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EELL SS AAZZ ÚÚJJ ÉÉ VV BB EE NN
Január huszon-
kilencedik napja,
délután öt óra. Ekkor
került sor az év elsõ
testületi ülésére. A
szokásos napirendet
követve elsõként a
két ülés közötti
tájékoztató 
és a beszámoló
került elfogadásra,
majd megtörtént a
jegyzõkönyv hi-
telesítõk
megválasztása.

SZZIIRRÁÁKK ESSZZTTEERR

A sort a leendõ város-
központ kialakításának
koncepció terve folytatta,
melynek megvalósításához
a testület elvi hozzájá-
rulását adta, s megkezdõ-
dik a szabályozási terv
alapjainak kidolgozása.
Rendelet készül változta-
tási tilalom elrendelése
érdekében, a Sport utca,
Mátyás Utca, Szabadkai
utca, és a Thököly út által
határolt tömb szabályozási
tervének elkészítési idõ-
szakára, annak hatályba
lépéséig. Hozzájárult a
testület, hogy a 027 számú
telekingatlanából, 1445
négyzetmétert eladjon, a
H-Mobil 2006 Ingatlan-
forgalmazó és Szolgáltató
Kft. részére, 6000 forint
plusz Áfa áron, négyzet-
méterenként. A várható
elsõ osztályos tanulók,
iskolák közötti arányosabb
eloszlása érdekében, a
2009/2010-es tanévre vo-
natkozóan az iskolai kör-
zethatárok módosulni fog-
nak.  Az iskolákhoz tartozó
körzetek utcáit megtalál-
ják a jegyzõkönyvben. 
A Gróf Széchenyi István
Általános Iskola komplett,
felvonós akadálymentesí-
tésének pályázatához szol-
gáltatás igénybevételére,
vagy beszerzésre irányuló
pályáztatás során, a testü-
let úgy döntött, legalább

három ajánlatot kér be,
melyeknek bírálása a leg-
alacsonyabb ajánlati ár
alapján történik. Az aján-
latokat a mûszaki ellenõri
tevékenység, és a tájékoz-
tató táblák elkészítésére
megküldték a cégeknek.
Elfogadták a testület
2009. évi munkatervét,
amely a honlapon is elhe-
lyezésre került, valamint
elfogadták a város övezeti
tervlapjának módosítását,
az 5417, 5418, 5420, és az
5422 helyrajzszámú ingat-
lanokat érintõen. Döntés
született az V. Városi Bál
bevételét illetõen is, ezút-
tal, a helyt adó iskolát tá-
mogatják majd a befolyt
összeggel.
Két, szolgálati férõhely
bérleti szerzõdésének meg-
hosszabbításának ügyé-
ben is igen szavazatok
érkeztek, így a módosult
szerzõdéseket a polgár-
mester aláírta. 
Pályázatot nyújt be az
önkormányzat a Honvé-
delmi Minisztérium mi-
niszteri biztosa által meg-
hirdetett inkurrens anya-
gok ingyenes átruházá-
sára, a pályázati anyag
elkészítésével Fáki Lászlót
bízták meg. Jóváhagyták a
Szent István Általános
Iskola Szabadkai utcai
épületének felújítására vo-
natkozó beruházás terve-
zett költségeit is, valamint
felhatalmazták a város ve-
zetõjét, hogy a támogatási
szerzõdést írja alá az Ön-
kormányzati Minisztéri-
ummal, hogy a projekt el-
kezdõdhessen. Módosítás
történt a Szikõ Kft. alapítói
okiratában, a társaság
rövidítése: SZIKÕ Nonpro-
fit Közhasznú Kft.
Végül két rendeletbeli mó-
dosítás: módosult az ipar-
ûzési adóról és a szociális
szolgáltatásokról szóló
rendelet. 

Olvasói levél
Korábban, de újabban is találkoztam az egyik civil szer-
vezet - nevezetesen a Mozgáskorlátozottak Szigethalmi
Egyesület - vezetõjével, mivel jó a kapcsolatunk. El-
mondta, hogy továbbra is igazságtalannak érzik azt a
rendelkezést, hogy a 60 literes kis kukákért is a 110 lite-
res díjat kell fizetni és aláírást akarnak a megváltozta-
tására szervezni a kiskukások, ill. a kényszerbõl megvá-
sárolt nagyobb  kukások között. De mielõtt a témára
térek, egy kötelességemnek kell eleget tenni. A soros
testületi ülésekrõl a megújult Szigethalmi Híradó rendsze-
resen tudósított. A nyári ünnepi testületi ülésrõ, azonban
nem, ahol a kitüntetettek megkapták és átvették azokat
az elismeréseket, kik az átlagosnál többet tettek a váro-
sért, a közösségért. Sem ott, sem késõb nem volt alkal-
mam megköszönni azoknak, akik nélkül nem tehettem, a-
mit tettem. Ezúton azt szeretném elmondani, hogy való-
jában az üdülõterület kollektívájának szólt az elismerés.
Tehettem volna bármit, ha nincs meg a tulajdonosok
áldozatvállalása, átérezve, hogy a községre nem számít-
hatunk, hiszen náluk is sok volt a tennivaló. Az, hogy a
parcellázás után, önerõbõ kiépítettük az energiahálózatot,
ezt követõleg a "rozsdás" víz helyett az egészséges ivóvíz
biztosítását tartottuk a legfontosabbnak. Azt is megértet-
ték, hogy áldozni kell az utakra, hogy az erdõbõl kialakí-
tott utakat aszfalt és sóderes utakká kell tenni. Kevés
zúgolódás után a többség megszavazta. Hasonlóan az
elõzõekhez, a gázhálózat megvalósítását is elfogadható
részletfizetéssel oldottuk meg. Ez különösen elõnyös volt,
mert a bevezetés költségének az összegét öt évig az adó-
ból le lehetett írni. A parti sétány, a játszótér, a különbözõ
sportolási lehetõségek kialakítására, fásításra, stb. is így
került sor. Tehát nevükben is vehettem át az elismerõ ok-
levelet és az emlékplakettet. Köszönöm mindazoknak, a-
kik a másfél generációnyi idõ alatt végzett munkámban
támogattak, búzdítottak. Tudták, hogy amit teszünk az õ
érdekük is. Köszönöm az akkori kollektívának az áldo-
zatos hozzáállásukat, mert elsõsorban õket illeti az elis-
merés. Az egymást követõ, 1968-tól a település aktuális
vezetõségének pedig köszönöm azt, hogy kisebb-nagyobb
bosszúságoktól eltekintve hagytak minket alkotni,
dolgozni. Bízom abban, hogy ezzel is hozzájárultunk vá-
rossá válásunkhoz. Elnézést kérek, de a dióhéjban leírta-
kat az igazság és a lelkiismerem szerint meg kellett ten-
nem. Visszatérve a bevezetõben leírtakra: Beszélgetésünk
során szóba került a már korábban is problémaként
felmerülõ kiskuka téma. Ismert igazságszeretõ oldalam-
ról. Elmondtam az érveimet, hogy miért értek vele egyett.
De elmondtam azt is, hogy elõször levélben kellene leírni
és csak azután kellene aláírás szervezésével tiltakozni.
Ha ez sem segít, akkor jogi útra kell terelni. Bízzunk a
békés megoldásban. Azt mondta, -"ismerve az igazságta-
lanságra való érzékenységed, hogy egy párthoz sincs kö-
töttséged, született "proli gyerek" maradtál  közismerten
baloldali érzület? vagy /65 éve a VASAS Szakszervezet
tagja/ egész életedben a társadalmi munka vállalása, a
közösségért való tenniakarás jellemzett, hát a levélírást is
vállald el a megbeszélésünk alapján". Hát elvállaltam. Az
Aries törvénysértést követ el, amikor azért vesz fel pénzt
amiért nem dolgozik meg. /Ezt másképp is lehet monda-
ni./ Nemcsak akkor kell figyelembe venni, ha elõnyt jelent
valami, ugyanis ha nagyobb  kuka a 110 literestõl, vagyis
120 literes,  ezért természetesen helyes, de ha kisebb és
a fele, tehát 60 literes, akkor már ezt nem veszi figyelem-
be és nem a felét, hanem a 110 literest fizetteti meg a 60
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literessel is. Ezt lehet, hogy házilag meg lehet "magyaráz-
ni" és saját házi rendelettel lehet utalni rá, de törvényte-
len. /A közelmúltban már volt hasonló eset, hogy azért
számláztak, amit nem végeztek el, jogi útra terelték az
érintettek, mivel eltekintettek a visszamenõleges fizetéstõl
és azonnal meg kellett változtatni./ Tehát ez nemcsak er-
kölcstelen, hanem jogellenes is. Nincs rá törvény, hogy
olyan munkáért, amit nem végeznek el, azért is fizetni
kell. Ha van ilyen, akkor írják meg a Tvr. számát és
visszavonjuk az igényünket. Ezt a jogszabály úgy mond-
ja ki, hogy büntetendõ cselekmény. Az hogy a 60 literesért
/továbbiakban: kiskuka/110 literes költséget számláz-
nak többszörösen  és jogtalanul jól jár az Aries. -ritkábban
telik meg a kukáskocsi, így kevesebb a fordulója van a
kiskukák miatt, -kevesebb az üzemanyag fogyasztás, -
kevesebb fordulóval a kukáskocsi elhasználódása kisebb
/amortizáción?/-a kiskuka fele mennyiség dupla költség.
Ez ûrmértékre is igaz. Az ebbõl adódó bevételt is a
kiskukásokkal fizettetik meg. Szükség esetén meg tudjuk
adni, hogy nettó értékben éves szinten hány ezer forint
kiskukánként a bevétele az Ariesnek a kiskukák túlfize-
tése miatt. Ez valójában azokat sújtja, akikre a segítség is
ráférne. Tehát az özvegyeket, az egyedül, vagy kiscsalád-
ban élõket. De ez szociális téma, ne keverjük bele, csak
megjegyeztük. További indok nem szükséges. Bízunk
benne, hogy ezekkel az érvekkel egyetért a testület is,
hogy a 2009-es szerzõdést már módosítva, 60 literes cím-
kével és ennek árával  köti meg az Aries-sel.

Csermák Róbert 
a civil egyesület megbízott támogatásából

Válasz:
Tisztelt Csermák Úr!

Megkaptuk az Ön által írt cikket, amelyet a Szigethalmi
Híradóba szánt. Sajnos, a februári számban már nem fért
be, de a márciusi számban mindenféleképpen betesszük.
A cikket elolvasva szeretnék külön személyesen Önnek re-
agálni az írására, illetve nyilvánosan a Szigethalmi Híra-
dó hasábjain is. Leginkább a hulladékgyûjtéssel kapcso-
latos probléma felvetésére. Több éve probléma már az, és
hosszas vitát folytattunk arról, hogy mekkora legyen a
legkisebb ûrtartalomú kuka. A képviselõ testületnek ed-
digiekben az volt az álláspontja, hogy a legkisebb méret-
ként a 110 literes kukát veszi figyelembe, és az efölött ki-
helyzett mennyiséget külön pénzért vásárolt zsákokban
lehet kitenni. 2009. janurá 1-jétõl azonban az ARIES Kft
javaslatára lecsökkentettük a legkisebb ûrtartalomat 60
literre. Így  akinek kevés hulladéka keletkezik, már ezt az
ûrtartalomat is használhatja. Szeretném azonban leszö-
gezni, hogy ez nem jelenti azt, hogy a 60 literes edényzet
ára (15.950,- Ft/év) fele akkora, mint a 120 literesé
(20.845,- Ft/év). Ugyanis megtakarításként csak a két ûr-
tartalom közötti lerakási különbség jelentkezik. Sajnos
ezen ûrtartalom miatt nem fog csökkenni a kukáskocsik
fordulója, nem lesz kevesebb az üzemanyag fogyasztás,
nem csökken az ammortizáció és nem lesz fele akkora a
költség. A szociális kérdésekre azt tudom válaszolni, hogy
eddigiekben is volt lehetõség támogatásra, amely a költ-
ségek 50 százalékát jelentette, és ezek után is lesz, a
kisebb ûrtartalomra is. Mindezeket az intézkedéseket az
ARIES Kft javaslatára, az általuk más településeken
szerzett tapasztalatok alapján hoztuk meg. 

Fáki László polgármester

TÁJÉKOZTATÁS A HULLADÉK
ELSZÁLLÍTÁSI DÍJAK VÁLTOZÁSÁRÓL
A  Szigethalom  Város  Képviselõ-ttestülete  a  2008.
december  22-ii  ülésén  a  356/2008.  (XII.  18.)  sz.
határozatával  döntött  a  hulladék  elszállítási  díjak
mértékérõl. Figyelembe véve az ARIES Kft javaslatát és
eddigi tapasztalatait más településekkel kapcsolatban,
valamint a lakossági kéréseket, 2009. január 1-jével
bevezeti a 60 literes ûrtartalmú kuka használatát is
2009.  január  1-jjével:
- 60 literes ûrtartalom ára 15.950,-Ft/év
- 110 literes ûrtartalom ára 20.255,- Ft/év
- 120 literes ûrtartalom ára 20.845,- Ft/év
A fenti díjakból látható, hogy a 60 literes ûrtartalom
díja nem 50 % - a a 120 literes ûrtartalomnak, ugyanis
a szolgáltatási díjból csak a  két ûrtartalom közötti
lerakási díjat lehet megspórolni. Az egyéb költségek,
mint a begyûjtés költségei, az átrakás költségei
ugyanolyan mértékben terhelik a különbözõ
edényzetet.

A projekt címe: 
A SZIGETHALMI GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS

ISKOLA AKADÁLYMENTESÍTÉSE (KMOP-4.5.3-2007-0028)

A projekt leírása: Szigethalom Város Önkormányzata 2007.
novemberében pályázatot nyújtott be a Gróf Széchenyi István
Általános Iskola teljes körû akadálymentesítésére, melynek
megvalósítására 2008. nyarán a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség 25 millió Ft támogatást ítélt meg. A projektre vonat-
kozóan Támogatási Szerzõdés került megkötésre és megkez-
dõdött a projekt elõkészítése. Az akadálymentesítést végzõ
kivitelezõ kiválasztására két ízben indult közbeszerzési eljá-
rás, melynek eredményeként 2008. decemberében a FOR-
SZÁN Kft. nyerte el az építési beruházás megvalósítását.
A beruházás 2009. tavaszán, az iskolai tanítás mellett
kezdõdik, mely során mind az épület fizikai, mind infor-
mációs-kommunikációs akadálymentesítése megvalósul.
Az épület környezetében akadálymentes parkoló állások
létesülnek, a külsõ burkolatokba a gyengén látók részére
vezetõsáv kerül. A fõbejárathoz és udvarhoz korláttal ellátott
rámpa épül, és kicserélésre kerül a fõbejárati és udvari ajtó is.
Az épületben kialakításra kerül egy akadálymentesített mel-
lékhelység, valamint a mozgássérültek részére felvonó épül. A
folyosók padlóburkolataiba jelzõsáv, egyes belsõ ajtókba
pedig ablak kerül. Mindemellett a gyengén látok segítésére
színkontrasztos festést is alkalmazunk a belsõ tereknél,
ajtóknál és burkolatoknál. A tájékoztatás segítésére pedig
speciális kialakítású információs táblák kerülnek kihelyezésre.
A megvalósítás során az intézmény eszközállományának
bõvítésére is lehetõséget kaptunk. A mozgássérültek részére
állítható magasságú iskolabútorok, a csökkent látóké-
pességûek részére speciális számítástechnikai eszközök, a
hallássérültek részére pedig induktív hurkok kerülnek beszer-
zésre. A beruházás várhatóan 2009. augusztusában feje-
zõdik be, így az iskolai tanítás zavartalanul, egy akadálymen-
tesített épületben indulhat az új tanévben.
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INGYENES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A teljes mértékben in-
gyenes házi segítség-
nyújtás szolgáltatá-
sunkat 2009. január
1-jétõl indítjuk el
Budapesten és
környékén. A szolgál-
tatás igénybevé-
telének mikéntjérõl és
részleteirõl az itt
található
elérhetõségek valame-
lyikén illetve -
elõzetes megbeszélés
szerint - személyesen
tudjuk tájékoztatni
Önt. Ha szolgáltatá-
sunkkal kapcsola-
tosan bármilyen
egyéb információra
lenne szüksége, kész-
séggel állunk ren-
delkezésére az alábbi
telefonszámainkon
minden hétköznap
0900-tõl 1800-ig: 06-
70-569-8423; 06-70-
770-8045; info@
salomeerzoszivalapit-
vany.com;kopi66@fre
email.hu; EPK-OCM
Segítõ Szolgálat;
5630 Békés, Petõfi u.
56; Telefon/telefax:
06-66-412-217 Buda-
pesti Szervezet

Mit  jelent  a  házi  segítség-
nyújtás?
A házi segítségnyújtás
alapszolgáltatás megszer-
vezésével, az egyéni igé-
nyeknek megfelelõ, segít-
séget nyújtunk a szociá-
lisan rászorulók részére
saját otthonukban és la-
kókörnyezetükben, önálló
életvitelük fenntartásá-
ban, valamint egészségi
állapotukból, mentális ál-
lapotukból vagy más okból
származó problémáik meg-
oldásában. Házi gondozó-
ink segítséget nyújtanak
ahhoz, hogy az ellátást igé-
nybe vevõk fizikai, mentá-

lis, szociális szükséglete
saját környezetében, élet-
korának, élethelyzetének
és egészségi állapotának
megfelelõen, meglévõ ké-
pességeinek fenntartásá-
val, felhasználásával, fej-
lesztésével biztosított le-
gyen.

