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Napközis tábor 
2009.  Június  22  -  tól  július  31  -  ig  a
Városi  Szabadidközpont-nnál Sziget-
halom, Sport u. 4. (a sportpálya mellett)
Programok: kézmves foglalkozások,
kreatív játékok, sakk, aktiviti, kérdezz-
felelek, stb. képességfejleszt foglalko-
zások, csoportos verseny-játékok, egy
kis torna, egy kis tánc, egy kis zene-
bona, ugrálóvár,vizes csúszda, ping-
pong és egyéb labdajátékok
Naponta 08h -tól 16h -ig. Étkezés:
TÍZÓRAI, EBÉD, UZSONNA. Heti  tur-
nusokra  lehet  jelentkezni:  díja  turnu-
sonként  8000  Ft.
1.június 22.- június 26.-ig.
2.június 29.- július 03.-ig.
3.július 06.-10.-ig.
4.július 13.-17.-ig.
5.július 20.- 24.-ig.
6.július 27.- július 31.-ig.
A tábort 4-10 éves korú gyermekek-
nek ajánljuk. Jelentkezni lehet telefo-
non Keneseiné Ani: 06(30)996-8639.
Valamint E-mailben: 
napsugarsziget@invitel.hu Kérjük igé-
nyét mielbb jelezni, hogy a helyet
biztosítani tudjuk gyermeke számára.

Fe lh ívás
2009. június 20-21-én  "5 éves Sziget-
halom Város" Városnapi rendezvényt
tartunk a Városi Szabadidközpont
területén és környékén. A program i-
deje alatt, biztonsági okokból, a Sport
utcát a Városi Szabadidközpontig
lezárjuk. Gépjármvel csak az enge-
déllyel rendelkezk, valamint az ezen
a szakaszon lakók hajthatnak be. Par-
kolni a régi Égszöv területén a Sport
büfé mellett, valamint a környez  utcá-
kon lehet. A rendezvény okozta kelle-
metlenségért elnézésüket kérjük! Meg-
értésüket köszönjük! Tisztelettel: Szervez k

Ö r ö m   a z   Ü r ö m b e n
A Városi Szabadid
Központ eltti téren már
többször elfordult, hogy
az ott parkoló autókat
megrongálták, most a
saját brömön tapasztal-
tam milyen érzés, ha
autónk két kerekét, a
rombolás öröme miatt
kiszúrják. A Nyugdíja-
sok Baráti Körének jó
hangulatú összejövete-
lér l indultam volna
haza, amikor észrevet-
tem, hogy az egyik kerék
leeresztett. Elször vélet-
len defektnek gondoltam
a dolgot, de hamar kide-
rült, hogy egy másik ke-
rék is lapos, a szúrás-
nyomokat megtalálva,

pedig biztossá vált, hogy
szándékos rongálás tör-
tént. Örömteli volt ebben
az egyébként érthetetlen,
bosszantó esetben, hogy
nem maradtam magam-
ra a bajban. A március
végi szemerkél  esben
Bognár László polgárr
parancsnok és Pollák
János polgárr sietett a
segítségemre. k értesí-
tették a rendrséget és a
helyszínelés befejeztével
még a kerék cserét is el-
végezték, hogy ünnepl
ruhánkat megkíméljék.
Segítségüket, figyelmes-
ségüket ezúton is köszö-
nöm. Köszönet továbbá
Farkas Pál nyugdíjas

klubtársamnak, aki fel-
ajánlotta pótkerekét, hi-
szen két kiszúrt kerék he-
lyére az egy szem saját
pótkerekem kevés lett
volna. Azóta a parkolót
figyel térkamerák hely-
zetét pontosították, hogy
nagyobb területet lehes-
sen velük szem eltt tar-
tani, illetve figyelmeztet
táblák kerültek ki a térre
- kamerával megfigyelt
terület. Remélem, hogy
ezek az intézkedések elveszik
a vandálok kedvét, és sen-
kinek sem kell ezután az
enyémhez hasonló "él-
ményeket" átélnie.

K.T

Mezítláb, meztelen felsõtesttel, birkabõrrel, és maximum
10 percig- Ez a vérfoci Fotó: Domonkos István
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Komplex szervezetfejlesztés Szigethalom
Város Önkormányzatánál 
(ÁROP-3.A.1/A-2008-0005)

"Az  Európai  Unió  által
az  Államreform Ope-
ratív  Program  kereté-
ben  finanszírozott  pro-
jekt."
A  projekt  leírása: Szi-
gethalom Város Ön-
kormányzata a Kép-
viselõ-testület 193/
2008. (VII.14.) Kt.
határozatának eleget
téve 2008. nyarán
pályázatot nyújtott
be Szigethalom Város
Önkormányzata Pol-
gármesteri Hivatalá-
nak komplex szerve-
zetfejlesztésére, melynek
m e g v a l ó s í t á s á r a
2008. novemberében
a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség 19.971.360
forint támogatást ítélt
meg. A projektre vo-
natkozóan Támoga-
tási Szerzõdés került
megkötésre és meg-
kezdõdött a projekt
elõkészítése. A szer-
vezetfejlesztést végzõ
cég kiválasztására
vonatkozóan 2009.
március elején indult
közbeszerzési eljárás,
melynek eredménye-
ként 2009. májusá-
ban Szigethalom Vá-
ros Önkormányzat
Képviselõ-testületé-
nek 115/2009. (IV.23.)
sz. Kt. határozatában
úgy döntött, hogy a

fejlesztés megvalósí-
tásával az EPAP Üz-
letviteli Tanácsadó és
Szolgáltató Kft-t bíz-
za meg. A tanácsadói
szolgáltatás ellenérté-
ke bruttó 19.200.000
forint, a munkálatok
2009. májusában
megkezdõdnek, mely
során átvilágításra és
javításra kerül a Pol-
gármesteri Hivatal
szervezési-mûködési
hatékonysága, külö-
nös figyelmet fordítva
a stratégiai menedzs-
ment és eredményes-
ség szemlélet erõsíté-
sére, a felügyelt in-
tézményeknél a "jó
gazda" hozzáállásra,
a költséghatékonyság
megerõsítésére vala-
mint a partnerekkel
(lakosság, civil szer-
vezetek, vállalkozá-
sok) folytatott kom-
munikációra. Az át-
világítást (diagnoszti-
ka) követõen elké-
szülnek az egyes te-
rületek fejlesztési ja-
vaslatai, majd azok
elfogadása után a
gyakorlatban is átül-
tetésre kerülnek a
Polgármesteri Hivatal
szervezetében. A pro-
jekt eredményeként
egy hatékonyabban
mûködõ, a XXI. szá-

zad kihívásainak meg-
felelni képes szervezet
jön létre, amely ered-
ményeit már rövidtá-
von és közvetlenül is
érezni fogják partne-
reink. A projekt ü-
temterve alapján a
szervezetfejlesztési
projekt várhatóan
2009. év végén feje-
zõdik be, melynek e-
redményeként egy
funkciójában haté-
konyabban mûködõ
szervezetrendszer a-
lakul ki Szigethalom
Város Önkormányza-
tánál. 

Kedvezményezett  ne-
ve  és  elérhetõsége:
Szigethalom Város
Ö n k o r m á n y z a t a ,
2315. Szigethalom,
Kossuth Lajos u. 10.
Tel.: 06/24/ 403-657
www.szigethalom.hu
Közremûködõ  szerve-
zet  neve  és  elérhetõ-
sége: VÁTI Kht.   1016.
Budapest, Gellért-
hegy u. 30-32.    Tel.:
0 6 / 1 / 2 2 4 - 3 1 4 0
www.vati.hu
NEMZETI  FEJLESZ-
TÉSI  ÜGYNÖKSÉG
www.nfu.hu
A projekttel kapcso-
latos tájékoztatásért
Szigethalom Város
Önkormányzata felel.

Középkori lovagi csarnok épül
Szigethalom Város Önkormányzatának és az Õskultúra
Alapítványnak több éves együttes elõkészítõ munkája "fordul az idei
évben termõre", melynek eredményeként középkori lovagi csarnok
épül májustól Szigethalmon, az Emese parkban.  A KMOP 3.1.1/C el-
nevezésû pályázat keretében megvalósuló turisztikai látványosságot
jövõ év nyarán adják át a nagyközönségnek. A projekt ünnepélyes
elindítására 2009. május 15-én 18 órakor Fáki László polgármester és
Magyar Attila az Õskultúra Alapítvány elnöke részvételével került sor.

A program lényege,
hogy nem szükséges
semmilyen regisztrá-
ció, nem kell semmi-
féle nyilvántartásba
bejelentkezni és mégis
hatékonyan lehet sa-
ját és szomszédjaink
vagyonát, értékeit vé-
deni.

GÁÁSSPPÁÁRR ZOOLLTTÁÁNN

Nyá.rtzls.

A feladatunk csak annyi,
hogy az általunk isme-
retlen személyek gyanús
nézelõdését vegyük ész-
re, és kérdezzük meg,
hogy mit akarnak, ha ezt
nem merjük, telefonon
kérjünk segítséget a
Polgárõreinktõl, vagy a
Rendõrségtõl. Jegyezzük
fel az idõpontot, ha le-
hetséges a rendszámát
az autónak, amivel a
személy, vagy személyek

érkeztek és írjunk rövid
személyleírást is saját
magunknak, ha történik
valami, pontosabban
emlékezzünk rá. Amit
soha ne tegyünk: ne ad-
junk arról információt,
hogy szomszédunk tar-
tósan nem tartózkodik
otthonában, ne mond-
junk ismeretlennek o-
lyan információt, amibõl
tudomást szerezhet ar-
ról, hogy szomszédunk
mikor nem tartózkodik
otthon. Ne adjunk szom-
szédunkról olyan infor-
mációt se, amibõl arra
lehet következtetni, hogy
esetleg egyedülálló, vagy,
hogy milyen értékei van-
nak. A lakásunkba is-
meretlent csak úgy en-
gedjünk be, ha jövetelé-
nek okát és saját szemé-
lyi azonosságát igazolta,
de még ebben az esetben
is csak annyi személyt
engedjünk a lakásunk-

SZZIIGGEETTSSZZEENNTTMMIIKKLLÓÓSSII

REENNDDÕÕRRKKAAPPIITTÁÁNNYYSSÁÁGG

Szigethalmon 2009. ápri-
lisában, kilenc esetben kö-
vettek el betöréses lopást. A
kilenc esetbõl hat családi
ház, míg három, üzlet sé-
relmére történt. Három e-
setben ablakbetörés, hat
esetben ajtóbefeszítés mód-
szerével jutottak az isme-
retlen tettesek az értéktár-
gyakhoz. A bûncselekmé-
nyek elkövetésének idõ-
pontjai azt mutatják, hogy
az értékeinkre a nap min-
den szakaszában vigyáz-
nunk kell, mivel egy esetben
délelõtt, egyben késõ dé-
lután, egyben kora este, míg
egy másiknál késõ este, öt
esetben pedig, éjszaka kö-
vették el a betörést. Sajnos
ismét bejelentettek egy be-
surranásos lopást is, amit
szintén a délelõtti órákban
követtek el. Kérünk min-
denkit, körültekintõen zárja
lakását, erõsítse meg bejá-

rati ajtaját, és ha teheti, sze-
reltessen fel riasztóberen-
dezést. Alakítson ki jó kap-
csolatot a szomszédokkal,
kölcsönösen figyeljenek egy-
más lakására. Sajnálatos,
hogy ismeretlenek a Rákó-
czi úton lévõ Temetõ iroda-
helyiségébe is betörtek, ajtó-
befeszítés módszerével. Az
irodát átkutatták, de sem--
mit nem sikerült eltulaj-
donítaniuk, ezért egy mel-
lékhelyiséget is felfeszítet-
tek, de számukra eltulaj-
donítható értéket ott sem
találtak Az igaz, hogy lopási
kár nem keletkezett de az
ajtókban történt rongálás-
sal mintegy 300. 000 forin-
tos kárt okoztak.
Testi sértés miatt indult
nyomozás egy Fiumei utcai
férfi ellen, aki szomszédjával
szóváltásba keveredett,
majd õt szóváltás közben
arcul ütötte. A cselekmény
következtében a sértett
könnyû sérülést szenve-
dett. A nyári idõszakban

Tegyünk együtt városu
A szomszédok egymásért program:

R e n d õ
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Lejárt határidõ 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a  2009.  évi  helyi  iparûzési  adó  bevallások
benyújtási  határideje  május  31-één  lejárt. Amennyiben vállalkozása
még nem tett eleget bevallási kötelezettségének,  kérjük, sürgõsen te-
gye meg, ellenkezõ esetben a bevallás benyújtásának elmulasztása
mulasztási bírságot von maga után, amely vállalkozások esetében
500.000.-Ft-ig is terjedhet! Az elektronikusan kitölthetõ adónyom-
tatványok a következõ helyrõl letölthetõk: www.szigethalom.hu
Elérési  útvonal:  Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda - Letölthetõ
nyomtatványok

Polgármesteri Hivatal 
Adócsoport

Tüdõszûrés
Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy Szigethalmon 2009. évben tüdõ-
szûrést tartunk. A tüdõszûrés alkalmas a betegségek idõbeni felismeré-
sére, hiszen panasz nélkül is lehetünk betegek. 
A  vizsgálat  helye: Általános  Iskola  József  Attila  utca  47.  

Ideje:  2009.  június  2.  -  2009.  június  26.
Napok:
kedd,  csütörtök,  péntek:  8:00  -  14:00;  
hétfõ,  szerda:  12:00  -  18:00
Megjelenéskor  a  személyi  igazolványt,  TB.  kártyát valamint  az
elõzõ  évben  kapott  tüdõszûrõ  igazolást  hozza  magával.
Kérjük, aki 1 éven belül volt tüdõszûrésen, az arról szóló igazolást (szemé-
lyesen vagy családtagjai által) szíveskedjék a tüdõszûrés helyén bemutatni!

Polgármesteri Hivatal

ba, amennyit folyama-
tosan figyelemmel tu-
dunk kísérni. Nem kell
attól tartanunk, hogy
bajunk lesz abból, ha a
bejönni szándékozónak
azt mondjuk, hogy jöjjön
akkor, amikor a család-
tagok hazatértek. Ezt a
tisztességesen gondolko-
dó emberek tudomásul
veszik, amennyiben nem,
abban az esetben kér-
jünk segítséget vagy a
polgárõreinktõl, vagy a
rendõrségtõl jelezve azt,
hogy erõszakosan be a-
kar jönni hozzánk vala-
ki. A vagyontárgyaink
leghatékonyabb védel-
me, ha nem hagyunk az
udvarunkon olyan ér-
téktárgyat, mely az ut-
cáról is látható és szinte
kínálja a lehetõséget,
hogy lopják el, amennyi-
ben több ajtónk van,
azokat tartsuk lehetõleg
zárva. Kulcsainkat ne

hagyjuk a postaládában,
vagy egyéb mások által
elérhetõ helyen.
Amennyiben nyaralni,
vagy egyéb célból hosz-
szabb idõre eltávozunk,
otthonunkból kérjük
meg a szomszédot, hogy
figyeljen a házunkra, ha
ez valamiért nem lehet-
séges bátran kérjük pol-
gárõreink segítségét, a-
kik járõrözéseik során a
mi házunkat is szemmel
fogják tartani.
Kedves szomszédaim,
mert tulajdonképpen
mindannyian azok va-
gyunk ennek a pár ta-
nácsnak a megfontolá-
sával, és betartásával
jelentõsen növelhetjük
saját biztonságunkat és
még külön kiadást sem
okoz, pusztán egy kis
odafigyeléssel nagyon
sok kellemetlenségtõl
óvhatjuk meg magunkat
és szomszédjainkat! 

