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2009. februártól a következ tanfolyamok indulnak a
Városi Szabadidközpontban. A tanfolyamok/képzések
minimum 10 f jelentkezése esetén indulnak. Az órák
hétköznaponként 17 és 20 óra között zajlanak.
Jelentkezni és érdekldni a 06-24-889-229-es telefonszá-
mon január 13-tól.

Kéz-, lábápoló, mkörömépít  OKJ-s 4 hónap heti 2 alka-
lom (kb. 17-20 óra között) 250.000 Ft anyagokkal
Irodai asszisztens OKJ-s 6 hónap heti 1 alkalom 200.000 Ft;
Beszédtechnika Tréning Helyes kiejtés, hangsúly
16 óra  28.000 Ft  Váradi Klára (Petfi Rádió)
InDesing  Tréning 40 óra  45.000 ;
Gépírás Tízujjas vakírás 40 óra  19.500 Ft
Pályaorientációs szaktanácsadás Tréning; 
Egy számítástechnikai program kitöltése után középszint
képzésajánlatok. 2000 Ft / alkalom
Photoshop  Tréning 40 óra  45.000;  
ABC-eladó OKJ-s 150 óra 120.000 Ft; Keresked, boltvezet
OKJ-s 150 óra 120.000 Ft Vállalkozások beindításához 
szükséges! 
Kiadványszerkeszt OKJ-s 120 óra 119.000 Ft
Msorszerkesztés elmélet Tréning; Televíziós kisfilmek
felépítése, elkészítése, forgatókönyv írása 48 óra 45.000 Ft
Siflis Gordán Klára, szerkeszt, rendez (MTV, Duna TV)
Babiczky László, rendez 
M sorvezetés elmélet Tréning Moderátori szerepkör ismerete
48 óra 45.000 Ft; 
Hírszerkesztés elmélet Tréning Hírszerkesztés alapjai 
48 óra 45.000 Ft Filmes pályázatok Tréning; Pályázatírás 24
óra 23.000 Ft; Siflis Gordán Klára szerkeszt, rendez (MTV,
Duna TV) Babiczky László, rendez

A "Ráckevei-(-Soroksári) Duna ma" c. fotópályázaton második helyezést ért el Ihász Zoltán fotómvész
"Paradicsom-sziget" c. képe.  Köszönjük szépen és szívb l gratulálunk! - Lang Mónika

Új  év,  új  élet...

Emancipaci.  Globalice

Most aztán biztosan el-
kezdesz rendszeresen mo-
zogni, a cukros üdítt, ás-
ványvízre cseréled az chip-
seket, sárgarépára és édes-
köményre, eldobod a cigit
és még pénzt is spórolsz

majd. Minden év kezdet,
együtt jár a fogadalmakkal,
én most adok pár tippet,
hogy a fogadalmakból, té-
nyek és eredmények le-
gyenek.

(19.oldal)

...a N  pulzusa szapo-
rább, már nem néz cso-
dálkozó szemekkel, az
adrenalin beteríti az
agyát;  a buszsof rnek,
aki egyszer en úgy tesz,
mintha nem is jönne felé
azon az úton, és kifordul
elé (satufék, szétzilálódik
a konty, ennyit a haj-
lakkról), már megfelel,
bár még összeszorított aj-
kakkal teszi, hiszen nem
olyan családból szárma-
zik; két körme repül tova,
amikor egy villámgyors
mozdulattal kikerüli a ba-
bakocsit, amit a kismama

tol ki elé; a keresetlen
szavak, amiket a fiatal
anya vicsorgott felé, meg
percekig visszhangzanak
a fülében; a nénikét, aki
kezét feltartva lép elé,
már maga sem érti, ho-
gyan tudta nem elütni;
végre meglátja a házat,
ahova dolgozni jár, egy
alig-helyet, ahova épp
befér a kicsikocsi, kiteszi
az indexet - de beállni
már nem tud, mert az
addig passzívan ott szob-
rozó taxis úgy dönt,
inkább .

(5. oldal)
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MÓDOSULT ADÓ - ELUTASÍTOTT ÁLLATARTÁSI RENDELET - ELBÍRÁLT BURSA

2008. november 20-
án ültek ismét asz-
talhoz városunk
képviselõi. A tes-
tület tizenhat fõvel,
határozatképesen
lát munkához. 
A napirend elfoga-
dása után terítékre
kerül a két ülés
közötti tájékoztató,
valamint a lejárt
határidejû hatá-
rozatok. A testület
elfogadja azokat,
majd a megválasz-
tott jegyzõkönyv
hitelesítõk után, az
5705-ös helyrajzi
számú út egy
részének meg-
vételével kapcsolat-
ban folytatódik a
tárgyalás. 

SZZIIRRÁÁKK ESSZZTTEERR

A döntés: a testület, eleget
tesz Füredi Péter és
Fürediné Ferencz Krisztina
kérésének, eladja nekik az
ingatlanrészt 5500 Ft/M2
áron, megállapodnak, hogy
az árat, három egyenlõ
részletben fizeti ki az ön-
kormányzatnak, s felhatal-
mazzák Fáki László polgár-
mestert, hogy a szerzõdést
a vevõvel megkösse.

Szigethalom közútjainak
felmérésérõl szólt a kö-
vetkezõ pont, a felújítási
javaslatokat a 2009. évi
költségvetés tárgyalásáig
teszik meg. Elfogadták
Szigethalom Város Pol-
gármesteri Hivatal és
szakfeladatai, továbbá
részben önállóan gazdál-
kodó intézményei 2008.
harmadik negyedéves
pénzügyi beszámolóját, a
4/2008.-as számú költ-
ségvetési rendelet módo-
sítását; a 2009. évi költ-
ségvetési koncepciót és a

2010-2011. évi gördülõ
terv koncepcióját azzal a
kiegészítéssel, hogy a
2009. évi költségvetést a
hivatal és a részben önál-
lóan gazdálkodó intézmé-
nyei, a százalékos növeke-
dés és a pontos tényszá-
mok alapján készítsék el,
és terjesszék be a testület
elé. 

A Szent István Általános
Iskola elõirányzat módo-
sítási kérelme a következõ
pont, mely szerint, az
intézmény személyi jel-
legû juttatását, TB járu-
lékát és munkaadói járu-
lékát megemelték, a cél-
tartalékban lévõ "Fogya-
tékos-és Bölcsõde mûkö-
désére" megmaradt összeg
terhére.

Nagyobb lélegzetvételt igé-
nyeltek a helyi adóren-
deletek felülvizsgálatai,
melynek eredményeképpen
megszülettek a módosí-
tott újak: a luxusadó
megállapításához szük-
séges 8/2006. (III.31.) , a
telekadóról szóló 28/
2008.(XI.27.), a helyi épít-
ményadóról  szóló 29/
2008. (XI.270.), a magán-
személyek kommunális
adójával kapcsolatos 30/
2008. (XI.27.) számú ren-
deletek.

A Szent István Általános
Iskola Szabadkai utcai
épületének felújítására,
egyszerû közbeszerzési
eljárást folytat le a tes-
tület, melynek a jogszabá-
lyokkal összhangban törté-
nõ elõkészítésére, lebonyo-
lítására, dokumentálására,
az ajánlatok felbontására,
azok elbírálására, s a vál-
lalkozói szerzõdés elkészí-
tésére a Mezei és Vancsura
Ügyvédi Irodát kérték fel.
Az ajánlattételhez szük-
séges tenderezési doku-
mentációt a Titton és Társa
Kft.-t készíti el, a szerzõdés
aláírásával felhatalmazták
a polgármestert. 

A KMRFT-HÖF-CÉDE/
2008 pályázati kiírás kere-
tében nyújtott támogatás-
ból megvalósul a Négy-

színvirág Óvoda Mû úti
épületének felújítására.
A közbeszerzési eljárással
kapcsolatos dokumentu-
mok elkészítésére szintén a
fent említett irodát kérték
fel. 

Elutasították az állat-
tartási rendelet módosít-
ását, így a jelenlegi ren-
delet maradt életben.
Elfogadták a Szigetha-
lom Városfejlesztõ Kft.
Felügyelõ Bizottságá-
nak ügyrendjét, s
megkötötték az önkor-
mányzat tulajdonában le-
võ, a kft. által használt  iro-
dahelység bérleti szerzõ-
dését.
Ismételten kiírták a
Városi Szabadidõköz-

pontban levõ büfé üze-
meltetésére a pályáza-
tot, ezúttal azonban a
Sport büfé is, az elõzõ
mellé került.

Végül, de nem utolsó sor-
ban elbírálták a Bursa
Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztön-
díjpályázatokat. (ered-
mények a keretes írásunk-
ban)

Szigethalom Város Önkormányzat Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága úgy dönt,
hogy a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önko-
rmányzati Ösztöndíjpályázat 2008. "B"
típusú pályázók közül az alább felsorolt 3
tanulót támogatja:  

1.Konta  Zsuzsa
2.Konta  Brigitta
3.Oláh  Noémi

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselõ-
testülete úgy dönt, hogy a  Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázat 2008. "A" típusú pályázók közül az
alább felsorolt 16 tanulót támogatja:  

1.Pósz  Erzsébet
2.Veleczki  Brigitta  
3.Czingli  Edina
4.Dékány  Krisztina
5.Mihalik  Ádám
6.Lõvei  Gábor
7.Budai  Attila
8.Harakály  György  Attila
9.Szõllõsi  Gábor
10.Kovács  Zoltán
11.Mechura  Kitti
12.Földesi  Zsanett
13.Huszár  Csanád  Márton
14.Demjén  Laura  Katalin
15.  Gera  Tímea
16.Hutóczki  Erika
17.  Buránszki  Zoltán
18. Csvórics  Anna
19.Tari  Noémi
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NOCHTA  TIA:  ÖSSZEL  VÉGEM
VAN  ? MINT  A  VAKÁCIÓNAK
(KIADÓ:  NOVUM  VERLAG  -
SOPRON,  2008.)  -
KÖNYVISMERTET

“ALKALOM SZÜLI...”

DOMONKOS ISTVÁN

Nem könnyû az iskolakezdés sem
egy diáknak, sem egy anyának, sem
egy pedagógusnak. Hát még annak
a diáknak, aki hiperaktív. Az iskola
réme meg itt van a nyakukon.  

Nochta Tia mûve hiánypótló minda-
zoknak a szülõknek, akik u-
gyanezzel a problémával szembesül-
nek nap, mint nap. Mit tegyen egy
szülõ, ha a gyermeke hiperaktív.
Hogyan értsük meg, hogy ez beteg-
ség és nem rossz nevelés, túlzott
elevenség, szereplési vágy, vagy
szemtelenség, fegyelmezetlenség.
A választ nem egy elméleti pszi-
chológiai írásban kapjuk meg,
hanem egy szépirodalmi mesében,
melynek hõse Gabó, aki pocaklakó
korától mesél nekünk, a pszicho-
mókus nénirõl, a zsepis fejfedõrõl,
óvodai kalandokról, Avatea herceg-
nõrõl, a kis tesóról, Párosligetrõl és
a Normafa-leejtõrõl, tanárokról,
lányokról, álmokról és a belsõ
zenérõl, a szerelemrõl, barátokról és
a családról, a malacok vegyes táp-
lálkozásáról, a FIMÓTASÁGRÓL,
illetve az ADHD-rõl, hogy a gyereket
már tilos kiküldeni a folyosóra, kap-
szulákról és gyógyteákról, szeretet-
rõl és szigorról, tele humorral, és
sok kedves verssel. Könyv a be-
tegségrõl, a módszerekrõl, amivel
enyhíthetõ, a törvényi háttér hiá-
nyáról, és az oktatási rendszer hibá-
iról, a szabályozás hiányáról. Szak-
zsargon nélkül, teljesen élõben, a-
hogy egy szülõ és hiperaktív gyereke
megéli. Minden szülõnek kötelezõ
olvasmány. A könyvet Op Veasna
grafikái teszik még szemléletesebbé.
"Á….Hiperakítvak mindig is voltak,
csak akkor még nem tudták róluk.
Nem kellett olyan sok idõt tölteniük
az iskolapadban, mint mostanság.
Hamarabb dolgozni kezdtek, és az
megváltás volt nekik. Nem kötelez-
ték õket arra, hogy tizenkét éven át
nyugton maradjanak. Ám felnõt-
tként kétszer annyit bírtak, mint
mások. Nagyon sok mûvész volt
köztük. A munkahelyeken sokkal
jobban szeretnek benneteket, mint
az iskolákban. Meg fogod látni! -
fejezte be a gondolatsort mosolyog-
va." 