A  házi  segítségnyújtás  ke-
retében  munkatársaink:  
- az ellátást igénybe vevõ-
vel segítõ kapcsolatot ala-
kítanak ki és tartanak
fenn,
-ellátják az orvos elõírása
szerinti alapvetõ gondozá-
si, ápolási feladatokat,
-közremûködnek a szemé-
lyi és lakókörnyezeti higié-
né megtartásában,
-közremûködnek az ellá-
tást igénybe vevõ háztar-
tásának vitelében,
-segítséget nyújtanak az
ellátást igénybe vevõnek a
környezetével való kapcso-
lattartásában,
-segítséget nyújtanak az e-
setleges veszélyhelyzet kia-
lakulásának megelõzésé-
ben, a kialakult veszély-
helyzet elhárításában,
-segítenek az ellátást i-
génybe vevõ számára
szükséges más szociális
ellátásokhoz való hozzáju-
tásban,
-szükség esetén segítik a
bentlakásos szociális in-
tézménybe történõ beköl-
tözést.

Hogyan  vehetõ  igénybe  a
házi  segítségnyújtás?
Amennyiben Ön szeretné
igénybe venni szolgáltatá-
sunkat, munkatársunk
egy elõre megbeszélt idõ-
pontban felkeresi Önt az
otthonában, és részletesen
tájékoztatja annak módjá-
ról. Segítséget nyújt Ön-
nek a szükséges doku-
mentumok kitöltésében,
beszerzésében. 
Házi gondozóink a házi
segítségnyújtás során
együttmûködnek az egész-
ségügyi és szociális alap-
és szakellátást nyújtó in-
tézményekkel.

TTÁJÉKOZTATÓ GÉPJÁRMADÓVAL KAPCSOLATOSAN

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gépjármû eladás vagy vétel
tényét adás-vételi szerzõdéssel a Szigetszentmiklósi Ok-
mányirodában kell bejelenteni. A  gépjármûadóról  szóló
1991.  évi  LXXXII.  Tv.  2.§  (4)-((5)  bekezdés  értelmében  ha
a gépjármû tulajdon-átruházása esetén egyik fél sem
tesz eleget a bejelentési kötelezettségének, (tehát az új
tulajdonos nem íratja át a nevére, és a régi tulajdonos
sem mutatja be az okmányirodában az adás-vételi
szerzõdést), akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének
utolsó napjáig az elõzõ tulajdonos az adó alanya. Tehát
a gépjármû után még mindig a régi tulajdonos fog az
eladott gépjármû után adót fizetni egész évben. Ezért, ha
nem  szeretne  a  régi  tulajdonos  az  eladott  autója  után
adót  fizetni,  fentieknek  megfelelõen  szíveskedjen  eljárni.  

ÚÚJ HELYI ADÓRENDELETEK

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009.  január  1.-ttõl  hatályba
léptek  Szigethalom  Város  Önkormányzatának  új  -  telek-
adóról,  építményadóról,  magánszemélyek  kommunális
adójáról  szóló  -  rendeletei. Új adónem bevezetése, és
adómérték változás nem történt. Felhívjuk a figyelmet
azonban arra, hogy a magánszemélyek kommunális
adójának befizetési határideje az 1. részlet tekintetében
2009. április 15-õl március 15-ére, a 2. részlet tekin-
tetében 2009. október 15-érõl, szeptember 15-ére válto-
zott! A többi adónemben is - változatlanul - ez a határidõ
érvényesül. A  rendeletek  teljes  terjedelmûkben  a  Város
honlapján: www.szigethalom.hu, Szigethalom Város
Könyvtárában, valamint a Polgármesteri Hivatal hirde-
tõtábláján olvashatók. 

Polgármesteri Hivatal Adócsoport

VÁLTOZNAK AZ OKMÁNYIRODÁHOZ
KAPCSOLÓDÓ JOGSZBABÁLYOK

PAAMMMMEERRNNÉÉ GAAÁÁLL ÁGGNNEESS

jegyzõ

A  GGÉÉPPJJÁÁRRMMÛÛVVEEKKKKEELL KKAAPPCCSSOOLLAATTOOSS

VVAAGGYYOONNSSZZEERRZZÉÉSSII IILLLLEETTÉÉKKVVÁÁLLTTOO-
ZZÁÁSSOOKK JJAANNUUÁÁRR 23-TTÓÓLL

Az illetékekrõl szóló többször
módosított 1990. évi XCIII.
törvény (továbbiakban: Itv.),
valamint az adó- és járulék-
törvények módosításáról szóló
2008. évi LXXXI.  törvény
(továbbiakban: Módtv.) szerint
a  következõ  jármûigazgatási
eljárások  illetékkötelesek:
Gépjármû tulajdonjogának va-
gyonátruházási illetéke: Adás-
vételi szerzõdés esetében a
hajtómotor hengerûrtartalmá-
nak minden cm3-e után 18,-
Ft 1890 cm3-ig. 1891 cm3-tõl
24,- Ft.  Motorkerékpár 500

cm3 felett 24,- Ft/ cm3, Wan-
kel motor esetén 36,- Ft/cm3.
Az elektromos hajtómotorral
ellátott gépjármû esetén a
hajtómotor teljesítményének
minden megkezdett 1 kW-ja
után 400,- Ft.  (Itv. 24.  § (1)
bekezdés)Ajándékozási
szerzõdés esetében az aján-
dékozási illeték a visszterhes
vagyonszerzési illeték kétsze-
rese, a hajtómotor hengerûr-
tartalmának minden cm3-e
után 36,- Ft 1890 cm3-ig.
1891 cm3-tõl 48,- Ft.  Motor-
kerékpár 500 cm3 felett 48,-
Ft/ cm3, Wankel motor esetén
72,- Ft/cm3. Az elektromos
hajtómotorral ellátott gépjár-
mû esetén a hajtómotor tel-
jesítményének minden meg-
kezdett 1 kW-ja után 800,- Ft.
(Itv. 12. § (4) bekezdés).
Pótkocsi, utánfutó, lakókocsi
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tulajdonjogának vagyonátru-
házási illetéke: Adásvételi szer-
zõdés esetében a megengedett
legnagyobb össztömeg a 2 500
kg-ot nem haladja meg,  9000,-
Ft. Minden más esetben 22
ezer Ft. (Itv. 24. § (2) bekezdés).
Ajándékozási szerzõdés ese-
tében a megengedett legna-
gyobb össztömeg a 2 500 kg-ot
nem haladja meg, 18 000,- Ft.
Minden más esetben 44 000,-
Ft. (Itv. 12. § (4) bekezdés)

Gépjármû, illetve pótkocsi va-
gyoni értékû jogának vagyon-
átruházási illetéke: Vagyoni ér-
tékû jog (haszonélvezet, hasz-
nálat, üzembentartói jog) ke-
letkezhet ellenérték fejében
visszterhes szerzés, illetve in-
gyenesen:Ellenérték fejében
szerzett vagyoni értékû jog: az
Itv. 24. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározott illetékek 25 %-
ának megfelelõ összeget kell
fizetni. {1 600 cm3 x 18,- Ft x
0,25 = 7 200 ,- Ft}. Amennyi-
ben egyidõben történik a tulaj-
donjog és a haszonélvezeti,
használati vagy üzembentartói
jog alapítása, illetve gépjármû,
pótkocsi tulajdonjogát az azon
fennálló haszonélvezeti, hasz-
nálati, üzembentartói jog jogo-
sítottja szerzi meg, a tulajdon-
jog megszerzõjét terhelõ illeték
megállapítása során az (1)-(2)
bekezdés alkalmazásával meg-
állapított illetéket csökkenteni
kell a haszonélvezeti, haszná-
lati, üzembentartói jog meg-
szerzéséért fizetendõ illeték
összegével (- 25 %). Amennyi-
ben egyidejûleg történik a tu-
lajdonjog és a vagyoni értékû
jog megszerzése, akkor a fize-
tendõ illeték 75 %-át a tulaj-
donos, 25 %-át a vagyoni
értékû jog jogosultja fogja fizet-
ni. {1 600 cm3 x 18,- Ft x 0,75=
21 600,- Ft tulajdonost terheli,
1 600 cm3 x 18,- Ft x 0,25 = 7
200 Ft vagyoni értékû jog
megszerzõjét terheli}.  Ha a jár-
mûnek több tulajdonosa és
több vagyoni értékû jogosultja
van, akkor a rájuk esõ illetéket
arányosan viselik.

Ingyenes szerzés esetén: az Itv.
24. § (19-(2) bekezdésében
meghatározott illeték mértéké-
nek a kétszeresét kell megfi-
zetni. {1 600 cm3 x 18,- Ft x 2
= 57 200,- Ft, ha a tulajdonos
valakinek ingyenesen üzem-
bentartói jogot biztosít, akkor:

1 600 cm3 x 18,- Ft x 0,25 x 2=
14 400,- Ft.} Ha a jármû tulaj-
donjoga és vagyoni értékû joga
több személy között oszlik meg
és a jogosultságokat a vagyon-
szerzõk különbözõ idõpontok-
ban szerzik meg, a korábban
befizetett összegekbõl senkinek
nem jár vissza  semmi, hiszen
az illetékfizetés minden eset-
ben a megszerzett jogosultsá-
ghoz igazodott. Az üzemben-
tartói jogosultság bejegyzésé-
hez mellékelünk egy tulajdono-
si hozzájáruló nyilatkozat
nyomtatványt.

Nyílt végû pénzügyi lízing
esetén az üzembentartó a fize-
tendõ illetékmérték 25 %-át fi-
zeti meg. Zárt végû pénzügyi lí-
zing esetén, mivel a futamidõ
végén automatikusan tulaj-
donszerzés következik be, a tu-
lajdonjog megszerzéséért fize-
tendõ illetéket, 100 %-ot kell
megfizetni. Az Itv. 102. § (1)
bekezdés i) pontja alapján
gépjármû: az olyan közúti szál-
lító- vagy vontatóeszköz -a me-
zõgazdasági vontató, az önjáró
vagy vonatott munkagép, a
lassú jármû és a segédmotoros
kerékpár kivételével-, amelyet
beépített erõgép hajt, és nyil-
vántartásba vételét jogszabály
írja elõ.

Az Itv. 102. § (1) bekezdés j)
pontja alapján pótkocsi: az i)
pont szerinti gépjármûvel
történõ vontatásra készült
jármû, teher- és sátras után-
futó, félpótkocsi, valamint
lakópótkocsi, amelynek közle-
kedésben való részvételét - kü-
lön jogszabály - hatósági nyil-
vántartásba vételhez köti.
A fentiek szerint a vagyonát-
ruházási illeték megfizetése alól
mentességet élvez, pl.: a me-
zõgazdasági vontató, az önjáró
vagy vontatott munkagép, a
lassú jármû és a segédmotoros
kerékpár, mivel nem minõsül
gépjármûnek. 
Az Itv. 18. § (2) bekezdés d)
pontja arról rendelkezik, hogy
minden gépjármû vagyoni ér-
téket képvisel, így megszerzése
általában illetékfizetési kötele-
zettséggel jár. Az illeték mérté-
két a törvény a visszterhes va-
gyonátruházási illetékek köré-
ben szabályozza, azonban a
vagyontárgyaknak öröklés
vagy ajándékozás címén törté-
nõ megszerzése ugyanolyan

mértékû illeték alá esik.
Itv. 2. § (1) bekezdését ingónak
vagy ingóhoz kapcsolódó va-
gyoni értékû jognak jogügy-
leten alapuló szerzésére akkor
kell alkalmazni, ha az ingó áta-
dása, illetve a vagyoni értékû
jog megszerzése belföldön tör-
tént. Ennek megfelelõen a kül-
földön vásárolt gépjármû tulaj-
donosának a gépjármû belföl-
dön saját névre történõ forga-
lomba helyezésekor nem kell
vagyonszerzési illetéket fizetni.
Itv.  IX.  számú  melléklete  tartal-
mazza  az  egyes  okmányok  kia-
dásával  kapcsolatos  illetéke-
ket:  -  a forgalmi engedély kia-
dásával kapcsolatos eljárás
illetéke 6 000,- Ft
- törzskönyv kiadására irá-
nyuló eljárás illetéke 6 000,- Ft

A  SSEEGGÉÉDDMMOOTTOORROOSS KKEERRÉÉKKPPÁÁRROOKK

VVOONNAATTKKOOZZÓÓ JJOOGGSSZZAABBÁÁLLYYII VVÁÁLLTTOOZZÁÁ-
SSOOKKRRÓÓLL

A 2009. január 1-ét megelõ-
zõen használatba vett négyke-
rekû segédmotoros kerékpá-
rokat (quad) hatósági enge-
déllyel és jelzéssel kell ellátni
2009. május 1-tõl. A 2009.
január 1-ét követõen haszná-
latba vett, új négykerekû se-
gédmotoros kerékpárokat
(quad) forgalomba kell helyez-
ni. Az ügyintézés az üzemben-
tartó kötelezettsége. A kétke-
rekû és háromkerekû segéd-
motoros kerékpárokra ezt a
szabályt 2011. január 1-tõl kell
alkalmazni.

ÚTTLLEEVVÉÉLLLLEELL KKAAPPCCSSOOLLAATTOOSS IILLLLEETTÉÉKK-
MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSOOKKRRÓÓLL

2009. június 28-át követõen 
- a magánútlevél, a szolgálati
és hajós szolgálati útlevél ille-
téke  7 500,- Ft
- ha a magánútlevél érvé-
nyességi ideje 10 év, az illeték
14 000,- Ft
- a 18. év alattiak, a 70. év felet-
tiek magánútlevelének,  az 1 é-
vi érvényességgel kiállított ma-
gánútlevél, szolgálati és hajós
szolgálati útlevél, valamint a
menekültként elismert szemé-
lyek kétnyelvû úti okmányá-
nak illetéke 2 500,- Ft

SZZEEMMÉÉLLYYII IIGGAAZZOOLLVVÁÁNNNNYYAALL KKAAPPCCSSOO-
LLAATTOOSS JJOOGGSSZZAABBÁÁLLYY-  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁ-
SSOOKKRRÓÓLL

2009. június 23-át követõen 
- a törvényes képviselõ ké-

relmére, személyazonosság i-
gazolására alkalmas hatósági
igazolvánnyal nem rendelkezõ
kiskorú részére - tehát a 14. év
alattiaknak is - személyazono-
sító igazolványt kell kiadni;
A polgár személyazonosságát -
a személyazonosító igazolvá-
nyon túl - az érvényes útlevél
vagy a kártyaformátumú
vezetõi engedély igazolja. A
személyazonosítás céljából -
jogszabályban meghatározott
kivételekkel - a polgár nem kö-
telezhetõ más okmány bemu-
tatására.
- illetékmentes
- a 14. életévét be nem töltött
polgár személyazonosító iga-
zolványa iránti kérelme, kivéve
az elveszett, megsemmisült,
megrongálódott okmány cseré-
je estén,
- a 70. életévét betöltött polgár
személyazonosító igazolvány
iránti kérelme, ha útlevéllel
vagy kártyaformátumú vezetõi
engedéllyel nem rendelkezik.

JOOGGKKÖÖVVEETTÕÕ MMAAGGAATTAARRTTÁÁSSRRAA

FFEELLHHÍÍVVÁÁSS

Tájékoztatjuk a szigetszent-
miklósi, szigethalmi, halásztel-
ki ügyfeleinket, hogy az ok-
mányiroda által meghozott jog-
erõs határozatok végrehajtását
elkezdtük. Kérjük Önöket,
hogy önkéntesen tegyenek ele-
get az abban foglalt elõírások-
nak, mert ellenkezõ esetben
végrehajtási eljárásban le-
szünk kénytelenek  a kötele-
zettségek végrehajtását ki-
kényszeríteni. Ez a hatályos
jogszabályok szerint magán-
személyek esetén ismételten
kiszabható 5000-500.000,- Ft-
ig terjedõ, jogi személy esetén
akár 1.000.000 Ft-ig terjedõ
pénzbírsággal is járhat. Kérjük
szíves együttmûködésüket,
hogy erre ne kerüljön sor!

EGGYYÉÉBB HHAASSZZNNOOSS TTUUDDNNIIVVAALLÓÓ

2009. június 23-át követõen az
újszülöttek részére a TAJ-szá-
mot tartalmazó hatósági iga-
zolványt, valamint az adóiga-
zolványukat hivatalból fogják
megkapni az egészségbizto-
sítási szervtõl, illetve az állami
adóhatóságtól.



