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B O L D O G S Z Ü L E T É S N A P O T

JÓ TANÁCSOK A TÉLRE

Az elmúlt években nem múlt el úgy ftési
szezon, hogy ne kellett volna sajnálatos
halálesetekrl beszámolni, melyek nagy
része kell odafigyeléssel elkerülhet lett
volna.  A lakosság egyre nagyobb há-
nyada néhány napon belül igyekszik
beüzemelni a több hónapja kikapcsolt
állapotban lév ftkészülékeket. 

(3. oldal)

“A SZERETET HIHETETLENÜL
SOK AT MEGOLD”

2009- A BERUHÁZÁSOK ÉVE

“Életünket két nagy er mozgatja; a
hatalom, a birtoklás, "az én akarom"
kijelentése, s a szeretet ereje, melybe a
védelem, a biztonság nyújtása is
benne foglaltatik. Ezeknek kell a
személyes életünkben, egyensúlyban
mködni, s ez a párosság és ellen-
tétesség található mindenhol a világ-
mindenségben.”

(7. oldal)

Városunkban a 2009-es év a beruhá-
zások jegyében zajlik. Több olyan é-
pítkezés valósul meg, melynek pályá-
zatát még 2008-ban nyújtottuk be. A
megítélt támogatási összegek jó helyre
kerültek, hiszen sorra szépülnek intéz-
ményeink. Errl bizonyosodhatott meg
Varju László országgylési képvisel,
a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium fejlesztésekért felel s
államtitkára is 2009. szeptember 16-i
látogatásán...

(2. oldal)

A Kék Óvoda immár 30 éve mködik Szi-
gethalmon, és ez alatt hosszú utat járt végig
az intézmény. Ha ezek a falak mesélni tud-
nának, sok-sok gyermek és felntt élményei
elevenednének meg elttünk, hiszen sok o-
lyan szül van, aki óvodás éveit itt kezdte,
és most saját gyermekét is ide kíséri nap
mint nap. A Csepel Autógyár óvodájaként
látott napvilágot az épület, majd a gazda-
sági változások miatt megszn gyár he-
lyébe Szigethalom Önkormányzata lépett
fenntartóként, és az akkor még Napközi-
otthonos Óvoda, majd a Négyszínvirág
Óvoda részévé vált. Évrl évre mindig
szebb és szebb lett ez a hely. Az udvari
játékok megújulása, az egyéni lehetsé-
geket biztosító KRESZ park kialakítása,
majd felújítása, a színpad megépítése

fontos, az ide járó gyermekek számára sok-
sok élményt biztosító változások voltak. Az
idei nyáron az épület is új arculatot kapott,
melynek köszönheten európai színvonalú
környezetben folytathatjuk pedagógiai
munkánkat. Így az épület és a hozzá tar-
tozó felszerelések korszersödtek, gazda-
godtak, de mint minden létesítmény lelke, az
ember ad életet a szép új falaknak. Az
intézmény legfontosabb része az az itt dol-
gozó, lelkes, szakmailag kiválóan felkészült
közösség, akik nélkül nem lenne olyan
kedves épület sok-sok gyerek és felntt
számára. k azok, akik a mindennapok-
ban a vállukon viszik az óvoda életét, vál-
tozatos programjaik, egyedi ötleteik teszik
azzá a Kék Óvodát, ami.

(10. oldal)
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Államtitkári látogatás Szigethalmon

PPROJEKT NEVE TTELJES ÖSSZEGE SSAJÁT FORRÁS TTÁMOGATÁS ÖSSZEGE
Szent  István  Általános  Iskola  Szabadkai  
úti    épületének  teljes  felújítása 281 224 703 Ft 31 224 703 Ft 250 000 000 Ft 
Szigethalmi  Tüskevár-  középkori  lovagi  
csarnok  és  várudvar  az  élõ  múzeumfaluban 128 485 228 Ft 12 848 523 Ft 115 636 705 Ft 
Négyszínvirág  Óvoda  Mû  úti  
épületének  felújítása 30 752 141 Ft 12 354 458 Ft 18 397 683 Ft 
Gróf  Széchenyi  István  Általános  Iskola  
akadálymentesítése 41 467 142 Ft 16 467 142 Ft 25 000 000 Ft 
Szigethalom  és  Környéke  Gyermekjóléti  és  
Családsegítõ  Szolgálat  épületének  bõvítésére  
és  új  eszközök  beszerzése 61 328 915 Ft 11 328 915 Ft 50 000 000 Ft 

Városunkban a 2009-es év a beruházások jegyében zajlik. Több olyan építkezés valósul meg, melynek
pályázatát még 2008-ban nyújtottuk be. Az alábbi táblázatban bemutatjuk az építkezések legfõbb adatait:

DRR.  SCCHHUULLLLEERR GÁÁBBOORRNNÉÉ

alpolgármester

A megítélt támogatási
összegek jó helyre
kerültek, hiszen sor-
ra szépülnek intéz-
ményeink. Errõl bizo-
nyosodhatott meg
Varju László ország-
gyûlési képviselõ, a
Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Miniszté-
rium fejlesztésekért
felelõs államtitkára is
2009. szeptember
16-i látogatásán, akit
Fáki László polgár-
mester, dr. Schuller
Gáborné alpolgár-

mester és Csiszérné
Halász Ildikó projekt
menedzser kalauzolt
végig a beruházáso-
kon. Az egyes hely-
színeken a helyi veze-
tõk és a kivitelezõk
fogadták a látogató-
kat. 
Az Óvodában büsz-
kén mutatták a meg-
újult épületet, benne
a befedett teraszt, a
kicserélt padlót és a
frissen festett cso-
portszobákat. Az é-
pítés alatt álló továb-
bi intézmények terü-
letén tájékoztatást
kaptak a látogatók  a
projektek állásáról,

mely alapján megál-
lapítható, hogy min-
denhol az ütemterv-
nek megfelelõen ha-
ladnak a munkák.
Hamarosan befeje-
zõdnek a Szent István
Általános Iskola Sza-
badkai úti épületé-
nek, valamint a Szi-
gethalom és Környé-
ke Gyermekjóléti és
Családsegítõ Szolgá-
lat székhelyének
munkálatai és bir-
tokba vehetik a fel-
nõttek és a gyerekek.
2010-ben a szeptem-
beri Viking találkozót
pedig megújult kör-
nyezetben bonyolít-

hatja le az Õskultúra
Alapítvány és a Pol-
gármesteri Hivatal.

A látogatás végén
Varju László gratulált

az eddig elért ered-
ményekhez és sikere-
ket kívánt Szigetha-
lom további fejleszté-
seihez.

Egyesületünk  2009-
ben  is  tevékenyen
részt  vett  Szigethalom
életében.  Tagjaink
száma  folyamatosan
emelkedik.  Az  új
tagok  között  örvende-
tesen  sok  a  fiatal,
illetve  a  több  ifjú  pol-
gárõr  is  teljesít  szol-
gálatot  egy-eegy  ren-
dezvényen.  Éjsza-
kánként  több  autó  is
járja  a  várost  ügyelve
a  rendre  és  a  bizton-
ságra.

SZZIIGGEETTHHAALLMMII POOLLGGÁÁRRÕÕRR

EGGYYEESSÜÜLLEETT ELLNNÖÖKKSSÉÉGGEE

Nappali szolgálataink
jó része a városi prog-
ramok biztosítása je-

lenti. Igyekszünk leg-
jobb tudásunk szerint
elvégezni a ránk bízott
feladatot, melyet a la-
kosság is elismer. 

"Tisztelt Fáki Úr! Kö-
szönetem kifejezése vé-
gett írok Önnek. Az
elmúlt idei nyár ismét
eseményekben gazdag
volt itt városunkban
Szigethalmon. Ehhez
több szponzor, magán-
személy és egyesület
hozzájárult, melyeknek
köszönettel tartozunk.
Emellett nagymérték-
ben segítette a lebo-
nyolítást a Szigethalmi
Polgárõr Egyesület
melyrõl nagyon sokan
megfeledkeznek, pedig

önkéntes módon végzik
munkájukat említésre
méltóan. Kiemelném
például a X. Ikertalál-
kozót, melyen szintén
részt vettek és segítet-
ték lebonyolítását. Kie-
melném a Sport utcát
Suzuki autóval lezáró
fiatalembert, aki fela-
datán túl segített a ba-
bakocsival rendelkezõ
szülõknek (többek kö-
zött nekünk is) és gye-
rekeknek az átkelés-
ben a forgalmat meg-
felelõen irányítva.
Remélem a jövõben is
ilyen élményekben
gazdag évet zárhatunk
és a családjainknak
lesz alkalma a kelle-
mes idõtöltésre és ki-

kapcsolódásra itt hely-
ben. Tisztelettel: 

Tóth Adrienn"

Reggelente folyamato-
san ott vannak tagja-
ink az iskolák elõtt se-
gítve a forgalmat, a di-
ákok közlekedését.
Szolgálataink alatt
többször aktív segítsé-
get nyújtottunk a rendõ-
röknek.
Így történt ez 2009.
október 10-én éjszaka
is. Szolgálatot teljesítõ
tagjaink négy gyanús
fiatalra lettek figyelme-
sek, akiknek kezében
kanna és csõ volt. A
polgárõrök feltûnése-
kor elrejtették a ke-
zükben lévõ eszközö-

ket egy autó alá és be-
szálltak rendszám nél-
küli autóba, melyet
nem sokkal késõbb
megtaláltak polgárõre-
ink. A rendõrök meg-
érkezéséig visszatar-
tották az elkövetõket a
helyszínen. Az utcá-
ban megtalálták azt az
autót is, melynek ben-
zinsapkáját letörték,
illetve ajtaját felfeszí-
tették.

Az  eset  kapcsán  ismét
felhívjuk  a  lakosság
figyelmét  arra, hogy
éjszakára lehetõség
szerint ne hagyjuk az
autót az utcán. A-
mennyiben a kapun
belüli beállás nem old-

BESZÁMOLÓ A SZIGETHALMI POLGÁR R EGYESÜLET MUNKÁJÁRÓL
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ható meg, legalább ne
hagyjunk értéket az
autóban. Többször elõ-
fordult már, hogy Szi-
gethalom határain kí-
vül segítettek tagjaink
egy-egy feladat meg-
oldásában. Legutóbb a
XXII. kerületi polgár-
õrök köszönték meg
egyik tagunk kitûnõ
helyzetfelismerésén

alapuló segítségét.
Csúcsforgalomban ba-
leset történt az egyik
fõúton. Polgárõr tár-
sunk észlelve a bajt a-
zonnal szolgálatba he-
lyezte magát és a
rendõrök, valamint a
kollégák megérkezé-
séig szakszerûen irá-
nyította a forgalmat. 
Köszönjük Nagy Imré-

nek, hogy öregbítette
Egyesületünk hírne-
vét. Eddigi eredménye-
ink megvalósításához
nyújtott anyagi és er-
kölcsi támogatást ezú-
ton köszönjük meg
Szigethalom Város
Képviselõ Testületé-
nek, a Szigetszentmik-
lósi Rendõrkapitány-
ság vezetõjének és dol-

gozóinak, a Pest me-
gyei Polgárõr Szövet-
ségnek, valamint Szi-
gethalom város lakos-
ságának.
Feladatainkat a jövõ-
ben is igyekszünk e-
rõnkhöz mérten maxi-
málisan ellátni. Ehhez
a munkához várjuk
további önkéntesek
jelentkezését.

A  Szigethalmi  
Polgárõr  Egyesület
elérhetõségei:
Postacím:  2315
Szigethalom,  Kossuth
Lajos  utca  10.
Telefon.:    Polák  János
szolgálatvezetõ  06-
20/218-77383

FF T É S I SZEZON T Z V É D E L M I E L Í R Á S A I

HAAJJAASS TIIBBOORR

tû. alezredes
tûzoltóparancsnok

Az elmúlt években
nem múlt el úgy fûtési
szezon, hogy ne kellett
volna sajnálatos halál-
esetekrõl beszámolni,
melyek nagy része kel-
lõ odafigyeléssel elke-
rülhetõ lett volna.  A
lakosság egyre na-
gyobb hányada néhány
napon belül igyekszik
beüzemelni a több hó-
napja kikapcsolt álla-
potban lévõ fûtõkészü-
lékeket. A biztonságos
üzemeltetéshez azon-
ban ilyenkor több
dologra is érdemes
odafigyelni.

Az elmúlt fûtési sze-
zonban sok áldozatot
követelt Magyarorszá-
gon az alattomos, szín-
telen, szagtalan szén-
monoxid, mely általá-
ban a gázkészülékek
szakszerûtlen beköté-
sébõl, a gáz nem töké-
letes égésébõl, a kémé-
nyek nem megfelelõ
állapotából, valamint
az égéstermékek ké-
ményen keresztül tör-
ténõ visszaáramlásá-
ból adódott. A kémé-
nyek évenkénti elle-
nõrzését, majd lega-
lább négyévenkénti
mûszaki felülvizsgála-
tát jogszabály írja elõ,
azonban a lakosság el-
térõ véleménnyel fo-
gadja a szakember
megjelenését. Fontos,

hogy ezen elõírásokat
mindenki vegye tudo-
másul és a saját, il-
letve családja egész-
sége és vagyonbizton-
sága érdekében az el-
lenõrzést évente végez-
tesse el. A biztonságos
fûtéshez idõnként a
gázkazánokat is át kell
vizsgáltatni. 
A jogszabály ugyan
csak ötévenkénti felül-
vizsgálatot ír elõ, azon-
ban célszerû azt éven-
te elvégeztetni. A ma-
gas fûtési költségek
rákényszerítik az em-
bereket a minél jobb
légzárású nyílászárók
beépítésére, azonban
ezek egyúttal a ve-
szélyt is fokozzák, fõleg
ott, ahol a nyílt égés-
terû berendezések
(gázbojler, kéményes
konvektor, kazán, cirkó)
elszívhatják az oxi-
gént, vagy példának
okáért a bekapcsolt
szagelszívó hatására
lecsökken a lakásban
a levegõ koncentráció-
ja. Gondoljunk csak
arra, ha kizárjuk a
hideget, ezzel együtt
kinn reked az éltetõ
oxigén is. De akkor
mégis mit tehetünk?

Megoldást jelenthet a
problémára a szabá-
lyozott szellõzõ beren-
dezés, illetve a rend-
szeres szellõztetés. A
szén-monoxid - elkeve-
redve a levegõvel - be-
lélegzés esetén fulla-
dást okozhat. A gázké-
szülékekkel ellátott

helyiségekben érde-
mes szénmonoxid jel-
zõkészüléket is felsze-
reltetni a balesetek el-
kerülése céljából. 
Ha a baj mégis meg-
történt, jó tudni, hogy
a mérgezés tünetei je-
lentkezhetnek hirte-
len, vagy fokozatosan
is. A mérgezési tüne-
tek a következõk lehet-
nek: szédülés, nehéz
légzés, fejfájás, émely-
gés, hányinger, gyen-
geség, súlyos esetben
ájulás. Ha ezek közül
valamelyiket, vagy egy-
szerre több tünetet ta-
pasztalunk, joggal gya-
nakodhatunk szén-
monoxidmérgezésre.
Ilyenkor azonnal ki
kell menni a friss leve-
gõre és haladéktalanul
orvost, mentõt kell
hívni! Amennyiben
szén-monoxidot észle-
lünk, azonnal nyissuk
ki az összes ablakot és
ajtót, hogy a gáz kiszel-
lõzhessen! Ilyenkor
rögtön ki kell kapcsol-
ni a tüzelõberendezést,
ha ez lehetséges!
Hagyjuk el az épületet,
és addig ne is men-
jünk oda vissza, amíg
fennáll a mérgezõ gáz
kritikus koncentrá-
ciójának veszélye! Az
azonnali orvosi segít-
ség kérése mellett az is
fontos, hogy addig ne
használjuk újra a tü-
zelõ/fûtõ berendezést,
amíg a szükséges en-
gedélyekkel rendelkezõ
szakember át nem
vizsgálta és meg nem

javította a hibákat! 
A szén-monoxidon túl
további veszélyt jelent
a gázszivárgás is,
melynek könnyebb
észlelhetõsége végett
ún. szagosító anyagot
kevernek a gázhoz, a-
mely segít a szivárgás
felismerésében. Aki
ilyet észlel, haladékta-
lanul zárja el a gáz fõ-
elzáró golyóscsapját és
szellõztesse át a la-
kást. Ilyen esetben ke-
rüljük el minden olyan
berendezés haszná-
latát, amely szikra-
képzõdéssel, gyújtási
veszéllyel járhat. 

Magas gázkoncentrá-
ció esetén egy villany-
kapcsoló felkapcsolá-
sa, egy cigaretta meg-
gyújtása is végzetes
következményekkel
járhat. Fontos megje-
gyezni továbbá, hogy
bárminemû fûtõbe-
rendezésrõl is legyen
szó, azt nem szabad
letakarni, valamint,
hogy a fûtõtest és a
környezetében lévõ
éghetõ anyag között
akkora távolságot tart-
sunk, hogy azt semmi-
lyen körülmények
között se tudja begyúj-
tani. 

A fentiekben leírtakat
megszívlelve bizton-
ságban élvezhetjük
otthonunk melegét.

MEGHÍVÓ

KÖZMEGHALLGATÁSRA
Szigethalom  Város  Polgár-
mesteri  Hivatalának  Ön-
kormányzata  tisztelettel
meghívja  Önt  soron  kö-
vetkez  közmeghallgatá-
sára,  melynek  Idpontja:
2009.  november  23.
(hétf)  18  óra;  Helyszíne:
Városi  Szabadid  Központ
(2315  Szigethalom,  Sport
utca  4.).  Témája:  Szigetha-
lom  Közbiztonsága
A  rendezvényen  részt
vesznek  a  Szigetszentmik-
lósi Rendrkapitányság
munkatársai.