"NÉKEM NEM TÉRKÉP E TÁJ"

2008. december 9-én film- és
könyvbarátok, valamint a repülés
szerelmesei gyülekeztek a Városi
Szabadidõközpontban, hogy részt ve-
hessenek Kositzky Attila nyugállo-
mányú altábornagy filmvetítéssel egy-
bekötött író-olvasó találkozóján. 
A Filmszakadás Filmklub és a
Hegedüs Géza Városi Könyvtár közös
szervezésében Szigethalomra látoga-
tott Kositzky Attila nyugállományú
altábornagy az Önpörgés és a Delta-
szárnytól a Fekete Hölgyig címû köny-
vek szerzõje. Az est moderátora a
könyvtár részérõl Soósné Szabó
Zsuzsa volt, míg a Filmszakadás Film
Klub részérõl Domonkos István segéd-
kezett. A filmbõl az est résztvevõi
megismerhették a vadászpilóta életét,
múltját, láthatták a pilótakabinból
készített felvételeit, de bepillantást
nyerhettek magánmúzeumába is. Az
est másik vendége Vázsonyi Miklós
ezredes úr volt, aki szintén bepillan-
tást engedett kalandos életébe. A
filmvetítés után kötetlen beszélgetés
keretében Kositzky Attila és Vázsonyi
Miklós válaszolt a feltett kérdésekre és
dedikálták könyveiket. A megjelent
több mint 50 résztvevõ kellemes han-
gulatban tölthette az estét, és rengeteg
élménnyel gazdagodva térhetett haza.
Ezúton szeretnénk megköszönni Sos
Sándornak a Budapesti Közlekedési
Múzeum dolgozójának, hogy segít-
ségünkre volt az est megszervezé-
sében.

SZZIIGGEETTSSZZEENNTTMMIIKKLLÓÓSSII REENNDDÕÕRRKKAAPPIITTÁÁNNYYSSÁÁGG

November hónapban Szigethalmon
tizenhárom vagyon elleni bûncse-
lekményt regisztráltunk. Ezek közül
csak egy maradt kísérlet szaka-
szában, így ott csak rongálási kár
keletkezett. A bejelentett kár össze-
sen 4.376.000.Ft. volt. Egy alkalmi
lopás kapcsán az elkövetõk
1.000.000.Ft.  tulajdonítottak el.
A tizenhárom bûncselekmény közül
tizenegy családi ház sérelmére, míg
egy - egy iroda illetve telephely -
sérelmére lett elkövetve. A családi
házak közül kettõ épülõ volt. Az
elkövetési módszerek közül elsõ
helyen továbbra is még mindig az
ajtókifeszítés van, mivel öt esetben
így jutottak be az elkövetõk a ki-
szemelt objektumba, három esetben
pedig ablakbefeszítéssel. Sajnála-
tos, hogy az öt alkalmi lopás során 

egy-két esetben nem kevés összeg-
hez jutottak az elkövetõk. Ezek az
esetek azt bizonyítják, hogy nem
kellõen vigyázunk az értékeinkre, és
nem hisszük el, hogy mi is lehetünk
sértettek. Javasoljuk, hogy minden-
kiben alakuljon ki egy egészséges
bizalmatlanság. Ez nem azt jelenti,
hogy mindenkiben bûnözõt lás-
sunk, de tartsuk szem elõtt azt a
régi közmondást,hogy "alkalom
szüli a tolvajt", és mi ne adjunk
alkalmat senkinek, megfelelõen
védjük értékeinket. Az elkövetés
helyszínei lényegében lefedik a tele-
pülés területét. Az elmúlt hónapban
a város területérõl egy gépkocsit
eltulajdonítottak, egyet, pedig fel-
törtek. A gépkocsik egyike se ren-
delkezett biztonságtechnikai védel-
mi rendszerrel. 
Szigethalom területén történt bale-
setek közül az elmúlt hónapban hat
jutott a tudomásunkra. Ebbõl há-
rom anyagikáros, három személy-
sérüléses baleset volt. A balesetek
közül három kapcsolatban volt a
Mû úttal, egy személysérüléses
baleset a Széchenyi és Szabadkai út
keresztezõdéséban volt. Ebben a
kesztezõdésben korábban is több
baleset történt, ezért az önkor-
mányzat, mint az az út kezelõje,
igyekezett mindent megtenni, a
balesetek megelõzése érdekében.
Megfelelõen ki van táblázva, tükröt
lassított helyeztek el, így csak az ott
közlekedõknek ezekre kellene figyel-
ni, hogy megelõzzék a baleseteket.
Közlekedési kutatások alapján a
magyar autósnak gyenge a szabály-
követési készsége, csekély bennük
az empátia és a tolerancia, és mini-
mális kooperációs készsége is. A
rendszerváltás óta a rendõrség kü-
lönbözõ programokkal próbálta
visszaszítani a baleseteket, ami nem
sok sikerrel járt. Ezt követõen lé-
nyegében minden évben szigorítot-
ták a szabályokat, a büntetéseket
legutolsó szigorítására a pontrend-
szer lett bevezetve, az objektív fe-
lelõsség és a zéró tolarencia. Az
eddigi adatok szerint a bevezetett
szigorítások hatására országos szin-
ten javult a statisztika mivel közel
6% kal csökkent a személyi sérülé-
ses balesetek száma. 
Kérjük, hogy mindenki azon legyen,
hogy ne a szigorítások hatására
csökkenjenek a balesetek, hanem
azért, mert figyelünk egymásra
közlekedésünk során. Ez a képesség
mindenkiben megvan, de gyakorolni
kell, hogy a közlekedési szituációk-
ban alkalmazható készség legyen.
Kérjük, figyeljenek egymásra, senkit
se érjen baleset.
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VAARRGGAA ISSTTVVÁÁNNNNÉÉ

Januárban ökumenikus
istentiszteletek voltak, a-
hol evangélikus, görög-
keleti katolikus lelkészek
szolgáltak a templomunk-
ban, a református lelki-
pásztor pedig a görög kato-
likus testvéreknél prédi-
kált. Kedves, meghitt be-
szélgetések követték az
alkalmakat, terített aszta-
loknál. 
2008 a Biblia éve volt,
ennek jegyében kétnapos
kirándulást szerveztünk
Zemplén- megyébe, ahol
megtekintettük Vizsolyban
a Bibliát, az erdei kis-
vasútról gyönyörködtünk a
hegység erdõs tájaiban,
Kõkapu szoborparkjában.
Sárospatak nevezetessége-
it néztük meg, ahol vasár-
nap délelõtt istentisztele-
ten vettünk részt. Széphal-
mon a Kazinczy emlékhe-
lyet, Göncön a református
templomot láthattuk.
Rendkívül gazdag és kitû-
nõen szervezett progra-
munk volt, melyért köszö-
net a szervezõknek. 
Anyák napján a gyerekek
versekkel és virággal kö-
szöntötték az édesanyákat.
Késõbb a konfirmáció al-
kalmával hallgathattuk a
kitûnõen felkészített kon-
firmandusokat, akik szá-
mot adtak tudásukról a
gyülekezet elõtt. 
Júniusban, hittanos tábor-
ban vettek részt a gyer-
mekek Zamárdiban a helyi
gyülekezet üdülõjében.
A gyülekezetbõl asszony-
testvéreink Tahiban hall-
gathattak három napos
elõadás sorozatot a Nõszö-
vetség rendezésében, a-
mely lelkileg gazdagította
mindnyájukat. Augusztus-
ban lelkész választás volt,
a gyülekezet Vikárné
Horváth Márta Nagytisz-
teletû Asszonyt hívta meg
az állás betöltésére. Kö-
szönjük, hogy vállalta ezt a
nem könnyû, áldozatos
munkát. Szeptemberben a

Lelkészkör tartotta a csalá-
di találkozót gyülekeze-
tünkben, ahol énektanu-
lás, kötetlen beszélgetés, a
gyermekeknek kézmûves
foglalkozás volt és szeretet-
vendégséggel fejezõdött be
a délelõtt, amit az asszony-
testvérek segítségével, sok-
sok munkájával sikerült
elkészíteni. 
Október 11-én iktatta be,
Komlósi Péter Esperes Úr,
lelkészünket hivatalába,
ahol Dr. Szabó István
Püspök Úr hirdetett igét.
Városunk kórusa énekek-
kel, gyermekeink szerep-
lésükkel tették gazdagabbá
ezt a meghitt eseményt. 
Szeretetettel áldották meg
a lelkésztársak a Nagytisz-
teletû Asszonyt, köszön-
tötte a város polgármestere
és a gyülekezet. Köszönet
mindenkinek a sok-sok
fáradságos munkáért (gyü-
lekezeti terem festése, füg-
gönyök vásárlása, varrása,
bútorok szállítása stb.), az
adományokért és a finom-
ságokért. 
"A jó ember az õ szívének
jó kincseibõl hozza elõ a
jókat…/Máté 12:35/
A város önkormányzata
anyagi támogatásával elké-
szült 2007-ben a bejárat és
lépcsõ burkolása, 2008
õszén sikerült felszerelni a
lépcsõkorlátokat, így a
gyülekezeti ház elsõ szintje
teljesen elkészült. Megkö-
szönjük a képviselõ testü-
let segítségét. 
Novemberben asszonytest-
véreink ismét elõadást
hallgattak meg a Nõszövet-
ség szervezésében a refor-
mátus egyház missziós
munkájáról. Mindenszen-
tek napján a világháború-
ban elhunyt hõsökre emlé-
keztünk a temetõben, ahol
a felújított emlékhelyet is
felavatták.
Decemberben az advent-re
készültünk. Gyermekeink
adventi koszorúkat készí-
tettek, mézeskalácsot sü-
töttek, két evangélizáció
volt templomunkban. Gye-

rekkarácsonyt tartottunk
december 24-én, ahol a
legkiifjabbaknak ajándé-
kokkal kedveskedtünk. 
Nem teljes a felsorolás,
még rendszeres alkalma-
inkról nem szóltam. Szom-
batonként 10 órától kézi-
munka-kör, szerdán 15
órától bibliaóra, kedden 16
órától konfirmációi felké-
szítés van. Vasárnap déle-
lõtt gyermek-istentisztelet-
re mehetnek a kicsit.
Lelkészünk és a gyülekezet
tagjai is látogatják a csalá-
dokat, betegeket, idõseket.
A megkeresztelt gyerme-
keket egy jelképes keresz-
telõ kendõvel ajándékoz-
zuk meg. Minden hónap
elsõ vasárnapján az erdélyi
testvérgyülekezetrõl emlé-
kezünk meg. Az isten-
tiszteletek vasárnaponként
10 órától kezdõdnek. Na-
gyon jó volt békességben,
hitben, és szeretetben e-
gyütt lenni a közösségben,
ahova minden testvérün-
ket szeretettel hívunk és
várunk. 
"Kérjetek és adatik néktek,
keressetek és találtok,
zörgessetek és megnyit-
tatik néktek. Mert a ki kér
az kap, a ki keres talál, és
a zörgetõknek megnyit-
tatik." /Máté 7:7-8/

AA  JÓ EMBER AZ SZÍVÉNEK JÓ K I N C S E I B L
HOZZA E L A JÓKAT......
Események a református gyülekezet életébõl 2008-ban

kutyus, az önkéntes állat-
védõk gondozásának köszön-
hetõen. Gyártelepen 2OO8.
november 12-én megsérült
egy Stadforshire terrier kutya.
A szerencsétlen lefeküdt a
buszvégállomáson… de vala-
kinek útban volt, úgy orrba
rúgta õt, hogy szétrepedt az
orra. Ezek után, ha meghara-
pja a kutya, nyilván akkor is a
kutya a hibás… Az emberek
végignézték és nem volt senki,
aki segített volna a kutyán.
2004. óta létezik állatvédelmi
törvény. BÛNCSELEKMÉNY a
bántalmazás. Mi állatvédõk
órákig õriztük a kutyát, mire
sikerült biztonságba helyez-
nünk. Orvoshoz is elvittük
közben, mivel sokkos állapot-
ban volt a szerencsétlen. Itt
szeretnénk megköszönni a-
zoknak, akik segítettek ne-
künk. Mert hál, Isten, vannak
még ilyen emberek is…Érke-
zett bejelentés fél-kutyaház-
ban "lakó" kutyusról, lánca
rendszeresen felcsavarodik…
megoldás: a forgó. Megke-
restük a gazdit, hogy téliesítse
a kutya házát. Inkább elköl-
töztette a kutyát, az udvarnak
olyan részére, ahol nem
láthatja az, aki bejelentette.
Csakhogy aki bejelentette,
legalább etette is a kutyát…
megint a kutya járt rosszul…
Minek az ilyen embereknek
kutya? Miért nem érdemel
meg egy kutyaházat? Nem
értjük, miért visz haza valaki
kutyát, aki nem képes és nem
is akar gondoskodni róla.
Alapvetõ dolog a kutyaház, víz
és élelem számára, naponta
etetni, takarítani utána. Félve
említem, oltás, ha beteg, -
orvoshoz vinni. Kértünk és
kaptunk  önöktõl takarókat,
nagyon szépen köszönjük a
kutyusok nevében. Sajnálatos
módon megkezdõdött a pe-
tárdázás /ami tilos!/ és a tûzi-
játékozás. Sokakat nem ér-
dekli, hogy mennyi fájdalom,
szenvedés ez az állatoknak,
mennyi szerencsétlen mene-
kül félelmében világgá, autók
kerekei alá. Kérjük, fokozottan
figyeljenek KEDVENCEIKRE,
próbálják õket zárt helyen tar-
tani, esetleg lakásba bevinni,
megnyugtatni õket.  
Ezúton szeretnénk minden-
kinek Boldog Új Esztendõt
kívánni!