SZIGETSZENTMIKLÓSI

RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Az év elsõ hónapjában
tíz betöréses lopás ju-
tott tudomásunkra,
melybõl egy kísérleti
stádiumban maradt. Öt
esetben az ajtón, négy
esetben az ablakon
keresztül jutottak be az
elkövetõk, nyolc eset-
ben családi házakba,
egy esetben kereskedel-
mi egységbe. Egy be-
surranásos módszerrel,
232000. forinthoz jutot-
tak ismeretlen tettesek.
Az bejelentett összes
kár nagysága 4.265.
000. ft.-volt. A legnagy-
obb összeg 1. 696. 000,
a legkisebb 45000 fo-
rint volt. Egy kísérleti
stádiumban maradt e-
setnél a teraszajtót
vágták ki több ponton,
amivel a tulajdonosnak
körülbelül 400000 Ft.
kárt okoztak. A többi
betörés kapcsán is a
rongálással okozott kár
45-70 ezer forint között
volt. A betöréseket dön-
tõ részben a délutáni és
kora esti órákban kö-
vették el. Bûnügyi szol-
gálatunk kiemelten ke-
zeli a múlt év december
22.-én 13 óra 25. perc
körüli, a Szabadkai ú-
ton lévõ ruházati üzlet-
ben történt fegyveres
rablást, és keresünk
egy "Kellys" típusú piros
fehér színû nõi kerék-
párt, amit még szintén
decemberben tulajdoní-
tottak el a Piac utca
egyik családi házának
udvarából. Az utóbbi
idõben területünkön
többfajta csalással pró-
bálják idõs emberek
pénzét megszerezni, a-
melybõl a legfrissebbre
hívnánk fel a figyelmet.
Az eddig ismeretlen nõi
elkövetõ 30-35 év kö-
rüli, 170, cm magas,
60-65. kilogrammú,
szõke, fonott hajú sze-
mély -a délutáni órák-
ban jelent meg az idõs
sértett lakásán azzal az

indokkal, hogy a helyi
egészség házból jött, és
a náluk lévõ hátmasszí-
rozó szerkezetet 3. mil-
lió forint helyett, most
300. 000.-ért megvehe-
ti, mely összeget, három
nap múlva, az egész-
ségházban fogja vissza-
kapni Az elkövetõ az
ajánlatát azzal is meg-
erõsítette, hogy a szom-
szédban lakó házaspár
is vásárolt már tõle i-
lyen készüléket. A sér-
tett ezt nem ellenõrizte
le, és átadott 300. 000.
ft.-tot, majd kapott egy
készüléket, ami ter-
mészetesen értékében
nem fedezte az átadott
pénz értékét.  Kérjük
hasonló házaló keres-
kedõk eseten körültek-
intõek óvatosak, legye-
nek, kerüljék az ilyen
vásárlásokat, ne vál-
janak csalások áldoza-
tává.
Januárban Szigetha-
lom területérõl hét bale-
setet jelentettek felénk,
melybõl három volt
anyagi káros, négy sze-
mélyi sérüléses. A bale-
setek közül öt, a Mû
úttal érintett. Sajnos
újra volt baleset a Mû
és Széchenyi a Mû és a
Duna sor keresztezõdé-
sében. A balesetek kap-
csán hét személy sérült
meg. Az alábbiakban
2008. év baleseti térké-
pét közöljük: 
Szigethalom területérõl
ötvenegy baleset jutott
tudomásunkra. Ebbõl
huszonhét anyagi ká-
ros, míg huszonnégy
személyi sérüléses volt.
Az anyagi károsok kö-
zül tizenkettõ a Mû út-
tal érintett. Ebbõl há-
rom, a Duna sor, kettõ
a Petõfi út keresztezõ-
désében történt. Hét
baleset történt a Sza-
badkai, kettõ a Széc-
henyi úton. Huszonkét
baleset esetén az okozó
a személygépkocsi ve-
zetõ volt, egy-egy alka-
lommal tehergépkocsi
vezetõ, kerékpáros, se-

gédmotorkerékpár ve-
zetõ, volt az okozó. Egy
baleset a víztócsa, kettõ
kátyú miatt következett
be. A személyi sérülés-
ese balesetek közül
huszonkettõ lakott te-
rületen belül, kettõ, a-
zon kívül történt. A
lakott területen belüliek
közül nyolc volt út-
szelvényben, melybõl
kettõ a Mû út egy- egy
szakaszára essett. Ti-
zennégy keresztezõdés-
ben történt, melybõl a
legtöbb, táblával védett.
Három baleset volt a
Mû és Széchenyi út
keresztezõdésében, egy-
egy a Petõfi, és Duna
sor keresztezõdésében.
Két baleset történt a
Rákóczi és Dobó Katica,
egy pedig a Rákóczi és
Kinizsi utca keresztezõ-
désében. A balesetek
idõbeli megoszlása az
alábbiak szerint ala-
kult: Három baleset
történt reggel 4 és 7 óra
között, tíz, 7 és 12 óra
között, hat 12 és 18 óra
között, három18 és 22
óra között, kettõ 22 és 4
óra között. Az okozó
tizenhárom esetben
személygépkocsi vezetõ,
három-három esetben
segédmotor-kerékpár-
vezetõ, kerékpárvezetõ
kettõ esetben, tehergép-
kocsi vezetõ, egy-egy e-
setben buszvezetõ, gya-
logos, valamint állat.
Négy  esetben ittas volt
a vezetõ. Érdekesség,
hogy mind a három se-
gédmotorkerékpár vez-
etõ esetében elszínezõd-
ött a szonda.  A balese-
tek során 31. fõ sérült
meg, melyek közül ket-
tõ súlyosan.
Kérünk minden közle-
kedõt, hogy a szabályo-
kat betartva körültekin-
tõen vezessenek, külö-
nös figyelmet fordítva, a
balesetekkel veszélyez-
tetett helyekre. A Tököli
Rendõrõrs beosztottjai
az elsõ hónapban, elfog-
tak két fõt, elõállítottak
egyet. Közigazgatási és
szabálysértési feljelen-
tést tettek ll3. esetben
valamint 55. fõt 237.

000. Ft. értékben, hely-
színi bírságoltak. A Pest
megyei Rendõr-fõkapi-
tányság pályázatot hir-
det olyan cigány szár-
mazású fiatalok közép-
iskolai tanulmányainak
támogatására, akik
vonzódást éreznek a
rendõri pálya iránt. Az
érdeklõdök részére to-
vábbi felvilágosítást a
kapitányság személy-
zeti fõelõadója ad.
Kérjük, hogy aki bár-
mely ismertetett cselek-
ménnyel kapcsolatban
érdemleges információ-
val rendelkezik, hívja
rendõrséget, vagy ke-
resse a körzeti megbí-
zottat.

2009. március Szigethalmi Híradó 6. oldal

REND RSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

KÖSZÖNET A
JAVUNKRA
TETT SZ.J.A.
1% FELAJÁN-
LÁSÉRT
A Pest Megyei Moz-
gáskorlátozottak
Szigethalmi Egye-
sület Elnöksége és
Tagsága nagy
T I S Z T E L E T T E L
köszöni meg azok-
nak a támogatását,
akik a 2008. évben
a d ó b e v a l l á s u k
alkalmával az E-
gyesületünk javára
ajánlották fel adó-
juk 1%-át. Ezzel a
jó indulatú meg-
nyilvánulással ko-
moly segítséget
nyújtottak Egyesü-
letünk mûködésé-
hez. A hozzánk for-
dult sérült embere-
knek, BIZTONSÁ-
GOSSAB mûködé-
sünk feltételével
többet tudtunk se-
gíteni. A Beszá-
moló Közgyûlésün-
kön elfogadott éves
programunkat biz-
tonságosan meg
tudtuk valósítani.
Mûködési költsé-
gekre fordítottuk
az ÖNÖK által tett
1%.os felajánlást. 

Tisztelt
Asszonyom!
Tisztelt
Uram!
Tisztelt
Szigethalmi
Adózók! 

Egyesületünk kie-
melten közhasznú
szervezet, amely
Szigethalmon élõ
mozgássérült és
más fogyatékos em-
berek    érdekképvi-
seletével    foglalko-
zik.   Rendszeres
programok alapján
kulturális, szórakoz-
tató rendezvényeket
szervezünk a hát-
rányos helyzetben
levõ sorstársaink-
nak. Feladatunk kü-
lönbözõ szociális és
egyéb ügyek inté-
zésében való segí-
tések. Beteg sérült
emberek látogatása,
segítése. Azért for-
dulunk Önökhöz
Tisztelettel, hogy a
személyi jövedele-
madó 1 %-át 2008-
as évrõl adóbeval-
lása folyamán szí-
veskedjenek Egye-
sületünknek felaján-
lani. 

Adószámunk:
18678871-1-13 
Pest Megyei
Mozgáskorlátozott
ak Szigethalmi
Egyesülete. 

Erkölcsi és anyagi
támogatásukat a jö-
võben is tisztelettel
várjuk és megkö-
szönjük. Családi é-
letében, munkájá-
ban sok sikert, jó
egészséget kívá-
nunk. Egyesület El-
nöksége nevében:

Frühvald Pál elnök
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LÁTTUK A HÁROM KIRÁLYT
SZIRÁK ESZTER

Borús, esõs napra
ébredtünk, ráadásul
a hõmérõ higanyszá-

la sem csúszott két
fok fölé. Annak a csa-
patnak azonban, a-
kik ezen a délelõtt a
ráckevei panopti-
kumba indultak,
mindez nem számí-
tott, s kísérõik segít-
ségével olyan gyorsan
szálltak fel a buszra,
ahogyan csak tudtak,
szemükben izgatott-
ság s arcukról a mo-
soly le nem törölhetõ. 
"Látjuk majd a há-
rom királyt"- szól
László, aki büszkén
mondja el nekünk
Petõfi egy versét,

mellyel majd a sza-
valóversenyen indul.
- hibátlanul, hangsú-
lyozva. Kiindulunk az
otthonból, a rádióban
zene szól, az utasok

pedig boldogan dú-
dolják a dallamot. A
percek gyorsan lép-
nek tovább, és máris
a Mûvelõdési Ház e-
lõtt vagyunk. 
Pazar! Siklik át agya-
mon…magyar kirá-
lyaink sorra ott áll-
nak, s Gézától indul-
va, hallgatva a törté-
nelmi hátteret lé-
pünk tovább és to-
vább, míg el nem é-
rünk, az igazságos
Mátyáshoz. Illetve ér-
tünk volna, ha az út
felénél nem lett volna
lehetõség emlékérem

nyomására. Gyors ér-
meváltás, százas és
ötforintos keresés, de
hála Ferenczi Edit
alpolgármester asz-
szonynak, mindenki
egy saját érme boldog
tulajdonosa lett. To-
vább haladva ki itt, ki
ott idõz többet, ami-
kor azonban elhang-
zik a kérdés, melyik
király volt a kedvenc,
a válaszadók szinte
kivétel nélkül Má-
tyásra szavaznak.
Ezek után nem is
csoda, hogy a filmve-
títésen, a dokumen-
tumfilm helyett, in-
kább a históriás éne-
kekre épülõ meséket

választották. Így is-
merhettük meg az
Igazmondó juhász
történetét, megtud-
hattuk, hogy bizony
csak egyszer volt Bu-
dán kutyavásár, s ne-
vethettünk azon, ho-
gyan tréfálta meg Be-
atrix királynõ férjét. 
Hazafelé bizony már
csend honolt a busz
hátsó részében, bár
így is akadt, aki az:

Elfáradtatok? kér-
désre vidáman rikol-
totta elõre: Én nem!
Meg sem lepõdve mo-
solyogtak gondozói.
Véget ért a kis kirán-
dulás, eljött a búcsú
ideje. Mostmár hó
szállingózott, a busz
mellett integetõ kis
csoport képe lassan a
távolba olvadt… mé-
gis, közel maradt.

ADÓJA 1 %-ÁT A KÖVETKEZ SZIGETHALMI
SZERVEZETEKNEK ADHATJA:
SZZIIGGEETTHHAALLMMII GYYEERRMMEEKKEEKK MOOSSOOLLYYÁÁÉÉRRTT ALLAAPPÍÍTTVVÁÁNNYY

ADÓSZÁM:  18660544-1-13 
SZZIIGGEETTHHAALLMMII ÓVVOODDÁÁSSOOKKÉÉRRTT ALLAAPPÍÍTTVVÁÁNNYY

ADÓSZÁM:  18687738-1-13 
HEEGGEEDDÜÜSS GÉÉZZAA VÁÁRROOSSII KÖÖNNYYVVTTÁÁRR

ADÓSZÁM: 1679 5028-1-13
GYERMEKLÁNCFÛ  EGYESÜLET  
ADÓSZÁM:  18691913-1-13 
SEEGGÍÍTTÕÕ MAANNCCSS KIIEEMMEELLTTEENN KÖÖZZHHAASSZZNNÚÚ ALLAAPPIITTVVÁÁNNYY

ADÓSZÁM:  18690929-1-13 
SEEIIZZAANN KAARRAATTEE SPPOORRTTEEGGYYEESSÜÜLLEETT

ADÓSZÁM :  18691425-1-13 
MAAGGYYAARR PÉÉTTAANNQQUUEE SZZÖÖVVEETTSSÉÉGG

ADÓSZÁM : 19662233-1-13
SZZIIGGEETTHHAALLMMII TEELLJJEESSÍÍTTMMÉÉNNYYTTÚÚRRÁÁZZÓÓKK EGGYYEESSÜÜLLEETTEE

ADÓSZÁM :  18675603-1-13 
PEESSTT MEEGGYYEEII MOOZZGGÁÁSSKKOORRLLÁÁTTOOZZOOTTTTAAKK SZZIIGGEETTHHAALLMMII EGGYYEESSÜÜLLEETTEE

ADÓSZÁM:  18678871-1-13  
MAAGGYYAARR VÖÖRRÖÖSSKKEERREESSZZTT

ADÓSZÁM: 19002093-2-41 
SZZIIGGEETTHHAALLMMII SZZEENNTT ISSTTVVÁÁNN ÁLLTTAALLÁÁNNOOSS ISSKKOOLLAA FEEJJLLEESSZZTTÉÉSSÉÉÉÉRRTT KÖÖZZAALLAAPPÍÍTTVVÁÁNNYY

ADÓSZÁM:  18687642-1-13  

Tisztelt Vezetõk!

Szeretettel meghívjuk Önöket és/vagy érdek-
lõdõ tagjaikat a következõ Civil Fórumra
Idõpontja: 2009. március 27.  18 óra; 
Helyszín: Városi Szabadidõközpont 
Szigethalom, Sport u. 4.

Tervezett témáink:
- 2009-es Önkormányzati civil pályázat
- www.varosiszabadidokozpont.hu civil élet
- Adományvonal - Felajánlások, Keres-Kínál, 
- Kulturális Pontgyûjtõ 2009-2010
- Egyéb
Ha segítségre van szükség valamilyen témá-
ban, azt kérnénk elõre jelezni, hogy a fórumon
már konkrétan jelentkezni tudjanak az érintet-
tek! Egyéb témajavaslatokat, problémá-
kat, kérdéseket a kulturhaz@szigethalom.hu
e-mail címre várunk! Kérjük a civil szerve-
zetek, intézmények vezetõit, hogy képviseljék
magukat a Fórumon, vagy delegáljanak 1 fõt
a megbeszélésre! Mindenkit szeretettel vá-
runk! Üdvözlettel:

Lang Mónika igazgató
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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

Márciusi daktilusok
-  részletek -névadónk: 

Hegedüs Géza versébõl

Merjük-e vallani, merjük idézni
azt, amit akkor a nemzet akart?
Lelked a múltak gondja vezérli,
hogyha kiejted a "Talpra magyar!"-t.

Márciusunknak lelke vezérelt,
tudtuk a múltunk merre mutat,
s mindegyik óra veszélyeket érlelt,
ostobaságok is álltak utat.

Mennyi alázat, mennyi gyalázat!
mennyi hazugság súlya gyötört!
Hol van a hit, mely az üdvre
vigyázhat?
Lelhet-e lelkünk büszke gyönyört?

Baloghné  Marada Mónika,
Bánóczy Istvánné, Batáné B.
Magda, Bárcziné Kovács Mária,Dr.
Bokor Péterné, Bolega Lászlóné,
Borsodiné Lukácsi Éva, Botlik
Istvánné,Bujdosó Emil Lajosné,
Bulyákiné Éberth Anna, Csáti
Ágnes, Csernus Katalin, Dr.
Csernyi Zsuzsanna, Dávid
Magdaléna, Demjén Laura, Deres
József, Derzsi László, Faragó
Laura, Fehér Andrásné, Ferenczi
Edit, Garai Szilvia, Hajmási
Lászlóné, Holocsi Barbara,
Hontváriné Haraszti Katalin,
Ivánkovics Rózsa, Juhász János-
né, Kohut család, Kürti Zoltán,
Magyar Gábor, Marton család,
Máté Tiborné, Meczner Dénesné,
Mermeze Klára, Mezei Zsuzsanna,
Miklós Istvánné, Ónodiné Petõ
Mária, Rábel Henrietta, Schmidtné
Vizi Zsuzsa (Taksony), Schreit
Klaudia, Szabó Zsanett,
Szamocseta Nándor, Széplaki
János, Szilágyi Andrea, Szilágyi
Ildikó (Tököl), Tóthné Lukács
Krisztina, Vatti Krisztián, Végh
Antal, Zajzon Lajos, Zakariás
Lajosné. Köszönjük Kövesdi József
olvasónknak az újabb önzetlen
segítségét!

