín-
helyet. A találkozó célja
elsõsorban a Duna Régió
megalapítási dokumentumá-
nak aláírása, valamint a Du-
na-menti Államok és Régiók
Tanácsának létrehozása volt:
azzal a szándékkal, hogy az
itt képviselt városok és régiók
érdekeit az egyes európai
intézményekben (Európai
Bizottság, Európai Parlament,
Európai Tanács, EU Régiók
Bizottsága) érvényesítse.

TÖÖRRÕÕ ZSSUUZZSSAANNNNAA

A konferencia résztvevõi között meg-
jelentek a Duna-menti együttmûkö-
dési folyamatban szerepet vállaló
régió-, és városvezetõk, szakemberek,
ingatlanberuházók és egyesületek
képviselõi. A Tanács megalakulására
hivatkozási alapként a 2009. május
6-i ulmi Duna-csúcs szolgált, ame-
lyen kifejezték egy uniós Duna-straté-
gia kialakításának szükségességét. Itt
nálunk, Budapesten ebben a szellem-
ben folyt a találkozó.

A tanácskozást Dr. Demszky Gábor
Budapest fõpolgármestere nyitotta
meg. Beszédében kitért a Duna víz-
tisztításával kapcsolatos tervekre,
környezetvédelmi törekvésekre, va-
lamint a Duna-menti területek reha-
bilitációjára. Második felszólalóként
Ivo Gönner Ulm város fõpolgármeste-
re hangsúlyozta, hogy a régióknak
globális témákban is hallatni kell
hangjukat, újfajta regionalizmusra és
egy új Duna-stratégia bevezetésére
hívta fel a figyelmet. A Dunai régiót a
"leginkább európai régiónak" nevezte.
Utána Michael Häupl, bécsi polgár-
mester e Duna-stratégia dimenzióiról
beszélt, valamint, hogy fontos a még
nem EU tagországok elképzeléseire is
építeni.

Igor Szavolszkij, orosz nagykövet ma-
gyarul szólalt fel: a Duna Bizottság
elnökeként e bizottság eredményeit és
megújulási képességét hangsúlyozta,
s kiemelte a Dunának a nagy európai
folyók hajózási gyûrûjébe való betago-
zódásának pozitívumait. Romániát

Ludmilla Sfirloaga a Régiók Kama-
rájának elnöke képviselte, s a régiók
etnikumainak összefogásáról, vala-
mint az alakuló tanács célkitûzéseirõl
szólt. A sort a német nagykövet asz-
szony Dorothee Janetzke-Wenzel foly-
tatta, aki elismerését fejezte ki az elsõ
németnyelvû felsõoktatási intézmény,
a budapesti Andrássy Gyula Egyetem
mûködésével kapcsolatban.

Dr. Erhard Busek a Délkelet-európai
Együttmûködési Szervezetet küldöt-
teként a turisztikai és kulturális kom-
ponens eredményességét hangsúlyoz-
ta, de véleménye szerint a továbbiak-
ban is ezt kell a középpontba he-
lyezni. A magyar kulturális élet kép-
viselõjeként Konrád György mondott
beszédet. A Dunát Európa fõutcájá-
nak nevezte, s úgy vélte, hogy "egy
város folyó nélkül szegény". Végül Dr.
Czukor József, a Külügyminisztérium
EU Kétoldalú Kapcsolatokért és
Külpolitikai Tervezésért felelõs szak-
államtitkára, aki Balázs Péter külügy-
miniszter helyett jelent meg, hangsú-
lyozta, hogy itt az idõ a Duna-
stratégia tartalmának pontos kidolgo-
zására, a régiók és önkormányzatok
aktivitására építve. Kiemelte a szub-
szidiaritás elvének jelentõségét, és
Magyarországot "nagyhatalomnak"
nevezte a Dunát illetõen.

A beszédek közös elemei voltak, az
együttgondolkodás, az összefogás, a
békés verseny, a Duna-stratégia el-

készítése, valamint a közös projektek
megvalósítása. E közös célkitûzések-
ben, projektekben kiemelt szerepet
kapott a gazdaság, az infrastruktúra,
a tudomány, az oktatás, a környezet-
védelem, a kultúra és a turizmus fej-
lesztése, fellendítése.

A konferencia eredményeként a
Duna-menti Államok és Régiók Ta-
nácsa megalakult, zárónyilatkozatát
egyhangúlag elfogadták. Tagjai a
Duna-menti városok és régiók, illetve
a Duna irodák képviselõi. A tanács
elnöke Ivo Gönner, ulmi fõpolgármes-
ter, helyettesei Dr. Demszky Gábor,
Budapest fõpolgármestere, továbbá
Dr. Michael Häupl, Bécs polgármes-
tere és Marius Balu, a romániai
Mehedinti megye elnöke. A Budapesti
Duna Irodát magyar részrõl Gauder
Péter, a Studio Metropolitana Buda-
pest igazgatója képviseli.

Összegzésként megállapítható, hogy a
konferencián fõ célkitûzésként meg-
egyeztek abban, hogy a Duna Régió
szolgáljon egyfajta növekedési ten-
gelyként - új gazdasági és kulturális
együttmûködés létrejöttét segítve -,
valamint, hogy a folyó-menti városok-
ban készülõ stratégiák kerüljenek
összehangolásra.

FELHÍVÁS
TTeeggyyüükk  eeggyyüütttt  sszzeebbbbéé,,  eeggéésszzssééggeesseebbbbéé  kköörrnnyyeezzeettüünnkkeett  ffeellhhíívváássssaall  aa
ZZöölldd  HHáállóó  KKHH  eeggyyeessüülleett  mmáárrcciiuussttóóll  ffoottóóppáállyyáázzaattoott  hhiirrddeett  ""  AA  sszzéépp  kkeerrtteekk
rreennddeezzeetttt  ppoorrttáákk""  ppáállyyáázzaattáárraa..  KKéérrjjüükk  aa  ttiisszztteelltt  llaakkoossaaiinnkkaatt,,  hhooggyy  nnee  ffee-
lleeddjjéékk  eell  aa  ppáállyyáázzaattaaiikkaatt  eellkküüllddeennii,,  lleeaaddnnii,,  hhiisszz  eebbbbeenn  aazz  éévvbbeenn  aa
sszzppoonnzzoorrii  kköörr  kkiibbvvüülltt  ééss  aa  hháárroomm  eellss  hheellyyeezzééss  mmeelllleetttt  éérrttéékkeess  jjuuttaallmmaakk
kkeerrüüllnneekk  kkiioosszzttáássrraa..  AA  ppáállyyáázzaattookk  lleeaaddáássaa  22000099..  sszzeepptteemmbbeerr  3300.. SSzzaa-
bbaaddkkaaii  uu..  117755..  SSzzéépp  AABBCC  AArraannkkáánnááll  ééss  SSzziiggeetthhaalloomm  ppoollggáárrmmeesstteerrii
hhiivvaattaall  rreecceeppcciióójjáánn..  ZZssrriizzééss,,  ddííjjaazzááss::  22000099..  ookkttóóbbeerr  2277..  1177  óórraa  ppooll-
ggáárrmmeesstteerrii  hhiivvaattaall  ddíísszztteerrmmee..  MMiinnddeezzeenn  ppáállyyáázzaattookkkkaall  sszzeerreettnnéénnkk  aa
""VViirráággooss  MMaaggyyaarroorrsszzáággéérrtt""  ppáállyyáázzaattoonn  eerreeddmméénnyytt  eelléérrnnii..  AAmmeennnnyyiibbeenn
aa  ffoottóózzáássssaall  kkaappccssoollaattbbaann  sseeggííttssééggeett  iiggéénnyyeell,,  hhíívvjjoonn  aa  00667700  226633-44885555-
ööss  sszzáámmoonn..  KKöösszzöönneetttteell::

RReeggéénnyyii  TTiibboorrnnéé  eellnnöökk
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SZZIIGGEETTSSZZEENNTTMMIIKKLLÓÓSSII

REENNDDÕÕRRKKAAPPIITTÁÁNNYYSSÁÁGG

A kapitányság nyilván-
tartása alapján, Szigetha-
lom területén 2009. júniu-
sában hat esetben történt
erõszakkal elkövetett va-
gyonelleni bûncselekmény.
Az ismeretlen elkövetõk két
esetben ablakbetöréssel,
illetve a teraszajtó üvegé-
nek betörésével, egy eset-
ben lakatlevágás, és egy-
ben, kapuleemelés módsz-
erével jutottak az értékek-
hez. A bejelentett legna-
gyobb kár 1.390.000 Ft, a
legkisebb kár 5000 Ft.
Sajnos ismételten volt egy
besurranásos elkövetés is,
annak ellenére, hogy folya-
matosan felhívjuk a figyel-
met, az ilyen jellegû bûn-
cselekmények elkövetésé-
re. A bûncselekmények
helyszínei lefedik a város
területét, de kettõ a Fiumei
utcában történt.
Az elmúlt hónapban Szi-
gethalom területérõl 11 ba-
lesetet jelentettek be, a ka-
pitányságra. Ebbõl hat
anyagi káros, öt személyi
sérüléses volt. A balesetek
közül öt a Mû úton, kettõ a
Szabadkain, kettõ, a Fiu-
mei úton történt. Az el-
sõdleges információk alap-
ján, öten sérültek meg,
négy könnyen, egy súlyo-
san. 
A Tököli Rendõrõrs beosz-
tottjai az adott idõszakban
körözés miatt, elfogtak egy
fõt, igazolás végett elõállí-
tottak négy fõt. 28 fõvel
szemben szabálysértési fel-
jelentést tettek, 15 fõvel
szemben 75.000 Ft. hely-
színi bírságot szabtak ki. 
A nyári szünidõben a gyer-
mekek is több szabadidõ-
vel rendelkeznek. Egy ré-
szük, a számítógép és az
internet segítségével igyek-
szik elfoglalni magát. Ez
azonban a szórakozás mel-
lett veszélyeket is rejt szá-
mukra. Egyrészt, találkoz-
hatnak olyan oldalakkal,
amelyek nem nekik valók,
és amelyek rendszeres

látogatása, veszélyeztetheti
személyiségük fejlõdését.
Másrészt, kapcsolatba ke-
rülhetnek olyan embe-
rekkel, akik kihasználják
õket, visszaélhetnek ta-
pasztalatlanságukkal, és
így, akár bûncselekmény
áldozatává is válhatnak.

