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A  DIÁK IS FOGYASZTÓ..  5.  OLDAL

MÚZEUMOK MAJÁLISA 6.  OLDAL

ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 8.  OLDAL
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Önkormányzati  Havilap                2008.  május                megjelenik  minden  hó  elején            www.szigethalom.hu                  XIX  évfolyam.  5.  szám
Szigethalmi  msorblokk  a  Kisduna  televízióban,  a  hét  minden  napján,  reggel  9  és  fél  10,  délután  5  óra,  és  fél  6  között.  

2009. MÁJUS 1. AVAGY A VILÁGRA SZÓLÓ HÉTPRÓBÁS ÕSTUSA

BBOTONDOLÓOTONDOLÓ MAJÁLISMAJÁLIS

NAGY SZÍNPADNAGY SZÍNPAD
11:0011:00 Tréfás Népi VetélkedõTréfás Népi Vetélkedõ

12:00 12:00 Vásári bábjáték, középkori komédiaVásári bábjáték, középkori komédia
13:0013:00 Váltófutás eredményhirdetésVáltófutás eredményhirdetés

"Hétpróbás Õstusa" eredményhirdetés"Hétpróbás Õstusa" eredményhirdetés
Túróscsuszafõzõ-verseny eredményhirdetésTúróscsuszafõzõ-verseny eredményhirdetés

14:3014:30 Énekeljünk együtt a Nagy színpadonÉnekeljünk együtt a Nagy színpadon
15:0015:00 Törperõs és Törpügyes verseny eredményhirdetésTörperõs és Törpügyes verseny eredményhirdetés

15:3015:30 Pump & run eredményhirdetésePump & run eredményhirdetése
Ani néni és Zoli bácsiAni néni és Zoli bácsi

17:3017:30 Zenés, gólyalábas "diadalmenet"Zenés, gólyalábas "diadalmenet"
18:0018:00 Botondoló Csapatverseny EredményhírdetésBotondoló Csapatverseny Eredményhírdetés

18:3018:30 Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti KöreSzigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köre
Sziget Néptánc Egyesület Szigethalmi Felnõtt KórusSziget Néptánc Egyesület Szigethalmi Felnõtt Kórus

19:3019:30 Magyar Tekerõ Zenekar koncertMagyar Tekerõ Zenekar koncert
20:3020:30 Táncház, "Folk-Kocsma " kifulladásigTáncház, "Folk-Kocsma " kifulladásig

Egész napos, ingyenes rendezvény a Városi Szabadidõközpont szervezésében,
a Sport utca 4. szám alatt.

EGYÉB PROGRAMOK:EGYÉB PROGRAMOK:
Botond Képregény kiállítás: Fazekas AttilaBotond Képregény kiállítás: Fazekas Attila

Baromfi udvar: V75 Galamb- és Kisállattenyésztõk EgyesületeBaromfi udvar: V75 Galamb- és Kisállattenyésztõk Egyesülete
Erõtadó Gulyásleves: Nyugdíjas Baráti KörErõtadó Gulyásleves: Nyugdíjas Baráti Kör

Kedvcsináló Palacsinta: Vidám Nyugdíjasok KlubjaKedvcsináló Palacsinta: Vidám Nyugdíjasok Klubja
Paprika Jancsi Csúzlizdája (11:00 - 17:00)Paprika Jancsi Csúzlizdája (11:00 - 17:00)

Vidámpark, - 14:00 Diana emlékfa ültetés Dísz-térVidámpark, - 14:00 Diana emlékfa ültetés Dísz-tér
JURTAFALU: fazekasság, kovácsolás, nemezelés,JURTAFALU: fazekasság, kovácsolás, nemezelés,

gyertyamártás,szalagszövés,rézékszer készítésgyertyamártás,szalagszövés,rézékszer készítés

PORONTY-ÖRZÕ ÉS JÁTSZÓHÁZ: PORONTY-ÖRZÕ ÉS JÁTSZÓHÁZ: 
Napsugársziget Családi KlubNapsugársziget Családi Klub

10:0010:00 Aszfalt rajzversenyAszfalt rajzverseny
16:3016:30 Törpügyes és Törpilla Ki Mit Tud Törpügyes és Törpilla Ki Mit Tud 

(zene, tánc, ének, vers, mese)(zene, tánc, ének, vers, mese)
Jelentkezés: Ani néninél és Zoli bácsinálJelentkezés: Ani néninél és Zoli bácsinál

További részletek a 12. oldalon...További részletek a 12. oldalon...



ÁGGIICCSS VIIKKTTÓÓRRIIAA

jegyzõ

2009. június 7-én vasár-
nap lesz az Európai Par-
lamenti Képviselõk vá-
lasztása. Ezzel kapcsolat-
ban az alábbiakra hív-
nám fel az érintettek fi-
gyelmét:
Sajnos elõfordul a válasz-
tásnál, hogy a választópol-
gárok nem nézik, nem elle-
nõrzik a személyes okmá-
nyaik érvényességi idejét. 
Lejárt személyi okmányok-
kal a választópolgár nem

szavazhat. Emiatt kérjük a
Tisztelt Választópolgárokat,
hogy ellenõrizzék a személyi
okmányaikat, és amennyi-
ben azok érvényessége le-
járt, vagy hamarosan lejár,
akkor - a lakcímkártya kivé-
telével (a lakcímkártyát a
Polgármesteri Hivatal ügy-
félszolgálatán tudják elin-
tézni) - a Szigetszentmiklósi
Okmányirodával (06-24-
410-419) telefonon vagy
személyesen vegyék fel a
kapcsolatot, hogy az okmá-
nyaik érvényességi idejét
meghosszabbítsák. A vál-

asztópolgár a választás nap-
ján a személyazonosságát és
a lakcímét a  következõ  ér-
vényes  igazolványok  bemu-
tatásával  igazolhatja:
-lakcímet tartalmazó érvé-
nyes személyazonosító iga-
zolvánnyal
-érvényes lakcímigazolvány-
nyal
-érvényes személyazonosító
igazolvánnyal
-érvényes útlevéllel
-érvényes kártyaformátumú
(2001. január 1. után kiállí-
tott) vezetõi engedéllyel.

OOEEPP  KIRENDELTSÉG

Értesítjük  a  tisztelt  lakosságot,
hogy a Közép-magyarországi
Regionális Egészségbiztosítási
Pénztár 2009.  április  1.-ttl  Kis-
térségi  ügyfélszolgálatot  hozott
létre.  Cím:  2310.  Szigetszentmik-
lós,  Losonczi  u.  1.  Ügyfélfogadási
id : Hétf  -  Kedd  -  Csütörtök:
08.00-14.30 óráig
Szerda: 08.00-17.30 óráig
Péntek: 08.0 -12.00 óráig
Tevékenységi  kör:
TAJ, EU kártya, jogviszonynyal
összefügg ügyintézés, pénzbeli
ellátások (táppénz, tgyás, Gyed)
igény benyújtása. Telefon:  06-224-
444-4471

Polgármesteri Hivatal

ÁGGIICCSS VIIKKTTÓÓRRIIAA

jegyzõ

A növényvédelemrõl szóló
2000. évi XXXV. törvény
értelmében, a földhasználó
és a termelõ köteles a ká-
rosítók ellen védekezni, ha
azok a szomszédos föld-
használók, illetve termelõk
növényvédelmi biztonságát,
vagy az emberi egészséget
bármely módon veszélyez-
tetik. A földhasználó köteles
az adott év június 30-ig az
ingatlanon a parlagfû virág-
bimbó kialakulását mega-
kadályozni, és ezt az állapo-
tot, a vegetációs idõszak
végéig folyamatosan fenn-
tartani.Felhívom az ingat-
lantulajdonosok figyelmét,
hogy a használatukban lévõ
ingatlanon a parlagfû irtási
kötelezettségüknek határi-
dõig tegyenek eleget. A-
mennyiben a helyszíni elle-

nõrzések során bizonyítást
nyer, hogy a földhasználó, a
terület parlagfû mentesítési
kötelezettségének a törvény
által megszabott határidõig
nem tesz eleget, a közérde-
kû védekezést,  -  elõzetes
felszólítás  nélkül- a növény-
védelmi szervnek, kötelezõ-
en el kell rendelni. A közér-
dekû védekezéssel kapcso-
latosan felmerülõ költsé-
geket a termelõnek kell
viselnie. Kérek, minden -
környezetét és egészségét
szem elõtt tartó- szigethal-
mi polgárt, hogy tegyen meg
mindent saját környezeté-
ben a parlagfû csökkentése
érdekében. Amennyiben a
felhívás részleteivel kapcso-
latosan többet szeretne
megtudni, a www.szigeth-
alom.hu weboldalon meg-
találja a teljes körû tájékoz-
tatást.

Fotópályázat
Szigethalom  Város  Zöld  Háló  Kh.  Egyesülete
2009.  évre  ismét  fotópályázatot  hirdet  SZÉP
KERTEK-  RENDEZETT  PORTÁK  nevezésére.

Örömmel tájékoztatom önöket, hogy ez évben
e szépít tevékenység díjazására a szponzori
kör kibvül. Ismét lesz I-II-III díj plusz különdíj.
Szponzorok: Szigethalom Város Polgármesteri

hivatal, SZIK kht. Erika Virágkertészet,
Bakosné Györgyike 2008. év díszpolgára,

Fejes Lajos építési vállalkozó
Fotók  leadási  határideje:  
2009. szeptember 30.

Szabadkai u. 175 Szép ABC Arankánál 
Polgármesteri hivatal recepciója

Értékelés,  díjazás: 2009. október 26. hétf 17
óra Polgármesteri hivatal díszterme

Regényi Tiborné elnök
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HELYI VÁLASZTÁSI IRODA TÁJÉKOZTATÓJA
2009. évi Európai Parlamenti Képviselõk Választása

PARLAGFÛMENTESÍTÉS

Térségi Polgárr Találkozó
A  Szigethalmi  Polgárr  Egyesület  tisztelettel  meghívja  a  város  lakosságát  a  2009.  évi  Térségi  Polgárr  Találkozóra,
melynek  Idpontja:  2007.május  9.  (szombat).  Helyszíne:  Szigethalmi  Városi  Szabadid  Központ    (2315  Szigethalom,
Sport  u.  4.)  PROGRAM,  AMELYBEN MINDENKI TALÁL KEDVÉRE VALÓT:  
9  -  13:  F z verseny  9  -  11:  Találkozó  az  Egyesület  tagjaival 9  órától:  Játszóház  a  kicsiknek
10  -  12:  Fegyverbemutató 10  -  12:  Drogmegelzési  bemutató 11  -  14:  Gyermekeknek  lovaglási  lehetség
14  óra:  Fzverseny  eredményhirdetés.  Mindenkit  sok  szeretettel  várunk.

Vezetség



2009. május Szigethalmi Híradó 3. oldal

Te g y ü n k  e g y ü t t  v á r o s u n k  b i z t o n s á g á é r t
Szomszédok egymásért program

GÁÁSSPPÁÁRR ZOOLLTTÁÁNN

Nyá. r. tzls.

A gazdasági helyzet
romlásával arányo-
san növekszik a va-
gyon elleni bûncse-
lekmények száma,
vagyis a megélhetési
bûnözés. Csökken a
munkába járók szá-
ma, nehezednek az
életkörülmények. A
bûnelkövetõk felderí-
tésére és a bûncse-
lekmények megelõzé-
sére a rendõrségnek
sem több embere,
sem több pénze és
eszköze, belátható i-
dõn belül nem lesz.
A kár és a hátrány
miénk marad, állam-
polgároké. Több tele-
pülésen eredménye-
sen mûködik egy o-
lyan civil kezdemé-
nyezés, melynek az a

lényege, hogy az ál-
lampolgárok odafi-
gyelnek egymás java-
ira, ha szokatlan gya-
núsnak tûnõ esetet
észlelnek, ha merik,
megkérdezik a ténfer-
gõ nézelõdõ idegent,
hogy keres-e valakit,
ha nem merik, érte-
sítik a polgárõröket,
akik meg merik ezt
tenni, akárki is az
illetõ. Az esetek több-
ségében az a tény,
hogy a tudomására
hozzák a rosszban
sántikálónak, hogy
felfigyelt valaki a né-
zelõdésére arra kész-
teti, hogy ott ne kö-
vessen el bûncselek-
ményt, mivel van ta-
nú, aki esetlegesen
ellene vallhat, növek-
szik emiatt a lebuká-
si esélye, tovább fog
állni. Ennek a mód-

szernek a neve
SZOMSZÉDOK EGY-
MÁSÉRT. A  mozga-
lom lényege, hogy
nem kell új ismeret-
len emberekkel kap-
csolatba kerülni, az
esetlegesen idõs, e-
gyedülálló emberek-
nek sem, nem kell
senkit a családi dol-
gainkba beavatni,
csak odafigyelni a
s z o m s z é d u n k r a ,
hogy ne bánthassák,
sem ÕT sem az
ANYAGI JAVAIT. Aki
nem érez magában
elég bátorságot, hogy
egy idegent kérdõre
vonjon, hívja POL-
GÁRÕREINKET, akik
ezt majd megteszik,
ha szükséges értesí-
tik a rendõrséget,
vagy akit abban a szi-
tuációban éppen
szükséges. A Sziget-

halmi Polgárõr Egye-
sület elnökével tör-
tént elõzetes megbe-
szélésem szerint a
polgárõrség telefon-
számain bárki, bár-
mikor tehet bejelen-
tést és ebben ÕK hal-
adéktalanul eljárnak.
Ne legyünk elszenve-
dõi a bûncselekmé-
nyeknek, elõzzük meg
azt, hogy valaki árt-
hasson, kárt okoz-
hasson, nekünk, vagy
szomszédjainknak.
Amennyiben nyaral-
ni, vagy más miatt
elutazunk célszerû
értesíteni a polgár-
õreinket, hogy a napi
járõrtevékenységük
során javainkat
szemmel tarthassák,
továbbá célszerû ér-
tesíteni a velünk bi-
zalmasabb viszony-
ban álló szomszédot

is arról, hogy nem
fogunk otthon tartóz-
kodni, ha valami gya-
núsat észlel, értesítse
a rendõrséget, vagy a
polgárõreinket.
Biztonságunk ezzel
az egyszerû módszer-
rel, ami semmilyen
befektetést nem i-
gényel, csak egy ki-
csivel több odafigye-
lést és jó szándékot,
jelentõsen növelhetõ! 
A Szigethalmi Pol-
gárõr Egyesület el-
nöke: ifj. Bognár
László 06 20-346-51-
52 szolgálatvezetõje:
Polák János 06-20-
218-73-83 telefon-
számon érhetõ el.
SZOMSZÉDOK va-
gyunk, tegyünk EGY-
MÁSÉRT!