Miszori Sándorné 
könyvtárigazgató   és  

munkatársai

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

Kedves Lakosok, leendõ
Támogatóink, Olvasóink!
A könyvtár 6 éve küszködik az
átépítés nehéz feladatával, a bõvítés-
sel, a korszerûsítéssel. Végre eljutot-
tunk ennyi idõ után odáig, hogy új
tetõ van felettünk! Az esõcsatornák is
elkészültek a tavalyi adó 1%-okból!
Eddig is rengeteg erõfeszítés, össze-
fogás, adomány, önkormányzati tá-
mogatás és saját munkánk fekszik
benne. Ha "valamikor" teljesen elké-
szülne: a gyermek-és internetrészleg,
a szakkönyvtár egy része, a névadó-
nknak emléket állító Hegedüs Géza-
emlékszoba a tetõtérben kapna he-
lyet. A lenti földszinti térben sokkal
kényelmesebben férnének el a felnõtt
olvasóink! Megszûnne a jelenlegi zsú-
foltság. A kézikönyvtár-használat, az
újságolvasás kulturáltabbá válhatna.
Egy szép nagy rendezvényterem is
tartozik az épülethez, ahol majd iro-
dalmi programokat, író-olvasó talál-
kozókat, színvonalas mûsorokat,
kiállításokat tartanánk. Ide "költöz-
nénk" ideiglenesen akkor, amikor a

József Attila utcai frontot is rendbe
tennénk. Az önkormányzat az idén
nem tudja azt a pénzösszeget biztosí-
tani a számunkra, hogy a felvázolt
elképzeléseket megvalósíthassuk!

Bevételeinkre, (tagdíj, késedelmi díj,
irodai szolgáltatások, internethasz-
nálat) még nagyobb szükségünk van,
mint eddig bármikor, hiszen ezekbõl
tudjuk csak folytatni az építkezést!
Ezt szeretnénk gyûjtéssel kiegészí-
teni, hogy legalább terveink egy része
megvalósulhasson. Ezért kérjük, aki
elsõsorban pénzzel tudja támogatni a
könyvtárat: a felajánlott adó egy szá-
zalékával, csekken befizetéssel
(csekk a könyvtárban is kérhetõ) (kér-
jük a közlemény rovatban az adóa-
zonosító jel megadását) helyben támo-
gatás befizetésével vagy emelt össze-
gû, adakozó jellegû tagdíjjal segítsen!
Tisztelettel:  

Miszori Sándorné 
könyvtárigazgató és  munkatársai

Ez történt: 
Könyvtárunkat január 29-én meglá-
togatta Fülöp Zsuzsanna tanítónõ és
osztálya a Szent István Általános Is-
kolából. A gyerekek a pedagógus és
Dusza Gabriella könyvtáros segít-
ségével játékos formában ismer-
kedtek könyveinkkel és a katalógus-
sal. Továbbra is várjuk a gyerekcso-
portok látogatását!

Könyvtárosaink december, január
hónapban 6 alkalommal tartottak
könyvismertetõt a KisDuna Televízió,
2 alkalommal pedig a Dunavidék Tv
részére.

Könyvtárunk lelkes terjesztõk segít-
ségével igyekezett minden szigethal-
mi család postaládájába eljuttatni az
adó 1%-val kapcsolatos anyagát!
Nagyon köszönjük: Zboray Jánosné,
Kati néni és Rábai Zsigmondné és fia
a terjesztésben nyújtott önzetlen
segítségét! Aki nem kapta meg,
személyesen vagy telefonon kérheti
könyvtárunkban.
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Szent István Általános Iskola

Ez a gondolat jutott eszem-
be, miután osztályommal
meglátogattuk a Városi
Szabadidõközpontban ren-
dezett Vadász-kiállítást. 
Mindennapi rohanó éle-
tünkben sokszor észre sem
vesszük, mennyire eltávo-
lodtunk a természettõl.  A
technika vívmányai ké-
nyeztetnek bennünket, ál-
landóan szól a rádió vagy a
tv, és legtöbbször a számí-
tógép elõtt ülünk. Mégsem
mindig teljesen kerek az é-
letünk. De ha csak rövid
idõre is kisétálunk a közeli

erdõbe, egyszerre nyuga-
lom és béke száll ránk, le-
csendesedünk. Ezt az ér-
zést keltette a kiállítás is. 
Már az elõtérben kedves,
mosolygós emberek fogad-
tak bennünket, és szeretet-
tel invitáltak a belsõ ter-
mek felé. A tematikusan el-
rendezett, ízléses, ötletes
kiállítás mindõnknek na-
gyon tetszett. Végigjárva
megismerhettük az erdõ
életközösségét, és a vadász
szakma (vagy inkább hiva-
tás) szépségeit és felelõssé-
gét. Különösen örültünk, a-
mikor megtudtuk, hogy egy
hiteles, hivatását jól értõ,
és szeretõ ember kalauzol
végig bennünket a kiállítá-

son. Sziklavári Sándor (bá-
csi) történeteit, személyes
élményeit nagy figyelemmel
hallgatták a gyerekek. Köz-
ben szinte megelevenedett
az erdõ. Köszönjük az él-
ményt! Ezután egy gyönyö-
rû természetfilm egy rés-
zletét nézhettük meg. A "12
hónap az erdõn" címû film-
bõl a júniusi életképeket
láthattuk. Valószínû, nem
véletlenül választották ezt
nekünk, ugyanis ebben a
részben az állatok kicsi-
nyeik gondozásával, tanít-
gatásával foglalkoznak leg-
többet, és az nagyon érde-
kes. Láthattuk, hogyan
tanulnak repülni a kere-
csensólyom fiókái, hogyan

csalogatja a vaddisznó da-
gonyázni csíkos malackáit.
Nagyon megható és egyben
szórakoztató is volt. Végül
köszönjük mindenkinek,
aki személyes tárgyait, tró-
feáit állította ki annak ér-
dekében, hogy minél több
gyerek (és felnõtt) ismer-
hesse meg az erdõ életét.
Örülök annak is, hogy ta-
nulóink az iskola világán
kívül újabb helyszínen, ú-
jabb emberektõl tanulhat-
tak nagyon fontos ismeret-
eket az õket körülvevõ ter-
mészetrõl, annak óvásáról.
Tapasztalatom szerint ez a
forma idõnként hatéko-
nyabb, mint a szokványos
iskolai közeg. Reméljük,
sokszor élhetünk még vele
városunkban.

2009. március Szigethalmi Híradó 9. oldal

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 Idõszakos kiállítás: Katona történeti tárlat Megtekinthetõ:
2009.március 16-május 8-ig. Minden kedves érdeklõdõ látogatót szeretettel várunk.

"A  F ÖÖ LL DD EE TT NNEEMM AA SS ZZ ÜÜ LL EE II NN KK TT LL ÖÖ RR ÖÖ KK ÖÖ LL TT ÜÜ KK ,  
HH AA NN EE MM UU NN OO KK ÁÁ II NN KK TT ÓÓ LL KK AA PP TT UU KK KK ÖÖ LL CC SS ÖÖ NN ."

"HA A JÖVÕ ÉVRÕL AKARSZ GONDOSKODNI - VESS MAGOT HA EGY ÉVTIZEDDEL

SZÁMOLSZ - ÜLTESS FÁT, HA TERVED EGY ÉLETRE SZÓL - EMBERT NEVELJ!"

ZOOLLTTAAYY ÁRRPPÁÁDDNNÉÉ,  IBBOOLLYYAA

óvó néni
vezetõhelyettes

Nagy örömmel vettük kézbe a
Négyszínvirág óvodában a
meghívót, mely "barangolás-
ra" hívott minket erdõk-
mezõk állatai közé. Szemer-
kélõ esõben, nagy lelkesedés-
sel érkeztünk a Zöld tagóvoda
gyermekeivel a Kultúrházba,
ahol Kleineizel Ica néni és
kollégái nagy szeretettel fo-
gadtak minket. A program
elsõ felében végigsétáltunk a
kiállító teremben, ahol meg-
ismerkedtünk a vadvédelem-
mel, a védett fajokkal, Cse-
pel-sziget vadvilágával, meg-
csodáltuk szigethalmi va-
dászok trófeáit, a vadászatnál
használatos eszközöket. A
legnagyobb "csoda" az ovisok-
nak az életszerûen kialakított

élõhelyek voltak, ahol az álla-
tok testfelépítését, méreteit,
valósághûen tapasztalhatták
meg. Minden állatot "örökbe
fogadtunk". Gazdára talált a
gímszarvas, a borz, a mormo-
ta, a zerge, a gyöngybagoly,
az ölyv, a siketfajd…, s sorol-
hatnánk a gyerekek szívéhez
legközelebb álló résztvevõket.
Távcsövekkel "madárlesre"
indultunk, majd a vízi élõ-
helyek madárvilágával ismer-
kedtünk meg. Az "állatbunda
simogatónál" megállapítot-
tuk, hogy a legpuhább tapin-
tású szõre a rókának és a
mormotának van. A kiállítás
záró része aktív feladatadás-
sal, az erdõ tisztaságának
megóvására hívja fel a figyel-
met. Itt kosárba válogattuk
azokat az erdõlátogatók által
ott "felejtett" dolgokat, amik
nem valók az erdõbe, amik
szennyezik azt. Ötletes, ö-

römteli tapasztalatszerzés
volt számukra. A program
következõ részében Sziklavári
Sándor vadász beszélgetett a
gyerekekkel a látottakról, s
magyarázta el a vadászat
nem öncélú jelentõségét. A
kötetlen párbeszéd jól elõ-
készítette a filmvetítést erdõk,
- mezõk állatairól. Mi pedagó-
gusok hiszszük, ha a környe-
zetvédelem beépül minden-
napjainkba, a gyermekek
megtanulnak ügyelni a tiszta
környezetre, s a természet
iránti érzékenység kifejlõdik
bennük, akkor nem csak a
növény- és állatvilág, hanem
az emberek iránt is tapin-
tatosabbak, megértõbbek
lesznek. Óvodásaink, kollé-
ganõink nevében is köszön-
jük a tartalmas, igényes
délelõttöt, amit a Kultúr-
házban tölthettünk.

TÉLI TÁRLAT

LÁTOGATÁSA

MAAGGYYAARRNNÉÉ HUUSSZZÁÁRR ÁGGNNEESS

osztályfõnök 
Gróf Széchenyi István
Általános Iskola

A Városi Szabadidõköz-
pont szervezésében eddig
is színvonalas kiállításokat
láthattunk. 2009. évre
pontgyûjtõ versenyt ren-
deznek " A legkulturáltabb
közösség " cím elnyerésé-
ért. Az elsõ tárlatot január
22-26-ig volt lehetõségünk
megtekinteni. Témája: er-
dõk, mezõk állatai; vadá-
szat. A kiállított trófeákon
és kitömött állatokon kívül
Homoki Nagy István filmjei
által is gyarapíthatták is-
mereteiket tanulóink. Kö-
szönjük szépen a szerve-
zõknek.
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gyermekjóléti és
családsegítõ 
szolgálat vezetõje

Az elsõ tíz év minden
intézmény életében
izgalmas idõszak.
Ekkor kell kialakítani
a "cég" profilját. A
kitûzött célokhoz az
útkeresés nehéz idõ-
szak, de rendkívül
izgalmas, tele bukta-
tokkal és sikerekkel
egyaránt. A mi ese-
tünkben is így volt.
Most az évfordulón
idézzük fel a "törté-
netünket" a teljesség
igénye nélkül. /Az
évkönyvünk tartal-
mazza az egészet/
Az 1997. évi XXXI.
törvény, mely a gyer-
mekek védelmében
született kötelezte az
önkormányzatokat a

gyermekjóléti szolgá-
latok felállításáról. E
törvény teljesítése-
ként 1999.  január  1-

vel  "megszülettünk".
Nevünk Szigethalom
Önkormányzat Gyer-
mekjóléti Szolgálat
volt. Mivel egyszemé-
lyes intézmény volt-
unk a  polgármesteri
hivatal  gyámügyi  elõ-
adójának  szobája  lett
a  gyermekjóléti  szol-
gálat  székhelye  is.
Néhány hónap múlva
átköltöztünk a  Má-
tyás  u  és  József  Attila
úti  megüresedett  Ö-
NO  (Öregek Napközi
Otthona) helyére, a-
kik az újonnan meg-
nyílt Ápolási Központ
épületében kaptak
helyet. Szolgálatunk
önálló élete ekkor
kezdõdött. Munkánk
mellett mi koordinál-
tuk a közösségi ház-
ként is mûködõ épü-
let mûködését. Ekkor
már munkatársat is
kaptam, jelenlegi he-

lyettesem Fabula
Jánosné személyé-
ben. Igazi hõskor
volt! Nem elégedtünk

meg a jogszabályok
teljesítésével, szeret-
tünk volna többet
nyújtani klienseink-
nek. Úgy gondoltuk a
prevenciós tevékeny-
ség egyik leghatéko-
nyabb módja a sza-
badidõ hasznos eltöl-
tése. Létrehoztuk  a-
zóta  is  mûködõ  Kö-
lyök  Klubot, ahol vál-
tozatos programok-
kal próbáltuk a gye-
rekek életét színeseb-
bé tenni.

Manuális,  játékos,
mozgásos,  táncos
stb.  foglalkozásokat
tartottunk.  A  nyári
néhány  napos  tábo-
rozás  és  kirándulás
azóta is, sikertörté-
netünk egyike, a nyá-
ri intenzív  korrepe-
tálásokkal együtt.
2004.  évben  költöz-
nünk  kellett, mivel
óvodai csoportnak
adtuk át az épületet.
Akkor  még  romos
Tiszti  Klubban  kap-
tunk  helyet. Itt ismét
koordinátorként is
mûködtünk. Az  épü-
let  felújításának
munkálatait  és  a  civil
szervezetek  foglalko-
zásait  is  szerveztük.
Szívesen tettük, mert
megismertek ben-
nünket és mi is
megismertük azt a
színes világot amit
tevékenységük jelent
azóta is. (Nyugdíjas
klubok, mozgáskor-

látozottak egyesülete,
cserkészek, vállalko-
zók stb.) A mai sza-

badidõközpont épü-
lete sok lehetõséget
adott programjaink

változatosabbá téte-
lére. Diszkót  szervez-
tünk,  amit néhány
hét után meg kellett
szüntetni a környé-
ken lakók tiltakozása
végett. 

2004.  évben  várossá
válásunk  után  a
"Tiszti  Klub"  szaba-
didõközponttá  ala-
kult, mint Szigetha-

lom új kulturális köz-
pontja. A  településen
megépült  kétszáz

személyes  óvoda
után  sem  költözhet-
tünk  vissza  eredeti

helyünkre, mert ek-
kor bölcsõde nyílt a
közösségi házban. A
Szabadidõközpont
egyre több civil és
kulturális, sport te-
vékenységnek adott
otthont, ezért min-
den talpalatnyi hely-
re szükség volt. Így
nagy  örömünkre
szolgálatunk  2008
tavaszán  új  külön

A szolgáltatást igénybevevõk száma

Gyermekjóléti szolgálatunknál alapellátásban  és védelemben
lévõ gyermekek létszáma a kezdetektõl 2008-ig 
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épületet  kapott  az
önkormányzattól  a
József  A.  u.  49.  szám
alatt. Az épület bár
kicsi, de munkatár-
saimmal kialakítot-
tuk az ügyfélfogadás-
hoz és szabadidõs
foglalkozásokhoz is a
területet. Közben

nagy fejlõdésen ment
át szolgálatunk.
2006-bban  családse-

gítõ  szolgáltatást  is
kapcsoltak  a  gyer-
mekjóléti  feladatok-
hoz. Még ebben az
évben térségi szolgál-
tatók lettünk, a  ne-
vünk  Szigethalom  és
Környéke  Gyermek-
jóléti  és  Családsegítõ
Szolgálat  lett. 2007-

ben még három tele-
pülés ellátását bízták
ránk. Így  13  munka-

társsal  látjuk  el  Szi-
gethalom,  Taksony,
Szigetcsép,  Sziget-
szentmárton  és  Szi-
getújfalu  településen
a  gyermekjóléti  és
családsegítõ  szolgál-
tatást.  Dunaharaszti
tagintézményként
társulásunk tagja.
Mindkét szolgáltatá-
sunk csapatmunka,
ami nemcsak a mun-
katársak együttdol-
gozását jelenti, ha-
nem minden telepü-
lésen az oktatási és
egészségügyi, közi-
gazgatási intézmé-
nyek dolgozóival,
rendõrséggel, civil
szervezetekkel és a
lakosság bevonásával
jelzõrendszer mûköd-
tetését is.
A  tízéves  évfordulón
újabb  kihívás  elé  né-
zünk. Önkormány-

zatunk pályázatot
nyert szolgálati épü-
letünk bõvítésére és
korszerûsítésére. Ez
egyben Szigethalom
gyermekvédelmének
újabb állomását je-
lenti. Minden esé-
lyünk meglesz arra,

hogy a felújított és
bõvített épületben
még több gyerme-
künk arcára mosolyt
varázsoljunk az el-
következõ tíz évben
is. 