A káros tartalmak blok-
kolásával kapcsolatban,
szerencsére több megoldás
is létezik. A böngészõk
rendelkeznek szülõi felü-
gyeleti funkcióval, amely
segítségével kizárhatók a
nem kívánatos oldalak. A
veszélyek egy részére a
szülõknek kell felhívniuk a
gyermekük figyelmét, és
tudatosítani kell bennük,
hogy kerülhetik el ezeket a
kockázatokat. A gyerme-
keknek tudniuk kell, hogy
ne adják meg adataikat, ne
küldjenek magukról képet,
és ha ilyen kéréssel ta-
lálkoznak, akkor szóljanak
szüleiknek. Soha nem sza-
bad elfelejtenünk, hogy az
internet a lehetõségek mel-
lett veszélyeket is rejt, ame-
lyekre idõben fel kell
készítenünk gyermeke-
inket.
A Pest megyei Rendõr-
fõkapitányság Bûnügyi
Osztálya 2008. november
23.-án nyomozást rendelt
el emberölés bûntett elkö-
vetésének alapos gyanúja
miatt, ismeretlen tettes
ellen, aki november 23.-án
a hajnali órákban Kiskun-
lacháza Kinizsi utcában
levõ, ligetes fás területen,
közösült, majd megfojtotta
Horák Nóra kiskunlacházi
lakost. A Pest Megyei Ren-
dõr fõkapitányság állo-
mánya, nagyon követke-
zetes és kitartó nyomozás
után, sikeresen azonosítot-
ta és 2009. június 25.-én
elfogta, a bûncselekmény
elkövetésével megalapozot-
tan gyanúsítható P. József
kiskunlacházi lakost.

KKüürrttii  ZZoollttáánn  sszziiggeetthhaallmmii  ffeessttmmvvéésszz,,  aakkii  aaggyysséérrüülléésséébbll
ffeellééppüüllvvee,,  úújjrraa  ttaannuulltt  jjáárrnnii,,  bbeesszzééllnnii,,  íírrnnii,,  oollvvaassnnii......ééllnnii..
MMeeggttaannuullttaa  bbaall  kkéézzzzeell  hhaasszznnáállnnii  aazz  eeccsseetteett,,  mmaajjdd  aahhooggyy
mmeeggsszzookkttaa  bbaall  kkeezzee  aazz  eeccsseett  hhaasszznnáállaattáátt,,  úúggyy  kkééppeeii  eeggyyrree
sszzeebbbbeekk,,  mmiinnddeennkkii  sszzáámmáárraa  éérrtthheettbbbbeekk  lleetttteekk..AAzzóóttaa  sszzáá-
mmooss  kkiiáállllííttáássoonn  sszzeerreeppeelltteekk  nnaaggyy  ssiikkeerrrreell  aallkkoottáássaaii,,  hheellyy-
bbeenn,,  BBuuddaappeesstteenn  ééss  aa  kköörrnnyyeezz  tteelleeppüülléésseekkeenn..
MMoosstt,,  aa  HHeeggeeddss  GGéézzaa  VVáárroossii  KKöönnyyvvttáárr  ééppííttéésséérrll  kkéésszzüülltt
aazz  aallkkoottááss..

KKéétt  hhóónnaappooss  bbáájjooss,,  kkeeddvveess  vviizzssllaa-kkeevveerréékk  kkiisskkuuttyyáákk
sszzeerreett  ggaazzddiirraa  vváárrnnaakk..  kk  iiss  kkiiddoobbootttt,,  áárrvvaa  kkuuttyyuussookk,,
aakkiikkrrll  sszzíívvtteelleenn  eemmbbeerreekk  úúggyy  ííttééllkkeezztteekk,,  hhooggyy::  nneemm  kkeell-
lleenneekk,,  kkiiddoobbttáákk  kkeett,,  mmiinntt  vvaallaammii  mmeegguunntt  ttáárrggyyaatt!!
OOllyyaann  ggaazzddiikk  jjeelleennttkkeezzéésséétt  vváárrjjuukk,,  aakkiikk  kkéépptteelleenneekk  iillyyeenn
ggoonnoosszzssáággrraa,,  aakkiikk  mmeelllleetttt  sszzeerreetteettbbeenn  ééllhheettnneekk,,  aakkiikk  nneemm
lláánnccrraa  vveerriikk  kkeett,,  hhaanneemm  ttáárrsskkéénntt,,  hh  bbaarrááttkkéénntt  kkeezzeelliikk
kkeett..  RReemméénnyykkeeddüünnkk,,  hhooggyy  ttaalláálluunnkk  iillyyeenn  jjöövveenndd  ggaazzddiitt……
TTeelleeffoonn::  0066-2200-880033-0055-4433  ((EEnniikk))

Rendõrségi tájékoztató
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Gondolatok a könyvtárban
EElléérrhheettõõsséégg::  22331155  SSzziiggeetthhaalloomm  JJóózzsseeff  AA..  uu..  5599..    
TTeell..::  0066-2244//551144-881100  FFaaxx::  0066-2244//551144-881111
FFIGYELEM!!  JJÚLIUSBAN ÉS AUGUSZTUSBAN A KÖNYVTÁRI NYITVA TARTÁS SZÜNETEL!!

Radnóti Miklós: 
Nyári vasárnap 
(Naphimnusz)

Tüzes koszorú te!
szõke hajak gyujtogatója,
fényes esõket ivó
égi virág!

Fényesség bokra te!
folyóknak déli
sziszegése,
kisded állatokat nevelõ
sugaras anyaemlõ!

Búzát nevelõ te!
futosó gyerekek piritója,
fiatal testekkel tegezõdõ
ravasz szeretõ!

Égnek arany szöge te!
ébredezõ táj viditója,
pörkölve símogató
tûzkezü szentség!

Érted térdepel és
jámboran vallja a titkát
hajbókolva
a büszke vidék!

Ádám Istvánné, Bánóczy
Istvánné, Becker Beatrix és
családja, Dr. Bokor Péter,
Duhaj Jánosné, Fábry család,
Gulyás Ibolya, Kerekesné Nagy
Julianna, Kürti Zoltán,
Martyinné Katona Adél,
Molnár László, Sebõk Sándor-
né, Sipos Krisztina, Törõ
Sándorné. Támogatásukat
köszönjük!  

Külön  köszönjük  a  PC-SSziget
Info  Kft.  gyors  számítástechni-
kai  segítségét!  
Köszönjük  a  Mizsei  családnak
az  ingyenesen  elkészített  védõ-
rácsokat  és  azok  beépítését.

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

A  Hegedüs  Géza  Városi  Könyvtár  nyitva  tartása  július  és  augusztus
hónapban: Hétfõ: zárva; Kedd: 12-19; Szerda: 9-19; Csütörtök: 12-19
Péntek: 9-16; Szombat: zárva;Vasárnap: zárva

A 16 éven felüliek éves tagdíjának legkisebb összege 800,-Ft (adakozó jel-
legû!). Nem szigethalmi (más településrõl járó) olvasók részére 1000,-Ft.

16 éven aluli olvasóknak 2009-ban sem kell tagdíjat fizetniük! Reméljük,
minél több gyermek olvasó keresi fel a könyvtárat. (A kedvezmény a 70 éven

felüliekre is vonatkozik.)

T iszte l t   Olvasóink!
Könyvtárunk 2009-ban is a  2007 óta változatlan  tagdíjjal várja Önöket, a
tagdíj összegét nem emeltük! A könyvtár bõvítése azonban folytatódik! Ezért

kérünk minden jószándékú olvasót, hogy lehetõsége szerint, adakozó jel-
legû, emelt tagdíj fizetésével segítse a könyvtár erõfeszítéseit. Köszönjük!

Ezúton is szeretnénk együttérzésünket kifejezni a Nagy
családnak, fájdalmukban osztozunk! Nagy Tiborné Erzsike
(Szivárvány Bölcsde igazgatója) és férje, Nagy Tibor
(Gyermekhorgászok vezetje) két olyan ember volt, akik
beragyogták a település közösségi életét. Tragikusan korai
halálukkal pótolhatatlan rt hagynak maguk után. 