több körülmény következ-
het be, ami az adott pilla-
natban éppen nem tetszik,
vagy zavar bennünket: pl.
hangosabb a zene, a grillezõ
füstjét arra viszi a szél, az
autó rossz helyen áll… stb.
Törekedjünk arra, hogy az
ilyen helyzeteket békésen
oldjuk meg, mert lehet,
hogy holnap éppen mi oko-
zunk valakinek kellemet-
lenséget. Figyeljünk egy-
másra, legyünk figyelemmel
az együttélés írott és íratlan
szabályaira.
Egy 13. éves fiatal tett felje-
lentést, mert az egyik álta-
lános iskolában osztálytár-
sai több alkalommal inzul-
tálták, lökdösték, különbö-
zõ dolgokkal megfenyeget-
ték, majd az iskolában és
hazafelé menet az utcán
bántalmazták.  Garázdaság
vétségében folyik a nyomo-
zás. Ugyancsak három fia-
talkorú elkövetõ ellen folyik
a nyomozás, lopás miatt,
akik a sértett, Vosztok utcai

lakásába, annak tudta és
belegyezése nélkül bemen-
tek és onnan körülbelül
53.000. forint értékben  a-
rany-illetve ezüst ékszere-
ket, MP-3 -s  lejátszót, vala-
mint élelmiszereket tulaj-
donítottak el.
Az elmúlt hónapban  Szi-
gethalom területérõl, tíz
közlekedési baleset jutott a
tudomásunkra. Ebbõl öt
személyi, és öt anyagi káros
volt. A személyi sérüléses
balesetek kapcsán egy meg-
halt, egy súlyosan sérült,
hat fõ pedig könnyû sérü-
lést szenvedett. A balesetek
közül öt eset a Mû úttal
kapcsolatos, így továbbra is
kérjük a körültekintõ köz-
lekedést. Április 11-én Szi-
gethalom Mû út, és Fekete
út keresztezõdésében, halá-
los baleset következett be. A
Mû útról érkezõ, külföldi
gépkocsi, külföldi vezetõje,
balra kanyarodás során üt-
között össze, a vele szembõl
egyenesen érkezõ motorke-

rékpárral, melynek 38 éves,
dunavarsányi vezetõje, a
helyszínen életét vesztette. S
végül még egy tanulságos
eset: Szigethalom Dobó Ka-
tica és Hold u. keresztezõ-
désében történt egy baleset,
ahol a Hold utcában közle-
kedõ kerékpáros, nem biz-
tosított elsõbbséget a Dobó
utcából, neki jobbról érkezõ
motorkerékpáros részére,
és összeütköztek. A baleset
kapcsán egy fõ könnyeb-
ben, egy súlyosan sérült. A
motorkerékpár vezetõje, az
elsõdleges adatok alapján,
ittas volt. Az iskola befe-
jeztével több gyermek ke-
rékpározik az utcán, na-
gyobb a forgalom, fõleg hét-
végeken, a Duna parton és
környékén. Körültekintõb-
ben közlekedjünk, hogy ne
váljunk baleset részesévé.
Készítsük fel gyermekeinket
az úton való megfelelõ köz-
lekedésre, mutassunk ne-
kik jó példát, vezetésünk,
kerékpározásunk során.

unk közbiztonságáért

r s é g i  h í r e i n k

PARLAGF MENTESÍTÉS

ÁGGIICCSS VIIKKTTÓÓRRIIAA

jegyzõ

A növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV.
törvény értelmében, a földhasználó és a ter-
melõ köteles a károsítók ellen védekezni, ha
azok a szomszédos földhasználók, illetve ter-
melõk növényvédelmi biztonságát, vagy az
emberi egészséget bármely módon veszélyez-
tetik. A földhasználó köteles az adott év jú-
nius 30-ig az ingatlanon a parlagfû virágbim-
bó kialakulását megakadályozni, és ezt az ál-
lapotot, a vegetációs idõszak végéig folyama-
tosan fenntartani. Felhívom az ingatlantulaj-
donosok figyelmét, hogy a használatukban
lévõ ingatlanon a parlagfû irtási kötelezett-
ségüknek határidõig tegyenek eleget. A-
mennyiben a helyszíni ellenõrzések során bi-
zonyítást nyer, hogy a földhasználó, a terület
parlagfû mentesítési kötelezettségének a
törvény által megszabott határidõig nem tesz
eleget, a közérdekû védekezést,  - elõzetes fel-
szólítás nélkül- a növényvédelmi szervnek,
kötelezõen el kell rendelni. A közérdekû vé-
dekezéssel kapcsolatosan felmerülõ költsé-
geket a termelõnek kell viselnie. Kérek, min-
den - környezetét és egészségét szem elõtt
tartó- szigethalmi polgárt, hogy tegyen meg
mindent saját környezetében a parlagfû
csökkentése érdekében. Amennyiben a felhí-
vás részleteivel kapcsolatosan többet szeret-
ne megtudni, a www.szigethalom.hu webol-
dalon megtalálja a teljes körû tájékoztatást.
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B É K É S M Á R C I U S 1 5 .  
Így ünnepeltünk mi
Szép napos idõre ébredtünk, az
idõ is kedvezett a megemlé-
kezésre. A Kultiban találkoz-
tunk, ahol a Zöld Háló és az
A.M.M.E. egyesületek rendezték
meg a "Tavaszi Tárlatot", ahol
gyönyörû virágokat, és képzõ-
mûvészeti alkotásokat láthat-
tunk. Innen átsétáltunk
a Dísztérre, meghallgat-
tuk Fáki László polgár-
mester úr felemelõ, meg-
emlékezõ beszédét, majd
Szigethalmiak szóltak
Szigethalmiakhoz ki pró-
zába, ki versbe, ki dalba
mondta el, hogy neki mit
jelent Március 15.  Majd,
Vitéz Huszáraink kísé-
retébe, letettük a meg-
emlékezés virágait, az
emlékmûnél.   

JÓ BULI ÉS MÉG EGÉSZSÉGES IS
Beszámoló a Garázsfutásról
A Szigethalmi Lokálpatrióták
részvettek a Szigethalmi T.E.
szervezésében rendezett, ha-
gyományos garázsfutáson. Már
"korán" reggel a szigethalmi la-
kosok apraja és nagyja gyüle-
kezett Sziklávái Sanyiék gará-
zsában és kertjében, ahol a há-
zigazdák nagy szeretettel, teá-
val, forralt borral és zsíros
kenyérrel  várták a résztvevõ-
ket. Mindenki megtalálta a neki
legmegfelelõbb távot és iramot.
A résztvevõk között volt pár hó-
napos baba, akit a papája be-
nevezett és idõs nyolcvanas
éveit taposó "bácsi", aki az
unokáival vett részt. A futás
vége kicsit "lihegõsen" kezdõdõ
vidám élménybeszámolóval ért
véget. Nagyon jó volt, sokan
voltunk reméljük, hogy jövõre
még többen leszünk. Ígérjük,
hogy mi "Lokálpatrióták" ott
leszünk. 

SÁNDOR-NAPI TÚRA
Királyréten
Szigethalmi vállalkozók szervezé-
sében rendezett túrán is részt
vettünk ahol ragyogó idõ, jó han-
gulat és ízletes étel várt ránk.

Botondoló
Május 1. Szigethalmon

Szigethalom apraja és nagyja,
már korán reggel gyülekezett a
"Kultinál" és elkezdõdött az es-
tig tartó rendezvénysorozat, a-
min mindenki aktívan részt
vett, a különbözõ játékokon és
vetélkedõkön. Mi szerveztük a

különleges bográcsban készült
túróscsuszafõzõ versenyt, amin
csapatot is indítottunk. Másik
csapatunk a hétpróbában állt
helyt. 
Mindenki nyert aki tevékenyen,
vagy szemlélve, vagy kóstolva
vett részt a programokon.
Szép nap volt…

Laczó Pál, az SZ.L.E.
alelnökének, nem-
zetközileg elismert
energiagazdásznak
tanácsai

A villamosenergia ára,
két részbõl tevõdik
össze. Az egyik rész az
energia ár, amit az
erõmûvek megtermel-
nek, és a fogyasztók
elfogyasztanak (a
számlán ezt nevezik
"Forgalmi díjnak"). A
másik rész pedig, az
erõmûvektõl a fo-
gyasztóig történõ szál-
lítás költségeit tartal-
mazza (a számlán ezt
nevezik "Rendszer-
használati díjnak", rö-
vidítve RHD). A számla
végösszege e két tétel
összegével egyenlõ.
Az  egyes  fogalmak  és
tartalmuk:  
Forgalmi díjak
24h áramdíj tömb I.:
évi 1.320 kWh fo-
gyasztásig minden fo-
gyasztó kedvezményes
áron kapja a villam-
osenergiát. Az I. tömb
jelenti a kedvezmé-
nyes áron elszámolt
fogyasztást. 24h áram-
díj tömb II.: évi 1.320
kWh fogyasztás felett
fizetendõ, nem kedvez-
ményes díj.
Rendszerhasználati díjak
(3 részbõl tevõdik össze):
Elszámolt pénzeszközök
Szénipari szerkezetát-
alakítási támogatás: e-
gyes bányavállalkozók
részére juttatott támo-
gatás fizetésére befize-
tett összeg. Kedvezmé-
nyes árú villamosener-
gia támogatás: a villa-
mosenergia-ipari dol-
gozók kedvezményes
áramvásárlására be-
fizetendõ összeg. El-

számolt rendszerhasz-
nálati díjak Átviteli
Rendszerirányítási díj:
Az átviteli hálózaton
történõ megfelelõ irá-
nyú és mennyiségû
villamosenergia-áram-
lás biztosításához szük-
séges szolgáltatások ösz-
szességéért fizetendõ díj.
Rendszerszintû szol-
gáltatások díja: az
átviteli rendszerirányí-
tó által a villamosener-
gia-rendszer minden-
kori egyensúlyának
biztosítása és az átvi-
tel megfelelõ minõsé-
gének fenntartása ér-
dekében nyújtott szol-
gáltatások összességé-
ért fizetendõ díj. Elosz-
tói forgalmi díj: az
elosztóhálózaton a vil-
lamosenergia-rendszer
biztonsága és az átvi-
tel megfelelõ minõsé-
gének fenntartása ér-
dekében nyújtott szol-
gáltatások összességéért
fizetendõ díj. Elosztói
veszteség: A transzfor-
mátorokon, vezetéke-
ken keletkezõ veszte-
ségek és az illegális á-
ramvételezések ellen-
súlyozására fizetendõ
díj.Menetrend kiegyen-
súlyozási díj: Az erõ-
mûvek által tervezett
és a tényleges terme-
lés közötti eltérés mi-
att keletkezett több-
letköltségek ellenté-
telezéséért fizetendõ
díj. Alap és teljesít-
ménydíjak: Elosztói
alapdíj: A villamose-
nergia-hálózatra csat-
lakozási lehetõségért
fizetendõ, csatlakozási
pontonként fizetendõ
díj.

S Z . L . E .  H I R A D Ó  -  Az elmúlt két hónap eseményei
a Szigethalmi Lokálpatrióták életében

Az  Sz.L.E.  energetikai  sorozata  II.
Mit számláz az ELMÛ? Mit is fizetünk?

VÁRUNK  MINDENKIT A SZ.L.E.
SORAIBA AKI SZÍVESEN
TESZ VÁROSUNKÉRT, ÉS
ANNAK LAKÓIÉRT!
E-MAIL: info@szigethalmi-
lokalpatriotak.hu
WEB : www.szigethelmilokal-
patriotak.hu
IWIW:SZIGETHALMI LOKÁL-
PATRIÓTÁK  DEÁK  GÁBOR
SZ.L.E. ELNÖK
TELEFON:06-70-938-99-69
SZEMÉLYESEN: GYÁRTELE-
PEN A KULCSMÁSOLÓNÁL

SZ.L.E.  FÓRUM: IDE VÁR-
JUK AZOKNAK A SZIGET-
HALMI LOKÁLPATRIÓTÁK
ÖTLETEIT ÉS ÉSZREVÉTE-
LEIT AKIK A VÁROSUNK ÉPÍ-
TÉSÉRE ÉS SZÉPÍTÉSÉRE
JAVASLATOKAT TESZNEK.
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“A bizalom egyben kötelezettségekkel is jár”

REEGGÉÉNNYYII TIIBBOORRNNÉÉ

2009. április 27- én,
a Zöld Háló Köz-
hasznú Egyesület
közgyûlésén ismét,
a tagság bizalmat
szavazott a veze-
tõség részére, azaz
a személyemre és a
titkár személyére.
Azt gondolom, a
bizalom egyben egy
kötelezettséggel is,
jár, másrészrõl
nem könnyû fela-
dat. Az újravá-
lasztás után új
gondolatok, fela-
datok lettek
megszavazva. Az
elindított tevé-
kenységet szeret-
nénk még jobban
kiterjeszteni, sõt
örömmel fogad-
nánk, ha új csat-
lakozókat is
üdvözölhetnénk. 

Egyesületünk tevé-
kenységét mindig
maximálisan tette és
teszi. Ebben az évben
sok élmény és ese-
ménydús nappal gaz-
dagodtunk. Csak né-
hányat említésként,
melyekkel igazán
büszkélkedhetünk is:
Március 15. az egye-
sületünk ebben az
évben rendezte a III.
virágkiállítását, ez a-
zért érdekes, mert az
AMME Egyesület Ta-
vaszi Tárlat Rügyfa-
kadásával ötvöztük.
Rendkívül magas
színvonalúra sikere-
dett és így a március
15. igazi ünnepi han-
gulatot kapott. Az i-
dén 11 virágosnak
mutattuk be illatozó,
pompázó szépségeit
és kompozícióit, min-
dezt igazolja a meg-
nyitó napján megje-
lent látogatók soka-
sága. A több mint
300 látogató rendkí-

vül boldog, örömteli
arccal távozott és
gratulációit fejezte ki.
Mindezt nagyon jóle-
sõ érzés volt. Megkö-
szönöm a virágosok-
nak, valamint mind
azoknak, akik segí-
tettek e szép tevé-
kenységben, mellyel
ezt a színvonalat el-
érhettük és emelhet-
tük Szigethalom Vá-
ros értékét.  
Április 4. nagyszabá-
sú településtakarítási
nap, amely a kezde-
ményezésünkre a ve-
zetésemmel koordi-
nálva településünket
és településeket va-
rázsoltunk széppé,
azaz 7 település ösz-
szefogásával nagy-
szerû eredményeket
értünk el, a kör-
nyezetünk tisztasá-
gáért. Köszönet min-
den résztvevõnek, ki-
csiknek, nagyoknak,
segítõ kft-éknek, is-
kolai, óvodai neve-
lõknek, szervezetek-
nek, szponzoroknak,
társaságoknak, ön-
kormányzatoknak
ezt a nagyszerû pél-
daértékû összefogást,
hisz a 438 fõ, 250 m3
szeméttõl tisztította
meg környezetünket.
Április 22. A Föld
Napja, egyesületünk
csatlakozott a Közút-
kezelõ KHT. országos
takarítási és szemét-
gyûjtési akciójához,
mely napon, szintén
példaértékû tevé-
kenységet végeztünk
70 fõvel. Ez mind azt
bizonyítja, hogy egyre
többet teszünk kör-
nyezetünk tisztasá-
gáért, bár sajnos azt
is tapasztaljuk, hogy
egyre többen szeme-
telnek, de nem adjuk
fel példaértékû tevé-
kenységünket, mert
reméljük, hogy egy-
szer felhagynak a
szemeteléssel és rá-

döbbenek
arra, hogy
ez nem tesz
jót senki-
nek, hisz
ha a saját
m a g u n k
környeze-
tét elha-
nyagoljuk,
saját ma-
g u n k a t
fertõzzük,
pedig az
egészsé -
günk min-
dennél fontosabb. A
feladatainkban foly-
tatódik  a  2005-  ben
elindított  Szép  Kertek
Házak  változatának
Szép  Kertek  Rende-
zett  Porták  fotópá-
lyázata,  melyre  érde-
mes  nevezni,  mert ki-
bõvült  a  szponzori
kör  és  a  díjak  is  ma-
gasabb  értékûek. Ez-
zel szeretnénk moti-
válni a település la-
kóit, hogy a városi
rang elérésének 5.
évfordulójára virágos
településsel és rende-
zett portákkal mutat-
kozzunk meg. Remél-
jük, hogy a korábbi
felhívásainkra felfi-
gyelve egyre többen
fognak pályázni. Az
utcafront szépítésére
nagy hangsúlyt te-
gyünk!
Egyesület elnökeként
több eseményre kap-
tam meghívást, vala-
mint a zsûriben való
részvételt, melybõl
következtetve pár gon-
dolatot megosztok. 
Április 2. Szent István
Általános Iskola "Ki
mit tud?" vetélkedõje
speciális osztályok
tanulói részére 6 te-
lepülésrõl mérték
össze tudásukat. A
vetélkedõ látványa
minden zsûri tag
számra lenyûgözõ
volt. Ezek a gyerekek
az értékeiket az el-
sajátított tudásukat

olyan szeretettel és
kedvességgel tárták
elénk, amely nem
mindennap tapasz-
talható. Nagyra érté-
kelem minden nevelõ
munkáját, akik türe-
lemmel, odaadásuk-
kal foglalkoznak és
nevelik a gyerekeket,
ezért nagyon örülök,
hogy ezen részt ve-
hettem.
Április 6. Gróf Széc-
henyi Általános Isko-
la Kistérségi környe-
zetvédelmi vetélkedõ.
Itt zsûri elnökeként
vettem részt. A nagy-
szerû környezettuda-
tos gondolkozással
rendelkezõ gyerekek
11 településrõl mér-
ték össze tudásukat.
Kör nyeze tvédelmi
alelnökként nagyon jó
volt látni és hallani,
hogy a gyerekek a
környezetünk védel-
mérõl, megóvásáról
mennyit tudtak elsa-
játítani az iskolai ta-
nulmányaik alapján.
Mindez megnyilvá-
nult a kérdéssoroza-
tok válaszadásaiból
és a frappáns rögtön-
zött versalkotások-
ból. Ez jó, mert min-
den környezettuda-
tos gondolkodású
gyermekbõl környe-
zetbarát felnõtt válik,
és így reményked-
hetünk környeze-
tünk tisztaságának
megóvásában. Április

24. Az AMME Versíró
Kistérségi díjátadó
ünnepsége. A versí-
rásra korhatár nélkül
lehetett pályázni, e-
zért nagy volt a jelen-
tkezõk száma. Jó esõ
érzés volt látni és
hallani azokat a
szebbnél szebb verse-
ket, mindazon embe-
rektõl, akik a belsõ
értékeiket kitárhat-
ták. Barcs János
többszörösen kitün-
tetett költõ értékelé-
sébõl megtudhattuk,
hogy ezek az emberi
értékek a kultúra bõ-
vítõ elemei, és sok i-
lyenre van szükség.
Csapó Lajos az AMME
elnökének köszönhe-
tõ a szervezés, mellyel
településünk kultú-
rájának színvonalát
emelte. A sok érde-
kesség, szépség mind
magáért beszél, ha
észrevesszük, és részt
veszünk azon. Tudni
kell, hogy nem csak a
pénz gazdagít, hanem
minden jócselekedet,
amit az életben meg-
tehetünk, ezért tegyük
is meg és a bizalom-
mal, soha ne éljünk
vissza.
Figyelem! Május- hó-
ban az Elmû oszlo-
paira felkerülnek a
muskátlik, kérünk
mindenkit, hogy na-
gyon vigyázzunk rá!
Köszönöm!