AA  LEGKÖZELEBBI KKÖLYÖK KKLUBOK

IDÕPONTJAI:: 2009. MÁRCIUS 6. 
- 2009. MÁRCIUS 20.
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BAALLÁÁZZSS SÁÁNNDDOORR T.
/B.A.S.A./

A Szigethalmi Irodal-
mi és Képzõmûvész
Asztaltársaság a
2006-ban alakult
Szigethalmi Kultúra
Baráti Körének azon
tagjainak szervezete,
akik az alkotás és
megmutatkozás mel-
lett fontosnak ítélik a
folyamatos fejlõdést,
tanulást is. Ennek
érdekében indítottuk
el 2007. õszétõl a
Festõiskolát és az
Irodalmi Estek - et.
A Baráti Kör szelle-
miségét, amelynek a-
lappilléreként a ba-
rátságot, az együtt-
mûködést, egymás
segítését jelöltük
meg, Asztaltársasá-
gunk változatlanul
magáénak vallja. Ki-
bõvítve a helyi hagyo-
mányépítés kiszélesí-
tésével, továbbkép-
zéssel - iskolaterem-
téssel - a szigethalmi
értékek megmutatá-
sával országosan és a
határokon túl is. En-

nek céljából ez évi
terveinkben a hazai
kulturális civilszer-
vezetekkel történõ
együttmûködést foly-
tatva, több határon
túli költõ és kultu-
rális egylet meghívá-
sát tervezzük Sziget-
halomra. Internetes
újság indítása mel-
lett igényt nyújtunk
be a Szigethalmi Hír-
adóban külön irodal-
mi, képzõmûvészeti
alkotások bemuta-
tását publikáló mel-
léklet elindítására.
Segítjük és támogat-
juk tagtársunk Madár
János költõ Kelet fe-
lõl címû irodalmi fo-
lyóiratának újraindí-
tását. Asztaltársasá-
gunk 2009-tõl 29
taglétszámmal indul.
Tiszteletbeli tagjaink
sorába választjuk a
rendezvényeinken
önálló estet kapott
alkotókat, akiket fo-
lyamatosan tájékoz-
tatunk - a Szigethal-
mi Híradó megkül-
dött példányain és
internetes hírforrá-

sokon keresztül - a
Városunkban történ-
tekrõl. Kiszélesítve,
kibõvítve ezzel azokat
a csatornákat, ame-
lyeken keresztül ö-
regbíthet-
jük Szi-
gethalom
ismertsé-
gét, megis-
m e r é s é t ,
népszerû-
sítését.
Folyamato-
san várjuk,
fogadjuk a-
zon alkotók,
mûvészetet -
i r o d a l m a t
k e d v e l õ k
jelentkezését,
akik szívesen
vesznek részt
S z i g e t h a l o m
kulturális életé-
nek élénkítésé-
ben, fejlesztésében.
Változatlanul szoros
együt tmûködésre
nyitottan keressük
minden helyi, térség-
beli civilszervezettel
való együttmûködés
lehetõségét.

Szigetcsépen születtem, 1975 óta Sziget-
szentmiklóson lakom. Egy fiam és egy
unokám van. Eredeti foglalkozásom pénzü-
gyi-számviteli belsõ ellenõr (revizor). Mellet-

te, 1994. óta festek kisebb-
nagyobb kihagyásokkal. Elõ-
ször tûzzománc technikával,
késõbb más módszerekkel
is. Valamennyit önképzés-
sel, illetve alkotótáborok-
ban festõ- és grafikus ta-
nároktól tanultam.  Folya-
matosan képezem magam
ma is, 2007 óta a Sziget-
halmi Szabadidõ Köz-
pontban, a Festõiskolá-
ban.  Számos csoportos
(országos és egyéb) kiál-
lításon vettem részt.
Néhány önálló kiállítá-
som is volt. Tûzzománc
alkotásaimat az IPOSZ
OKKT (ma AMKA) több
alkalommal díjazta.

2000. óta írok rendszere-
sebben. Verseim, írásaim - a Kláris irodalmi
folyóiratban, és a Kláris "Tavaszi varázs";
MAIT "Nyitott szívvel"; RÍM Könyvkiadó
"Arcok és énekek; Tollinga "Akkor is, ha
tiltják" és a "Parázsló tehetség" címû antoló-
giákban - jelentek meg. Verseimmel több
pályázaton értem el helyezést. Tagja vagyok,
a Tököli Alkotók és Mûvészetpártolók Egye-
sületének /TAME/ és a Szigethalmi Irodalmi
és Képzõmûvész Asztaltársaságnak.
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Élet az óvodában-iskolákban

SZZAABBÓÓ KRRIISSZZTTIINNAA

logopédus
óvoda-iskola
munkaközösség
vezetõ-Négyszín-
virág Óvoda

Lassan minden é-
rintett családban,
ahol iskolába írat-
ható gyermek nö-
vekszik, eldõl, hogy
"megy", vagy "ma-
rad" - így mondjuk
magunk közt, rövi-
den. Ha úgy döntöt-
tünk, hogy megy, és
a döntés megalapo-
zott, akkor elgondo-
lkodhatnak a szü-
lõk, nagyszülõk,
hogy mivel járulhat-
nak hozzá a sikeres
és örömteli iskolake-
zdéshez! Melyek a-
zok a játékos, köny-
nyed feladatok, gon-
dolkodtató kérdés-
körök, amelyek a
gyermek gondolko-
dását, memóriáját
sikeresen fejlesztik;
hiszen a következõ
félévben még nagy-
on sokat tehetünk a
fejlesztés terén,
hogy játékosan, de
tudatosan edzzük a
gyermek szellemi,
értelmi "izomzatát".
Minden gyermeknek
van olyan érdeklõ-
dési területe (pl. au-
tók, repülõk, babák,
állatok, sport) ami-
rõl szívesen beszél-
get! Ragadjuk meg
ezt a területet és
mélyedjünk bele: e-
zeken keresztül bõ-
vítsük apró részle-
tekkel, újabb isme-
retekkel (új kifeje-
zésekkel, esetleg
szakszavakkal). Jó
módszer a megfi-
gyeltetés - színek,
mennyiségek, nagy-

ság, anyagminõség,
jellegzetes tulajdon-
ságok - és ezek ké-
sõbbi visszakérde-
zése. Ennél nehe-
zebb tudásfokozat a
miértek, hogyanok
elmagyarázása (ho-
gyan készül, mibõl
van, miért és mire
használjuk stb.) és
az elmondottak új-
rabeszélése után a
gyerektõl visszakér-
dezgetés az elhang-
zottakról. Sok-sok
dicséret, bíztatás ga-
rantálja, hogy a gye-
rekek örömmel ve-
szik az ilyen felnõt-
tes, komoly megbe-
széléseket. 
A szellemi edzésen
kívül a kézmozgást
is jól lehet fejlesz-
teni. Bátran tanít-
suk a 6-7 éveseket
"veszélyes fegyve-
rekkel bánni": tûvel
varrni, ollóval vágni,
esetleg késsel aprí-
tani. Ne fukarkod-
junk a bíztató dicsé-
retekkel!! A ház kö-
rüli munkákban is
ügyeskedhetnek a
kölykök: ecsettel
festegetés, metszõol-
ló forgatás is szóba
jöhet, felnõtt felü-
gyelete mellett ter-
mészetesen. Ha a
nagy munkában a
testük kifáradt, vált-
hatunk a "ki az ü-
gyesebb" jellegû
szellemi tréningezõ
feladatokra! Játsz-
hatjuk bárhol, bár-
mikor mindenféle
témákban; pl. elkez-
dek felsorolni dolgo-
kat, folytasd, ha tu-
dod (gyümölcsök -
alma, körte, szil-
va…)! Másik játék:
találd ki, mire gon-
dolok (egy-egy tárgy

körülírása); Most te
beszélj valamirõl és
én fogom kitalálni!
Más: hol használják
ezeket: pl. fecsken-
dõ, géz, lázmérõ …
Nagyon jók a figye-
lem és emlékezetfej-
lesztõ kérdezgetõs
játékok is; pl. milyen
idõ volt tegnap; mi-
lyen ruha volt rajtad
tegnap, mirõl be-
szélt az óvonéni az
oviban? 
Nagy ugrással ves-
sük bele magunkat
a tavaszi mozgásos
játékokba! Itt is sok
lehetõség van arra,
hogy tudatosan for-
málgassuk gyerme-
keink mozgáskultú-
ráját! Vegyük elõ a
bicikliket, görkorit!
Építsünk nyílegye-
nes pályát, vagy ke-
rülgetni való ügyes-
ségit. De ha nincs
sporteszköz kéznél
(lábnál), akkor egy-
szerû egyensúlyozós
feladatok, fél lábon
állás, ugróiskolázás,
versenyfutás, fára-
mászás is örömmel
tölti el a szobaleve-
gõt megunó gyerkõ-
cöket.  A lényeg a
tudatos szervezés, a
biztonság és a foko-
zatos terhelés betar-
tása. 
Remélem, a gondo-
latébresztõ, újszerû
és nosztalgiázó ötle-
teimet sok-sok fel-
nõtt megszívleli.
Töltsék a délutá-
nokat gyermekeik
csillogó szemének
fényében sütkérez-
ve, míg meg nem
szólal bõ fél év múl-
va az a bizonyos be-
csengetés!

A SZÉCHENYI NÉVADÓ HÉT
RENDEZVÉNYEI 2009
2009.  március  31.  (kedd)
matematika körzeti verseny 1-2. évf. részére
2009.  április  1.  (szerda)  délután - nyuszi buli
2009.  április  2. (csütörtök) rendhagyó névadó
ünnepély  délután - nyuszi túra
2009.  április  4.  (szombat)  - Széchenyi bál
2009.  április  6.  (hétfõ)  
délelõtt - nyílt tanítási órák 1-4. órában 
délután - nyílt foglalkozás a napköziben 14.00-15.00-ig.
Kistérségi felsõ tagozatos komplex verseny a "Körzet
legügyesebb csapata" cím elnyeréséért.
"Koktél" alsó tagozatos kistérségi tanulmányi verseny
2009.  április  7  (kedd)  -  DÖK napja
délután: Körzeti néptánctalálkozó
2009.  április  8.  (szerda) - szakmai bemutató órák
Alsó tagozaton - Domokos Ilona 1.a - matematika
Felsõ tagozaton - Takács Róbert 6.c történelem
Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Igazgatóság

A MOZGÁS ÖRÖME
A Szigethalmi TE túra és futórendezvényein bárki
részt vehet. Az egyesület minden év elején köz-
zéteszi a programját, amelyeken ha 6-7 alkalom-
mal veszünk részt, bronz, ha 8-9 alkalommal,
ezüst, illetve ha 10-11 alkalommal, akkor arany
kupát kaphatunk kitartásunkért. A Gróf Széc-
henyi István Általános Iskola maroknyi csapata
tett egy lépést az egészségéért, mint azt a ke-
zünkben tartott kupák is bizonyítják. Bízom
benne, hogy ehhez a programhoz iskolánkból és a
városból is minél többen csatlakoznak, hogy te-
gyenek egy kis lépést az egészségükért, és fel-
fedezzék a mozgás örömét!

Sziklainé Fazekas Erzsébet tanító

MEGHÍVÓ A VIII. CSALÁDI NAP KERETÉBEN
MEGRENDEZÉSRE K E R Ü L ERDEI
AKADÁLYVERSENYRE
Szeretettel várunk minden kicsit és nagyot egy
rendkívüli Családi Napra 2009. március 28-án
szombaton. A Gróf Széchenyi István Általános
Iskolától induló, akadályokkal teli erdei sé-
ta,amely  a Tököli Parkerdõ erdészházáig tart. Vi-
dám vetélkedõk, versenyek,kihívások, sok megle-
petés. A célban BOGRÁCSBAN fõzés. Gyertek,
töltsetek velünk egy vidám, szép napot a szülei-
tekkel együtt!

1988-2009 20 ÉV
Szeretettel meghívjuk A Gróf Széchenyi István
Általános Iskola 2009. április 04-én (Szombaton)
19.00 órakor kezdõdõ SZMK báljára. Vacsora ,
mûsor, zene, tánc.Bálkirály és bálkirálynõ vá-
lasztás. A jó hangulatról Váradi Gyula és zene-
kara gondoskodik. Belépõ ára:  3500Ft, amely
tartalmazza a vacsorát és egy pohár pezsgõt.

SZMK elnökség

C É L E G Y E N E S B E N
A z  i s k o l á r a  f e l k é s z ü l é s
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Csemetenevelde

BOORRII JUUDDIITT

fejlesztõpedagógus

Elsõgyerekes anyu-
kaként bennem is
volt egy kis versen-
gési kényszer: mikor
fordul oldalra, kezd
el mászni vagy állni
a gyerekem. Pedig,
bizonyos kereteken
belül, ennek semmi
jelentõsége sincs.
Azonban, bár a gye-
rekek aránylag nagy
egyéni eltéréssel fej-
lõdnek, van egy bi-
zonyos út, melyeket
mindenkinek végig
kell járnia. Ha vala-
mi mégis kimarad,
annak oka és követ-
kezménye van.
A mozgásfejlõdés
szoros kapcsolatban
áll az idegrendszer
érésével, a gyermek
mozgásának és ész-
lelésének fejlõdése
egy-egy életszakasz-
ban a központi ideg-
rendszer egy-egy
meghatározott terü-
letének irányítása
alatt áll. Ha a moz-
gásfejlõdés bárme-
lyik szakasza kima-
rad, vagy nem gya-
korlódik be eléggé, a
kapcsolódó érzékelõ
és irányító közpon-
tok nem fejlõdnek,
differenciálódnak
megfelelõen. Több
terület elégtelen
mûködése tanulási
nehézséghez, visel-
kedési problémá-
hoz, magatartás-za-
varhoz vezethet. En-
nek az az oka, hogy
a mozgás segítsé-
gével járódnak be az
idegpályák, fejlõd-
nek az agyi rendsze-
rek. Éppen ezért
nem kell örülni an-
nak, ha "az én gye-
rekem nem kúszott-
mászott a földön,
csak ült szépen,
mindent megfigyelt
és egyszer csak el-

kezdett járni". Hogy
mégis mit kell tud-
nia egy kisbabának? 
A mozgásokat nem
szabad erõltetni egy
egészségesen fejlõdõ
gyermeknél. A leg-
jobb, ha mindent
magától tanul meg.
Különösen igaz ez az
ülésre és a járásra.
Pl. a bébikomp, ami-
vel a járást lehet "se-
gíteni" kifejezetten
káros! Viszont, ami-
kor a csecsemõ már
kicsit többet van éb-
ren, jó, ha kiveszik
az ágyból, és leteszik
a földre egy pokróc-
ra, ahol sok helye
van a mozgásra. Ve-
gyék körbe játékok,
színes dolgok, amik
felkeltik az érdek-
lõdését, és ne a ba-
bahordozóban le-
gyen!
Nagyon fontos, hogy
ha a gyermek moz-
gása nem megfelelõ-
en fejlõdik (valame-
lyik mozgásforma
kimarad, nem kezdi
el idõben stb.), vagy
a mamának kétsé-
gei vannak, fordul-
jon szakemberhez!
Sokszor azért marad
ki egy mozgásforma,
mert valamilyen i-
zomtónus probléma
húzódik meg a hát-
térben (pl. kötött
vagy túl laza izom-
zat), ilyenkor a gy-
erek nem tudja vég-
rehajtani az adott
mozgást. Ennek oka
általában a szülés
körül bekövetkezett
rövid oxigénhiányos
állapot, amit sok-
szor észre sem vesz-
nek, szellemi prob-
lémákkal nem jár.
Ilyen lehet pl. ha egy
újszülött nem tud
szopni. Valószínûleg
az izomtónusával
van baj, ami, ha
nincs kezelve, ké-
sõbb rágás és be-

széd problémákhoz
vezet. A  következõk-
ben  életkoronként
olvashatják  az  e-
gészséges  gyerek  fej-
lõdésének  ideális  a-
lakulását (zárójel-
ben olvashatják azo-
kat a tüneteket, a-
melyek kóros fejlõ-
dés jelei lehetnek)
0-2 hó
Hasonfekvõ helyzet-
ben fejét rövid ideig
emeli, megtartja, ol-
dalra fordítva leteszi
(Folyik a nyála, nem
vagy csak erõtlenül
szopik. Tartási és
mozgási aszimme-
ria.)
2-3 hó
Hasonfekvõ helyzet-
ben fejét szilárdan
tartja, testtartásával
segít, mikor feleme-
lik. (Hason fekve fe-
jét nem emeli. Han-
got, mozgást nem
követ.)
4-5 hó
Karba véve fejét e-
gyenesen tartja. Há-
táról oldalára fordul,
hason fekve szemlé-
lõdik, játszik. Ját-
szik a kezével. A
látott tárgy felé nyúl.
A tárgyakat szájba
veszi, lóbálja, rázza
(Oldalára nem for-
dul, kezét nem nyit-
ja, nem szeret hason
feküdni.) 
5-6 hó
Hasonfekvõ helyzet-
ben karjára támasz-
kodva, mellkasát
felemeli. Hátról has-
ra fordul. A látott
tárgyat két kézzel
megragadja, és 30-
40 mp-ig tartja. Kis
tárgyat felemel.
(Hason fekve kezére
nem támaszkodik,
fejét nem forgatja,
tárgyakért nem
nyúl.)

folytatjuk...