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár dolgozói

Könyvajánló:
Szakirodalom::

Espmark, Kjell: Az irodalmi Nobel-díj: száz év
története

Dent, Bob: Mesélõ szobrok: Budapest
köztéri emlékmûvei

Simon Róbert: Iszlám kulturális lexikon

Szépirodalom:
Buck, Pearl S.: Liang asszony három lánya
Sparks, Nicholas: Szerencsecsillag
Szabó Magda: Örömhozó, bánatrontó: levelek
a szomszédba

Takács Róbert: Emberevõk   (A szerzõ a szigethal-
mi Gróf Széchenyi Általános Iskola tanára!)

Gyermek- és ifjúsági irodalom, szakirodalom:
Haffner Orsolya: Ahogy a felnõttek mondanák
Nógrádi Gábor: Az öcsém zseni
Gáti Éva: Egérmese
Cabot, Meg: Allie Finkle szabályai kezdõ tiniknek
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Séta a múltban

HHeellyyttöörrttéénneettii  GGyyûûjjtteemméénnyy  22331155  SSzziiggeetthhaalloomm,,  FFiiuummeeii  uu..  4488..    wwwwww..sszziiggeetthhaalloomm..hhuu//kkuullttuurrhhaazz
A nyitva tartáson kívül, igény szerint telefonos egyeztetés szükséges.
Telefon: 06-70-380-76-81; 06-24-401-837 Megtekinthetõ  állandó  kiállítás:  - néprajzi gyûjtemény -
családtörténeti tárlat -gazdasági gyûjtemény. 
A  Helytörténeti  Gyûjtemény  augusztus  hónapban  zárva  tart.  Nyitás  szeptemberben.

A  Helytörténeti  Gyjtemény  2009.szeptember  26-áán  nyíló  idszakos  kiállításának  témája  a  Csepel  Autógyár  lesz.  Az  autó-
gyár  kialakulását,  történetét  dolgozzuk  fel.  Kérek  minden  kedves  szigethalmi  lakost,  hogy  akinek  a  témával  kapcsolatos
dokumentumai,  tárgyai  vannak,  és  szívesen  átadná  a  kiállítás  idejére  hívjon  a  06-770-3380-776-881,  vagy  a  06-224-4401-8837
telefonszámon.  A  kiállítás  végén  természetesen  a  felajánlott  tárgyakat,  fényképeket  és  dokumentumokat  visszakapják  tulaj-
donosaik.  Segítségüket  köszönöm.

Kleineizel Ilona múzeumpedagógus

E z  t ö r t é n t :
2009. június 20-án és 21-én a városna-
pok keretében a Civil Udvarban in-
tézményünk pavilonját is felkereshették
az érdeklõdõk. Lelkesen és izgalommal
készültünk erre a hétvégére, hogy bemu-
tassuk a város lakosságának könyv-
tárunk múltját, jelenét és jövõjét. De-
koráltunk, kiállítást rendeztünk, plaká-
tokat és szórólapokat készítettünk, hogy a
látogatók kóstolót kapjanak rendez-
vényeinkbõl, megismerhessék könyv-
állományunkat, szolgáltatásaink széles
skáláját. Belelapozhattak kiadványaink-
ba, az általunk összeállított ajánló
bibliográfiákba, megnézhették hangos-
könyveink jegyzékét. 

Azoknak, akik most döntöttek úgy, hogy
szeretnének könyvtárunkba beiratkozni,
50%-os kedvezményt adtunk a tagsági
díjból, akik a városnapokon ünnepelték
születés- vagy névnapjukat, ingyenesen
lehettek tagjai könyvtárunknak. Könyv-

tárunk két dolgozója: Doroginé Kaszab
Rita és Szilágyi Andrea kapott kiváló

munkájáért elismerést az idei pedagógus-
napon. Gratulálunk!
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Élet az óvodában-iskolákban

Tankönyv vásár a szigethalmi általános iskolákban
1.a. 10632,-Ft 
1.b,c. 9600,-Ft
2.a. 9915,-Ft 
2.b. 9588,-Ft
3.a,b,c. 12138,-Ft 
4.a,b,c. 14675,.Ft
5.a,b,c. 14437,-Ft 
6.a,b,c. 15210,-Ft
7.a,b,c. 20061,-Ft 
8.a (angol 1). 17531,-Ft
8.a (angol 2) 18336,-Ft 
8.b. 18336,-Ft
8.c. 17531,-Ft

1.a 8920 Ft; 1.b 7360 Ft; 1.c 6855 Ft; 2.a,b 6832 Ft; 2.c  7157 Ft; 3.a,b,c
8008 Ft; Speciális tagozat ingyenes 4.a,b,c angolos 12185 Ft; 4.a,b,c néme-
tes 14048 Ft; 5.a,b,c angolos 11955 Ft; 5.a,b,c németes 8710 Ft; 6.a,b,c an-
golos 9915 Ft; 6.a,b,c németes 6670 Ft; 7.a,b,c angolos 13855 Ft; 7.a,b,c
németes 15758 Ft; 8.a,b,c  egységesen 10605 Ft

A Négyszínvirág Óvodába felvételt nyert gyermekek
szüleinek a szülõi értekezletek a következõ 

idõpontokban lesznek:

SSáárrggaa  ééss  ZZöölldd  OOvvii  ((SSzzaabbaaddkkaaii  uu..  110011-110033..))::  
2009. augusztus 25., kedd 16:00
KKéékk  OOvvii  ((MMûû  úútt  66..))::  
2009. augusztus 26., szerda 16:00
PPiirrooss  OOvvii  ((KKoolloozzssvváárrii  uu..  1144..))::  
2009. augusztus 27., csütörtök 16:00
NNaarraannccssssáárrggaa  OOvvii  ((RRáákkóócczzii  FFeerreenncc  uu..  114455..))::  
2009. augusztus 28., péntek 16:00
MMiinnddeenn kkeeddvveess  sszzüüllõõ  aabbbbaa  aazz  óóvvooddáábbaa  mmeennjjeenn  sszzüüllõõii  éérrttee-
kkeezzlleettrree,,  aammeellyyiikk  ttaaggóóvvooddáábbaa  ggyyeerrmmeekkee  ffeellvvéétteelltt  nnyyeerrtt..

Négyszínvirág Óvoda 

SZÜLÖK  FIGYELEM  
Augusztus 10-tõl a Sulibutikban Kedvezményes tanszer vá-
sárt tartunk. Tanárok által kért füzetcsomagok,
tornafelszerelés és minden más, ami az iskolához szükséges
megvásárolható! Várjuk a Szülõket és a gyerekeket.

Gróf  Széchenyi  István  Általános  Iskola
(2315  Szigethalom,  Thököly  u.  37.)
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tankönyvvásár
idén is a tornaterem bejáratánál lesz augusztus
végén.  Az idõpontokat a honlapunkon és az
iskolánk elõtti hirdetõtáblánkon közzé tesszük .
A várakozás elkerülése céljából az ingyenes
tankönyvcsomagokat a tanítás elsõ hetében
kapják meg a jogosultak. A jogosultságról a
401-003-as telefonszámon lehet érdeklõdni. A
2009-2010-es tanévre a tankönyvcsomagok
várható ára:

Szent  István  Általános  Iskola  (2315  Szigethalom,  Szabadkai  u.  64.)  
A tankönyvárusítás pontos idõpontját az iskola honlapján és a hirdetõtáblá-
ján olvashatják. Helye: József Attila úti épület.

TANÉVNYITÓ  ÜNNEPSÉGEK:
GGrróóff  SSzzéécchheennyyii  IIssttvváánn  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  22000099..  sszzeepptteemmbbeerr  11-jjéénn
((kkeeddddeenn))  rreeggggeell  773300..  SSzzeenntt  IIssttvváánn  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  22000099..  aauu-
gguusszzttuuss  3311-éénn  ((hhééttffõõnn))      1177  óórraakkoorr  aa  JJóózzsseeff  AAttttiillaa  úúttii  ééppüülleettbbeenn

A Szent István Általános Iskola 2315 Sziget-

halom, Szabadkai utca 64. szám alatt lév
épületének teljes kör felújítási, kivitelezési
munkálatainak várható befejezése: 2009.
október 25. A 2009/2010-es tanév rendjév-
el, módjával, valamint a felújítási munkála-
tokkal kapcsolatban szüli értekezletet tar-
tunk, melynek idpontja: 2009. augusztus
19., szerda 17.00 óra, helye: Szent István
Általános Iskola József Attila úti épülete.
Megjelenésükre feltétlenül számítunk!
Szent István Általános Iskola vezetsége

Javítóvizsga a Szent István Általános

Iskolában: 2009.  augusztus  27-één  8  órától
humán tantárgyak: - magyar nyelv és iroda-
lom ;- történelem; - idegen nyelv 
2009.  augusztus  28-áán  8  órától  reál tantár-
gyak: - matematika; - fizika - biológia; - föld-
rajz 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Gróf Széche-

nyi István Általános Iskolában a tankönyvvá-
sár idén is a tornaterem bejáratánál lesz
augusztus végén. Az idpontokat a honla-
punkon és az iskolánk eltti hirdettáblánkon
közzé tesszük. A várakozás elkerülése céljá-
ból az ingyenes tankönyvcsomagokat a
tanítás els hetében kapják meg a jogosultak.
A jogosultságról a 401-003-as telefonszá-
mon lehet érdekldni. 