Köszönöm a bizalmat
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Segít Mancs Alapítvány jelentkezik…..Ö NN KK ÉÉ NN TT EE SS

ÁLLLLAATTVVÉÉDDÕÕKK
"Hasztalan próbálnám
becsapni magam, hiába
hunynám be a szemem,
valahol mindig akad
elhagyott kutya, mely
meggátol abban, hogy
boldog legyen…" (Jean
Anouilh) 

TAAKKÁÁCCSS GIIZZEELLLLAA

alapítvány elnök

Az utóbbi idõben sok minden
hátráltatta az alapítványi
munkát, emiatt cikkeink, írá-
saink leadására sem volt
módunk. Ezennel igyekszünk
pótolni a hiányosságokat… 
Egyre szükségesebbé vált  a
Mancs átalakulása. Terveink
szerint az állatok teljes körû
jogainak védelmében fogunk
tovább mûködni. Folyamat-
ban van, hogy országos ha-
tókörrel mûködhessünk. Tel-
jesen új csapat lesz az állatok
teljes körû védelmére. 
Örömmel értesítjük Önöket,
hogy országos szinten komoly
változás várható az állat-
védelem terén. Európai min-
tára megalakul az állatvédelmi
szövetség, melyhez  Magyaror-
szág is csatlakozott. Meg kell

teremteni a forrásokat a mû-
ködésre, az ivartalanításra, az
azonosító chipek sürgõs beve-
zetésére. Fel kell számolni az
elavult sintértelepeket. Sajná-
latos, hogy most is van folya-
matban egy nagyon súlyos
ügy, Budaörsön egy sintér
ellen indult eljárás állatkínzás
miatt. (Az eset részletei annyi-
ra kegyetlenek, hogy az olva-
sók felé inkább nem részle-
tezem) 
Megengedhetetlen, hogy a sin-
tértelepek ellenõrizhetetlenül
mûködjenek, hogy azt csinál-
janak az odakerült szeren-
csétlen állatokkal, amit csak
akarnak. Ezek is bele vannak
foglalva a szövetség-tervezet-
be. Bizonyára Önök is hallot-
tak a libatöméssel kapcsolatos
botrányokról, amelyet a Négy
Mancs állatvédelmi céllal kez-
deményezett. Az azzal kapcso-
latos történések még jobban
elnehezítették a szigethalmi
Segítõ Mancs Alapítvány éle-
tét, mûködését. Sokan azono-
sítottak bennünket velük.
Folyamatosan kapjuk a szit-
kozódó leveleket, azonosítva
bennünket velük. A sok-sok
levélre, telefonra reagálnunk
kell, rengeteg idõnket, erõnket

felemésztve. Tehát maga a Se-
gítõ Mancs elnevezés is csak
fokozta nehézségeinket. Így
ezen a téren is szükségessé
vált a változtatás.
Az alábbi fotón lévõ 3 hónapos
kutyuskát egy autóból dobták
ki, eltört a lába. Már meggyó-
gyult, és ha valaki egy rend-
kívül éber és kedves kis kö-
lyökkutyát szeretne maga
mellé, akkor erre õ,  HAGY-
MÁCSKA a legalkalmasabb.
Érdeklõdni Hagymácska iránt
a következõ számon lehet: 06-
70-20-40-693
Sok befogadott kutyusunk vár
még szeretõ gazdira. Érdek-
lõdni irántuk az alábbi telefon-
számon lehet: 06-20-803-05-
43 Enikõ. Honlapunkon is lát-
hatók a gazdira váró kutyusok:
www.segito-mancs.gportal.hu

SZZIIGGEETTHHAALLMMII ÖÖNNKKÉÉNNTTEESS

ÁÁLLLLAATTVVÉÉDDÕÕKK

Már hónapok óta nem
jelentkeztünk újságcikkel.
Sajnos, nem azért mert
minden rendben van az
állattartással Szigethal-
mon. Mindenekelõtt sze-
retnénk köszönetet mon-
dani BÁRÁNY TAMÁS-
nak, hogy az Idesüss új-
ságban folyamatosan megje-
lenteti a hirdetéseinket,
nagy segítség ez nekünk.
/Több cicát és kutyust si-
került már SZERETÕ GAZDI-
hoz juttatni./ További köszö-
nettel tartozunk BAKOSNÉ
TILL GYÖRGYIKÉ-nek, aki
ismét segített nekünk a szál-
lításban. HÁLÁS szívvel kö-
szönünk minden segítsé-
get! Újra leírjuk, hogy lé-
tezik "macska távoltartó"
készítmény. Megérkezett a
jó idõ és ezzel együtt ismét
mérgezik a macskákat.
Sajnos megint szándéko-
san elütöttek egy cicát a
Dobó Katica u-ban. /már-
cius 13-án/ Aki elütötte,
neki sajnos fogalma sincs,
milyen fájdalmat okozott a
gazdinak, egy idõs néni-
nek. Május 7-én vagy 8-
án zsákba bekötve kidob-
tak egy nagytestû kutyust
az erdõbe, amikor EM-
BEREK megtalálták, még
élt... Sajnos egy órán belül
meghalt. Ember hogy te-
het ilyet? Aki hasonló e-
setet lát, kérjük, írja fel az
autó rendszámát és je-
lentse a hatóságoknál.
A piac elõtt folyamatosan
árulják, ajándékozzák a
pici kutyákat, többségü-
ket oltás nélkül. /Vizet a
legtöbb esetben elfelejte-
nek vinni az állatkáknak a
több órás várakozáshoz/.
Nem gyõzzük az ivartala-
nítást hangsúlyozni! Nem
csak a nem kívánt sza-
porulat, hanem betegség
is megelõzhetõ! Kölyökku-
tyát, cicát NEM a gyere-
knek játszani viszünk ha-
za! /Aztán ha megunja,

kidobjuk/ "Csak" két szo-
morú eset Szigethalomról
/sajnos még százszor enny-
it tudnánk!/ Olyan láncra
vert kutyusról tudunk, aki
SOHA nem volt elengedve!
Több éves! /Gazdi mondta,
hogy még soha nem volt
szabadon/ Természetesen
azt sem látta, hogy a
KUTYA tele van élõsködõvel
/bolhás, rühes/ Gondolja-
nak bele, milyen lehet egy
ÉLETET láncra verve, eset-
leg a napon, sokszor víz
nélkül leélni?
Egy 9-1O év körüli kislány
így "játszik" a kutyával: az
udvarra kitett szekrénybe
zárja erõszakkal a kutyát,
amíg sikerül a szekrénybe
terelni a kutyát, addig fo-
lyamatosan ordít az állat-
tal, miután sikerül bezárni,
nagyon jó heccnek tartja a
szekrényajtót rugdosni. A
"miért kiabálsz a kutyával"

kérdésre a válasz: "a nõvé-
rem is kiabál velem". A mi-
ért zárod a szekrénybe, ar-
ra már nincs is válasz.
Meddig tûri a kutya? Mi
lesz ha már nem tûri? A
KUTYA lesz a bûnös... Ren-
geteg kutyusnak nincs vize.
Szinte minden alkalommal
leírjuk, adjanak minden-
nap friss vizet a kutyák-
nak! Sok helyen kutyaház
sincs, a hordó nem kutya-
ház! Ha mindenképpen
megkötjük, legalább 3 m
legyen a lánca. /Forgót a
végére mindenképpen, hogy ne
csavarodjon össze!/ Lehe-
tõségekhez képest jó lenne
figyelni arra is, hogy vala-
mennyi árnyék jusson a
kutyusnak! Fontoljuk meg,
mielõtt hazaviszünk egy ál-
latot: Lesz elég idõnk fog-
lalkozni vele? Etetni kell,
inni adni neki, takarítani
utána, kimosni az edényét..

Orvoshoz vinni ha szükség
lesz rá! Aki egy picit is át-
érzi az állatok szenvedését,
szóljon Embertársainak,
"elfogyott a kutyus vize",
"nagyon rövid a lánca" stb.
Ha holnaptól pár kutyus-
nak lesz könnyebb az élete,
már megérte ezt a cikket
megírni! Mi azt is látjuk,
hogy vannak nagyon jó
GAZDIK is Szigethalmon.
Sajnos nagyon távolinak
tûnik az idõ, hogy csak a
jóról tudunk majd beszá-
molni! Azért mi bízunk
benne, hogy eljön az az idõ,
is majd! "Mindjobban el-
vadul az ember, s az állat
nézi szelíd félelemmel"
/Váci Mihály/
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A Trianonról
BAALLÁÁZZSS MIIKKLLÓÓSS

Több mint három ember-
öltõ telt el azóta. Akkor,
1920. június 4-én 10 óra-
kor az I. világháború gyõz-
tes hatalmai a versailles-i
Trianon kastélyban íratták
alá Magyarországgal a má-
ig vitatott gyalázatos béke-
szerzõdést. A hír hallatára
Budapest feketébe öltö-
zött. Fekete gyászlobogók
lengtek mindenütt az abla-
kokban. Fekete gyászru-
hás emberek lepték el az
utcákat. Asszonyok, férfi-
ak, gyermekek mentek az
utcán, könnyezve, nem
egyszer hangosan zokogva.
Megkondultak a harangok
az egész országban. A ma-
gyarok két óra hoszszat
tartó harangozással temet-
ték múltjukat és jövõjüket.
A békediktátum szerint
Magyarország területe 282
ezer km2 -rõl  (Horvátor-
szág nélkül) 93 ezer km2-
re, lakossága 18 millió fõ-
rõl 7,5 millió fõre csök-
kent. Hozzávetõleg 3,3 mil-
lió magyar került a szom-
szédos országokhoz. Kora-
beli írások, íróink, költõ-
ink mûvei segítenek meg-
érteni azt a megdöbbenést,
megalázottságot és fájdal-
mat, amit elõdeink érez-
tek. Hosszú ideig nem
mondhattuk ki az igazsá-
got, nem emlékezhettünk,
fájdalmunkat titkolni kel-
lett. Emlékezni pedig kell.
Az emlékezés erõsíti nem-
zeti egységünket és nem-
zeti identitásunkat.

Trianoni megemlékezésre
hívjuk szeretettel Sziget-
halom lakosait a 2009.
június 4-én 18 órára a
Sport utcai Városi Szabad-
idõközpontba. Beszédet
mond Hoffman Pál, Tököl
polgármestere, a Fidesz-
KDNP választókerületi el-
nöke. A mûsort lelkes a-
matõrök csoportja szolgál-
tatja. Mindenkit szerettel
vár a KDNP Szigethalmi
Szervezete.

Tartozom egy vallomással...
KOONNTTRRAA MAARRIIKKAA SZZVVIITTAA

...Nagyon önzõ vagyok…,
mert tiszta, szemétmentes,
élhetõ és egészséges város-
ban szeretnék élni. Talán
mások is így vannak ezzel.
Ám ahhoz, hogy ez valóra
váljon, tennünk valamit.
Április 22-e, a Föld napja
remek alkalom volt arra,
hogy tettekké változtassuk
a gondolatot. A Zöld Háló
Egyesület Regényi Tiborné
Aranka vezetésével összefo-
gott Szigethalom Város Ön-
kormányzatával és a Ma-
gyar Közút Zrt. helyi szer-
vezetével, és erre a napra
hirdette meg, városszépítõ
takarítási akcióját.
Reggel, fél kilenckor gyü-
lekeztünk a Mûúton a bog-
lya utcánál, ahol Ledo
Péternek, a Magyar Közút
Zrt. munkatársának rövid
balesetvédelmi oktatása u-
tán, láthatósági mellénye-
ket, kesztyûket és zsákokat
kaptunk, majd ismét harc-
ba indultunk a szemét el-
len. A Magyar Közút Zrt.
hat emberrel és teherautó-
val, míg az önkormányzat
két fõvel, és szintén teher-
autóval segítette munkán-
kat, és szedte össze, majd
szállította el, az összegyûj-
tött szemetet. Szétoszlott a
csapatunk és kisebb cso-
portokban, a város több
pontján kezdtük meg a
munkát. A Zöld Háló Egye-
sület aktivistáihoz, csat-
lakoztak jóérzésû városla-
kók, és mindkét általános
iskola tanulói. A Gróf Széc-
henyi Általános Iskola ta-
nulói közül 21-en vettek
részt a munkában, Bóka
Péter tanár úr vezetésével.
A Szent István Általános Is-
kolából 29-en érkeztek,
Bagita-Virth Ágnes tanárnõ
felügyelete mellett. Aranka,
tyúkanyó módjára gondos-
kodott rólunk, ellátva ás-
ványvízzel, apró sütemény-
nyel csapatainkat. Még a
Nap is mosolyogva figyelte
munkánkat, és a városla-
kók közül is többen szim-
pátiával követték megmoz-

dulásunkat. Az egyik ház-
nál ásványvízzel is megkí-
náltak bennünket. A Má-
tyás utcában lévõ Juli abc-
ben dolgozik Bóka Péter
tanár úr egyik volt tanít-
ványa, Ludmann Attila. A
fiatal embertõl a tanár úr

és tanítványai, több liter ü-
dítõt kaptak. Köszönet érte!
Jól esett, kellett a felüdü-
lés, mert az eldobált flako-
nok, papírok és cigarettás
dobozok mellett, bizony
olykor gyomorforgató "sze-
metet" is találtunk mun-
kánk során. Nem az eldo-
bott csokipapírok, vagy ci-
gaterracsikkek összeszedé-
se jelentette a legnagyobb
problémát, bár ezeknek is,
a szeméttárolókban lenne a
helyük. De mit gondoljak
arról az emberrõl, aki a teli
pelenkát, a tönkre ment
hûtõládát, vagy épp a már
használhatatlanná vált au-
tógumit dobálja bokrok al-
jára, azt remélve, hogy be-
növi azt a növényzet, elta-
karva az õ mocskát.
Önzõ vagyok, mert vigyá-
zok arra, ami az enyém (is),
vigyázok városunkra, nem
engedem bepiszkolni, és ha
kell, takarítom, szépítem.
Tudom, hogy aki így gon-
dolkodik, az nem dobja el
az utcán a szemetet, nem
dugja az éj leple alatt a
bokor alá a mocskát! Sõt…!
Csak egy példa: a Mûút
Szigetszentmiklós felõli ol-
dalán haladva üdítõ lát-
ványt jelent a szemnek a
kakukkfû út 17. számú ház
elõtti terület. Az átláthatat-

lan bozót gyönyörûen ki
van pucolva, dísznövények-
kel van beültetve. Látszik,
hogy a BAVAR Kft. Irodája
elõtti területet a kerítéstõl a
Mûútig ápolják, gondozzák.
Ezen a helyen, nem kellett
lehajolnunk egyetlen egy-

szer sem szemétért, itt nem
lett nehezebb a zsákunk.
Ugyanakkor szívünk vidá-
mabban dobogott! Számos
helyen láttuk, tapasztaltuk
a szépítési szándékot, a
rendre, tisztaságra való tö-
rekvést.
Addig azonban, amíg az
emberek fejében nem lesz
rend, amíg nem gondolko-
dunk környezettudatosan,
amíg mi emberek valamen-
nyien nem törekszünk tu-
datosan tenni a Földünk-
ért, a városunkért, önma-
gunkért, addig sajnos
szükség van ilyen szemét-
szedési megmozdulásokra.
Addig szükség van olyan
"önzõ" emberekre, akik
tiszta városban, egészsége-
sen akarnak élni és ezért
tenni is hajlandóak. Büsz-
ke vagyok minden, az ak-
cióban résztvevõ embertár-
samra, de különösen büsz-
ke vagyok azokra a fiata-
lokra, akik tanáraik biz-
tatására vettek részt a
munkában. Büszke vagyok
rátok, mert voltatok annyira
"önzõek", hogy valamennyi
városlakó számára, de elsõ-
sorban önmagatok javára
tettétek élhetõbbé a jelent,
biztosabbá a jövõt. 
Joggal élhettek a költõ sza-
vaival: "Jó mulatság, férfi-
munka volt."
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gyermekjóléti és
családsegítõ szolgálat
vezetõje