Polgárrmessterri  Hivatal

É R T E S Í T É S
ARIES Kft. (2310.
Szigetszentmiklós,
Határ u. 12-14) ér-
tesíti a Tisztelt la-
kosságot, hogy 2009.
évben az alábbi mun-
kaszüneti napokon
dolgoznak, ennek
megfelelõen a sze-
métszállítás a követ-
kezõk szerint történik: 
2009.  december  25.
munkanap
2010.  január  4.
munkanap  (2010.
január  1.  helyett)

Elnézést  kérünk,  hogy  a
Gólyanap  támogatói  kö-
zül  a  SZÉP  ABC,  illetve
Regényi  Tiborné neve  ki-
maradt.  Köszönjük  neki  a
felajánlott  fornetti  süte-
ményt.

Szerrvezk
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R e n d r s é g i  h í r e i n k
SZZIIGGEETTSSZZEENNTTMMIIKKLLÓÓSSII

REENNDDÕÕRRKKAAPPIITTÁÁNNYYSSÁÁGG

A Szigetszentmiklósi
Rendõrkapitányság
nyilvántartása sze-
rint szeptember hó-
napban Szigethalom
területérõl tíz bûn-
cselekményt jelentet-
tek be. Ebbõl egy
kísérleti stádiumba
maradt így csak ron-
gálási kár keletke-
zett. Egy bûncselek-
ményt falbontással
követtek el, amire
már rég nem volt
példa. Sajnos, hogy
volt még mindig
szúnyogháló kivágás
módszerével elköve-
tett cselekmény is. Az
elszomorító, hogy
még mindig két eset-
ben besurranásról is
érkezett bejelentés.
Az eltulajdonított tár-
gyak bejelentett össz-
értéke 2.058.000. fo-
rint volt. A bejelentett
legkisebb eltulajdoní-
tott érték 15.000. fo-
rint, míg a legnagyobb
532.000. A bûncse-
lekmények helyszínei
a város területé lefe-
dik.

Az elõzõ hónaphoz
képest jelentõsen nö-
vekedett a bejelentett

balesetek száma. Tíz
baleset jutott a tudo-
másunkra, melybõl
hét személyi sérülé-
ses volt, nyolc fõ köny-
nyebben sérült meg.
Ezen kívül három
anyagi káros baleset
során intézkedtek
rendõrök, mivel a ré-
szesek nem tudtak
megegyezni.

A személyi sérüléses
balesetek közül kettõ
érintette a Mû utat,
és ami elszomorító
négy a Széchenyi u-
tat. Majdnem minden
keresz tezõdésben
volt baleset, annak
ellenére, hogy táblák
jelzik az elsõbbsége-
ket./ Mû út, Fiumei
út, Temesvári út,
Szabadkai út/. Fel-
hívjuk a közlekedés-
ben részvevõk figyel-
mét, hogy a megvál-
tozott út és látási vi-
szonyoknak megfele-
lõen közlekedjenek,
tartsanak nagyobb
követési távolságot.
Figyeljenek, egymás-
ra legyenek, türelme-
sebbek vezetés köz-
ben körültekintõen
közelítsék meg a ke-
resztezõdéseket, mér-
sékelt sebességgel
közlekedjenek. A
Tököli Rendõrõrs be-

osztottjai körözés mi-
att elfogtak két fõt,
igazolás miatt elõállí-
tottak négy fõt két-
száznégy esetben fel-
jelentést tettek, és
huszonegy fõt 92.000
forint értékben, hely-
színi bírságoltak Szep-
tember 21 és 22.-én a
KRESZ. parkban, az
iskola rendõre kere-
tén belül, a két álta-
lános iskola elsõ év-
folyamosai vetélkedõ-
jén vettek részt.

2009. szeptember
27.-én éjjel, ismeret-
len tettes egy sziget-
halmi családi házra
több lövést adott le,
melynek során sze-
mélyi sérülés nem
történt. A helyszíni
szemle közben a
rendõrök a kapu elõtt
- egy szatyorban el-
helyezve- egy gyakor-
ló gránátot fedeztek
fel. A Szigetszentmik-
lósi Rendõrkapitány-
ság lõfegyverrel, lõ-
szerrel, robbanóa-
nyaggal való vissza-
élés miatt indított
eljárást ismeretlen
tettes ellen, mely el-
járásban vizsgálja
azt, hogy megállapít-
ható e súlyosabb
bûncselekmény meg-
alapozott gyanúja is.

A házban tartózko-
dott többek között
Szabó János Dániel
is, aki a sérelmére
elkövetett jogsértést
megelõzõ két társával
bûncselekményt kö-
vetett el, ezért ellene
a Pest Vidéki Nyomo-
zó Ügyészség folytat
eljárást ellene. A Pest
megyei Rendõr-fõka-
pitányság kéri, hogy
aki Szabó János
Dániel tartózkodási
helyével kapcsolat-
ban érdemleges in-
formációval rendel-
kezik, továbbá aki-
nek sérelmére Szabó
János Dániel bûn-
cselekményt követett
el, hívja a rendõrsé-
get. A hozzátartozók
közötti erõszak miatt,
alkalmazható távol-
ságtartásról szóló
2009. évi LXXII.
Törvény 2009. októ-
ber1-vel lépett ha-
tályba, amely az i-
deiglenes megelõzõ
távoltartás elrendelé-
sét a Rendõrség ha-
táskörébe utalja. 

A Rendõrség az ideig-
lenes megelõzõ távol-
tartást 72. órára ren-
delheti el, ha a kon-
krét ügy összes kö-
rülményébõl, így kü-
lönösen a bántalma-

zó és a bántalmazott
által elõadott tények-
bõl, a hozzátatozok
közötti erõszak hely-
színébõl, a hozzátar-
tozók közötti erõ-
szakra utaló jelekbõl
a bántalmazó és bán-
talmazott magatar-
tásából és egymáshoz
való viszonyából, a
hozzátartozók közötti
erõszak elkövetésére
megalapozottan lehet
következtetni. A rend-
õrség az ideiglenes
megelõzõ távoltartási
határozatot haladék-
talanul a helyszínen,
amennyiben a bán-
talmazóval szemben
az elõállítás rendõri
intézkedést alkal-
mazza, az elõállítás
idõtartalmának lejá-
ratáig hozza meg. Ez-
zel egyidejûleg az il-
letékes bíróságnál
kezdeményezi a meg-
elõzõ távoltartás el-
rendelését.
Aki az ideiglenes tá-
voltartó határozat-
ban meghatározott
szabályokat megsze-
gi, elzárással vagy
százötvenezer forintig
terjedõ pénzbírsággal
sújtható a szabály-
sértésrõl szóló tör-
vény alapján.

MOO ZZ GG AA LL MM AA SS SS ZZ AA FOO GG YY AA TT ÉÉ KK OO SS OO KK NAA PP PP AA LL II INN TT ÉÉ ZZ MM ÉÉ NN YY ÉÉ BB EE NN

MIIKKLLÓÓSSNNÉÉ HOORRVVÁÁTTHH

KAATTAALLIINN

szociális szakmai vezetõ

Programokkal  teli  õsszel
zárták az évet ellátotta-
ink. A budapesti állat-
kert látogatásával nyi-
tottuk a szeptembert, a-
minek utazási költségei-
hez egy kedves felajánló
hozzájárult. Majd az õsz
színeinek megtekintésé-
vel folytattuk egy Duna
parti séta keretében.
Egy Ráckevei tanya láto-

gatásával zártuk a hó-
napot, ahol lehetõség
volt lovaglásra, állatsi-
mogatásra.

Október  elsején az
intézmény idõseit kö-
szöntötték elõadásuk-
kal, amire õszinte lelke-
sedéssel és sok gyakor-
lással készültek.

Október  7-één  részt vet-
tünk a bauMax- akciós
napján. Ezen a napon
ellátottaink az áruház
egy munkatársának ol-

dalán töltöttek el egy na-
pot és a termékek árcé-
dulázását együtt végez-
ték. Ezzel a nappal sze-
retné a bauMax felhívni
az emberek figyelmét
fogyatékkal élõ ember-
társaink képességeire.
Így szeretne hidat építe-
ni az egészséges és fo-
gyatékos emberek kö-
zött, felhívni a figyelmü-
ket arra, hogy milyen
fontos a fogyatékkal élõ
embertársaink társada-
lomba, munkába való
integrálása.

Október  második  hete
az Intézményben a köz-
lekedési szabályokról
szólt. Mindennap ezzel
kapcsolatos feladatot
kaptak az ellátottak. Két
nap lehetõségük volt,
hogy a KRESZ pályán is
gyakoroljanak, illetve
ismereteiket bõvítsék.
Elsõ alkalommal a Mû
úti óvodásokkal, ahol
egy kedves bábelõadást
is kaptak ajándékba
ellátottaink, amit saját-
készítésû faldísszel kö-
szöntek meg. Második

alkalommal pedig a
szigetszentmiklósi rend-
õrség munkatársával
látogattak ki a KRESZ
pályára egy elõadást kö-
vetõen. Ellátottaink
részt vettek a Gróf Széc-
henyi Általános iskola
papírgyûjtési akciójá-
ban, egy beteg gyermek
gyógyulásáért.

Az  intézmény  minden-
kinek  köszöni  a  példaér-
tékû  hozzáállást  és  e-
gyüttmûködést.
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KE T T S ÜNNEP AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYBEN

MIIKKLLÓÓSSNNÉÉ HOORRVVÁÁTTHH

KAATTAALLIINN

szociális szakmai vezetõ

Idén október elsején
intézményünk idõ-
seit köszöntöttük, az
idõsek világnapja al-
kalmából és egyben
ünnepeltük az intéz-
mény 10 éves fennál-
lását, mûködését.
Köszöntõt mondott
az intézmény vezetõ-
je, Kulcsár Sándor-
né, és Fáki László

polgármester úr. A
város két általános
iskoláinak vezetõi és
diákjai valamint a
Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat kol-
legái nem csak szó-
ban köszöntötték
idõseinek, de ajándé-
kot is nyújtottak át
részükre.
A köszöntõk után,
mûsorral színesítet-
tük meg idõseink és
vendégeink napját.
Felléptek a Halásztel-
ki Bocskai István

Református Ált. isko-
la kisdiákjai, nép-
tánccal és énekkel. A
Fogyatékosok Nap-
pali Intézményének
ellátottai verssel és
énekkel ("nem csak a
20 éveseké a világ")
ünnepelték idõsein-
ket. Majd a Sziget
Néptánc csoport kö-
vetkezett színvonalas
elõadásukkal. Vége-
zetül pedig Bella
köszöntötte õket egy
általa írt szép, tiszte-
letteljes verssel és az

ünnepséget dalaival
zárta. Idõseinket az
intézménnyel kap-
csolatban álló szemé-
lyek és beszállítók is
megtisztelték a lehe-
tõségeikhez mérten
ajándékkal, ünnepi
ebéddel.
Utólag is mindenki-
nek szeretnénk meg-
köszönni megtisztelõ
jelenlétét és hozzájá-
rulását valamint kö-
szönteni a város idõ-
seit.

TTiisszztteelltt  BBeetteeggeeiimm!!
Kérem Önöket, hogy
panaszmentesség e-
setén is évente egy
alkalommal a sziget-
halmi rendelben a
rendelési idnkben
s z r v i z s g á l a t o n
megjelenni szívesked-
jenek.
""TTEEGGYYÜÜNNKK  EEGGYYÜÜTTTT
AAZZ  EEGGÉÉSSZZSSÉÉGGÜÜNN-
KKÉÉRRTT!!""

Dr. Vékony Irma
a IV. körzet háziorvosa

M i c s o d a  f i g u r a - Zenés irodalmi korrajz

KOONNTTRRAA MAARRIIKKAA SZZVVIITTAA

"Én minden elõadáson ott
vagyok!" - kacsint rám be-
mutatkozás után Figura
Ede a Magyarhertelenden
élõ elõadómûvész, amikor a
hamarosan kezdõdõ prog-
ramra terelõdik a szó. A
Hegedüs Géza Városi
Könyvtár és a Filmszaka-
dás Film Klub által közösen
szervezett est elõtt va-
gyunk. Jó hangulatban,
bizsergetõ várakozással ü-
lök be a Kultúr Színház-
termébe. Tudtam, hogy
megzenésített szerelmes
verseket fogok hallani
Shakespeare-tõl Kosztolá-
nyiig, Petõfitõl Varró Dá-
nielig.  Csak azt nem tud-
tam, hogy idõutazáson is
részt vehetek ezen az estén.

Gyermekkorom jól ismert
világába repít vissza a mû-
vész, felidézve az iskolai
élet egy-egy emlékezetes,
humoros vagy épp tanulsá-
gos pillanatát. Remek elõ-
adókészséggel, nagy em-
pátiával és kiváló humorral
kelti életre az iskola külön-
bözõ figuráit, eseményeit.
Egyik pillanatról a másikra
változik át pusztán a sza-
vak, a mozgás és a fantázia
segítségével a szemünk lát-
tára nagymenõ fiúból vi-
hogó kamaszlánnyá.
Figura Ede élete folyamán
volt óvóbácsi és tanító, lát-
szik, hogy jól ismeri a gyer-
mekeket. Érzékeli a gyer-
meki lélek minden rezdü-
lését, így élethûen tudja be-
mutatni az elsõ szerelem
szépségeit és nehézségeit.
Sok humorral tart görbe
tükröt elénk, és mi szívbõl

tudunk kacagni a látot-
takon, majd meghatottan
hallgatjuk a megzenésített
verseket. Idõutazásunk a
mában folytatódik. Kiderül,
hogy milyen sok hasonló-
ság és különbség van a ré-
gebbi korok és ma szerel-
mesei között. Az elhangzott
versekbõl megtudjuk, hogy
miért szép a nagy, piros,
elálló fül, hogy hogyan
találkozott Kukorica Jancsi
és Iluska a patak partján.
Kiderül, hogy miért reszket
a bokor, hogyan lehet a
legrövidebben szerelmet
vallani SMS-ben, és ez
miért praktikus, és hogy
néha olyan jó gondolni a
szerelemre kicsiknek és
nagyoknak egyaránt.

Az est folyamán a mûvész
megénekeltet bennünket
külön a fiúkat és külön a
lányokat. A lányoké termé-
szetesen kiváló - no, jó, a
fiúké is elmegy! Végül a
Hegedüs Géza Városi
Könyvtár részérõl Szabó
Zsuzsanna fõ szervezõ kö-
szöni meg a mûvésznek az
elõadást. Mindenki moso-
lyogva, jókedvûen jön ki a
terembõl. Valahogy senki-
nek sem akaródzik még
hazaindulni, csak egy kis
beszélgetés után. Kifelé
menet a mûvészrõl szólva
valaki megjegyzi: "Micsoda
figura!" 
Igen! Micsoda figura!
Figura Ede.

Szigethalom Turistája következõ forduló
2009.11.07. Visegrád
Ex  Visegrado  Paradiso  terrestri  3.  forduló

Távok: 
Gyalogos: 40, 30 és 20 km Dömösi rajttal
10 km Pilisszentlászlói és Visegrádi rajttal
Nevezési díj:
Gyalogos: 40,30,20 km 1000 Ft/ TE tagoknak 500 Ft
10 km: 800 Ft/ TE tagoknak 400 Ft
Futó: 1500 Ft/ TE tagoknak 750 Ft  (ez tartalmaz plusz
díjazásként érmet, 1-3 férfi-nõiteljesítõ különdíj) A túrára
buszt indítunk, mely 6:30-kor indul a szokott helyekrõl.
Jelentkezés: Balogh Károlyné, 2315, Szigethalom, 
Piac utca 23. 
Telefon: 06-24-514-955
Mindenkit szeretettel várunk! Rendezõség
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SZÜRETI  
CSALÁDI  NAP

“A CSEPEL AUTÓGYÁR
TÖRTÉNETE KIÁLLÍTÁS”

MEGNYITÓJA

DEÁK  GÁBOR  

SZ.L.E. elnök

Szõlõszüret, préselés, must-
kóstolás, vendéglátás, kéz-
mûves foglalkozások, ko-
rongozás, nemezelés, szö-
vés-fonás, népi játékok,
táncház, kürtöskalács ké-
szítés, és felsorolni sem le-
het azt a gazdag progra-
mot, amivel a helytörténeti
múzeum lelkes csapata
várta szombaton Sziget-
halom "apraját-nagyját".
Ezen a napon nyitotta meg
a múzeum a CSEPEL AU-
TÓGYÁR TÖRTÉNETI KIÁ-
LLÍTÁSÁT. Az idõ és a han-
gulat kitûnõ volt kicsik és
nagyok mind megtalálták
az õket érdeklõ programo-
kat. Lehetet "nosztalgiázni"
a régi képeken, traktoro-
kon és gépeken. Sok szi-
gethalmi "lokálpatrióta"
vett részt a megnyitón,
kérünk benneteket, hogy
szóljatok a környezetekben
mindenkinek, hogy a kiál-
lítás még sokáig nyitva
tart, és érdemes megnézni.
KÖSZÖNJÜK.

Mit kell tudni a TIGÁZ tájékoztatóról?

A internet története I. RÉSZ.

LAACCZZÓÓ PÁÁLL

megújuló energetikai szakértõ
SZ.L.E. alelnök

Valószínûleg már mindenki
megkapta a TIGÁZ tájékoz-
tatóját. Mi van a levélben?
Mit kell róla tudni? Legfõ-
képpen nem kell tõle megi-
jedni, semmiféle kötelezett-
séget nem tartalmaz.
2009. július 1.-i hatállyal
megszûnt a közüzemi szol-
gáltatás, helyette verseny-
piaci viszonyok léptek életbe
a földgáz szolgáltatás terü-
letén is. Ez egy igen jelentõs
változás, de egy lakossági
fogyasztó sem vett észre sem-
mit belõle.