Az óvodai beiratkozás 2009. május 4-8-
ig (hétfõtõl péntekig) naponta 8:00-
17:00 óráig lesz a Narancssárga Oviban
(új ovi, Rákóczi F. u. 145.). Minden
leendõ óvodást itt kell beíratni, bárme-
lyik szigethalmi óvodába is szeretne
járni! Ekkor kell azokat a gyermekeket is
beíratni, akik a 2009/2010-es nevelési
évben, azaz 2010. május 31-ig töltik be
harmadik életévüket. Kérjük Önöket, a
beíratásra hozzák magukkal a gyermek
születési anyakönyvi kivonatát és a
gyermek, valamint az édesanyja szi-
gethalmi lakhelyét igazoló lakcímbeje-
lentõ kártyájukat. Tájékoztatjuk Önö-
ket, hogy a felvétel nem az érkezés sor-
rendjében történik, számítsanak rá,
hogy sokat kell várakozni.

Köszönetünket fejezzük ki dr. Schuller
Erzsi néninek, a Négyszínvirág Óvoda
Zöld tagóvodájának nagycsoportosai,
hogy külön busszal eljuthattunk a
Ráckevén kiállított magyar királyok
panoptikuma kiállításra. A kiállítást
követõ Mátyás király mesékkel nagy
örömet szereztek Nekünk. Köszönjük az
élményt.

Zöld Óvodás gyerekek

Iskolába hívogató :(délutáni foglal-
kozások leendõ iskolásoknak) 
Gróf Széchenyi István Általános Iskola: 
2009. március 9., hétfõ 17 óra
2009. március 16., hétfõ 17 óra
2009. március 23., hétfõ 17 óra
2009. április 6. hétfõ 8.00-11.40
14.00-15.00 nyílt tanítási órák
Programok: állatfigurák készítés -
kincskeresés - dráma-báb - játékos
sportfoglalkozás.
Szent István Általános Iskola: 
2009. március 10. 15 órától kézmûves
foglalkozás
2009. március 24. 15 órától játszóház
2009. április 7. 8-11 óra között nyílt
órák az elsõ három órában

Szigethalmi Általános Iskolákba törté-
nõ beíratás idõpontjai:
2009. április 20. hétfõ
2009. április 21. kedd
Beíratáshoz szükséges dokumentumok:
-személyi igazolvány, lakcím kártya
-a gyermek születési anyakönyvi 
kivonata
-óvodai szakvélemény
-Nevelési Tanácsadó szakvéleménye 
(ha készült ilyen a gyermekrõl)
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Az iskola 1988 ó-
ta végzi az 1-8.
évfolyamos tanu-
lók oktatását-
nevelését.
Jelenleg 23
osztály van, 11
az alsó és 12 a
felsõ tagozaton.
4 napközi
otthonos és 1
tanulószobás
csoport, valamint
1 iskolaotthon is
mûködik. A ta-
nulók száma:
520 fõ.

Az intézmény az a-
lapkészségek elsajá-
tításán túl számtalan
lehetõséget kínál ar-
ra, hogy a gyermekek
mûvészi, mozgásbeli,
matematikai képes-
ségeikben fejlõdje-
nek. Az 1. évfolya-
mon a szövegértõ ol-
vasás és a számolási
alapismeretek elsajá-
títását elõ segítik a
Nemzeti és a Mozaik
Tankönyvkiadó tar-
talmas, vonzó tan-
könyvei, a Meixner-
féle olvasástanítási
módszer alkalmazá-
sa. Matematikából,
rajzból és testneve-
lésbõl tehetségfej-
lesztõ órákat tarta-
nak a pedagógusok
az 1. évfolyamon. Ta-
nulóik kiváló ered-
ményeket érnek el a
kistérségi, megyei,
országos és nemzet-
közi versenyeken. Az
SZMK elnökség pél-
daértékûen segíti az
iskolaszékkel együtt
az iskola munkáját.
A "Szigethalmi Gyer-
mekek Mosolyáért"
Alapítvány anyagilag
is támogatja a rászo-
ruló tanulókat. 2004.
szeptembere óta az
iskolában integrált

oktatás folyik. Diffe-
renciáltan nevelik-
oktatják a pedagógu-
sok az átlagosnál te-
hetségesebb, az átla-
gos képességû és a
többiektõl valamelyik
részképességben le-
maradó tanulókat. A
koncentráltabb figye-
lem, a hatékonyabb
együttmûködés, kö-
zös gondolkodás
szolgálatába állítható
a kooperatív tanulás,
amelyet az iskola si-
keresen alkalmaz. A
gyermekek megta-
nulnak együtt dol-
gozni, mindenki ak-
tív szereplõje az órá-
nak.  Ez a módszer a
gyermekek szemé-
lyiségét kitûnõen for-
málja, így toleráns,
segítõkész, kreatív
felnõttek válnak be-
lõlük. Az angol nyelv
tanításának a 4. év-
folyamtól kezdve sok
éves hagyománya
van. A 2. és a 3. év-
folyamon angol szak-
kört szerveznek.
Rendszeresen szer-
vez az iskola tanul-
mányutat Nagy-Bri-
tanniába. Az angol
nyelvû levelezõ ver-
senyek, tehetséggon-
dozó foglalkozások e-
gyaránt segítik a ta-
nulókat abban, hogy
a 8. évfolyamon a
legtehetségesebb ta-
nítványok sikeres a-
lapfokú nyelvvizsgát
tehessenek.  Ezt tá-
mogatja a rendelke-
zésre álló nyelvi labor
is. Olasz, cseh és
görög iskolásokkal
leveleznek tanulóik
angol nyelven. Felsõ
tagozaton, 5. osztály-
tól megkezdõdik a
számítástechnikai
oktatás, s a tanulók-
nak lehetõségük van
internet szakkörre is
járni. Az évek óta si-
keresen mûködõ ta-
nulószoba szervesen

kapcsolódik az isko-
la, tanulást segítõ
programjához. A ta-
nulók a tanulószobát
az 5. órától vehetik
igénybe. A tanórákon
kívül a gyermekek-
nek számtalan lehe-
tõségük kínálkozik
arra, hogy megtalál-
ják a számukra von-
zó kifejezési, megis-
merési formákat. Al-
kalom van a zeneta-
nulás, a kézmûves-
ség, a festészet, a
társas és modern
tánc, a színjátszás
elsajátítására. Emelt
szintû testnevelést,
úszásoktatást és

sokféle sportfoglal-
kozást is választhat-
nak a tanulók. 32-
féle ingyen szakkört,
foglakozást kínálnak.
Az intézményben a
Dezsõ Lajos Alapfokú
Mûvészeti Oktatási
Intézmény kihelye-
zett tagozataként fo-
lyik néptánc oktatás.
Az egészség és a kör-
nyezet védelme mel-
lett a diákok jogai-
nak védelmére is
nagy hangsúlyt fek-
tet az iskola. A diák-
önkormányzat sok
szabadidõs progra-
mot szervez és rend-
szeresen véleményezi

az iskola dokumen-
tumait. Évente diák-
közgyûlést tart a diá-
kokat érintõ és ér-
deklõ kérdések köré-
ben. Az iskola rend-
kívüli sokszínûségét
a tanulmányi kirán-
dulások, az erdei is-
kolák, táborozások,
sportversenyek meg-
szervezése is tükrözi. 

www.szechenyi
-iiskola.hu
grofalt@vnet.hu

A következõ lapszám-
ban a Szent István
Általános Iskolát mu-
tatjuk be...

IISKOLÁS LESZEK SZEPTEMBERTL……
Bemuttattkkozikk  a  Gróf  Széchenyi  Isttvván  Álttalános  Iskkola  (23315  Szigetthalom,  Thökköly  u.  337.)
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Február 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
4.  szerda 15:30 Asszony Kórus    18:00 Regenerációs Alapítvány   
5.  csütörtök 15:00 Vidám Nyugdíjasok  
6.  péntek 18:00 Szegfû Klub  
7.  szombat Tavaszi nagytakarítás  
10.  kedd 15:00 Nyugdíjas Baráti Kör  
11.  szerda 15:30 Asszony Kórus  18:00 Regenerációs Alapítvány   
12.  csütörtök 15:00 Mozgáskorlátozottak  
13.  péntek  18.00 Cserkészek  
15.  vasárnap Nemzeti Ünnep     Tavaszi Tárlat                      
16.  hétfõ  Tavaszi Tárlat  
18.  szerda 15:30 Asszony Kórus  18:00 Regenerációs Alapítvány   
19.  csütörtök 15:00 Vidám Nyugdíjasok  
20.  péntek 18.00 Cserkészek  
23.  hétfõ  18:00 Szegfû Klub  
24.  kedd  15:00 Nyugdíjas Baráti Kör  
25.  szerda 15:30 Asszony Kórus  18:00 Regenerációs Alapítvány   
26.  csütörtök  15:00 Mozgáskorlátozottak  
27.  péntek  18:00 Civil Fórum  
31.  kedd 18:00 Polgárõrség  
1.  szerda 15:30 Asszony Kórus   18:00 Regenerációs Alapítvány    
2.  csütörtök 15:00 Vidám Nyugdíjasok  
3.  péntek  18.00 Cserkészek  
4.  szombat  8:00-14:00 Bolhapiac -Virág vásár és csere-bere 

1.  vasárnap  08:00-10:00 Napsugársziget
Családi klub - Tehetséggondozás 
2.  hétfõ 15:00 Nyugdíjas torna   18:00 Thai Chi   19:30 Hastánc 
3.  kedd 19:00 Társastánc Klub 
4.  szerda 10:00 Baba-Mama Klub    19:30 Sziget Néptánc 
5.  csütörtök  15:00 Csillag Születik Ének Iskola    18:30 Thai Chi 
6.  péntek 19:00 Társastánc Klub 
7.  szombat Tavaszi nagytakarítás 
8.  vasárnap 08:00-10:00 Napsugársziget Családi klub - 

Tehetséggondozás 
11:00-13:00 Regenerációs Allapítvány    15:00 Karate 

9.  hétfõ  15:00 Nyugdíjas torna 18:00 Thai Chi    19:30 Hastánc 
10.  kedd 19:00 Társastánc Klub 
11.  szerda  10:00 Baba-Mama Klub    19:30 Sziget Néptánc 
12.  csütörtök 15:00 Csillag Születik Ének Iskola

18:30 Thai Chi 
13.  péntek  10:00 Fogyasztóvédelmi vetélkedõ

19:00 Társastánc Klub 
16.  hétfõ  15:00 Nyugdíjas torna  18:00 Thai Chi  19:30 Hastánc 
17.  kedd  19:00 Társastánc Klub 
18.  szerda  10:00 Baba-Mama Klub   19:30 Sziget Néptánc 
19.  csütörtök 15:00 Csillag Születik Ének Iskola  18:30 Thai Chi 
20.  péntek 19:00 Társastánc Klub 
22.  vasárnap 08:00-10:00 Napsugársziget Családi klub -
Tehetséggondozás 11:00 Regenerációs alapítvány  15:00 karate 
23.  hétfõ  15:00 Nyugdíjas torna  18:00 Thai Chi  19:30 Hastánc 
24.  kedd  19:00 Társastánc Klub 
25.  szerda  10:00 Baba-Mama Klub    19:30 Sziget Néptánc 
26.  csütörtök 15:00 Csillag Születik Ének Iskola

18:30 Thai Chi 
27.  péntek 19:00 Társastánc Klub 
29.  vasárnap 08:00 Napsugársziget Családi klub 
30.  hétfõ  15:00 Nyugdíjas torna  18:00 Thai Chi  19:30 Hastánc 
31.  kedd  19:00 Társastánc Klub 
1.  szerda  10:00 Baba-Mama Klub    19:30 Sziget Néptánc 
2.  csütörtök  15:00 Csillag Születik Ének Iskola    18:30 Thai Chi 
3.  péntek 19:00 Társastánc Klub 
5.  vasárnap 08:00-10:00 Napsugársziget Családi klub -
Tehetséggondozás 11:00 Regenerációs alapítvány

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

2.  hétfõ  15:00 Csillag születik Ének Iskola             18:00 AA 
3.  kedd 18:00 AMME   4.  szerda  17:00 Felnõtt kórus                   
5.  csütörtök 18:00 Kulturális Baráti kör 
6.  péntek  19:00-Jobbik Szigethalmi Szervezete 
7.  szombat Tavaszi nagytakarítás 
9.  hétfõ 15:00 Csillag születik Ének Iskola            18:00 AA 
11.  szerda 16:00 Felnõtt kórus       18.00 Kulturális Baráti Kör 
12.  csütörtök 18:00 Kulturális Baráti kör 
13.  péntek 10:00 Fogyasztóvédelmi vetélkedõ   
16.  hétfõ  15:00 Csillag Születik Ének Iskola    

16:30 Életmód és Egészségvédõ Egyesület    18:00 AA 
18.  szerda 17:00 Felnõtt kórus  
19.  csütörtök 18:00 Kulturális Baráti kör 
23.  hétfõ 15:00 Csillag születik Ének Iskola           18:00 AA 
25.  szerda 17:00 Felnõtt kórus                        
26.  csütörtök  18:00 Kulturális Baráti kör 
27.  péntek 18.00 Cserkészek 
30.  hétfõ 15:00 Csillag születik Ének Iskola           18:00 AA 
1.  szerda 17:00 Felnõtt kórus  
2.  csütörtök  18:00 Kulturális Baráti kör 
3.  péntek 19:00-Jobbik Szigethalmi Szervezete 

17.  kedd 8:30-10:00 Angoltanfolyam    13:00-14:30 Falugazdász fogadó óra    19:30 Film Klub  Delta címû  magyar-német film.           
19.  csütörtök 8:30 - 10:00 Angoltanfolyam 
24.  kedd 8:30-10:00 Angol tanfolyam 13:00-14:30 Falugazdász fogadó óra 25.  szerda  17:00 Autós Iskola  
26.  csütörtök 8:30 - 10:00 Angoltanfolyam  27.  péntek 17:00 Autós Iskola  
31.  kedd 8:30-10:00 Angol tanfolyam 13:00-14:30 Falugazdász fogadó óra            1.  szerda  17:00 Autós Iskola  
2.  csütörtök 8:30 - 10:00 Angoltanfolyam 3.  péntek  17:00 Autós Iskola  

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
3.  kedd 8:30-10:00 Angol tanfolyam  
13:00-14:30 Falugazdász fogadó óra 
5.  csütörtök 8:30 - 10:00 Angoltanfolyam 
6.  péntek 18.00 Cserkészek 10.  kedd 8:30-10:00 Angol tanfolyam 

13:00-14:30 Falugazdász fogadó óra 
12.  csütörtök  8:30 - 10:00 Angoltanfolyam 
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MINDEN BARÁTNAK, ISMERÕSNEK...
Kérlek benneteket, hogy a Mûvészetre
Hívás Napját mind szélesebb körben
ismertessétek meg, s azt a már
megrendezõ településekhez való csat-
lakozásra kérjétek fel más települé-
seken élõ barátaitokat, ismerõsei-
teket, hogy a program akár országos
megrendezésûvé válhasson! 
A Mûvészetre Hívás Napjáról néhány
szó: Rónai Róbert salgótarjáni mû-
vésztanár 2007-ben találta ki a prog-
ramot, (õ az ötletgazda) s szerette
volna Salgótarjánban megvalósítani.
Sajnos a támogatói kifaroltak akkor
Robi mögül, így felhívására csak mi,
Nagyorosziak rendeztük meg 2007-
ben elõször ezt a napot, április 20-án. 
A koncepció lényege az, hogy a
Challenge Day mintájára ezen a na-
pon a megrendezõ települések részt-
vevõi váltakozó helyszíneken mûvé-
szeti tevékenységekkel foglalkozza-
nak. A mûvészeti tevékenység körébe
soroljuk mi a népi hagyományokat, a
kézmûveskedést is. Nagyorosziban az
elmúlt két évben pl. nádsípot, frász-
karikát készítettünk a gyerekekkel,
de volt agyagozás, mesenézés, üveg-
festés, papírhajtogatás, rajzolás, fel-
olvasások, néptáncfoglalkozás, bõrös
kézmûves foglalkozás fonással, nyak-
lánc készítéssel, rock-koncert, vers-
mondóverseny, és orgonahangver-
seny a templomban. Tavaly, 2008-
ban a Mûvészetre Hívás Napját meg-
rendezõ települések száma már tíz
fölött volt, hiszen a Sugárkankalin Tu-
risztikai Egyesület kilenc települése
(akik az Örökségünk Útján Zöldút
megalapítói) is csatlakozott a "mozga-
lomhoz" (Drégelypalánk, Ipolyvece,
Hont, Dejtár, Patak, Érsekvadkert,
Bososberény, Horpács, Pusztaberki)

Nagyoroszi mellé,
de csatlakozott
Rétság, a Dunake-
szi Vadaspark,
Pásztó, és Kozárd
is. A csatlakozás
minden település
szabad joga, azo-
nos napon, így i-
dén április 17-
én, pénteken ren-
dezzük meg a 3.
Mûvészetre Hívás
Napját. Kérem, ter-
jesszétek, adjátok
tovább ennek a
remek programnak
a hírét, s vonjatok
be ismeretségi kö-
rötökben mind több
embert, települést
a megrendezésbe.
Minden település
maga alakítja ki a
nap jellegét, pro-
gramját, de az ere-
deti elképzeléshez,
ahhoz, hogy aznap
mûvészettel foglal-
kozzunk, minden
megrendezõ ra-
gaszkodjon. Ha csatlakozik egy újabb
település, kérjétek meg õket, hogy a
karaffagye@gmail.com címre egy
emailban jelezzék szándékukat, a
csatlakozó települések sorát köz-
zétesszük a www.sugarkankalin.hu
oldalon is. Kéretik elmondani, hogy a
pénteki napot azért tartjuk jónak a
megrendezésre, mert aznap (már két
éve nálunk, Nagyorosziban) igazgatói
napot kapnak a gyerekek az isko-
lában, délelõtt ugyan kell suliba jön-

niük, de csak játék, mûvészkedés
van, délután pedig a településen a
"civil" lakosságnak szervezzük meg
ugyanezt a programot, de komolyabb,
"felnõttesebb" dolgokkal. A nap két
részre osztását javasoljuk másoknak
is, mert jók a tapasztalataink.