Értesítem Önöket, hogy a Gróf Széchenyi Ist-

ván Általános Iskolában az ebéd befizetése 
2009. augusztus 24-én (hétfn) reggel 730-
tól - 18 óráig lesz. Pót ebédbefizetés augusz-
tus 28-án (pénteken) 730-tól 15 óráig lesz.
Kérünk minden szült, hogy aki rendelkezik
gyermekvédelmi kedvezmény igazolással, le-
gyen szíves behozni azt. 
Tisztelettel: Igazgatóság

Aszigethalmi Gróf Széchenyi István Általá-

nos Iskola augusztusi ügyeleti rendje: 2009.
augusztus  5-én (szerda) 800-1200  Vidáné
Wéber Adrienn igazgatóhelyettes
2009. augusztus 12-én 800-1200 Titkársági
ügyelet. Egyúttal mindenkinek élményekben
gazdag jó pihenést kíván a nyári szünetre a
Gróf Széchenyi István Általános Iskola igaz-
gatósága nevében: Egyed Jolán s.k. igazgató
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Kunbaracs volt a világ közepe

KOONNTTRRAA MAARRIIKKAA SZZVVIITTAA

Homokba süppedõ kere-
kekkel döcög velünk bu-
szunk a szõlõsorok mel-
lett, amíg táborhelyünk-
re érkezünk. Négy hatal-
mas kutya rohan elénk
ugatva, üdvözölve az új
táborlakókat.
A Kis-kunság közepén,
Kecskeméttõl 30 km-re
található Kunbaracs, i-
gazi kis falu.
Ide tartozik a falutól né-
hány kilométerre talál-
ható, a hamisítatlan al-
földi tanyából a Vörös-
kereszt, a Gyermeklánc-
fû Egyesület és a Kisdu-
namenti Civil Szerveze-
tek Szövetsége által
gyermekparadicsommá
alakított Szecsõdi-tanya. 

33 gyermeket vitt a busz a Szent
István iskola elõl június végén a tá-
borba, hogy megismerkedjék a tanya-
si élettel, pihenjen, sportoljon, köze-
lebb kerüljön a természethez. Mint
egy sokgyermekes nagy-nagy család,
úgy éltünk ott a tanyán egy héten át
egymást segítve, értékelve, egymással
versengve-veszekedve, egymást sze-
retve. "Képzõmûvész bácsik" segítet-
tek a rajzolásban-festésben, maguk is
alkottak és egy-egy ott készült fest-
ményt odaajándékozva gazdagították
a tábort. Finom házias ízekrõl a sza-
kács nénik gondoskodtak süte-
ménnyel, pizzával, meggyszörppel
kedveskedve a gyerekeknek.

A tábori programot Dr. Békássy
Kocsis Györgyi néni és Szecsõdi Gyuri
bácsi állították össze. Volt abban
minden, ami csak egy gyereknek
tetszhet: pl. Ki mit tud?, számháború,
íjászat, kirándulás Kecskemétre a
Szórakaténusz Játékmúzeumba,
sakk- és különféle sportversenyek,
strandolás stb. A szépségversenyen
estélyi ruhás és bikinis felvonuláson
mutathatták meg magukat a lányok.
Nagy sikere volt a fiúk láb-szépség-
versenyének. A saját kezûleg batikolt
sárga és kék pólók a gyerekek ked-
venc ruhadarabjai lettek. Nagy nép-
szerûségnek örvendett a környéket
bemutató kocsikázás. Ilyenkor bejár-
tuk a környezõ tanyákat megkerülve
a katonás rendben álló fák sorát, az

ültetett akác és nyárfaerdõket. Lát-
tunk nyulat, õzet, rókát, fácánt, öly-
vet is. A homokon nyíló papagájvirág
és a kamilla virágtengerében pillan-
gók röpködtek, gyíkok futottak fürgén
elõlünk menedéket keresve.
A zenés estéken disco-zene szólt, vagy
Gyuri bácsi gitárjátéka és a közös é-
neklés tette emlékezetessé azokat az
órákat, perceket. A tábor vendége volt
Homolai Sándor is, aki ausztrál és
keleti zeneszerszámokat, hangszere-
ket hozott nekünk bemutatni, ame-
lyek egyben a gyógyítást is szolgálják.
A didgeridoo (ejtsd: didzseridu) mo-
dern változatát a gyerekek is kipró-
bálhatták nagy örömmel.

A szombati nap vendégváró nap volt.
Ekkor látogathatták meg a tábort a
szülõk, rokonok, érdeklõdõk. A ven-
dégek között köszönthettük Simsik
Zsuzsát, a szigethalmi Szent István
Általános Iskola igazgatónõjét is. A
legtöbb gyerek ebbõl az iskolából
érkezett a táborba, de voltak gyerekek
a gróf Széchenyi Általános Iskolából,
Halásztelekrõl, Szigetszentmiklósról
és Kiskunlacházáról is. 

Utolsó este tábortûzre készültünk, de
a máglyába rakott fát hatalmas esõ
áztatta el. Tábortûz nélküli lett hát a
búcsúest, de az ajándékosztás nem
maradhatott el. A legtisztább és a
legaktívabb szobák lakói, a különféle
versenyek helyezettjei valamint a
különdíjasok - a tábor konyhatündé-
re, fõ-fõ meggymagozója, a legfiata-

labb lakója - mind-mind oklevelet és
ajándékot kaptak. Másnap a buszra
várva a közös fotó készítésével és a
tábori naplóba való bejegyzéssel töl-
töttük az idõt. Rendrakás után Gyuri
bácsi búcsúkocsikázásra vitt el ben-
nünket, ezzel is emlékezetesebbé téve
az itt töltött hetet. Kunbaracs volt a
világ közepe számunkra azon héten.
Homokba süppedõ kerekekkel döcög
buszunk a szõlõsorok mellett. 

Hazafelé tartunk tele emlékekkel,
élményekkel. A gyerekek többsége
szundikálva dõl el a busz ülésein,
magam is párom vállára hajtom a
fejem, bóbiskolok. Csukott szemhé-
jam mögött az elmúlt egy hét örömteli
pillanatai, vidám eseményei váltják
egymást. Érzem az éjszakai kocsiká-
zás hangulatát, hallom a lányok
sikítását a cserebogarak röptét kí-
sérve, látom a pizsamás reggeli ké-
peit, fülemben zeng még az ebédre
hívó harang csendülése. Bár testileg
fáradtak vagyunk valamennyien, de
lelkileg-szellemileg sokat tanultunk,
feltöltõdtünk ez alatt a néhány nap
alatt a Szecsõdi-tanyán a Gyermek-
láncfû Egyesület táborában.

Kedves Györgyike és Gyuri! Kö-
szönjük, hogy ott lehettünk.
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Várjuk a 
kiscsoportosokat

Csemetenevelde

BOORRII JUUDDIITT

fejlesztõpedagógus

Itt van a szeptember, kezdõdik az óvoda.
Sok család várja izgatottan a napot, a-
mikor gyermekük elõször lép az óvodá-
ba. A legtöbb anyuka alapvetõen örül és
lelkes: szépek a csoportszobák és a játé-
kok, kedvesek, szimpatikusak a gyere-
kek és az óvó nénik.
Azért persze szorongunk is: eddig szinte
a nap 24 órájában együtt voltunk, mit
kezdünk ezután, hogyan boldogulunk
egymás nélkül reggeltõl egészen dél-
utánig? Hiába tapasztaljuk hónapok
óta, hogy gyermekünket szinte képte-
lenség hazarángatni a játszótérrõl,
annyira odavan a gyerektársaságért,
otthon meg egyre többet unatkozunk
együtt, azért érezzük, hogy egy ismeret-
len épület, az óvodai gyerekcsoport és az
anyuka helyett jelenlévõ idegen nénik,
így együtt, még riasztóan hathatnak a
kicsi számára.