A TIGÁZ által kiküldött levél
pusztán ezt a változást is-
merteti. Mivel rengeteg vál-
tozással jár az áttérés (a szol-
gáltatás elnevezésétõl kezdve
a szolgáltató váltás lehe-
tõségéig), ezért a régi rend-
szerben kötött szerzõdéseket
is meg kell újítani. Ha valaki
nem újítja meg, akkor sem
történik semmi, hiszen a
szolgáltató ugyanúgy szolgál-
tat gázt, mint eddig. Hasonló
a helyzet, mint 1989. au-
gusztus 20-án. Elõtte egy
nappal még Magyar Népköz-

társaságban éltünk, a követ-
kezõ napon pedig már a
Magyar Köztársaságban, de
ettõl még ugyanaz maradt az
útlevelünk, a személyi igazol-
ványunk, mindenféle szemé-
lyes okmányunk. Bizonyos
idõ elteltével ezek az ok-
mányok lecserélõdtek, de
addig teljes értékû okmányok
maradtak. Ugyanez a helyzet
a földgáz vásárlására szóló
közüzemi szerzõdéssel is.
Ha valaki precíz és szereti
tisztába tenni az ügyeket,
akkor van lehetõsége indít-
ványozni a szerzõdés módo-
sítását, nem kell megvárnia a
TIGÁZ kezdeményezését.

Mi az a versenypiac?
Az EU tagállamai vállalták,
hogy biztosítják az egymás
közti szabad áru kereskedel-
met, minden állampolgárra
és minden termékre kiter-
jedõen. Ez a szabad keres-
kedelem vonatkozik a föld-
gázra is és a villamosenergiá-
ra is (hiszen ezek is termé-
kek). Így hát minden magyar
állampolgárnak lehetõsége
nyílik arra, hogy bárkitõl
vásárolhasson ezekbõl az
energiaforrásokból. Mivel
mindenki lakásába csak egy
gázcsõ és egy villanyvezeték
van bekötve, ezért szét kellett

választani a földgáz és a vil-
lany mint termék keres-
kedelmét és ezek célba jut-
tatásához szükséges veze-
tékhálózatok üzemeltetését.
Ily módon igaz, hogy csak egy
szolgáltató biztosítja a gáz-
vásárlás és egy másik a vil-
lany vásárlás lehetõségét (be
van kötve a gázcsõ és a vil-
lanyvezeték), de ezek túlolda-
lán bárki rákötheti a gáztáro-
zóját és az erõmûvét, azt pe-
dig már megválaszthatjuk,
hogy kinek a gázát és a vil-
lanyát vesszük meg.

Mi  az  az  egyetemes  szolgál-
tatás?  
Gyakorlatilag ugyanaz, mint
amit már a lakosság eddig is
megszokott. Ugyanúgy alap-
díjat és gázdíjat kell fizetni, a
számla is hasonlóképpen néz
ki, ugyanaz a szolgáltató biz-
tosítja a csõvezetéket is és a
földgázt is. Viszont meg van
mindenkinek a lehetõsége,
hogy szabadon kilépjen ebbõl
az ellátási formából és saját
maga válassza meg, hogy
kinek a gázát veszi meg. 

A következõ számban foly-
tatjuk a napenergiáról szóló
cikksorozatot!

KRRIIVVEECCZZKKYY LAAJJOOSS

villamosmérnök
SZ.L.E. titkára

A gyökerek az 1960-as évekig
nyúlnak vissza.  A történet, a
katonai fejlesztések civil szfé-
rába való átszivárgásával
kezdõdött.
Abban az idõben merült föl
ugyanis az Egyesült Álla-
mokban egy kevéssé sebez-
hetõ számítógép-hálózat lét-
rehozásának szükségessége,
amelynek egy esetleges a-
tomtámadás után még meg-

maradó részei mûködõképe-
sek maradnak.  Eisenhower
elnök - a szovjetek ûrver-
senybeli sikereit ellensú-
lyozandó, a Szputnyik-1 fel-
lövésének hírére - elrendelte
a DARPA (Defense Advanced
Research Project Agency)
felállítását, amely a kutatá-
sokat a továbbiakban finan-
szírozta. Kidolgoztak egy
többközpontú, csomagkap-
csolt (ahol az adatok továb-
bítása kisebb csomagokban
történik) hálózati kommu-
nikációs rendszert (az NCP
protokollt), amely a mai TCP/

IP szabvány õsének tekint-
hetõ. Ezen az elven 1969-ben
az USA Hadügyminisztéri-
uma telefonvonalon egy kí-
sérleti jellegû, csomagkap-
csolt hálózatot hozott létre.
Kormányzati támogatással a
Védelmi Minisztériumon be-
lül megalakult az ARPANET
(Advanced Research Projects
Agency Network), Vezetõje:
Frank Heart, tagjai: Bob
Barker, Bernie Cosell, Vill
Crowter, Bob Kahn, Severo
Ornstein és Dave Walden
voltak.

F O N T O S
Nem lehet 

elégszer ismételni

FELHÍVJUK A SZIGET-
HALMI LAKOSOK FI-
GYELMÉT, HOGY EL-
KEZDÕDÖTT AZ ISKO-
LA EZÉRT FOKOZÓ-
DOTT A BALESET VE-
SZÉLYE! VIGYÁZZUNK
GYERMEKEINK TESTI
ÉPSÉGÉRE! ÉS MÁSOK
NYUGALMÁRA!
KÉRÜNK MINDENKIT,
F I G Y E L M E Z T E S S E N
ERRE MÁSOKAT IS!
DEÁK GÁBOR 
SZ.L.E. ELNÖK

SZ.L.E.  FÓRUM: IDE VÁRJUK AZOKNAK A SZIGETHALMI LOKÁLPATRIÓTÁK ÖTLETEIT ÉS ÉSZREVÉTELEIT AKIK
A VÁROSUNK ÉPÍTÉSÉRE ÉS SZÉPÍTÉSÉRE JAVASLATOKAT TESZNEK.
VÁRUNK    MINDENKIT  A  SZ.L.E.  SORAIBA,  AKI SZÍVESEN TESZ VÁROSUNKÉRT, ÉS ANNAK LAKÓIÉRT!
E-MAIL :INFO@SZIGETHALMILOKALPATRIOTAK.HU; WEB :WWW.SZIGETHELMILOKALPATRIOTAK.HU
IWIW:SZIGETHALMI LOKÁLPATRIÓTÁK DEÁK  GÁBOR TELEFON :06 70 938 99 69 SZ.L.E. 
SZEMÉLYES : GYÁRTELEPEN A KULCSMÁSOLÓNÁL 
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SSZ I G E T H A L O M ÉS KKÖ RNY ÉKE GGY E R M E K J Ó L É T I ÉS CCS A L Á D S E G Í T Õ SSZ O L G Á L A T

22331155  SSZIGETHALOM JJÓZSEF AA  ..U..4499..  ((  JJÓZSEF AA..  UTCAI ISKOLA MELLETT..))
TTEL::  0066-2244-665555-662244;;FFAX::  0066-2244-665555-662255    EE-MAIL CÍMÜNK::  GYERMEKJOLETI@@PR..  HU

"A szeretet hihetetlenül sokat megold"
SZZIIRRÁÁKK ESSZZTTEERR

Életünket  két  nagy
erõ  mozgatja;  a  ha-
talom,  a  birtoklás,  
"az  én  akarom"  ki-
jelentése,  s  a  
szeretet  ereje,
melybe  a  védelem,  a
biztonság  nyújtása  is
benne  foglaltatik.
Ezeknek  kell  a
személyes
életünkben,  egyen-
súlyban  mûködni,  s
ez  a  párosság  és
ellentétesség  talál-
ható  mindenhol  a
világmindenségben.

-Tollam serceg a pa-
píron, egy mondatot
sem akarok kihagyni,
egy gondolatot sem
akarok elveszteni.
Bánom is én, legyen
izomláz jobb kezem-
ben, de döntöttem,
mindent tudni aka-
rok… Mintha a fõis-
kolában ülnék, ren-
des diák módjára,
szemem függ az
elõadón, ezúttal Dr.
Bagdy Emõke pro-
fesszoron, aki az ag-
resszióról, annak ki-
alakulásáról, megelõ-
zésérõl tartott ne-
künk elõadást. És
még csak messzire
sem kellett utazni..a
Városi Szabadidõköz-
pont színházterme
ismerõs terep, s az
addig számomra csak
a pszihológiai tanul-
mányokból, könyvek-
bõl ismert név, teljes
életnagyságban ele-
venedett meg elõt-
tem, s az elsõ sorból,
mintegy karnyújtás-
nyira, élvezhettem az
elõadást.

Aki ott volt, annak
mondanom sem kell,
az élmény felejthetet-

len volt. Az emberi
lélek rejtelmeit ele-
mezve, a professzor
és a nõi agy titkait
fürkészve boncolgat-
tunk együtt, hol is
keletkezik az agresz-
szió, meddig kell és
lehet megelõzni, hogy
a gyermek agresszív
legyen, egyszóval hol
is ronthatjuk el a dol-
gokat…

Vaskos tanulmá-
nyok, kutatások szól-
nak e témában, azon
az estét azonban nem
kellet az értelmezõ
kéziszótárt magunk-
kal cipelni, érthetõen
és világosan megis-
merhettük elménk
kettõs pólusát, a ra-
cionális és a nõi agy
ellentétességét, a je-
lenlegi konzumkul-
túránk hátrányait, s
hogy a tudattalan
késztetésére miként
húzzuk rá a civilizá-
ció domesztikációját. 
"Az ember az ember-
rel kezdõdik", s ha a
kulturált viselkedés-
módot megtanítjuk
gyermeküknek, a túl-
zott hatalomvágyát a
szeretettel, a közvet-
len érzelmi kapcso-
lattal finoman vissza-
fogjuk, óvodás korra
már olyan gyermeket
kapunk, akinek nem
lesz az agresszióval
problémája felnõtt-
ként sem. 

A  gyermek számára
kvázi minden tulaj-
don, elõbb alakul ki
az "enyém" tudata,
minthogy saját lété-
nek tudatában le-
gyen. Ilyenkor fontos,
hogy a gyerek legszû-
kebb érzelmi kapcso-
lataiban, mintáiban a
modell pozitív képet
adjon, mert bizony az

a viselke-
désminta,
amelyikre
pozitív meg-
erõs í t é s t
kap, az fog
m e g e r õ -
s ö d n i .
Mondha-
tunk mi
bármit a
gyermek-
nek, ha el-
lentétesen
v i s e l k e -
dünk, õ is
k ö v e t n i
fogja, ezt
neveztük az "agresz-
szor mintájára törté-
nõ magatartásnak". 

S  hogyan is keletke-
zik a magasfeszült-
ség? - akadályozva
vagyok valamiben,
magas szorongási
szint keletkezik, s ezt
le kell kezelnem.
Kulturáltként nem
ütök, s nem is futok
el, s ha kisgyermek-
ként megkaptunk a
szeretet-csomagun-
kat, természetesen le
tudjuk kezelni az
ilyen helyzeteket. Ha
magasfeszültségünk
mégsem akarna ol-
dódni, alkalmazzuk
az alternatív kapcso-
lást, melyet idegrend-
szerünk egy kis moz-
gás következtében
önmaga indít el.
Ritmusokkal ébreszt-
hetjük és csitíthatjuk
is magunkat, oldhat-
juk a feszültséget
magánhangzókkal,
énekelhetünk, s vé-
gül, de nem utolsó
sorban, ne a sakál,
hanem a zsiráf nyel-
vét beszéljük. 

Köszönöm, a Gyermek-
jóléti Szolgálatnak,
hogy részese lehet-
tem a lélek ez irányú

tanulmányozásának.

"Bagdy  Emõke nem-
csak kiváló oktató és
szakalapító, hanem
szakmájának nem-
zetközi hírû, elismert
tudósa is. Nevéhez
többek között 4 tu-
dományos disszertá-
ció, 29 önálló vagy
szerkesztett könyv,
87 könyvrészlet, 187

lektorált tanulmány,
54 idegen nyelvû
kongresszusi elõadás
és 1000-nél is több
hazai szakmai fóru-
mon elhangzott elõ-
adás fûzõdik. Tudo-
mányos színvonalát
mutatja az is, hogy
1989-tõl 21 hazai és
nemzetközi pályáza-
tot nyert el."

Professzor  Dr.  Bagdy  Emke  klinikai  szakpszi-
chológus,  pszichoterapeuta,  szupervízor.  A
Károli  Gáspár  Református  Egyetem  Pszicholó-
giai  Tanszékének  vezetje,  egyetemi  tanár.
Tiszafüreden  született,  1941-bben.  Munkássága
a  klinikai  és  mentálhigiéniai  pszichológia  terü-
letén  összpontosul.  A  relaxációs  módszerek  és
az  egészségmegrzés,  lelki  önkarbantartás
(pszichofitness)  jeles  hazai  képviselje.  Pszicho-
terápiás  módszerek  terén  a  meditációs,  imagi-
nációs  valamint  álom  és  képi  folyamatokkal  dol-
gozó  (dream)  terápiák  kiképz  terapeutája.
Praxisban  is  dolgozik.  Kutatási  területei:  pár-
kapcsolati  dinamika  (viszonyelemzés),  a  hivatás-
személyiség  gondozása,  fejlesztése  és  stressz-
kezel  módszerek  hatékonysága.  Fbb  mvei:
Családi  szocializáció  és  személyiségzavarok
(1977),  Relaxációs  módszerek  (1978),  Az  MMPI
próba:  elmélet  és  alkalmazás  (1986),
Személyiségfejleszt  módszerek  az  iskolában
(1988),  A  hivatásszemélyiség  fejlesztése  (1996),
Pszichofitness  (1997).
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Gondolatok a könyvtárban
Elérhetõség:  2315  Szigethalom  József  A.  u.  59.    Tel.:  06-224/514-8810  Fax:  06-224/514-8811
Nyitva  tartás:  Hétfõ:  zárva;  Kedd:  12-119;  Szerda:  9-119;  Csütörtök:  12-119;  Péntek:  9-116;
Szombat:  9-114  Vasárnap:zárva

Guillaume  Apollinaire:
Búcsú

Letéptem ezt a hangaszálat
Már tudhatod az õsz halott
E földön többé sose látlak
Ó idõ szaga hangaszálak
És várlak téged tudhatod

Vas István fordítása

Bánóczy Istvánné Emike,
Benedek Gabriella, Bodnár
Tiborné, Dalmer Magdolna,
Fajta Ágnes, Ferenczi Edit,
Jobbágy Ildikó, Kis Kálmán,
Kiss Andrásné, Kleineizel
Mátyásné, Kun Szabolcs, Kürti
Zoltán, Lehel Dóra, Marton
Lászlóné, Merészné Kacsora
Viktória, Mészáros Imréné,
Mezei Zsuzsanna, Pádár
Attiláné, Papp Károlyné,
Táczné Nochta Tímea,
Somogyváriné Kiss Judit,
Stampfer Lászlóné. 
Támogatásukat köszönjük!

Miszori Sándorné könyvtárigazgató
és munkatársai

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

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

16  éven  aluli  olvasóknak 2009-ban
sem kell tagdíjat fizetniük! Re-
méljük, minél több gyermek olvasó
keresi fel a könyvtárat. (A kedvez-
mény a 70 éven felüliekre is vo-
natkozik.)

Könyvtárunk  2009-bben  is  a    2007
óta  változatlan    tagdíjjal  várja  Önö-
ket, a tagdíj összegét nem emeltük!
A könyvtár bõvítése azonban foly-
tatódik! Ezért kérünk minden
jószándékú olvasót, hogy lehetõsége
szerint, adakozó jellegû, emelt tagdíj
fizetésével segítse a könyvtár erõ-
feszítéseit. Köszönjük!

P r o g r a m a j á n l ó
2009.  november  9-één,  du.  17  órakor  a  Hegedüs  Géza  Városi
Könyvtárban  irodalmi délutánt,  könyvbemutatót rendezünk.
Vendégünk: Nagy Bandó András. Az ingyenes rendezvényre
szeretettel várjuk az érdekldket!
2009.  november  30-áán,  hétfn,  du.  17  órakor  író-oolvasó  találkozó
lesz a könyvtárban. Vendégünk: Takács Róbert, az "Emberevk : fe-
jezetek egy vámpír- és boszorkányvadász naplójából" cím regény
írója, a szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskola tanára.
Rendezvényünk ingyenes, szeretettel várjuk az érdekldket!

Figura Ede elõadómûvész az óvódásoknak zenélt..



MAARRKKÓÓ TIIBBOORRNNÉÉ

DOOMMOOKKOOSS ILLOONNAA

A 2.a osztály 28 fõvel
vett részt a Helytör-
téneti  Gyûjtemény
családi szüretén.
Gyerekek szüleikkel,

testvéreikkel jöttek.
Elõször a játékokkal
ismerkedtünk meg.
Aztán a kézmûves
foglalkozásokon vet-
tünk részt. Ízlelhet-
tük a helyben sütött
kûrtõskalácsot. Ezu-
tán megrohamoztuk

a kiállított régi Cse-
pel autókat. Majd
elérkezett a szüret i-
deje. Mindenki lelke-
sen szedte a szõlõt,
ízlelte a mustot. Ki-
próbálhattuk  a da-
rálást is. A jólvégzett
munka után tánc-

házban mozgattuk
meg izmainkat. Köz-
ben a fáradt munká-
sokat mindenféle fi-
nomságokal kínál-
ták. Köszönjük a
szervezõknek ezt a
szép napot!
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Séta a múltban
HHeellyyttöörrttéénneettii  GGyyûûjjtteemméénnyy  22331155  SSzziiggeetthhaalloomm,,  FFiiuummeeii  uu..  4488..    wwwwww..sszziiggeetthhaalloomm..hhuu//kkuullttuurrhhaazz
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 Idõszakos  kiállítás: Csepel Autógyár története kiállítás;
Megtekinthetõ: szeptember 26 - december.18-ig.