ÖÖNKÉNTES ÁÁLLAT-
VÉDELEMI HÍREK

Szigethalmon novemberben -
újra - történtek szörnyûséges
esetek négylábú barátainkkal
- "hála" a nemtörõdöm, szívte-
len "embertársainknak…
A Táncsics úton elütöttek egy
kiscicát - a gazdi szeme lát-
tára…. nem az úton, hanem az
árokparton… szándékosan
ráirányítva az autó kerekeit. Az
autó rendszámát felírták. Biz-
tosan nagyon zavarta az a pici
lény a sofõrt. 2008. november
9-én elütöttek egy palotapincsi
kiskutyát. Természetesen a
sofõr nem állt meg. A mai
napig orvosi kezelés alatt áll a 
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E m a n c i p a c i .  G l o b a l i c e .
HAALLMMOOSS BOORRII

Hajnali félhat. Csörög a
vekker. Mintha rugó lök-
né ki az ágyból. Egyéb
alkalmatosság hiányá-
ban a Nõ szemeit dör-
zsölgeti. A Férfi a fal felé
fordul, halkan sóhajt. 
Gyors macskamosdás,
hûtõ, spájz, reggeli
készítés. Halvány mosoly
ragyog az ajkán (még
nem nézett tükörbe), és
szeretettel teszi a kis
tasakok mellé a szemé-
lyreszabott cédulácská-
kat: 
- Ne felejtsd itthon,
kedves! 
- Az almát is vidd el! 
- A Pöttyös a hûtõben
pihen még, csak ki kell
nyitni az ajtaját annak a
fehérnek, ott, a sarok-
ban...
Kicsöpögött a kávé, (méz-
zel, 21 csepp tejjel feltur-
bózva) tenyerére veszi a
kis csészét, lépdel a
párja felé, aki ekkor már
résnyire nyitott szemek-
kel les ki a paplan alól.
Mosolycsere, a két kéz
félúton találkozik, ki
nem mondott szavak,

hûvös tenyerével lesimít-
ja a Férfi homlokáról az
álom hímporát.  Ruha-
suhogás. Blúz, szépen
simuló rövid szoknyács-
ka, halvány smink, a
hajlakk szisszenése, szo-
lid illat, két tûsarok
kopogása: a Nõ útra
kész. Vidáman indul az
autó felé, sziporkázó
reggel, rigófütty, a szom-
széd kutyája megint
reménykedõ pillantással
néz rá, hátha ma végre
elviszi magával; ragyogó
mosoly a gazdi felé, 
- Jó reggelt! 
A kocsi pöccre indul,
halk zene szól, jól jön a
szervo, mert már megint
ráparkoltak, imád vezet-
ni, még mindig (azt
mondják róla, tud is) -
tíz perc, és bent vagyok.
Átsuhan a fején az az-
napi tennivalók sora.
Épp hazafelé a vásárlás-
nál jár, amikor õrült
dudálásra retten, igen,
neki szól, meg a mozdu-
latsor is, amit a sofõr
kifejezetten neki talált
ki: 
- Mi az, malacért vetted a
jogsid, te....! 
És ez így megy tovább.

Sávváltás, a teherautó-
sofõr is bal lábbal kelt,
leszorítja a kis autót az
útról; a Nõ pulzusa sza-
porább, már nem néz
csodálkozó szemekkel, az
adrenalin beteríti az
agyát; a buszsofõrnek,
aki egyszerûen úgy tesz,
mintha nem is jönne felé
azon az úton, és kifordul
elé (satufék, szétzilálódik
a konty, ennyit a
hajlakkról), már megfe-
lel, bár még összeszorí-
tott ajkakkal teszi, hi-
szen nem olyan család-
ból származik; két körme
repül tova, amikor egy
villámgyors mozdulattal
kikerüli a babakocsit,
amit a kismama tol ki
elé; a keresetlen szavak,
amiket a fiatal anya vic-
sorgott felé, meg perce-
kig visszhangzanak a
fülében; a nénikét, aki
kezét feltartva lép elé,
már maga sem érti,
hogyan tudta nem elütni;
végre meglátja a házat,
ahova dolgozni jár, egy
alig-helyet, ahova épp
befér a kicsikocsi, kiteszi
az indexet - de beállni
már nem tud, mert az
addig passzívan ott szo-

brozó taxis úgy dönt,
inkább õ. Még épp meg
tud állni.... Õsrégi
szavak törnek elõ a
torkából, a könnyek alatt
elmosódik az arca, fekete
árok húzódik a szeménél.
Tíz perc után talál egy
helyet, megáll, betépi a
kéziféket, kiszáll, vissza-
húzza a bokájáról a
szoknyát, megkeresi a
leszakadt gombokat, az
ajtót épp becsapná...
meglátja fõnökét. Félre-
csúszott nyakkendõ, a
zakóját most szedi föl a
földrõl, lábnyommintás,
csapzott haja a szemébe
lóg, és olyan eszelõs a
tekintete...  Összeakad a
pillantásuk, félmosoly: 

-Maga is a Szentendrei,
Árpad híd, Hungária
csodán jött?
Felnyerítenek, elapaszt-
hatatlan nevetéssel, egy-
más szavába vágva me-
sélik az aznapi betevõ
sztorijaikat. Kisimulnak
a vonások. Még szeren-
cse, hogy a nevetés gyó-
gyít. 

BAATTAA ÉVVAA

Vagy mégse?
November 21-én sziget-
halmon mégis történt
egy: A Gróf Széchenyi
István Általános Iskola
tornatermében 400 is-
kolást - 7-14 éves -
gyereket halk szóval,
ujjának intésével tartott
csöndben több, mint egy
óra hosszat Tiesz
Gabriella, a Magyar
Rádió Gyermekkórusá-
nak karnagya.
Sokat szidott gyerme-
keink óriási lelkesedéssel
énekeltek, hallgatták a

kórus dalait és feleltek a
feltett kérdésekre, boldo-
gan szaladva helyükre
egy-egy nyereménytollal.
A legnehezebb kérdésre
jól válaszoló hatodikos
fiú CD-t nyert. Gyerme-
keink megtapasztalták a
régmúlt idõk együttének-
lésének örömét, szép-
ségét és egyúttal isme-
reteiket is gyarapították.

A háromrészes hang-
versenysorozat helyben
hallgatását a két iskola
igazgatója teszi lehetõvé.
Simsik Zsuzsanna, a
Szent István iskolave-

zetõje hívta meg a kó-
rust, Némethné Egyed
Jolán pedig adta a he-
lyet. A két intézmény-
vezetõ együtt fogadta a
vendégeket. Vendégként
részt vettünk néhányan
az önkormányzat vezetõi,
nyugdíjas pedagógusok
és a Szigethalmi Felnõtt
Kórus tagjai közül.
Ezúton is köszönjük a
nagyszerû élményt az
elõadóknak és a szer-
vezõknek. A következõ
hangversenyre március-
ban kerül sor. Szeretettel
várjuk a tavaszi csodát!

H a l k  s z ó  e g y  u j j i n t é s s e l

Azt mondják, a
csodák kora rég
lejárt. Nem szá-
mítva persze a
technikaiakat.
Ahogy szaporod-
nak száza-
dunkban a gépek,
híradási eszközök
csodái, úgy vagy
még gyorsabban
tûnnek el az
emberiek. 

A  Gróf  Széchenyi  és  a  Szent  István  Iskola  közös  programja
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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

Vörösmarty Mihály: 
ÚÚjjeesszztteennddeeii  sszzéépp  kkíívváánnssáágg
-részlet-

Kormosan, de tiszta szívvel
A füst barna fiai
Beköszöntünk ma hozzátok,
Házak boldog urai.
És kivánunk, és ohajtunk 
Ujnál újabb esztendõt,
Szerencsével rakodottat,
Nem is egyet, sem kettõt,
Hanem igen, igen sokat,
Annyit, mint a kis világ,
Mennyi csillag van az égen,
Régi fákon mennyi ág.

Ádám István, Bánóczy Istvánné, Béres István (Gyõr), Dr. Bokor Péter,

Botlik Istvánné, Bujdosó Emilné, Derzsi László, Duhaj Jánosné, Fülöp

Zsuzsanna (Szigetszentmiklós), Dr. Giber Tibor, Jakab Bálint, Jobbágy
Ildikó, József Gézáné, Kositzky Attila (Balatonfüred), Dr. Kovács Béla,
Kürti Zoltán, Mermeze Klára, Némethné Egyed Jolán (Szigetszent-
miklós), N. Petõ Szigethy Ilona, Papp Károlyné, Száger Erika (Duna-
varsány), Szilágyi Ildikó (Tököl), Szûcs Nóra, Unghi Krisztina, Vázsonyi
Miklós (Kecskemét), Veér Jenõ, Verteticsné D. Bernadett. 
Köszönjük Mucska Istvánnak a radiátorszerelést, Mizsei Bélának és fiá-
nak pedig az ingyen elkészített ajtórácsunkat. 
Köszönjük Bakosné Till Györgyikének az újabb és újabb sóderszállít-
mányokat. Támogatásukat köszönjük! 

Miszori Sándorné könyvtárigazgató   és   munkatársa

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

Ez történt:
2008. december 9-én Kositzkyy Attila nyugállományú altábornagy tartott
filmvetítéssel egybekötött író-olvasó találkozót könyvtárunk és a
Filmszakadás Filmklub közös rendezvényén. Vendég elõadóként Vázsonyi
Miklós ny. ezredes is beszélt
repülõs múltjáról. Mindkettõjük
beszámolóját nagy érdeklõdés
kísérte, köszönjük, hogy elfogad-
ták meghívásunkat!
A könyvtári építkezés HALAD! Az
erre járók csodálkozva szemlélik,
hogy nincs tetõ a fejünk fölött.
Az idõjárás nem volt kegyes hoz-
zánk, többször beáztunk, bár az
esõben rendszeresen mertük, sö-
pörtük a vizet. Könyveink egy
részét fólia védi, de a kölcsönzés
zavartalanul folyik! 

Könyvtárunk 2009-ban is, a  2007 óta változatlan tagdíjal várja Önöket,
a tagdíj összegét nem emeltük! 
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.)
Fax  küldése  belföldre 200,-Ft/lap, külföldre 300,-Ft/lap, fax  fogadása
50,-Ft/lap. Spirálozás: 150 lapig 300,-Ft   300 lapig 500,-Ft
Árváltozás! Színes  fénymásolat  készítését  A4-ees  egyoldalas  formátumban
oldalanként  100,-FFt-éért  vállaljuk!