Minden újdonságot könnyebb elviselni
akkor, ha legalább már hallottunk róla,
ha ismerõsökkel, ismerõs helyzetben
már egy kicsit elõre gyakoroltuk. Ott-
hon, ebéd közben elmondhatjuk pél-
dául, hogyan szokták az óvodások kör-
beülni az asztalt, és milyen ügyesen
ráteszi majd mindenki a saját piszkos
tányérját egy nagy, gurítható kocsira.
Öltözködésnél, mosakodásnál, rendra-
kásnál ösztönzõleg hathat, ha elmond-
juk, hogyan csinálják mindezt együtt,
önállóan az óvodások. De vigyázzunk:
megjegyzéseink inkább bíztatóak legye-
nek, ne fenyegetõk! Ne azt érezze a kicsi,
hogy az oviban aztán lesz nemulass, ha-
nem azt, hogy örömmel és büszkeséggel
tölt el minket, hogy kiscsoportba megy.
Az óvodai szabályokkal ne fenyeges-
sünk, ("Az óvónéni megszid, ha nem
raksz rendet!"), hanem az utolsó hetek-
ben inkább próbálgassunk egyre inkább
a várható óvodai napirend szerint élni!
Keltsük korábban, hogy szeptemberben
ne legyen reggelente rohanás, és a dél-
utáni pihenõ idejét is igazítsuk az óvo-
daihoz, ezzel is megkönnyítve a gyerek-
nek az idegen környezetben való pi-
henést! Még a legönállóbb, legmagabiz-
tosabb gyerek is rendszerint megriad az
anyától való elszakadás pillanatában.
Az ijedtség legfõbb oka az, hogy egy
óvodás még nem bánik biztonságosan
az idõ fogalmával: hiába igyekszünk

világosan elmagyarázni, a kicsi mégsem
látja át, nem tudja reálisan felmérni,
mennyi is az a néhány óra, amit nél-
külünk kell eltöltenie. A délután, amikor
majd érte jönnek, beláthatatlanul
hosszú idõnek tûnhet, elanyátlanodik,
és jó néhány napba beletelhet, mire
megtapasztalja: egész jól ki lehet bírni
azt a nem is annyira hosszú idõt, amit
az óvodában tölt. Az elsõ napokban, he-
tekben tehát a kicsi fokozott törõdést
igényel. A beilleszkedés a legegészsége-
sebb gyereknél is nehézségekkel járhat,
melyek csökkentése érdekében fel kell
készítenünk õt az óvodára.

A gondos felkészítés ellenére se higgyük
azonban, hogy megúszhatjuk az elsõ
napokat sírás, tiltakozás, "nem akarok
óvodás lenni" nélkül. Ha lehetõség van
rá, az elsõ napokban csak néhány órát
töltsünk az oviban, maradjunk ott a ki-
csivel, és akkor hagyjuk ott egy félórára,
órára, ha már biztonságban érzi magát
és elenged minket. Pár nap után a ki-
csik már otthonosan mozognak az új
környezetben, az anyura szinte ügyet
sem vetnek, könnyebben elengedik õt,
sõt, talán el is küldik. Ha a beszokás
kicsit nehezebben megy, eleinte hozzuk
el a gyereket alvás elõtt, mert általában
ez a feladat jelenti a kicsinek a legna-
gyobb nehézséget: ilyenkor a legkisba-
básabb, ilyenkor igényli a legtöbb biz-
tonságot, babusgatást. Ha már meg-
szokta az óvónénit, tõle is elfogadja
majd. 

Persze vannak olyan gyerekek is, akik
otthoni szokásaikat, egyéni akaratukat

nehezebben tudják másokéihoz, illetve a
közösségi szabályokhoz illeszteni, kicsit
nehézkesebbek, vagy úgymond elké-
nyeztetettek. Gyakoribb azonban, hogy
a beilleszkedési nehézség hátterében
valamilyen szorongás áll. Nem könnyû
önfeledten játszani az oviban, ha a
kistestvér eközben otthon lehet a ma-
mával, és ki tudja, mibõl marad ki a na-
gyobb, amíg nincs otthon. Az egészen
friss kistestvérek esetében, amíg a na-
gyobb gyerek nem tér napirendre a do-
log fölött, nem is szerencsés az ovit erõl-
tetni. Felesleges, hogy úgy érezze: õt
most eltávolítják otthonról, mert a ma-
mának van helyette másik. 

Nem könnyíti meg a helyzetet az sem,
ha a szülõ szorong: maga sem biztos
benne, hogy gyermeke óvodaérett és
hogy megfelelõ helyre kerül. "Tegyünk
egy próbát" gondolja, de nem igazán
hisz benne, hogy nem kell majd a zo-
kogó gyerekért az óvónõk hívására
visszamennie. A kicsik ezt a félelmet,
negatív elvárást megérzik, és sokszor e-
szerint viselkednek.
Az ovi persze nem valamiféle tortúra,
amin át kell esni, hanem egy - egy
klassz hely, ahol aranyos óvónénikkel és
szimpatikus gyerekekkel lehet minden-
féle jópofa dolgot játszani, nem elég a-
zonban, ha mi szülõk ezt tudjuk. Meg
kell várnunk, amíg gyermekünk is meg-
bizonyosodik errõl. Lehet, hogy ez né-
hány óra alatt megtörténik, de az is le-
het, hogy csak hetek múlva. Legyünk
türelmesek! A többet ésszel mint erõvel
elve ebben az esetben is mûködik.
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Augusztus 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
5.  szerda  15:30 Asszony Kórus 18:00 Regenerációs  Alapítvány     
12.  szerda  15:30 Asszony Kórus 18:00 Regenerációs Alapítvány    
13.  csütörtök 16:00 Mozgáskorlátozottak  
19.  szerda  15:30 Asszony Kórus  18:00 Regenerációs Alapítvány   
20.  csütörtök Nemzeti Ünnep  
21.  péntek Munkaszünet  
25.  kedd  17:00 Nyugdijas Baráti Kör  
26.  szerda 15:30 Asszony Kórus 18:00 Regenerációs Alapítvány    
28.  péntek 8:00 Zártkörü  
29.  szombat  Munkanap  
31.  hétfõ  9:00 Termékbemutató  
2  .szerda 15:30 Asszony Kórus 18:00 Regenerációs  Alapítvány     
4. péntek 18:00 Cserkészek  
5.  szombat 9:00-11:00 V75 Galamb és Kisállattenyésztõk 

2.  vasárnap  10:00  Regenerációs  alapítvány          
3.  hétfõ  17:00  Tori  Judo            18:00  Thai  Chi                    
4.  kedd  18:00  zártkörü    
5.  szerda  17:00  Tori  Judo        19:00  Társastánc    
6.  csütörtök  18:00  zártkörü                  19:00  Thai-CChi    
10.  hétfõ  17:00  Tori  Judo                                    18:00  Thai  Chi                    
11.  kedd  18:00  zártkörü    
12.  szerda  17:00  Tori  Judo                                19:00  Társastánc    
13.  csütörtök  18:00  zártkörü    
16.  vasárnap  10:00  Regenerációs  alapítvány          
17.  hétfõ  17:00  Tori  Judo                                    18:00  Thai  Chi                    
19.  szerda  17:00  Tori  Judo                                19:00  Társastánc    
20.  csütörtök  Nemzeti  Ünnep    
21.  péntek  Munkaszünet    
24.  hétfõ  17:00  Tori  Judo                                    18:00  Thai  Chi                    
30.  vasárnap  10:00  Regenerációs  alapítvány          
31.  hétfõ  17:00  Tori  Judo                                    18:00  Thai  Chi                    
2.  szerda  10:00  Baba-MMama  Klub  

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

3.  hétfõ  18:00  AA    
4.  kedd  17:00  Felnõtt  Kórus  

18:00  AMME,Kúlturális  Baráti  Kör    
6.  csütörtök  18:00  Irodalmi  és  Képzõmûvész  Asztaltársaság    
7.  péntek  19:00  Jobbik  Szigethalmi  Szervezete    
10.  hétfõ  18:00  AA    
11.  kedd  17:00  Felnõtt  Kórus    
13.  csütörtök  18:00  Irodalmi  és  Képzõmûvész  Asztaltársaság    
17.  hétfõ  18:00  AA    
18.  kedd  17:00  Felnõtt  Kórus    
20.  csütörtök  Nemzeti  Ünnep    
21.  péntek  Munkaszünet    
23.  vasárnap  10:00-118:00-iig  Zártkörü    
24.  hétfõ  18:00  AA    
25.  kedd  17:00  Felnõtt  Kórus    
27.  csütörtök  18:00  Irodalmi  és  Képzõmûvész  Asztaltársaság    
28.  péntek  18:00  Cserkészek    
31.  hétfõ  18:00  AA    
1.  kedd  17:00  Felnõtt  Kórus    
3.  csütörtök  18:00  Irodalmi  és  Képzõmûvész  Asztaltársaság    
4.  péntek  19:00  Jobbik  Szigethalmi  Szervezete  

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
11.  kedd  13:00-114:30  Falugazdász      
12.  szerda  8:30  -  10:00  Angol  tanfolyam      
14.  péntek  8:30  -  10:00  Angol  tanfolyam      
19.  szerda  8:30  -  10:00  Angol  tanfolyam      
25.  kedd  13:00-114:30  Falugazdász      
26.  szerda  8:30  -  10:00  Angol  tanfolyam      
28.  péntek  8:30  -  10:00  Angol  tanfolyam      
2.  szerda  8:30  -  10:00  Angol  tanfolyam      
4.  péntek  8:30  -  10:00  Angol  tanfolyam    
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SZIGETHALMI ULTRAFUTÓK EGYESÜLETE