Az önkormányzat ve-
zetése Fáki László
polgármester úr, dr.
Schuller Gáborné és

Ferenczi Edit alpol-
gármester asszonyok
aktív jelenlétükkel
fémjelezték, hogy Szi-

gethalmon a gyerme-
kek ügye fontos szá-
mukra és az önkor-
mányzat számára is,

akiket Reményi Sándorné
képviselõasszony kép-
viselt. Óriási ajándé-
kot kapott szolgála-
tunk! EU-s pályáza-
ton nyert összegbõl
teljesen felújítják és
kibõvítik az épületet
még ebben az évben.
Köszönjük szépen a
szolgálat munkatár-
sai de azt hiszem,
mondhatom Sziget-
halom gyermekkö-
zössége nevében is.
Ezen a partin nosz-
talgiáztunk az elmúlt
10 évrõl, a jelenrõl és
természetesen meg-
álmodtuk a jövõnket
is! Polgármester úr
múltat és jövõt idézõ
köszöntõje jó alap-
hangulatot adott a
délutánnak, amit még
fokozott a Dance
Land TSE verseny-
táncosainak cha-cha-
cha és jive bemutató-
ja. Varga Bence-Fáki
Eszter, Horváth Dániel -
Szeleczki Vivien va-
lamint Balogh Márió
- Fáki Anna végig
mosolyogva adták elõ
mûsorukat. Mindany-

nyian nagyon élvez-
tük produkciójukat
ugyan úgy, mint a
Sziget Néptánc Egye-
sület két táncosának
Molnár Lászlóné
Zitának és Fabula
Dánielnek mezõségi
táncát és ezt követõ-
en Fabula Dani szó-

lóját. A táncos
produkciókat
Kóti Heni mû-
vészien elõa-
dott székely
népmese mon-
dása fûzte
össze. És ez-
után jött a
meglepetés! A
Gróf Széchényi
István Általános
Iskola "cukrá-
szatában" ké-
szült születés-
napi torta tû-
z i j á t é k k a l .
Halász Judit
"Boldog szüle-
tésnapot" címû

számát együtt éne-
keltük a CD-rõl jött han-
gokkal. Köszönjük a
tortát, a szép virágo-
kat, csokoládét és
festményt amit kap-
tunk, de leginkább
azt, hogy eljöttek és
együtt ünnepeltük.

A GYERMEKJÓLÉTI

SZOLGÁLAT

SSZÜLEZÜLETÉSNAPTÉSNAP

A Szigethalmi Gyermekjóléti
Szolgálat fennállásának 10.
évfordulója alkalmából felkéré-
sünkre Makra József tanár úr
készített egy keresztrejtvényt,
melynek megfejtését jjúúnniiuuss  1155-
iigg  kkeellll  zzáárrtt  bboorrííttéékkbbaann  lleeaaddnnii  aa
SSzzoollggáállaattnnááll ( Szigethalom, Jó-
zsef A. u. 49. ) vagy a kapun
lév postaládába bedobni. A
Sorsolás a Szigethalmi Város-
napok els napján - 2009.
június 20-án -  lesz a Városi
Szabadidközpont Nagy
Színpadán.

Gyermekjóléti Szolgálatunk 10 éves
születésnapi partiját rendeztük
meg 2009. május 15-én pénte-
ken, Kölyök Klub napunkon.
Stílusosan, családias 
légkörben zajlott a parti, 
és mindenki itt volt, akire szol-
gálatunk mindig számíthatott 
és számít.
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Katonatörténeti kiállításon voltunk
NAAGGYYNNÉÉ KIIRRCCHHNNEERR KAATTAALLIINN

2.b. osztályfõnök

Tavasszal a Helytörténeti Gyûjteményben
Katonatörténeti kiállítást lehetett megtek-
inteni. Másodikos osztályommal éltünk
ezzel a lehetõséggel, és milyen jól tettük!
Témahetünk kapcsán néztük meg e kiállí-
tást. A gyermekek lenyûgözve hallgatták
Kleineizel Ica néni történelmi bemutató-
ját, aki megismertetett bennünket az
1848-49-es szabadságharc során, és a
XIX-XX. században használt fegyverekkel,
öltözékekkel, eszközökkel, korabeli doku-
mentumokkal. Különösen felcsigázta õket
a 150 éves újság és az Eszterházy  huszár
öltözék. A szülõk örültek, hogy megint egy
érdekes kiállítás és program van itt hely-
ben, ami gyarapítja gyermekük ismereteit,
hiszen jobban érthetõvé váltak a sujtás,
tarsoly, mente szavak is. Sokat jelentett,
hogy nem csak megnézhették, de meg is foghatták a tanulók az eszközöket,
fegyvereket. Örömmel tapasztaltam, hogy a gyermekek élet közelibb élmény-
ben tudták bõvíteni tudásukat, ami nagyban megkönnyítette a tanulásukat.
Köszönjük, hogy ott lehettünk és várjuk a további izgalmas témákat!

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk megköszönni
kedves látogatóinknak akik a kato-
natörténeti kiállítás létrejöttéhez
felajánlásukkal hozzájárultak:
Balázs Sándor, Bánóczi Emi és csa-
ládja, Békássyné Györgyi, Bognár
László, Bolega Valéria, Csapó Lajos,
dr. Bata Pálné, Halász Imre,
Kenesei Józsefné, Kovács Ilona,
Mihalik Zsolt, Miklós István, Nemes
Dezsõ, Németh Ferenc, Németh
Zsolt, Oláh István, Radics Gábor,
Száva Kamilla, Takács Róbert,
Törõné Vilma, Uri Kovács Ferenc,
Vereckei Zoltán, vitéz Bérczy
Mihály, vitéz Kiss László, Zelei
Mónika. Tisztelettel köszönjük Szi-
getszentmiklós Városi Múzeum ré-
szérõl Vöõ Imre segítségét, mellyel a
kiállítás anyagához hozzájárult.
Ezúton is tisztelettel megköszönjük
a Budapesti Hadtörténeti múzeum
munkatársainak segítõkészségét. 

Kleineizel Ilona
múzeumpedagógus

PÁ LYÁ Z AT I  F E L H Í V Á S  
A  Lakihegy  Rádió  Mûsorszolgáltató  Betéti  Társaság  felhívása  

Kistérségi  Tehetségkutató  Versenyen  való  részvételre

A  pályázat  célja:
Olyan a Csepel Szigeten illetve a Ráckevei kistérségben mûködõ fél amatõr, amatõr, vagy profi mûvészeti csoportok-
nak kívánunk lehetõséget nyújtani a bemutatkozásra, versenyzésre, amelyek felkészültségüknél, tudásuknál fogva
sokkal nagyon nyilvánosságra érdemesek, mint amilyet esetleg jelenleg kapnak. 
Kategóriák:
- Egyéni vagy csoportos
- Tánc
- Zene, Hangszer, Ének
- Próza
- Akrobatika (ügyességi, zsonglõr, tornász, fittnes)
- Egyéb színpadi (bûvész, állatidomár etc.)

Beadási  határidõ:  2009. június 20-ig 12 óra

További  részletek:  
www.lakihegyradio.hu vagy  Szvitek György 20/949-0-107
www.varosiszabadidokozpont.hu vagy Zajzonné Bognár Györgyi 70/977-3229
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Gondolatok a könyvtárban
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FFIGYELEM!!  JJÚLIUSBAN ÉS AUGUSZTUSBAN A KÖNYVTÁRI NYITVA TARTÁS SZÜNETEL!!

Radnóti Miklós: 
Nyári  Vasárnap  (Naphimnusz)

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

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

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

Égnek arany szöge te!
ébredezõ táj vidítója,
pörkölve símogató
tûzkezû szentség!
Érted térdepel és
jámboran vallja a titkát
hajbókolva 
a büszke vidék!

Adelmayerné Dobos Anikó, Bánóczy
Istvánné, Barcs János, Dr. Bokor
Péterné, Domjánné Németh Anett,
Fazekas Attila, Fábry Kornél, Fehér
Andrásné, Glotz Antal, Gondol
Lajos, Kabai Máté, Kepes János,
Kiss Angelika, Kiss István, Kovács
János és Jánosné, Kürti Zoltán,
Merészné Kacsora Viktória, Nagyné
Hazai Veronika, Nógrádi Lajosné,
Papp Károlyné, Schreit Klaudia
Anna, Somodi Gyuláné, Szamosfalvi
Istvánné, Tasi Ferenc, Varga
Jánosné, Varga Katalin. Köszönjük
Deres József, Steixner Ambrus és
Bánóczy István segítségét! Bakosné
Till Györgyikének köszönjük az
újabb segítséget! (sitt elszállítás,
sóderszállítmány)  Támogatásukat
köszönjük!

Miszori Sándorné könyvtárigazgató 
és munkatársai

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

H í r e i n k
Ápr. 4-én a Városi Bolhapiacon árusí-
tottuk feleslegessé vált könyveinket.

2009. április 30-án két nagysikerû
rendezvényt tartottunk közösen a
Filmszakadás Film Klubbal. Fazekas
Attila képregény rajzoló hozta el
alkotásait a Botondoló Majálisra, majd
Benkõ Péter színmûvész és ifj. Szabó
Gyula énekes-elõadómûvész tartott
csodálatos, versekkel, dalokkal tarkí-

tott elõadást. Hogy minél többen élvezhessék az igényes kulturális programot,
nem volt belépõdíj, a költségeket a két
szervezõ állta, a vendégeknek nem kel-
lett messzire utazniuk, helyben volt!
Reméljük, a jövõben, még többen láto-
gatnak el programjainkra. Ígérjük,
igyekszünk hasonlóan tartalmas és
szívet-lelket, melengetõ elõadásokat
szervezni! 

Június 20-21-én a Városnapok ke-
retében ismerkedhetnek meg a látoga-
tók könyvtárunkkal, könyvtárosaink-
kal, kérjük, látogassák meg pavilonunkat, szeretettel várjuk olvasóinkat és
leendõ olvasóinkat!

K ö n y v a j á n l ó
Szakirodalom: 
Magyarország történeti földrajza I. II. kötet
Marton, Kati: Titkos hatalom avagy amikor az
elnök felesége beleszól a történelembe 

Szépirodalom:
V. Kulcsár Ildikó: Figyeljetek, feleségek! ;
Figyeljetek, férjek!
Christie, Agatha: Életem
Meyer, Stephenie: Burok

Gyermek- és ifjúsági irodalom, szakirodalom:
Jósa Judit: Ki az a Rézmák?
Szûts László: Diáksóder
Duncan, Lois: Kutyaszálló

Tisztelt Olvasóink!
Könyvtárunk 2009-ban is a 2007 óta változatlan  tagdíjal várja Önöket, a tag-
díj összegét nem emeltük! A könyvtár bõvítése azonban folytatódik! Ezért
kérünk minden jószándékú olvasót, hogy lehetõsége szerint, adakozó jellegû,
emelt tagdíj fizetésével segítse a könyvtár erõfeszítéseit. Köszönjük! 
A 16 éven felüliek éves tagdíjának legkisebb összege 800,-Ft (adakozó jellegû!).
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 felü-
liekre is vonatkozik.)
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Élet az óvodában-iskolákban

L o n d o n ,  p á r i z s i  k i r á n d u l á s s a l
FAARRKKAASS ÁGGNNEESS

angol nyelvtanár (Gróf)

Vasárnap délelõtt indultunk,
hogy felfedezzük Londont és
Párizst egy tanulmányi ki-
rándulás keretében.  Az utat
Kalmár Gabriella tanárnõ
szervezte a Gróf Széchenyi
István Általános Iskolából.
Csürke Olga tanárnõ és
Juhász Józsefné tanárnõ is
kísérte a csoportunkat. Cé-
lunk volt az angol nyelv-
gyakorlás és a látnivalók
megtekintése. Az elsõ megál-
lónk Passau volt a "Három
folyó városa".  Megnéztük az
Óvárost, a Dómot illetve a 3
folyó találkozási pontját,
majd folytattuk utunkat Né-
metországon és Belgiumon
keresztül. A második napon
keltünk át a Csalagúton, ami
mindannyiunk számára új
élmény volt. Sétáltunk a do-
veri tengerparton, közel a
fehér sziklákhoz és itt ízelítõt
kaptunk az általános angol
idõjárásból.  Újabb buszozás
után eljutottunk Canterburybe
ahol legtöbben a Katedrális

szépségét fotóztuk, de volt,
aki kipróbálta a hagyomá-
nyos angol fish and chips -et,
majd este elfoglaltuk a szál-
lásunkat. London felfedezése:
A harmadik napon belekós-
toltunk a nyüzsgõ nagyváros
mindennapjaiba. Megtapasz-
talhattuk a londoni dugót és
az állandó tüntetéseket.  A
csoport nevében írhatom,
hogy a legnagyobb élményt
az jelentette, hogy láthattuk
a Királynõt, amint imádkozni
ment a Westminster apátság-
ba. Ezen kívül láthattuk a
Big Bent, zenés õrségváltást
a Buckingham palotánál. A
St. James parkban angolo-
san ebédeltünk (elõre készí-
tett szendvicseinket). A Soho,
China town, Trafalgar square
mindenkit lenyûgözött.
Kensington negyed: Délelõtt a
Natural History Museum -
ban tett látogatás során di-
noszauruszokat figyelhet-
tünk meg mozgás közben,
jártunk esõerdõben és átél-
hettünk egy "földrengést". A
délutáni program a Madame
Tussaud's panoptikumban

folytatódott. Rengeteg híres
emberrel, sportolóval, film-
sztárral "találkoztunk". Nem
gyõztünk fotózni és csodál-
kozni a szobrok életszerûsé-
gén. A nap zárásaként a
híres London Eye-on töltöt-
tünk el fél órát. Szerencsénk
volt, mert remek napsütéses
idõt fogtunk ki ezáltal remek
képeket készíthettünk Lon-
donról. Múzeumi séta: Az 5.
napon a páratlan gyûjte-
ménnyel rendelkezõ British
Museum -ban kezdtük sé-
tánkat. Láthattunk ókori
kincseket, múmiákat és a
Rosetti követ. A szabad prog-
ram keretében vásárlási le-
hetõséget kaptunk az Oxford
street-en, Európa egyik leg-
híresebb bevásárló utcáján.
Miután megszabadultunk a
költõpénzünk nagy részétõl,
tovább indultunk a Tower fe-
lé. Átsétáltunk a Tower
Bridge -en és kimerülten
szálltunk fel a buszra, hogy
visszavigyen minket a szál-
lásra. Korán reggel átkeltünk
a Kontinensre, és utaztunk
Párizs felé.  Ott elsõ utunk a

mûvész negyedben tettünk
látogatást, itt találkoztunk
táncosokkal, pantomimosok-
kal, festõkkel. Másnap min-
denki izgatottan várta az
Eiffel Toronyt. Voltak merész
vállalkozók, akik gyalog men-
tek fel a 2. emeletig, de aki
nem érte be ennyivel, az lift-
tel juthatott fel a tetejére. A
fentrõl elénk táruló kilátás
páratlan élményt jelentett.
Végigsétáltunk a Szajna-
partján, láttuk a Louvre-t és

GYZELEM A PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IFJÚSÁGI VERSENYEN

A szigethalmi Szent István
Általános Iskola a Kistér-
ségi Katasztrófavédelmi If-
júsági Versenyt követõen,
május 7.-én Százhalombat-
tán a Pest megyei döntõt is
megnyerte. A szigethalmi
diákok a gyõzelemhez járó
elismerések mellett több
különdíjat is begyûjtöttek,
õk lettek a legjobb elméleti
csapat is.

