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Megújul a gyermek-
jóléti szolgálat

21. századi Középkor Budapesten - Szigethalmi módra

VÁÁSSÁÁRRHHEELLYYII NAAGGYY MÁÁRRIIAA

Szép születésnapi ajándé-
kot kapott a fennállásának
10. évfordulóját ünneplõ
Szigethalom és Környéke
Gyermekjóléti és Családse-
gítõ Szolgálat, amikor a
Közép-Magyarországi Ope-
ratív Program keretében
50M Ft támogatást nyert az
idén. Így megkezdõdhetett
a már öt településen mû-
ködõ szolgálat székhelyé-
nek átépítése, amelynek
befejeztével a megnöveke-
dett igényeknek megfelelõ
modern épületben, korsze-
rû infrastruktúrával fogad-
hatják bajba jutott ügyfe-
leiket. 

Az önkormányzat önrészé-
vel együtt összesen több
mint 60M forintos projekt
most csaknem a félidejéhez
érkezett. A szociális és
gyermekjóléti alapszolgál-

tatások infrastrukturális
fejlesztésének támogatá-
sára irányuló pályázatnak
köszönhetõen az elörege-
dett, 98nm-es épület csak-
nem 180nm-es lesz, amely-
hez egy 45nm-es terasz tár-
sul. Három vezetõi és szoci-
ális irodát alakítanak ki, s
a hátrányos és veszélyez-
tetett helyzetben lévõ gyer-
mekek és bajba jutott csa-
ládok fogadására négy fog-
lalkoztatót. Megújulnak a
mellékhelyiségek, korsze-
rûsödik a fûtésrendszer, az
elavult tetõt s nyílászárókat
kicserélik. Napjaink ener-
giatakarékosságra irányuló
elvárásainak megfelelõen a
homlokzatot hõszigetelik, s
nemesvakolatot kap. A
frontoldalon kerítést építe-
nek, s a gyerekek rendezett
udvart kapnak, játékokkal.
Javítják az infrastruktúrát,
új számítógépeket és sport-
eszközöket szereznek be, s
a szolgáltatások számát a

jelenlegi 19-rõl 27-re növe-
lik. Így pl. bõvítik a preven-
ciós programokat, önis-
meretei csoporttréningeket
s 13-17 éves korosztályt
foglalkoztató klubot indí-
tanak. A problémák haté-
konyabb orvoslása érdeké-
ben családi klubot hoznak
létre, és internet kuckó kia-
lakításával segítik hátrá-
nyos helyzetû, problémás
klienseiket. Roma szárma-
zású ügyfeleiknek hagyo-
mányõrzõ foglalkozásokat
terveznek tartani. Termé-
szetesen a fenti programok
megvalósításához szakem-
berek bevonására is szük-
ség lesz. (pszichológus, csa-
ládterapeuta, mediátor
stb.)
A megvalósítással a szolgá-
lat az ellátottak testi, érzel-
mi és erkölcsi fejlõdési,
valamint a családban tör-
ténõ nevelési színvonalá-
nak emelését segíti elõ.
A fenti programok beindí-

tásával várhatóan évente
mintegy 8700-an veszik i-
génybe majd a szolgálat
támogatását annak mûkö-
dési területén, Szigethal-
mon, Taksonyban, Sziget-
szentmártonban, Sziget-
csépen, és Szigetújfalun. A
Szigethalom és Környéke
Gyermekjóléti és Családse-
gítõ Szolgálat munkatársai
természetesen az átépítés
ideje alatt sem hagyják
cserben kis és nagy ügyfe-
leiket, akiket szeretettel
várnak a Rákóczi u. 145-
ben, a Szigethalom és Kör-
nyéke Egyesített Szociális
Gondozási Intézmény Idõ-
sek Napközi Otthonának
épületében.
Néhány hónap elteltével
pedig már a korszerû, ki-
bõvített épületben dolgoz-
hatnak a szigethalmi gyere-
kekért és segíthetik a hoz-
zájuk forduló felnõtteket.