A könyvtár bõvítése folytatódik! Ezért kérünk minden jószándékú olvasót,
hogy lehetõsége szerint, adakozó jellegû, emelt tagdíj fizetésével segítse a
könyvtár erõfeszítéseit. 
A szigethalmi önkormányzat képviselõ-testülete üléseinek jegyzõkönyvei a
könyvtárban megtekinthetõk! A Szigethalmi Híradó példányai állandóan
hozzáférhetõek.
Könyveken kívül újságok, folyóiratok gazdag választéka is várja
olvasóinkat. 
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Író-olvasó találkozó a könyvtárban

ÓNNOODDIINNÉÉ PEETTÕÕ MAARRAA

November 17.-e, a kellemes
õszi napok után, talán az
elsõ igazi, szeles, hûvös
novemberi nap volt. Jól
esett az embernek valami
meleg helyre húzódni. Ezen
a hétfõ délutánon, amikor
beléptem a Hegedüs Géza
Városi Könyvtár épületébe,
úgy éreztem magam, mint-
ha egy meleg otthonba lép-
nék. Úgy tûnt, mintha egy
nagy család gyülekezne egy
nyugodt, örömteli ese-
ményre. A könyvtár ajtajáig
még rohantunk, siettünk,
de itt most, mint egy képze-
letbeli kandalló mellett le-
ülve, megnyugodhatunk,
ellazulhatunk, hiszen vala-
ki most mesélni fog ne-
künk.….és Nochta Tia
mesélt…Elõször az életérõl.
Természetes, közvetlen sza-

vakkal emlékezett meg a
Bakonybeli kis faluról, ahol
született, a székesfehérvári,
gyõri iskolákról, ahová járt,
a tanárokról, akik jól vagy
kevésbé szerencsés hozzá-
állással szembesítették né-
mi-nemû hiperaktivitásá-
val. Õ tehát nem csak ma-
napság, mint pedagógus,
hanem a saját családi é-
letvonulatában is megta-
pasztalhatta ezt a túlzott
aktivitással járó genetikai
adottságot.
Nem csoda hát, hogy a
nemrégiben megjelent
könyvét, melynek címe
Õsszel végem van, mint a
vakációnak, e téma ihlette.
Nochta Tia szemelvényeket
olvasott fel a mûvébõl.
Megismerkedhettünk a fõ-
hõs, Gabó mássága révén
átélt élményeivel. A kisfiú
magát, kedves módon Hipi-
Hopinak nevezi. Egyes

szám elsõ személyben
elmesélt kalandjaiból kitû-
nik, hogy szerencséjére, az
õt körülvevõ elfogadó fel-
nõttek (a szülei és egyes
óvodai, iskolai nevelõi) mily
nagymértékben megköny-
nyítik számára a beillesz-
kedést és a világ megisme-
rését. Nem minden hasonló
helyzetben lévõ gyerek ilyen
szerencsés.
Sajnos, a másságot egyéb-
ként is nehezen toleráló
társadalmunkban, nincs
könnyû dolga a hiperakti-
vitással együtt élõ gyer-
mekeknek, s szüleiknek.
Nehezen találja meg a
környezet a helyes kezelési
módot, az elfogadás mi-
kéntjét, ha ilyen típusú
ifjonccal találkozik. A fiata-
labb korosztályokkal fog-
lalkozó pedagógusok túl-
nyomórést felkészültek a
megfelelõ nevelési módszer

alkalmazására. Talán leg-
nehezebb dolga a szülõk-
nek van. Hiszen a minden-
napokban nekik kell egy
optimális kezelési technikát
megtalálni és következete-
sen alkalmazni úgy, hogy a
gyermekeik pszichés sérü-
lés nélkül fejlõdhessenek.
Nochta Tia humorral át-
szõtt, figyelemre méltó gon-
dolatokkal teli könyve
hasznos és élvezetes olvas-
mány lehet minden szü-
lõnek, pedagógusnak, és a
téma iránt érdeklõdõ olva-
sónak.
A könyvet Op Veasna han-
gulatos, a beleérzést segítõ
illusztrációi teszik még
megnyerõbbé. Jó szívvel
ajánlom mindenkinek!
Köszönet a szerzõnek és a
könyvtár dolgozóinak, hogy
ilyen bensõséges hangulatú 
író-olvasó találkozón vehet-
tünk részt.

MAARRSSCCHHEEKK ZSSUUZZSSAANNNNAA

pedagógus

Az erdészházhoz vezetõ
úton három krampusz
csapat várta a Széchenyis
tanulókat. A Tükör ábécé

felõl a Szent Istvánosokat,
az óvodásokat és a városból
ideérkezõ családokat is
fogadták krampusz csapa-
tok. A jelmezek, feladatok
és az "Erdei Télapó
útlevele" megtervezéséhez a

korábbi években készült
fotók és a kollégák
élménybeszámolói is nagy
segítséget nyújtottak. Igaz,
a szülõknek is elõ kellett
venni a varró készletet és a
selejtezésre váró fekete
harisnyákat. A krampus-
zok kifaggatták a kicsiket,
vajon jól viselkedtek-e,
virgácsot vagy teli zsákot
érdemelnek a Télapótól. A
kiérkezõ gyermekek együtt
énekeltek az Erdei Téla-
pónak, majd átvették a
megérdemelt mikulás cso-
magot. Az Erdei Télapó

Teázójában a szülõk
közremûködésével minden-
ki vendég volt egy pohár,
forró teára és finom
süteményre. Köszönjük a
rendezvény támogatását az
Oktatási és Kulturális
Bizottságnak. Örülök, hogy
az osztályommal (8.a )
részesei lehettünk ennek a
hosszú  évek óta mûködõ
szép hagyománynak.

- Nochta Tia mesélt nekünk -

""......JJööjjjj  eell,,  kkeeddvveess  TTééllaappóó!!......""

Az idei évben az Erdei Télapó egy hét késéssel
érkezett a szigethalmi gyermekekhez. Végre
kegyes volt hozzánk az idõjárás, így a lelkes
krampusz csapat Julika néni vezetésével pén-
teken kora reggel elindult a szokásos útvo-
nalon, hogy kihelyezze az útbaigazító Mikulás
rajzokat az oszlopokra, kerítésekre és fákra. 
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MIIKKLLÓÓSS JUUDDIITT ÉÉSS MIIHHEELLLLEERR

TÍÍMMEEAA

Meghívást kaptunk a mú-
zeumba, a péntek délu-
tánonként tartandó adventi
kézmûves foglalkozásokra.
Gyermekeink nagyon örül-
tek, mert a nyáron egy
hetet itt töltöttek, és óriási
élményekkel gazdagodtak.
Teltházra érkeztünk, pedig
nagyon igyekeztünk. 

Elsõ alkalommal adventi
koszorúkat készítettünk.
Sok szép hozzávaló volt
odakészítve a gyerekek
nem gyõzték gyûjteni, hor-
dani a díszeket hozzá, hogy
még ezt is, és ezt tegyük rá.
Szebbnél szebb koszorúk
készültek, színes gyertyák-
kal, fenyõággal, termé-
sekkel és szalagokkal dí-

szítettük. Már minden
nagymamának készült a-
jándék, a saját asztalunkra
is volt már, ekkor jött az
ötlet, hogy készítsünk ajtó-
kopogtatót. Önfeledt öröm-
mel láttunk munkához,
nagyon szép kopogtatókat
készítettek gyerekek, szü-
lõk egyaránt. 

Késõbb Ica néni kedves
invitálására kimentünk az
udvarra, hogy a közös
adventi koszorún az elsõ
gyertyát meggyújtsuk. Mire
kiértünk egy asztal szépen
fel volt díszítve fenyõá-
gakkal, gyertyákkal és a
már elkészült koszorúkkal.
A gyerekek karácsonyi
dalokat énekeltek, verset
mondtak az óvodások. A
gyertyagyújtás után finom
meleg teával és vajas

kenyérrel kínáltak meg
bennünket. Nagyon jól
éreztük magunkat mindan-
nyian. Éreztük, hogy a
szeretet is ott volt ezen az
estén kö-
zöttünk. 

A máso-
dik pén-
t e k e n
gyékény
és csuhé
a n g y a l -
k á k a t ,
valamint
m é h v i -
aszgyer-
tyát ké-
s z í t e t -
tünk. 
A kicsik pedig rénszarvas
formájú szalvétagyûrût szí-
neztek, vágtak. Még akkor
is az elõzõ heti koszorú-

készítést emlegettük. Majd
öt órakor vendég érkezett a
szorgosan tevékenykedõ kis
csapathoz. A gyerekek
nagyon megörültek, és
azonnal elkezdték énekelni
a Télapó itt van, hó a subá-
ja… kezdetû dalt. 
A mikulásnak a bátrabbak
külön - külön is elszavaltak
egy kis verset vagy elé-
nekeltek egy éneket. Cso-
magot természetesen min-
denki kapott, még az apu-
káknak és az anyukáknak
is jutott. 

A mikulással együtt kimen-
tünk a kicsit szemerkélõ
esõbe és közösen meggyúj-
tottuk az Adventi koszorún
a második gyertyát is, majd
énekeltünk. A gyerekek
siettek vissza, hogy a félbe-
hagyott angyalkát, gyertyát
még be tudják fejezni, mert
már késõre járt az idõ. 

A hazaindulás most is csak
többszöri rábeszélés után
sikerült, mert annyira jól
érezték magukat.

A kocsiban azt számolgat-
ták, hogy mennyit kell még
aludni a következõ gyer-
tyagyújtásig, és kérték,

hogy jövõ héten, pénteken
is jöjjünk.

ADDVVEENNTTRREE KKÉÉSSZZÜÜLLTTÜÜNNKK AA HEELLYYTTÖÖRRTTÉÉNNEETTII GYYJJTTEEMMÉÉNNYYBBEENN



Szigethalom és
Környéke Gyermekjóléti
és Családsegítõ
Szolgálat "házatáján"
nagyüzem van. A min-
dennapi munka mellett
készülünk a karácsony-
ra  - több vonatkozás-
ban is. Hagyományos
"Karácsonyi partikat"
mind az öt településen
nagy sikerrel tartottuk
meg.

MIIKKLLÓÓSS ISSTTVVÁÁNNNNÉÉ

gyermekjóléti és családse-
gítõ szolgálat vezetõje

Szigetcsépen december 9-
én, Taksonyban december
10-én, Szigethalmon de-
cember 12-én, Szigetszent-
mártonban december 16-
án, Szigetújfaluban decem-
ber 17-én. A partikon
összesen 420 fõ gyerek
jelent meg. Mindenütt a
Sziethalmi Négyszínvirág
Óvoda Csengettyû bábcso-
portja ajándékozta meg a
gyerekeket gyönyörû szívet
melengetõ karácsonyi tör-
ténettel. Köszönjük az óvó
néniknek: Tasnádi  Tündé-
nek,  Csucsiáné  Török
Ilonának,  Takácsné  Kispál
Györgyinek,  Popov  Kajla
Szilviának,  Buzás  Kriszti-
nának,  Dobrovics  Lajosné-
nak,  Staub  Ferencnének,
Koleszár  Tamásnénak,
Merlin  Erikának, akik
munkájuk végeztével siet-
tek mosolyt varázsolni a
gyerekek arcára.
Köszönjük Radics  Gábor
mûszaki  csoportvezetõnek
a kellékek településrõl-

településre szállítását.
Köszönjük a Szent István
Általános Iskola élelme-
zésvezetõjének  és  konyhai
dolgozóinak  a  finom  teát.
Az adventi készülõdés
csúcspontja december 12-e
péntek volt, amikor a gyer-
mekjóléti szolgálat munka-
társai délelõtt az erdei
Mikulást segítették, délu-
tán a Szabadidõközpont-
ban a hagyományos
kakaópartit bonyolították.
Szigethalmon ez a legked-
veltebb parti az év során,
hiszen ekkor minden meg-
hívott gyermek /110 fõ/
névre szóló ajándékot kap,
amit a gyermekjóléti szol-
gálat munkatársai vásá-
roltak meg, és csomagolták
fél kg szaloncukorral
együtt, hogy örömet szerez-
zenek a gyerekeknek.
Ebben az évben még plusz
ajándékot is kaptak a HIT
gyülekezet szigethalmi cso-
portjának mikuláscsomag-
ját, valamint a kakaót is
tõlük kapták a gyerekek.
Köszönjük Szirák  Eszter-
nek,  Hegedûs  Máriának,
Tóth  Eszternek,  és  Tóth
Csabának akik a mikulás-
csomagokkal és a finom
kakaóval örömöt loptak
gyermekeink szívébe.
Sõt az Erdei Mikuláson
osztott csomagokból is
mindenki kapott, ami szin-
tén minden gyermek szá-
mára nagy örömöt okozott.
Köszönet ezért Kerekesné
Nagy  Julianna  igazgatóhe-
lyettes asszonynak.
Köszönjük alpolgármester
asszonyoknak Fernczi
Editnek  és  dr.  Schuller
Gábornénak, valamint
Markó  Tiborné gyermek-
védelmi felelõsnek és a
Gyermekbarátok Szigethal-

mi Szervezetének
vezetõjének, hogy
segítették a parti
lebonyolítását és
a sok-sok aján-
dék átadását.
Köszönjük  a  Vá-
rosi  Szabadidõ-
központ  munka-
társainak, hogy
segítették a ren-
dezvényt. Utol-
jára, de nem
utolsó sorban kö-
szönöm  Önkor-
mányzatunknak
évek óta folya-
matos segítését
és kollégáimnak:
Fabula  Jánosné-
nak,  Farkasné
B e r n h a r d t
B o r b á l á n a k ,
M a l i n o c z k i
M á r t á n a k ,
S z é k e l y i n é
Walter  Ágotának,
Mizseiné  Benk
S z i l v i á n a k ,
K o l e s z á r
K a t a l i n n a k ,
Takácsné  Kutasi
M á r i á n a k ,
K e l e m e n
B é l á n é n a k ,
Vitáris  Juditnak,
Gerbár  Juditnak,
Jánoska  Konrád-
nénak,  Jeneiné
Bartha  Líviának
és  Fekete  Tóth
L á s z l ó n é n a k
segítõ munkáju-
kat.
Segítségükel mo-
solygós gyermek-
arcok és sugárzó
tekintetû gyere-
kek várták a
nagy ünnepet a
KARÁCSONYT!