TÓÓTTHH CSSAABBAA

Az intézmény a kistérségi
versenyen négy csapattal vett
részt; az "utánpótlásképzést"
szem elõtt tartva minden fel-
sõ tagozatos évfolyamból
egy-egy csapatot indított.
Abban gondolkodtak, hogy a
legfiatalabbak az évek során
akkora tapasztalatra tesznek
szert, hogy nyolcadikos ko-

rukra a verseny esélyesévé
válhatnak. A siker azonban
korábban érkezett; a 8/a
osztályra épülõ vegyes csapat
(két lány-két fiú) a kistérségi
versenyt megnyerve jutott a
megyei döntõbe. Ott már nem
adták lejjebb, nagyszerû ver-
senyzésüknek és komplex felké-
szültségüknek, vagányságuknak
köszönhetõen megnyerték a
14 általános iskolai csapatot
felvonultató versenyt. Ami
pedig a gyõzelmet még érté-
kesebbé teszi: a Barva tanár
úr által vezetett -Szalontai
Nóra, Sarkadi Alexandra,
Cséfalvay Mátyás, Bleicher
Richárd összetételû- csapat
az elért pontszámai alapján a
szakközépiskolások verse-
nyében a második helyen
végzett volna. A gyerekeknek
igazi kihívást jelentett a
program, hiszen a sokoldalú

elméleti fel-
készültségük
mellett szük-
ség volt fizi-
kai és ügyes-
ségi képes-
ségükre is. A
vetélkedõ el-
méleti fela-
dattal, teszt-
írással kez-
dõdött, ahol
többek kö-
zött közlekedési, elsõsegély-
nyújtási, környezetvédelmi,
tûzvédelmi, polgári védelmi
kérdéseket kellett megvála-
szolni. A tesztírást követõen
14 elméleti tudásra épülõ
gyakorlati állomáshelyen kel-
lett helytállniuk a csapatok-
nak, ahol, tûzet kellett olta-
ni, akadályokat leküzdeni,
veszélyhelyzetet kezelni, sé-
rültet menteni vagy éppen õ-

ket elsõsegélyben részesíteni.
A csapat azonban nem me-
netelhet tovább az országos
hírnév felé, mert a megszo-
rító intézkedéseknek köszön-
hetõen idén nem lesz orszá-
gos megmérettetés. Remél-
jük, jövõre helyreáll a rend,
és a szigethalmi iskolák to-
vábbhaladhatnak a megkez-
dett úton. 
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Csillaghullás a Szent István Általános Iskolában
SIIMMSSIIKK ZSSUUZZSSAANNNNAA

igazgató

Szigetszentmiklóson  megrendezett  kistérségi
elsõsegélynyújtó  versenyen,  növendékeinket egy
hajszál választotta el a dobogó legfelsõ fokától,
második helyezést értek el. A  csapat  tagjai:
Szalontai Nóra, Torhosi Viktória, Zólyomi Róbert,
Piróth Ádám, Cséfalvay Mátyás. Ugyanerrõl  a
versenyrõl  csecsemõgondozóink  arannyal  térhet-
tek  haza,  és most szorgalmasan készülnek a
megyei fordulóra. A  csapat  tagjai: Sarkadi
Alexandra, Rácz Szabina, Balogh Szidónia, Sipos
Krisztina. Köszönöm Dr. Békássyné Kocsis
Györgyinek és Dr. Békássy Szabolcsnak gyer-
mekeink felkészítését a versenyekre.
A  kistérségi  SNI-ss  Ki  mit  tud?  is  sikereket  hozott
iskolánk  tanulóinak. Vers  kategóriában 1.
helyezést ért el Sztojka Fanni és Szelecki Norbert.
Jelenet  kategóriában  pedig iskolánk "Mindent
bele" nevû csapata emelkedett ki a többi részt-
vevõ közül. Köszönöm a verseny megszervezését
Rácz Erzsébetnek, Kiss Irénnek, Szerémi János-
nénak, Dvorák Mariannának és az alsó tagoza-
ton tanító kollégáimnak. A versenyben részt vevõ
vendég gyerekek gazdag ajándékcsomagokkal
térhettek haza, melyeket Dr. Schuller Gáborné
alpolgármester asszony, Sárvári Krisztina a Kék
Duna Wellness Szálló igazgatója, Regényi Tibor-
né képviselõasszony és Dr. Békássyné Kocsis
Györgyi a Gyermekláncfû Egyesület elnöke és
iskolánk tanára ajánlottak fel. Köszönjük. 
A  Botond!  Hajsza!  Rajta!  Szigethalmon  megren-
dezett  májusi  sportversenyen is kimagasló ered-
ményeket értek el tanulóink a 3x1  km-ees  váltó-

futásban.  1. csapat tagjai: Fekete Zsófia, Ballagó
Marianna, Dér Izabella: bronz érmet szerzett,
2.csapat tagjai: Németh Emese, Burzuk Patrícia,
Szondi Nikolett: bronz érmet szerzett, 3. csa-
patunk: Bál Zsuzsanna, Zombori Viktória,
Székely Beatrix: ezüst érmet szerzett, 4. csapa-
tunk: Farkas Szilvia, Vasas Barbara, Seres
Gabriella: bronz érmet szerzett, 5. csapatunk: Bál
János, Szilvássy Erik, Horgos Márk: arany érmet
szerzett, 6. csapatunk: Judik Richard, Zólyomi
Róbert, Piróth Ádám: bronz érmet szerzett, 7.
csapatunk: Kiss Csaba, Bimbó Ferenc, Sárközi
Imre: bronz érmet szerzett. Felkészítõ tanáraik:
Kontha Gabriella, Nád Béla, Bata Ilona.
A  területi  népdalversenyen  a  7-88.  osztályosok
között Horváth Zsanett 2., az ötödikes korosz-
tályban Villányi Brigitta 3. helyezést ért el. Felké-
szítõ tanáruk Bakondi Katalin
A  gyermek  is  lehet  fogyasztó  címû  rajzversenyen
Radics Fatima különdíjat, Paulheim Petra pedig
2. helyezést ért el. Felkészítõ tanáruk Kajosné
Szûcs Erzsébet.
Kristály  Chistopher  bejutott  a  Pest  megyei
közlekedési  ismereti  versenyre,  ahol a megye 2.
helyezettje lett. Felkészítõ tanára Barva Miklós.
Tanítványaink már nagyon sok csillagot, érett
gyümölcsöt arattak le ez alatt a néhány hét alatt.
Büszkék vagyunk rátok és felkészítõ tanárai-
tokra is, akik nélkül ezek a szép eredmények
nem születhettek volna meg. Mindezek azt
bizonyítják, hogy érdemes dolgozni és jó "szent-
istvános" diáknak lenni, hiszen nevelõink min-
den gyermekben megkeresik a tehetséget és
kibontakoztatják mindazt a kincset, ami bennük
lakozik.

JÚNIUSI PROGRAMOK
AZ ISKOLÁKBAN

Gróf  Széchenyi  István  
Általános  Iskola:  
június 11. 17.00

év záró gálamsor
június 12. 17.00

ballagási ünnepség
június 22. 9.00- tanévzáró

Szent  István  Általános  Iskola:
június 13. 10.00

ballagási ünnepség
június 19. 15.30

tanévzáró
2009. augusztus 28. péntek

9-15 óráig 
"Gólyanap"; 

Városi Szabadidközpont

A  szigethalmi  Gróf  Széchenyi  István  Általá-
nos  Iskola  SZMK  elnöksége,  igazgatósága,
nevelõtestülete  és  tanulói  nevében  tisztelettel
megköszönjük  mindenkinek,  aki  hozzájárult
a  2009.  április  4-ii  Széchenyi  bál  sikeréhez.
Kiemelten megköszönjük: Veres Zoltán
SZMK elnöknek, Veresné Csernák Móniká-
nak, Mezei Andrásnénak, Unghiné Polányi
Erzsébetnek, Görhes Tibor Attilánénak,
Zsigóné Török Zitának a segítségét. Továbbá
köszönjük Györfi Józsefnének, Zsigmond
Ritának, Nagyné Kiss Katalinnak, Domokos
Ilonának, Frick Orsolyának, Ónódyné Papp
Adriennek,Marschek Zsuzsannának, Kaliczka
Margitnak,  Misurák Szilviának, Markó
Tibornénak, Dobrovits Zoltánnak, Ráczné
Kádár Andreának, Graffné Somos Ildikónak,
Szabóné Dobrai Erikának, Zsigó Gyöngyi-
nek, Farkas Enikõnek, Balogh Imrénének, a
szigethalmi Polgárõrségnek,  Váradi Gyula és
zenekarának  a segítõ közremûködését, vala-
mint a mûsorokban szereplõ gyerekeknek. A
szülõ-nnevelõ  bálunk  sikeréhez  hozzájárultak
még: 100 forintos Kuckó, 2 H Sütõipari Kft.
Flamand Pékség, Babják és Fiai Kft, Benedek

Gábor Pc Sziget, Bucsi Józsefné, Dreher Sör-
gyárak Zrt., Fornetti, Fõvárosi Ásványvíz- és
Üdítõipari  Zrt. PEPSI, Gergényi Erzsébet vi-
rágkötõ, Graff Gergely, Gyermekbarát Baráti
Kör, Húsvilág Bt., Hügli Food  Ludányi
László, Johnsonis, Karán Büfé, Kerekesné
Nagy Julianna, Knorr Joó Gabriella, Kotányi
Hungária Kft., Kunzer Ágnes, Marschek Joci
Üvegmûves, Mary-Ker. Kft.,Mermeze Klára
képviselõ asszony, Mogyi Kft., Pribo Meat  Kft. P-9.,
Ramóna Szépségszalon, Ilovai Krisztina Aloe
Szépségszalon és referencia kozmetika,
Regényi Tiborné Szép ABC, Ruckel Cukrász-
da, Sarokház Cukrászda,  Szabóné Riegler
Erika Faiskola, Szigetprint Bt., Szumra Kft.,
Tandem Plussz Kft., TOM BAGÓ Kft., Török
Csaba, Univer Coop. Zrt. 86. sz. C+C Áruház,
Velicskov Magdolna Márkusz Bt., Weinémer
Tiborné, Gróf Széchenyi István Általános
Iskola nevelõtestülete, technikai dolgozói és
23 osztálya. Köszönet az intézmény minden
dolgozójának, tanulóinak, szülõknek és e-
gyéb szponzoroknak! A 2009. április 4-i SZMK
bálunk bevételét a tanulóinkra fordítjuk.

S I K E R E S S Z M K  B Á L -  K Ö S Z Ö N E T N Y I L V Á N Í T Á S

a Notre Dame-ot. Párizsból
nehéz szívvel indult haza a
társaság, van, aki még Lon-
donban töltött volna több i-
dõt, valakit Párizs szépsége
nyûgözött le. Köszönjük a le-
hetõséget, hogy részt vehet-
tünk ezen a páratlanul hasz-
nos és élménydús kirándulá-
son Egyed Jolán igazgató-
nõnknek. Hálával tartozunk
a szigethalmi Gyermekek
Mosolyáért Alapítványnak a
londoni útikönyvekért.
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DAANNCCSS MAARRIIAANNNN

óvodapedagógus

Hétköznapjainkban jelentõs
helyet kapnak az ünnepek.
Átszövik életünket születé-
sünk pillanatától, kötõdnek
az évszakok változásaihoz,
az emberi életút eseményei-
hez. Az ünnepek között sajá-
tos helyet foglalnak el a kör-
nyezethez, a természetvé-
delemhez kapcsolódók. Sa-
játosak tartalmukból követ-
kezõen és eltérnek más ün-
nepektõl, hisz ünneplésük

más módszereket, más esz-
közöket igényel. Szolgálják
az élõ és élettelen természet
egy-egy összetevõjének meg-
ismerését, lehetõséget kínál-
nak a hozzájuk fûzõdõ érzel-
mi viszony alakítására, rá-
döbbentenek a környezetün-

ket károsító tényezõkre, cse-
lekvésre késztetnek. A Föld
napját 1970-ben tartották
meg elsõ alkalommal. 1990-
ben nagy hatású világméretû
megmozdulás lett. Hazánk
1990-ben kapcsolódott be a
mozgalomba. Azóta évrõl év-
re egyre több óvoda és iskola
szervez programokat ezen a
napon, április 22-én. 
Óvodánk második alkalom-
mal rendezte meg a Föld
napját.  Célunk az volt, hogy
egy tartalmas, egész napos
program keretén belül, újfaj-

ta hozzáállást alakítsunk, ki
a természetvédelemmel kap-
csolatosan, rádöbbentsünk a
Földet károsító emberi tevé-
kenységekre, és megmutas-
sunk egy keveset a helyes
természetet védõ hétköznapi
lehetõségekbõl. "FÖLDFESZ-

TIVÁL-t" szerveztünk mely-
nek programjai sokféle tevé-
kenységeket kínáltak a résztve-
võknek egy kellemes és hasz-
nos nap közös eltöltésére. A
programok már délelõtt el-
kezdõdtek.  Volt, amelyik
csoportban "TALAJ SÜTIT"
készítettek. Ezzel próbáltuk
modellezni a talaj rétegeit, a
kekszet összetörve, most mi
voltunk a "KÖZETAPRÓZÓ
TÉNYEZÕK. Mivel minden
réteg ehetõ dolgokból ké-
szült, pl. baracklekvár, kó-
kuszreszelék, háztartási
keksz, stb. utána közösen
elfogyasztottuk. 
"TALPALATNYI TERMÉSZET" c.
kézmûves tevékenységünket
gyûjtõmunka elõzte meg,
amiben gyermeknek és fel-
nõttnek egyaránt szerepe
volt. Séta közben nyitott
szemmel járva különbözõ
dolgokat kellett gyûjteni. Pl.
"Gyûjts valamit, amit a szél
repített oda. Gyûjts valamit,
ami olyan színû, mint az ég.
Vagy, gyûjts valamit, ami rád
hasonlít stb. Mindezeknek,
bele kellett férnie egy gyufás-
dobozba, hisz talpuk nyomát
papírra körberajzolva és
kivágva, erre ragaszthatták
kincseiket. A délelõtt befe-
jezéseként, közös kertészke-
dést kínáltunk szülõknek és
gyermekeknek egyaránt.
Délután a családok belé-
põként egy virágpalántát
hoztak, amit ládába ültettek.
Interaktív játékokban pró-
bálhatták ki ügyességüket,

pl."CSIGAVERSENYEN, a
LÉGYRÖPTÉBEN, és a FÉ-
SZEKRAKÓ versenyjátéko-
kon. A "TAPIZÓ"-ban külön-
bözõ talajborításokat tapo-
gathattak meg talppal és
tenyérrel, és persze bekötött
szemmel. Kiemelt figyelmet
kapott a szelektív hulladék-
gyûjtés lehetõségének megis-
mertetése. "KÉZENFOGVA A
TERMÉSZETTEL" c. játé-
kunkban minden érdeklõdõ
megismerhette a szemét és a
hulladék közötti különb-
séget, a szelektív hulladék-
gyûjtés szabályait, és ki-
próbálhatta a PET palack tö-
mörítõt. A várakozók sem

"Földfesztivál" a Narancssárga óvodában

Bölcsisek az oviban
Az idén nagy örömünkre a gyermekvédelmi
felelsök meghívására óvodánkba látogat-
tak a bölcsdések gondozónik kíséretével.
Vendégül láttuk ket, bábcsoportunk egy
mesével kedveskedett nekik, végül az iskolá-
ba men nagycsoportosok megajándé-
kozták leend óvodásainkat, akiket szivünk
minden melegével várunk szeptembert l  az
óvodáinkba.

Csurcsiáné Török Ilona
gyermekvédelmi koordinátor
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Csemeteneve lde
BOORRII JUUDDIITT

fejlesztõpedagógus

(folytatás)

Sok szülõ keres fel ben-
nünket gyermeke harmadik
életéve elõtt is, hogy közös-
ségbe szeretné hozni gyer-
mekét, mert már nem érzi jól
magát egyedül otthon, több
ismeretre lenne szüksége. Mi
ezt a bizalom elsõ jelének
vesszük, mert úgy gondolják
a szülõk, hogy sok olyasmit
sajátíthat el gyermekük, amit
csak az óvodai élet tud, ké-
pes biztosítani. 
Valljuk, hogy a helyes élet-
ritmus kialakítása az óvo-
dában kezdõdik. A rendsze-
resen, ugyanabban az idõ-
ben végzett tevékenységek
visszahatnak az életfolyama-
tokra, és ez feltétele az
egészséges testi és szellemi
fejlõdésnek. Ezért szüksége
van az óvodának napirendre,
amely megfelelõ keretet ad
mindennapi életüknek, mû-
ködésünknek. Sajátos é-
letrendünk teszi lehetõvé,
hogy a gyermek személyi-
ségfejlõdése úgy menjen vég-
be, hogy az mindenki meg-
elégedésére szolgáljon. Óvo-
dai életünket a játék ha-
tározza meg, amelybõl új
tevékenységformák alakul-
nak ki - így a munka és a
szûkebb értelemben vett
tanulás is. E sokrétû tevé-
kenység során az óvodás
gyermek tapasztalatokat
gyûjt, s széles körû spontán
és szervezett ismeretekre
tesz szert. Megismeri ön-
magát, az õt körülvevõ szû-
kebb, tágabb környezetét.
Egyre biztosabban mozog
életterében, és egyre gazda-
gabb kapcsolatrendszert alakít
ki a körülette élõ felnõttek-
kel és gyermekekkel. Az óvo-
dai környezetben lehetõséget
kap a másság megtapasz-
talására, elfogadására. Él-
ményeit, gondjait egyre kön-
nyebben, gyorsabban meg-
fogalmazza, így válik alka-
lmassá a többiekkel való
együttmûködésre. Az együtt-
mûködés ugyanis a szocia-
lizáció alapja! Az óvónõ min-

dent megtesz azért, hogy
minden sírós kisgyermek meg-
találja helyét a csoportban,
és jól érezze magát a kezdeti
nehézségek ellenére. Biztosítja
a játék, étkezés, séta, pihenés
stb. lehetõségét. Ugyanis
éppen társaival való kap-
csolatában tanulja meg a
gyermek - s nem hatalmi
szóra! - a másik akaratát is
elfogadni. Ebben a folya-
matban fejlõdik legjobban a
felelõsségérzése, köteles-
ségtudata, toleranciája, ki-
tartása, s hozzászoknak ah-
hoz is, hogy türelmesek
legyenek. Az igényes türe-
lem, a követelés, a bizalom,
az elismerés nem csak egyes
gyermekeket formál, hanem
az egész csoportot. Ezt
nevezhetjük közösségnek, a-
mely mindig változik, alakul,
szétbomlik, majd máshogyan
kapcsolódik össze, mégis
egymásra figyelésével, közös
tevékenységeivel, örömeivel
és konfliktusaival magán
viseli a közösségi jegyeket.
(Hiszen a felnõttek kö-
zösségei is hasonlóan válto-
zóak!) 