TÖÖRRÕÕ SÁÁNNDDOORRNNÉÉ (VIILLMMAA)

Az idén gyönyörû idõ volt
augusztus 20-án. Sokan
úgy érezték, hogy ki kell
mozdulni otthonról. Bi-
zonyára Szigethalomról is
többen választották az
ünnepi programok közül
a Parlament elõtti kaval-
kádot. De vajon tudtak-e
arról, hogy a "Szent Ist-
ván király udvara" törté-
nelmi játszóház egyik
résztvevõje - és már nem
elõször - az Õskultúra

Alapítvány, melynek tag-
jai több jurtát is felállítot-
tak a Kossuth téren. 
Lehetett szõni, gyertyát
önteni, nemez labdacso-
kat gyúrni, agyagedénye-
ket formálni, kosarat
fonni, sõt kalapálni is a
kovácsmûhelyben. A ka-
landvágyók, vérmérsék-
lettõl függõen, kipróbál-
hatták az íjászatot, és
több ügyességi játékban
mérhették össze ráter-
mettségüket. A gyerekek
egyik kedvence a gumi-
kesztyûvel felszerelt fa-

kecske volt, melyet igen
nagy igyekezettel fejtek a
csemeték. Ezen kívül még
sok más esemény is zaj-
lott a téren, de aki ott volt
és megnézte õket, az tud-
ja, hogy nagyon büszkék
lehetünk rájuk, mert ren-
geteg apró gyermeknek és
játékos kedvû felnõttnek
szereztek maradandó él-
ményt. Számos külföldi és
magyar család fényké-
pein, örök emlékként mo-
solyognak majd a korabeli
viseletbe öltözött lelkes
hagyományõrzõk.  

Mire ez a beszámoló meg-
jelenik, már túl leszünk a
Viking találkozón, amely-
re szintén nagy lelkese-
déssel készülnek az Ala-
pítvány szigethalmi és
más településeken élõ
tagjai. Bízom benne, hogy
erre a rendezvényre is
rengetegen lesznek majd
kíváncsiak, és viszik majd
Szigethalom, , valamint
az Õskultúra Alapítvány
jó hírét.

Csepel Autógyár 60. éves jubileumi program tájékoztató 
A Csepel Autógyár alapításának közelg 60. évfordulója alkalmából a gyár történetét és jelentsebb gyártmányait bemutató eladásokkal
egybekötött jubileumi kiállítást rendezünk Szigetszentmiklóson a volt Csepel Autógyár területén mköd ÁTI-Sziget Ipari Park Fterén. A
kiállításon Csepel gyártmányú katonai és polgári teherautók, Csepel alvázak és fegységek felhasználásával készült autóbuszok láthatók.
Idpont:  2009.  október  10-112.  Megnyitó: gyártörténeti és szakmai eladásokkal október 10-én 10 órakor a Gyártörténeti Múzeumban.
A  kiállítás  ingyenesen  megtekinthet  az  alábbi  idpontokban:  - okt. 10-én 10 - 18 óráig - okt. 11-én 14 - 18 óráig - okt. 12-én 8 - 16
óráig. Minden érdekldt szeretettel vár a Szervez Bizottság. Egyéb információ: 06-24/406-120
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KEERREEPPEESSII BAALLÁÁZZSS

Apró léptekkel, de elõre.
Röviden így tudom össze-
gezni a Gróf Széchenyi Ist-
ván Általános Iskolában az
elmúlt nyár folyamán be-
következett változásokat.
Pontosan két éve annak,
hogy önkormányzatunk
munkatársai egy Európai
Uniós pályázatban meglát-
ták a fejlõdés lehetõségét.
Egy teljes körû fizikai és
információs-kommuniká-
ciós akadálymentesítés so-
rán megvalósíthatóvá vált
az épület részleges megú-
jítása. Augusztus végével
befejezõdtek az átépítési
munkálatok a Gróf Széche-
nyi István Általános Isko-

lában, valamint leszállítás-
ra kerültek a beszerzendõ
eszközök.
Polgáraink, diákjaink szá-
mára látványos változás a
közös terek újraburkolása
korszerû, kaucsuktartalmú
burkolattal. A padlón talál-
ható mintázatok a gyengén-
látók közlekedését segítik.
Az összes ajtó felújításra,
festése megtörtént, sárga
jelölõsávokkal kiegészítve.
Az akadálymentesítés szel-
lemében új, burkolt rámpa
került a fõbejárathoz. Im-
máron a sportpályára tör-
ténõ kijutás is térkõvel bur-
kolt járdán lehetséges. Mi-
vel intézményünk több
szintes, korszerû hidrau-
likus, akadálymentes fel-
vonó készült, melyet min-