Hírmorzsák
2009. január Szigethalmi Híradó 9. oldal
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Élet az iskolákban-óvodában

ISMÉT ELINDUL AZ "ÚTRAVALÓ
ÖSZTÖNDÍJPROGRAM" ISKOLÁINKBAN
TÉZSLÁNÉ F. KLARISSZA

Az Útravaló ösztöndíj prog-
ramot 2005-ben indította a
kormány. A négy elembõl
álló ösztöndíjprogram célja,
hogy a hátrányos helyzetû,
illetve a halmozottan hát-
rányos helyzetû tanulókat
felkarolja, valamint a ter-
mészettudományok iránt
érdeklõdõket támogassa. A
korábbi évek tapasztalatai
azt mutatják, a támogatás
elérte célját, az ösztöndíjban
részesülõ diákok iskolai tel-
jesítménye jelentõsen javult.
A 2007-2008-as programban
közel 20 ezer diákot több
mint ötezer mentor segített.
A hátrányos helyzetû nyol-
cadikos diákok több mint 80

százalékát felvették érettségit
adó középiskolába.
Az Út a középiskolába prog-
ram a hetedik és nyolcadik
osztályos diákokat, illetve
mentoraikat támogatja, az Út
az érettségihez program a
kilenc-tizenkettedik osztá-
lyos hátrányos helyzetû-
eknek nyújt támogatást, az
Út a szakmához program a
szakiskolai és szakközép-
iskolai diákok hiányszak-
mára való beiskolázását
ösztönzi, míg az Út a
tudományhoz program célja
a természettudományok,
mûszaki tudományok és a
matematika iránt érdeklõdõ
diákok tehetséggondozása,
célja, hogy elõsegítse a
kiemelkedõ teljesítményû

diákok további fejlõdését. A
támogatásban részesülõ
diákok és mentorok havonta
meghatározott összegû jut-
tatásban részesülnek.
A szigethalmi iskolák, össze-
sen 10 tanulóval az "Út a
középiskolába" alprogram
nyertes résztvevõi, melynek
célja a 7-8. évfolyamon tan-
uló diákok felkészítése
érettségit adó középiskolá-
ban való továbbtanulásra. Az
alprogram keretében a ta-
nulót egy mentori felada-
tokat ellátó tanár segíti
tanulmányaiban és a pálya-
választásban. 
A program minden részt-
vevõjének sikerekben és
eredményekben gazdag
munkát kívánunk.

A  PÁLYAVÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS TEENDÕK,  HATÁRIDÕK

2008.  dec.  10. A központi felvételi vizsgára való jelentkezési lapok leadása
2009.  jan.  23.  14h
Központi írásbeli felvételi vizsga a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba
2009.  jan.  24.  10h Központi írásbeli felvételi vizsga a 8. évfolyamosoknak
2009.  jan.  29.  14h Központi írásbeli pótfelvételi vizsga a 4., 6. és 8. évfolyamosoknak
2009.  febr.  12.    
A központi írásbeli felvételi vizsgák eredményeinek kiírása a középiskolákban
2009.  febr.  20.    
A középiskolai jelentkezési lapok és a tanulói adatlapok elküldése a középiskolákba
illetve a gyõri felvételi központba (A lapokat az osztályfõnökök töltik ki, majd a tanulók,
a szülõk, az osztályfõnökök és az igazgató is aláírják)
2009.  febr.23.-mmárc.  13. Szóbeli meghallgatások a középiskolákban
2009.  márc.  19-220.
A tanulói adatlapok módosításának lehetõsége 
(Kizárólag a sorrenden lehet változtatni)
2009.  ápr.  27.      
A középiskolák megküldik a felvételi és elutasító értesítéseket a tanulóknak és az
iskolának
2009.  máj.  4-115. Rendkívüli felvételi vizsgák
2009.  jún.  15. A jegyzõ értesítése a felvételt nem nyert tanulókról
2009.  jún.  22-330. Beiratkozások a középiskolákba

Egészséges életmóddal az
allergia ellen címmel meg-
hirdetett pest megyei verseny
megszervezésére és lebony-
olítására kapott felkérést a
szigethalmi Gróf Széchenyi
István Általános Iskola neve-
lõtestülete. Az alsó és felsõ
tagozatos korosztály részére,
az iskola pedagógusai által
összeállított, változatos és
érdekes feladatokon a me-
gyébõl a döntõbe bekerült 30
általános iskola 39 csapata,
összesen 156 tanuló törhette
a fejét. 
Budapesten, a Megyeházán
2008. november 27-én
megrendezett program meg-
valósításában 14 "széc-
henyis" pedagógus tevékeny-
kedett. 
Szûcs Lajos Pest Megye
Közgyûlésének Elnöke nyitot-
ta meg a versenyt, õ adta át a
helyezetteknek járó értékes
díjakat - kerékpárokat, MP4
lejátszókat, játékokat. A ren-
dezvényt Pest Megye Önkor-
mányzata hozta létre és
támogatta. Koordinátorai
voltak, Pest megye részérõl
Kojnok Alexandra, az
Országgyûlés Környezetvé-
delmi Bizottsága részérõl
Apró Georgina. Ezúton is
köszönjük a felkérést, a
mindannyiunk számára ma-
radandó élményt. 

Tisztelettel megköszönöm a
22. alkalommal, 2008. de-
cember 12-én megrendezett
Erdei Télapó városi program
sikeres lebonyolításához
nyújtott támogatást Sziget-
halom Város Önkormányza-
tának, Szigethalom Város
Képviselõ-testületének, a
Gyermekjóléti Szolgálat és a
Városi Szabadidõközpont
vezetõinek és munkatársa-
inak, a Ráckevei Erdészet
dolgozóinak, a szigethalmi
oktatási intézményekben dol-
gozó kollégáimnak, a Gróf
Széchenyi István Általános
Iskola vezetõjének, nevelõ-
testületének és technikai dol-
gozóinak. 

Kerekesné Nagy Julianna
igazgatóhelyettes

Szakmai napok a Gróf Széchenyi István Általános Iskolában
A MOZAIK Kiadóval közösen sikeres szakmai napokat tartottunk a Gróf Széchenyi István
Általános Iskolában. A kistérség iskoláiból rengeteg pedagógus vett részt a kompetenciafej-
lesztésrõl és a nem szakrendszerû oktatásról szóló elõadásokon. Szegedi és budapesti
fõiskolákról, valamint Szentesrõl érkeztek neves szakemberek, akik gyakorlati példákkal,
tanácsokkal segítették a pedagógusok szakmai munkáját. Makádi Mariann földrajz, Balogh
Terézia kémia és Pintér Klára matematika tantárgyhoz kapcsolódva tartottak remek elõadá-
sokat. A továbbképzések ingyenesek voltak, amit ezúton is megköszönünk a MOZAIK
Kiadónak és szervezõjének, Badics Katalin asszonynak.
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"Tisztává" válni sokkal köny-
nyebb, mint "szárazzá". Az
elsõ életév vége felé a legtöbb
baba megtanul egyedül 
ülni, és sok csecsemõ vi-
szonylag rendszeresen,
naponta azonos idõben
telepakolja a pelusát. Ezért
ekkor némely szülõ elhatároz-
za, hogy mivel a nagy
eseményt elõre lehet tudni,
ráülteti gyermekét a bilire. 

BOORRII JUUDDIITT

fejlesztõpedagógus

Fontos tudnunk, hogy ebben az eset-
ben nem beszélhetünk még szo-
batisztaságra szoktatásról. A baba
nem érti az összefüggést, hiszen nem
magától ült a bilire, ennél fogva nem
is tud velünk együttmûködni. Ha a
baba "nagydolgainak" idejét rend-
szeresen helyesen találjuk el, és sik-
errel járunk, nemhogy jót teszünk,
inkább nehezítjük a dolgunkat. 
A héthónapos gyerek nem fog még
tiltakozni, de két hónappal késõbb
valószínûleg utálni fogja a bilit.
Közben, pedig megtanul mászni, és a
bilin való ücsörgés értelmetlennek
tûnik számára, tehát nem fogjuk
tudni rávenni, hogy ott maradjon
rajta. Ne  siessük  el  a  szobatisztaság-
ra  szoktatás  kezdetét. Ha az elõtt
vezetjük be a bili használatot, hogy a
gyerek fizikailag érett lenne, abból
semmi jó nem származik. 
Elsõ célunk, hogy a gyermek megtan-
ulja, mire való a bili. Ha már elég
nagy ahhoz, hogy egyáltalán érdekel-
je a dolog, engedjük, hogy ráültesse a
mackóját vagy valamelyik babáját.
Lehet, hogy ezután õ maga is ki akar-
ja majd próbálni. Amikor a gyermek
már tudatában van annak, hogy
sürgõs a dolog, már elõtte is biztosan
érzi, és oda is figyel rá, akkor
elérkezett a megfelelõ pillanat a szo-
batisztaságra szoktatás elkezdéséhez.
A jellegzetes arckifejezésbõl, tartásból
a szülõ rendszerint elõre tudja a nagy
eseményt. Ilyenkor a gyermek hirte-
len megáll, rövid idõre abbahagyja,
amit csinál, esetleg picit kipirul,
erõlködik. A második év közepe táján
fedezi fel az összefüggéseket. Ilyenkor
még nem elég nagy a gyermek ahhoz,
hogy rendszeresen használja a bilit,
de ahhoz már igen, hogy megis-
merkedjen vele.  A bilinek ráülve

kényelmesnek kell lennie, és az is
fontos, hogy a gyermek tökéletesen
biztonságban érezze magát rajta
akkor is, ha ülés közben izeg-mozog.
Ne boruljon föl könnyen, legyen kön-
nyen tisztítható. Soha ne próbáljuk
meg a gyereket erõvel ráültetni a
bilire. A tipegõk elõszeretettel teszik
az ellenkezõjét annak, amit kérünk
tõlük. Csak akkor tudjuk szobatisz-
taságra szoktatni, ha a kicsi szabad
akaratából mûködik együtt velünk.
Minden erõltetés csak a szülõ sikerte-
lenségét valószínûsíti.
Kétévesen a gyermek már önállóan is
oda tud menni a bilihez, és kis segít-
séggel le tudja venni a ruháját,
egyedül rá tud ülni a bilire, majd fel
tud kelni róla. Minél inkább úgy érzi,
hogy az egész mûvelet az õ irányítása
alatt áll, annál kevésbé valószínû,
hogy rossz néven veszi a dolgot.
Gondoskodjunk róla, hogy a bili a
megszokott helyén legyen. A gyerek
tiltakozása esetén semmiképp sem
szabad a bilizést erõltetni. Sok olyan
gyerek van, aki - ha a megfelelõ pil-
lanatban, ügyesen ismertetik meg a
bilivel - néhány hét leforgása alatt tel-
jesen rászokik. De legyünk óvatosak,
ha a gyerek nem fogadja ilyen
szívesen az újítást. Vannak gyerekek,
akik rögtön vécére ülnek szívesen:
ilyenkor használjuk a szûkítõt, és
tegyünk a lábuk alá sámlit. A nyár
sokat segíthet a bilire szoktatásban.
Amikor jó idõ van, és megtehetjük,
tartsuk minél többet "szabadon" a
babát, pelenka nélkül. (Higiéniai
okokból egy kis bugyikát ilyenkor is
érdemes ráadni. Nagyon sok kisma-
ma számol be arról, hogy a nyári
hónapokban sikerült szobatisztává
válnia a kisgyermekének, hiszen
ilyenkor jobban érzi, mikor van szük-
sége a bilire, és a nedvesség kelle-
metlen érzése miatt is jobban odafi-
gyel. Még egy jó tanács! Ne fújjuk fel
a dolgot! A bili használat ne váljon
erkölcsi kérdéssé. Az, hogy a
pelenkája helyett a bilit használja,
nem több, mint egy új készség, amit
épp most tanul meg. Ha a biliben van
az "eredmény", természetesen
örüljünk neki, és dicsérjük meg fel-
nõtt viselkedéséért, de nem szük-
séges hosszasan lelkendeznünk.
Ugyanígy az sem tragédia, ha a
"nagydolgok" nem úgy sikerülnek,
ahogy elterveztük, elég annyit megje-
gyeznünk ilyenkor, hogy "hátha hol-
nap már a bilibe sikerül".