A 3. Halál 50 terepfutást július 4-én
rendezte a SZUFLA egyesület a Tököli
Parkerdõben. A korábbi napok felhõ-
szakadásainak köszönhetõen párás
melegben futhattak a 8-kor rajtoló
versenyzõk, kezdetben a felhõk el-
fogták a napot, de aztán egyre me-
legebb lett. A kis létszámú, de erõs
mezõny nagyon jó idõeredményeket ért
el. Steib Péter hamar elõre állt, a 8
körös verseny harmadik körében már
egy kört vert a mezõny végére. Lábfá-

jása miatt késõbb lassult, de így is csak
egy perccel maradt le az egyenletesen
futó Hajduska Balázstól, akinek sike-
rült 4 órán belül teljesíteni az 52km-t. A
3. helyet a rendezõ egyesület kiváló
futója, Cserpák József szerezte meg. A
nõknél olyan versenyzõk indultak,
akikkel eddig még nem sok ultratávon
találkozhattunk, de a jövõben még biz-
tosan sokat hallunk róluk. A gyõzelmet
Druskó Zsófia szerezte meg, 4 perccel
mögötte Matzkovics Olga, rá félórára
pedig Toma Beáta futott be. Balassáné
Patai Erzsébet vállfájdalmai ellenére is
sikeresen teljesítette az 52km távot. A

SZZIIGGEETTHHAALLMMII ULLTTRRAAFFUUTTÓÓKK EGGYYEESSÜÜLLEETTEE

A Magyarország legszebb futóverse-
nyeként hirdetett UltraBalaton rendez-
vényen idén három váltócsapatban is
rajthoz álltak lengyel futók, mégpedig
Jaworznóból, Szigethalom testvérvá-
rosából. 14 lengyel vendég érkezett,
közülük 10 futó és 4 kísérõ. A két
lengyel-magyar váltó Polska-Magyar
Szigethalom néven indult a nõi illetve a
férfi mezõnyben, a KB MCKIS Jaworzno
csapatot pedig 5 lengyel férfi futó alkot-
ta. A 212km távnak egyéniben nekivágó
SZUFLA-s futók, valamint a magyar és

lengyel váltósok jú-
nius 19-én pénteken
érkeztek meg Ti-
hanyba, a verseny-
központba. A rajt-
csomagok átvétele
után "tésztaparti", a
váltási és csapatkí-
sérési taktika meg-
beszélése követke-
zett. Az éjszakát a
versenyközpont kö-
zelében egy vendég-
házban töltöttük.
A kétnapos verseny
szombaton 10-
kor rajtolt el a
tihanyi Belsõ
tó mellõl. Az
egyénieknek fo-

lyamatosan haladva, a váltóknak
egy balatonboglári éjszakázással
megszakítva kellett teljesíteniük a
212 kilométert Tihanytól Keszt-
helyen, Bogláron, Siófokon, Kene-
sén, Füreden át vissza Tihanyba.
A lengyel-magyar férfi csapatot
részünkrõl Fridrich Imre és Gaál
Ferenc erõsítette, a jaworznói fu-
tó-klubból pedig Norbert
Jachymczyk, Robert Ciupek és a
klubvezetõ Grzegorz Gebski. A fér-
fiaknál jóval lassúbb, de lelkes
lengyel-magyar nõi csapatban
Alföldi Csilla, Mód Ildikó, Erdõsné
Liziczai Edit, Szabó Piroska és Daria

Ciupek futottak. A lengyel stafétát a két
Plonka (az apa Piotr és fia Pawel),
Robert Chmielewski, Marian Jamroz és
Rafal Mihalski alkotta. Az idõjárás
futáshoz egészen kedvezõ volt, hûvös,
borús, bár a szél lehetett volna gyen-
gébb. Szombaton kora délután az esõ is
eleredt, de szerencsére alig 3 óra múl-
tán elállt. A nyaralótulajdonosok és tu-
risták persze nem örültek ennek az
idõnek, a futók viszont jobban elfértek
így az úton. Egy-egy váltószakasz 20km
körül volt, 4-5 kilométerenként frissí-
tõállomásokkal. A csapatok éppen nem
futó tagjai autókkal követték a mezõnyt,

szurkolva ismerõseiknek, a váltási hely
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L e n g y e l  f u t ó k k a l  a  B a l a t o n  k ö r ü l

Csak Sportosan

Mód  I ld ikó

Bán  Péter   és   Kardos  József

H a l á l  5 0H a l á l  5 0 -avagy
Futás a párás melegben



14,5km távon
helyi futók re-
mekeltek, a fér-
fiak között Sztrap-
kó Norbert, Sza-
bados Károly és
a miklósi Mózes
István volt a leg-
gyorsabb, a nõk-
nél pedig a SZU-
FLA tag Wermes-
cher Ildikó és
Alföldi Csilla.
Ezúton is kö-
szönjük a ren-
dezésben nyúj-
tott segítséget a
lelkes önkénte-
seknek, és a
helyszínt bizto-
sító gondozási
központnak.

közeledtével pedig
elõrevitték a követke-
zõ futót. Olyan volt az
egész, mint egy nagy
karaván, végig a Ba-
laton mentén.
Balatonboglárra az
elsõ napi 112km-t
letudva a vegyes férfi
csapatunk érkezett
meg elõször, nem
sokkal utánuk a len-
gyel férfi csapat,
majd 1,5 órával ké-
sõbb a nõi csapat be-
futója, Edit.
Egy közeli vendég-
házban töltött vacso-
ra és rövid alvás után

vasárnap 7-kor újból elraj-
tolt a váltók mezõnye. Az e-
gyéniek mindeközben folya-
matosan haladtak, sõt a leg-
gyorsabbak már be is értek
Tihanyba. A SZUFLA-sokról
telefonon kaptunk néha hírt
az autós kísérõtõl, várható
volt, hogy a vegyes férfi csa-
pattal nagyjából egyszerre
érnek be.
Végül  az  alábbi  egyéni  és
váltó  eredmények  születtek:  
Egyéni Ultra-Balaton tel-
jesítõk (212km egyben):
Weinber Ferenc   26:55:44;
Kardos József 28:14:59; Bán
Péter 29:34:12; UltraBalaton
váltók (112km+ 100km) Polska-
Magyar Szigethalom férfi

15:23:51; Polska-Magyar Szigethalom nõi

19:32:38; KB MCKIS  Jaworzno 16:41:32.
Ezzel férfi vegyes váltónk 94 csapatból a
12. helyet, nõi váltónk 18 csapat közül
a 11. helyet szerezte meg. A lengyel
csapatot sajnos nem értékelték az 5 fõs
váltók között, mert eredetileg a 10 fõs
stafétára jelentkeztek. A lényeg azonban
nem ez, hanem hogy egy emlékezetes
közös futó hétvégét töltöttünk együtt.
Lengyel futóbarátaink Tihanyból még
elmentek Budapestre esti városnézésre,
majd hétfõn reggeli után elindultak egy
pihentetõ fürdõre a városligeti Széche-
nyibe, onnan pedig haza Lengyelország-
ba. 

Köszönjük a Szigethalmi Önkormányzat
és a Szabadidõ Központ támogatását a
lengyel futók vendégül látásához!

SZZIIGGEETTHHAALLMMII TEELLJJEESSÍÍTTMMÉÉNNYYTTÚÚRRÁÁZZOOKK EGGYYEESSÜÜLLEETTEE 2315  SZZIIGGEETTHHAALLOOMM,  SZZAABBAADDKKAAII UU.  64.
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Robert  Ciupek,  Rafal  Michalski  és  Robert  Chmielewski

    

K A R AT É S N YÁ R
TAAKKÁÁCCSS DÓÓRRAA

Elõször is egyesületünk vezetõjének
Sensei Haas Zoltánnak, szeretnénk
gratulálni, hogy idén elnyerte a Szi-
gethalom Sportolója címet.

A szigethalmi karatésok a megszo-
kotthoz híven, nyáron sem unatkoz-
nak. A hetet futóedzéssel kezdik, hogy
megõrizzék állóképességüket, ezután
fociznak egy nagyot egymással vagy a
helyi vállalkozó kedvû fiatalokkal.
Kedden és pénteken karatéznak, szer-
dán pedig vízben edzenek a Duna-
harasztiban lévõ Universum Üdülõ-
központban, mely során kicsik-na-
gyok közösen gyakorolnak forma-
gyakorlatot, küzdenek, esnek és dob-
nak, erõsíthetnek, majd a végén ter-
mészetesen játszhatnak a vízben. A
heti négy edzés mellett természetesen
a kikapcsolódásra is jut idõ, így a
nyár során sátoroztak Gárdonyban, a
Velencei-tónál, jártak Õrbottyánban
és a veresegyházi Medve Parkban, jú-
lius végén pedig Bogácsra készülnek,
az V. Tiszai Halnapokra.