den rászoruló szabadon
használhat. Akadálymen-
tes mosdó is készült, teljes
felszereltséggel. A pályázat-
tól függetlenül megújult egy
teljes WC-csoport is.
A építési munkálatokat a
Forszán Kft. munkatársai
koordinálták, végezték.
Egyszerû ajtócsere helyett
Kivitelezõ saját költségén a
fõbejárat üvegezett portál-
ját is felújította. Kevésbé
érzékelhetõ, de éppoly fon-
tos, hogy egyes tantermek-
be indukciós-hurkok kerül-
tek beszerelésre, mellyel a
halláskárosultak számára
a szövegértés javítható. A
látássérültek részére olyan

számítástechnikai eszköz
került beszerzésre, mely a
térségben (Magyarorszá-
gon, de még Közép-Európá-
ban is) egyedülálló.
Munkatársaink folyamato-
san keresik a módot továb-
bi fejlesztésekre, hisz van
még mit tenni, mit megújí-
tani. Kérem, hogy a jót, a
szépet lássák elsõsorban,
hisz Önöknek illetve gyer-
mekeink jövõjéért készül-
tek. Ezzel együtt kérem,
óvjuk a már elkészülteket,
hogy a következõ lépések is
elõre vigyenek bennünket.

Az ELECTRO-COORD Ma-
gyarország Nonprofit Kft.
kezdeményezésére, vala-
mint Szigethalom Önkor-
mányzata, a környezettu-
datos gondolkodásra ösztö-
nözve, a lakosság körében
feleslegessé vált elektron-
ikai hulladék (e-hulladék)
szervezett begyûjtését kí-
vánja megvalósítani váro-
sunkban. Az ELECTRO-
COORD Magyarország
Nonprofit Kft. az elhasznált
elektronikai és elektromos
berendezéseket az országos
begyûjtõ hálózata segítsé-
gével juttatja el a feldolgo-
zókhoz, ahol az Európai
Unió elõírásainak megfe-
lelõen feldolgozzák és a ki-
nyert másodnyersanyago-
kat, minél nagyobb részben
visszaforgatják az ipari ter-
melés körforgásába. 

Lakosaink az akció napján,
2009.  október  17-één,
szombaton,  9.00  -  16.00
óráig, térítésmentesen ad-
hatják le az otthonaikban
keletkezett - épségben lévõ
-háztartási e-hulladékai-
kat, a Városi Szabadidõ
Központ területén kijelölt
területen (Sport u. 4.).

Mi tartozik az elektroni-
kai hulladékok körébe?
-kis háztartási gépek (pl.
hajszárító, vasaló, kenyér-
pirító)
-nagy háztartási gépek (pl.
hûtõgép, mosógép, bojler,
villanytûzhely)
-barkács gépek (pl. fúró-
gép, hegesztõ trafó, fûnyíró
gép)
-szórakoztató elektronika
(pl. TV, video-, DVD leját-
szó, hi-fi )
-számítógép, monitor, bi-
llentyûzet
-fénycsövek, kompakt iz-
zók, lámpatestek
Szelektív gyûjtésük fontos,
mert feldolgozás elõtt el
kell távolítani számos, a
környezetre különösen ve-
szélyes, rákkeltõ és csak
speciálisan kezelhetõ anya-
gokat (pl. higany, azbeszt,
brómtartalmú mûanya-
gok). 

A mi felelõsségünk is, hogy
ne növeljük tovább az
egyre nagyobb méreteket
öltõ hulladékhegyeket.

Kérjük,  tegyen  Ön  is  váro-
sunk  tiszta  környezetéért!

"Augusztusban megtartotta tisztújító közgylését az Élhet
Környezetünkért Egyesület. A Közgylésen jelen volt Fáki
László, Szigethalom Polgármestere is. A napirendi pontok
között szerepelt az Egyesület költségvetése, melynél felmerült
az egyesület által esetlegesen indítandó perek finanszíro-
zásának kérdése. Fáki László felajánlotta, hogy a lakosság
védelmében, a repültér elleni harc támogatásaként az
Élhet  Környezetünkért Egyesület rendelkezésére bocsátja
az EMLA Környezeti Management és Jogi Egyesület segít-
ségét Szigethalom Város keretszerzdésének terhére, a-
mennyiben azt a Képvisel Testület is jóváhagyja."