SZZIIGGEETTSSZZEETTNNMMIIKKLLÓÓSSII

REENNDDÕÕRRKKAAPPIITTÁÁNNYYSSÁÁGG

A Tököli Rendõrõrs
Parancsnoka Laszák
Zoltán r.õrnagy be-
számolt a 2008.
évben végzett mun-
káról a város kép-
viselõ testülete elõtt.
Az ismerté vált bûnc-
selekmények száma
az elmúlt évhez vis-
zonyítva 8.% kall
növekedett. 373. db.-
rol 403. db.-ra. Ezen
belül a vagyon elleni
bûncselekmények
száma 25. %.- kall
nõt. Míg, a lopások
száma 27.9 %.-csök-
kent addig a betöré-
ses lopások száma
27.3.%-kal  nõt. A
közlekedési bûncse-
lekmények  száma
összességében  40
%.-kall csökkentek,
de sajnos a balesetek
száma nõt. Gépjár-
mûlopások száma
stagnált, a jármû ön-

kényes elvétele 8.db.ról
17.db.-ra  azaz 112,5
%.-kal nõt.  A Rend-
õrõrs személyi állo-
mánya 2007. évben
továbbra is nehéz
körülmények között
gyenge anyagi és
technikai feltételek-
kel, jelentõsen meg-
nõtt munkaterhek
mellett, sokszor ere-
jén felül is törekedett
feladatainak végre-
hajtására, melyeket
nem minden esetben
sikerült maradékta-
lanul végrehajtani.
Feladatainak végre-
hajtását nagymérték-
ben segítettek a kü-
lönbözõ társadalmi
szervezetek, valamint
az önkormányzat.
Így közösen sikerült
elérni, hogy elfogad-
ható szinten marad-
jon a közrend közbiz-
tossági helyzet. A
testület elfogadta a
beszámolót és továb-
bi segítséget ígért

kérve a további jó
munkát. Az elmúlt
hónapban az õrs be-
osztottjai 2. fõt fogtak
el 7. fõt állítottak elõ
és 13. esetben tettek
feljelentést. Egy sze-
mélysérüléses bale-
set történt a Mátyás
utcában. A Sziget-
szentmiklósi Városi
Rendõrkapitányság
és a Szigetszentmik-
lós Város Polgárõr
Szervezet közös szer-
vezésében március
harmadikán megren-
dezésre került a III.
Csepel -Szigeti Autó-
vadász akció, ahol a
rendszámfelismerõ
rendszer eszközeinek
koncentrált beveté-
sével a fenti szerveze-
teken kívül a polgár-
õr társzervek, a ha-
táros rendõrkapi-
tányságok a Készen-
léti Rendõrség és a
Pest megyei Rendõr-
fõkapitányság beve-
tési csoportjai vettek

részt. Az akció során
32 700. db. gépkocsi
lett ellenõrizve, ami-
nek kapcsán  bûn-
cslekmény elkövetése
miatt körözött 5. fõ
lett elfogva, egyéb
körözés miatt 3. fõ.
Egyedi azonosító jel
meghamisítása miatt
eljárás indult 2. fõvel
szemben. Az intéz-
kedõ rendõrök 49.
forgalomból kivont
jármûvet találtak és
a fentieken kívül
kölönbözõ okok miatt
10. fõvel szemben
tettek feljelentést. 

Az elmúlt idõszakban
megnövekedtek a
motoros balesetek. A
motorozás Európá-
ban és Magyarorszá-
gon is újra reneszán-
szát éli motorkerék-
páron utazók baleseti
kockázata átlag felet-
ti. A motorosokat
nem védi semmi,
balesetek esetén tes-

tük közvetlenül sé-
rül. Európában egy
motorkerékpáros ha-
lálozási kockázata
18. szor nagyobb,
mint egy autóvezetõé.  
Az elõzõ év adatai
alapján 83 motorke-
rékpáros vesztette
életét hazánk közut-
jain. Átlagosan szá-
mítva csaknem min-
den negyedik napon
a motorkerékpározás
áldozatot szedett. A
baleseteknek több
oka van, de a legfõbb
ok a jármûvezetõi hi-
ányosságban rejlik. A
balesetek és tragédi-
ák legfõbb oka a se-
besség nem megfelelõ
megválasztása. Má-
sodik kiemelt baleseti
okként az irányvál-
toztatás, a haladás és
kanyarodás szabá-
lyainak meg nem tar-
tása, míg harmadik-
ként a szabálytalan
elõzés nevesíthetõ.
Megdöbbentõ és el-

Rend�rség i tájékoztató
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gondolkodtató, hogy
a motorkerékpáros
balesetekben meg-
halt és sérült szemé-
lyek több mint 70 %-
ka nem töltötte be a
35. életévét. Kérjük,
hogy a motorkerék-
párra ülõk mindig
gondoljanak a leír-
takra, és úgy vezes-
senek, hogy megér-
kezzenek úti céljuk-
hoz. A Budapesti
Rendõrfõkapitányság
Bûnügyi Fõosztály
Rablási Osztálya rab-
lás büntet elköveté-
sének alapos gyanúja
miatt folytat eljárást-
fogvatatásuk fogana-
tosítása mellett-öt
férfi ellen. A jelenleg
rendelkezésre álló
adatok szerint a gya-
núsítottak 2008. de-
cember és 2009. feb-
ruár hónapok közötti
idõszakban több

fegyveres rablást kö-
vettek el, Budapest
és Pest megye terü-
letén. Az egyik gya-
núsított F. György
2008. december 22.
én kora délután egy
szigethalmi lottózó
alkalmazottját arra
kényszeríttette, hogy
a bevételt adja át
Cselekménye közben
a gáz riasztó fegyve-
rébõl egy lövést is
leadott mely sérülést
nem okozott. Az ügy-
ben a Budapesti és
Pest megyei nyomo-
zók közös munkával
fogták el az elköve-
tõket melyek közül F.
György és E. Ferenc
részletes beismerõ
vallomást tett, míg
társaik tagadják a
bûncselekmények elkö-
vetését. A nyomozás
még folyamatban van.

Köszönetnyilvánítás
A szigethalmi önkéntes állatvédk ezúton is hálás  szívvel  köszönik  Dr.
Szakács Endre  önzetlen  segítkészségét,  mivel már több alkalommal
segítette munkánkat. Nem tartozunk semmilyen szervezethez, egy közös
érzés, az állatok iránti szeretet tart össze bennünket. Megpróbálunk
tenni a védtelen állatok érdekében, hisz, nap mint nap szembesülünk az
emberi nemtördömséggel, gonoszsággal, amit a kiszolgáltatott  kutyu-
sokkal szemben tesznek (rövid láncon tartás, ház nélküli, csontsovány
kutyák sokasága a városban!).
Szigethalmon, több helyen tapasztaltunk háznál lév, kezeletlen beteg
kutyust is (gazdája nem tudott vagy nem is akart orvost hívni!). 
A doktor úr megkeresésünkre mindig igyekezett segíteni a beteg állaton,
akkor is, amikor mi önkéntesek éppen nem tudtuk megoldani az orvosi
költségeket. Több alkalommal anyagi ellenszolgáltatás nélkül is segített,
saját zsebbl, ha kellett! Ugyanilyen segítkészen állt hozzánk akkor is,
amikor utcára dobott beteg vagy sérült kutyus ügyében jártunk el.
Kedves és Tisztelt Szakács Endre Doktor Úr: Fogadja - ezúton is - szin-
te tiszteletünket, köszönetünket, hálánkat a megmentett, meggyógyított
h kis társak nevében is:

Szigethalmi önkéntes állatvédk

Mosolyogva a víz alatt
A babaúszás felfrissíti a
testet és a lelket - a szülõk-
nek és a kicsiknek is él-
mény. Dunavarsány - Az
Igazgyöngy Babauszodá-
ban szerda és vasárnap
délelõttönként szakképzett
oktató irányításával baba-
úszás zajlik. A foglalkozá-
sokon természetesen a
büszke szülõk is aktívan
részt vesznek. Már az uszo-
da bejáratánál babakocsi-
sor és nézõk serege fogadja

az úszásra érkezõ csalá-
dokat. A nagy érdeklõdés
egyik oka, hogy hasonló
programra eddig csak a
fõvárosba lehetett vinni a
babákat. Az uszoda vezetõ-
je, Álló Zsuzsa (06-20-377-
86-90) viszont úgy döntöt-
tek változtatnak a hely-
zeten, s Viczkó Andrea
úszóoktató segítségével
elindította az egyre népsz-
erûbb foglalkozásokat. Már
a három hónapos aprósá- gokat is várjuk - mondta

Viczkó Andrea, gyógyúszás
foglalkoztató (HRG), az
oktatás vezetõje. - Azért jó
ilyen korán elkezdeni, mert
a kicsiknek ebben a korban
még mûködik az anyaméh-
ben megszerzett búvár-
reflexük (ha az orrukat és
szájukat víz éri, akkor pár
másodpercig nem vesznek
levegõt), ami általában 7-8
hónapos korukra eltûnik.
Erre alapozva, hamar meg
lehet velük szerettetni a
vizet, s utána tudatosan és
könnyen merülnek. A ba-
bák elõször speciális gya-
korlatokkal melegítenek be
a medence közepén anyu-
val vagy apuval, majd a

vízbe csobbanva élvezhetik
a pancsolás minden örö-
mét. Az úszásoktatások
során fejlõdik az apróságok
ellenálló képessége a be-
tegségekkel szemben, fej-
leszti a gyerekek immun-
rendszerét, izomzatát, és
növeli a tüdõ levegõ-kapa-
citását. Sõt a vízben szá-
mos olyan mozgásra képe-
sek, amit a szárazföldön
nem tudnának elvégezni.
Az aktív programot egyéb-
ként a legkisebbek is rend-
kívül jól bírják: gyakran
még a víz alatt is mosolyog-
nak, Dunavarsányban
(www.babauszas.atw.hu)
szerdán és vasárnap.
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A  d i á k  i s  f o g y a s z t ó
SZZÉÉPPLLAAKKII FEERREENNCC

Gyermekzsivajtól volt
hangos a Fogyasztóvé-
delem Napján a Szi-
gethalmi Sport- és
Szabadidõközpont.
Seregnyi általános
iskolás gyûlt össze a
színházteremben, töl-
tötték meg az aulát és
a szomszédos terme-
ket  "A diák is fogyasz-
tó" címû pest megyei
fogyasztóvédelmi kre-
atívpályázat ered-
ményhirdetésére, va-
lamint a hasonló té-
májú versengésre jöt-
tek.
A rendezvényen meg-
jelent Jószai Attila a
brüsszeli székhelyû
Régiók Bizottsága el-
nöke, dr. Schuller Gá-
borné a település al-
polgármestere, Kathi
Attila a Nemzeti Fo-
gyasztóvédelmi Ható-
ság fõosztályvezetõje,
Szabó József a Pest
Megyei és Érd Megyei
Jogú Városi Kereske-
delmi és Iparkamara
mellett mûködõ Bé-
kéltetõ Testület eljáró
tanácsának tagja, Rá-
kosi Katalin a Megye-
lakó Egyesület elnöke
és Csollák Mihály a
Tököli Alkotók és Mû-
vészetpártolók Egye-
sületének elnöke, és a
Közép-magyarországi
Vállalkozók Szövet-
sége alelnöke Katoná-
né Gergely Tünde.
Széplaki Ferenc a Pest
Megyei Fogyasztóvé-
delmi civil szervezet
elnöke házigazdaként
köszöntötte a megje-
lenteket. Megnyitójá-
ban hangsúlyozta
"Szociális motívum-
rendszerek kialakítá-
sáról, és erõsítésérõl
van szó, amelyek gaz-
dasági és társadalmi
elõnyöket egyaránt
hordoznak maguk-
ban. A fogyasztói
mintáknak a fenntart-
hatóság irányába tör-

ténõ fejlesztésére már
gyerekkorban ismere-
teket kell elsajátítani.
Készségeket, hozzáál-
lást, értékrendet kell
formálni, ezért a gyer-
mekkorban elkezdett
fejlesztés döntõhatá-
sú,ezért a Diák is fo-
gyasztó címû kreatív
pályázatunk kiemelt
programjaik közé tar-
tozik. Majd felolvasta
a rendezvény fõvédnö-
kének Szabó Miklós-
nak a Társadalmi Uni-
ó elnökének levelét,
aki halaszthatatlan
hivatali elfoglaltsága
miatt nem tudott a
konferencián részt-
venni. Szabó Miklós
írásában hangsúlyoz-
ta, hogy a szervezõk s
a résztvevõk egyaránt
hozzájárultak a fo-
gyasztóvédelmi isme-
retek terjesztéséhez és
a fiatal fogyasztók tu-
datosságának növelé-
séhez. A pályamun-
kák szép száma és
azok tartalma meg-
gyõzõen bizonyította
az immár hagyomá-
nyossá váló rendez-
vény hasznosságát.
Szabó József hozzá-
szólásában kiemelte,
cél a gyerekek közé,
saját világukba bevin-
ni a fogyasztóvétele-
met, legyen ez egy
kétirányú beszélgetés
és ismeretterjesztés.
Mert már fiatalon meg
kell tanulni a tudatos
vásárlás fortélyait. Hi-
szen nem mindegy,
hogy valamit az utcán,
vagy boltban vásáro-
lunk. Az sem min-
degy, hogy csak a
megvett holmi kicso-
magolása után derül
ki, hogy "Anyám, én
nem ilyen lovat akar-
tam." Tisztában kell
lenni jogainkkal vá-
sárlás és szolgáltatás
igénybevételekor egy-
aránt. A gyerekek 13
feladványt kaptak a
fogyasztóvédelmi a-

lapismeretekbõl. A jó
választ adókat a mo-
solygós arcú, szaká-
las, jó megtermett
"kisbíró" csokival és
naptárral jutalmazta.
Valamenynyi válasz
elõtt kezek erdeje
lendült magasba, je-
lezve, hogy sokan tud-
ták a megoldást. Pedig
jónéhány fogós feladat
várt megoldásra. Csak
néhány a villámfelad-
ványok közül. Mi a
garancia hivatalos el-
nevezése, mit tilos 18
év alattiaknak kiszol-
gálni, milyen felirat-
és milyen sorrendben
található az élelmiszer
gyári csomagolásán,
mikor van a Fogyasz-
tóvédelem Napja, ki a
fogyasztó? -Örömmel
tölt el, ahogy itt a lel-
kes és felkészült diá-
kokat látom. Nyugtáz-
va, hogy milyen jól
sikerült közös szándé-
kunkkal felkelteni az
érdeklõdést a fiatalok
körében a fogyasztó-
védelem iránt- mond-
ta Kathi Attila. Szük-
séges, hogy az embe-
rek már fiatalon tisz-
tában legyenek joga-
ikkal, mert csak így
válhatnak felnõtt ko-
rukra tudatos fo-
gyasztókká, fogyasztói
jogaikat érvényesítõ
európai polgárokká. -
Fontos megtanulni,
hogy mindenkinek
jókor meg kell gyõzõd-
ni az áruk és a szol-
gáltatások minõségé-
rõl. Ezt a figyelmet és
tájékozottságot növel-
te a pályázat, valamint
a vetélkedõ is. Minden
elismerést megérde-
melnek a versenyzõ
ifjak, a program szer-
vezõi és a gyermekek
a felkészülését segítõ
pedagógusok. Kívá-
nom, hogy gyarapod-
jon tovább a részt-
vevõk fogyasztóvédel-
mi tudása. De marad-
jon meg a jókedvük és

játékos-
ságuk is.
N e m
kell ö-
rök éle-
tünkben szúrós szem-
mel járnunk-kelnünk.
Csollák Mihály a kre-
atív zsûri elnökeként
vette górcsõ alá a pá-
lyázatokat. -Arra ju-
tottam, hogy ha van
természetvédelem és
van állatvédelem, ak-
kor lennie kell ember-
védelemnek is, ami-
nek fontos része a fo-
gyasztóvédelem - véle-
kedett. Hiszen az é-
lelmiszert fogyasztjuk,
a mûszaki cikkeket
használjuk, az egész-
ségügyi szolgáltatást
igénybe veszszük, de
használjuk a bankot,
a telefont, az internet
is. Felsorolhatatlan,
hogy menynyi min-
dent veszszünk, és
hány féle szolgáltatást
igényelünk az életünk
során. Ezt a sokrétû-
séget jól tükrözik a
változatos technikák-
kal beadott alkotások.
A legkedveltebb téma
az egészséges és az
egészségtelen élelmi-
szer volt. A kivitelezési
technikák között elõ-
fordult szines-ceruza
rajz, festés és igényes
applikáció, amelyen
nagyon jól használták
fel a különbözõ cím-
kéket és fotókat. A ko-
rábbi szokásnak meg-
felelõen a pályamûvek
döntõ többségét kiál-
lítják majd június 13.-
án a Tököli Kerítés-
tárlaton és Kézmûves
Bemutatón. A díjazot-
tak kategóriánként: A
kategória: 6-10 évesek
(alsó tagozatos általá-
nos iskolások) Gyön-
gyösi Petra a Kardos
István Általános isko-
la tanulója. A kate-
gória további díjjazott-
jai lettek Varga Dávid
(Szigethalmi Gróf
Széchenyi István