Idén is Gyomaendrõdön lesz a nyári
nemzetközi tábor, mely edzõképzéssel
indul a barna, fekete övesek illetve a
jelenlegi és leendõ edzõk részére. Utá-
na a felnõtt karatékák augusztus 2-8.
között gyarapíthatják tudásukat Shi-
han Takeji Ogawa nagymesternek kö-
szönhetõen. A sok edzés mellett re-
méljük, majd jut idõ a strandra, szó-
rakozásra is. A tábor végén az arra
érdemesek számot adhatnak tudá-
sukról, egy övvizsgán. A helyi stran-
don megrendezendõ éjszakai fürdõ-
zéssel, tánccal és nagy vacsorával
egybekötött táborzáró Sayonara (vi-
szontlátásra) Party idén sem marad
el. Itt a résztvevõk kiengedik a felgyü-
lemlett feszültséget, megünneplik a
sikeres övvizsgákat, és feltöltõdnek az
elkövetkezõ hétre. Hiszen 9-15. között
lesz a gyerekek tábora, ahová idén
több mint 120 ifjú karatést várnak.
Akik a napi három edzés, a rendsze-
res vetélkedõk és sportversenyek mel-
lett nem fognak unatkozni egy percet
sem.
Aki pedig a nagyszülõknél illetve Ka-
rate mentesen tölti a nyarat, azzal ta-
lálkozunk az elsõ edzésen, szeptem-
ber 2.-án 17:00-tól a Gróf Széchényi
István Általános Iskolában.
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Egészség-Halom

Nincs   DE!
HAARRIISS ÉVVAA

Free Time Fitness

A Lakihegy Rádió szervezésében elin-
dult egy 11 hetes program, a Ráckevei
kistérségben, mely egyszerûen, tu-
dományos alapokon hozzásegítette a
jelentkezõket életmódjuk egészsége-
sebbé tételéhez, és vágyaik eléré-
séhez. Mikor ezt a cikket írom, még
csak én egyedül tudom az ered-
ményeket, hiszen Július 25-én
Szigethalmon, az Országos Ikertalál-
kozón volt csak a hivatalos ered-
ményhirdetés. Nem
a díjakról és a

díjazottakról
szeretnék ír-

ni, hanem
olyan tények-
rõl, melyeket
bebizonyítot-
tak a vizsgá-
latok.

Az életmódvál-
tás legtöbb em-
bernek - pláne a hölgyeknek - egyet
jelent a fogyással, azaz a zsírvesztés-
sel. A zsírvesztés vajon egyenesen
arányos a testsúlycsökkenéssel, vagy
csökkenthetjük úgy is hatékonyan
zsírraktárainkat, hogy súlyunk csak
kismértékben változik? Az életmód-
váltók közül volt olyan, aki a súlyából
10 kilót veszített, míg a zsírszázalék

indexe "csak" 3-4 százalékkal lett
kevesebb, de akadt olyan versenyzõ
is, aki 3 kilót adott le, de a zsírszáza-
lék szintje 10 százalékot csökkent.
Elcsépelt fogyasztószer reklámokból
halljuk, hogy "a zsírszövet izommá
alakul", ez nem teljesen igaz, de vala-
mi hasonló történik. 

A rendszeres és egészséges étkezés, a
kitartó kardió edzés hozzásegíti a
szervezetet a zsírvesztéshez. A jól
kiválasztott alacsony zsír-, és szén-
hidrát tartalmú, fehérje dús ételek, és
a megfelelõ intenzitású súlyzós edzés
pedig izomépüléshez vezet. Tehát
nem érdemes naponta, de talán még
hetente sem a mérlegre állni, mert a
számok megtévesztõk lehetnek. Az
alakformálás legjobb mércéje a ruha.
A tavalyi fürdõruha, a két évvel
ezelõtti nadrág, nem hazudik, és min-
degy mit mutat a mérleg, higgyünk a
ruhatárunknak!
A zsírvesztés mellett, hihetetlen erõ és
állóképesség növekedéseket lehet
elérni 11 hét alatt. Sokan erre csak
legyintenek: miért jó az nekem, ha 12
perc alatt 600 méterrel jobbat futok
mint a program kezdetén, vagy
hússzal több fekvõtámaszt nyomok?
Az állóképesség színvonala nagy-
mértékben a keringési- és légzéssz-
ervek mûködésétõl függ. Természe-
tesen emellett nem elhanyagolható az
anyagcsere és az idegrendszer meg-
felelõ mûködése sem. Az állóképesség
növekedésével csökken az elõbb em-
lített szervrendszerek munkája, ezzel
megnõ élettartamuk, ránk pedig egy
hosszú és egészséges élet vár.

Van egy autónk, amibe jó minõségû
üzemanyagot tankolunk, megfelelõ
kenõanyagokat vásárolunk, rend-
szeresen szervízeljük, óvatosan de

szisztematikusan használjuk, és
szeretnénk, ha még 10 év múlva is
130 km/órával haladna az autópályá-
kon. A szervezetünk is pont olyan,
mint egy autó. Megfelelõ táplálékkal,

állandó mozgással, folyamatos odafi-
gyeléssel és rendszeres szûrõvizsgála-
tokkal, akár 90-100 évig is teljesen
"üzembiztosan" mûködik.

A program azt is bebizonyította, hogy
szinte minden résztvevõnek, aki az
elmúlt idõszakot aktívan töltötte,
csökkent a koleszterin szintje, jobb
lett a vércukor szintje, és alacsonyab-
bá vált a nyugalmi pulzusa, mind ezt
11 hét alatt érték el. Gondolják végig,
ha 1 vagy 2 éven át, élnek egészsége-
sebben, mint eddig, mennyi tehertõl,
méreganyagtól, plusz munkától sza-
badítják meg a szervezetüket.
Higgyék el nekem, megéri!

Szinte havonta jelenik meg egy új, még
nagyszerbb, az eddigieknél sokkal
hatékonyabb fogyókúra, a felhasználók
elvesznek az információhalmazban, mely
nagyon sokszor megalapozatlan és
hamis vágyakat ébreszt. 

“Higgyék el nekem, megéri!”
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Irány a Mozi

Megjött  az  év  (de  llegallábbis  a  nyár)  két  llegviccesebb  komédiája...  

MMáássnnaappoossookk  ((TThhee  HHaannggoovveerr))
4 jó barát elindul Las Vegasba, hogy megtartsák
barátjuk legénybúcsúját, és lezárják nõtlen életét
egy utolsó oltári bulival. A dolog nagyon jól si-
kerül, másnap a társaság, mikor a hotel szobá-
ban felébred semmire sem emlékszik az elõzõ es-
tébõl, sõt még barátjuk is eltûnt. Elindul a nyo-
mok felkutatása, hogy a kevés információból ki-
derüljön, hogy mi is történhetett az elõzõ este.
Talán a leendõ férj túlélte ezt a szörnyû éjszakát.
Közben a menyasszony otthon vár az oltár e-
lõtt…
Amerikában fergeteges siker, a filmet 40 millió
dollárból készítették, és már most 200 milliós
bevételt hozott. A filmet ugyanaz a Todd Phillips
jegyzi, aki a Cool túrát, illetve a Suli huligánokat
készítette, szóval következtetni lehet, hogy mire
számíthatunk. Néhol a film hullámzik, van egy-
két mélypontja, mégis azt kell, hogy mondjuk,
hogy 90 perc felhõtlen szórakozás és kacagás a
mozi. A folytatás biztos. De hogyan kerül egy tig-
ris egy szállodai szoba mosdójába?
Értékelés: 8/10

BBrrüünnoo
Sacha Baron Cohen, az angol komikus új filmje, aki
bár Cambridge-ben végzett, ez nem igazán látszik
filmjein, vagy mégis?
1998-ban született meg az egyik legemblematiku-
sabb karaktere Ali G, majd 2000-tõl a Music televí-
zióban megjelenik az Ali G show, amely meghozza
számára a hírnevet. Több karaktert hív életre a
showban: Ali G-t, a városi rappert, Borat Sagdiye-
vet, a kazah riportert, és Brünot az osztrák divat ri-
portert.
2002-ben kapja meg Ali G az elsõ egészestés mozit,
ahol a rapper bekerül az angol parlamentbe. A film
sikere visszafogott, bár már ez az elsõ filmes pró-
bálkozás is nagyszerû.
A 2006-os Borat film hozza meg számára a világ-
sikert. Borat a Kazah riporter Amerikába megy,
hogy megismerje Amerikát, és pozitív értékeket
közvetítsen a Kazah népnek. A mozi egy dokumen-
tum filmek álcázott amerikai kritika, ahol Borát a
maga szerethetõ hangnemében interjúkat készít az
amerikai emberekkel, bemutatva az ország visszás-
ságait. 
Borat nem csak Amerikát akarja meghódítani, de
szíve hölgyét is. Borátot 2006-ban az év filmjévé
választották, agyon magasztalták, de kemény szó-
kimondásáért, látásmódjáért, sokan a pokolba is
küldték. 2008-ban megérkezik Brüno, az osztrák
divat riporter. A szituáció hasonló a Boráthoz,
Brüno mikrofon végre kapja a divatvilág prominen-
seit, jellegzetes karaktereit, néha szó szerint. Aki
nem bírta a Borátot, annak semmi esetre sem ajánl-
juk a Brüno megtekintését, a film nagyon kemény,
bemutatja a szakma visszásságait, néha gyomorfor-
gató módon.
Angliában 2 változatban jött ki a film, egyiket 15 fe-
lettiek nézhetik, a másik csak szigorúan 18 év felet-
tieknek. Ukrajnában még a bemutatás elõtt betiltot-
ta a mûvelõdési és idegenforgalmi minisztérium a
film terjesztését.
Hát ilyen a film, sokszor nagyon öncélú, a nézõk
idegeit és tûrõképességét a végletekig viszi. Mégis
azt kell mondani, hogy nagyon tanulságos, nagyon
megcsinált mozi, érdemes rászánni azt a másfél ó-
rát. Mégis csak azoknak ajánljuk, akiknek nagyon
magasan van a tûréshatáruk és akik elviselik , ha
egy filmben tabukat döntögetnek és feszegetik a ha-
tárokat. Értékelés: 7/10

Domonkos István
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O l v a s ó i  l e v é l
Tisztelt Szigethalmi Híradó!