Szertettel  várunk minden érdekldta Zöld Sziget Kon-
ferenciára,melyet 2009. október 28-án, szerdán 14 - 18 ó-
ráig tartunk a Városi Szabadidközpontban. A program
keretében eladások hallhatók környezetünk védelmérl, a
szekció-üléseken pedig meghívott szakemberek segítségével
gondoljuk ki, mit tehetünk az élhet világ fenntarthatósága
érdekében. A  konferencia  díszvendége:  Ónodi  Eszter  szín-
m v é s z n

Tisztelt  Betegeim!
Kérem Önöket, hogy panaszmentesség esetén is évente egy
alkalommal a szigethalmi rendelben a rendelési idnkben
szrvizsgálaton megjelenni szíveskedjenek. 
" TEGYÜNK EGYÜTT AZ  EGÉSZSÉGÜNKÉRT!"

dr Vékony Irmaa IV körzet háziorvosa

EGG YY EE NN LL EESSÉÉLLLLYYEELL,  AAKKAADDÁÁLLYYMMEENNTTEESSEENN

… HOGY A ROZSDÁS H T K NE
AZ ÁROKPARTON VÉGEZZÉK! RÖVID HÍREINK
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Esélyegyenlségi nap 2009 - Jövre veletek ugyanitt

R e n d r s é g i  H í r e i n k

FRRÜÜHHVVAALLDD PÁÁLL

elnök

A Pest Megyei Mozgáskor-
látozottak Szigethalmi E-
gyesülete az idén is meg-
rendezte az Esélyegyenlõ-
ség Napját a Kultúrházban
a mozgáskorlátozott em-
berek, támogatóik, barátaik
és minden érdeklõdõ ember
számára.  Az eseményre jú-
nius 27-én került sor. Mint
mindig, most is rengeteg
szervezõmunka elõzte meg
a megrendezését, mivel azt
szerettük volna, hogy ez a
nap minél szebb és öröm-
telibb legyen, és mindenki
színvonalasan szórakoz-
hasson.  Elnöki beszédem-
ben elmondtam, hogy egye-
sületünk érdekérvényesítõ
szervezet, és a gazdasági
válság által okozott nehéz
körülmények között is tö-
rekednünk kell arra, hogy a
többiektõl eltérõ szüksé-
gleteiket megpróbáljuk va-
lamilyen módon kielégíteni,

nehézségeiket áthidalni, ál-
talános emberi jogaikat
megjeleníteni és védelmezni
a helyi és országos fórumo-
kon. Sajnos, a gyenge ér-
dekérvényesítõ képességû
sérült emberektõl köny-
nyebb elvenni valamit,
könnyebb a társadalom
peremére szorítani õket,
mint a nagy erejû érdekcso-
portok jogait megnyirbálni.
Megemlékeztünk Barta
Jánosról, ellenõrzõ bizott-
ságunk áprilisban elhunyt
elnökérõl is. 
Nagy örömömre szolgált,
hogy egyesületünket meg-
tisztelte jelenlétével Fáki
László polgármester, Balázs
Zoltán, az MKMORE elnök-
ségi tagja és Dr. Chikán
Csaba, az MKMORE el-
nöke, a MEOSZ alelnöke is.
A polgármester úr megerõ-
sítette, munkánk nem hiá-
bavaló, és a város vezetése
és lakossága értõ módon
próbál segíteni gondjaink
megoldásában. Dr. Chikán
Csaba beszédébõl erõt me-

ríthettünk. Ne adjuk fel, a
munka elõbb-utóbb meg-
hozza gyümölcsét, s az a-
nyagiak szûkössége ellené-
re nagyon sok szellemi és
érzelmi kincset birtokol
mozgalmunk közössége, ö-
rök értékeket hordoz: ba-
rátságot, szeretetet, lendü-
letet ott, ahol mások már
rég feladták volna. Hálásan
köszönjük, hogy velünk
volt. Köszönetet mondtam
Fejes Lajos és Till Györgyi
szigethalmi vállalkozóknak,
a Szép ABC-nek, és sérült
és ép munkatársainknak,
barátainknak, akiknek a
segítsége nélkül nem tud-
nánk tevékeny, hasznos
munkát végezni sorstár-
saink érdekében. 
Tuboly Józsefné, Bella
szervezésében és fellépésév-
el az idén is nagyszerû mû-
sort sikerült létrehozni,
remélem, mindenki örömé-
re. A zenét Mocsár Árpád
szolgáltatta, fellépett
Szilágyi Erzsike, a ha-
lásztelki kórus, eljöttek a