K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s

Szüreten voltunk

KLLEEIINNEEIIZZEELL ILLOONNAA

múzeumpedagógus

Tisztelettel  megkö-
szönöm  mindazok-
nak  a  segítségét,
akik  a  Csepel  Autó-
gyár  történetét  be-
mutató  kiállítás  a-
nyagához  felajánlá-
saikkal hozzájárul-
tak. Bajnóczi Tibor,
Bolega Valéria,Bíró
József és neje,Bogya
Károlyné,  Dr.Bognár
Zoltán, Duhaj János-
né, Farkas István,
Földi Ágnes, Gergics
Antal, Gógán György,
Hetesi János, Képes
Elek, Kovács Ilona
Marelin István, Miklós
István, Molnár Gyula,
N.Pethõ Ilona, Nagy
J á n o s n é , N é m e t h
Ferenc, Ónodi Béla,

Ónodi István, Pesti
Péter,Regiczné Nagy
Éva,  Sárközi Ferenc,
Steixner Ambrus,
Szabó Gábor,Szabó
Imre, Szabó László-
né, Takácsné Kispál
Györgyi, Tóth Tibor,
Megköszönöm a Cse-
pel Teherautósok E-
gyesületének, a He-
gedûs Géza Könyv-
tárnak, a  Sziget-
szentmiklós Városi
Múzeum munkatár-
sának Vöõ Imrének a
közremûködését.
Az  idén  harmadik
alkalommal  megren-
dezésre  kerülõ  szü-
reti  családi  nap  sike-
res  lebonyolításában
felajánlásaikkal  se-
gítségünkre  volt a
Szigethalmi Vállalko-
zók Szervezete, Violet
Kangaroo Kft, Sarokház

cukrászda - Kákai
Tibor, Szép ABC -
Regényi Aranka, Kun-
zer Lászlóné, Gere
István Sütödéje Kft,
Kertészeti áruda -
Szabóné Riegler Erika,
Szabó Magdolna.
A  rendezvényen  való
segítségét  köszönöm:
Hídvégi Éva, Járfás
József, Járfásné Ku-
tasi Magdolna, Kle-
ineizel Mátyás Kürti
Zoltánné,
Suhai Timea, Száva
Kamilla,Sziklavári
Marika, Zajzon Anita,
Szigethalmi Polgárõr
Egyesület részérõl,
Nemes Dezsõ.

A Szigethalmi Ifjú
polgárõrök részérõl,
Kristály Krisztofer,
Orosz Sándor, Végh
Csaba. 

Készüljünk  együtt  az
ünnepre!
Adventi programok
péntek  délutánonként.

Idõpontok:
November  27-één  
14  -  18  óráig.
Adventi koszorú és
asztali dísz készítése; 
Gipszkép és oregami
készítése

A program
lebonyolítá-
sában részt
vesznek a
1023 Jakus
Gábor Cser-
készcsapat
tagjai.
December
4-één  14  -  18
óráig.

Csuhé, gyékény,
szalma karácsonyi
díszek készítése;
Télapó  érkezése
December  11-één  14  -
18  óráig. Gyertya és
szaloncukor készíté-
se

December  18-áán  14  -
18  óráig.  Mézeska-

lács és karácsonyfa-
díszek készítése
Karácsonyfa  díszíté-
se  közösen

Belépõ:  400  Ft/fõ
A programokra je-
lentkezni a 06-70-
380-76-81, valamint
a 06-24-401-837-es
telefonszámon lehet,
vagy személyesen a
Helytörténeti Gyûjte-
ményben (2315 Szi-
gethalom, Fiumei u.48.)
nyitva tartási idõben. 

Minden kedves ér-
deklõdõt, alkotni vá-
gyót szeretettel vá-
runk.

AADVENTI KÉSZÜL DÉS A HHELYTÖRTÉNETI GGY JTEMÉNYBEN
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Élet az óvodában-iskolákban-bölcsiben

B o l d o g  s z ü l e t é s n a p o t !
TAASSNNÁÁDDII TÜÜNNDDEE

óvodavezetõ

A Kék Óvoda immár 30 éve mûködik Szi-
gethalmon, és ez alatt hosszú utat járt végig
az intézmény. Ha ezek a falak mesélni tud-
nának, sok-sok gyermek és felnõtt élményei
elevenednének meg elõttünk, hiszen sok o-
lyan szülõ van, aki óvodás éveit itt kezdte, és
most saját gyermekét is ide kíséri nap mint
nap.
A Csepel Autógyár óvodájaként látott nap-
világot az épület, majd a gazdasági változá-
sok miatt megszûnõ gyár helyébe Sziget-
halom Önkormányzata lépett fenntartóként,
és az akkor még Napköziotthonos Óvoda,
majd a Négyszínvirág Óvoda részévé vált.
Évrõl évre mindig szebb és szebb lett ez a
hely. Az udvari játékok megújulása, az
egyéni lehetõségeket biztosító KRESZ park
kialakítása, majd felújítása, a színpad
megépítése fontos, az ide járó gyermekek

számára sok-sok élményt biztosító változá-
sok voltak. Az idei nyáron az épület is új
arculatot kapott, melynek köszönhetõen
európai színvonalú környezetben folytathat-

juk pedagógiai munkánkat. Így az épület és
a hozzá tartozó felszerelések korszerûsödtek,
gazdagodtak, de mint minden létesítmény
lelke, az ember ad életet a szép új falaknak.
Az intézmény legfontosabb része az az itt
dolgozó, lelkes, szakmailag kiválóan felké-
szült közösség, akik nélkül nem lenne olyan
kedves épület sok-sok gyerek és felnõtt
számára. Õk azok, akik a mindennapokban
a vállukon viszik az óvoda életét, változatos
programjaik, egyedi ötleteik teszik azzá a
Kék Óvodát, ami. Egy meleg, összetartó,
békés sziget, ahol a gyermekek olyan
tevékenységekben gyarapodhatnak, melyek
életkori sajátosságaikhoz igazodva, a jövõ
elvárásainak megfelelõen igyekszenek
felkészíteni õket. 

Itt, a 30. év ünnepén szeretném megragadni
az alkalmat, hogy a magam és a város szülõi
közössége nevében is köszönetet mondjak
nekik. Köszönöm kitartó, áldozatos munká-

Ú j r a  n y i t v a !

Egy rendhagyó könyvtárlátogatá

2008. júniusában megnyitotta
kapuit városunk elsõ bölcsõdé-
je, az Európai Uniós támo-
gatásból épült Szivárvány Böl-
csõde. Ezzel egy idõben a Jó-
zsef Attila utcai ideiglenes böl-
csi -mely 12 gyermeket látott
el- végleg bezárt! Vagy még-
sem?! Az új intézmény 4 cso-
porttal mûködik, gondoskod-
va, közel 60 kisgyermek nap-
közbeni ellátásáról és prog-
ramjáról, de ez is kevésnek
bizonyult. A gyermek sok, a
bölcsõdei férõhely kevés, a
várólista hosszú. Ennek eny-
hítése érdekében egy kora
nyári testületi ülésen városunk

vezetõi úgy döntöttek, hogy az
épületet õsztõl ismét birtokba
vehetik a kicsinyek.  Ekkor
megindult a versenyfutás az
idõvel. Meg kellett teremteni
mind a személyi-, mind pedig a
tárgyi feltételeket, engedélyeket
kellett beszerezni, újra kelle-
mes, meleg, barátságos légkört
kellett teremteni a hideg, kopár
falak közé.  A sok munka aztán
meghozta gyümölcsét, így
szeptemberben a József Attila
utcai bölcsi 12 gyermeket
tudott fogadni, megkönnyítve
ezáltal egy tucat család mun-
kavállalását.

KÓÓKKAAIINNÉÉ JUUHHÁÁSSZZ ILLOONNAA

KOOSSZZKKOOCCSSÁÁKK ÉVVAA

óvodapedagógusok

2009. október 8.-ra meghívót
kaptunk a Hegedûs Géza Vá-
rosi Könyvtárban tartott ze-
nés-mesés elõadásra, amit
Figura Ede nagyhertelendi
elõadómûvész tartott. Az egyik

érdekessége ennek a meghívó-
nak az volt, hogy a gyerekekkel
együtt a nagymamák is eljöt-
tek. A nagyszülõk örömmel
vettek részt unokájukkal a
közös programon. 
A másik érdekessége ennek az
elõadásnak, hogy maga a
szerzõ volt az elõadó.
A gyerekek világához, fantá-
ziájához közel álló és a magyar
népmesékbõl ismert mesealak
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jukat, mindig vidám, tettre kész hozzáállá-
sukat, és azt a sok szeretetet, amit sok éven
át az óvodás gyerekeknek adtak. De köszö-
nöm a Szülõk folyamatos támogatását, és
természetesen az önkormányzat óvó segít-
ségét is, és azt, hogy a születésnapot ilyen
gyönyörû környezetben ünnepelhetjük.

A farmernad-
rágba és koc-
kásingbe öl-
töztetett gyer-
tyafogú fara-
gott tökfej,
mosolyogva és
"Isten hozott!"
felirattal a ke-
zében köszön-
tötte október
7-én, a sziget-
halmi Négy-
s z í n - v i r á g
Óvoda 30.
születésnap-
ját ünneplõ
Kék Óvodájá-
ba érkezõ szü-
lõket és gyer-

mekeket. Szállt a Halász Jutka dal a
CD-rõl. "Booldog, booldog, booldog
születésnapot!" Azután hirtelen minden
és mindenki elcsendesedett s az óvoda
nevéhez híven kék kendõs, kék szok-
nyás pöttöm lánykák léptek a színre.
Zorba táncának pergõ dallamára fer-

geteges szirtakival ejtették ámulatba a
vastapsba kitörõ közönséget. Fáki
László polgármester köszöntötte az
egybegyûlteket a hajdani Csepel Au-
tógyár óvodájában, amelynek felújítása
a minap fejezõdött be. Mint mondta, a
múlt évben 20 millió forintot nyertek
magyar támogatású pályázaton, amely-
hez az önkormányzat 13 millió forintot
tett hozzá. A pénzbõl többek között le-
cserélték a tetõszerkezetet, megújítot-
ták a villanyhálózatot, kicserélték a
nyílászárókat, felcsiszolták és lakkoz-
ták a parkettát s az elõtér szép faburko-
latot kapott. A következõ cél a bútorzat
cseréje lesz.

Tasnádi Tünde óvodavezetõ, röviden
felidézte az intézmény életének három
évtizedét és köszönetet mondott a régi s
jelenlegi óvópedagógusoknak, dadusok-
nak az áldozatos munkájukért.
Az est a gyermekek és óvónõk elragadó,
színes mûsorával ért véget.

kd 

A MEGFIATALÍTOTT HARMINCÉVES

ás az óvodásokkal, iskolásokkal
volt a fõhõse "a
hétfejû sárkány"
címû zenés mû-
sornak. A törté-
net nem az ismert
klasszikus ele-
mekre épült,
hanem egy mó-
kás képzeletbeli
ka landozáson
vehettünk részt
általa.
A gyerekek ö-
römére lehetõség
volt egyéni sze-
replésre is a me-
se egy-egy je-
lenetében, amit
nagyon élveztek.
Végig olyan kap-
csolatot tartott a
mûvész a gyere-

kekkel, hogy egy percre sem
lankadt az érdeklõdés. Tap-
solva szurkoltak és önfeledten
bíztatták egymást a szereplé-
sek során. 

Még sokáig hallgattuk volna a
vidám történeteket tovább is,
de a nagyszülõk visszajelzése
is az volt, hogy máskor is
szívesen részt vennének ilyen
közös programon.

A Négyszínvirág Óvoda dolgo-
zói és a gyerekek nagyszülei
nevében is köszönjük a meg-
hívást. 

MAARRKKÓÓ TIIBBOORRNNÉÉ,  MEERRMMEEZZEE KLLÁÁRRAA

DOOMMOOKKOOSS ILLOONNAA

A Gróf Széchenyi Általános
Iskola 2. a és 3.a osztályos
tanulói meghívást kaptak a
Hegedûs Géza Városi Könyvtár
és a Gyermekjóléti Szolgálat
szervezésében megtartott
Figura Ede irodalmi elõa-
dására. Nagy érdeklõdéssel
vártuk a programot, hiszen
tanulóink ilyen jellegû elõadá-
son, még nem vettek részt. A
gyerekek csillogó szemmel
figyelték a mûvészt, aki életko-
ruknak megfelelõ verseket
adott elõ megzenésítve, és
bevonta õket is a játékba.
Tanulóink bátrak, aktívak
voltak, sokan szerepelhettek. 

Ezúton is köszönjük a Városi
Könyvtár vezetésének és dolgo-
zóinak a szervezõ munkáját!

A Magyar Vöröskereszt
2009.  november  24-één
nagyszabású jótékonysági
ester szervez Budapesten a
Mûvészetek Palotájában.
Az esten közel 1000 fõ
meghívott lesz jelen (ön-
kéntesek, szponzorok, ki-
emelt partnerek). A jóté-
konysági est bevételét a
rászorult családok kará-
csonyi adományozásra for-
dítják. A rendezvény szlo-
genje: "Emberek az em-
berekért, Vöröskereszt az
emberekért."

Az esten fellépnek többek
között: Illényi Katica, Rajkó
Zenekar, Pintér Tibor és
még sokan mások. A
Vöröskeresztet támogató
mûvészek fellépése mellett,
lehetõséget kaptunk, hogy
mint a Vöröskereszt Bá-
zisiskolája, tanulóink kü-
lönbozõ bemutatókkal ké-
szüljenek. Ez nagy lehe-
tõség számunkra, így 24-
én a Mûvészetek Palotája

nagytermében fellépnek
iskolánk tanulói. A pro-
dukció után pedig várnak
minket a közönség sora-
iban!

2009.  november  23-áán a
Szent István Általános
Iskolában most már hagy-
ományosan megrendezzük
a Családi Egészségnapot. A
gyermekeknek érdekes dé-
lelõtti programokkal pl.:
"Veled is megtörténhet!?"
balesetmegelõzõ elõadá-
sokkal. A felnõtteknek
pedig különbözõ szûrõvizs-
gálatokkal. A már hagyo-
mányos szûréseken kívül
újdonságnak számít a bõr-
gyógyászati szûrés, aminek
fontosságát azt hiszem
nem kell hangsúlyozni! A
részletes programról és
idõpontról, valamint a le-
bonyolításról plakátokon
és szórólapokon, illetve
elektronikus úton tájékoz-
tatunk mindenkit!

JJÓTÉKONYSÁGI EST A
MMVÉSZETEK PPALOTÁ-
JÁBAN

CCSALÁDI EEGÉSZSÉG-
NAP A ""SSZENT
IISTVÁNBAN"
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VI. Kistérségi Pedagógiai Napok Szigethalmon

2009. október 5-6-án a
szigethalmi Gróf Széchenyi
István Általános Iskolában
hatodik alkalommal került
megrendezésre a Kistérségi
Pedagógiai Konferencia na-
gyon színvonalas elõadá-
sokkal. A célja, hogy az ok-

tatás ügye iránt érdeklõdõk
az aktuális, közoktatásügyi
kérdésekben tájékozódhas-
sanak. A rendezvény fõvéd-
nöke Kunczené Fellegi
Katalin, közoktatási szak-
értõ volt, aki minden évben
támogatja és figyelemmel

kíséri a kistérség pedagó-
gusainak szakmai elõme-
netelét. A konferenciát
mindkét napon Egyed
Jolán, iskolánk igazgatója
és Fáki László, Szigethalom
város polgármestere, a Cse-
pel-sziget és Környéke
Többcélú Önkormányzati
Társulás elnöke nyitotta
meg.
Október 5-én Pongrácz
László, az Oktatási Hivatal
fõosztályvezetõje tartott
elõadást "Használjuk a
kompetenciamérések ered-
ményeit?!" címmel, majd
Dr. Igaz Sarolta az OKKER
Zrt. vezérigazgatója beszélt
a tehetséggondozás fontos-
ságáról és lehetõségeirõl.
Október 6-án Mezõ Ferenc
a Debreceni Egyetem
Pszichológiai Intézetének

oktatója adott át hasznos
tudnivalókat "Tanulni!
Tanulni! Tanulni! De
hogyan…?!" címû elõadásá-
val. Ezt követõen Dr. Földi
Rita egyetemi docens "A
családi szocializáció és
viselkedészavarok" téma-
körben osztotta meg velünk
a tapasztalatait.
Az elõadások mindannyi-
unk számára érdekesek,
tanulságosak és szakma-
ilag nagyon hasznosak vol-
tak. Az ezeken szerzett új
ismereteket hatékonyan
fogjuk alkalmazni a min-
dennapi gyakorlatban. A
közel 500 fõs hallgatóság az
elégedettségi kérdõíveken
kitûnõre értékelte a ren-
dezvényt. Kérték, hogy
jövõre ismét rendezzük meg
a konferenciát.

V. Városi és SZMK bál a Gróf
Széchenyi István Általános
Iskolában 
Szigethalom Város Önkormányzata, a sziget-
halmi Gróf Széchenyi István Általános Iskola
SZMK elnöksége, igazgatósága, nevelõtestülete
és tanulói nevében tisztelettel megköszönjük
mindenkinek, aki hozzájárult a 2009. október
10-i Városi és SZMK bál sikeréhez. Köszönjük
mindenkinek a segítõ munkáját, erkölcsi és
anyagi támogatását. A jótékonysági bál bevéte-
lét a Gróf Széchenyi István Általános Iskolának
ajánlotta fel a képviselõ-testület.

November  11. 15 órakor Németh
Mariann, a Nevelési Tanácsadó pszicho-
lógusa tart elõadást. A gyermeki kép
alakulása a felnõttek szexualitásáról,
címmel. Várjuk az érdeklõdõ pedagógu-
sokat.
November  23-227. Csillagszóró napokat
rendez az óvoda. A szülõk, gyermekek,
óvodapedagógusok együtt tevékenyked-
nek. A családok és a gyermekek együtt
varázsolják elõ az ünnep hangulatát.