Üdvözlettel, Karaffa Gyula 
(A Mûvészetre Hívás Napja program
elindítója.) 

C SS AA PP ÓÓ

Volt egyszer egy ember, aki
kigondolt valamit, és el-
mondta barátainak. 
Tetszett nekik is az ötlet,
sõt újabb ötletekkel gaz-
dagították, majd megszü-
letett bennük az elhatáro-
zás, hogy elképzelésüket
megvalósítsák. Megkeres-
ték hát azt az embert, aki
segítségükre lehetett, a terv
kivitelezésében, és elmond-
ták neki, mit is gondoltak
ki. Bár az ma már a mesé-

ben sem szokványos dolog,
hogy egy hozott ötlettel e-
gyetértenek maradéktala-
nul, itt mégis ez történt.
Sõt! Nem csak szóban tá-
mogatták az ötletet, hanem
lelkesen, és tevõlegesen is
nekiláttak a kivitelezéshez.
És mint a mesékben lenni
szokott, aki arra járt min-
denki segített egy kicsit, ki
ötlettel, ki hozzátett az ösz-
szehordott anyagokhoz, ki
a csinosításában segédke-
zett.  Mire elkészült a "MÛ",
már rengeteg ember keze
munkája, ötlete, kölcsön-

zött anyaga volt benne ta-
lálható. Ami végül is a sok
ember összefogásából meg-
született, az minden vára-
kozást felülmúlt, olyan
szép volt, hogy nem volt
párja csak a mesében. Pe-
dig, ha hiszik hanem, ez
nem mese! Ez maga a cso-
dálatos valóság! Volt egy-
szer a Szigethalmi Városi
Szabadidõ Központban egy
nagysikerû Vadászkiállítás.
Olyan, színvonalban, láto-
gatottságban egyaránt, a-
milyen még eddig még nem
látott ez a település. Akik

részt vettek bármilyen mó-
don létrejöttében, büszkén
nyugtázhatják, megérte, "jó
mulatság, férfimunka volt".
A megszámlálhatatlanul
sok látogatóban a sok látni-
való és ismeretbeli gyara-
podáson felül ott maradt az
a kellemes érzés, érdemes
odafigyelni a Kultúrház
rendezvényeire. A létreho-
zókban, pedig talán most
újra felrémlik, amit már
kezdtek elfelejteni: az
összefogás, a közös akarat
mesebeli csodákra képes.

V O L T E G Y S Z E R …
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Énekeljünk
"Énekeljünk, s élvezzük a muzsikát!" Szeretsz énekelni,
de nincs kivel? Gyere közénk! A Szigethalmi Felnõtt Kórus
felvételt hirdet tagjai közé. Remek a társaság, jó a hangu-
lat, és fellépési lehetõség is akad bõven. Szeretettel
várunk minden énekelni szeretõ és tudó, jó hangú nõt és
férfit 9 - 99 éves korig. Kottaismeret jó ha van, de nem
szükséges! Jelentkezni lehet: 20 / 918 50 70 -es számon
Kontra Marika Szvita karvezetõnél, vagy minden szerdán
a kóruspróbák idején 17-19 között a Városi Szabadidõ
Központ Bordó termében.

Garázs futás és gyaloglás
2009. Március 8.
Szeretettel meghívunk minden sportbarátot, 2009. már-
cius 08-án a "Mozdulj halom!" keretében megrendezésre
kerülõ Garázs futásra és gyaloglásra.
Helye: 2315 Szigethalom, Fiumei u.56. 
Ideje: 2009. március 08. 10 óra
Távok: Domi 1000m, 5 és 10 km
Nevezési  díj: 400 Ft
TE  tagoknak: 200 Ft
Szervezõ:  Sziklavári Sándor 06-20-667-97-73

Így írunk mi
"Így írunk mi" címmel hagyományteremtõ szándékkal

elsõ ízben hirdeti meg a Generali-Providencia Biztosító
Zrt. támogatásával versíró versenyét az Alkotók, Mûvé-
szek és Mûvészetpártolók Egyesülete, az AMME. Ha szok-
tál verseket írogatni, de eddig nem merted megmutatni
senkinek, most itt a remek alkalom, hogy megmérettes-
sék alkotásod! A beadott pályamûveket neves szakmai
zsûri értékeli. Bárki pályázhat, aki már megpróbálkozott
a versírással, de még sehol nem jelentek meg írásai. Egy
alkotó max. 3 verssel pályázhat. Tematikus, mûfaji és ter-
jedelmi megkötés nincs.
Beadási  határidõ:  2009.  március  15.
A verseket vagy elektronikus úton kérjük beadni csatolt
fájlként a következõ címre: ammegy@gmail.com A levél
tárgya "Versíró verseny" legyen. Postai úton a következõ
címre: AMME 2315 Szigethalom, Rozmaring út 3. Kérjük,
a borítékra írják rá: "Versíró verseny" Az elektronikus és
a postai levélben is szerepeljen: az alkotás(ok) címe az
alkotó neve, születési éve, pontos lakcíme, telefonja, e-
mail címe (ha van) Ünnepélyes eredményhirdetés április-
ban a Költészet Napja alkalmából. 

BABA-MAMA HÍRADÓ
Sokan még nem tudják, fõleg néhány hónapos csecsemõs
anyukák, hogy 9. éve mûködik a Városi szaba-
didõközpontban (Szigethalom, Sport 4. minden héten,
szerdán 10-12 ig.) a baba-mama klub. Ingyenes! Célunk:
babáknak és mamáknak kellemes, barátságos-hasznos
foglalkozások, (ének-zene-mondóka Soós Judittal),
tapasztalatcsere, szaktanácsadás bármely témában.
Tapasztalt munkatársaimmal állunk rendelkezésre, az
alábbi témákban: gyes depresszió kialakulása, gyermekek
közösségbe való szoktatása, nevelést segítõ, irányt adó
tanácsok. Dvd -leendõ anyukáknak is. Örömmel
említeném még a második-harmadik gyermekükkel vis-
szatérõ anyukákat, megerõsítve minket, eredményes
munkánkba. Szeretettel várunk minden babát-mamát-
papát és nagyszülõt! 
A klub vezetõsége: Éva néni, Mártika, és Saci.      

Meghívjuk Önt és kedves családját, barátait, rokonait, ismerõseit aazz
AAllkkoottóókk,,  MMûûvvéésszzeekk  ééss  MMûûvvéésszzeettppáárrttoollóókk  EEggyyeessüülleettee  ééss  aa  ZZöölldd  HHáállóó
EEggyyeessüülleett  áállttaall  22000099..  mmáárrcciiuuss  1155-1166-áánn  mmeeggrreennddeezzééssrree  kkeerrüüllõõ  hhaaggyy-
oommáánnyyooss  RRüüggyyffaakkaaddááss  ccíímmûû  kkééppzzõõmmûûvvéésszzeettii  ééss  vviirráággkkiiáállllííttáássrraa..
MMeeggnnyyiittóó:: 2009. március 15-én 10 órakor a Városi
Szabadidõközpontban AA  kkiiáállllííttáásstt  mmeeggnnyyiittjjaa::  Fáki László Szigethalom
polgármestere; KKiiáállllííttóókk::  Zöld Háló Egyesület:  Borostyán virág,
Dávid Tamás, Erika virágkert, Julika virágbolt, Juni-kert Kft., Krisztina
virágüzlet, Orchidea kertészet, Virág Éva AMME: Kürti Zoltán, Szilágyi Andrea,
Vaskó Éva, Radics Márton, Vajda Dániel, Toldi Józsefné, Sárközi Ágnes, Csapó Lajos,
Horváth Sándor, Endrédi Péterné. Szeretettel várunk mindenkit, aki érdeklõdik a
képzõmûvészet iránt, szereti a virágokat, cserélni, vásárolni szeretne, vagy, csak szeretné
megmutatni másoknak is, féltett kincsét.
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“ J ó  m u l a t s á g ,  f é r f i m u n k a  v o l t ”

S Z . L . E .  H I R A D Ó

DEEÁÁKK GÁÁBBOORR

Sz.L.E. elnök

Két sikeres programmal is
büszkélkedhet januárban a
Szigethalmi Lokálpatrióták
Egyesülete. Az egyik, ER-
DÕK,  MEZÕK  ÁLLATAI
címmel egy vadászati kiál-
lítás,  mely, a Városi Sza-
badidõközpontban, a Téli
Tárlat keretein belül, került
megrendezésre. A kiállítást,
vetítéssel egybekötött isme-
retterjesztõ elõadások tet-
ték még érdekesebbé. A
programot több mint 1500-
an látogatták meg. Kö-
szönjük a kultúrház, és a
Helytörténeti Gyûjtemény
lelkes csapatának, (Lang
Mónika, Domonkos István,
Szabó Magdolna, Zajzonné
Bognár Györgyi, Molnár
Gyula, Kleineizel Mátyásné
Ilona, Járfásné Kutasi
Magdolna, Hidvégi Éva ) és
a szigethalmi lokálpatrió-
táknak segítségét. Nagyon

köszönjük a vadászoknak,
hogy féltett trófeáikat és ér-
tékes gyûjteményeiket a
kiállítás rendelkezésére bo-
csátották. (Sziklavári Sán-
dor, Simon István, Poczos

László, Kürti
Zoltán, Márkus
Dezsõ, Dávid
László, Balázs
Sándor, Magyar
Attila, Deák
Gábor). Nagy
érdeklõdés ö-
vezte másik
programunkat
is, a lassan
már hagyo-
mánnyá váló
C S A L Á D I

DISZNÓVÁGÁST,  melynek
helyszíne a Helytörténeti
Múzeum udvara volt. A
kellemes idõ, a közös mun-

ka, a kitûnõ hangulat, a fi-
nom ételek és italok, egész
napos, kellemes idõtöltést

biztosítottak a rendezvé-
nyen résztvevõ, 255 ember
számára.  A disznóvágáson

mindenki, kicsik és na-
gyok, aktívan részt vettek a
munkában. KÖSZÖNJÜK!
Külön köszönet azoknak a

lokálpatriótáknak, akik
nemcsak munkájukkal se-
gítették a rendezvény si-
kerét, de még jelentõs a-
nyagi támogatást is nyújtot-
tak: Póczos László, Simon
István, Vági Tibor, Szikla-
vári Sándor, Nagy Tiborné,
Reményi Edit, Deákné
Kemény Judit, Fáki László,

Nagy Tibor, Kovács Gyula,
Blum Zoltán, Deák Gábor.

Várunk  mindenkit  a  SZ.L.E.  soraiba  aki  szívesen
tesz  városunkért,  és  annak  lakóiért!
E-mail : info@szigethalmilokalpatriotak.hu
IWIW :SZIGETHALMI  LOKÁLPATRIÓTÁK
Web :  www.szigethelmilokalpatriotak.hu
Telefon  :    06  70  938  99  69
Személyes :Gyártelepen  a  kulcsmásolónál

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk meg-
köszönni mindazoknak a
segítségét akik a Téli tár-
lat -"Erdõk - mezõk álla-
tai" kiállítás elõkészítésé-
ben és a megnyitón részt
vettek. A fent említett
kiállítókon és résztvevõ-
kön kívül, köszönjük
Csapó Lajosnak, hogy az
egész falat betöltõ alkotá-
sával hozzájárult a kiál-
lításhoz, valamint Kürti
Zoltánnak, hogy festmé-
nyét rendelkezésünkre
bocsátotta. Nagy tisztelet-
tel köszönjük Barcs
János költõnek, hogy a
megnyitót kedves hangvé-
telû versével ünnepé-
lyessé tette. Tisztelettel
megköszönjük a Fõvárosi
Állat és növénykertnek, a
Budakeszi Vadaspark-
nak, valamint a Magyar
Természettudományi Mú-
zeumnak, hogy kiadvá-
nyaikkal, ajándékaikkal
hozzájárultak a kiállítás
sikeres lebonyolításához.
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Baranyi Ferenc Kossuth-díjas költõ volt az irodalmi kör vendége

Á t ö l e l l e k  e m b e r i s é g

Baranyi  Ferenc
Kossuth-  és  József
Attila-  díjas  költõt,
mûfordítót,  zene-
esztétát  látták
vendégül  nemrégiben
a  Szigethalmi
Kultúra  Baráti  Kör
irodalombarát  tagjai
a  város  Szabadidõ
Központjában.
Hivatalosan  így
hangzik  a  mondat.
Emberibben  pedig
így:  barátunk,
Baranyi  Ferenc
vendégségbe  jött
hozzánk,  a  szigethal-
mi  irodalombará-
tokhoz,  versked-
velõkhöz.  Mert
Baranyi  Ferenc  sok
barátot  szerzett  ver-
seivel,  de  fõleg  azzal,
hogy  maradt,  aki
volt,  egy  örök
kíváncsi,  szívbõl
barátságos,  valódi
érzelmû  ember.  Nem
véletlen,  hogy  az  õ
Kossuth  díja  nép-
szavazás  eredménye
volt,  több  mint
200.000  aláírással
ostromolták  a  díjat
odaítélõ  grémiumot.

UDVARHELYI ANDRÁS

Andrjúúúúsám, ifjú-
korom tanúúúja, hogy
élsz, mi van veled?
-szólított meg Baranyi
Ferenc, s kedélyesen
hátba veregetett, a-
mikor találkoztunk a
Szabadidõ Központ
vacsorához megterít-
ett, hangulatos kis-
termében. Körbeáll-
tuk a költõt, jókat
nevetünk, aztán u-
gyanilyen jó hangu-
latban, beszélgetve
elköltöttük a vacso-
rát. Balázs Sándor,
az irodalmi kör szer-
vezõje köszöntötte a
költõt, és megkérdez-
te, hogyan érzi magát
a bõrében. - Otthon
érzem itt magam, csu-
pa barát és ismerõs

között. Itt van például
Barcs János, akit e-
zer éve ismerek. Az-
tán Udvarhelyi András,
akit "kölyökkutya"
korában még én is-
tápolgattam, mint a
Magyar Ifjúság címû
újság "heti csapás"
irodalmi rovatvezetõ-
je. Olyan kellemes
idõket idéz a puszta
látványa, hogy már
ettõl elérzékenyülök. 

Az eredeti mester-
ségem olasz-francia
tanár, de csak egy
évig álltam helyt a
katedrán, onnan e-
veztem át az újság-
írás zavaros vizeire.
Így azzal ámíthattam
magam, hogy ezek-
ben a szerkesztõsé-
gekben ifjú embe-
rekkel bíbelõdöm, írá-
saikat, próbálkozá-
saikat bírálgatom, és
ez pedagógustevé-
kenység, így csitítot-
tam a lelkiismere-
temet. Nagyon szeret-
tem ezt a mestersé-
get, mert nagy-nagy
öröm volt rábukkanni
olyan kéziratokra,
amelyek valamilyen
tehetségrõl árulkod-
nak. Most, hogy vé-
gignézem az írótár-
sadalom népes me-
zõnyét, jó néhány em-
berrõl elmondhatom,
valami csekély ré-
szem nekem is volt
abban, hogy ilyen
pályára kerültek. 