CsemeteneveldeSIKERES MATEMATIKA BEMUTATÓ
A GRÓF SZÉCHENYIBEN

November 14-én kistérségi tovább-
képzési napot tartottunk a Gróf
Széchenyi István Általános Iskolában.
Nagyon örülök, hogy Bihariné Kiss
Anikó tehetséggondozó óráját válasz-
tottam. A harmadik évfolyamos gyer-
mekek kiscsoportokban, majd egyéni-
leg dolgoztak. Kolléganõm a modern
kooperatív, valamint a klasszikus
módszereket tökéletes arányban
ötvözte. A játékosság mellett nagy
hangsúlyt fektetett a kombinációs
képesség és a problémamegoldó gon-
dolkodás fejlesztésére is. Úgy tûnt, a
tanulók kedvencei közé tartoznak a
Logi-sztori rejtvényei. A sok feladat
közben frissítõen hatott a Varázs-zsák.
Kitapintva a titkos kincseket, logikus
kérdéseket tettek fel az adott tár-
gyakról.  Az óra végén a Nemzetközi
Kenguru Matematika Verseny tesztjei
közül is választhattak. Anikó az elsõ
két évfolyamon minden osztállyal
külön órában foglalkozott. A gyer-
mekek rátermettségét megismerve a
harmadik évfolyamon összevont
foglalkozásokat tart, de szívesen
fogadja azokat is, akik nem kie-
melkedõ képességûek.  A kicsik még
pénteken az 5. és 6. órában is boldo-
gan járnak hozzá, miközben a
figyelmük és koncentrációs képes-
ségük folyamatosan fejlõdik. A gyer-
mekek teljesítménye egyre ered-
ményesebb, és erre mi, tanítók is
építeni tudunk.

Ráczné Nochta Tímea tanító

November 14-én iskolánkban
Szakasits D. Ágnes logopédus-gyógy-
pedagógus matematika-foglalkozást
tartott, tanulásban akadályozott gyer-
mekek részére. Különbözõ korú és
osztályfokú tanulók saját szintjüknek
megfelelõen kaptak feladatokat. Az
órát közös játékos feladatokkal
kezdték: bemutatkozós játék, célba
dobás, amellyel már a konkrét órai
feladatokra tértek át. Ezután egyéni
differenciált feladatokat kaptak:
számok bontása - Pötyi építõjátékkal,
logikai feladatok - tevékenységgel,
helyiérték-táblázat - dobókockával. A
tanulók egymás munkáit ellenõrizték.
A jó megoldásokért jutalmul kis kavi-
csokat kaptak, amelyeket haza is
vihettek. A felhasznált pedagógiai
módszerekbõl sokat hasznosíthatunk
mi is, "többségi pedagógusok".

Domokos Ilona tanító

A  kicsi  "nagydolgai",  avagy  hogyan  szoktassuk  gyermekünket  
szobatisztaságra
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December 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
7.  szerda 18:00 Regenerációs  Alapítvány                  
8.  csütörtök 15:00 Vidám Nyugdíjasok  
9.  péntek 18:00 Civil fórum  
14.  szerda 15:30 Asszony Kórus  

18:00 Regenerációs Alapítvány                  
15.  csütörtök  15:00 Mozgáskorlátozottak  
16.  péntek 16:00 Szegfû Klub Hátrányos helyzetû gyerekek 

pót szilveszter   18:00 Cserkészek   
21.  szerda Tárlat berendezés  
22.  csütörtök Téli Tárlat  
23.  péntek Téli Tárlat  
24.  szombat Téli Tárlat  
25.  vasárnap Téli Tárlat  
26.  hétfõ Téli Tárlat  
27.  kedd 9:00-13:00 Termék Bemutató  

15:00 Nyugdíjas Baráti Kör  
28.  szerda 15:30 Asszony Kórus  

18:00 Regenerációs Alapítvány                  
29.  csütörtök 15:00 Mozgáskorlátozottak  
30.  péntek Szülöi fórum  
1.  vasárnap 15:00 Napsugársziget Családi klub  
4.  szerda  15:30 Asszony Kórus   

18:00 Regenerációs  Alapítvány                  
5.  csütörtök Galamb Kiállítás berendezés  
6.  péntek Galamb Kiállítás  
7.  szombat Galamb Kiállítás  
8.  vasárnap Galamb Kiállítás  

5.  hétfõ 18:00 Thai Chi     9:30 Hastánc  
8.  csütörtök 15:00 Csillag Születik Ének Iskola    18:30 Thai Chi   
9.  péntek 19:00 Társastánc Klub  
11.  vasárnap 15:00 Karate  
12.  hétfõ 15:00 Nyugdíjas torna  18:00 Thai Chi  19:30 Hastánc  
13.  kedd  19:00 Társastánc Klub  
14.  szerda 10:00 Baba-Mama Klub

19:30 Sziget Néptánc  
15.  csütörtök 15:00 Csillag Születik Ének Iskola  18:30 Thai Chi  
16.  péntek 19:00 Társastánc Klub  
19.  hétfõ 15:00 Nyugdíjas torna 18:00 Thai Chi   19:30 Hastánc  
20.  kedd 19:00 Társastánc Klub  
21.  szerda 10:00 Baba-Mama Klub   19:30 Sziget Néptánc  
22.  csütörtök 10:00 Vetítés  15:00 Csillag Születik Ének Iskola

18:30 Thai Chi  
23.  péntek 10:00 Vetítés   19:00 Társastánc Klub  
24.  szombat 14:00 Zártkörü  
25.  vasárnap 15.00 Karate  
26.  hétfõ 10:00 Vetítés   15:00 Nyugdíjas torna   18:00 Thai Chi

19:30 Hastánc  
27.  kedd 19:00 Társastánc Klub  
28.  szerda 10:00 Baba-Mama Klub  19:30 Sziget Néptánc  
29.  csütörtök  15:00 Csillag Születik Ének Iskola  18:30 Thai Chi  
30.  péntek 19:00 Társastánc Klub  
1.  vasárnap 15:00 Napsugársziget Családi klub  
2.  hétfõ  15:00 Nyugdíjas torna   18:00 Thai Chi   19:30 Hastánc  
3  kedd  19:00 Társastánc Klub  
4.  szerda 10:00 Baba-Mama Klub    19:30 Sziget Néptánc  
5.  csütörtök Galamb Kiállítás berendezés  
6.  péntek  Galamb Kiállítás   

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

5.  hétfõ 15:00 Csillag születik Ének Iskola    18:30 AA  
7.  szerda 17:00 Felnõtt kórus  
8.  csütörtök 18:00 Kulturális Baráti kör  
9.  péntek 18:00 Cserkészek  
12.  hétfõ 15:00 Csillag születik Ének Iskola  18:30 AA  
14.  szerda 17:00 Felnõtt kórus   18.00 Kulturális Baráti Kör  
15.  csütörtök 18:00 Kulturális Baráti kör  
16.  péntek 19:00-Jobbik Szigethalmi Szervezete  
19.  hétfõ 15:00 Csillag Születik Ének Iskola    

16:30 Életmód és Egészségvédõ Egyesület    18:30 AA  
21.  szerda 15:30 Asszony Kórus      17:00 Felnõtt kórus

18:00 Regenerációs Alapítvány  
22.  csütörtök  18:00 Kulturális Baráti kör  
23.  péntek  18:00 Cserkészek   
24.  szombat 14:00 Zártkörü  
26.  hétfõ 15:00 Csillag születik Ének Iskola   18:30 AA  
28.  szerda 17:00 Felnõtt kórus           18.00 Szegfû Klub  
29.  csütörtök 18:00 Kulturális Baráti kör  
30.  péntek 18:00 Cserkészek   
2.  hétfõ  15:00 Csillag születik Ének Iskola   18:30 AA  
4.  szerda 17:00 Felnõtt kórus  
5.  csütörtök Galamb Kiállítás berendezés  
6.  péntek Galamb Kiállítás  
7.  szombat Galamb Kiállítás  

6.  kedd 8:30-10:00 Angol tanfolyam 
13:00-14:30 Falugazdász fogadó óra  

7.  szerda 17:00 Körút Autósiskola  
8.  csütörtök 8:30-10:00 Angol tanfolyam   
9.  péntek 17:00 Körút Autósiskola  
13.  kedd 8:30-10:00 Angol tanfolyam 

13:00-14:30 Falugazdász fogadó óra  
14.  szerda  17:00 Körút Autósiskola  
15.  csütörtök  8:30-10:00 Angol tanfolyam   
16.  péntek 17:00 Körút Autósiskola  
20.  kedd 8:30-10:00 Angol tanfolyam 

13:00-14:30 Falugazdász fogadó óra    19:30 Film klub  
21.  szerda 17:00 Körút Autósiskola  
22.  csütörtök 8:30-10:00 Angol tanfolyam   
27.  kedd 8:30-10:00 Angol tanfolyam 

13:00-14:30 Falugazdász fogadó óra  
29.  csütörtök 8:30-10:00 Angol tanfolyam   
3.  kedd 8:30-10:00 Angol tanfolyam 

13:00-14:30 Falugazdász fogadó óra  

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
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Felhívás szavalóversenyre V.75 GALAMBTENYÉSZT
EGYESÜLET GALAMB-, 
KISÁLLAT- VALAMINT DÍSZ-
NÖVÉNY KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR
"Erdõk, mezõk állatai" címmel
vadászati kiállítás nyílik a
Szigethalmi Lokálpatrióták szerve-
zésében.
Kiállítás  helye: Városi
Szabadidõközpont
Nyitva  tartás: 2009. február 7. 8-
18 óra, 2009. február 8. 8-15 óra
A  megnyitó  ideje: 2009. január 22.
csütörtök 18 óra
Helye: Városi Szabadidõközpont
A tárlat megtekinthetõ 2009. január
22-26-ig, hétköznap 8-tól 16 óráig,
hétvégén 10-tõl 16 óráig. 
Érdeklõdni: Deák Gábor: 06-70-
938-99-69. 

A kiállítás ideje alatt a szervezõk
vetítéssel egybekötött elõadásokat
tartanak, melyekre szeretettel vár-
juk az óvodák, iskolák tanulóit,
gyermekeit, a kedves érdeklõdõket.

A  vetítések  tervezett  idõpontjai:  
2009. január 22. 10 óra
2009. január 23. 10 óra
2009. január 26. 10 óra

A vetítés idõtartama 1 óra, melyre
elõzetesen bejelentkezni a hely-
torteneti.gyujtemeny@szigeth-
alom.hu e-mail címen, valamint a
06-70-380-76-81 és a 06-24-401-
837 telefonszámokon lehet
Kleineizel Ilonánál. 
Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk.