Általános iskola), Pau-
lheim Petra (Szigethal-
mi Szent István Álta-
lános iskola). A B ka-
tegoriában (felsõ tago-
zatos) versengõk elsõ
helyezettjének Nagy
Angelikának trófeáját
- egy kerékpárt -,
Varju László ország-
gyûlési képviselõ, a
Fejlesztési és Gazda-
sági Minisztérium ál-
lamtitkára ajánlotta
fel. A további helye-
zettek Gyõrfi Dóra
(gróf Széchenyi István
Általános Iskola) és
Kovács Lili Döníz a II.
Rákóczi Ferenc Álta-
lános iskola tanulói
lettek. C kategóriában
csak egy pályamunka
érkezett ezért a szak-
mai és kreatív zsûri
együttes döntése a-
lapján ebben a kate-
góriában csak külön-
díjat adtak ki, Ladányi
Patricia ( Batthyány
Kázmér gimnázium).
A legjobbnak ítélt al-
kotást, mely szintén
csak különdíjba ré-
szesülhetett (alakihi-
ba miatt) egy szimbó-
lumban jelenítette
meg a fogyasztóvéde-
lem teljes vertikumát
Rachis Fatime rajzol-
ta,a kitüntetõ okle-
velet és az asztali Dvd
lejátszót a Közép-ma-
gyarországi Vállalko-
zók Szövetsége nevé-
ben Katonáné Gergely
Tünde alelnök asz-
szony adta át. A prog-
ramban több éve
résztvevõ iskolák igaz-
gatói elismerõ okle-
velet kaptak, kedves
gesztus volt, hogy a
szervezõk minden gye-
reknek gondoskodtak
csokiról, apró aján-
dékról és egy kis u-
zsonnáról.
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Séta a múltban

HHeellyyttöörrttéénneettii  GGyyûûjjtteemméénnyy  22331155  SSzziiggeetthhaalloomm,,  FFiiuummeeii  uu..  4488..    www.szigethalom.hu/kulturhaz
Nyitva  tartás:
Hétfõ: zárva, Kedd, Szerda: 13:00-16:00, Csütörtök: Zárva, Péntek: 13:00-17:00, Szombat, Vasárnap: zárva
A nyitva tartáson kívül, igény szerint telefonos egyeztetés szükséges.
Telefon: 06-70-380-76-81; 06-24-401-837 Megtekinthetõ  állandó  kiállítás:  - néprajzi gyûjtemény -
családtörténeti tárlat -gazdasági gyûjtemény

"…katona  vagyok  én,  ország  rizje…"
KOONNTTRRAA MAARRIIKKAA SZZVVIITTAA

Emlékek, élmények,
ismeretek és tudás
tárháza az a kiállítás,
amit a Helytörténeti
Múzeumban látha-
tunk. Ismét bebizo-
nyosodott, hogy mek-
kora teremtõ ereje
van az összefogás-
nak, mire képes a
közös akarat, a közös
cél és a kitartás. A
Katonatörténeti kiál-
lítás 1848-tól nap-
jainkig öleli át a ka-
tonaság történetét
nem a történész sze-
mével nézve, hanem
ahogyan maga a va-
lamikori katona át-
élte, ahogyan emlé-
kezik rá. Emberi sor-
sok, szívfacsaró tör-
ténetek elevenedtek
fel, komoly, vagy tré-
fás emlékek kerültek
elõ a feledés homá-
lyából a tárgyak se-
gítségével. Eredeti
dokumentumok, ere-
deti tárgyi emlékek
és ereklyeként õrzött
relikviák kerültek
most kiállításra,
hogy mindenki meg-
csodálhassa, hogy a
ma embere bepillan-
tást nyerhessen egy
rövid idõre a katona-
élet szépségeibe, ne-
hézségeibe, veszélye-

ibe és örömeibe. Fél-
tett családi kincsek,
festmények, értékes
gyûjtemények darab-
jai, személyes emlé-
keket idézõ fényké-
pek és tárgyak sora
adják ennek a külön-
leges tárlatnak a va-
rázsát. És minden
tárgyhoz, minden
fényképhez egy-egy
emlék, egy-egy felidé-
zésre érdemes törté-
net tartozik, ami ta-
lán nem a hivatalos
történészi megköze-
lítés, de éppen ettõl
varázslatos, éppen
ettõl olyan emberi. 
Nem kell ahhoz ka-
tonai szakértõnek
lenni, hogy az ember
lássa, érezze és ér-
tékelje mindazt, amit
ez a kiállítás nyújt.
Elég csak nyitott
szemmel, nyitott
szívvel végignézni a
kiállított tárgyakat,
dokumentumokat.
Beleszédülök, ha a
mögöttes tartalomra
gondolok, arra, amit
ezen az alig néhány
n é g y z e t m é t e r n y i
helyen felhalmozott
tárgyak, dokumen-
tumok hordoznak.
És így lehet ezzel más
is, mert csak jönnek
és jönnek a látoga-
tók, az érdeklõdõk,

egymásnak adják a
kilincset a fiatalok, a
középiskolás csopor-
tok, a felnõttek. Ki
azért jön, mert a
rokona, édesapja,
nagyapja emlékeit
láthatja viszont, ki
azért, mert a szom-
szédja, barátja, isme-
rõse is hozzáadott a
kiállítás anyagához.
Van, aki azért, mert
volt katona és oly jó
egy kicsit nosztal-
giázni, anekdotázgat-
ni. Van, aki azért,
mert nem volt kato-
na, és valóban kíván-
csi a múlt egy darab-
jára, a történelem egy

szeletére. Érdekes
beleolvasni a régi új-
ságok híradásaiba,
belenézni a büszke
katonaszemekbe ,
amelyek a fényké-
pekrõl mosolyognak
ránk. De szívszorító
látni a bombatalálat
következtében össze-
omlott otthonok rom-
jait, a lángszórók
nyomait a házak
falán a régi fotókon,
vagy a hadifogságból
hozott kõbe faragott
szívet kézbe venni.
Megannyi katonai
emlék, megannyi em-
beri sors, balsors,
történet… történe-

lem. Március 15-e
után nagyszerû érzés
így is emlékezni a hõ-
sökre, a magyar ka-
tonákra, azokra a
hadat viselt embe-
rekre, akik tették a
dolgukat becsülettel
1848-tól napjainkig.
Köszönet a Helytörté-
neti Múzeum lelkes
kis csapatának, akik
megszervezték és be-
rendezték ezt a
remek kiállítást, a-
mely megmutat egy
csipetnyit másfél év-
század magyar kato-
náinak életébõl,
múltjából. Gratulá-
lok a szervezõknek! 

Múzeumok majálisa - Mesterségek a Helytörténeti Gyjteményben
Programok: Május15. péntek: 11 órakor Gyermekek játékai kiállítás megnyitója. A kiállítás megtekinthet május 15 -
augusztus 31-ig, a Helytörténeti Gyjtemény nyitvatartási idejében. Május 16. szombat: 9 - 16 óráig Családi nap -
Mesterségek bemutatója Fazekas, kovács, szöv, kosárfonó, mézeskalácsos, minden kedves érdekldt, 
látogatót szeretettel várunk.

Kleineizel Ilona  múzeumpedagógus, Járfásné Kutasi Magdolna kulturális szervez
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Gondolatok a könyvtárban
Elérhetõség:  2315  Szigethalom  József  A.  u.  59.    
Tel.:  06-224/514-8810  Fax:  06-224/514-8811
Nyitvatartás:  Kedd    12  -  19      Szerda  9    -  19      Csütörtök  12  -  19        Péntek 9  -  16          Szombat  9  -  14

Radnóti  Miklós:  
Két  karodban

Két karodban ringatózom
csöndesen.
Két karomban ringatózol
csöndesen.
Két karodban gyermek
vagyok,hallgatag.
Két karomban gyermek vagy
te,hallgatag.
Kér karoddal átölelsz te,
ha félek.
Két karommal átölellek,
s nem félek.
Két karodban nem ijeszt majd a
halál nagy
csöndje sem.
Két karodban a halálon, 
mint egy álmon
átesem.

Bak Ágnes (Szigetszentmiklós), Bán József, Bánóczy Istvánné,
Benyovszkyné Erõs Kinga, Botlik Istvánné, Dr. Csernyi Zsuzsanna, Dávid
Magdaléna, Domonkos István, József Gézáné,Kollárné Ott Mariann, Kürti
Zoltán, Mészáros Imréné, Molnár Józsefné, Némethné Pethõ Ilona, Pulai
Lászlóné, Szilágyi Istvánné, Varga Zsófia
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

A  Hegedüs  Géza  Városi  Könyvtár
új  nyitvatartási  ideje:
Kedd   12 - 19
Szerda         9 - 19
Csütörtök    12 - 19
Péntek 9 - 16
Szombat      9 - 14 
Figyelem!  Május  2-áán,  szombaton
könyvtárunk  zárva  tart!

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! 

75 ÉVE, 1935. április 3-án született dr. Jane Goodall világhír  femls
kutató, az ENSZ békenagykövete. Goodall az 1960-70-es években a tanzá-
niai Gambe Nemzeti Parkban végzett személyes megfigyeléseivel új
alapokra helyezte a csimpánzok viselkedésének kutatását, felfogásunkat az
ember és az állat közti hasonlóságokról és különbségekrl. Számos
könyvben hívta föl a figyelmet a globális ökológiai problémákra. 
KKöönnyyvv ttáárruunnkkbbaann  ffee ll ll ee llhhee tt   mm vvee ii :: Amíg élek, remélek, Ártatlan
gyilkosok, Az ember árnyékában, A remény gyümölcsei, Az utolsó pillanat

100 ÉVE, 1909. május 5-én született Radnóti Miklós költ, mfordító. 
A szegedi egyetemen tanult, magyar-francia szakos tanári oklevelet és doktorátust szerzett. 1940-tl haláláig
zsidó származása miatt többször hívták be munkaszolgálatra. Társaival együtt Abda mellett ltték agyon,
holttestét és vele utolsó verseit (Tajtékos ég, 1946) egy tömegsírban találták meg.
AAjjáánnlljjuukk  kköötteetteeiitt:: Radnóti Miklós összes versei és versfordításai, Bori notesz, Eclogák, Napló, Esti mosolygás 

Köönnyvtárrunnk  2009-bbann  iss  a  20077  óta  változatlann  tagdíjjal  várrja  Önnööket,  a
tagdíj  öösszsszegét  nnem  emeltüük!  A  köönnyvtárr  bvítésse  azonnbann  ffolytatódik!  Ezérrt
kérrüünnk  minndenn  jó  sszánndékú  olvassót,  hogy lehet ssége  sszerrinnt,  adakozó  jel leg ,
emelt  tagdíj  ffizetéssével  ssegítsse  a  köönnyvtárr  err ffesszítésseit.  Köösszöönnjüük!
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Élet az óvodában-iskolákban

Országos kompetenciamérés az iskolákban  2009. május 27.
TÉÉZZSSLLÁÁNNÉÉ F.  KLLAARRIISSSSZZAA

közoktatási referens

A vizsgálat az iskola-
rendszer 4. évfolya-
mán tanuló diákok
körében az alapkész-
ségek (írás, olvasás,
számolás, gondolko-
dás), a 6., 8. és 10.
évfolyamon pedig a
matematikai eszköz-
tudás és a szövegér-
tési képesség felmé-
résére terjed ki. Az
ország összes isko-
lájának minden te-
lephelyén, minden 4.,
6., 8. és 10. évfo-
lyamos tanuló azo-
nos idõpontban és
azonos körülmények
között írja meg a
tesztet. A mérésben
alkalmazott feladatok
nem a NAT, a keret-

tantervek, illetve az
azokhoz fejlesztett
tankönyvek által köz-
vetített tudástarta-
lom elsajátításának
mértékét mérik; a
felmérés célja nem az
adott év tananyagá-
nak számonkérése,
hanem azt vizsgálja,
hogy a diákok az a-
dott évfolyamig el-
sajátított ismerete-
iket milyen mérték-
ben tudják alkalmaz-
ni a mindennapi élet-
bõl vett feladatok
megoldása során. A
szövegértés területen
a különbözõ szöveg-
ekhez (elbeszéléshez,
rövid történethez,
magyarázó szöveg-
hez, menetrendhez
vagy éppen egy szóró-
laphoz) kapcsolódó

kérdések jellemzõen
az információk visz-
szakeresését, követ-
keztetések levonását,
kapcsolatok felisme-
rését vagy a szöveg
részeinek vagy egé-
szének értelmezését
várják el a tanulóktól
minden évben. A
matematikai eszköz-
tudás területén pedig
az alkalmazott fela-
datok valamilyen é-
letszerû szituációban
megjelenõ probléma
matemat i zá lásá t ,
megoldását és a meg-
oldás kommunikálá-
sát kérik a tanulóktól
a matematika külön-
bözõ területeit érint-
ve (mennyiségek és
mûveletek; hozzáren-
delések és összefüg-
gések; alakzatok sík-

ban és térben; ese-
mények statisztikai
jellemzõi és valószí-
nûsége). A mérés
eredményeirõl a ta-
név rendjérõl szóló
rendeletben megha-
tározott idõpontig
minden iskola vissza-
jelzést is kap. Ez
segíti az iskolákat
abban, hogy objektív
képet kapjanak tel-
jesítményükrõl, meg-
ismerjék erõsségeiket
és gyenge pontjaikat
e két felmért tudás-
területen. Utolsó mé-
rési eredmények:
Szent István Általá-
nos Iskola: az iskola
8. osztályos tanulói a
szövegértés teljesít-
ményt tekintve az or-
szágos átlaggal meg-
egyezõ eredményt

értek el; a városi te-
lephelyek átlagánál
az iskola ebben a
tesztben jobban tel-
jesített. A matema-
tikai teszten az iskola
a városi telephelyek
átlagpontszámát érte
el. Gróf Széchenyi
István Általános Is-
kola: az iskola 8.
osztályos tanulói a
szövegértés teljesít-
ményt tekintve az
országos átlagnál
jobb eredményt értek
el; a városi telep-
helyek átlagánál az
iskola ebben a teszt-
ben jobban tel-
jesített. Matematiká-
ból az iskola a kistér-
ségi mezõny közepén
végzett. 
Bõvebb információk:
www.szigethalom.hu 