Kedves szülõk! Az eddig le-
írtak kicsiny szeletkéje az
óvodai életnek, az ott folyó
nevelõmunkának. Próbáltam
rávilágítani, hogy mi minden
rejlik a közösségi életben,
amikor eldöntik, hogy gyer-
mekük egy intézményesített
rendszerben élje napjai nagy
részét. Óvodáinkban hivatá-
sukat szeretõ óvónõk dolgoz-
nak, akik a megfelelõ felté-
teleket igyekeznek megterem-
teni, olykor a szülõk segít-
ségét is igénybe véve. Azon-
ban soha sem saját célja-
ikra, hanem azoknak a gye-
rekeknek az érdekében, akik
nap, mint nap rájuk vannak bíz-
va. Teszik ezt lelkiismere-
tesen, szeretettel, lehet, hogy
nem mindig hibátlanul, de
feltétlenül felelõsségtudattal,
odaadással és Önök felé bi-
zalommal. Reméljük, ez a
bizalom kölcsönössé válik az
óvodai élet folyamán! 

Óvodások néptánctalálkozója 
Immár hagyománnyá vált, hogy a Négyszínvirág Óvoda ü-
gyes kis néptáncosai részt vesznek a Pest Megyei Óvodások
Néptánctalálkozóján. Az idén Kiskunlacháza vállalta fel a
rendezvény megszervezését, ahol a Százszorszép néptánc-
csoport - betanító óvón Mihalik Zsoltné - és a Pipacs néptánc-
csoport - betanító óvónk: Urbánné Bucsi Ibolya, Drabb
Viktória - léptek fel, büszkén mondhatom, hogy igen nagy si-
kerrel. Hatalmas vastapsot kaptak a bemutatott "moldvai" és
"Tavaszváró" táncukért.
Reméljük, hogy még sokáig csodálhatjuk tehetséges kis óvodá-
sainkat.

Csurcsiáné Török Ilona
tagóvodavezet

unatkoztak, mert addig egy
"ÖKO totó"-t tölthettek ki. Ez
elgondolkodtató kérdéseket
tartalmazott, olyanokat, a-
mik talán rávilágítottak arra,
milyen pazarló életet élünk,
és mennyire nem vigyázunk
természeti értékeinkre. A já-
tékok során fabatkákat le-
hetett gyûjteni és ezeket
mindenki beválthatta a "MA-
DÁRVENDÉGLÕ-ben" egy
szelet zsíros kenyérre és egy
pohár teára. Megpihenve itt
beszélték meg a családok
élményeiket a játékokkal
kapcsolatosan, és örömmel
hallottuk mindenkitõl, hogy
milyen jól érezték magukat. 

Gyermekeink szemléletfor-
málása szempontjából fon-
tosnak tartjuk, hogy a szü-
lõket is megnyerjük. Szemlé-
letváltásra csak közös össze-
fogással kerülhet sor. Cé-
lunk hogy ne csak szemlélõ-
ként, hanem aktív résztvevõ-
ként vegyenek részt a termé-
szetvédelemben. Bízunk ab-
ban, hogy az ünnepre való
készülõdés, a növények kö-
zös ültetése, a közös progra-
mok maradandó értéket kép-
viselnek és az évek során a
természet ünnepei közül a
Föld napjának megünnep-
lése hagyománnyá, válik ó-
vodánkban.



2009. június Szigethalmi Híradó 16. oldal

Június 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

2.  kedd  17:00  Nyugdíjas  Baráti  Kör    
3.  szerda  15:30  Asszony  Kórus          18:00  Regenerációs        Alapítvány      
4.  csütörtök  15:00  Mozgáskorlátozottak    
5.  péntek  9:00-112:00  Termékbemutató                  18.00  Cserkészek    
6.  szombat  15:00  Irodalmi  és  Képzõmûvész  Asztaltársaság,

Barcs  János  est.    
10.  szerda  15:30  Asszony  Kórus    18:00  Regenerációs        Alapítvány      
11.  csütörtök  9:00  Vidám  Nyugdijasok    
14.  vasárnap  9:00-112:00  Babaruha  börze    
17.  szerda  15:30  Asszony  Kórus    18:00  Regenerációs        Alapítvány      
18.  csütörtök  15:00  Mozgáskorlátozottak    
20.  szombat  Városnapok,  Nyári  tárlat,      
21.  vasárnap  Városnapok,  Nyári  tárlat    
22  .hétfõ  7:00  Takarítás                                                                                          
24.  szerda  15:30  Asszony  Kórus  18:00  Regenerációs        Alapítvány      
27.  szombat  9:00  Kistérségi  Esélyegyenlõségi  Nap    
1.  szerda  15:30  Asszony  Kórus      18:00  Regenerációs        Alapítvány      
2.  csütörtök  15:00  Mozgáskorlátozottak    
3.  péntek  18.00  Cserkészek  

2.  kedd  19:00  Társastánc  Klub    
3.  szerda  10:12:00  Baba-MMama  Klub          16:00-117:00  Zártkörü

19:30  Sziget  Néptánc    
4.  csütörtök  17:00-119:00  Zártkörü  19:00  Tha  Chi    
5.  péntek  19:00  Társastánc  Klub    
6.  szombat  15:00  Irodalmi  és  Képzõmûvész  Asztaltársaság,

Barcs  János  est.    
7.  vasárnap  10:00  Regenerációs  alapítvány        
8.  hétfõ  15:00  Nyugdíjas  torna          18:00  Thai  Chi        19:30  Hastánc  
9.  kedd  19:00  Társastánc  Klub    
10.  szerda  19:30  Sziget  Néptánc    
11.  csütörtök  18:30  Tha  Chi    
12.  péntek  19:00  Társastánc  Klub    
14.  vasárnap  15:00  Karate    
15.  hétfõ  15:00  Nyugdíjas  torna      18:00  Thai  Chi          19:30  Hastánc  
16.  kedd  19:00  Társastánc  Klub    
17.  szerda  18:00  Szegfû  Klub        19:30  Sziget  Néptánc    
18.  csütörtök  18:30  Tha  Chi    
19.  péntek  19:00  Társastánc  Klub    
20.  szombat  Városnapok  ,Nyári  tárlat    
21.  vasárnap  Városnapok,  Nyári  tárlat    
22.  hétfõ  7:00  Takarítás        18:30  Tha  Chi          19:30  Hastánc    
23.  kedd  19:00  Társastánc  Klub    
24.  szerda  19:30  Sziget  Néptánc    
25.  csütörtök  18:30  Tha  Chi    
26.  péntek  19:00  Társastánc  Klub    
27.  szombat  9:00  Kistérségi  Esélyegyenlõségi  Nap    
28.  vasárnap    15:00  Karate          
29  .hétfõ  18:00  Thai  Chi              19:30  Hastánc    
30.  kedd  19:00  Társastánc  Klub    
1.  szerda  19:30  Sziget  Néptánc    
2.  csütörtök  18:30  Tha  Chi    
3.  péntek  19:00  Társastánc  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.  szerda  17:00  Felnõtt  kórus                                                  
4.  csütörtök  14:00-118:00  Véradás                                      

18:00  Irodalmi  és  Képzõmûvész  Asztaltársaság    
5.  péntek  19:00  Jobbik  Szigethalmi  Szervezete    
7.  vasárnap  08:00-110:00  Napsugársziget  

Családi  klub  -  Tehetséggondozás      
8.  hétfõ  15:00  Csillag  születik  Ének  Iskola    18:00  AA    
9.  kedd  18:00  AMME          18:00  Kulturális  Baráti  Kör    
10.  szerda  17:00  Felnõtt  kórus                                                  
11.  csütörtök  18:00  Irodalmi  és  Képzõmûvész  Asztaltársaság    
12.  péntek  18:00  Cserkészek    
14.  vasárnap  08:00-110:00  Napsugársziget  

Családi  klub  -  Tehetséggondozás      
15.  hétfõ  15:00  Csillag  Születik  Ének  Iskola        

16:30  Életmód  és  Egészségvédõ  Egyesület      18:00  AA    
17.  szerda  17:00  Felnõtt  kórus                                                  
18.  csütörtök  18:00  Irodalmi  és  Képzõmûvész  Asztaltársaság    
19.  péntek  18:00  Cserkészek    
20.  szombat  Városnapok,  Nyári  tárlat,    Sündörgés  TE    
21.  vasárnap  Városnapok,  Nyári  tárlat    
22.  hétfõ  7:00  Takarítás    18:00  AA    
24.  szerda  17:00  Felnõtt  kórus                                                  
25.  csütörtök  18:00 Irodalmi  és  Képzõmûvész  Asztaltársaság    
26.  péntek  18:00  Cserkészek    
28.  vasárnap  08:00-110:00  Napsugársziget  

Családi  klub  -  Tehetséggondozás      
1.  szerda  17:00  Felnõtt  kórus                                                  
2.  csütörtök  18:00 Irodalmi  és  Képzõmûvész  Asztaltársaság    
3.  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
2.  kedd  8:30-110:00  Angol  tanfolyam    13:00-114:30  Falugazdász
fogadó  óra    17:00-220:00  Boltvezetõi  tanfolyam    
4.  csütörtök  8:30  -  10:00  Angol  tanfolyam  

17:00-220:00  Boltvezetõi  tanfolyan    
9.  kedd  8:30-110:00  Angol  tanfolyam    13:00-114:30  Falugazdász
fogadó  óra  17:00-220:00  Boltvezetõi  tanfolyam        
11.  csütörtök  8:30  -  10:00  Angol  tanfolyam  

17:00-220:00  Boltvezetõi  tanfolyam    
16.  kedd  8:30-110:00  Angol  tanfolyam    13:00-114:30  Falugazdász
fogadó  óra  17:00-220:00  Boltvezetõi  tanfolyam            19:30  Film  Klub    
18.  csütörtök  8:30  -  10:00  Angol  tanfolyam  

17:00-220:00  Boltvezetõi  tanfolyam    
23.  kedd  8:30-110:00  Angol  tanfolyam    13:00-114:30
Falugazdász    17:00-220:00  Boltvezetõi  tanfolyam    
25.  csütörtök  8:30  -  10:00  Angol  tanfolyam  17:00-220:00  

Boltvezetõi  tanfolyam    
30.  kedd  8:30-110:00  Angol  tanfolyam    13:00-114:30  Falugazdász

17:00-220:00  Boltvezetõi  tanfolyam      
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K ö s z ö n e t e t n y i l v á n í t á s
Köszönjük szépen Regényi Tibornénak a finom sütit, amit a Svéd delegációnak felkínált. Gyermekbarát Baráti Körnek
a vízforralót, amit a zöldterem konyhájába helyeztünk el. Köszönjük  szépen  a  Botondoló  Majálison  nyújtott  segítséget:
Karszalagok osztását: Dr.Schuller Gáborné, Nád Béla, Reményi Sándorné, Kovács Gyula, Dr.Schuller Gábor, Tézsláné
F. Klarissza, Tézsla Pál, Ferenczi Edit, Porkoláb Zoltán, Kerepesi Nándor, Vékonyné Éva, Szabó Zsuzsanna, Törõ
Vilma, Törõ Zsuzsanna, Bakó János, Toperczer Andrásné, Kovács Attila, Kengyel Ágnes. Kis  tejes  támogatását:  Finom
joghurtokat kaptunk. A  civil  szervezeteknek  a  rendezvényen  nyújtott  programokat.  Sport  rendezvények  lebonyolítását:
TE  tagjai,  FTF  tagjai.  Kiállítás  felügyeletét:  Novák Andornak. Pálya  biztosításáért: Kovács Sándor, és Kovács Sándor-
nénak. A  Rend  õreinek: Értékõr Security kft tagjainak, Szigethalmi  Polgárõr  Egyesület  tagjainak. A  Botondoló  Majális
lovas  kocsis  beharangozását köszönjük Papp Péternek, a Szigethalmi Polgárõr Egyesületnek és a Szigethalmi Vállal-
kozók Szervezetének. Köszönettel: 

Lang Mónika Városi Szabadidõközpont

Az Irodalmi és Képzõmûvész Asztaltársaság szervezésében
rendezzük meg városunk polgára Barcs  János  /Petõfi,
SZOT és Váci Mihály díjas/ író-költõ SZARVASOK TÁNCA
verseskötetének és KUTYUGATÁS c. regényének könyvbe-
mutatóját 2009.  június  06-áán  15  óra  30  perckor Szigetha-
lom Városi Szabadidõ Központjának Színháztermében
/Szigethalom, Sport u. 4./ Az ünnepség fõvédnöke és el-
nöke: Fáki László polgármester. A  könyveket  és  a  költõt
bemutatják: Madár János költõ, a RÍM könyvkiadó vezetõje, és
Góg János Juhász Gyula díjas költõ a Raszter Könyvkiadó
vezetõje. A könyvekbõl versek, és részletek hangzanak el
Barcs János és az Asztaltársaság tagjainak elõadásban.
Gitározik  és  énekel  Semes-BBogya  Eszter,  és  a  Szigethalmi
Felnõttkórus A könyvbemutatót állófogadás és baráti be-
szélgetés követi a Szabadidõ Központ ZÖLD - termében.
Részletes  felvilágosítás  és  bejelentkezés: Balázs Sándor
Tel: 0036/30-8263759. E-mail: balazs.sandor45@gmail.com

L e c s ó f z  v e r s e n yL e c s ó f z  v e r s e n y
AA  SSzziiggeetthhaallmmii  VVáállllaallkkoozzóókk  SSzzeerrvveezzeettee  22000099-
bbeenn  iiss  mmeeggrreennddeezzii  hhaaggyyoommáánnyyooss  LLEECCSSÓÓFFÕÕZZÕÕ
vveerrsseennyyéétt,,  melynek Idõpontja: 2009. július 4. (szombat)
16 óra (Gyülekezõ 15 órától). Helyszíne: Városi Szabad-
idõ Központ (Szigethalom, Sport u.4.)
Nevezési díja: 500.- Ft/fõ ( A helyszínen kell fizetni)
A nevezési díj tartalmazza a lecsóhoz a paprikát, a para-
dicsomot, és hagymát, valamint egy sör- vagy üdítõ je-
gyet. Minden csapat csak egy lecsóval nevezhet! A fûsze-
rekrõl és a jókedvrõl a résztvevõk gondoskodnak. 
A  jelentkezéseket  minél  elõbb  az  alábbi  elérhetõségen
várjuk:  
Sziklavári Sándor: 06-20/667-9773, 
Dr Schuller Gáborné 06-70/459-1664 