SOOÓÓSSNNÉÉ BAALLOOGGHH JUUDDIITT

óvodapedagógus

A szigethalmi NÉGYSZÍNVIRÁG
ÓVODA ZÖLD TAGÓVODÁJA már
régen elkötelezte magát a környe-
zetvédelem mellett. A gyermekekkel
régóta szelektíven gyûjtjük a pa-
pírt, melybõl a lelkes ifjúság bõven
túlteljesíti a konténer befogadó-
képességének megfelelõ mennyi-
séget. A gyermekek minden újra
nyitottak, így amikor szeptember
közepén elõzetes egyeztetések után
kihelyezésre került - kellõ informá-
ciós táblák kíséretében - a PET pa-
lackok préselésére szolgáló PET
prés, akkor pár nap után lényege-
sen megugrott a ládák tartalma. A
palackokat a gyermekek 3 ládában
tudják elhelyezni. Az elsõben a
préssel préselt palackok kaptak
helyet (Ezúton is kérnénk minden-
kit, hogy a már lepréselt palackok
nyakáról NE VEGYÉK LE A KU-
PAKOKAT, mert így a palackok tér-
fogata lényegesen megnõ, s ezáltal
elveszíti a préselés utáni kicsi mé-
retét, azaz szinte feleslegesen dol-
gozunk és használjuk a prést!), a
középsõbe a lábbal taposott palac-
kok kerülnek és a legutolsóban
kaptak helyet a nem is zsugorított
palackok. Ennek a hármas tárolás-
nak az a célja, hogy a gyermekek
felfedezzék azt a tényt, miszerint a
kisebbõl azonos helyen több fér el

és ha mindez a szemétre vonatko-
zik, akkor ezzel nagyon hatékonyan
tudjuk mi is védeni környezetün-
ket. A préshez a gyerekek egy stabil
fellépõ segítségével tudnak felállni,
de csakis felnõtt felügyelete mellett
végezhetik ezt a mûveletet. Több-
ször láttam, hogy mentek haza a
gyerekek és meglátták a nem zsu-
gorított c. ládában a palackokat.
Szóltak a szüleiknek, hogy álljanak
meg, mert õk roppantani szeret-
nének. Nekik ez most még csak
roppantás és játék, de mi pontosan
ezt a játékosságot kihasználva már
most elültetjük bennük a környe-
zetvédelem fontosságának csíráit,
hogy ne csak hallgatói, hanem
aktív cselekvõi is legyenek ennek a
fontos folyamatnak. Mivel termé-
szetes környezetünk az olajat sem-
miféle formában nem tudja újra-
hasznosítani, így a háztartásokban
keletkezõ használt zsír és olaj be-
gyûjtésére is sikerült megoldást ta-
láljunk. Ehhez a BIOFILTER KFT
nyújt számunkra segítséget. Óvo-
dánk bejáratánál áll egy 60 literes
hordó, melybe az összegyûlt olajat,
és zsírt lehet beletölteni. Ha a hor-
dónk megtelik, a KFT ingyen eljön
érte és elviszi a telephelyére, ahol
megfelelõ körülmények között, spe-
ciális eljárás után a megtisztított
olajat pl. gipsz - és aszfaltgyártás
területein újrahasznosítja. Kör-
nyezetünk szépítése már évek óta

Zöld hírek a Négyszínvirág óvodából 



BOORRII JUUDDIITT

fejlesztõpedagógus

A környezettudatos szülõ?
Hogyan lehet a kicsi gyerekeket tudatos
környezetvédelemre nevelni, hiszen õk
azt nem nagyon értik, hogy most azért
kell elzárni a csapot, mert majd nem
lesz víz, meg azért kell a szemetet össze-
gyûrni, mert ellep minket a szemét,
hogy lehet ezt nekik megmagyarázni?

Az elsõ pont ezen az úton az, hogy mi
pontosan tudjuk, hogy ez miért fontos!
Mi, a szülõk, hiszen ez egyfajta felelõs-
ségvállalás közvetlenül a gyermekein-
kért. Azért, hogy tényleg lesz nekik hely,
meg jó levegõ, meg víz, tehát az élet-
feltételeik biztosítva lesznek ötven év
múlva is. Ez azon is múlik, hogy mi
hogyan vezetjük otthon a háztartást, a
legapróbb vagy a legegyszerûbb dolgo-
kig, és hogyha mi felnõttek látjuk az
okokat, akkor a személyes példa már
nagyon sok mindent kérdéssé sem tesz
a gyerekben. Az óvodás gyerekek is már
nagyon élvezik a kísérletezést, és igazá-
ból a környezettudatos magatartásnak
a szülõk személyes példája mellett ez a
másik gyökere. Fontos, hogy megismeri
azt, amit hivatott megvédeni, vagy
amiért felelõsséggel tartozik. Tehát a
környezetvédelem és a környezettuda-
tos magatartás sokszor azért tûnik
olyan elvont fogalomnak és olyan távoli-
nak, mert fogalmunk sincs, hogy most
mi is az a környezet, amit meg kéne
védeni. Amikor alkalmunk van rá, és
nem biztos, hogy eljutunk vele erdõbe,
de csak ha a parkig, akkor is meg
tudjuk nézni a rigókat, meg tudjuk
nézni a pókokat. Ha úrrá tudunk lenni
azon az érzésünkön, hogy jaj, fiam, ne
fogd meg, hiszen ezek az állatok ártal-
matlanok, akkor olyan személyes kap-
csolata alakulhat ki a természettel, az-
zal a mikro miliõvel, ami õt körülveszi,
hogy nem fog tõle félni, és akkor máris

tett egy nagyon nagy lépést afelé, hogy
felelõsséget érezzen iránta.

Egy aranyos történet:
"Kacccsold ki a motoooojt!"- kiabálja a
három éves Máté apukájának a piros
lámpánál, mire a kedves szülõ nagyot
néz - Miért is? És honnan tudja a gye-
rek? Majd a kisfiú a maga nyelvén el-
magyarázza, hogy nagyon kell vigyázni a
Földre. Az oviban mesélték. 
Igen Kedves Szülõk! Ez egy másik ge-
neráció. Õk szelektíven gyûjtenek az o-
viban, összetapossák a PET-palackokat,
és vonakodva isszák a csapvizet, hiszen
tudják, nem mindegy honnan kerül a
csapba az ivóvíz. Mi, szülõk pedig sok-
szor úgy le vagyunk maradva a kör-
nyezettudatos gondolkodásban, hogy
szinte elszégyelljük magunkat, mi min-
dent tud már a gyerek. Pedig példával
kell elöl járnunk, hiszen amit a család-
ban lát, az lesz számára a meghatározó.
Érdemes korán elkezdeni a tudatos ne-
velést, hogy nagyobb korában õ is oko-
san, a környezettel, a Földdel barátság-
ban élhessen.

Mit tesznek az óvodák?
Napjainkban már nem csak beszélnek
róla, hanem egyre több helyen szelek-
tíven gyûjtik a hulladékot, és a gyerekek
el is viszik a közeli tárolókba. Néhány
intézményben "madárovi" mûködik,
ahol az élõvilág szárnyas egyedeivel
ismerkednek jobban meg a kicsik. Má-
sok kis kertészeket nevelnek az ovikban,
ahol a környezet körforgását érthetik
meg. A gyakorlati teendõk mellett na-
gyon sok hasznos információt is kapnak
a gyerekek, persze mesébe, kedves tör-
ténetekbe foglalva arról, hogyan tudjuk
megóvni legjobban a közvetlen környe-
zetünket, és õk, a kicsik mit tudnak
tenni érte. 

Tegyünk együtt gyermekeink jövõjéért! 
Szigethalom város társadalmi össze-
fogás keretében Zöld évnek nyilvánította
a 2009 szeptemberétõl 2010 augusz-
tusáig tartó idõszakot. Nagyon sok
városi rendezvény zajlik majd a környe-
zetvédelem jegyében. Minden szülõt
arra bíztatok, hogy minél aktívabban
vegyen részt a felkínált programokon,
melyek még több ismeretet, tapasztala-
tot közvetítenek majd a környezettuda-
tos magatartásformákról. Addig is
néhány jó tanács, melyek a környezeti
nevelés mellett hasznos és gyermekünk-
kel közösen eltöltött, kellemes pillana-
tokat adhatnak: 

Hogyan vezesd rá a kicsit a
környezettudatos életre?
Kezdd a növényekkel! Együtt válasszá-
tok ki, vegyétek meg. Nézzétek ki a
helyét, és ültessétek is el együtt.
Könnyen beszerezhetsz apróságoknak
való ültetõ kanalat, ami nem éles. 

Mutass példát: ne szemetelj! Sem az
utcán, erdõben pláne, de máshol se.
Tanítsd meg a kicsit a kuka használatá-
ra. A totyogók már elõszeretettel vállal-
nak ilyen "nemes" feladatot, lelkesen
vesznek részt szemétszedõ, tisztogató
akciókban is.

Szelektíven gyûjtsétek a hulladékot.
Azért vigyázz, az üveg törékeny, és
veszélyes lehet a gyerekeknek. Jó, ha
látja az egész folyamatot, a tárolóba is
együtt dobjátok a válogatott szemetet,
és a kukás autót se felejtsétek el idõn-
ként megnézni - az jó móka.

Az energiatakarékosság is környeze-
tünk védelméhez tartozik: ebben is jó,
ha elöl jársz. Használj energiatakarékos
izzót, állítsd be megfelelõen a termosztá-
tot, ne használj feleslegesen energiát.

Tanítsd meg a gyerekeknek: ha ki-
mennek a szobából, kapcsolják le ma-
guk után a villanyt - ezt persze csak
akkor tudják megtenni, ha a kapcsolók
kisgyerek-magasságban vannak.

Igyekezz az étkezésnél is figyelni arra,
lehetõleg fölöslegesen ne menjen semmi
kárba. Szoktasd rá a kicsit szépen, foko-
zatosan, hogy olyan mennyiséget vegyen
a tányérjára, amennyit meg is tud enni.
Ne riogasd az éhezõ afrikaiakkal, mert
nehezen értik még az összefüggéseket
ilyen kis korban, de magyarázd el, a pa-
zarlás miért nem jó a környezetnek.

Mutass mindenben példát, és közben
mesélj is róla néha: vigyél magaddal a
boltba bevásárlótáskát vagy kosarat,
hogy ne kelljen újabb nejlonszatyrokat
begyûjteni, amik aztán egybõl a kukába
mennek. Ha elolvastál egy szórólapot,
lehetõleg tedd vissza a helyére. Feles-
legesen ne vásárolj, válassz környezet-
barát csomagolású termékeket, és min-
dig meséld el, mit miért teszel. És a
"hosszú pirosnál" kapcsold ki a motort.

Sétáljatok sokat a természetben. Le-
gyen számára érték az erdõ, az állat-
világ. Ha közeli kapcsolatba kerül vele
egy kisgyermek, késõbb nagyobb való-
színûséggel fogja óvni. 
Jó szórakozást és örömteli együttlétet
kívánok!
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Csemeteneveldeközösen zajlik a gyermekekkel. Kö-
zösen ültetjük el a kiskertekben a
virághagymákat, szedjük a lombot,
locsolunk, hiszen nem mindegy,
hogy mi az, ami minket körülvesz.
Nekünk és gyermekeinknek ez ma
még csak játék, de környezetünk
hálás lesz ezért a sok jóért. Mindig
lesz valamilyen környezetünk, de
gyermekeink számára igyekezzünk
ezt még biztonságosabbá veszélyte-
lenebbé tenni. Kérnénk, hogy segít-
sék munkánkat és otthon kiürült
PET palackjaikat, elhasznált zsír - és
olajkészletüket adják le nálunk,
hogy ezzel is tehermentesíthessük
környezetünket.

Környezettudatos nevelés - már óvodás korban
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November 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
3.  kedd  15:00  Nyugdijas  Baráti  Kör    
4.  szerda  15:30  Asszony  Kórus    18:00  Regenerációs    Alapítvány        
5.  csütörtök  15:00  Mozgáskorlátozottak    
6.  péntek  18:00  Cserkészek    
9.  hétfõ  17:30  Thai  Chi      
11.  szerda  15:30  Asszony  Kórus  18:00  Regenerációs  Alapítvány        
12.  csütörtök  15:00  Vidám  Nyugdijasok    
14.  szombat  V75  Galamb  és  Kisállattenyésztõk  Egyesülete    
15.  vasárnap  9:00-112:00  Babaruha  börze    
16.  hétfõ  18:00  Szegfû  Klub    
17.  kedd  15:00  Nyugdijas  Baráti  Kör    
18.  szerda  15:30  Asszony  Kórus  18:00  Regenerációs  Alapítvány        
19.  csütörtök  15:00  Mozgáskorlátozottak    
23.  hétfõ  18.00  Közmeghallgatás    
25.  szerda  15:30  Asszony  Kórus    18:00  Regenerációs  Alapítvány      
26.  csütörtök  15:00  Vidám  Nyugdijasok    
27.  péntek  16:00  Szegfû  Klub    
28.  szombat  AMME  Évzáró  Kiállítás    
29.  vasárnap  AMME  Évzáró  Kiállítás  

2.  hétfõ  15:00  Nyugdijas  Torna                          17:30  Thai  Chi                    
3.  kedd  10:00-111:00  Csiribiri  Torna      

19:00  Társastánc    
4.  szerda  10:00  Baba-MMama  Klub                                                                                      
5.  csütörtök  19:00    Tha  Chi                                          
6.  péntek  10:00-111:00  Csiribiri  Torna      

19:00  Társastánc    
8.  vasárnap  10:00  Regenerációs  alapítvány          
9.  hétfõ  15:00  Nyugdijas  Torna                            

19:00  Nagybandó  András                                                          
10.  kedd  10:00-111:00  Csiri-bbiri  Torna      

19:00  Társastánc    
11.  szerda  10:00  Baba-MMama  Klub                                                                                      
12.  csütörtök  19:00  Thai-CChi    
13.  péntek  10:00-111:00  Csiribiri  Torna      

19:00  Társastánc    
16.  hétfõ  15:00  Nyugdijas  Torna      17:30  Thai  Chi                    
17.  kedd  10:00-111:00  Csiribiri  Torna        19:00  Társastánc    
18.  szerda  10:00  Baba-MMama  Klub                                                                                      
19.  csütörtök  19:00  Thai-CChi    
20.  péntek  10:00-111:00  Csiribiri  Torna      19:00  Társastánc    
22.  vasárnap  10:00  Regenerációs  alapítvány  

14:00  Cserkészek          
23.  hétfõ  15:00  Nyugdijas  Torna                    17:30  Thai  Chi                    
24.  kedd  10:00-111:00  Csiribiri  Torna      19:00  Társastánc    
25.  szerda  10:00  Baba-MMama  Klub                                                                                      
26.  csütörtök  9:00-114:00  Termékbemutató                  

19:00  Thai-CChi    
27.  péntek  10:00-111:00  Csiribiri  Torna      19:00  Társastánc    
28.  szombat  AMME  Évzáró  Kiállítás    
29.  vasárnap  AMME  Évzáró  Kiállítás    
30.  hétfõ  15:00  Nyugdijas  Torna                          17:30  Thai  Chi                    

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

1.  vasárnap  08:00-110:00  Napsugársziget  
Családi  klub  -  Tehetséggondozás      

2.  hétfõ  18:00  AA    
4.  szerda  15:00-117:00  RózsaGobelin  Kör          17:00  Felnõtt  Kórus    
5.  csütörtök  17:00  Irodalmi  és  Képzõmûvész  Asztaltársaság    
6.  péntek  19:00  Jobbik  Szigethalmi  Szervezete    
8.  vasárnap  08:00-110:00  Napsugársziget  

Családi  klub  -  Tehetséggondozás      
9.  hétfõ  18:00  AA    
10.  kedd  18:00  AMME,Kulturális  Baráti  Kör    
11.  szerda  15:00-117:00  Rózsa  Gobelin  Kör

17:00  Felnõtt  Kórus    
12.  csütörtök  17:00  Irodalmi  és  Képzõmûvész  Asztaltársaság    
13.  péntek  18:00  Cserkészek    
15.  vasárnap  08:00-110:00  Napsugársziget  

Családi  klub  -  Tehetséggondozás      
16.  hétfõ  16:30  Életmód  és  Egészségvédõ  Egyesület
18:00  AA    
18.  szerda  15:00-117:00  Rózsa  Gobelin  Kör

17:00  Felnõtt  Kórus    
19.  csütörtök  17:00  Irodalmi  és  Képzõmûvész  Asztaltársaság    
20.  péntek  18:00  Cserkészek    
22.  vasárnap  08:00-110:00  Napsugársziget  

Családi  klub  -  Tehetséggondozás      
23.  hétfõ  18:00  AA    
25.  szerda  15:00-117:00  Rózsa  Gobelin  Kör

17:00  Felnõtt  Kórus    
26.  csütörtök  17:00  Irodalmi  és  Képzõmûvész  Asztaltársaság  
27.  péntek  18:00  Cserkészek    
29.  vasárnap  08:00-110:00  Napsugársziget  

Családi  klub  -  Tehetséggondozás      
30.  hétfõ  18:00  AA  

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  8:30-110:00  Angol  tanfolyam      
4.  szerda  17:30-119.00  Angol  tanfolyam    
5.  csütörtök  8:30  -  10:00  Angol  tanfolyam      
6.  péntek  17:30-119.00  Angol  tanfolyam      
10.  kedd  8:30-110:00  Angol  tanfolyam      
11.  szerda  17:30-119.00  Angol  tanfolyam    
12.  csütörtök  8:30  -  10:00  Angol  tanfolyam      
13.  péntek  17:30-119.00  Angol  tanfolyam    
17.  kedd  8:30-110:00  Angol  tanfolyam      
18.  szerda  17:30-119.00  Angol  tanfolyam    
19.  csütörtök  8:30  -  10:00  Angol  tanfolyam      
20.  péntek  17:30-119.00  Angol  tanfolyam    
21.  szombat  AFIF  Arctalan  Film  Fesztivál    
24.  kedd  8:30-110:00  Angol  tanfolyam        
25.  szerda  17:30-119.00  Angol  tanfolyam    
26.  csütörtök  8:30  -  10:00  Angol  tanfolyam      
27.  péntek  17:30-119.00  Angol  tanfolyam  
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Tanfolyamajánló

Diplomához, felvételihez
nyelvvizsgára van szük-
sége! Egy különleges nyelv-
tanfolyamot indítunk Szi-
gethalmon a Városi Sza-
badidõközpontban. Nagyon
sokan csak keveset tudnak
az eszperantó nyelvrõl, e-
zért gondoltam kicsit bõ-
vebb tájékoztatást nyújtok
az érdeklõdõknek. Az
eszperantó a leggyorsabban
megtanulható élõ nyelv. Az
utóbbi években megnõtt az
igény az eszperantó nyelv
tanulása iránt, hiszen a
diploma megszerzéséhez
kötelezõ a nyelvvizsga meg-
léte. A középfokú nyelvvizs-
gával a továbbtanulni szán-
dékozó tanulók plusz 35
pontot szerezhetnek rövid
idõ alatt. Ezért ajánlom a
nyelvet minden fõiskolás-
nak, illetve azoknak is,
akiknek tervei között szere-
pel valamely felsõoktatási
intézményben továbbtanul-
ni. További elõnye még,
hogy azokon a helyeken,
ahol a munkahely nyelv-
pótlékot fizet a munkavál-
lalónak, az eszperantó után
is ugyanúgy jár a nyelvpót-
lék, mint bármely másik
nyelvvizsga után. Miért is
elõnyös még az eszperantó

nyelvet tanulni? Azért mert
olcsó és gyorsan elsajátít-
ható. Számoljunk csak egy
kicsit utána. Vegyünk egy
példát, az angol nyelvet.
Egy angol középfokú nyelv-
vizsga megszerzéséhez 600
órára van szükség, ez 2000
forintos óradíjak mellett
1.200.000 forint, és idõtar-
tamban másfél évet vesz
igénybe. Ezzel szemben az
eszperantó középfokú
nyelvvizsgához elegendõ 80
óra, 800 forintos óradíjjal
számolva, a tanulónak ez
64.000 forintba kerül. Ön
utána számolt már? Sajnos
az eszperantó még nagyobb
elterjedéséhez az angol és
német nyelv lobby nagyban
hozzájárul.