MUUCCSSKKÁÁNNÉÉ BOODDNNÁÁRR

GAABBRRIIEELLLLAA

NAAGGYYNNÉÉ TÓÓTTHH MAARRGGIITT

20. alkalommal ke-
rült megrendezésre
a Zrínyi Ilona
Matematikaverseny.
Tanítványaink min-
den évben izgatottan
készülnek erre a
megmérettetésre.
Tudatosan fog-
lalkoznak a
matematikai prob-
lémák, feladványok
megoldásával szak-
körön, tanítási órá-
kon, és természete-
sen otthon, szabad-
idejükben a szüleik
segítségével.
Ráckevén, az Árpád
Fejedelem Általános
Iskolában, március
13-án került sor az
ünnepélyes ered-
ményhirdetésre. A
kitartó munkának

örömteli eredménye
lett. A 4. évfolyamos
tanulók megyei for-
dulójának csapat-
versenyében a mi
tanulóink, Bencsik
Krisztián 4.c, Czeg-
lédy Levente 4.a, és
Farkas Adél 4.a osz-
tályos tanulók
vehették át a legjob-
ban teljesítõknek
járó I. helyezést.
Külön öröm volt szá-
munkra, hogy a díjat
Simsik Zsuzsanná-
tól, iskolánk igazga-
tónõjétõl vehették
át, aki évek óta
szervezõként vesz
részt ebben a mun-
kában. Az egyéni
versenyben szép tel-
jesítménnyel szere-
pelt Bencsik Kriszti-
án, aki 44. lett.
Kimagasló eredmé-
nyek is születtek,
hiszen Czeglédy Le-
vente 8. helyezést,

Farkas Adél pedig 5.
helyezést ért el. Az
elért magas pontszá-
moknak köszönhe-
tõen mindketten to-
vábbjutottak az or-
szágos fordulóba, a-
mi a tavaszi szünet-
ben Kecskeméten
kerül majd megren-
dezésre. A rendkívüli
eredmények elismer-
éséért Szigethalom
Önkormányzata kü-
löndíjjal kedveske-
dett a gyerekeknek,
amelyet Dr. Schuller
Gáborné alpolgár-
mester asszony a-
dott át. Gratulálunk
szép eredményeit-
ekhez Nektek, és
Szüleiteknek is. Kö-
szönjük a gyönyörû
délutánt, ahol büsz-
kék lehetünk rátok.
Az országos verseny-
hez sok sikert, ered-
ményes szereplést
kívánunk.

KAARRTTAALLII ERRIIKKAA

munkaközösség-vezetõ

Hagyományos módon a
névadó hét egyik pro-
gramjaként zajlott le a
szigethalmi Széchenyi
iskolában 2009. április
6-án délután a KOK-
TÉL elnevezésû ver-
seny.  A kistérségbõl 10
három fõs negyedik
osztályos csapat ér-
kezett, akik két fordu-
lóban mérték össze
tudásukat. A matema-
tikai és anyanyelvi fela-
datlap kitöltését rövid
szünet után a környe-
zetvédelmi vetélkedõ
követte, melyet az új
interaktív táblánk hasz-
nálata tett még érdeke-
sebbé, színvonalasab-
bá. A dobogósok ér-
tékes könyvjutalomban
részesültek, minden
versenyzõnek pedig kis
ajándékkal és édesség-

gel kedveskedtünk. A
legjobbnak a szigethal-
mi Szent István Álta-
lános Iskola csapata
bizonyult, így egy évig a
VÁNDORKUTYA gazdái
lehetnek. Gratulálunk
nekik. Második helye-
zést ért el Kiskunlac-
háza-Áporka Általános
Iskolai és Egységes Pe-
dagógiai Szakszolgálati
Társulás csapata. Har-
madikok lettek a sziget-
szentmiklósi Kardos
István Általános Iskola
képviselõi. Azt gondo-
lom, nagyon kelleme-
sen telt el ez a délután.
Köszönet ezért Regényi
Tibornénak a szigethal-
mi Zöld Háló Egyesület
elnökének a szíves tá-
mogatásért. Köszönöm
kollégáim segítségét a
verseny szervezésében,
lebonyolításában. 

B Ü S Z K É K V A G Y U N K R ÁT O K
""KKOOKKTTÉÉLL""  KKIISSTTÉÉRRSSÉÉGGII  AALLSSÓÓTTAAGGOOZZAATTOOSS  

TTAANNUULLMMÁÁNNYYII  VVEERRSSEENNYY
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SZZAABBÓÓ KRRIISSZZTTIINNAA

gyógypedagógus
logopédus
Négyszínvirág Óvoda

Az összetett mozgás-
sor, a téri irányok
észlelése, a széles-
körû figyelem, az e-
gyensúlyozás - inten-
zíven fejleszti a gyere-
kek idegrendszerét,
ami ebben az életkor-
ban nagyon fontos
(3-10 évesekre gon-
dolok). A két lábon
járáshoz képest a bi-
ciklivel megtett (ki-
lo)méterek igencsak
érdekes és élvezetes
kalandok: a söprû-
nyéllel támogatott
kisovisnak és a bicaj-
túrázó iskolásnak
egyaránt jólesõ kihí-
vás. Az egyensúly-
központ fejlõdése és
aktivizálása jól fej-
leszti az egyéb moz-
gásos és gondolko-
dási (!!) képességeket
is! Kicsi kortól kezdve
tudatosan töreked-

jenek a szülõk arra,
hogy a gyerekek vál-
tozatos környezetben
gyakorolhassák (já-
ték közben) az egyen-
súlyozást! Kezdve a
lépcsõzéstõl, a má-
szókák, csúszdalét-
rák, fáramászás (!)
ugróiskolázás rejtel-
meitõl, az ügyes bi-
ciklizésig. Hogy me-
lyik gyerek mikor,
mennyi idõ alatt
tanul meg 2 keréken
biciklizni, az nagyon
változó, de kb. 8 éves
korra biztosan eljut-
nak addig. Nem ér-
demes erõltetni a dol-
got, inkább hagyjunk
elég idõt a biztonsá-
gos gyakorolgatásra
(pótkerekes korszak,
indulás és megállás,
kormány-és pedál-
használat összehang-
olása…Többet ér pár
dicsérõ, biztató szó,
mint a szidás, bec-
smérlés… (ugye ezt
jól tudjuk?!) Hason-
lóan jól fejleszti a
gyerekeket, és nagy

szükség van a vízi
közegben való játék-
ra, és az úszásra. Az
életkor itt is nagy
szórást mutat; van,
aki 5 évesen már jól
úszik, és van aki
csak 8-10 évesen
tudja összerakni a
kéz-és lábtempókat,
amit már a szülõ is
úszásnak mer nevez-
ni. Ezen a téren sem
szabad erõltetni a
konkrét célokat, elvá-
rásokat. A legegysze-
rûbb, ha elõször hoz-
zászoktatjuk a gye-
reket a víz ölelõ élmé-
nyéhez. Ebben a fel-
nõtt játékosan és
aktívan vegyen részt
- mutassa meg, ho-
gyan lehet a fejét
(orrát, szemét, száját,
fülét, haját!) a víz alá
meríteni, hagyjuk,
hogy a gyerek utána-
nyúljon és a víz alatt
megérintse azt az el-
merült orrot, arcot…
Fújjon légbuborékot
kifelé, hunyorgassa a
szemét, hogy a gye-

rek a félelem helyett
a játékos, humoros,
vidám érzést élje át.
Csak akkor kérjük a
gyerektõl a víz alá
bukást, ha már rá
tudjuk beszélni, és
félig-meddig hajlan-
dóságot mutat. Ma-
gyarázzuk el, hogy
elõtte levegõt ve-
szünk és a víz alatt
fogjuk kifújni! Aztán
már ki is jövünk a víz
alól, és egymásra
nevetünk, vizespuszit
adunk egymás or-
rára, stb….Ez a víz-
hez szoktatás a
legjobb (és szüksé-
ges) alap a késõbbi
vizes sikerek elérésé-
hez. Utána jöhet a
partról vízbe ugrás
(elkaplak, vagy merü-
lés után, ha felbuk-
kansz, integetek,
vagy nézem, hogy
milyen óriási fröcs-
kölést tudsz csinálni
az ugrással, stb.) Az
ú s z á s t a n u l á s h o z
több képesség meg-
felelõ szintû képes-

sége szükséges: az
utasítások pontos
megértése, mozgások
összerendezett, jól
koordinált kivite-
lezése, terhelhetõ i-
zomzat és tüdõ, ki-
tartás, küzdeni aka-
rás. Mindent a maga
idejében - tehát ve-
gyük figyelembe,
hogy minden gyerek
a maga sajátos tem-
pójával érje el azt a
tudást, amit a felnõt-
tek néha túl hamar,
vagy kicsit késõn vár-
nak el tõle. Itt a
lehetõség, hogy a kö-
vetkezõ hónapokban a
víz és a kerék adta le-
hetõségeket kihasznál-
juk, és élményekben
gazdag órákat tölt-
senek együtt száraz-
földön és vízben, gye-
rekek és felnõttek! Raj-
ta hát: merüljünk, gu-
ruljunk sokat együtt!

Guruljunk-merüljünk
Tavaszi-nyári sportok, játékok

Vagyis használjuk ki a szabadidõs órákat! Elõ a biciklivel! Akár 4,
vagy 2 kerekû, kicsi vagy még túl nagy! Itt a jó idõ, és nagyon fontos,
hogy a gyerekek ismerkedjenek ezzel a mozgásformával, a nagyobbak
pedig egyre komolyabb szinten tudjanak bánni a bringával!

FOOLLLLMMEERR JUUDDIITT

tanító, szervezõ

2009. április 02.-án a Gróf
Széchenyi István Általános
Iskolában rendhagyó né-
vadó ünnepséget tartot-
tunk.  Ezen a napon szok-
tuk átadni az "Akikre a
névadónk is büszke lenne"
pályázat nyerteseinek a
díjakat. Alsó és a felsõ
tagozaton is 2-2 fõ nyerte el
idén ezt az elismerést.
Gyöngyösi Katalin   4. b
Benke Balázs          4. c
Benke Fruzsina       6. c
Szatmári Barnabás  8.c
A díjkiosztás után interak-
tív délelõttön emlékeztünk
névadónkra. A program
elõtt már kutattak az inter-
neten Széchényi István

élete és kora témájában.
Igyekeztünk a feladatokat
úgy összeállítani, hogy az a
tanulók életkori sajátossá-
gainak megfeleljen, de
élvezzék is a tevékenysé-
geket. Az alsó tagozat 1-2.
osztályaiban egyszerûbb
feladatokat kellett megol-
daniuk: "puzzle-kirakást",
gyurmázást, kerttervezést,
színezést. A 3-4. évfolyam
már összetettebb utasítá-
sokat hajtott végre: maket-
tet (Lánchíd, Akadémia,
mozdonyok), öltöztetõba-
bát, korabeli ételek étlap-
jait kellett tervezniük. A
felsõ tagozaton voltak
kötelezõ és választható
munkák. A témák felölelték
Széchenyi életét, munkás-
ságát, bepillantást adtak a
korszak érdekességeibe:

szórakozás, öltözködés, é-
telek stb. Zárásként beszá-
molót is tartottak a vá-
lasztható feladatok meg-
oldásairól. Két nyolcadikos
kislány videóval dolgozott
egész délelõtt, megörökítet-
ték társaik munkálkodá-
sait. Az utolsó órára készen
is lettünk, kiállítást állítot-
tunk össze az elkészült
anyagokból. Szebbnél
szebb tablók, babák,
makettek kerültek ki a
gyerekek kezei alól. A
beszámolók alatt peregtek
a tanulók által készített
filmkockák. Jó hangulatú,
sok ismeretet adó, szép
munkákat eredményezõ
délelõttöt töltöttünk el
együtt.

Névadó ünnepség a Gróf Széchenyi Általános Iskolában MATEMATIKA
VERSENY

Domokos Ilona
tanító

Március 31-én rendezte
meg iskolánk a kistérségi
Széchenyi matematikaver-
senyt.    18 iskolából  közel
száz elsõ és másodikos kis-
diák érkezett.  A verseny-
zõket Dénes Zsófia, máso-
dik a osztályos tanuló kö-
szöntötte verssel.  Ezután
a tantermekbe vonultak,
ahol a feladatlap megol-
dása után apró ajándékkal
kedveskedtünk a résztve-
võknek. A verseny után
vendéglátás következett.  A
helyezettek az iskolájukban
kapják meg az okleveleiket
és a jutalomkönyveiket.
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Csemetenevelde Az "óvodaérettség" - óvodai beiratkozás
BOORRII JUUDDIITT

fejlesztõpedagógus
Négyszínvirág Óvoda

Az óvodaérettség tulaj-
donképpen a gyermek
életkorának megfelelõ
fejlettségi szint elérését
jelenti, ami kiterjed a
kommunikációra (be-
szédfejlõdés, kapcsolat-
teremtés), a szociális é-
rettségre (kapcsolatte-
remtési képesség gye-
rekekkel és felnõttek-
kel), a megfelelõ szintû
önállóságra (öltözködés,
evés), és a pszichés é-
rettségre (el tudja fogad-
ni az anyai távollétet,
tudja, hogy az elválás
nem végleges, és érte
fognak jönni). Ezekre a
képességekre a gyer-
mek általában szert
tesz. Az önálló evés és
öltözködés megtanulása
két éves kor körül a
gyermek részérõl vetõ-
dik fel igényként, sok
maszattal és lassúság-
gal jár, de az "én tu-
dom", "én csinálom"
igényének érdemes en-
gedni, már csak a sze-
mélyiségfejlõdés miatt
is. A beszédfejlõdést a
versek, népdalok ritmu-
sa, ismétlõdése segíti,
ezek épp megfelelõek a
gyermek számára. A

közös beszélgetések,
játékok, a sok-sok mi-
értre adott válasz segíti
az ismeretek, s ezzel a
szókincs növelését, ami
meghozza a kedvet a
beszédhez.
A szobatisztaság is két
éves kor körül alakul ki,
a testi-lelki érettség
elérése után szinte het-
eken belül meg tanulja
kontrollálni magát a
gyermek; elõször nap-
palra, majd nem sokkal
késõbb éjszakára is. 
Az óvodához szükséges
képességek tehát már
két éves kor körül a
gyermek részérõl, igény-
ként jelennek meg, s a
szülõi támogatás, elis-
merés, biztatás talaján
aztán egyre jobban
megszilárdulnak, és ter-
mészetessé válnak a
gyermek számára.
ÓVVOODDAAÉÉRREETTTT SSZZÜÜLLÕÕKK?
S még egy gondolat, ami
már a "szülõk óvoda-
érettségérõl" szól. Az
óvodakezdés a szülõk
számára sem egyszerû.
Elõfordul, hogy az "óvo-
daérett" gyermeket az
anya nehezen engedi el
magától. Kimondatlan,
nem tudatos félelmek
vezetik, amit a kommu-
nikációjában is érezni
lehet. A gyermek ter-
mészetesen reagál az
anyai bizonytalanságra,

s már õ sem akar az
óvodában maradni.
Megkezdõdnek a reggeli
sírások, a nehéz elválá-
sok. A sok könny miatt
az anya visszaigazolva
érzi aggodalmát, s máris
kész egy körfolyamat,
amelyben mindenki
csak rossz érzésekkel
gondol az óvodára.
Ezért (is) nagyon lénye-
gesnek tartom az óvó-
nõk és a szülõk közötti
folyamatos, bizalmon
alapuló kapcsolattar-
tást. Az óvónõk más
szempontok alapján fi-
gyelik a gyermekeket.
Tapasztalatuk, képzett-
ségük miatt olyasmire
is felfigyelnek, amit a
szülõ esetleg nem vesz
észre, nem tart fontos-
nak. Az óvodáskor a
gyermek életében élmé-
nyekkel, felfedezések-
kel, tanulással teli, izg-
almas, idõszak, amit
értõ, óvó figyelemmel a
környezetében élõ fel-
nõttek még gazdagabbá
tehetnek számára. Tisz-
tában vagyunk azzal,
hogy milyen félelemmel,
bizonytalansággal, fe-
szültséggel, szorongás-
sal néz szembe az a szü-
lõ, aki gyermekét elõ-
ször bízza ránk a csalá-
di otthon biztonságából
kiszakítva. (Arról nem is
szólva, hogy az óvónõk

legtöbbje szintén édes-
anya.) Tudjuk, hogy a
gyermek számára az
ismeretlen környezet
sok bizonytalanságot,
elveszett érzést kelthet.
Nehezen igazodik el,
nem találja, amit keres,
ráadásul még a felnõt-
tek sem olyanok, mint
az édesanyja. Ezért gon-
dot fordítunk arra, hogy
lehetõséget biztosítsunk
az elõzetes ismerkedés-
re, ez megkönnyíti mind
a szülõ, a gyermek,
mind az óvónõ dolgát. 
Törekszünk arra is,
hogy otthonos életkö-
rülményeket, barátsá-
gos légkört teremtsünk
a gyermekek számára.
Ebben természetesen
az óvónõ szerepe az
elsõdleges. Egész lényé-
vel árasztania kell de-
rût, a nyugalmat és leg-
fõképpen a szeretetet.
Biztosítania kell a cso-
portszoba, illetve az
udvar játszórészeinek,
életterének olyan elren-
dezését, amely lehetõvé
teszi a szabad mozgást,
a tevékenységi lehetõ-
ségek sokféleségét, u-
gyanakkor elvonulásra,
kuckózásra is alkalmas. 

folytatás....