Szigethalmi Vállalkozók Szervezete

SZARVASOK TÁNCA ÉS KUTYAUGATÁS



Május 9-én Budakalászon
rendezték meg a XIV. Dina-
mik Gyermek Aerobic Fesz-
tivált, melyen számos csa-
pattal és egyéni verseny-
zõvel büszkélkedhetett Szi-
gethalom. A Gróf Széchenyi
Általános Iskola diákjai
közül Szántó  Petra egyé-
niben bronz minõsítéssel,
országos 9. helyezést, a
Szellemirtó csajok  (Györfi
Bernadett,  Huszti  Nikolett,
Nádas  Anita,  Nádas  Edina,
Ökrös  Hanna) 22 csapatból
arany minõsítéssel, orszá-
gos 6. helyezést ért el. A két
step csapat , a Vagány Csa-
jok (Dabasi  Zsuzsi,  Nádházi
Mercédesz,  Nagy  Dorina,
Nagyváradi  Nóra,  Papp
Adrienn,  Szántó  Petra) ezüst
minõsítésû, 1. helyezéssel, a
Szenyoríták (Rékasi  Judit,
Kollár  Melani,  Balla
Brigitta,  Nádházi  Szimonetta,
Kovács Cintia) ezüst minõsí-
tésû 5. helyezéssel és egy
különdíjjal büszkélkedhet-
tek. Az idén alakult Sziget-
halmi Aerobik és Szabad-
idõsport Klub (SZASZA) két
egyéni versenyzõje Csikár
Csilla arany minõsítésû or-

szágos 6. helyezésnek,
Fejszés  Andrea pedig arany
minõsítésû országos 3.
helyezésnek és egy külön
díjnak örülhetett. A SZASZA
csapatai közül a Jackson
Queens (Györfi  Dóra, Csikár
Csilla,  Tóth  Ibolya,  Zajzon
Anita) ezüst minõsítésû, or-
szágos 6.
helyezett, a
Szelíd Moto-
rosok (Deák
B r i g i t t a ,
C s i k á r
Z s ó f i a ,
M o l n á r
Á g n e s ,
V á r a d y
Éva,  Zupka
E s z t e r ,
F e j s z é s
A n d r e a )
arany mi-
nõsítésû, 2.
h e l y e z e t t
lett és egy
különdíjat
is hazahoz-
hattak. A
Vadnyugati
B a n d i t á k
step csapa-
t u n k

(Györfi  Dóra,  Tóth  Ibolya,
Zajzon  Anita,  Deák  Brigitta,
Csikár  Zsófia,  Molnár
Ágnes,  Várady  Éva,  Zupka
Eszter) pedig arany minõsí-
tésû, megnyerte az országos
versenyt és egy különdíj ku-
pát is kaptak. Szép volt csa-
jok, gratulálunk!
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S z i g e t h a l m i  l á n y o k  a  d o b o g ó n

UUttaazznnii  sszzeerreettnnee??
Ezentúl nem érde-
mes emiatt felutaz-
nia Budapestre, fog-
lalja le útját otthon-
ról kényelmesen az
interneten! Online
foglalással sokkal
könnyebben és
gyorsabban intéz-
heti a megérdemelt
nyaralást. 
A Bravo Travel Uta-
zási Iroda repüls
és buszos üdülése-
ket és körutakat ér-

tékesít. AA  wwwwww..  AAkk-
cciioossNNyyaarraallaassookk..hhuu
ajánlatösszesít ol-
dalán egyszeren
összehasonlíthatja
számos iroda uta-
zási ajánlatait, bele-
értve a last minute
és akciós utazáso-
kat, városlátogatá-
sokat, körutazáso-
kat, síutakat. Nem
szervezett utazást
keres? Foglalja le
repül jegyét vagy
szállását otthonról,

munkahelyér l, él-
vezze az internet
kényelmét. A Bravo
Travel Online Kata-
lógusában a kivá-
lasztott utat könnyen
és azonnal az inter-
neten le is tudják
foglalni akár hét-
végén otthonról is.
Természetesen sze-
mélyesen az irodá-
ban is leköthet a
kiválasztott út, min-
den esetben ugya-
nazon az áron,

mintha a szerv e z
irodában fizette vol-
na be az utas. F
cél az utasok pontos
és barátságos ki-
szolgálása, hiszen
napjaink rohanó vi-
lágában egyre na-
gyobb szerepe van
az igényes, szemé-
lyes kapcsolattartás-
nak. 
EElléérrhheett sséégg::   
1132 Budapest,
Visegrádi u. 26. Tel:
061/ 236- 0512,

MMoobbiill: 06 30/ 970-
8573, EE -mmaa ii ll ::
info@bravotravel.hu
WWeebb::
www.bravotravel.hu

TTuunnéézziiaa június 19,
23,26,30. 7 éj Ho-
tel3* reggeli, vacso-
ra 84.060 Ft/f
TTöörröökkoorrsszzáágg június
18. 7 éj Hotel3*
reggeli, ebéd, va-
csora 88.960 Ft/f
Az árak mindent
tartalmaznak!  (X)

BRAVO TRAVEL...mindig jó választás! 
Tunézia, Törökország, Egyiptom, Görögország, Bulgária
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Zenei Napközis tábor
2009.  augusztus  02  -  tól  augusztus  06  -
ig  a  Városi  Szabadidõközpont-nnál  Szi-
gethalom, Sport u. 4. (a sportpálya mel-
lett) Naponta  08h  -ttól  16h  -iig.  Étkezés:
TÍZÓRAI, EBÉD, UZSONNA. A  tábor  díja
8000  Ft.  Hangszerrel és némi hangsze-
res tudással rendelkezõk számára. Kor-
határ nincs. -Egyéni és csoportos (zene-
kari) gyakorlatok; -Daltanulás; -Szín-
padi rutinok. Jelentkezni lehet telefonon
Márki Zoltán: 06(30)361-8478. Valamint
e-mailben: napsugarsziget@ invitel.hu.
Kérjük igényét mielõbb jelezni - E-mai-
ben és SMS-ben küldünk visszaigazolást

O l v a s ó i  L e v é l
Elolvasom minden hónapban a Szigethalmi Híradót, és azt is olvasom, hogy a kézi-
ratok elfogadása, nem jelenti feltétlen a megjelenést. Talán azért szántam rá magam
én is, hogy írjak, mert úgy érzem, hogy aki megérdemelné, nem kap elég említést a
lapban, vagy nem kerül bele. (ezt csak én gondolom…) Szeretném megemlíteni, a Zöld
Háló Egyesület Virágkiállítását, az AMME Rügyfakadás kiállításával együtt. Azt
hiszem a kistérségben ez egyedülálló és nagyon színvonalas, nem beszélve a sok
munkáról, ami ezzel együtt jár. Köszönet ezért Regényi Tiborné Arankának, aki ezt
megszervezte, hogy ilyen szép élményben részesülhettünk. Arra is van energiája,
hogy minden évben kétszer településtakarítást szervez. Most április 4-én volt a
szemétszedés, nagyon jó kis csapat szedte a hulladékot, társadalmi munkában.
Köszönjük, hogy munkájukkal hozzájárultak Szigethalom hulladékmentesítéséhez.
Regényi Tiborné minden évben még fotópályázatot is indít, "Szép házak, rendezett
porták" címmel, ezzel is segítve városunk szebbé tételét. 
Keveset olvasunk a Szigeti Néptánc Csoportunkról, akik már 6 éve elindultak a
városavató napon, és azóta is, szívügyüknek tartják a táncot, és képviselik Szigetha-
lom városát az országban. (pl. Taksony, Tököl, Dunaharaszti, Kunszentmiklós,
Ráckeve). Reméljük róluk is többet fogunk hallani. Hiányolom továbbá, hogy keveset
olvasunk a Felnõtt Kórusunkról, akik 2003-ban alakultak, jelenleg 14 fõvel mûköd-
nek. A klasszikus kórusmûvektõl, a modern és népies dallamokig mindent énekel-
nek. Felléptek Lengyelországban, vidéki városokban, és itt a kistérségi településeken,
de elsõdlegesen szigethalmi felkéréseknek tesznek eleget.
Sokat olvasok viszont, minden hónapban (majdnem két oldalon keresztül) az Irodalmi
és Képzõmûvészeti társaságról, akiknek több, mint a fele, nem szigethalmi lakos.
Félreértés ne essék, én is szeretem az irodalmat, verseket, jómagam is versíró
vagyok, de sokszor mutatkoznak be. Nem az én tisztem eldönteni, kinek a kézirata
kerül be, és kié nem, de úgy gondolom, az a fontosabb, akik tesznek is valamit
Szigethalomért. Szép dolog, ha meghívunk költõket, irodalmárokat, meg is vendége-
lik õket, szívesen látjuk, de úgy érzem, (lehet, hogy csak egyedül vagyok ezzel), de
anyagilag nem szabadna támogatni az önkormányzatnak, ilyen válságos idõszak-
ban olyanokat is, akik nem Szigethalmiak, és kis létszámú szervezetek. Úgy érzem
felül kellene bírálni, minden alakuló és létezõ kis létszámú szervezetet, akik nagyon
kevesen vannak, de beírnak több létszámot, hogy kapjanak támogatást. Akik alapí-
tanak szervezetet, tartsák el önmagukat, mert ennek soha nem lesz vége. Úgy érzem,
van az önkormányzatnak mire költeni, ebben a válságos idõszakban. Ez az ész-
revételem.

Tuboly Józsefné (Bella), Szigethalom

A szerkesztõ válasza...
Kedves Olvasó! Az impresszumba írt kikötések minden újságban megtalálhatóak,
hiszen minden helyi lapnak meg kell felelni a közösség igényének, a tájékoztatás
objektivitásának, nem szíthat vitákat, erõszakos indulatokat, nem lehet pártos, - nem
csak politikai szempontból - és nem adhat helyet személyes vitáknak, nézeteltérések-
nek sem. Arra azonban még nem volt példa, hogy személyes szimpátia megléte, vagy
esetleg hiánya miatt bármi nem jelent volna meg a lapban, s fõleg olyanra nem, hogy
ok nélkül visszadobásra került volna egy leadott kézirat. A civil fórumon is hangsú-
lyoztam, bárkitõl szívesen várom a beszámolókat, tájékoztatókat. Természetes, hogy
ha valaki súlyozottabban oda figyel a médiára, és tudatosan használja ki a benne
rejlõ lehetõséget, aránytalanságot teremt. Ha valamirõl nem értesül a szerkesztõség,
nincs mód arra, hogy leközlésre kerüljön. Így fordulhat elõ az, hogy a kedves olvasó
úgy érzi, hogy bizonyos szervezetekrõl többször, másokról pedig ritkábban jelenik
meg egy-egy cikk. Mint a lap fõszerkesztõje, már gondolkoztam e probléma megoldá-
sán, de ehhez mindenképp szükség van arra, hogy minden szervezetben legyen o-
yan ember, aki tartja a kapcsolatot a sajtóval. Biztosíthatom, a lapban való megje-
lenés végképp nem függ össze a támogatás mértékével, hiszen, mind a Sziget
Néptánc, mind a Zöld Háló Egyesület, a maximális 150 000 forintos támogatást
kapta, az A.M.M.E. és a Kórus 80 000 forintot, az Irodalmi Asztaltársaság pedig
mindössze 50 000 forintot. 
A fent említett szervezetekrõl pedig minden cikk megjelent, ami a szerkesztõségbe
érkezett. Mind a kiállításról, mind a fotópályázatról megjelent tudósítás, sõt a mostani
lapszámunkba is szó esik az említett szervezetek tevékenységérõl. 
Mint az újságíró szövetség tagja, a rám is érvényes etikai kódexet igyekszem betar-
tani, s azon igyekezni, hogy a Szigethalmi Híradó minél jobban megfeleljen közszol-
gálati, tartalmi, erkölcsi, és etikai kötelezettségeinek. Tisztelettel:

Tari Eszter, fõszerkesztõ

Csapó Lajos: 
HHaa  kkiiéérrddeemmlleedd

E világban minden parányi atomnak
Megvan a jól kijelölt, megszabott helye.
Neked is! - és mint mindnyájunknak, 
Képességeinkhez mérten élnünk kell vele.

Embernek születtél, - hát tedd a dolgodat!
Munkálkodj, tedd azt, mit tudsz - ne többet!
De azt önzetlen szívvel, jól és pontosan!
Ettõl lesz élted, éltünk, - simább, szebb és könnyebb!

Ki helyét hagyva - elõbbre tör, vagy elmarad, 
Az élet lüktetõ örvénye, azt félre sodorja,
És miközben elnyel mindent a nagy garat,
Õket hasztalan magként, az ocsúhoz sorolja.

Fönn nem marad, - ki magát tolja mások fölé,
Ha kiérdemled azt, - úgyis odatesznek!
Önjelölt prófétákat a nép, - soha még
Nem tartott, és nem avatott szentnek!

Helyreigazítás
Csapó Lajos úr sérelmezte,
hogy verse, lapunk legutóbbi
számában - technikai okok mi-
att - tartalmilag ugyan telje-
sen, de nem eredeti formájá-
ban jelent meg.   Ezúton kérem
a szerzõ és olvasóink elnézését
is. Álljék itt újra a vers, immár
formailag is helyesen. 
Tisztelettel, 

Tari Eszter, fõszerkesztõ
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Csak Sportosan

Sündörögj Velünk
NÁÁDD BÉÉLLAA

A városnapok kereté-
ben 2009. június 20-
án, szombaton 11.
alkalommal rendez-
zük meg sündörgé-
sünket. Ez a verseny
egyesületünk - a Szi-
gethalmi TE - kaba-
lafigurájáról, a süni-
rõl kapta a nevét. Mi
már sokat sündö-
rögtünk határainkon
kívül és belül. Vele-
tek együtt szeret-
nénk sündörögni.
Gyertek el, ha van
erõtök futni, ha nagy
a hangotok szurkol-
ni. A versenyközpont
a Szent István Álta-

lános Iskola Szabad-
kai úti épületében
lesz. Itt csomagmeg-
õrzés és ruhatár is
rendelkezésetekre
áll. Az ovisok 200
méteres rohanása 10
óra 45 perckor kez-
dõdik. 10 óra 50
perckor indul az al-
sósok 500 méteres
vágtája. Aki a kihívá-
sokat szereti, az 11
órakor indulhat neki
a 2 vagy 4 körös asz-
faltszaggatásnak.(1
kör kb. 2,5 kilomé-
teres.)
Mindegyik távon 500
forint/ fõ a nevezési
díj, melyért minden
célba érkezõ aján-
déktárgyat kap. Az 5

illetve 10 km-es tá-
von, a férfi és nõi ab-
szolút elsõ három
helyezett pedig kupát
is.
A versenyközpont 9
óra 30 perctõl 13 óra
30 percig lesz nyitva.
Eredményhirdetést
14 órakor a Városna-
pok keretén belül, a
nagyszínpadon (Sport
u. 4.) tartunk.
Addig is a nagy SÜN
legyen Veletek! Adjon
erõt, hogy felkészül-
hessetek, hogy együtt
sündöröghessünk! 

11. SZIGETHALMI SÜNDÖRGÉS
Versenyközpont: Szent István Ált. Iskola Szigethalom, Szabadkai út
64. 9.30-tól 13.30-ig. 
Rajt: Szigethalom Dísz tér (Szabadkai u. és Thököly u. sarok) Az ovi-
soknak a Sport út, Thököly út sarok. 
Cél: Szigethalom Szabadidõközpont (Sport u. 4.)

Kedvezmény: a Szigethalmi TE tagjainak fél áron
Nevezés: a versenyközpontban a verseny napján 09:30- 10:45-ig
Információ: www.szigethalmite.hu Ihászné Mezei Zsuzsanna
06/30/486-8962
Díjazás: Minden teljesítõ ajándéktárgyat,(érem vagy kabalafigura)
frissítõt és csokoládét kap!
Az 5 km-es és 10 km-es távon nemenként az abszolút elsõ három
kupát kap. Eredményhirdetés: 14.00-kor a Városnapok keretén
belül a nagyszínpadon (Sport u. 4.)
Megközelítés: A Ráckevei HÉV vonalon, Szigethalom megállótól a
Szabadkai úton haladva kb. 800 m. Szigethalom autóbusz
állomástól a piros négyzet turistajelzést követve kb. 1200 m.
Parkolás: a Szent István Iskola udvarában (Szabadkai u. 64.)
A rendezvény után lehetõség van a Szigethalmi Városnapok
keretében rendezett programok ingyenes megtekintésére.