Egy pár szót azért ejtsünk a
nyelvrõl is. A múlt század
végén egyre többen akartak
nemzetközi nyelvet alkotni,
összesen több mint ötszáz
ilyen célú próbálkozásról
tudunk. Ezek többsége ku-
darcba fulladt. A mester-
séges nyelvek közül a leg-
sikeresebb az eszperantó
nyelv lett. A mai napig
fennmaradt és szinte a
világ összes civilizált orszá-
gában él olyan ember, aki

beszéli az eszperantó nyel-
vet. A Nemzetközi Esz-
perantó Szövetséghez több
mint száz ország csatlako-
zott helyi tagszervezeteivel.
A nyelv megalkotója Ludwig
Zamenhof, lengyel orvos
volt. Sok év munkája után
Zamenhof 1887-ben pub-
likálta nyelvtervezetét, dr.
Esperanto (dr. Reményke-
dõ) álnéven. Ez a tervezet
16 fõ nyelvtani szabályt és
közel 900 szót tartalmazott.
Logikus nyelvtana miatt
gyorsan, könnyen, 3 hónap
alatt el lehet sajátítani kö-
zépfokú szinten. Az eszpe-
rantó nyelv fonetikus, min-
dent ugyan úgy mondunk,
ahogy írunk. Az eszperantó
nyelvben nincsenek kivé-
telek, a nyelvtani szabályok
minden szóra, mondatra
érvényesek. Szabad szó-
rendje miatt hasonlít a
magyar nyelvre. Ezzel is
segítve mindazokat, akik
gyorsan el szeretnének
sajátítani egy intelligens
nyelvet.

Milyen kedvezményeket
kapnak a mûvelõdési ház-
ban tartandó tanfolyamon
a tanulók? A tananyagot
(munkafüzetet és tanköny-

vet) ingyen biztosítjuk a
résztvevõk számára, vala-
mint a tandíj megfizetésé-
nél részletfizetésre is van
lehetõsége annak, aki ezt
igényli. Aki már utána szá-
molt, kedvet kapott, illetve
aki a fent leírt elõnyök mi-
att hasznosnak ítéli a nyelv
tanulását, annak várjuk
jelentkezését! Olcsón, gyor-
san nyelvvizsga!

Jelentkezés/  Információ:  A
tanfolyam  várható  kezdete:
2010.  január (ill. min. 10 fõ
jelentkezésénél elõbb is!). A
tanfolyam tartama: 15 al-
kalom (80 óra). Tanfolyam
idõpontok:  hetente 1 alka-
lommal 16-20 óráig. Hely-
szín:  Szigethalom  Városi
Szabadidõközpont. Tandíj:
64.000 Ft (800 Ft/óra).
Tartalmazza a tananyagot,
de nem tartalmazza a vizs-
gadíjat. Részletfizetés  lehet-
séges!

Jelentkezés,  információ,
regisztráció:  2315
Szigethalom,  Sport  u.  4.;
Tel:  24-8889-2229
info@varosiszabadi-
dokozpont.hu

Az  október  10.-eei  Szigethal-
mi  Szüreti  Felvonulás  sike-
res  és  színvonalas  megren-
dezéséhez  szeretettel  köszö-
nöm  a  támogatásokat  és  a
segítségeket.

Külön  köszönetet  mondok:
Szigethalom Önkormányzat,
Fáki László, Rippel Ferenc
artista mûvész és felesége
Rippel Vivien, Szigethalmi
Kultúrház, Akácos Étterem,
Bak Szikvíz, Bátyi Miklós
Botond, Benkõné Luca
Julianna, , Betz Bt., Bujó
Bt., Csepel Teherautósok és
Terepjáró TE., Czebe Veroni-
ka, Diagonál Plussz Kft.,
Didergõ palacsintázó,  Dolonai
Gyula, Dunapart Játszótéri

Fagyizó,Erdei Imre és csa-
ládja, Erki Melinda,  Fejes
Lajos-Marco-Pet Kft., Felföl-
di Pál, Filó János, Free Time
Fittnessz klub, Gere Péter-
né, Gere Pékség, Gödöllei
József, Gödöllei Józsefné,
Gógán Georgina, Gyetyaláng
Kft., Herczeg Vivien, Ital
Nagykereskedés Mû út.,
Kalános József, Karám
Vendéglõ, Katona György,
Kincses Bolt, Kis Duna TV.,
Kiskunlacházi Esküvõi és
Hagyományõrzõ ruhaköl-
csönzõ, Kõ-Kavics Kft.,
Kunzer Ágnes, Lakihegy
Rádió, Leimszinder Tamás,
LET'S GO Trans Kft., Lordok
Háza, Magyar Brigitta,
Mengyi Klaudia, Mengyi

Zsolt, Mihalik Zsolt, Molnár
Sándor, Nagy Viktor, Oláh
István, Papp-Lukács kft.,
Petõné Magdi, Piac ABC,
Raklap Vétel-Eladás Mû út,
Retekné Kupa Szilvia, Sugár
ABC, Dr. Stiller Zsolt Szabó
István, Szalay Éva, Szalay
Kálmán, Szent István Általá-
nos Iskola,  Szigethalmi Á-
polási Központ, Szigethalmi
Helytörténeti Múzeum, Szi-
gethalmi Polgárõrök, Sziget-
halmi Sziget Néptánc Együt-
tes, Szigethalmi Vállalkozók
Szervezete, SzigetSped Kft.,
Szigetszentmiklósi Lovas
Klub, Szigetszentmiklósi
Rendõrkapitányság, Sziget-
szentmiklósi Mézeskalács
együttes,  Sziklavári Sándor,

Sziklavári Sándorné, Takács
Lajos, Taksonyi Német
Nemzetiségi Együttes, Ta-
maskó László, Tóth Ferenc,
Török József borász, Tükör
Barkács és Iparcikk Bolt,
Vaskó Sándor, Zöldséges
bolt Taksonyi híd, Zsizsik
Noémi, Zsizsik Istvánné,
www.hegyaljaaranya.hu, a
Délegyházi, Dunavarsányi,
Halásztelki Szigethalmi, Szi-
getszentmiklósi, Tököli lova-
soknak és minden érdek-
lõdõnek aki eljött megnézte
és jólérezte magát.
Köszönettel: 

Gógán Csaba 

A Titokzatos Eszperantó Nyelv

XIV. Szüreti Felvonulás Szigethalmon



A  számítógép  hétköznapi
használata  laikusoknak…

A nagy érdeklõdésre való
tekintettel úgy döntöttünk,
hogy a Szigethalmi Szabad-
idõközpontban is meghir-
detjük tanfolyamunkat.
A számítógép használata a
mindennapi életben, laiku-
soknak… 
- ezzel az újonnan induló
tanfolyamunkkal egy nagy
hiányt szeretnénk pótolni a
számítástechnika oktatása
területén. Több ezer tanfo-
lyam indul manapság, szin-
te már üzletággá vált a szá-
mítástechnika oktatása,
viszont kevés az olyan tan-
folyam, amely hétköznapi
nyelven, laikusok számára
magyarázza el és segíti
megtanítani õket arra, ho-
gyan használják a számító-
gépet a hétköznapi életben.
Nagy türelemmel és empá-
tiakészséggel rendelkezõ
tanárokkal, hétköznapi
nyelven kívánjuk átadni az
ismereteket. Itt a cél nem a
vizsga megszerzése, hanem
az, hogy mindenki megta-
nulja és begyakorolja a tan-
anyagot és elsajátítsa eze-
ket a hasznos ismereteket.
Nem is lesz vizsga, viszont
mindenki tudja majd kezel-
ni az otthoni és munkahe-
lyi számítógépét. 
A számítástechnika és az
Internet világa beépül a
mindennapjainkba, fel-
használói szintû ismerete
elengedhetetlenül szüksé-
ges. Manapság már az In-
terneten kell elkészíteni
adóbevallásunkat, ott kell
intézni ügyeinket az állami
hivatalokkal. Többen már a
neten keresztül vásárolnak,
intézik pénzügyeiket. Van,
aki még az ebédet is itt ren-
deli meg magának, itt tá-
jékozódik a menetrendrõl, a
hírekrõl, a Tv mûsorról.
Természetesen a felsorolás
nem teljes, hiszen az In-
ternetben rejlõ lehetõségek
korlátlanok, ahogy azt
mondani szokás. Ezért
tartjuk szükségesnek egy

olyan tanfolyam indítását a
mûvelõdési házban, amely-
re a teljesen kezdõ, vagy
nagyon kevés ismerettel
rendelkezõket várjuk. Szá-
munkra fontos, hogy min-
denki bemerje kapcsolni a
számítógépet és felhasz-
nálói szinten kezelni is
tudja azt. Mit  is  fognak
megtanulni,  akik  jelentkez-
nek  nálunk? Nem bonyo-
lult szabályokat és kimond-
hatatlan szakszavakat fo-
gunk tanulni rohamtempó-
ban. Kizárólag olyan eleme-
ket építettünk be a tana-
nyagba, amelyeket a hét-
köznapi emberek használ-
nak. Néhány példát emlí-
tenénk, mire is lehet számí-
tani: megtanuljuk bekap-
csolni a számítógépet, meg-
ismerkedünk a billentyû-
zettel, az egérrel és minden
fontos alkatrésszel, meg-
tanulunk nyomtatni, zenét
hallgatni, digitális fényké-
pezõgéprõl a képeket átmá-
solni, cd-re írni. 
Megismerkedünk az Inter-
nettel és a benne rejlõ lehe-
tõségekkel. Megtanuljuk,
hogyan kell e-mail-t írni és
azt elküldeni, a fontosabb
ügyeinket hogyan tudjuk
elintézni, miként kell vásá-
rolni, illetve rendelni, meg-
tanuljuk, hogyan keressük
meg az interneten azt,
amire kíváncsiak vagyunk.
Természe-
tesen azt a
sok hasz-
nos dolgot,
amit nyúj-
tunk ezzel
a tanfo-
lyammal,
most nem
fogjuk fel-
sorolni, de
a jelentke-
zés alkal-
mával min-
denki be-
pillanthat
az oktatás
tematiká-
jába. De ki-
nek is ajánl-
juk tanfo-

lyamunkat? Szülõknek, nyug-
díjasoknak, kismamáknak
és mindenkinek, aki szük-
ségét érzi e nélkülözhetet-
len tudás megszerzésének. 

A  TTAANNFFOOLLYYAAMM VVÁÁRRHHAATTÓÓ

KKEEZZDDEETTEE:  2010.  JJAANNUUÁÁRR

JEELLEENNTTKKEEZZÉÉSS:  2009.  NNOOVVEEMM-
BBEERR-DDEECCEEMMBBEERR HHÓÓNNAAPPBBAANN

A  TTAANNFFOOLLYYAAMM TTAARRTTAAMMAA:  10
AALLKKAALLOOMM (30  ÓÓRRAA)
TAANNDDÍÍJJ:  700  FTT/ÓÓRRAA

ÖÖSSSSZZEESSEENN:  21.000  FTT

TAANNFFOOLLYYAAMM IIDDÕÕPPOONNTTOOKK:  
HHEETTEENNTTEE 2  AALLKKAALLOOMMMMAALL

17-220  ÓÓRRÁÁIIGG

HEELLYYSSZZÍÍNN (JJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSS,
IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓ,  RREEGGIISSZZTTRRÁÁCCIIÓÓ)  :  
2315  SZZIIGGEETTHHAALLOOMM,  SPPOORRTT UU.  4.
TEELL:  24-8889-2229  
IINNFFOO@VVAARROOSSIISSZZAABBAADDII-
DDOOKKOOZZPPOONNTT.HHUU

A falugazdász szi-
gethalmi fogadóórái
megszûntek! Ezen-
túl Ráckevén, a Mû-
velõdési Házban vár-
ja Önöket Krausz
Antal falugazdász,
hétfõn, szerdán és
pénteken 8:00 -
14:00 óráig.
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KEE ZZ DD SSZZIINNTT SSZZÁÁMMÍÍTTÁÁSSTTEECCHHNNIIKKAA TTAANNFFOOLLYYAAMM IINNDDUULL SSZZÜÜLLKKNNEEKK,  
NNYYUUGGDDÍÍJJAASSOOKKNNAAKK IISSMMÉÉTT AA JAM  HÁÁZZ SSZZEERRVVEEZZÉÉSSÉÉBBEENN!

SSZIGETHALOM

TTURISTÁJA

KÖVETKEZÕ FORDULÓ

CSEPEL-SZIGET

2009.11.21.

André  Kerttész
Emlékkttúra
Távok: 50,30,15 ráckevei rajt-
tal (15 km Szigetbecsén ér
véget) 
Rajt id: 6:30-9:30
15 km Szigetcsép - Szigethalom: 
Rajt id: 10:00-14:00
Nevezési  díj:  
50 km: 1000 Ft/ 
TE tagoknak 500 Ft
30 km: 900 Ft/ 
TE tagoknak 450 Ft
15 km (ráckevei) 600 Ft/TE
tagoknak 300 Ft
15 km (szigetbecsei) 800 Ft/TE
tagoknak 400 Ft

Utazás  a  rajthelyre  egyénileg.
Információ  a  rendezvényrl:
Nád Béla  (70) 379-2928 
nadbela@invitel.hu
Minden 10 fnél nagyobb cso-
port esetén 1 f kísér ingyen
indulhat és pólót kap ajándék-
ba.
Mindenkit szeretettel várunk!

Rendezség
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Hamarosan érkezik az Erdei Télapó!

I d é n  i s  j ö n  a  M i k u l á s !

22000099..  ddeecceemmbbeerr  44-éénn,,
ppéénntteekkeenn  99-1122  óórraa  kköözzöötttt
a Tököli Parkerd Erdészház
eltti tisztásán ajándékkal és
meleg teával várja kedves láto-
gatóit. A tájékozódást télapó-
jelek segítik a Parkerd Sza-
badság utcai és a Dunasor úti
"bejáratától". Es esetén: A
nem az óvodákból, iskolákból,
pedagógus kísérettel érkez
gyermekek részére a progra-
mot a Városi Szabadid Köz-

pontban rendezzük meg u-
gyanezen a napon 9-12 óráig.
A  programot  a  szigethalmi
gyermekek  részére  szervezzük.
Más településrl érkez látoga-
tókat kizárólag elzetes beje-
lentés alapján, korlátozott lét-
számban tudunk fogadni.
Információ:  Gróf  Széchenyi
István  Általános  Iskola
Kerekesné  Nagy  Julianna  
(tel.:  06-224-4400-6621)

Szervezk

A Szigethalmi Szabadidközpont színháztermébe
2009.  december  6.-áán  16  órai  kezdettel  idén  is  jön  a  MIKULÁS!

Program:
A
NAPSUGÁR-
SZIGET  Csalá-
di  klub  zenés,
vidám  Mikulás
váró  msora
A  Télapó  ki-
osztja  az  a-
jándékokat
A SZIGETHAL-
MI VÁLLALKO-
ZÓK SZERVEZETE friss kakaóval és kaláccsal 
kínálja a gyermekeket 

Játszóház  18  óráig
Jegyek  ára/  mikulás-ccsomaggal/  gyermekenként  600  Ft.

Jegyeket eljegyeztelni a  06  (30)  996-88639-ees
telefonszámon november  30.  -iig  lehet.
Felhívjuk az érdekldk figyelmét, hogy csak eljegyzés sorrendje
alapján tudunk jegyeket biztosítani!

2009.  október  8-áán  a
Hegedüs  Géza  Városi
Könyvtárban egy zseniális
zenei elõadáson vehettünk
részt a 7. és 8. évfolyamos
tanulóinkkal. Figura Ede
elõadómûvész utazott ide
hozzánk Magyarhertelend-
rõl. A XX. század legkie-
melkedõbb alkotóinak ver-
seit zenésítette meg. Fan-
tasztikus énekhanggal és
gitárkísérettel és még na-
gyobb átéléssel adta elõ
Ady Endre, Radnóti Miklós,

József Attila, Nagy László
mûveit. Nagy öröm volt ne-
künk ott lenni és hallgatni
ezeket a verseket, egészen
más megvilágításba kerül-
tek így a mûvek. Köszönjük
szépen a "könyvtáros né-
niknek", hogy megszervez-
ték számunkra ezt a han-
gulatos és hasznos progra-
mot.