ÓVVOODDAAII
NYYIITTVVAATTAARRTTÁÁSS

KÉK  OVI  KÉK  OVI  
M  út 6.

Zárva: 2009. június
16-augusztus 22.

Nyitás: 2009.
augusztus 23.
SÁRGA  OVISÁRGA  OVI

Szabadkai u. 101-103.
Zárás: 2009. június

15 - július 12.
Nyitás: 2009. július 13.

ZÖLD  OVIZÖLD  OVI
Szabadkai u. 101-103.

Zárás: 2009. június
29 - július 26.

Nyitás: 2009. július 27.
PIROS  OVIPIROS  OVI

Kolozsvári u. 14.
Zárás: 2009. július
13 - augusztus 9.

Nyitás: 2009.
augusztus 10.

NNAARRAANNCCSSSSÁÁRRGGAA  OOVVIINNAARRAANNCCSSSSÁÁRRGGAA  OOVVII
Rákóczi F. u. 145.
Zárás: 2009. július
27 - augusztus 23.

Nyitás: 2009.
augusztus 24.

KKERTI PARTI
Szeretettel  meghívjuk
a  Kisgyermekes  csalá-
dokat  a  Négyszínvi-

rág  Óvoda  által  szer-
vezett  KERTI  PARTIRA.
A  családi  belép  ára:

500,-FFt.  A  rendez-
vény  helyszíne:  

a  Kék  Ovi  udvara
(Szigethalom,  M  út  6.)  

A parti ideje:
2009.  május  20.
szerda  14:00.

Esnap:  2009.  május
22.  péntek  14:00.

Programok:  
Óvodásaink  msora,

bábeladás-
Csipkerózsika,  

játszóház,  táncház,
zsákbamacska,

TOMBOLA!  Mindenkit
szeretettel  várunk,  aki
egy  kellemes,  vidám

délutánt  szeretne  
eltölteni.

Jegyek  kaphatók  az
óvodákban!

Matekversenyes “Szentesek” Nyuszitúrás “Széchenyisek”
A természet ébredésével gyermekeink is kibontakoztatják szárnyaikat és színesítik életünket sikereikkel,
mind a tanulmányi, mind pedig a sportversenyeken elért eredményeikkel. Az idei tavasz is meghozta a
várva várt színes virágokat és tanulóink értékes fényes csillagait is. A megyei Zrínyi Ilona matematika

versenyen 4. évfolyamos tanulóink csapata elsõ helyezést ért el. A csapat tagjai: 1. Farkas Adél, 2.
Czeglédy Levente, 3. Bencsik Krisztián. Rendkívül büszke voltam, hogy a ráckevei díjkiosztó ünnepélyen

én adhattam át diákjainknak az aranyérmet. Tanulóink felkészítõ tanárai Nagyné Tóth Margit és
Mucskáné Bodnár Gabriella. Ezen az ünnepségen még egy meglepetés ért. Farkas Adél 5., Czeglédy

Levente 8. legjobb matekos lett a megyében és így bejutottak az országos döntõbe is. Nem minden iskola
büszkélkedhet ilyen szép eredményekkel, hiszen Adél az ország 8. legjobbja, Levente pedig a 33. legjobbja lett.

Simsik Zsuzsanna

Április 2-án, csütörtökön délután kilencven gyerek és 5 felnõtt csodálatos napsütésben indult a Tököli
Parkerdõbe, a hagyományos "nyuszi-túrára". Útközben nemcsak a madarak, de a gyerekek is vidáman
csicseregtek. Örömmel baktattunk az erdõ felé, láthattuk, hogy ébred a természet, gyönyörködhettünk a

nyíló, illatos ibolyákban. Jó volt végignézni a gyerekseregen, akik felhõtlenül szaladgáltak, kipirulva a
mozgástól és a napsütéstõl. A fák tövében a "nyuszi" is meglepett bennünket a hagyományos csoki 

tojással. Feltöltõdve, szép élményekkel tértünk haza.

Sziklainé Fazekas Erzsébet
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Május havi kulturális programok
SSZIGETHALMI VVÁROSI SSZABADIDÕKÖZPONT -  22331155  SSZIGETHALOM,,  SSPORT U..  44..  
TTEL ::  0066-2244-888899-222299;;  0066-7700-333344-88889944  -  
E-MAIL ::  KULTURHAZ@@SZIGETHALOM..HU

Z ö l d   t e r e mZ ö l d   t e r e m
1.  péntek  Botond Kupa és Õstusa  
2.  szombat  Takarítás  
5.  kedd  17:00 Nyugdíjas Baráti Kör  
6.  szerda 15:30 Asszony Kórus     18:00 Regenerációs    Alapítvány   
7.  csütörtök 15:00 Mozgáskorlátozottak  
8.  péntek 19:00-Jobbik Szigethalmi Szervezete  
9.  szombat 8:00 Regionális Polgárõr Találkozó  
13.  szerda 15:30 Asszony Kórus     18:00 Regenerációs Alapitvány   
14.  csütörtök 9:00 Vidám Nyugdijasok  
16.  szombat  Zártkörü  
18.  hétfõ 18:00 Szegfû Klub  
20.  szerda  15:30 Asszony Kórus    18:00 Regenerációs Alapitvány   
21.  csütörtök 15:00 Mozgáskorlátozottak  
27.  szerda 15:30 Asszony Kórus 18:00 Regenerációs    Alapítvány   
28.  csütörtök 16:00 Vidám Nyugdíjasok  
29.  péntek 9:00 Vegyeskereskedés 

1.  péntek Botond Kupa és Õstusa  
2.  szombat  Takarítás  
3.  vasárnap  10:00 Regenerációs alapítvány  15:00 Karate 
4.  hétfõ 15:00 Nyugdíjas torna   

18:00 Thai Chi  19:30 Hastánc  
5.  kedd 19:00 Társastánc Klub  
6.  szerda  10:00 Baba-Mama Klub  19:30 Sziget Néptánc  
7.  csütörtök 15:00 Csillag Születik Ének Iskola    

18:30 Thai Chi  
8.péntek 19:00 Társastánc Klub  
9.  szombat 8:00 Regionális Polgárõr Találkozó  
10.  vasárnap 10:00 Regenerációs alapítvány    
11.  hétfõ 15:00 Nyugdíjas torna  

18:00 Thai Chi  19:30 Hastánc  
12.  kedd  19:00 Társastánc Klub  
13.  szerda  10:00 Baba-Mama Klub       19:30 Sziget Néptánc  
14.  csütörtök  15:00 Csillag Születik Ének Iskola  

18:30 Thai Chi  
15.  péntek  19:00 Társastánc Klub  
18.  hétfõ  15:00 Nyugdíjas torna  

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

18:00 Thai Chi  19:30 Hastánc  
26.  kedd 19:00 Társastánc Klub  
27.  szerda  10:00 Baba-Mama Klub      19:30 Sziget Néptánc  
28.  csütörtök  15:00 Csillag Születik Ének Iskola  18:30 Thai Chi  
29.  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

1.  péntek  Botond Kupa és Õstusa  
2.  szombat Takarítás  
3.  vasárnap 08:00-10:00 Napsugársziget Családi klub -
Tehetséggondozás   
4.  hétfõ 15:00 Csillag születik Ének Iskola      18:00 AA  
6.  szerda 17:00 Felnõtt kórus                         
7.  csütörtök  18:00 Irodalmi és Képzõmûvész
Asztaltársaság  
8.  péntek 18:00 Cserkészek  
10.  vasárnap 08:00-10:00 Napsugársziget Családi klub -
Tehetséggondozás   
11.  hétfõ 15:00 Csillag Születik Ének Iskola    
16:30 Életmód és Egészségvédõ Egyesület     18:00 AA  
12.  kedd  18:00 AMME  
13.  szerda 16:00 Felnõtt kórus 18:00 Kultúra Baráti Köre    
14.  csütörtök 18:00 Irodalmi és Képzõmûvész
Asztaltársaság  
15.  péntek 18.00 Cserkészek  
16.  szombat Zártkörû rendezvény  
17.  vasárnap 08:00-10:00 Napsugársziget Családi klub -
Tehetséggondozás   
18.  hétfõ 15:00 Csillag születik Ének Iskola    18:00 AA  
20.  szerda 17:00 Felnõtt kórus                         
21.  csütörtök 18:00 Irodalmi és Képzõmûvész
Asztaltársaság  
22.  péntek 18:00 Cserkészek  
23.  szombat Gyereknap-Baba Börze Sikerkönyv  
24.  vasárnap 08:00-10:00 Napsugársziget Családi klub -
Tehetséggondozás   
25.  hétfõ  15:00 Csillag születik Ének Iskola     18:00 AA  
27.  szerda 17:00 Felnõtt kórus                         
28.  csütörtök 18:00 Irodalmi és Képzõmûvész
Asztaltársaság  
29.  péntek  18:00 Cserkészek 

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

S á r g a   t e r e mS á r g a   t e r e m
1.  péntek Botond Kupa és Õstusa  
2.  szombat Takarítás  
5.  kedd  8:30-10:00 Angol tanfolyam    

17:00-20:00 Boltvezetõi tanfolyan    
7.  csütörtök 8:30 - 10:00 Angol tanfolyam 

17:00-20:00 Boltvezetõi tanfolyan  
12.  kedd  8:30 - 10:00 Angol tanfolyam 

17:00-20:00 Boltvezetõi tanfolyan  
14.  csütörtök  8:30 - 10:00 Angol tanfolyam 

17:00-20:00 Boltvezetõi tanfolyan  
19.  kedd 8:30 - 10:00 Angol tanfolyam 

17:00-19:30 Boltvezetõi tanfolyan 
19:30 Filmszakadás Film Klub  

21.  csütörtök 8:30 - 10:00 Angol tanfolyam 
17:00-20:00 Boltvezetõi tanfolyan  

26.  kedd 8:30 - 10:00 Angol tanfolyam 
17:00-20:00 Boltvezetõi tanfolyan  

28.  csütörtök 8:30 - 10:00 Angol tanfolyam 
17:00-20:00 Boltvezetõi tanfolyam
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AA  VILÁGRA SZÓLÓ HÉTPRÓBÁS S T U S A VERSENYRE
CSAPATOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK

ELL NN EE VV EE ZZ NN II ÉÉSS JJEELLEENNTTKKEEZZNNII: info@varosiszabadidokozpont.hu  kulturhaz@pr.hu  
REEGGIISSZZTTRRÁÁCCIIÓÓ:  9:00-99:45  
HÉÉTT PPRRÓÓBBAA: 10  –  13-iig  

FEELLTTÉÉTTEELL:  14 év feletti, 7 fs csapatok (melyben minimum 2 f hölgy). 
Nevezési lap kitöltése, elnevezéssel, vagy legkésbb a helyszínen 10 óráig. 
A hét próba 10-13 óra közötti elvégzése, minden csapattagnak. A nevezés díjtalan! 
A csapat tagjainak pontgyjt verseny rendszerben, külön-külön, ki kell állniuk 
a hét próbát: Íjászat,Kelevéz-kopja hajítás Tzcsiholás, Sulyokvetés, Hordólovaglás 
Mocsárjárás gólyalábbal és bivalylábbal 
Várostrom – khajító géppel (együtt csapat) 
Az  els  három  legtöbb  pontot  összegyjt  csapat  küzd  meg  egymással  délután  16-kkor  
a  harctéren,  ahol  az  alábbi  kihívásokkal  kell  szembenézniük  a  harcosoknak:  
„A lóvá tett bizánci kalmár”, „Üzen nyíl lövése”  „Lovasíjászat” 
„Súlyos akadály a vizesárok…”  „A Bizánci Óriás legyzése” 
„Hadaknak vitézi huzakodása”  „Konstantinápoly kapujának bezúzása” 

Díjazás: I. II. III. helyezett érmet, oklevelet, ajándékokat kap, a csapatok pajzsot kapnak 
I. helyezett csapat vándor kupát nyer 
Kérjük a csapatokat, hogy a verseny napján, az információs pultnál regisztráljanak 
és vegyék át a pontgyjt lapot! A próbák versenyen kívül is kipróbálhatóak ingyenesen 
mindenki számára. A 14 éves korig a legjobbak díjazásban részesülnek. 
A rendezvény része a „Legkulturáltabb közösség 2009” pontgyjt versenynek. 
A  Botondoló  Csapatverseny  -  dönt
Verseny:  16:00    Csapat:  a  "Hétpróbás  stusa"  verseny  döntsei

V�RFOCI
FELTÉTELEK: 7 f s férfi csapatok jelent-
kezését várjuk. A mérkzés célja,
hogy a csapatok egy birkabrt az
ellenfél kapujába juttassanak. A
meccs három találatig, de maximum
10 percig tart! Csapattag lehet min-
den 16 életévét betöltött férfi. A ver-
senyen mezítláb, meztelen felstestel
kell részt venni. 
ELNEVEZÉS: info@varosiszabadidokozpont.hu
HELYSZÍNI JELENTKEZÉS: 09:00-14:45
VERSENY: 15:00 DÍJAZÁS: I. helyezett csapat