Szeretnék több kisgyermekes család panaszát tolmácsolni.
(Kb.: 120-130 ember)
Én, mint a Duna sor (játszótérre) felügyelõ Polgárõr Kántor
Mihály, nagyon szégyellem magam a szigethalmi veze-
tõség nevében, hogy a sok panaszt nekem kell végig hall-

gatnom a szülõktõl. A panaszokkal sok kis gyermekes
szülõ irt levelet illetve, személyesen panaszolta el, az itt
uralkodó állapotot az önkormányzatnak, és nem történt

semmi látható eredmény. Én mint kis gyermekes apuka,
aki szintén kénytelen vagyok ki menni a játszótérre ( saj-
nos ), ha megengedik leírnám mi van itt: találtam többször
injekciós tût, állati ürüléket, bolti szemetet,nem kevés
mennyiséget, nem beszélve a szétdobált cigi csikk, sörös
dobozok, használt kondom, több bomlásnak indult fertõzõ
ételrõl, illetve elhullott állati maradványokról. Nem
szeretném tovább sorolni, mert hányingerem van ettõl az
egésztõl, mivel a nagy részét én szettem össze. Ide
próbálják elképzelni a saját gyermeküket, és gondolkoz-
zanak el rajta Tisztelt Vezetõség, hogy nem kéne-e, tenni

valamit. Itt van a játszótéren Szigethalom jövõje, itt nõjenek
fel a mocsokban? Több család már, aki megteheti, inkább
elmegy a szomszéd város játszóterére, és persze Sziget-
halom jó hírét tovább öregbítik. Többen a médiát emlegetik,
és szerintem nem sokára ki fog jönni valamelyik tv csator-
na, számítsanak rá.
A balesetek további elkerülése végett, legalább kerítsék be
a játszóteret! Több szülõ a halálból hozta vissza a gyerme-
két, amikor kiszaladt a Duna-sor útjára. Az autók, persze
nem tartják be a sebességhatárt. Volt alkalmam látni és
hallani, hogy melyik gyerek sérült meg az útra kiszaladás
miatt. A játszótéren vannak lámpaoszlopok, gyerekszem
magasságban a trafó kilóg belõle, kb. 2 hónapja nem tör-
tént semmi, én rakosgatom vissza, hogy valakit az áram
agyon ne üssön.
Mivel sajnos vannak fiatal emberek, akik úgy döntöttek,
hogy a játszótéren mindent szabad, és így itt töltik az éj-
szaka nagy részét. Törnek mindent, amit lehet, legutóbb
Szigethalom díszét a közkutat tették tönkre. Persze itt
végzik el, a kisebb nagyobb dolgukat. Pl.: kábítószer, WC,
pornózás. Gondoljanak bele, a gyermekük itt játszik más-
nap ebben a mocsadékban. Kérem önöket, többek nevében
csináljunk már valamit! Tisztelettel:

Kántor Mihály

Tisztelt Kántor Mihály!

Városunkban sok éve nem változik a helyzet. A közte-
rületen történõ rongálások sajnos továbbra is fennállnak. A
Duna-pari játszóterek már harmadjára lettek helyrehoz-
va… úgy látszik mindhiába, ugyanis 2009. június 29. és
30. -a között a Duna-szigeti játszótéren két rugós játékot,
"földlabdával" együtt elvittek, és a kerítést is megrongál-
ták. A rendõrségen ismeretlen tettes ellen feljelentést tet-
tünk, a kár értéke körülbelül 70 000 forint.
A város összes közterületén folyamatos a vandalizmus. A
Duna-sori játszóteret is folyamatoson helyre kell állítani,
rendbehozatala igen sok közpénzt emészt fel. Szeretnénk
kérni a lakosság segítségét, hogy figyeljünk közösen
értékeinkre. Nem tudunk újat létrehozni, amíg folyama-
tosan a meglévõt kell helyreállítani, pótolni. Szeretnénk
gyermekeink számára kulturált lehetõséget biztosítani a
szabadidõ eltöltésére. Több fórumon érkezett hozzánk pa-
nasz, a játszóterek állapotát illetõen. Többek között arról ,
amit ÖN is említ levelében, hogy szemetes, megrongált, és
hogy esténként fiatalok elõszeretettel buliznak itt, s ennek
nyomai is a helyszínen maradnak.  Egy édesanya az ön-
kormányzattal együttmûködve megpróbált elindítani egy
közös játszótér tisztítási "akciót", az odajáró kisgyermekes
anyukákkal, apukákkal összefogva, szórólapokat osztoga-
tott, plakátolt, …az eredmény: három hónapon keresztül
egyedül takarította a játszóteret. Kezdeményezésével
egyedül maradt.
"Csinálni valamit" csak Önökkel együtt tudunk, ha nem
fogunk össze, akkor a vandalizmus fog gyõzedelmesked-
ni…

Ferenczi Edit alpolgármester, Szirák Eszter fõszerkesztõ

A kis rugós játékoknak hûlt helye....

Már csak ez maradt a gyerekeknek
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ÉLETVITELI TANÁCSADÁS
Szigethalmon

Mi itt érted dolgozunk, hogy jobban érezd magad a bõrödben,
ha szükségét érzed, de nem tudod, hogyan kezdj hozzá.

Itt egy maroknyi szakember dolgozik veled - rajtad.
Megtanítunk mindent neked, amit tudunk, így a késõbbiekben
TE önállóan, TEREMTÕ MÓDON irányíthatod saját sorsodat!

EGYÉNILEG FEJLESZTÜNK TÉGED
AZ ÉLET 7 FÕ TERÜLETÉN.

Módszereink pl.: o Hellinger Terápia o Meditációs módszerek
o Kineziológiai oldások o Energia feltöltés 

o Oldó és gyógyító masszázs o Sorselemzés
Az eredmény: kiegyensúlyozott, tudatos, a saját

életében teremtõ, azt irányító személyiséged 
Érdeklõdj: 06-30/ 209-48-78;  www.eletvitelitanacsadas.eu

AK C I Ó A LO R D OP T I K Á B A N!
Szeretettel várjuk leendõ és meglévõ Ügyfeleinket a
Lord Optikába, ahol ingyenes computeres szem-
vizsgálat és szaktanácsadás vár minden kedves
érdeklõdõt. SZEMÜVEG  MEGRENDELÉSE  ESE-
TÉN  A  KERET  ÁRÁBÓL  50%  KEDVEZMÉNYT
ADUNK.  
Optikánk EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI  KÁRTYÁT  és
ÜDÜLÉSI  CSEKKET  elfogad.
Lord Optika Szigetszentmiklós-Gyártelep Lordok
Háza (a szigethalmi buszpályaudvarral szemben)
Bejelentkezni a 0624/444-729, vagy a 0620/ 972
0285-ös telefonszámon lehet.

Baj  van?
Egy rendõr leállít egy gyorshajtó férfit. Gond van? - kérdi a férfi. Uram,
Ön gyorsan vezetett, kérem a jogosítványát. Hát, az sajnos nincsen
nálam. Már negyedszer vonták be alkoholos befolyásoltság alatti vezetés
miatt. - Értem, akkor kérem a forgalmit. - Sajnos, az sincs meg. A kocsi
lopott. - Lopott? - Igen, a tulajt megöltem és feldaraboltam. - Micsoda?
- Testrészeit nejlonba tekerve betettem a csomagtartóba. Megmutas-
sam? A rendõr döbbenten nézi a férfit, aztán kocsijához megy, és rádión

segítséget kér. Kisvártatva öt
rendõrautó érkezik szirénázva.
A parancsnok elõre szegezett
fegyverrel közelít az autóhoz. -
Feltartott kézzel, azonnal száll-
jon ki a kocsiból! - Miért, valami
baj van, kérdezi a férfi ártatla-
nul. - A fõtörzs azt állítja, hogy
Ön autót lopott, és tulajdonosát
pedig megölte. - Micsoda? -
Nyissa ki kérem, a csomagtar-
tót! - A férfi felnyitja a csomag-
tartó tetejét. A csomagtartó telje-
sen üres. - Ez az Ön kocsija, kér-
di zavartan a parancsnok. - Per-
sze, itt a forgalmi. - A kollégám
azt állítja, hogy önnek jogosít-
ványa sincs. A férfi keresgél a
táskájában, aztán elõveszi a jog-
sit. A parancsnok átvizsgálja, az
engedély azonban kifogástalan.
- Köszönöm uram. - A kollégám
szerint, Ön jogosítvány és forgal-
mi nélkül, lopott kocsit vezetett,
tulajdonosát pedig megölte, és
belegyömöszölte a csomagtartó-
ba. - Fogadjunk, azt is hazudta,
hogy a megengedettnél, gyor-
sabban vezettem. 

Ferter  János kar ikatur ista
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