ANGOL  NYELVTANFOLYAMOK
SZIGETHALMON

Az új évben kezdjen új életet és
tanuljon angolul!  Kezdõ  és  haladó
angol  nyelvtanfolyamok  indulnak
2009.  január  12-ttõl  Szigethalmon
a Városi Szabadidõközpontban
(Sport u. 4.).  A kurzusok 60
órásak (heti 2*2 tanóra). A csopor-
tok tervezett létszáma: 6-10 fõ.
Tandíj:  54.000  Ft/fõ
Beiratkozás: 
2009. január 5-9-ig telefonon
egyeztetett idõpontokban.
Rugalmas órabeosztás a jelentke-
zõk igényeinek egyeztetése után!
Pótbeiratkozás  kezdõ  csoportba:
Kedden és csütörtökön 08.15-
09.45 idõpontban tartott KEZDÕ
csoportba pótbeiratkozás lehet-
séges!
További  információ: 06-20/931-
1098, Dusnoki Tibor

CSALÁDI DISZNÓVÁGÁS

A Szigethalmi Lokálpatrióták Egyesülete szeretettel meghívja önt  és  kedves
családját  a  családi  disznóvágásra.  
Ideje: 2009. január 31-én 9. óra
Helye:  Helytörténeti Gyûjtemény, 2315, Fiumei u. 48.
A belépõ ára 400 ft/fõ (tíz éves korig 200 ft) Amely tartalmazza a disznóvágá-
son, valamint a családi programon való részvételt, a helytörténeti gyûjtemény
megtekintését, támogatását, és a vendéglátást.
Érdeklõdni:
Deák Gábor 06-70-938-99-69
Programok:  
9:00 családi program: kézmûves foglalkozások, vendéglátás, disznótoros

Az autóval érkezõket kérjük, hogy használják a Helytörténeti Gyûjtemény
parkolóját.

Tisztelt Vezetõk!
Szeretettel meghívjuk Önöket
és/vagy érdeklõdõ tagjaikat a
következõ Civil Fórumra
Idõpontja: 2009. január 9. 18 óra
Helyszín: Városi Szabadidõközpont

Tervezett  témáink:
- Boldog újévet
- Tájékoztató a Szigethalmi Polgár-
mesteri Hivatal Szervezetfejlesztése
ÁROP 3.A.1 pályázatáról (Civil
szervezetekkel való kapcsolattartás
erõsítése)
- Lengyel - Svéd fiatalok fogadása,
családi kapcsolatok építése
- Civil tájoltatás
- Kulturális pontgyûjtõ

- 2009-es Önkormányzati civil
pályázat
- Új rendezvények
- Egyéb

Egyéb témajavaslatokat, prob-
lémákat, kérdéseket a kulturhaz@
szigethalom.hu e-mail címre várunk!
Kérjük a civil szervezetek, intéz-
mények vezetõit, hogy képviseljék
magukat a Fórumon, vagy delegál-
janak 1 fõt a megbeszélésre!
Mindenkit szeretettel várunk!

Üdvözlettel:
Lang Mónika igazgató

Szigethalom Város Önkormányzata,
Hegedûs Géza Városi Könyvtára,
Szigethalom és Környéke Gyer-
mekjóléti és Családsegítõ Szolgálata,
valamint Városi Szabadidõközpontja
szavalóversenyt  hirdet,  a  2009-ees
Kazinczy  -  év  alkalmából  "Magyar
versek  gyöngyszemei"  címmel.
A  verseny  feltétele: egy magyar költõ
szabadon választott költeményének
elmondása. Nevezés  határideje  :
2009. február 11. szerda 12 óra.
(határidõn túl nevezést nem
fogadunk el). Nevezés helye szemé-
lyesen a Városi Szabadidõközpont-
ban, telefonon: a 06-24-889-229-es
számon, illetve a kulturha@szigeth-
alom.hu e-mail címen. Szükséges
adatatok: a versenyzõ neve, kora,
telefonszáma, választott vers szerzõ-
je, címe és a felkészítõ neve. A
nevezési lap a www.szigethalom.hu
oldalról is letölthetõ.
I.  Elõdöntõ  ideje:
2009. február 16. hétfõ 14 óra,

helye: Városi Szabadidõközpont
színház terme (1-2. osztály, 3-4.
osztály), és zöld terme (óvoda)
Korcsoport: óvodások, 1-2. osztály,
3-4. osztály.
II.  Elõdöntõ  ideje:  
2009. február 18. szerda, 14 óra,
helye Városi Szabadidõközpont szín-
ház terme
Korcsoport: 5-6. ; 7-8. osztály
Döntõ:  
2009. február 18. szerda, 14 óra,
helye, Városi Szabadidõközpont
színház terme 

A döntõbe jutottak, valamint a
középiskolás és felnõtt korcsoport.
A versenyre fogyatékkal élõk jelent-
kezését is várjuk.
Minden döntõbe jutott versenyzõ
ajándékot kap, korosztályokét az
elsõ három helyezett díjazásban
részesül. Minden jelentkezõ szeretet-
tel várunk.



Csak Sportosan
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Ünnepélyes Oktatási Kulturális és Sport Bizottsági 
ülés 2008-ban  - Legeredményesebb sportolóink tiszteletére

MIIKKLLÓÓSS ISSTTVVÁÁNNNNÉÉ

képviselõ, OKSB elnök

2003. óta minden év utol-
só oktatási-kulturális és
sport bizottsági ülésre
meghívjuk sporte-
gyesületeink vezetõit és az
év legügyesebb sportolóit.

2008. december 11-én a
Városi szabadidõközpont-
ban a 2008. évben leg-
eredményesebb sportoló-
kat és edzõiket hívtuk
meg. A sportvezetõk
beszámoltak a végzett
munkáról és a sikerekrõl.
Nagyon jó volt hallgatni a
színes élményszerûen elõ-
adott programokat.

A beszámolók elröpítettek
bennünket a meccsekre,
küzdõterekre, ahol SZI-
GETHALMI SPORTOLÓK
becsülettel, nagy küzdeni
akarással helytálltak és
hírnevet szereztek egye-
sületüknek és Sziget-
halom Városnak.

Önkormányzatunk Kép-
viselõ -testülete erkölcsi
elismeréséül oklevéllel ju-
talmazta a korosztályok
legjobbjait és az edzõiket.

Az okleveleket Ferenczi
Edit alpolgármester asz-
szony és Reményi Sándor-
né képviselõ asszony
adták át. Ezután a
sportolók megvendégelése
következett. Válogatott
finomságokkal erõsíthet-
ték a sportolók kondí-
cióikat.

Ezúton is gratulálunk vá-
rosunk 2008 évi legered-
ményesebb sportolóinak,
akikre nagyon büszkék
vagyunk. 
További sikereket kívá-
nunk Szigethalom Kép-
viselõtestület és Bizott-
ságai nevében.

""JJÖÖTTTTÜÜNNKK,,  FFUUTTOOTTTTUUNNKK,,
GGYYÕÕZZTTÜÜNNKK……""

Mi 12-en, "szentistvá-
nosok" elsõ alkalommal
vettünk részt a ráckevei
Mikulás futáson. Megér-
kezve a rajthelyre egy kis
bemelegítõ kocogással fel-
térképeztük az útvonalat.
Farkas Ágnes, olimpiai
kézilabdás- a verseny
fõvédnöke- ellõtte a rajtot,
s futóink uzsgyi, neki-
veselkedtek a távnak. 
Pár száz méter után csa-
patunk favoritja, Judik
Richárd már 10-15 méter-
rel elhúzott a többiektõl és
csupán a helyismeret hi-
ánya szorította vissza az
abszolút 2. helyre. Sorra
tünedeztek fel a célban a
"szentesek" és végül a fiúk
és a lányok kategóriá-
jában is besöpörtük a do-
bogós helyezéseket. 

Fiúk:

1. Judik Richárd, 
2. Kovács Imre, 
3. Katona Tamás. 

Lányok:

1.Németh Nikolett, 
2.Csüllög Mónika, 
3. Csáki Szabrina

Az eredményhirdetés után
a jól végzett munka fárad-
ságával indult a kis csap-
at haza. Hajrá Sziget-
ország! Hajrá Szigetha-
lom!

Kontha Gabriella

Toperczer András
Katona Tamás
Kovács Imre
Pántya Györgyné

Edzõ:  
Nád Béla

SSzziiggeetthhaallmmii  UUllttrraaffuuttóókk
EEggyyeessüülleettee
Bán Péter

Edzõ: 

Szabó Piroska

KKiicckk-bbooxx  EEggyyeessüülleett
Elszaszer Kitti
Elszaszer Dávid
Dér Ádám

Edzõk: 

Hudák Marianna
Nagy Gábor
Gnyálin István

SSzziiggeett  EExxttrréémm  SSppoorrtt
Mádai Tamás
Széll Attila

Sportvezetõ:
Sindel Norbert

DDaanncceellaanndd
TTáánnccccssooppoorrtt
EEggyyeessüülleett
Mizsér Tamás
Pataki Csaba
Csordás Dávid
Tóth Barnabás
Zsebõk Dávid
Derda Sándor
Kovács Dániel
Takács István
Szeleczki Vivien
Fáki Anna
Csordás Alexandra
Tarsoly Fanni
Kiss Hajnalka
Tajti Alexandra
Takács Andrea
Székely Anita

Edzõk:  
Illés Andrea
Császár Péter

AZ OKLEVÉLLEL KITÜN-
TETETT SPORTOLÓK ÉS

EDZÕIK:

KKiiss-DDuunnaa
SSppoorrtteeggyyeessüülleett
Németh Emese
Bukovszky Szonja 
Havalda Balázs
Czitsa Gábor
Medveczky Erika
Legrand Tímea

Edzõk:

Kákai Bettina
Básti Attila

SSeeiizzaann  KKaarraattee-DDoo
SSppoorrtteeggyyeessüülleett
Agócs Ádám
Holocsi Bence
Kiss Gergõ
Nagy Márton
Takács Dóra

Edzõ:  Haász Zoltán

SSzziiggeetthhaallmmii  DDiiáákk  
RRööppllaabbddaa  KKlluubb
Villányi Brigitta
Szabó Vivien
Bál Zsuzsanna
Veszelka Erzsébet
Vereckei Bea

Edzõk:  
Sándor Róbert 
Illés Ágnes

SSzziiggeettaallmmii  KKeenngguurruukk
DDiiáákk  SSppoorrttEEggyyeessüülleettee
Farkas Adél és 
Barna József
Edzõk: 
Kovács Györgyi
Jassó Csaba

SSzziiggeetthhaallmmii
TTeelljjeessííttmméénnyyttúúrráázzóókk
EEggyyeessüülleettee
Judik Richard 
Kristály Christopher



2009. január Szigethalmi Híradó 17. oldal

A SZIGETHALMI TE 
KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYER ó m e ó  é s  J ú l i a

LANG MÓNIKA

edzõ

2008. december 13-án, a
Szigethalmi aerobik csa-
pattal, részt vettünk a 4.
Országos Challenge Kupán
és Vándor Kupán, mely az
országos aerobik verse-
nyek záró rendezvénye. A
Rómeó és Júlia zenéjére
készült step aerobik gya-
korlattal csapatunk meg-
nyerte az országos ver-
senyt, valamint elhoztuk a
legjobb jelmez díjat is. 
Csapat  tagok: Zupka
Eszter, Molnár Ágnes,
Deák Brigitta, Csikár
Csilla, Csikár Zsófia,
Györfi Dóra, Zajzon Anita,
Tóth Ibolya, A Hair címû
verseny aerobik gyakorlat-
tal szintén megnyertük a
versenyt, és mivel ez a pro-

dukció eddig minden
versenyen elsõ helyezést
ért el, így elhozhattuk az
Országos Vándor Kupát is.
Csapat  tagok: Zupka
Eszter, Molnár Ágnes,
Csikár Zsófia, Deák
Brigitta. A Csa-Csa Csajok
országos második helye-
zést értek el.

Csapat  tagok: Zajzon
Anita, Györfi Dóra, Csikár
Csilla, Tóth Ibolya
Molnár Ágnes egyéniben
országos harmadik helye-
zett lett.
Gratulálunk! Szép volt
lányok!