PPUMP&&RRUN -  FFEKVENYOMÁS
ÉS FUTÁS

FELTÉTELEK:  Egyéni  vagy  3  fs  csapatok.
Ni és férfi kategória. Nknek saját testsú-
lyuk 40%-val fekvenyomás, majd 1,6 km
futás idre. Férfiaknak saját testsúlyuk 80%-
val fekvenyomás, majd 2,4 km futás idre.
Minden kinyomás után 5 mp-et levonunk a
futás idejébl. Maximum 30 másodpercet
vehet igénybe egy nyomás. Elnevezés: 
info@varosiszabadidokozpont.hu 
HELYSZÍNI JELENTKEZÉS: 10:00-12:15 
VERSENY: 12:30-15:00 
DÍJAZÁS: I., II., III. helyezett ni/férfi 

TTÚ R Ó S C S U S Z A F Z -VERSENY
BOGRÁCSBAN
FELTÉTELEK:  Jelentkezhetnek egyének, csalá-
dok és baráti társaságok. A verseny külön-
legessége, hogy a túróscsuszát szabadt-
zn, bográcsban kell elkészíteni. A verseny-
hez szükséges alapanyagokat, illetve fel-
tételeket (bogrács, gáz, tzifa, sátor, stb.)
minden csapat maga biztosítja. ELNEVEZÉS:
info@varosiszabadidokozpont.hu 
HELYSZÍNI JELENTKEZÉS: 09:00-10:45  
VERSENY: 11:00-13:00 
ZSRIZÉS: I., II., III. helyezett 
EREDMÉNYHIRDETÉS: 13:00 DÍJAZÁS: 13:00 

BBOTOND!!  HHAJSZA!!  RRAJTA!!  
3 km-es váltó hajsza verseny. EL NEVEZÉS: Városi Szabadidközpontban vagy e-mailen. E-MMAIL: kulturhaz@pr.hu Tel.: 06-
24-889-229. HELYSZÍNEN NEVEZÉS: 8:30 óra Városi Szabadidközpont. RAJT/CÉL:  10 óra Városi Szabadidközpont Futball
pálya. KORCSOPORTOK: I. 1-2 osztály, II. 3-4 osztály, III. 5-6 osztály, IV. 7-8 osztály, V.Junior (20 éves korig), VI. Felntt Férfi:
21-40 év / N: 21-35 év VII. Senior Férfi: 41 évt l / N: 36 évt l. Váltóverseny  3  fs  csapatokkal.  Mindenki csak a korc-
soportjának megfelel kategóriában indulhat. Minden csapattag 1 kört fut (kb.1000 m) a Futball pályán. DÍJAZÁS: I. II. III.
helyezett korcsoportonként, ni és férfi csapat érem és oklevél, díjazásban részesül. (A vegyes csapatokat a férfi csapatoknál
értékeljük!) Az abszolút I. helyezett n és férfi csapat Vándor Kupát nyer. A  nevezés  díjtalan!  Meglepetés  jutalom  minden
futónak.  

AA  BBOTONDOLÓ MMAJÁLIS KERETÉBEN SZÁMOS
GYERMEKPROGRAM VÁRJA A KICSIKET ÉS NAGYOBBAKAT
Program:  
10:00 Aszfalt rajzverseny   11:00 Törpers és Törpügyes verseny ovisoknak 
12:00 Vásári bábjáték, középkori komédia -Nagy Színpad 
14:30 Énekeljünk együtt a Nagy Színpadon 
15:00 Törpers és Törpügyes verseny eredményhirdetés 
16:30 Törpügyes és Törpilla Ki Mit Tud  (zene, tánc, ének, vers, mese) 
Jelentkezés: Ani néninél és Zoli bácsinál 
Poronty-rz és játszóház Napsugársziget Családi Klub
Paprika  Jancsi  csúzlizdája,  Baromfiudvar,  Vidámpark  
TÖRPER S ÉS  TÖRPÜGYES VERSENY

Nevezés: 09:00 – 10:45  Verseny: 11:00
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Az  idén  sem  feledkezünk  meg  a  gyermekekrl.  Az  immár
hagyománnyá  vált  gyermeknapi  rendezvényünkre  sze-
retettel  várjuk  a  családokat  gazdag  programmal  kicsiknek
és  nagyoknak  egyaránt.  Helyszín  változatlanul  a  Városi
Szabadidközpont  parkja.
NYITÁS:  
009:0000-kkor  - Köszönt
009:300-kkor - Jelentkezés aszfalt-rajz versenyre 
Ügyességi játékok, pontgyjtés - A kijelölt asztaloknál
100:300-kkor-  Fimvetítés (Filmszakadás Filmklub)-  Színházterem
11:0000-kkor - Mini KI-MIT-TUD -  Gyermekszínpad
11:300-kkor  - Amatr színjátszók  -  Gyermekszínpad
12:0000-kkor-Aninéni&Zolibácsi msora kicsiknek -  Gyermek-
színpad, A Családi Klub apraja, nagyja
12:300-kkor  - Eredményhirdetés - Gyermekszínpad
Zárás:  130000
A  renddezvény  iddeje  alatt:
A Szigetszentmiklósi Rendrkapitányság fegyverzeti bemu-
tatója, a Szigetszentmiklósi Tzóltóparancsnokság gépjár-
m bemutatója, pónilovaglás, arcfestés, tetkó, lufivarázs,
kreatív sarok, babaruha-börze, ugrálóvárak, játszópark
folyamatosan várják a gyerekeket.

NAPKÖZIS TÁBOR
2009. Június 22 - tól július 31 - ig a Városi Szabadid-
központ-nál, Szigethalom, Sport u. 4. (a sportpálya mellett)
Programok: Kézmves foglalkozások, kreatív játékok, sakk,
aktiviti, kérdezz-felelek, stb. Képességfejleszt foglalkozá-
sok, 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,  UUZSONNA
HETI TURNUSOKRA LEHET JELENTKEZNI:  DÍJA TURNUSONKÉNT 8000  FT.
1.június  22.-  június  26.-iig. 2.július  29.-  július  03.-iig.
3.július  06.-110.-iig. 4.július  13.-117.-iig.
5.július  20.-  24.-iig. 6.július  27.-  július  31.-iig.
A tábort 4-10 éves korú gyermekeknek ajánljuk.
Jelentkezni lehet telefonon Keneseiné Ani: 06(30)996-8639
Valamint e-mailben: napsugarsziget@invitel.hu
Kérjük igényét mielbb jelezni, hogy a helyet biztosítani
tudjuk gyermeke számára. A Napsugár-Sziget Családi Klub
rendez továbbá hasonló feltételekkel zenei tábort augusztus
03.-tól 07.-ig. Hangszerrel rendelkez gyermekek számára.

Babaruha börze 
Szigethalom Városi Szabadidközpont Sport u. 4.
2009. május 23. Vasárnap 9-12 ig. Asztalfoglalás:
20/9771-708. Ruhák bébikortól-tinédzserig, babakocsi,
etetszék, játékok. Várunk minden kedves érdekldt!
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KOONNTTRRAA MAARRIIKKAA SZZVVIITTAA

Ragyogó napsütéses
reggelre ébredtünk. Az
elsõ igazán kellemes,
tavaszi nap virradt ránk
április 4-én, szombaton.
A Zöld Háló Egyesület
által szervezett szemét-
szedés, várostakarítás
napja volt ez. Kilenc
órára volt meghirdetve a
gyülekezõ több helyszí-
nen, több településen.
Regényi Tiborné Aran-
ka, a Zöld Háló Egye-
sület elnök asszonya,
mint jó tábornok a csa-
patait, úgy irányította az
embereket a szemét el-
len folytatott csatában.
Évek óta hagyomány
már, hogy õsszel és ta-
vasszal a Zöld Háló E-
gyesület összefogva helyi
intézményekkel és a la-
kossággal településszé-
pítési, szemétszedési ak-
ciókat szervez. De soha
még ekkora lelkesedésre
és összefogásra nem volt
példa, mint idén ta-
vasszal. Hét környezõ
településen 438 ember
dolgozott azon a délelõt-
tön, hogy szebb, tisztább
és élhetõbb legyen a kör-
nyezetünk. Példaértékû
az a lelkesedés és szer-
vezõkészség, ahogyan
ezt a nagyszabású mun-
kát Aranka megszervez-
te és koordinálta. Hála
és köszönet neked, A-

ranka! Köszönet jár
minden jó szándékú és
segítõkész embernek,
akik azon a napon
fáradságot nem ismerve
szabadidejükbõl felál-
dozva azon munkálkod-
tak, hogy jobb legyen itt
élni. Példát mutattak
valamennyien ember-
ségbõl, tisztességbõl. A
Zöld Háló Egyesület ak-
tivistái mellett meg kell
említeni városunk dísz-
polgárát, Bakosné Till
Györgyikét, aki a saját-
kezû szemétszedés mel-
lett határozott fellépésé-
vel éppen azon a napon
akadályozott meg egy
illegális szemétlerakást.
A résztvevõk közül ki
kell emelni Granc
Róbertet és feleségét,
Grancné Sebesi Hildát,
akik apró gyermekeik-
kel jöttek közénk, ezzel
is példát mutatva saját
gyermekeiknek és min-
den helyi lakosnak.
Dicséret illeti a Szent
István Általános Iskola
7. b. osztályát, akik
Bagita-Virth Ágnes osz-
tályfõnök vezetésével 16
fõvel jelentek meg és
szedték szorgalmasan a
szemetet. Aktív közre-
mûködésükkel segítet-
ték a nap sikerét, váro-
sunk tisztábbá tételét a
Szigethalmi Felnõtt
Kórus, valamint a Kul-
turális Baráti Kör tagjai

is. Külön köszönet illeti
Lupáné Kádár Ágnest
szervezõmunkájáért,
melynek nyomán a
Szabadság utcai erdõ-
sáv takarításakor csat-
lakoztak csapatunkhoz
a Rejtõ utcai narancs-
sárga ház lakói is. Itt
Szigethalmon és a kör-
nyezõ településeken is
kapcsolódott a megmoz-
duláshoz az Aries Kft.,
és konténerek kihelye-
zésével majd elszállítá-
sával segítette a szemét-
szedési akciót. A Szikõ
Kht., Fejes Lajos vállal-
kozó és a Városi Önkor-
mányzat emberei és
egy-egy kisteherautója
szedte össze a szeméttel
teli zsákokat, amelyek-
rõl nálunk az önkor-
mányzat gondoskodott.
Õk láttak el kesztyûkkel
is minket. De ugyani-
lyen módon segítette a
munkánkat a Dunaha-
raszti Regionális Vízmû
Társulás is, Módis
Viktor vezetésével. 
Dicséret illeti Szarvas
Tibort, Violáné Zsuzsi-
kát  és az óvoda dadusa-
it is segítõkészségükért,
támogatásukért. Váro-
sunkban az útszélek, a
Duna-part, a kis erdõ a
Szabadkai úton és a
Szabadság úti erdõsáv
is sajnos szinte fuldok-
lott a koszban. Italos
üvegek, flakonok, mû-

anyag zacskók, sörös és
üdítõs dobozok száz-
számra lepték el a
bokrok alját. Papírzseb-
kendõk, régi újságok,
kartondobozok, külön-
féle ruhadarabok, cipõk
csak a szemét kisebbik
felét adták. Sajnos talál-
tunk kutyasz*rt (bocsá-
nat, de igaz) szépen
zsákba szedve. Miféle
ember lehet az, aki a sa-
ját udvarán összeszedi,
majd zsákostul az út
mellé, a bokor alá dobja,
oda, arra a területre,
ami mindannyiunké?
De találtunk WC-csé-
szét, autógumikat, szél-
védõt, teli pelenkát, és
még ki tudja mit…
Elképesztõ, hogy mi
mindent kidobálunk mi
emberek. Ám április 4-
én Szigethalmon és még
hat településen Regé-
nyiné Aranka nagyszerû
szervezésének köszön-
hetõen 438 jóérzésû
ember gyõzött a szemét
felett. 250 köbméter
szemét gyûlt összesen
össze azon a délelõttön.
Valóban hegyekben állt
a szemét. A Kis-Duna Tv
és a Városi Szabadidõ
Központ munkatársa-
inak megköszönöm,
hogy rögzítették a
takarítási nap minden
fontos pillanatát. A
délelõtti sikeres taka-
rítási hadjárat után

délután a Zöld Háló
Egyesület Regényi
Tiborné Aranka kedves
meghívása nyomán a
Kultúrház udvarán látta
vendégül a szemétsze-
dési akció szigethalmi
résztvevõit. A sok fárad-
ság, a sok hajlongás, a
koszos munka nyomán
szebb, tisztább lett a
város. Az összefogás, a
jobbító szándék és a
tenni akarás újabb szép
példája volt az a nap!
Külön köszönet a Tököli
Vadásztársaságnak, és
Pessuth Antalnak a
finom ebédért. Jó érzés
töltötte el a lelkünket,
tudva, hogy hasznos
munkát végeztünk, pél-
dát mutattunk min-
denkinek összefogásból,
rendszeretetbõl, kör-
nyezettudatosságból. Jó
volt a szemnek végig-
nézni  a tiszta útszéle-
ken, erdõsávokon. Mi-
lyen szép látvány a sze-
mét nélküli, tiszta zöld
pázsit, a bokrok alján
nyíló ibolya, a bimbózó
kökénybokor…Szemét
mentes, tiszta az utca, a
Duna-part, a kis er-
dõ…De meddig? … Ked-
dig? Ugye, nem! Tudom,
hogy ezután mindannyi-
an jobban odafigyelünk
majd környezetünk, vá-
rosunk tisztaságára.
Mert miénk ez a város,
hát  vigyázzunk rá  közösen!

HHeeggyyeekkbbeenn  ááll ll tt   aa  sszzeemmééttMEDDIG? … KEDDIG?

TAVASZI KÉZM VES FOGLALKOZÁS
A  Gyermekbarát  Baráti  Kör  tagjai  március  21-
én  délután  kézmves  foglalkozásra  vártuk  a
családokat.    Tavaszi  és  húsvéti    ajándékokat,
asztali  díszeket  készíthettek  a  gyermekek  a
szüleikkel  együtt.    Az  érdekldket  finom  pogá-
csával  üdítvel,  cukorkával  vendégeltük  meg.
Ismételten  egy  kellemes  délutánt  tölthettünk  el.
Szeretnénk  további  hasonló  délutánokat  szer-
vezni.  A  foglalkozás  ingyenes  volt.

Markó  Tiborné  és  Domokos  Ilona



2009. május Szigethalmi Híradó 15. oldal

"SZÓLJON VÍGAN ÖRÖMÉNEKÜNK…"
KOONNTTRRAA MAARRIIKKAA SZZVVIITTAA

És szól, és zeng a dal vígan,
önfeledten minden szerdán
a Kultúrban. Mert így telnek
el a próbák. Sok és kemény
munkával, de jó hangulat-
ban, vidáman.
Ebben az évben három új tag-
gal bõvült a Szigethalmi Felnõtt
Kórus létszáma, de régi-új ta-
gok is bekapcsolódtak az ének-
lésbe. Mint eddig, ezután is
megpróbálunk eleget tenni a
város, a környékbeli telepü-
lések, valamint a különbözõ ci-
vil szervezetek felkéréseinek.
Lupáné Kádár Ágnes segítsé-
gével jó kapcsolatot alakítot-
tunk ki a halásztelki Bel canto
kórussal. Az elmúlt évben, de
már az idén is több közös fellé-
pésünk volt pl. a Malonyai kas-
télyban és itt Szigethalmon is. 
Rendszeres vendégei vagyunk
Tökölön a Mozgáskorlátozottak
Egyesülete rendezvényeinek.
Az egyesület vezetõje, Csurcsia
Katika meghívására legkö-
zelebb május 20-án, az Esély-
egyenlõségi Nap alkalmából
énekelünk majd náluk. Sziget-
halmon a Lukácsné Jutka által
vezetett Diana Társaság szin-
tén rendszeresen számít ránk
rendezvényein, így a Budapes-
ten nyílt Diana- kiállítás alka-
lmából készült televíziós mû-
sorban is közremûködtünk.