Táv Rajtidõ Szintidõ                Nevezési  díj
200  m  ovis  futás 10:45 5  perc 500  Ft
0,5  km 10:50 5  perc 500  Ft
5  km 11:10                          35  perc                      500  Ft

10  km                                    11:30                        70  perc                        500  Ft

Ultrafutó eredmények 
100km-en és 24 órában

SZZIIGGEETTHHAALLMMII ULLTTRRAAFFUUTTÓÓKK

EGGYYEESSÜÜLLEETTEE

A Szigethalmi Ultrafutók
Egyesületének verseny-
zõi számára április 4-én,

Kisbéren kezdõdött az
idei versenyszezon. Hat
futónk indult a 100km
országos bajnokságon,
közülük Cserpák József
(9:09), Bán Péter (10:28),
Weinber Ferenc (10:43)
és Fridrich Imre (11:49)

birkózott meg sik-
eresen a Kisbér és
Bakonysárkány
közötti dimbes-
dombos útszakas-
zon a váratlanul
jött melegben a teljes
távval. Két versenyzõnk
sérülés miatt kiállni
kényszerült, ketten pe-
dig az 50km kísérõ-
számot választották, fel-
készülésként a további
versenyekre. Három
héttel késõbb Sárváron
rendezték meg a 24 órás
futás országos bajnok-
ságát, mellyel egyide-
jûleg 12 órás váltófu-
tásra is sor került. Ver-
senyzõink nagyon szép
eredményeket értek el:
Weinber Ferenc élete
elsõ 24 órás futásán 194
kilométert tett meg, ez-
zel korosztályában 3.
lett. Kardos József meg-
javította saját egyéni
csúcsát közel 192 kilo-
métert teljesítve, ami

M i é r t  j á r
KIISSSSZZÉÉKKEELLYYII ZSSOOLLTT

Minden edzõ jól tudja,
hogy ha egy gyermeket
oktatni kíván, csak úgy
van esélye, ha a tan-
anyagot olyan köntösben
tálalja, amit sportolója
örömmel fogad. Sok-sok
játék, sok-sok fejlesztõ
gyakorlat. Precízen egy-
másra épített edzések.
Tudatos tervezés és pon-
tosan behatárolt célok. A
Seizan Karate-Do Sport-
egyesület tanáraiban a-
zonban felmerült a kér-
dés, vajon a gyerekek is
tisztában vannak ezek-
kel? Nekik mik a saját cél-

jaik? Majd arra jutottak,
hogy a legegyszerûbb, ha
megkérdezik egyenesen
tõlük. Íme, néhány részlet
azokból a dolgozatokból,
amikben a nebulók arra
adtak választ: "Miért já-
rok karatézni?" (az idé-
zetek pontosak, alkotóik
nagy része kisiskolás)
-"…Azért karatézok, hogy
megvédjem magamat és
nagyon jó a karate, de né-
ha kemény a karate, és
nagyon jó..." (M.E. 7éves);
-"…Már nem félek a tor-
napadon egyensúlyozni
és a tartásom is sokat ja-
vult…" (K.J. 10 éves) -
"…Mert szeretõ emberek
vesznek körül, akik taní-



korosztályában a dobo-
gó 3. fokát jelentette.
Szenior futónk, Kovács
Mihály 161,5 km-t tel-
jesített, ezzel korosztá-
lyában a 2. helyet sze-
rezte meg. A Bán Péter -

Gaál Ferenc - Fridrich
Imre összetételû váltónk

12 óra alatt 166 kilo-
méternyit vágtázott, ez-
zel abszolút 2. helyezett
lett a csapat. Leg-
gyorsabb ultrafutónk,
Cserpák József igazol-
tan hiányzott Sárvárról,
õ május 2-án az olasz-
országi Bergamoban a
világbajnokságon erõsí-
tette a magyar 24 órás
válogatottat, 214km tel-
jesítménnyel járulva
hozzá a csapat eredmé-
nyéhez. Júniusban ver-
senyzõink a lengyel test-
vérváros futóival együtt
nagy fába vágják fejszé-
jüket: két nap alatt kör-
befutják a "magyar ten-
gert" a rangos Ultra-
Balaton versenyen.  

o k  É n  k a r a t é z n i ?
tanak is nevelnek is…"
(E.N. 12 éves) -"…Szere-
tem amikor bukfence-
zünk, birkózunk…." "Elég
mérges vagyok, mert ezt
meg kell írnom, de hát ez
van. Egyszerûen szere-
tem. …" (F.M. 8 éves); -
"…Van sok elõnye, pl.: ha
már 70 éves feletti leszek,
akkor is jól tudok járni ,
még mankó nélkül is. …"
(A.Á. 9 éves); -"…És azért
is mert ott tanulok erõ-
södni hogy ne kelljen is-
kolában erõlködni, hogy
tanár néni segíts! Nem
bírom el ezt a széket! ..."
(M.N. 8 éves); -"…
Másodszor: hogy meg
tudjam védeni magam és

vissza fogni a dühöm. …"
(H.B 9 éves); -"…, és még
van karatés farsang is, és
sok érmet is nyerhetek a
versenyeken, és oklevelet
is, és sokat beszélgethe-
tek a barátaimmal is, …"
(K.M. 9 éves) -"… s mindig
mindent úgy csinálunk,
mint egy "nagy család…"
(H.B. 10 éves); -"…Amiatt
is szeretek karatézni,
mert a rengeteg edzés ki-
tölti az üres hétköznapja-
imat. …" (K.G. 10 éves); -
"…(Anya szerint okoso-
dok tõle … szerintem is o-
kosodok tõle, az álmokért
amit álmodok róla a já-
tékért a mozdulatokért, a
szeretetért amit kapok..

…" (H.B. 9 éves); -"… Tö-
mör egészség és boldog-
sághormon. Olyan, mint
egy hatalmas tábla Milka
csoki. …" (S.K. 12 éves). 

És egy apró kitérõ: A Se-
izan Karate-Do Sporte-
gyesület minden egyes
tagja hálásan köszöni
Magyar Attilának és csa-
patának a Május 1.-ei Õs-
tusát és a Vérfocit. To-
vábbá köszöni az összes
résztvevõ csapatnak,
hogy egy ilyen jó hangu-
latú versenyen küzdhet-
tek ellenük. Reméljük,
jövõre ugyanitt ugyanekkor 
találkozunk! 
(www.seizan.hu)
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T Á N C V E R S E N Y A S Z I G E T H A L M I
D A N C E L A N D T Á N C S T Ú D I Ó N Á L

ILLLLÉÉSS ANNDDRREEAA

Sokan még nem is tudnak arról, hogy közvetlen környezetükben, Szigethal-
mon van a DanceLand Táncstúdió és Sportegyesület központja. Az egye-
sület vezetõi jómagam, Illés Andrea és Császár Péter vagyunk. Fõ profilunk
a latin-amerikai és standard társastáncok. Nagyon örülünk, hogy Sziget-

halmon összetalálkozott õszinte
törekvéseinkkel a közönség igé-
nye a kultúra, a sport és a ki-
kapcsolódás iránt. Véleményem
szerint köszönhetõ ez a Városi
Szabadidõközpont színes prog-
ramsorozatának, annak a ren-
geteg befektetett munkának, a-
melyet nap, mint nap Lang
Mónika és kollégái végeznek a
kulturális fejlõdés terén. Sziget-
halom lakossága igényli a kul-
túrát és a kulturális programo-

kat. Ezért is tartottam fontosnak hogy egy kis ízelítõt kapjanak a kedves
olvasók egyesületünk tevékenységérõl és programjainkról. Egyesületünk
növendékei lehetõséget kapnak állandó fellépésekre Szigethalmon és a kör-
nyezõ településeken is. A fellépéseken kívül a tehetségesebbek és elszántabb
párosok táncversenye-
ken vesznek részt, na-
gyon szép eredmények-
kel. Sokak számára ez
önfeledt szórakozás és
hobby, mások számára
testmozgás, ami hasz-
nos a gyermeknek és a
kedves Szülõnek sem
kell aggódnia, hiszen
gyerneke jó közösség-
ben, biztonságban tölti
idejét délutánonként.

Minden évben két nagyobb programmal
kedveskedünk a Szülõknek és az érdeklõ-
dõknek. Az egyik a Karácsonyi Táncgálánk, a
másik a júniusi Háziversenyünk. Idén a II.
DanceLand  Kupa kerül megrendezésre.
Ezen a kiemelkedõ alkalmon a kezdõ tánco-
soktól a versenyzõkig mindenki lehetõséget
kap a versenyen való megmérettetésre. Na-
gyon izgalmas és felejthetetlen élmény ez a
gyermekek számára, de bátran állíthatom,
hogy a közönség számára is az lesz. Várunk
minden  kedves  érdeklõdõt  június  7-één  a
Dunaharaszti  Rendezvényházba  (Dunaha-
raszti, Szondi u.77.) délután  16  órakor  kez-
dõdõ  Táncversenyünkre.  A sok mesélnivaló
azonban nem helyettesítheti mindazt, amit
az ember saját szemével lát és tapasztal,
ezért biztatnék minden kedves érdeklõdõt,
hogy látogasson el személyesen is szigethal-
mi Táncstúdiónkba, a Fekete u-ba. Ha érde-
kelnek a tánctanulási lehetõségek, böngész-
heted weblapunkat a www.dancelandtse.hu
címen, vagy gyere el személyesen! Várunk
mindenkit tapsolni és szurkolni június 7-én
a versenyen, illetve Tánciskolánk kurzusain!
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Egészség-Halom

Nyomj és fuss
Pump & Run hazai kivitelben

HAARRIISS ÉVVAA

Free Time Fitness

Szigethalmon a
2009-es évben volt az
elsõ aktív május else-
jém, mely megváltoz-
tatta a hozzáálláso-
mat az ünnephez. A
Botondoló Majális
fantasztikus ötlet, és
végre van sport is a
vursli mellett. Én
nem vagyok a sörsá-
tor ellenzõk vezére,
de örülök, hogy a máj
funkciók határainak
próbálgatása elõtt, az
erõ és állóképesség is
felmérettetik. 
Rövid szervezés után
a Botondoló Majális
egyik versenyszáma
lett a Pump & Run
elnevezésû megmé-
rettetés is, melyet
már 2005 óta évente
több alkalommal
megszervezünk bará-
taimmal. A nagy ér-
deklõdésre való te-
kintettel bemutatom,
mit is takar ez a
verseny.
Az ötletet az immá-
ron 21 éves múltra
visszatekintõ Arnold
Classic Fitness Fes-
tival-ról származik
(igen Arnold Schwarz-
enegger nevét viseli a

rendezvény, ami nem
véletlen, hiszen az
államok egyik legran-
gosabb sportfeszti-
válja), ahol 5K Pump
& Run néven ren-
dezik meg az igen
csak emberpróbáló
versenyt. Ahogy a
verseny nevébõl is
kitûnik, fekvenyomni
és futni kell, egymás
után minimális pi-
henõvel. Az eredeti
névben az ötös szám,
bizony a kilométert

jelöli és a kinyo-
mandó súlyok is elég
elrettentõk, hiszen
39 év alatt a férfiak
saját testsúlyukat
kell, hogy megmoz-
gassák a hölgyek, pe-
dig a 70 százalékát,
70 év felett is indul-
hatnak a versenyen
akkor már "csak" a
papák a testsúlyuk

60 százalékát kell,
hogy kinyomják a
mamáknak, pedig a
40 százalékát. A vég-
sõ eredmény úgy ala-
kul, hogy minden
nyomás mínusz 0,25
perc levonást jelent a
futóidõbõl. A végén
tehát az nyer, akinek
a legkisebb az ideje.
2009-ben a colum-

bus-i versenyen 750
induló volt a legjobb
férfi 30 éves és
összideje 1:34 volt, a
legjobb nõ 44! éves és
3:17 volt a végsõ i-
deje. Egy kicsit, ha
utána számolunk e-
zek az eredmények
emberfelettiek.
Hát, ez volt ami arra
inspirált, hogy pici

hazánkba is csinál-
junk egy hasonlót.
Szerettük volna a tö-
megsport jellegét
megõrizni ezért a
szabályokat ember-
közelibbé : változtat-
tuk (de titkon re-
mélem egyszer majd
lesz profi Pump &
Run is, az eredeti
szabályok szerint). A
hölgyek a mi ver-
senyeinken testsú-
lyuk 40 százalékával
nyomnak fekve aztán
1 500 métert futnak
a fiúknak a súlyuk
80 százalékát kell, a
lehetõ legtöbbször ki-
nyomni és 2 500 mé-
tert futni. 
A Pump & Run ver-
senyekben, azaz iga-
zán jó, hogy két olyan
sportot fog össze
mely az életben elég
távol áll egymástól. A
futók általában nem
nyomnak fekve, és a
fekvenyomók nem a
futósebességükrõl hí-
resek. Itt egy ver-
senyben szerepel az
erõ és az állóképes-
ség is, megadva az
esélyt minden sport-
ág képviselõjének,

hogy megmutassa ki
a legény (vagy leány)
a gáton.
Szigethalmon, most
elõször rendeztük
meg ezt a versenyt -
és a Pump & Run
hazai történetében,
most elõször nem
futópadon zajlott a
futás - de biztos va-
gyok benne nem u-
toljára. Most elõször
én is elindulhattam,
és nem nagyon lepett
meg, hogy fekvenyo-
másban vagyok jobb
és nem a futásban.
Õszintén lehet, hogy
középiskolában fu-
tottam utoljára fo-
cipálya kört, és elég-
gé meg is viselt a
dolog, de a csapat
elsõ hely és az egyéni
második mindenért
kárpótolt. 
2010. május elsején
Szigethalom újra
Pump & Run hely-
színe lesz, és remé-
lem egy újabb színes
foltja lesz az amúgy
is minden igényt ki-
elégítõ Botondoló
Majálisnak.

A munka ünnepe gyermekkorom
egyik legkevésbé sem kívánt
ünnepe volt, kötelezõ felvonulás-
sal, hatalmas tömegben, apukám
nyakában. Én minden ilyen
bazáros rendezvényen, mindig
mindent akartam, és nyoma-
tékosság okán, még a földhöz
csapkodós hisztizéstõl sem riad-
tam el. Anyukám ezt elég rosszul
tûrte, így általában a május else-
je sírással végzõdött. 
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Irány a Mozi

Itt  a  június,  a  nyakunkon  a  nyár  és  a  nyári  szünet.  Megérkeztek  a  várva-vvárt  mozik.  
A  télli  hhónapokhhoz  képest  csak  dúskállhhatunk  a  jobbnáll-jjobb  fillmekben.

Star  Trek
Aki  szerette  a  soroza-
tot,  esetleg  látta  az  ez
elõtti  10  mozifilmet,  an-
nak  kötelezõ  beülni  a
legközelebbi  moziba.
Aki  még  nem  találko-
zott  a  Star  Trek  uni-
verzum  egyetlen  darab-
jával  sem,  annak  pedig
muszáj.  Egy  kis  ráncfel-
varrást  követett  el  a  fil-
men  a  rendezõ  J.J.
Abrams.  Igen,  aki  so-
rozatfüggõ,  az  már  ta-
lálkozhatott  a  nevével  a
Lost  -  Eltûntek,  Alias,
illetve  A  rejtély  címû
filmekbõl.  A  mozi  a  leg-
elsõ  kalandját  meséli  el
a  Star  Treknek  -  már
megint  egy  elõzmény
film!  Az  ûrhajó  a  régi,  a
szereplõk  megmarad-
tak,  ugyanaz  a  régi  gár-
da,  csak  teljesen  megfi-
atalodtak.  J.J.  Abra-
hams  nem  bízott  sem-
mit  a  véletlenre,  a  film
nagyon  hasonlít  a  Star
Wars  -  Birodalom
visszavág  címû  film
felépítésére,  bár  ez  nem
válik  a  hátrányára.  Na-
gyon  változatos,  pör-
gõs,  sok  poénnal,  sem-
mi  nagy  gondolattal,
nem  túl  jól  átgondolt
idõutazással.  Egyedül  a
régi  Spock  tûnik  fel,
találkozik  új  önmagával
és  átadja  a  staféta-
botot.

Értékelés:  8/10

X-MMen  kezdetek:  Farkas
Dívik  az  elõzményfilm  -  az  X-mmen  egyik  legnépsz-
erûbb  karaktere  saját  mozit  kap.  Ebbõl  meg-
tudhatjuk,  hogy  farkast  (rozsomákot)  miért  alakítot-
ták  élõ  fegyverré,  és  ebbõl  õ  miért  nem  emlékszik
semmire.  Semmi  különleges,  igazi  nyári  pop-ccorn
mozi,  amely  megfelel  a  mai  összes  igénynek.  Igazi
X-mmen  rajongók  azt  is  mondhatnák,  hogy  túlságosan
nõiesítve  lett  a  történet,  hogy  a  mozikban  a  hölgy
nézõk  se  unatkozzanak  egy  képregénybõl  készült  fil-
men.

Értékelés:  8/10

Gran  Torino
Piszkos  Harry  egy  új  filmet  csinált  és  ez  is  piszkosul  jó.  Aki  Clint  Eastwood
pályafutásának  kezdetét  végigkövette,  nem  gondolhatta,  hogy  ilyen  jó  filmek
sülnek  ki  belõle.  Eastwood  túl  van  a  70-een,  rendezõi  pályafutására  visszate-
kintve  olyan  nagyszerû  filmeket  láthatunk,  mint  a  Nincs  bocsánat,  a  Tökéletes
világ,  a  Millió  dolláros  baby,  az  Elcserélt  életek.  Ez  a  film  is  tökéletes,  nemcsak
a  fõszerepet  vállalta  el,  de  õ  ül  a  rendezõi  székben  is  és  produceri  szerepkörben
is  megállja  a  helyét.  Egy  mai  társadalomkritika  a  film,  a  Szomszéd  nõje  mindig
zöldebb  házsártos  öregember  humorával,  sok  humorral  és  felemásan  pozitív
happy  enddel.  Aki  még  olyan  filmet  szeretne  nézni,  melynek  van  mondanivaló-
ja,  ami  pozitív  értékeket  képvisel  és  elõremutat,  az  feltétlenül  üljön  be  az  elsõ
moziba. Értékelés:  9/10

Domonkkoss  Isstván
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