Tóthné Kelemen Lilla és a
"széchenyis diákok"

A "Legkulturáltabb közösség" 
programjai a 2009/2010 tanévre

Szigethalom  Város  Önkormányzata,  és  Városi
Szabadidközpontja  az  elz  tanévben  elindított
egy  versenyt  -    "  A  legkulturáltabb  közösség"  el-
nevezéssel.  Célja,  hogy  minél  több  óvodás,  illetve
diák  találkozzon  a  helyi  szabadids  és  kulturális
programokkal.
AA  22000099-22001100-eess  vveerrsseennyy  ookkttóóbbeerrbbeenn  eelliinndduulltt,,  aazz  aalláább-
bbii  pprrooggrraammookk  sszzeerreeppeellnneekk  bbeennnnee::
KÖÖNNYYVVTTÁÁRRLLÁÁTTOOGGAATTÁÁSS

Ideje: 2009. október - 2010. május 10.
Helye: Hegeds Géza Könyvtár
A  TTEERRMMÉÉSSZZEETT CCSSOODDÁÁII  -  ALLKKOOTTÁÁSSOOKK KKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE

Ideje: 2009. október - 2009. december 15.
Helye: Alkotások leadása - Városi Szabadidközpont
TÉÉLLII TTÁÁRRLLAATT  -  HAARRAASSZZTTII  BÉÉLLAA  VENESZ  DDÍÍJJAASS MMEESSTTEERRCCUUKKRRÁÁSSZZ KKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSSAA

APPRRÓÓ  SÁÁNNDDOORR FF EE SS TT ÉÉSS FFAAFFAARRAAGGÓÓ KKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSSAA

Ideje: 2010. január: 6-15
Helye: Városi Szabadidközpont
TÉÉLLII TTÁÁRRLLAATT - A TTEERRMMÉÉSSZZEETT CCSSOODDÁÁII - ALLKKOOTTÁÁSSOOKK KKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSSAA

Ideje: 2010. január: 6-15
Helye: Városi Szabadidközpont
SPPOORRTT TTÖÖRRTTÉÉNNEETTII KKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS

Ideje: 2010. március 15 - május 10.
Helye: Helytörténeti Gyjtemény
Botond  Kupa  és  stusa
Ideje: 2010. május 1.
Helye: Városi Szabadidközpont
KRESZ PPAARRKK LLÁÁTTOOGGAATTÁÁSSAA - A KKÖÖZZLLEEKKEEDDÉÉSS SSZZAABBÁÁLLYYAAII

Ideje: 2009. október - 2010. május 10.
Helye: Négyszínvirág Óvoda - Kék Óvoda KRESZ park
EGGÉÉSSZZSSÉÉGGEESS TTÁÁPPLLÁÁLLKKOOZZÁÁSS  -  EE LL AADDÁÁSS

Szigethalmi  Életmódváltó  Klub
Ideje: 2009. október - 2010. május 10.
Érdekldni: Kleineizel Ilona 06-70-380-76-81
www.varosiszabadidokozpont.hu

K ö s z ö n j ü k
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“A MEGBOCSÁTÁS KIRÁLYI ERÉNY”
DDéélluuttáánn  hháárroomm  óórraa..  
AA  BBaajjzzaa  uuttccaa  1188..
sszzáámm  aallaatttt  mmáárr  nnaaggyy
aa  kkéésszzüüllõõddééss..  ÖÖttkkoorr
uuggyyaanniiss  kkeezzddeettéétt  vveesszzii
eeggyy  kkiissrreeggéénnyy  ééss  eeggyy
vveerrsseesskköötteett  bbeemmuuttaattóó-
jjaa,,  ss  aaddddiigg  mméégg  nnaa-
ggyyoonn  ssookk  aa  tteeeennddõõ..
SSzzoorrggooss  kkeezzeekk  
kkéésszzííttiikk  aa  hheellyysszzíínntt,,
ffrriisssseenn  ssüülltt  ssüütteemméénnyy
ééss  ppooggááccssaa  iillllaattoozziikk  
aazz  aasszzttaallookkoonn..  AAzz
ÍÍrróósszzöövveettsséégg  kklluubbjjáátt
aazz  iizzggaalloomm
aattmmoosszzfféérráájjaa  jjáárrjjaa  áátt;;
vvaajjoonn  mmeennnnyyiieenn
lleesszznneekk,,  hhooggyy  ssiikkeerrüüll
aazz  eessttee??

SZZIIRRÁÁKK ESSZZTTEERR

Már-már kezdésre emelke-
dik a mikrofon, de a bu-
dapesti dugó nem válogat,
tekintet nélkül belekerül
bárki, aki igyekezne. De
semmi pánik, megérkezik a
beszélgetõpartner, s meg-
dicsérve minket, akiknek

hamarabb sikerült érkezni,
bele is vág mondandójába. 
Ó igen, mielõtt elfelejte-
ném, az este Barcs János
és Balázs Sándoré. Az õ
munkásságukból kaptunk
ízelítõt, mintegy kedvcsiná-
lónak, és a beszélgetõpar-
tnerek: Kaiser László költõ,
Bereczky Lóránd, a Nemzeti
Galéria fõigazgatója. E ba-
rátok foglalták össze szá-
munkra, hogyan lett két-
kezi munkásból, és egy üz-
letemberbõl az irodalom
szerelmese. Hát igen, ha
visszatekintünk mûvésze-
inkre, íróinkra, festõinkre,
a legjobbak között vannak
azok, akiknek eredeti mes-
tersége bizony távol állt a
kulturális élettõl. Kaiser
László szavain elmélked-
tem, aki így fogalmazott: a
mû él elõbb s aztán, a mû-
kritika, a vers s aztán az e-
lemzés, az irodalom s aztán
az esztétika…
Ezen az estén a  Szarvasok
tánca  és  Tamburaszó ver-
seskötetibõl hallhattunk
Barcs verseket, valamint a
Kutyaugatás címû kisre-
gényébõl, a költõ maga ol-
vasott fel nekünk. "Már ré-
góta élt bennem a történet,
csak helyet kellett keresni,

ahol a regény szereplõi le-
telepedhettek", - mondta Õ.
De nem feledem az este
másik szereplõjét sem, aki
így ír a  Rábízom  az  akara-
todra címû, kötetének be-
vezetõ soraiban: "A versírás
mindennapi életem szín-
tere. A magam kedvére
írok. Írásaimmal nem kilin-
cselek, megjelent könyvei-
met elajándékozom. Nem
szeretem a pénzt a rátapa-
dó mocsok miatt. Nem pén-
zért, nem elismerésbõl írok.
Mulasztás nem akarok el-
követni. 
Még a szürke napokon, is
van kedve alkotni, s köny-
nyedén szól oda: "Szürkém!
Ne hagyd el magam na-
gyon…" "Legyél egy kicsit
alanyi költõ, a személyes
gondolataid egyetemessé

válhassanak, s az egyete-
mesben ráérezzen az egyén:
vele érzek"- mondta
Bereczky Lóránd, s úgy
gondolom, aki beleolvas
ezekbe a verseskötetekbe,
nem egy-két versnél kiált-
hat fel: ezt én is így gondo-
lom, ezt én is így monda-
nám! Akárcsak Szent
István fiához írt intelmei-
nél, Balázs Sándornál is
szól a bölcs tanács: "sze-
ress fiam", "a megbocsátás
királyi erény", vagy, hogy
"fejünkre is azért kapunk,
mert az iránnyal van a baj.
A vége: biztos". De szól a
strófa szerelemrõl, muzsi-
káról, a gyilkos szavakról, a
nem tetszésrõl, a barátok-
ról…az életrõl magáról…

Olvasói levél 
Barcs János 2009. októberi cikkére

TTÚL AZ ÓÓPERENCIÁN……....  AAVAGY NÉGY MAGYAR A
T A U P L I T Z I T U R I S T A V I L Á G B A J N O K S Á G O N

Barcs János, Szigethalmon élõ író-költõ,
Asztaltársaságunk tagja - elõttünk isme-
retlen okból és céltól vezérelten - a
Szigethalmi Híradó októberi számának 15.
oldalán olyan általánosító cikket publikál-
tatott, amely sértheti a ma Szigethalmon
élõ, Szigethalom kulturális életéhez kötõdõ,
irodalmi, képzõmûvészeti alkotásokkal,
zenei élettel foglalkozók érzékenységét, jó
ízlését.

A cikk eszmei és tartalmi indít-
tatásától elhatárolódvaelnézést kérünk
mindazoktól, akik értetlenül állnak a meg-
nyilatkozás elõtt. Õszintén reméljük,
kevesen érzik, hogy róluk van szó.

Asztaltársaink nevében: Bánóczi
Istvánné, Endrédi Zsuzsi, Nagy Tibor,
Kõvári Tibor, Balázs Sándor; Az IRKA
Irodalmi és Képzõmûvész Asztaltár-
saságunk kapcsolattartói

NÁD BÉLA

A Szigethalmi TE tiszteletbeli elnöke

Prelúdium
2008-ban már hallottam rebesgetni arról,
hogy 2009. szeptember 24-26-án a stá-
jerországi Tauplitzban Weltmeisterschaft-
ot rendeznek. Egybõl elhatároztam: nekem
minden körülmények között ott kell ezen
lennem (pedig nem is vagyok makacs
Makátsh). Be is neveztem, szállást is
szereztem még tavasszal (40 euróért 4
napra panorámauszodás, szaunás turis-
taparadicsom). Eljött a szeptember eleje és
rá kellett döbbennünk már 23-ra is sza-
badságot kell kérnünk, mert a WM-Büro
(már ez izgalmasan hangzik) 15-18 óra
között van nyitva. Így már reggel be kell
szuszakolódnunk a mi autónkba, hogy
idõben regisztráljunk.

A kiutazás
Bizony a mesék Óperenciája (értsd Ober
Ennse) jó 8 órás út. Reggel elegáns len-
dülettel kanyarodott az esztergomi 4
ütemû rezidenciám (értsd 4 emeletes be-
ton méhkaptár) elé. Miután bepakoltam,
amit 3 társam (mert a 4 szigethalmi testõrt
játszottuk el a túrán) lelkes szurkolása
kísért, elindultunk. Itt egy megjegyzés-
nem hiszem, hogy egy kisebb teherautó
megbirkózott volna azzal a csomag-ármá-
diával, amit mi produkáltunk erre a
reggelre!?

De a mi autónk és a mi ölünk az már
döfi…Úgy döntöttem, hogy kifelé a Sem-
mering felé érjük el Tauplitzot. Útba ejtjük
Wartberget, ahol (képen legalábbis) festõi
Lichtenegg vára díszeleg egy Münz-völgyi
ormon a Golk, Kaiser és Königskogel csú-
csainak lábánál. 
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A vár, ami megvárt
A Semmeringet elhagyva jobbra kanyarod-
tunk az S6-ról Mittendorfnál. El is kezdtük
keresni a csodás várromot. Végül a helyiek
aktív segítségével találtunk is egy csodás
kis valamit! Gondoltam is, ha ez vár, akkor
én várúr vagyok. Különben is a helyiek
Pichlt emlegettek- biztos csuklottak. No, a
kapuban a felirat: Schloss Pichl- világ gyúlt
agyamban, a vár helyett egy tündéri
kastélyhoz vezettek a lelkes itteniek. Mint a
Grimm mesékben- kis tornyocska, hetyke
falak, nemzeti színre (értsd piros- fehér-
piros) festett ablakok, helyre kis kastély-
kert… jó félórás ámulás-bámulás után
szabadultunk a bûvölet alól (lehet ebbe a
Grimmbe valami).
No, küzdjük vissza az autópályára
magunkat - feltûnik Wartberg vasútál-
lomás, fölötte szinte lebegve Lichtenegg
masszív tömbje- szerintem, röhög rajtam
(Mi van jó barát? Engem egy kastéllyal
összekeverni!?). A várig izzasztó, kemény
emelkedõ (földút, de végig lámpasor kíséri)
fenn egy jó állapotban levõ pofás vár trónol.
Sajna csak hétvégeken és munkaszüneti
napokon látogatható (vagy elõre bejelent-
kezéssel bármikor)- idõ nincs, vissza az
autóhoz és hajrá!

Érkezés Tauplitzba
Hosszú zötykölõdés várt ránk, amit a lie-
zeni "shoppingcenter"-ben (hû de multi-
kulti vagyok!) lázas vásárlási láz szakított
meg. Itt sikerült még egy köbméternyi cuc-
cot bepréselni az autóba (ez gumiból van-
már tuti). 20 perc további gurulás végre
elértük Tauplitzot, ahol a versenyközpont-
nál kifolytunk az autóból (pár tucat
miegymást magunkkal sodorva). A re-
gisztráció gyors, pedig már gyûlnek a
nációk rendesen, A legnagyobb tömeg a
szuvenírt árusító pultnál van-, van itt WM-
póló, WM-törölközõ, jódlizó plüssmormota
meg mindenféle nyavala… Végre kezem-
ben az áhított póló (17 euróért szinte
ingyen…). Körülöttem dán, norvég, francia,
svájci és még ki tudja, milyen nép tolak-
szik…. Felfedezek 3 észt rokont is. . Fel a
szállásra-szauna, uszoda- lelkes készülõ-
dés. Holnap 20 kilométer vár. Halihó… ha-
li-hó és lõn csend.

Elsõ napi menet- 
Gnanitzalm retourban
Reggel a színe játszó csodaszép térképet és
igazolólapot beszerezve vártuk a tömegraj-
tot. Közben találkoztunk az Árvai-Czékli-
féle válogatottal: õk csábítgattak- több
távot, teljesítsünk, körözzünk serényen!
Nekünk kidolgozott programunk volt- min-
den napra egy táv (a leghosszabb) és egy
bónuszprogram. Nem vagyunk egyformák!
8 óra 30 perckor nekizúdult a horda, irány
Gnanitzalm! (Megjegyzem: jó páran koráb-
ban eloldalogtak! No de sporttársak….) Alig

értünk ki Tauplitzból keresz-
teztük a Grimming folyócskát
(igazi alpesi vadóc, zúgva,
bõgve tör távoli célja felé).  A
Gwöhlistein szoknyáján ha-
ladtunk, alm alm után. Az
elsõ ellenõrzõpontnál 50 mé-
teres sor és végtelen türelem
(nincs anyázás, nincs tolako-
dás). Este ötig ráérnek, akkor
zár a cél, akár 5 akár 42 kilo-
métert vállalsz be. Vissza-
értünk a Grimming völgyébe.
Egy hütténél sátor, ellenõr-
zõpont… hosszan a Grimming
mentén nyomakodunk folyás-
iránnyal szemben a Hechlstein (1814
méteres) nyomasztó tömege mellett. Két
mézeskalács vadászház lefotózása után
egyszer csak feltûnik Gnanitzalm, az 1098
méteren fekvõ házkupac. Tehenek érdek-
lõdõ pillantásai mellett pecsételtünk.
Közben sziklacsúcsok õrzik a völgy nyu-
galmát, a csendet csak a Grimming töri
meg. Csak ennyit: Hûha, ez "wunderbar".
Féltáv. 180 fokos kanyar és a Grimming
másik oldalán irány vissza Tauplitzba. Újra
elérjük a sátras pontot, most már bené-
zünk, mert "a sátor bezzeg hangos, mun-
kálkodik már a sramlos" (én kérek elné-
zést). Igen a világbajnokságon a résztvevõk
verseny közben söröznek és hallgatják a
fülbemászót… akár órákig.
Átértékelõdik bennem a világbajnokság
fogalma- lesz belõle egy "világbajnoki" érzés
(itt mindenki bajnok, mert itt van, mert a
turisták közösségében közösen szerzi az
élményt).
Innen már Tauplitz környéki tekergésre
vált a túra (azért 1,5 kilométerre 150 szin-
temelkedés nem semmi). A célban már az
elsõ nap megkapom az érmemet- világbaj-
noki érem (most már nem is csodálkozom).
Innentõl- szállás- uszoda- szauna- eszem-
iszom és…

Hallstatt a 7000 éves település
15 óra tájban indultunk Hallstattba. Ez a
hely már a bronzkorban lakott volt, sõt
5000 éves sófejtõ balták kerültek innen elõ.
A történészek elõtt ismert a hallstatti
kultúra, mely Kr. e 750-450 közt virágzott
itt. (1846-ban tárták fel a több mint 1000
sírt tartalmazó temetõjét). Neve a hal-só és
a stat-város szavakból származik (Salzburg
ez is, csak régebbi kivitelben). 1311-ben
Hallstatt vásártartási jogot kapott. Az
osztrák korona ékköve volt ez a bányász-
város, melyhez hasonlót bevallom, még
nem láttam. Szerencsénkre megcsíptük a
Salzbergbahn egyik utolsó "járatát". Ez egy
makró budavári sikló, mely 548 méteres
pályáján 325 méteres szintemelkedést
küzd le. Az egész felfelé úton csend volt a
kabinban, a 4 szigethalmi muskétás befog-
ta (pedig ez ritka pillanat). Elállt a szó, kat-
togtak a gépek, a táj kinyílt, a város lilipu-

tivá, a Dachstein tömege fenyegetõvé vált.
A felsõ végállomásról elsétáltunk a Rudolf-
torony kilátójához (maga a torony 1284-
ben épült, hogy növelje a sóbánya munká-
sainak biztonságérzetét). Ami itt a retiná-
mat megtámadta, arról csak szuperlatívu-
szokban beszélhetek: miniváros egy tópar-
ton egy meredek hegyoldalhoz ragasztva
zordon Alpoknak bércei között! Egy szer-
pentinen lesiklottunk Hallstattig (közben
egy helyre kis vízesés késztetett röpke
álmélkodásra). Siettünk, mert várt az, ami
egyedi és megismételhetetlen… Nyitva ér-
tük- ez egy csontkamra.