Több alkalommal szerepeltünk
már az AMME felkérésére nagy
sikerrel különbözõ kiállítások
megnyitóin, díjátadásokon, leg-
utóbb a március 15-én nyílt
Rügyfakadás kiállításon, majd
a Mûvészetre Hívás Napján
megrendezett "Így írunk mi"
versíró pályázat díjkiosztó ün-
nepségén. Jó hangulatú fel-
lépésünk volt Börcsök Mária
írónõ elõadói estjén Budapes-
ten a Marczibányi téri Szabad-
idõ Központban, ahová szintén
visszavárnak bennünket.
Ezek mellett számos városi
rendezvényre kapunk, kap-
tunk felkérést - pl. március 15.,
Botond-nap, Városnapok -
hogy csak a legközelebbieket
említsem.
Szereplések szempontjából
gazdag volt az elmúlt év, de az
idei még gazdagabbnak ígér-
kezik, hiszen az eddig említet-
teken kívül számos fellépés áll
még elõttünk. Pl. a Tököli Kerí-
tés Tárlat, a Poéta Piknik Szur-
dokpöspökiben, a Diana em-
léknap…stb.  Repertoárunk
egyre bõvül, változik. Igyek-
szünk mindig az alkalomhoz
illõ, méltó dalokkal, kórusmû-
vekkel, kánonokkal készülni
fellépéseinkre. 
Külsõ formájában is megújul a
kórus, hiszen elkészültek az új
fellépõ ruháink, amelyben má-
jus 1-jén láthat bennünket
elõször a közönség. Hosszan

sorolhatnám még a felkérése-
inket, nem teszem. Helyette
köszönetemet fejezem ki min-
dazoknak a rendes vagy párto-
ló tagoknak, szimpatizánsok-
nak, akik bármilyen módon -
tanácsaikkal, segítõ tetteikkel,
aktív részvételükkel vagy adó-
juk 1 % -val - támogatták a

Szigethalmi Felnõtt Kórust,
hogy még eredményesebben és
egyre színvonalasabban tehes-
sünk eleget a különbözõ felké-
réseknek. A magunk örömére
és az Önök szórakoztatására
még sokáig "szóljon vígan
öröménekünk!" 

BAALLÁÁZZSS SÁÁNNDDOORR T.
/B.A.S.A./

A szokásos csütörtöki
összejövetelek mellett
március 11-én a Tán-
csics Mûvészklub Bp.
IX. Kinizsi utcai hely-
iségében Lászki Erzsé-
bet, Endrédi Zsuzsi és
H. Tóth Majának kez-
dõdött egyhónapos fest-
ménykiállítása. A meg-
nyitón - amelyet Udvar-
helyi András konferált -
saját verseket mondtak
az asztaltársaság alko-
tói, Vaskó Andrea vers-
mondás mellett nép-
dalokat énekelt, Semes-
Bogya Eszter az alkotók,

általa megzenésített ver-
seit mutatatta be. Már-
cius 15-én Nemzeti ün-
nepünk emlékmûsorá-
ban saját verset mon-
dott Barcs János, Kõvári
K. Tibor, Halász Imre,
Bata Éva. Balázs
Sándor a Nemzeti dalt
szavalta. Semes-Bogya
Eszter hazafias dalokat
énekelt. Március 24-én
a Csepeli Munkásott-
hon Tamási Lajos klub-
jában Kõvári K. Tibor
mutatta be Igaz káp-
rázat címû kötetét, óri-
ási érdeklõdés és nagy-
számú részvétel mellett.
A verseket a költõ, és
barátai tolmácsolták a

hallgatóságnak. Nagy-
szabású Költészet Napi
ünnepségen vettünk
részt Csongrádon április
4-én. Góg János Juhász
Gyula díjas költõ, az
Alföld Mûvészeti Egye-
sület vezetõjének meghí-
vására Barcs János,
Madár János, Hanácsek
Erzsébet, Kõvári Tibor
és Balázs Sándor utaz-
tak a patinás múltú Ti-
sza-parti városba, ahol a
Költészet Napi konferen-
cián kívül részt vettek
Juhász Gyula, Móra
Ferenc és Milos
Crnjanszki emléktáblái-
nak és Radnóti Miklós
szobrának koszorúzá-

sában, s az idén tíz éves
Föveny folyóirat és az Ü-
zenet társainak címû
antológia bemutatóján.
A jubileumi köszöntõt
Baranyi Ferenc Kos-
suth-díjas költõtõl hall-
hattuk. Juhász Gyula

emléktáblájánál Barcs
János mondott emlék-
beszédet. 

Csak  röviden  az  Irodalmi  Asztaltársaság  életébõl



2009. május Szigethalmi Híradó 16. oldal

SZIGETHALMI TELJESÍTMÉNYTÚRÁZOK EGYESÜLETE 2315  SZIGETHALOM,  SZABADKAI U.  64.
TEL.:  TÚRÁK:  06/20-2210-99337  RÖVIDTÁVFUTÁS:06/30-2225-66298  HOSSZÚTÁVFUTÁS:  06/70-5537-11490    

Csak Sportosan

FEELLVVEETTTTÜÜKK AA NNYYÚÚLLCCIIPP TT
KOONNTTHHAA GAABBRRIIEELLLLAA

Iskolánk futócsapata
gõzerõvel koptatta az
aszfaltot a ráckevei
nyuszifutáson. Kel-
lemes, szinte nyária-
san meleg idõben zú-
dultak neki kicsik és
nagyok a 3,1 kilomé-
teres  nyuszitávnak".
Csapatunk sprinte-
rének, Judik Ricsi-
nek ugyancsak meg-

gyûlt a baja az egyik
puskagolyólábú hely-
bélivel. Már a rajt u-
tán tetemes elõnyre
tettek szert, sokáig
fej -fej mellett halad-
tak, majd a fordító
után heroikus küzde-
lem vette kezdetét.
Egymást elõzgetve lo-
holtak a cél felé, és
csak 2 másodpercen
múlott, hogy Ricsi l-
csúszott az elsõ hely-
rõl. A nyomukban

sorra érkeztek be a
"szentesek" és végül
a fiúk és lányok kate-
góriájában is besö-
pörtünk néhány ér-
met. ( Judik Richárd-
2. helyezés, Katona
Tamás-3. helyezés,
Csáki Szabrina-3.
helyezés)
Hajrá Szigetország!
Hajrá Szigethalom!

CSSAAPPÓÓ LAAJJOOSS

Ne csak úgy vegyük,
hogy letudtuk ezt az
ünnepet is, hanem
végre egyszer nézzük
meg tüzetesebben,
mi is történt március
15-én  Szigethalmon,
hiszen a nemzet ha-
gyományaiból táplál-
kozik, és a dicsõ elõ-
dökrõl való megemlé-
kezésen túl ejtsünk
szót azokról is, akik a
mát élik, és emlékez-
nek. Tettekkel, mun-
kával, virággal, avagy
csak a részvétellel,
ki-ki vérmérséklete,
képessége, adottsága
szerint.
Március 15. nem
csak megemlékezés
ünnepe a szigethal-
miaknak, hanem egy
szép, és egyre kitelje-
sedõbb hagyomány
ápolása is. Errõl ke-
vés szó esett az újság
hasábjain az elmúlt
években, egyrészt a
szervezõk elfoglaltsá-
ga, másrészt a na-
gyon közeli lapzárta
miatt, csak egy-egy

pár sor jelent meg ed-
dig, lényegesen keve-
sebb, mint ami ilyen-
kor történik. Akik
még nem hallottak
róla, a szigethalmi
városi ünnepségek
immáron nyolcadik
éve az Alkotók, Mû-
vészek, és Mûvészet-
pártolók Egyesülete
"Rügyfakadás" kép-
zõmûvészeti kiállí-
tásának megnyitójá-
val veszi kezdetét. Ez
a "Rügyfakadás kiál-
lítás" négy évvel ez-
elõtt már társult egy
fegyverkiállítással,
majd három éve a
szerencsésebb és sze-
met gyönyörködte-
tõbb virág-kiállítás-
sal, a Zöld Háló Egye-
sület szervezésében,
amely most már szin-
tén hagyományosan
szerves részévé vált a
város ünnepi mûso-
rának. A szervezõk és
kiállítók odaadó mun-
kája nyomán egyre
szebbé és egyre látvá-
nyosabbá, egyre mél-
tóbbá válik városunk
nemzeti megemléke-
zés-sorozatának nyi-
tányaként. Hogy ké-

pet kapjanak arról a-
zok is, akik bármiféle
akadályoztatásuk
miatt nem tudták
megtekinteni, - a
számtalan szép fest-
mény, grafika, és tûz-
zománc kép mellett, -
az idei évben már 10
virágüzlet virágaival
és meglepõbbnél meg-
lepõbb kiállítási mó-
dokkal igyekeztek kelle-
mes perceket szerezni
a látogatóknak. 
A teljesség igénye
nélkül megemlítek
néhányat: a Dávid
család (mint ismere-
tes, Tamás nem csak
nagyszerû festõ, de
kiváló szobrász is) a
visegrádi királyi vár
"Herkules-kút "  má-
solatát készítette el,
és húga, Ildikó díszí-
tette fel csodálatosan
virágokkal. De volt
mini kerti tavacska
aranyhalakkal, asz-
tali csobogó virágok-
tól övezve… és még
nagyon sok szép lát-
nivaló. Igazán kitet-
tek magukért a nem
csak szigethalmi, ha-
nem a Tökölrõl, Ha-
lásztelekrõl érkezett

virágosok is. A láto-
gató a bõség zavará-
val küzdött, hiszen a
13 képzõmûvész kö-
zel 40 szebbnél szebb
alkotása és a virágok
üde látványától azt
sem tudta, hova kap-
ja a fejét, mit is néz-
zen inkább. A meg-
nyitó fényét emelte a
Szigethalmi Felnõtt
Kórus Schubert és
más szerzõk üde ta-
vaszi dalaival. A kiál-
lítást hagyományok-
nak megfelelõen Fáki
László, a város pol-
gármestere nyitotta
meg. A rövid, de an-
nál szívesebb ven-
déglátás után huszá-
rok vezették át a láto-
gatókat a Dísz térre,
ahol az ünnepi mû-
sor keretében a Nyu-
gdíjas Asszonykórus,
valamint a Szigethal-
mi Felnõtt Kórus kö-
szöntötte dalaival a
közönséget és az ün-
nepet, majd az AM-
ME tehetséges ifjú
költõje, Angyal Gyula
mondta el versében,
mint is érez egy mai
fiatal március 15-e
kapcsán. Ezután az

Irodalmi Asztaltársa-
ság költõi szavalták
el elhunyt magyar
költõk verseit, vala-
mint Szigethalom
költõ doyenje, Barcs
János saját versével
tisztelgett a nagy
elõdök emléke elõtt.
Végezetül Fáki László,
Szigethalom polgár-
mestere rövid, de mé-
lyen elgondolkodtató
ünnepi beszédével
végzõdött a mûsor.
Az ünnep záróak-
kordjaként a város
intézményei, civil- és
pártszervezetei meg-
koszorúzták a huszá-
rok felvezetése mel-
lett a város 48-as em-
lékmûvét. A résztve-
võk - a városunknak,
lakosságához mérten
nem nagy számú, de
lelkes polgárai - így
ünnepelték meg, má-
sutt lassan egyre má-
sabb tartalommal
megtöltõdõ Nemzeti
Ünnepünket. 

MÁÁSSKKÉÉPPPP ,  MMIINNTT EEDDDDIIGG MMÁÁRRCCII UU SS 15- RRÕÕLL
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HAALLÁÁSSZZ IMMRREE

Bár az árasztásos zöld-
ségtermesztést mára
már felváltotta a fóliás
gazdálkodás, s a tegnapi
hagyományos "bulgárk-
ertek" végleg eltûnõben,
Csepel sziget nagy része
még ma is teli bolgár
emlékekkel, s
kultúrájukat õrzõ bolgár
emberekkel. Így hát
nemcsak a több
ezeréves közös múlt
mélyébõl, de innen
nézve is jelentõs
esemény, ami március
26-án Szigethalmon
történt. A város Irodalmi
és Képzõmûvész Asztal-
társasága és a helyi

Bolgár Kisebbségi Ön-
kormányzat képviselõi
terített asztal mellett
köszöntötték a magyar
irodalom Berzsenyi-, s
Bethlen Gábor díjas
bulgáriai nép-
szerûsítõjét Gencso
Hrisztozov - ot. Hrisz-
tozov 69 évvel ezelõtt a
Rodope-beli Szuszam
falucskában született, s
már évek óta él Magyar-
országon, a Tisza mel-
letti kis falucskában: Ti-
szadobon. Az elmúlt két
évtized alatt lefordította
a magyar irodalom
jelentõs részét:
Berzsenyi, Vörösmarty,
Sinka István köl-
teményeit, Móricz
Zsigmond, Mándy Iván,

Galgóczi Erzsébet no-
velláit, Sánta Ferenc
csaknem teljes élet-
mûvét, továbbá Csóri
Sándor, Fodor András, Ágh
István, Buda Ferenc
versei mellett most
jelent meg egy kötetnyi
Ratkó József mun-
kásságából magyar-bol-
gár nyelven.
A vendéget az asztal-
társaság nevében Ba-
lázs Sándor köszöntötte,
majd felbecsülhetetlen
értékû munkásságát
két régi barát: Madár
János költõ, és dr.
Fecske András
irodalomtörténész
ismertették. Õk több-
nyire a két nép kultúrá-
ja közti közvetítõt, a
mûfordítót méltatták, de
Gencso Hrisztozov a
költõ, gyönyörû anya-
idézõ, táj- és hazasz-

eretõ versek szerzõje is.
Magyar költõk tolmá-
csolásában Magas hal-
lgatás címmel '93-ban
önálló kötete jelent meg,
újabb kétnyelvû vers-
eskötete: A mindenség
madarai címmel, kiadás
alatt áll. Munkásságát
1999-ben a Magyar
Köztársaság Elnöki
Arany Emlékérmével
ismerték el. Birtokolja a
Bolgár Mûfordítói
Szövetség Jubileumi
Jelvényét és Diplomáját
is. Költeményeibõl az
asztaltársaság tagjai:
Lászki Erzsébet, End-
rédi Zsuzsi, Vaskó
Andrea és Kõvári K.
Tibor magyarul, a
Bolgár Kisebbségi Ön-
kormányzat helyi
vezetõje Budai Bea bol-
gárul szólaltattak meg
több jelentõs és

emlékezetes darabot. Az
est, amelyet meg-
tiszteltek a Hegedûs
Géza Városi Könyvtár,
és a szomszéd te-
lepülések bolgár ön-
kormányzatainak kép-
viselõi is, a Hollósi
Galéria gondozásában
megjelent kétnyelvû
Ratkó József kötet
dedikálásával, és a késõ
estébe nyúló baráti
beszélgetéssel ért véget.
A látottakat, hallottakat
Barcs János Petõfi,
SZOT és Váci Mihály
díjas költõ-író elismerõ,
meleg szavakkal méltat-
ta. Gencso Hrisztozov-
ban nem csak kiváló
költõt, mûfordítót
ismertünk meg, hanem
nagyszerû embert, jó
barátot. Viszszavárunk,
Gencso! 