NÁD BÉLA

November 29-én rendezte
egyesületünk, a Szigethal-
mi TE a 15. Csepel teljesít-
ménytúrát, mellyel idén a
hadvezérek egyik legnagy-
obbikának, Savoyai Jenõ
hercegnek állítottunk em-
léket. A mi Szigetorszá-
gunkra általában a poros
utak a jellemzõek. Így mi-
kor november elején kere-
keztem (formás kis egyk-
erekûmmel) itt a szokott
porban "poroszkáltam".
Ezt meg is jegyeztem az
útvonalleírásban! Nem kel-
lett volna.
29-én korán keltem, sza-
lagoztam, mikor a szigetúj-
falusi Duna-partot sza-
lagoztam elkezdett sze-
merkélni, nem nagyon, de
szívósan. Ez a jó szuty-
mákos idõ kitartott egész
nap. Mintha fenn is azt
akarták volna, éljük át mi
is a hosszú, végtelen
árkon-bokron, hóban-szél-
ben hangulatot. A finoman
szólva is pocsék idõ
ellenére 204-en indultak a
túrán. Ez tényleg fanatikus

"banda". Náluk jobban
csak az egy helyben "posz-
toló" pontõröket tisztelem
jobban. Most és
itt- jelképesen
megemelem a ka-
lapom.
A rajt a csodás
ráckevei Savoyai
kastélyban volt. (
Kisebb csoda az
is, hogy beenged-
tek minket!) Mivel
az UMSZ terep-
futó versenye is
aznap volt, "ellõt-
tem" a rajtot, majd folytat-
tam a szalagozást. Kb. 5
perc alatt alul-felül komp-
letten átáztam (nincs az a
Tena vagy Pampers, ami
ezt megakadályozhatta vol-
na). Sikerült is "csont-
velõre" venni a didergést.
Be is menekültem a célba,
a Szent István Általános
Iskola kellemesen fûtött
épületébe. Elkezdtek szál-
lingózni a fanatikusok. 50
kilométer 4 órán belül eb-
ben a cuppogósban!? Resz-
kess Terminátor! (Habár az
igazi az, aki 12 órán ke-
resztül ázik-fázik!) Ahogy

beszélgettek kiderült, csak
a leírás azon pontja
melegítette fel õket, ahol

homokot emlegettem. Az
aktív rekeszizommozgás
(röhögés) rengeteg hõt ter-
melt. (Lehet, hogy leírásom
élete mentett?! ) Minden-
estre a célban volt eszem-
iszom, jelvény, kitûzõ és
oklevél. Ja és voltak sár-
gombócnak látszó cipõk,
csöpögõ ruhák és sok-sok
vidám ARC!
Na, miattuk érdemes tú-
rákat rendezni! ARCOK
gyertek el jövõre is, akkor
André Kertész apropóján
ázhattok szét a "poros"
Szigetországban!

Egy poros túra (avagy hogyan lettem "közröhej" tárgya)

Tisztelt Sporttársak! Egye-
sületünk rendes évi köz-
gyûlését 2009. január 9-
én, pénteken 13 órai kez-
dettel tartja. Amennyiben
közgyûlésünk határozat-
képtelen lenne, megismé-
telt közgyûlésünket janu-
ár 30-án 18 órai kezdettel
tartjuk. A közgyûlés hely-
színe: Szigethalom, Sza-
badkai út 64., a Szent
István Általános Iskola
ebédlõje. Napirendi pon-
tok: 1. A 2008-as köz-

hasznúsági, szakmai és
pénzügyi beszámoló meg-
tartása 2. A 2009-es szak-
mai és pénzügyi tervek
megvitatása 3. Egyebek.
Egyesületünk vezetése kö-
szöni a Savoyai teljesít-
ménytúra szervezõinek
lelkes és áldozatkész
munkáját. Számukra a
nyílt bejárás január 3-án
lesz. Találkozunk a Sziget-
szentmiklós- Gyárteleprõl

….-kor induló HÉV 2. ko-
csijában. A bejárandó táv
a Szigetcsép-Szigethalom
szakasz 15 kilométere.
Minden szigethalmi lakos-
nak kellemes ünnepeket
és jó egészséget kívánunk
az új évre!

Nád Béla
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"VITÉZ" BÉL A KIRÁLYUNKRA EMLÉKEZVÉN…

K A R AT E D I Á K O L I M P I A

NÁD BÉLA

Az Úrnak, 2008. esz-
tendejének õszutóján
(november havának 8.
napján) összegyûltek Dö-
mösön az ország minden
nemû és korú bakancsos
"bajnokai". Voltak itt
tapasztalt hadfiak és
buzgó magoncok bõsége-
sen. Nemcsak ama i-
szonytató távolságok és
szédítõ magosságok le-
küzdése lebegett lelki
szemeik elõtt (mint ezt a
krónikás reményli), de az
is, hogy a befizetett pe-
tákjaikkal nemes célt
szolgálnak. ( A dömösi
prépostsági romok álla-
gának megóvására ada-
koztak eme nemes vi-
tézek.) Az Úrnak is kedve
volt eme díszes kom-
pániában, hiszen fölhös-
ködös, de legalább száraz
idõt varázslott a Duna-
kanyar varázslatos ren-
getegibe. 503-an rugasz-
kodtak neki a feladatnak,

ebbõl 164-en a leghossz-
abb, 246-an a 20 kilo-
méteres, 93-an pedig a
10 kilométeres távot vá-
lasztották a megméretés-
re. A krónikás a
Prédiká lószéknek
nevezett helyen
verte fel sátorát,
r e m é n y k e d v é n ,
hogy sok-sok kipir-
ult arcú ismerõsév-
el parolázhat a
csúcson. Mert aki
leküzdötte az irdat-
lan meredélyt, az
biza csúcsra jutott.
Nem csak a táj,
hanem a szömük is
kitágult itten. Mint
azon drága szala-
gok egy ifiasszony
derekán, úgy fogott
körbe minket gyö-
nyörûségesen szép
Dunánk. Ködbe ve-
szõ hegyek és völ-
gyek incselkedtek ve-
lünk, hívogatták a bajno-
kokat. Fedezz fel minket!
Az erdõ pazarul ontotta a
színek sokaságát. Az üde

zöldtõl a sárgán át a
veresig. Mikor elfogyott a
hadoszlop még marad-
tam egy kicsit nézelõdni,
meditálni, oszt irányt

vettem Pilisszentlászló
felé. Jó volt látni a
nyüzsgõ, lelkes sereget,
akik e napon bizonyítot-
ták vitézségüket és ne-

mes lelküket. Több mint
200000 (ma már sajnos)
kevésbé csengõ forinttal
járultak hozzá, hogy a
csodálatos dömösi pré-

postsági emlék az utó-
kornak is látható és ta-
pintható maradjon. 
Gratulálok BAJNOKOK!

KISSZÉKELYI TIBOR

Több mint félezer induló
jelent meg a Magyar-
országi Goju-Ryu Karate-

Do szövetség által meg-
rendezett XIII. WKF (Word
Karate Federation) Karate
Diákolimpián, Budapes-
ten a Kisfaludy utcai
Sportkastélyban. Az igen

rangos verse-
nyen 600 kara-
téka vett részt,
hogy próbára
tegye tudását a
hét küzdõtér
egyikén. A Szi-
gethalmi Egye-
sület vezetõje,
Sensei Haas
Zoltán, volt fe-
lelõs az óriási
nyílt stílusú
rendezvény le-
bonyolításának
nagy részéért.
Elmondása sze-
rint a verseny
jól sikerült, és
a vezetése alatt
dolgozó bírók,
j e g y z õ k ö n y v -

vezetõk, jegyárusok és
minden egyéb posztot
betöltõ rendezõk jól sze-
repeltek. Fontos még
megemlíteni, hogy három
szigethalmi karatés he-

lyezést is ért el az igen
rangos eseményen {Agócs
Ádám 8 éves fiú kata 3.
helyezett, Takács Dóra és
Nagy Réka 18-20 éves
lány kumite 2. és 3.
helyezett}.
A Sportegyesület tagjai
még az év utolsó hónap-
jában, a Karácsonyi pihe-
nés elõtt egy utolsó fárad-
tságos próbatételen men-
nek át, ami nem más,
mint a decemberi övvizs-
gák, illetve az azokra
felkészítõ kemény és fá-
radtságos edzések. A sok-
sok izzadságcsepp, és el-
méleti tanulással eltöltött
órák végül minden vizs-
gázónak sikereket hoztak.

Fogadják Gratulációnkat



Fontos a
fokozatosság, ne

próbálj meg egyszerre minden
rossz vagy rossznak vélt
szokásodtól megszabadulni. A
legfontosabb a táplálkozás, a
felesleges kalóriák elhagyása,
a rendszeres és minõségi
ételek. Utána jöhet a mozgás,
heti két alkalom, aztán há-
rom, de a kocogással vagy
úszással kezdheted akár min-
den napodat. Egy idõ után
már nem fog jól esni a cigi,
de ha mégis akkor is fokoza-
tosan le kell tenni. A zökke-
nõmentes leszokásban több megoldást is kínál az orvos-

tudomány és a természetgyó-
gyászat.
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Egészség-Halom
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Soha ne mond,
hogy soha.
Elõfordulhat, hogy néha
csak kétszer eszel egy
nap, hogy csak 1 liter
vizet iszol, hogy nem
jutsz le az edzõ-
terembe csak
egyszer a héten, ettõl még
nem dõlt össze a világ. A
lényeg, hogy egy hónapban
több legyen - és egyre több - a
megfelelõ minõségû és mennyi-
ségû étkezéses napok száma,
mint a tévé elõtti nassolásos
estéké. Több hét teljen el

háromszori edzéssel,
mint amennyin csak
egyszer sportolsz.
Több nap feküdj le
azzal az érzéssel,
hogy ismét tettél egy
lépést az egész-
ségedért, mint azzal,
hogy felesleges min-
den küzdelem, és
sosem tudsz megvál-
tozni.

Az utolsó megfigyelésem az, hogy a "holnaptól elkezdem" kezdetû fogadalmak a legsérülékenyebbek, a jelen az
egyetlen valóság, tehát ha indul, akkor az most, nem holnap és nem elsején, hanem most. Egészségben és
békességben teljen az új év! Haris Éva Free Time Fitness 

Rettentõ
fontosnak tar-
tom, hogy a
fogadalmak úgy szü-

lessenek, hogy rend
legyen a lelkekben. Tekintsétek végig az elmúlt évet és gondol-
játok át újra mi miért is következett be, és csak olyan célokat tûzzetek

ki magatok elé, melyek bölcsebbé, egészségesebbé és elégetettebbé
tesznek. A célok maradjanak a racionalitás ernyõje alatt, ne próbáljatok a

10-15 év alatt felszedett kilóktól 2 hónap alatt megszabadulni az évtizedes
rossz szokásokon napok alatt változtatni. A megfogalmazás sem mindegy,

hiszen nem egyformán hat a pszichénkre, ha az dereng a fejünkben, hogy hol-
naptól nincs több csoki, vagy ha az, hogy aszaltgyümölcsöt eszek tízóraira.

Most aztán biztosan elkezdesz rendszeresen mozogni, a

cukros üdítõt, ásványvízre cseréled az chipseket, sár-

garépára és édesköményre, eldobod a cigit és még

pénzt is spórolsz majd. Minden év kezdet, együtt jár a

fogadalmakkal, én most adok pár

tippet, hogy a fogadalmakból,

tények és eredmények legyenek.



IMPRESSZUM -  SZIGETHALMI HÍRADÓ-IINGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP

Fõszerkesztõ:  Szirák Eszter Rovatvezetõk:  Séta  a  múltban:  Kleineizel Ilona; Gondolatok  a  könyvtárban:  Miszori
Sándorné; Hírmorzsák:  Miklós Istvánné; Kulturális  programok:  Lang Mónika, Domonkos István; Csak  Sportosan:
Nád Béla; Élet  az  iskolákban,  óvodában:  Tézsláné Farkas Klarissza; Egészség-HHalom:  Haris Éva; Irány  a  Mozi:
Domonkos István; Színes: Szirák Eszter Telefon:  06-224-4403-6656  Nyomda:  Ex-KKop  Bt.    Szigetszentmiklós.  A
Szigethalmi  Híradónál  a  lapzárta  minden  hónap  15. A  megjelenés  várható  idõpontja  minden  hónap  elseje.    E-mmail:  szigethal-
mi.hirado@szigethalom.hu  A  kéziratok  elfogadása  nem  jelenti  azok  feltétlen  megjelenését!  A  szerkeztõ  az  újságban  meg-
jelent  cikkek  tartalmával  nem  feltétlen  ért  egyet.  