Egy város, ahol minden talpa-
latnyi helyet hasznosítanak
A Beinhaus egy unikum. Csontház, ami a
Szent Mihály kápolnában a katolikus
templom mellett található- egy csuda vala-
mi. Hallstatt temetõje olyan pici, hogy 15 év
alatt fullra megtelik, ezért a halottat exhu-
málják , a koponyáját letisztítják, kifestik
és ki a polcra- több mint 1000 társa mellé.
Az elsõ feljegyzések 700 éve születtek errõl
a furi szokásról. Az 1720-as évektõl "profi"
koponyafestõ dekorálta ki a koponyákat,
keresztek, virágok, sõt kígyók kerültek a
csontokra. Az utolsó koponya 1995-ben
került ide. A kereszt alatti két koponya
Ádám és Éva bûnbeesését jelképezi- sze-
rintem a szemüregbõl elõkúszó kígyó
látványa eléggé félelmetes. Kijõve a Bein-
hausból egyedi tervezésû házak tömege
tárult a szemem elé, melyek, mint a fecske-
fészkek tapadtak a meredek sziklához. Az
egyik ház falához egy kétdimenziósra nyírt
körtefa támaszkodott. Több mint egy órát
lõdörögtünk az alig 1000 lakosú város-
ban… Esküszöm legalább 10000 ember
nyüzsgött itt (hétköznap és nem turistasze-
zonban). Este mikor lefeküdtem, sokáig
forgolódtam… csikorogtak a fogaskerekek
az agyamban, hogy feldolgozzam az
élményzuhatagot…
De ez még semmi, másnap a Tauplitzalm
kötelezõje és a Loser szabadon választottja
vár rám és a másik 3 szigethalmi "mus-
kétásra".
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Egészség-Halom

MINDEN HALÁLLAL ELVÉSZ VALAMI, AMI ÉRTÉKES ÉS HELYETTESÍTHETETLEN

A  halál  matterialistta  érttelmezésben  biológiai  esemény,  az  a  folyamatt,  mikkor  az  él  szervvezett  kkomplex
mkködése  leáll.  Másrésztt  az  ember  számára  ttávvolról  sem  puszttán  fizikkai,  fiziológiai  jelenség,  hanem
egyben  a  legnagyobb  és  legnehezebb  léttkkérdésekk  egyikke.  Számos  filozófus  szerintt  az  emberi  létt
érttelmétt  vveszttené  a  halál  ismerette  nélkkül.

HARIS ÉVA

Elveszíteni valakit, akit
szeretünk az emberi lét
legfájdalmasabb ta-
pasztalat. Életünk során
szinte mindannyian
szembesülünk hozzá-
tartozónk, barátunk
elvesztésével. Régebben
a gyászolót segítette a
közösség, mely számos
formában támogatta a
fájdalom átélését és el-
viselését. A virrasztás, a
siratás a halotti tor
szinte kötelezvé tette,
hogy a fájdalmat meg-
osszák másokkal így
talán a kollektivitás
elviselhetbbé tette.
Napjaink kultúrája a-
zonban a hallgatás fa-
lát emelte a halál és a
gyász köré. A gyász
nem közösségi kérdés
ma már, a közösség és
az egyén is hallgat,
elfojtja a fájdalmat, a
félelmeket. Pedig valami
történt, valami meg-
változott örökre. Nem
véletlen volt anno a
gyászév, mert egy év a-
latt megélhet a gyászoló
minden évfordulót, a-
nélkül akivel ezeket
együtt ünnepelte. A
gyász feldolgozásának
ideje egyénenként vál-

tozó, de lélektani sza-
kaszai azonosak.

Ez  nem  lehet  igaz

Az els fázis pszichénk
integritásának megr-
zését szolgálja. Idre
van szükség, hogy rá-
hangolódjunk a krízis-
helyzetre, melynek nyo-
mán életünk radikális
változáson megy át. A
változást tlünk füg-
getlen események irá-
nyítják, merre rendsze-
rint nem áll módunkban
felkészülni: a váratlan
élmény súlya alatt fél,
hogy szétesünk apró
részekre, melyet soha
többé nem tudunk
összerántani. Normális
esetben pszichénknek
van egy egészséges
védekez mechanizmu-
sa, mely tompítja és id-
ben elviselhet inter-
vallumra nyújtja a fáj-
dalmat, melyet átélni
kényszerülünk.
Ebben az idszakban -
még ha a gyászoló
mást is mond - szükség
van társaságra, hogy a
veszteség élmény ne
váljon központivá. A
segítség fontos a hét-
köznapi ügyek intézé-
sében is, melyre ebben
az idszakban a gyá-

szolónak se kedve se tü-
relme. 

Miért  pont  ?

A kérdésekre nehéz vá-
laszt találni. A vádas-
kodástól a bntudatig,
számos fel nem dolgo-
zott lelki komplexus teret
kap ebben a szakasz-
ban. Rendkívül fontos,
hogy sokat beszéljen,
kommunikáljon, mesél-
jen és meséljen. Újra és
újra át kell gondolnia,
hogy mi történt és ez
miként befolyásolja é-
letét. Ha mellette állunk
és tükrözzük állapotát,
rendkívüli segítség lehe-
tünk abban, hogy ki-
mondja a kimondhatat-
lant.

Mindden  olyan  értel-
metlen.

Magunkra maradtunk,
szerettünk elhagyott,
milyen értelme lehet
létünknek ilyen körül-
mények között? A jöv-
je megsznt létezni és a
jelenében vegetáló em-
ber, egy igazi mélypon-
tot él át, a halál árnyé-
kában. Ez az a része a
gyásznak mikor életet
kell lehelnünk barátunk-
ba, ismersünkbe. Ne

rohanjuk le, csak pró-
báljuk az élet szép és
kellemes dolgait fel-
felvillantani. A "szükség
van rád" érzést er-
sítsük, türelemmel és
sok-sok szeretettel. Az
új életet fel kell építeni,
hiszen a régi alappillére
eltnt, ez nehéz feladat,
de véghez vihet.

Egy  új  élet  kezddete

Körvonalazódnak a jö-
v képei, a reményte-
lenséget dereng fény
váltja fel. A gyászoló
visszatér a hétközna-
pokba. Az elvesztés fáj-
dalma olyan mélysé-
geket mutat meg, mely
életre szóló változá-
sokat eredményez. Azt
veszszük észre, hogy
pénzt dobunk a koldus-
nak, hogy megsiratjuk a
filmben a hsnt. Lel-
künkben a seb örökre
megmarad, de a fájdal-
mat felváltja az emlé-

kezés, tiszta és soha
nem halványuló érzése.

Sokan most úgy gon-
dolják az életmód ro-
vatba nem illik a halál-
ról írni, de nekem két
nyomos okom is volt: A
fájdalom és a gyász fel-
dolgozása az élet ré-
sze, és nincs ember, aki
elkerülhetné.
Bíró Attilát személy
szerint nem ismerhettem
meg, de a családját i-
gen, és aki ilyen nagy-
szer lányokat nevelt, és
nemes célokra  - mint
az Országos Ikertalál-
kozó kitalálása és meg-
valósítása - fordított
idt, pénzt és energiát
csak nagyszer ember
lehetett. Az  emlékére
íródott a cikkem.
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Irány a Mozi

IItttt  aazz  õõsszz,,  llaassssaann  bbeekköösszzöönntteenneekk  aa  ssiikkeerrffiillmmeekk,,  eelláárraasszzttaannaakk  aa  kkééppeekk  aa  jjöövvõõrrõõll,,  aa  sszzéépp  úújj  vviilláággrróóll......

Megtörtént a csoda! A földönkívüliek megérkeztek a
Földre. Egy óriási ûrhajó megállt Johannesburg
fölött - de mi mégsem örültünk, mi nem ilyennek
képzeltük el a találkozót, nem ilyennek a magasabb
szintû intelligenciát, nem ilyennek a másik felet. Így
hát megaláztuk õket, gettóba zártuk õket, hogy sen-
kit se zavarhassanak. Kialakult az új kisebbség, az
új másság, akiket minden földi náció gyûlölhet. De
még így sem tudunk egymás mellet élni, az emberek
hihetetlenül intoleránsak, megindul a kitelepítés a
gettóból is, egy még eldugottabb területre, és ezzel
együtt elszabadul a pokol. Peter Jackson  és Neill
Blomkamp filmje egy kicsit egyveleg mégis nagyon

meggyõzõ
- egy újabb
filmes bra-
vúr. Egy ki-
csit doku-
mentarista,
egy kicsit
akció sci-
fi -rólunk,
az emberiségrõl. Egy film, amelybõl ismét kiderül,
hogy fillérekbõl is lehet sikerfilmet, sõt igazi kultusz filmet
készíteni. Nézzük meg és tanuljunk.

Értékelés: 8/10

H A S O N M Á S ( S U R R O G A T E S )
Mi lenne, ha feltalálna
az emberiség egy meg-
oldást a mozgáskorláto-
zottak számára, amely-
lyel végre teljes értékû
életet élhetnének. Ha egy
számítógép segítségével
akár fekvõ helyzetben is
irányíthatnák robot ha-
sonmásukat, így dolgoz-
hatnának, szociális éle-
tet élhetnének, korlátok
nélkül. És mi lenne, ha
ez a módszer divattá
válna a nem fogyatékkal
élõk között is.
Mi lenne, ha ezek után
minden embernek lenne
egy AVATARja, egy
hasonmása? Nem csak a
chaten, msn-en, az in-
terneten, hanem a való
életben. És mi lenne, ha
ez az avatar robot, he-
lyettünk elvégezne min-

dent, eljárna dolgozni,
megoldana minden prob-
lémánkat, mi csak egy
ágyban feküdnénk, ar-
cunkon néhány érzé-
kelõvel, hogy irányítani
tudjuk hasonmásunkat,
csak enni, aludni, illetve
a szükségünk elvégzé-
sére kelnénk fel mi ma-
gunk az ágyból, vagy ar-
ra sem? És mi lenne, ha
nem is hasonlítana ránk
saját robotunk, elbújhat-
nánk a világ szeme elõl,
mások csak azt látnák,
amit láttatni engedünk?
Vagy éppen amennyi
pénzünk van, a megfe-
lelõ modellre. És mi
lenne, ha már nem is
magunkra költenénk,
spórolnánk, hanem ava-
tárunk megszépítésére,
esetleg upgrade-olására,

hisz a nagyobb verzió
mindig jobb és tökélete-
sebb? Mi lenne, ha el-
veszne belõlünk minden,
ami emberi, és egy igazi
saját magunk által gyár-
tott virtuális valóságban
élnénk? Nem tudnánk,
hogy ki nõ, ki férfi, ki
szõke, ki fekete, ki ma-
gas, ki alacsony? Mi len-
ne, ha a valóság elvesz-
tené teljesen a jelenté-
sét? Néhányan észbe
kapnának, megpróbál-
nák visszafordítani ezt
az eszement folyamatot.
Megindulna az ellenál-
lás, vissza a természet-
hez, a valódi emberhez.
De mint minden, ez sem
mûködik tökéletesen az
embernél. És bekövet-
kezik az elsõ gyilkosság.
Egy újabb képregény-

film, melyben Bruce
Willis visszatér. De mi
azért többet vártunk
tõle. A film jó, az ötlet
szenzációs, mégis a mo-
zi végén csak a hatal-
mas hiányérzet marad.
Sokkal többet kellett
volna kihozni ebbõl a
szituációból, sokkal ke-
vesebb bakival, kevesebb
melléfogással.
Az egyensúly hibádzik -
sem az akcióból nincs
elég, a szociológiai hát-
tér sincs kidolgozva,
sem az alapkonfliktus.
Valami nagyon hiányzik.
És Bruce Willis robotja
is elég színtelen.

Értékelés: 6/10

D i s t r i c t   9   ( D i s t r i c t   9 )

IItttt  aazz  õõsszz,,  llaassssaann  bbeekköösszzöönntteenneekk  aazz  üünnnneeppeekk..  KKaappjjuunnkk  éésszzhheezz,,  üülljjüünnkk  kköözzeelleebbbb  aa  mmeelleegg  kkáállyyhhááhhoozz,,
bbeesszzééllggeessssüünnkk  ééss  sszzeerreessssüükk  eeggyymmáásstt..    DDoommoonnkkooss  IIssttvváánn



Engedjék meg, hogy néhány
szóban bemutassuk a Re-
formátus Dunamenti Kis-
térségi Diakóniát és annak
tevékenységét. 

1995 novemberében ala-
kult meg Majosházán a
Diakóniai Bizottság, amely
1996-ban egyesületté ala-
kult. Külföldi gyülekezetek-
tõl kapott támogatásból, a
lakosságtól kapott 1 %-ból,
olyan ápolási és terápiás
eszközöket (kórházi ágyak,
tolószékek,speciális matra-
cok, betegemelõk, infúziós
pumpa, szoba-WC-k stb.)
tudtunk beszerezni, ame-
lyek az otthonápolás minõ-
ségét emelik. Köszönet
minden támogatónak !

Az induláskor néhány pont-
ban megfogalmaztuk cél-
jainkat: az elesettek és
betegek mellé szegõdve se-
gítséget nyújtani a minden-
napokban, a családoknak
biztatást adni idõseik, be-
tegeik otthonápolásának
felvállalásában, melyhez a
lehetõségek szerint igyekez-
tünk a szükséges eszkö-
zöket biztosítani. Mára az
emberek akár egészség-
ügyi, akár szociális gond-
jaikkal bizalommal fordul-
nak hozzánk, az ápolási
eszközeinket is egyre töb-
ben veszik igénybe. 2004
júniusától közhasznú egye-
sületként mûködünk: az
otthoni hospice ellátást 14

településre terjesztettük ki
a kistérségben. A 14 év ta-
pasztalatai alapján fogal-
mazódott meg bennünk az
a gondolat, hogy a régióban
szükség van egy olyan
ellátási formára, (esetleg
gondozóházra), amely meg-
teremti annak a feltételeit,
hogy haldokló betegeink
emberhez méltóan távoz-
zanak közülünk. 

Budapesten már több hos-
pice házi beteg ellátó szol-
gálat mûködik (csak fõvá-
rosiak számára), mely
ingyenes ellátást nyújt
azoknak a családoknak, a-
kik szerettük otthoni ápo-
lását felvállalják. Az a gon-
dolat vezérel bennünket,
hogy a Duna menti kistér-
ség lakosainak is lehetõsé-
get biztosítsunk hasonló
szintû hospice ellátásra,
hogy a család az utolsó
percekig együtt lehessen.
Ezt a feladatot 2006 ja-
nuártól Szolgálatunk látja
el a kistérségben (Áporka,
Apaj, Délegyháza, Dunaha-
raszti, Dunavarsány, Halász-
telek, Kiskunlacháza, Ma-
josháza, Szigetcsép, Sziget-
halom, Szigetszentmiklós,
Szigetújfalu, Taksony, Tö-
köl ).

A hospice olyan ingyenes,
ellátási forma, melyben a
gyógyíthatatlan - elsõsor-
ban daganatos - betegek
fájdalmainak és egyéb tü-

neteinek megszüntetésével
vagy csökkentésével a hal-
doklók életminõségének ja-
vítása, a családtagok, gyá-
szolók támogatása történik.
A cél, hogy a haldokló a
lehetõ legjobb ellátásban
részesüljön, testi-lelki igé-
nyeinek megfelelõen, így
tudja élete utolsó percéig
megõrizni emberi mél-
tóságát.

"Ön élete utolsó percéig
fontos nekünk, s mi nem
csak azért fogunk mindent
elkövetni, hogy békében
halhasson meg, hanem
hogy mindvégig emberhez
méltóan tudjon élni." 
-Cicely Saunders

Hívjon  bizalommal,
segítünk  !
Elérhetõ-
ségünk:diako-
nia@xnet.hu
www.dunamen-
tidiakonia.hu

06-220-5584-44653;
06-224-4486-2263
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AZ ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTÜNK

B E M U T A T K O Z I K A K I S T É R S É G I D I A K Ó N I A

MSZP  SZZIIGGEETTHHAALLMMII SZZEERRVVEEZZEETTEE

A meleg október 6-i estén
félszázan gyûltünk össze,
hogy fejet hajtsunk és egy
szál gyertyát gyújtsunk az
Aradi Tizenhármak és gróf
Batthyányi Lajos emlékére.
A Himnusz eléneklése és
egy vers elhangzása után
dr Szauter Lajos kandidá-
tus úr megható, emberi
szavakkal emlékezett hõ-
seinkre. Emberi közelségbe
hozta a halálraítélt vér-
tanúkat azzal, hogy utolsó

estéjüket, éjszakájukat  és
szavaikat idézte fel. A mai
kor számára sok üzenete
van az Aradi Vértanúknak:
a megbocsátás, a  közös erõ
hatalma, a békés egymás
mellett élés, a tolerancia.
A megemlékezõ szavak és
Szigethalmi Nyugdíjasok
Baráti Körének éneke után
Varju László országgyûlési
képviselõ és dr Schuller
Gábor az emlékezés koszo-
rúját, míg a résztvevõk égõ
gyertyáikat helyezték el az
Emlékmû talapzatán. Az
ünnepség a Szózat elének-

lésével véget ért ugyan, de a
gyertyák fénye még sokáig
messzire világított az éjsza-
kában õrizve a tizennégy

hõs férfi örök álmát. 

"Buksi vagyok, 2 éves német-
vizsla-keverék kutyus. Nyu-
godt természetû, játékos ku-
tyus vagyok, szeretnék újra
valakihez (valakikhez) tartozni."
"Brúnó vagyok, 2 év körüli né-
met-juhász keverék kutyus.
Engem eldobott a régi "gaz-
dim", sokat kóboroltam, míg
ideiglenes helyemre kerültem.
Ígérem, jó házõrzõ leszek, és
mindent megteszek gazdáim
szeretetéért."  

Mindkét  kutyusért  érdeklõdni
lehet:  06-220-8803-005-443
(Enikõ)
Kutyusokat,  cicákat  befoga-
dunk,  örökbeadunk.

Ferter  János
karikaturista
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IMMPPRREESSSSZZUUMM-SSZZIIGGEETTHHAALLMMII HÍÍRRAADDÓÓ-IINNGGYYEENNEESS ÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII

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

Köszönetünket  fejezzük  ki
mindazoknak,  akik  Férjem
-  édesapánk  Makra  Péter
temetésén  részt  vettek  és
részvétüket  fejezték  ki.
Tisztelettel:  

Makra család

Köszönetnyilvánítás
Ezúton  is  megköszönjük  mindazoknak,  akik  férjem
elhunytával  részvétüket  fejezték  ki,  és  elkísérték  utolsó
földi  útjára.  Köszönet  a  sírjára  helyezett  koszorúkért,
virágcsokrokért  is.  Tisztelettel:  

Komáromi Ferencné és családja, Szigethalom