Derûs pillanatai is
adódtak ennek a
tevékenységemnek.
Soha nem felejtem el
azt az ifjú legényt,
akinek nyilván, az
"átölellek emberiség"
schilleri humánuma
öntötte el a lelkét,
mert hosszú versének
így szólt az egyik
strófája:  
"Gúnyánkon becsület
a rendjel, az mutatja

meg, ki mennyit ér,
mert a néger is csak
ember, bár a bõre bar-
na vagy fehér." Elõ-
fordult olyan is, aki
eleget akart tenni
mindenkinek, és azt
írta:  "Boldog lesz a
mi népünk, repül a si-
rály, Kádár a mi ve-
zérünk, éljen a kirá-
ly."Egy kislány a rí-
meivel hívta fel ma-
gára a figyelmet. Es-
küszöm, megirigyel-
tem: "A rügy az
ágakon feselni kezd,
Gólya a háztetõn ke-
lepelt, feszt."
Mit is kérdeztél drága
Sanyikám, hogy ér-
zem magam a bõröm-
ben?  

Nagyon jól, mert van
egy kis unokám és
sok munkám, amit
szeretek. A hátralévõ
életem is errõl szól
majd, ha mindent el
akarok végezni, amit
elvárnak tõlem. Elsõ-
sorban fordításokra
gondolok, mert amit a
magam számára ki-
adtam, az még körül-
belül tízévnyi munka,
de olyan módon, hogy
nem fér bele már
semmi más. Azt jelen-
ti, naponta hajnaltól
ott kell, hogy üljek a
gályapadnál, birkóz-
nom kell a 'participió
passzátokkal' és a
'passzé szemplekkel'
és öt óra körül délu-
tán felkelhetek. Így
tíz év alatt el tudom
végezni a feladata-
imat. Ha nem ilyen
szigorral teszem,
húsz évig is eltarthat.
Ennyi év nekem már
nem adatik, talán 81
éves koromig, miként
Barcs János, el tu-
dom húzni. Igazából
nem panaszkodha-
tom az elmúlt évek
termésére, körülbelül
húsz könyvem jelent
meg 1992. óta, mikor

nyugdíjba mentem a
Televízióból. S addig
harminc, tehát több
mint ötven könyv van
mögöttem. Amikor
megszabadultam a
tévé nyûgétõl, ami
sok energiámat és
idõmet elvett, végre
azzal foglalkozhat-
tam, amiért a világon
vagyok, versesköny-
veket és mûfordítá-
sokat produkálhat-
tam. 

Baranyi Ferenc ez-
után bemutatta né-
hány közelmúltban
megjelent könyvét,
többek között az
Örökségünk címû
sorozatban megjelent
életmû válogatást. 
Késõbb a költõ köz-
érzetének illusztrá-
lását még a követke-
zõkkel kiegészítette.

A mikro-világomban,
közvetlen környeze-
temben, teljes harmó-
niában élek, békes-
ségben és csöndes
örömmel, nem úgy a
makro-világban. A
társadalmi közérze-
tem nagyon rossz.
Fordítottam egy eddig
ismeretlen Verne
Gyula könyvet az
1990-es évek elején.
Címe: Párizs a XX.
Században, ami jö-
võregény, olyan, mint
Orwell 1984-e. Ked-
ves barátom, Köves
Jóska, a KUK kiadója
jelentette meg. A
regény ijesztõ, mert
Verne olyannak írta
le a várost, amilyen
ma. Döbbenetesen
pontos az a nagyon
racionális, pragma-
tista világ, amelyben
egyetlen értékmérõ

van, a pénz. Olyan ez
a világ, amelyben a
tisztesség, becsület,
tartás, mûveltség
nemcsak múzeumba
került, de közröhej
tárgyává is vált.
Ebben a világban
nincs szépirodalom,
csak szakirodalom.
Párizsban, egy 150
ezer fõs összevont
tanintézetben mind-
össze három böl-
csészhallgató tanul,
azok közül kettõ hü-
lye. A nem hülye a
fõhõs, aki bemegy a
Nemzeti Könyvtárba,
kér egy Lamartine és
egy Victor Hugó kö-
tetet. A könyvtáros
azt kérdezi, kik ezek
az urak. No, jó úton
vagyunk efelé.

Hosszan beszélget-
tünk még a költõvel
az életrõl, köz-viszo-
nyainkról, köz-iszo-
nyainkról, irodalom-
ról, versekrõl, mûfor-
dításról és mûferdí-
tésrõl. Kellemesen
töltöttük az estet ko-
runk "korszerûtlen
emberei", irodalmá-
rok, irodalomszere-
tõk, egy szóvarázsló-
val, aki nem hallgat
Prosperóra, nem töri
el pálcáját, és ír re-
mélhetõleg még több
mint a beígért 10-20
évig, értõ olvasói örö-
mére, okulására.
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KKÖÖRRÚÚTT AAUUTTÓÓSSIISSKKOOLLAA

OOKKTTAATTÁÁSS
Városi  Szabadidõközpont
Szigethalom  Sport.  U.4.
Beiratkozás:
Március  18.  17  óra
Tanfolyam Március  25-ttõl,
szerda  és  péntek  17  órától.

T Ü Z E S - B A R Á T S Á G O S
KIISSSSZZÉÉKKEELLYYII ZSSOOLLTT

14 arany, 14 ezüst,
6 bronz! Ez a szi-
gethalmi Karate E-
gyesület eredmény-
lajstroma a Feb-
ruár 7.-i verseny-
rõl. A helyi csapat
által megrendezett
utánpótlás verseny

a megjelentek sze-
rint mind színvo-
nalban, mind pe-
dig méretben pél-
dát statuált a ha-
sonló jellegû, leg-
inkább gyermek
rendezvények kö-
rében. Három küz-
dõtér, több mint
kettõszáz induló és
megannyi drukkoló
szülõ, barát és
csapattárs. A ter-
meken kívül: bol-
tok (harcmûvészeti
könyvek és emlék-
tárgyak, egészsé-
ges cipõk, szandá-
lok, stb.) és büfék
(pattogatott kuko-

rica és a helyi szü-
lõk, sportolók által
készített finomsá-
gok) látták ven-
dégül az érkezõket.
A teremben pedig a
barátságos, de tü-
zes hangulat volt
jellemzõ.
A rendezvény a
megnyitóval és egy
látványos csapat

bemutatóval in-
dult. Ezek után a
felnõttek és a ma-
gasabb övfokozatú
versenyzõk kata
( f o r magyako r l a t )
és kumite (küz-
delem) számai kö-
vetkeztek. A na-
gyokat aztán le-
váltotta az után-
pótlás kategória,
hogy majd egy e-
gész napon át ter-
heljék izguló szü-
leik, edzõik szívét
és idegrendszerét.
A Seizan színei
alatt induló legfi-
atalabb karatéka
Horváth Tamara (5

éves), a legidõsebb
pedig Sebestyén
László (37 éves)
volt. Laci bácsinak
ezúton is mielõbbi
gyógyulást kíván
az egész csapat,
mivel egy kis bale-
set érte a verseny
hevében. Köszönet-
tel tartozik a ren-
dezõi gárda Fáki

László polgármes-
ternek, valamint
Miklós Istvánné,
Kati néninek a
Sportbizottság el-
nökének hogy je-
lenlétükkel emel-
ték a nap színvon-
alát. Reméljük,
hogy a jövõ évi, X.
Halom Kupa még
több versenyzõt és
még több eredményt
hoz majd. Addig is
sok-sok munka és
feladat vár a felnö-
võ karatés generá-
ciókra.

A  HÓNAP VERSE
BARCS JÁNOS:  

Barcs János városunkban élõ, Barcson
1927-ben született költõ-író. 1949-tõl jelen-
tek meg írásai, versei napi-, hetilapokban,
folyóiratokban. Forrás, Somogy, Hitel,
Látóhatár, Palócföld, Életünk, Kelet felõl,
Élet és irodalom, Föveny, Kincskeresõ,
Napút, Polisz közölte, közli ma is verseit, írá-
sait. Megszámlálhatatlan antológiába válo-
gatták, válogatják be alkotásait ma is. Tagja
a Magyar Írószövetségnek, a MUK-nak, az
Írók Szakszervezetének. Számtalan pályázat,
díj nyertese.Petõfi, SZOT, Váci Mihály díjas
költõ. Feleségével, M. Bakos Mária költõvel
tagja a Szigethalmi Irodalmi és Képzõmûvész
Asztaltársaságnak. Ma is aktív alkotó, 2008-
ban két kötete jelent meg: a Szarvasok tánca
címû verseskötet, és a Kutyaugatás címû
regény. Mindkét kötet Kürti Zoltán helybéli
festõ fedéltervei díszítik. A kötetek bemu-
tatása április végén, májusban várhatók. A
bemutatás helyszíne: a Városi Szabadidõ
Központ.

A FÖLD ÁRNYÉKÁBAN 
Sugaramból ingyen adok néked is
kis puha boglyát, csak hidd el hitemet
s életemnek küszöbét Te átlépheted.

Csöngettys szók hívnak, hogy visszatérjek:
lásd gyönyör az id, a zuhogás -
és a Nap külljén az egyenlet foka.

Nem kérek Tled csak tartós muzsikát:
lágy hangot, szárnyalást, pilleszárny-könny
álmot, sugarat, háromszor felröppent.

Tzfalon földárnyékból viharba fut
s nyomorult kis botladozások között
rldik a gond, de hallom, madaram sír.

Lopd már magadhoz a vergdésemet, nézd:
sötét kánya-gyanakvás rjöng körül,
lemetszegetik fámnak nyíló virágát.

Jöjj: adassék neked új sugaramból: 
hisz megmentettem a meglopott Napot,
megelztem a Holdat és az éjszakát.
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Irány a Mozi



HAARRIISS ÉVVAA

Free Time Fitness

A genetikailag kódolt
programhoz (nevez-
zük ezt számítógépes
kifejezéssel hardver-
nek) jönnek azután a
szoftverek, az élet so-
rán bekövetkezõ ha-
tásokra adható vá-
laszok. Ezektõl függ,
hogy az ember meny-
nyire éli minõségileg,
fenntartható egész-
ségben az életét. A
maximális élettartam
alig-alig befolyásol-
ható, az életminõség-
be ellenben beavat-
kozhatunk. 
A kutatások azt bi-
zonyítják, hogy az ö-
regkorbeli idült, nem
fertõzõ betegségek
halálozási kockázata
40 százalékban az é-
letmóddal, 20-25
százalékban örök-
letes tényezõkkel, 15-
20 százalékban kör-
nyezeti ártalommal
és ugyanennyi száza-
lékban az egészségü-
gyi ellátás hiányossá-
gaival kapcsolatos.
Az életmód azt jelen-
ti, hogy jól vagy rosz-
szul használta-e ki az
ember a lehetõségeit.
Ebben nagyon fontos

szerepe van a táplál-
kozásnak és a testi,
szellemi meg érzelmi
aktivitásnak. Nézzük
sorba mit is tehe-
tünk:

TTáápplláállkkoozzááss
Az idõs embereknek
alapvetõen ugyana-
zokra a tápanyagok-
ra van szüksége,
mint a fiataloknak,
csak az igényelt men-
nyiség módosul. Va-
lamivel kevesebbre,
de minõségében ki-
csit jobbra van szük-
ségük. Idõskorban
általában kevesebbet
mozgunk, részben
ezzel magyarázható,
hogy energiaigé-
nyünk kissebb. Étvá-
gyunk se a régi,
csökken az emésztés
és a felszívódás mér-
téke is, melyhez
nagyban hozzájárul
az elégtelen rágás. Az
energiaszükséglet
csökkenése egyér-
telmûvé teszi, hogy a
nagy energiaértékû,
zsíros, nehéz ételeket
kell elsõsorban ke-
rülni. 
Az ételek élvezeti ér-
tékét az enyhe fûsz-
erezés javítja. Növeli
a nyálelválasztást, e-
lõsegíti a rágást és az

emésztési folyamato-
kat. Az optimális fe-
hérjeellátás még a
szellemi hanyatlást is
késlelteti. A rágási
nehézségek miatt a
szelet hús helyett
vagdalt, hasé, vagy
töltelék készítése se-
gíthet, több halat,
baromfit, sajtot, kel-
lene fogyasztani. El-
sõsorban az alacsony
hús fogyasz tássa l
függ össze az idõs
emberek vashiánya,
vérszegénysége is.
Rendkívül  fontos  a
kornak  megfelelõ  vit-
aminpótlás, gyümöl-
csöt naponta (több-
ször is) kellene enni.
Ezek csakúgy, mint a
zöldségfélék, sok vi-
tamint és ásványi a-
nyagot tartalmaznak,
nem hiányozhatnak
a táplálékaink közül.
Az ásványi anyagok
közül kiemelném a
megfelelõ mennyisé-
gû kalcium bevitelt,
ami napi tej és tejter-
mékfogyasztásra ösz-
tönöz.
A megfelelõ D-vita-
min-ellátásra is gon-
dolni kell: indokolt
lenne a rendszeres,
szabadban történõ
mozgás. 
Az idõs, magányos
ember táplálkozása
sokszor nem elég vál-
tozatos, mikrotápa-
nyagokban (vitami-
nokban, ásványi a-
nyagokban) hiányos.
Leggyakrabban  a  B1-
,  a  B2-,,  a  B6-,,  a  B12-
,  a  C-vvitamin,  a  fol-
sav,  valamint  a  kalci-
um,  a  vas,  a  cink
marginális  hiánya
alakul  ki. Fontos,
hogy az étkezésnek
adjuk meg a módját,
még ha egyedül é-
lünk is terítsünk meg
és étkezzünk kelle-
mes körülmények

között, hétvégére hív-
junk barátokat, roko-
nokat, hiszen a bará-
tok a legjobb bánat-
ûzõk.
A renyhe bélmozgás
következtében gyako-
ri jelenség a székre-
kedés. Hashajtók
használata helyett
élelmirostokban gaz-
dag táplálékok fo-
gyasztásával lehetne
ezen segíteni. (Nyers
gyümölcs, zöldség,
magas kiõrlésû liszt-
bõl készült termékek,
magokkal dúsított
barna kenyér) 
A savanyú tejtermé-
kek fogyasztása is
serkenti a bélmoz-
gást. Idõskorban
csökken a szomjú-
ságérzés, így köny-
nyen elégtelenné vá-
lik a folyadékbevitel.
Pedig 6-8 pohár víz,
gyümölcslé, tea elfo-
gyasztására szükség
van. 
A boldogság hormo-
nokat ne édességgel,
hanem mozgással
próbáljuk elõcsalo-
gatni, de errõl majd a
jövõ hónapban.
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Egészség-Halom

A  HHOOSSSSZZÚÚ ÉÉLLEETT TTIITTKKAA:  AA MMEEGGFFEELLEELL TTÁÁPPLLÁÁLLKKOOZZÁÁSS I.  RRÉÉSSZZ

Öregember nem vén ember - tartja a
közmondás, s ezzel biztosan sok
érintett egyetért. Már csak azért is,
mert az öregség nem betegség, azaz
nem okvetlenül jár panaszokkal. Az
esetek java részében azonban az
életévek elõrehaladásával a
betegségek gyakoribbá válnak. 
Mi tehetõ a megelõzésük, a minél
egészségesebb öregkor érdekében?
Összeszedtem egy csokorba azokat
a lehetõségeket, melyek csak
elõnyünkre válhatnak még 60, 70
vagy akár 80 évesen is. Az elsõ
részben a táplálkozásé a szerep.
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Színes

Ferter János karikaturista

-  R e j t v é n y  - Másik is...

Egyik is...

- Milyen telefonja van? 
- Nokia. 
- És azon belül? 
- Ericsson 318-as. 

- Töröltem a hívásátirányítást a kóddal, de nem jó! 
- Milyen kóddal? 
- Rácsos linzer, rácsos linzer, 002, rácsos linzer és a küldés gomb. 

- A telefonom azt írja ki, hogy várjon. Várjak? 

- Ez a készülék egy nagy sz*r! Ha tudtam volna, a Pannon GSM-hez
mentem volna, nem magukhoz...

É L E T A Z Ü G Y F É L S Z O L G Á L A T O K O N
- s z e m e z g e t é s  v a l ó s  e s e t e k b õ l -

Már az elõbb is telefonál-
tam, akkor is félrekapcsol-
tak. Most jó helyen vagyok?
- Attól függ, mit szeretne. 
- Háát, azt most hagyjuk!

- Pár órája az a gondom,
hogy nem csörög a telefo-
nom, amikor hívnak. 
Ericssonom van... 
- Valószínûleg bekapcsolta
a néma üzemmódot. Lát a
kijelzõn egy áthúzott hang-
jegyet? 
- Igen, de nekem nem ez a
gondom, hanem amint már
mondtam... 
- ...de ez lesz a gond. Pró-
bálja meg hosszan nyomni
a CLR gombot, így kikap-
csolja a néma üzemmó-
dot...
- ...jó, jó, tudom, ezt már
próbáltam, értek annyira
ehhez a telefonhoz, higgye
el... 
- Értem, akkor legyen
szíves a piros NO gombot
megnyomni... 
- Most így beszélgetés
közben? 
- Igen. 
- Jó, akkor most  
megnyom....