Bolgár költõ Szigethalmon

KÕVÁRI TIBOR

A  FÖLDÖN HAGYOTT

Az, a kócos bohó
magam, 
a loboncos huszonéves,
földön hagyott
negyven évet...
beszédülve emléktárba,
rövidszoknyás emlék
várta,
s mint ahogy a pille
rebben,
huss...! kiszálltak kéz
a kézben,
felhõk között 
viháncolva
kikacsintottak Ámorra:
- vérüket a vágy
zengeti -
nászukkal rá ágyat
szõve
ráfeküdtek novemberi
páraterhes hófelhõre.
S tört marsallbottal
kezében,
lent a szorgos
negyven év ment...
versenyre kelve a
Nappal
mért vigyorog sima
arccal...?
az, a kócos bohó
magam.

CCSSAAPÓÓ LLAAJJOOSS:  

HHAA KIÉÉRDEMLED

E világban minden

parányi atomnak

Megvan a jól kijelölt,

megszabott helye.

Neked is! - és mint mind-

nyájunknak, 

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 kön-

nyebb!
Ki helyét hagyva - elõb-

bre tör, vagy elmarad, 

Az élet lüktetõ örvénye,

azt félre sodorja,

És miközben elnyel min-

dent 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 ava-

tott szentnek!

A  H ó n a p  V e r s e iA  H ó n a p  V e r s e i

KKõõvváárrii  TTiibboorr
vagyok,  Bakonyságon
születtem, gyermekko-
rom emlékei Nyárádhoz
és környékéhez kötnek.
Kapcsolatom családi kö-
telékekkel szülõföldem-
hez ma is élõ. Életem
meghatározó állomásai
még Gyõr és Csepel. Fém-
öntõként, gyári középve-
zetõként, majd, önálló
vállalkozóként ( kisipa-
rosként) múlattam mun-
káséveim. Amikor még
voltak illúzióim, odasod-
ródtam a politika határ-
mezsgyéjére, ahonnét kel-
lõ undorral fölvértezõdve
saját akaratomból távoz-
tam. Ma Budapest tövén lévõ agglomerációs településen,
Szigethalmon élem családom körében írogató, szemlélõdõ, nyugdíjas
életem. Tizennégy éve, hogy spirituális élmény hatására emelkedet-
tebb érzelmi síkra kerülve verses formában szólalnak meg bennem
érzések, gondolatok. Ezen élmények jelentõsen megváltoztatták
szemléletem, látásmódom, értékrendem. Bántón telepednek rám
gyermeteg vágyak önzése mentén keletkezõ gyarlóságaink, érzem a
nyomor és ezen vágyak, gyarlóságok összefüggéseit, sóvárgást gen-
erálnak bennem lélek Isteni tisztaságát magán viselõ új létforma felé,
magamon érezve és mentálisan megélve eme út küzdelmes voltát, a
régi világunk széthullásának bizonyosságát, a végkifejlet döbbenetét.
Tizennégy antológia mellett irodalmi folyóiratokban jeletek meg írá-
saim. Tagja vagyok  a csepeli Tamási Lajos Olvasó Munkásklubnak,
a Váci Mihály Irodalmi Körnek, a Szigethalmi Kultúrabarátok
Körének. Elsõ önálló kötetem jelent meg most, IGAZ KÁPRÁZAT cím-
mel.



HAARRIISS ÉVVAA

Free Time Fitness

Mérsékelt testmoz-
gás: heti három alka-
lommal végzett, alka-
lmanként egy óráig
tartó könnyed moz-
gást, pl. szobabicikl-
izést, közepes tem-
pójú séta, úszás

Az amerikai Johns
Hopkins Egyetem ku-

tatói 104, 55 és 75 év
közötti kezeletlen,
enyhe magas vérnyo-
másban szenvedõ, de
egyébként egészséges
férfi és nõ segítségé-
vel vizsgálták, hogy
káros hatású lehet-e
ez a vérnyomás-e-

melkedés számukra.
A kontroll csoporttal
szemben azoknak a-
kik mozogtak csök-
kent a testsúlyuk, a
zsír-izom arányuk
sokat javult az izmok
javára. A szív mé-
retének és funkciói-
nak vizsgálata sem-
milyen eltérést nem
mutatott, sõt, úgy
tûnt, a testmozgást
végzõk szíve a sporto-

lókéhoz
hasonló
változást
m u t a -
tott, az-
az meg-
e r õ s ö -
dött és
megnõtt
a telje-
s í tmé -
nye. A
vizsgá-
lati e-
redmé-
nyeink
azt mu-
tat ják,
hogy az
e n y h e
m a g a s
vérnyo-
másban
szenve-

dõ középkorú és idõ-
sebb emberek számá-
ra a mérsékelt testmoz-
gás hasznos lehet. Fon-
tos azonban, hogy a
beteg konzultáljon
orvosával a megfelelõ
testmozgási mód és
az egyéb terápiás el-

járások kiválasztása
érdekében. Vannak
olyan fiziológiás vál-
tozások, melyek a kor
elõrehaladtával tör-
vényszerûek, ilyen a
szellemi aktivitás
csökkenése is. Angol
kutatók viszont ki-
mutatták, hogy a
rendszeres és szokat-
lan gondolati kihívá-
sok és a heti három-
szori kiadós séta, az
agynak nemcsak az
öregedését késleltete-
ti, de azt további fej-
lõdésre is ösztönöz-
heti, újabb és újabb
idegkapcsolatok lét-
rejöttét serkenti.

Szokatlan gondola-
ti kihívások: sakk,
keresztrejtvény, nyelv-
tanulás
A szellemi frissesség
megõrzése tehát két
fronton lehetséges:
szellemi aktivitással
és testmozgással. A
szakemberek szerint
e kombináció verhe-
tetlennek tûnik, más
szóval ez a hosszú és
egészséges élet titka.
A hatvan év feletti
lakosságnak közel har-
minc százalékát érin-
tik a degeneratív  ge-
rincelváltozások, tehát
valóban népegészség-
ügyi probléma ez is.
A gerinc eredetileg a
négylábon járáshoz
alakult ki. Azzal, hogy
az ember két lábra

állva felegyenesedett,
természetellenes helyzet
keletkezett, amely a
gerincünket speciális
terhelésnek teszi ki.
Ezért a gerinc úgyne-
vezett kopásos, azaz
degeneratív betegsé-
gei bizonyos kor után
szinte mindenkit é-
rintenek. Dr. Erbszt

András gerincsebész
és ortopéd szakorvos
véleménye szerint a
mozgásszervi beteg-
ségeket mozgással kell
gyógyítani. A gerinc-
betegségek kezelésé-
ben talán legfonto-
sabb szerepe a hosszú

távú aktivitási program-
nak van. Indiában és
Kínában már évezre-
dek óta ismerték a
"titkot". A mozgás o-
lyan gyógyszer a "ko-
pásos" gerincbeteg-
ségek gyógyításában,
amelyik csak addig
hat, amíg használ-

juk. Ezért a megoldás
nem a "kúraszerûen"
5-10 alkalommal vég-
zett gyógytorna. A páci-
ensnek meg kell érte-
nie, hogy a terapeuta
által tanított gyakor-
latokat rendszeresen
kell végezni. A gerinc-
betegek tornája min-
dig kell, hogy tartal-

mazza a mély és
hosszanti hátizmok
valamint a hasizmok
párhuzamos erõsí-
tést, a combhajlító és
a csípõkörüli izmok
nyújtását. Remélem
sikerült írásommal
rámutatni, hogy az

aktív élet nélkülözhe-
tetlen az életünk so-
rán, és ahogy múl-
nak az évek, szoros-
abb kontrollal, spe-
ciális tornákkal és
megfelelõen képzett
segítséggel a mozgás
életünk része kell,
hogy maradjon.
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Egészség-Halom

A hosszú élet titka II.
A rendszeres testmozgás

SSzziinnttee  aa  ffééll  éélleetteemmeett  eeddzzõõtteerreemmbbeenn  éélleemm,,  ééss  nnaaggyy-
oonn  ssookksszzoorr  ttaalláállkkoozzoomm  aazzzzaall  aa  kkiiffooggáássssaall,,  hhooggyy  mmáárr  ttúúll
öörreegg  vvaaggyyookk  ééss  bbeetteeggeess,,  hhooggyy  rreennddsszzeerreesseenn  mmoozzooggjjaakk..
ÉÉnn  bbiizzttoonn  áállllííttoomm,,  hhooggyy  mmiinnddeenn  kkoorrbbaann  ééss  mmiinnddeenn
bbeetteeggssééggbbeenn  vvaann  eeggyy  oollyyaann  mmoozzggááss  ffaajjttaa  mmeellyy  ééllhheettõõbbbbéé,,
ééss  eeggéésszzssééggeesseebbbbéé  tteesszzii  aazz  éélleettüünnkkeett,,  ééss  hhaa  mmáárr  ttúúll
vvaaggyyuunnkk  aazz  ööttööddiikk  vvaaggyy  hhaattooddiikk  ""XX""-eenn  aakkkkoorr  sseemm  kkééssõõ
bbeelleeffooggnnii  eeggyy  eeggyysszzeerrûû  ééss  aa  kkoorruunnkknnaakk  mmeeggffeelleellõõ
mmoozzggáássffoorrmmáábbaa..  KKoorruunnkk  eeggyyiikk  lleeggggyyaakkoorriibbbb  mmeegg-
bbeetteeggeeddééssee  aa  mmaaggaassvvéérrnnyyoommááss  bbeetteeggsséégg,,  kkuuttaattáássookk
bbiizzoonnyyííttjjáákk,,  hhooggyy  bbiizzoonnyy  nneekkiikk  iiss  jjóótt  tteesszz  aa  rreennddsszzeerreess
mmoozzggááss,,  aannnnaakk  eelllleennéérree  iiss,,  hhooggyy  aa  mméérrsséékkeelltt  tteessttmmoozzggááss

4400-6600  HHggmmmm-eell  iiss  mmeeggeemmeellhheettii  aa  vvéérrnnyyoommáásstt..    
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Irány a Mozi

A Boszorkány-hegy
Családi mozidélután Disney-vel. Minden, ami egy jó csa-
ládi filmhez kell, és amitõl bármely korosztálynak nézhetõ,
az felsorakozik ebben a moziban. Igazából ez is a nagy
hátránya, ugyanis így nem szól egyik korosztálynak sem,
senki sem érzi teljesen meggyõzõen magáénak. Van benne
erõs, jóképû, vicces "skorpiókirály"- taxisofõr, szép, okos
fõhõsnõ, ufó tinédzserek, beszélõ kutya, rendíthetetlen
FBI-os, gonosz maffiózók, bolond csatlósok, Star Wars
rohamosztagosok, predator fõellenség, jövõévezredes
technológia. Ja, csak a történet maradt le, nincs for-
gatókönyv, csak egy nagy hajsza a semmiért. 9-10 éves
kisfiunk, kislányunk élvezni fogja, mi meg elõtte és utána
nyugodtan nézelõdhetünk a plazában.

Értékelés: 4/10

Dragonball: Evolúció
Nagy divat olyan alcímet adni egy rossz filmnek, hogy
mondjuk evolúció, hátha súlyosabbá válik, és többen
megnézik. Aki látta a rajzfilmet, olvasta az anime
képregényt, esetleg még szerette is, az semmi esetre se
üljön be rá. Ha esetleg éppen a moziban ül, és ezt a kri-
tikát olvassa, nyugodjon meg, csak 75 percet kell
végigszenvednie (plusz reklámok!). Az eredeti sztorihoz
nagyon halványan kötõdik, a szereplõk nevei ugyanazok,
vannak benne sárkánygömbök…de ennyi. Sajnos az ere-
deti szinkron hangokat sem tartották meg. Mintha a
Mortal Kombatot, a Mátrixot, a Karate kölyköt
összekevernénk egy kis Dragonballos sztorival és nem
jön ki belõle semmi. A fõellenséget körülbelül fél perc
alatt intézik el, semmi izgalom, semmi dráma. Néhány
tini összeáll és megmenti a földet az egyetemes
gonosztól. Semmi keleti varázs, semmi keleti filozófia.
Csak ha tényleg nincs más, vagy elvetemült dragonball
rajongóknak.

Értékelés: 5/10

Benjamin Button különös élete
Bár az amerikai filmgyártás olykor igencsak semmitmon-
dó és klisés produkciókat mutat, jó, hogy vannak alkotá-
sok a kivétel erõsítésére. Ezek közé tartozik a Benjamin
Button különös élete, ahol egy érzelemgazdag férfi élet-
útját kísérhetjük végig aggastyán korától a csecsemõ k-
oráig. Mielõtt azonban bárki azt hinné, hogy egy bevett
szokásokra alapozott filmet készített David Fincher
zseniális rendezõ - akinek egyébiránt nem ez az elsõ
munkája Brad Pittel -, gyorsan elhárítok minden gyanút:
az idõrend pontosan úgy halad, ahogy azt leírtam.
Benjamin Button az elsõ világháború végén születik,
majd' nyolcvan évesen, és egyre csak fiatalodik, miköz-
ben kibontakozik elõttünk mindazon kaland, dráma és
öröm, melyet különös élete során átélt. Nem mindennapi
élményt nyúlt a nézõknek és mûkedvelõknek, ugyanis
dramaturgiailag egy tökéletesen felépített, megindító és
elgondolkodtató történetet kapunk, kivételes színészi
alakításokkal, profi operatõri munkával. Aki teheti, ne
sajnálja tõle az idõt, és ámbár ezt csak ismertetõ, a kon-
klúziókat mindenki vonja le saját maga. Irány hát a mozi!

Értékelés: 9/10

Hát így májusra ennyi, reméljük, a jövõ havi filmtermés meggyõzõbb lesz. Itt a tavasz, menjünk inkább a szabadba,
vagy legyünk szerelmesek. Köszönet a Benjamin Button különös élete kritikáért Novák Andornak. 

Domonkos István



Ferter  János  karikaturista

Domonkos István;
Csak  Sportosan:  Nád
Béla; Élet  az  iskolákban,
óvodában:  Tézsláné Far-
kas Klarissza; Egész-
ség-HHalom:  Haris Éva;
Irány  a  Mozi:  Domon-
kos István; Színes: Szi-
rák Eszter Telefon:  06-
24-4403-6656  Nyomda:
Ex-KKop  Bt.    Sziget-
szentmiklós.  A  Sziget-
halmi  Híradónál  a  lap-
zárta  minden  hónap
15. A  megjelenés  várható
idõpontja  minden  hónap
elseje.    E-mmail:  szigethal-
mi.hirado@szigethalom.h
u  A  kéziratok  elfoga-
dása  nem  jelenti  azok
feltétlen  megjelenését!
A  szerkeztõ  az  újság-
ban  megjelent  cikkek
tartalmával  nem  fel-
tétlen  ért  egyet.  

IMMPPRREESSSSZZUUMM-SSZZIIGGEETTHHAALLMMII HÍÍRRAADDÓÓ-
INNGGYYEENNEESS ÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII HHAAVVIILLAAPP

Fõszerkesztõ:  Szirák Eszter Ro-
vatvezetõk:  Séta  a  múltban:
Kleineizel Ilona; Gondolatok  a
könyvtárban:  Miszori Sándorné;
Hírmorzsák:  Miklós Istvánné;
Kulturális  programok:  Lang Mónika,