tököli Star gate versenytán-
cosok. A sztárfellépõ Cso-
csesz és Komáromi István
volt. A hírneves mûvészek a
mozgássérült emberek i-
ránti tiszteletük jeléül té-
rítésmentesen vállalták a
mûsort, mert szûkös anya-
gi forrásainkból nem tud-
tuk volna elõteremteni a
fellépti díjat. A mûsor szín-
vonalán ez a legkevésbé
sem érzõdött, sõt! Életörö-
met és szépséget sugároz-
tak a színpadról, magukkal
ragadva a közönséget. A
finom ebédet Mátrai András
készítette el nekünk a bog-
rácsban, és a hölgyek sok
finom süteményt hoztak,
emelve ennek a szép ün-
nepnapnak a hangulatát.
Ebéd után újult erõvel tán-
colhattunk és szórakozhat-
tunk a nagyteremben, egé-
szen estig. Még egyszer kö-
szönöm mindenkinek tá-
mogatását, segítségét. Na-
gyon szép volt, remélem,
jövõre is együtt ünnepelhe-
tünk. 

SZZIIGGEETTSSZZEENNTTMMIIKKLLÓÓSSII

REENNDDÕÕRRKKAAPPIITTÁÁNNYYSSÁÁGG

Az elõzõ hónapban irt
hét bûncselekménnyel
szemben augusztus hó-
napban Szigethalom te-
rületérõl tizenhárom
bûncselekményt regiszt-
ráltunk. Ebbõl hat alka-
lommal az ablakon ke-
resztül, négy alkalom-
mal az ajtón keresztül,
valamilyen erõszakkal;
és három alkalommal
besurranás módszerével
jutottak be az elkövetõk,
az eltulajdonított érté-
kekhez. 

A nagy melegben, el-
követési módszer volt a
szúnyogháló kivágás, és
redõnyfeltolás is. A leg-
kisebb eltulajdonítási
érték 13.000. forint, míg
a legnagyobb 10.007.000.

forint volt Az összes
bejelentett kárérték
13.339.000 forint. A
bûncselekmények terü-
letileg egy kivételével a
Szabadkai és Mû út közé
estek. Két - két bûn-
cselekményt követtek el
a Kolozsvári és a Fiumei
utcákban.

Szigethalom területérõl
az adott idõszakban
négy balesetet jelentet-
tek be, melybõl egy a-
nyagi káros, három sze-
mélyi sérüléses volt. Az
elsõdleges információk
alapján, a balesetek
kapcsán egy személy sú-
lyosan, három könnyeb-
ben sérült meg. Öröm-
teli, hogy a balesetek
kapcsán a Mû út nem
volt érintett, de sajná-
latos, hogy megint volt
személyi sérüléses bale-
set a Széchenyi-Fiumei

út keresztezõdésében. A
Tököli Rendõrõrs beosz-
tottjai a hónap során
elfogtak három fõt, bûn-
cselekmény tettenérése
során, négy fõt, körözés
alapján. Igazolás végett
elõállítottak öt fõt. Hat-
vannégy. esetben tettek
közigazgatási és sza-
bálysértési feljelentést.
Huszonöt fõt, 109.000.
forint értékben, helyszín
bírságoltak.

A rendõri intézkedések
és figyelmeztetések elle-
nére minden hónapban
beszámolunk személyi
sérüléses balesetekrõl. A
létezõ legtökéletesebb
technikával, biztonsági
berendezésekkel felsze-
relt jármû vezetése so-
rán is, bekövetkezhet
baleset. Ekkor kerülnek
elõtérbe a passzív, má-
sodlagos mûszaki ténye-

zõk. Szerepük a bekö-
vetkezett balesetek sé-
rülések következménye-
inek csökkentésében je-
lentõs. Így baleset ese-
tén növelik a vezetõ és
az utasok túlélési esé-
lyeit, esetleg megóvja õ-
ket a sérülésektõl is. 

Ezért kérjük, Önöket
minden körülmények
közt használják a passzív
biztonsági eszközöket.
/biztonsági öv, fejtá-
masz, gyermekülés, bu-
kósisak stb./
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OKSB elnök

A néphagyomány szerint a
gólya szerencsét hoz, ezért
különösen óvni, védeni kell
és fõleg "becsben tartani".
Valószínûleg innen szár-
mazik az a szokás, hogy fel-
sõbb oktatási intézmények-
ben, az elsõs évfolyamok-
ban gólyatábort, fõiskolá-
kon, egyetemeken gólyabált
szerveznek.
Bevallom, csak ennyi infor-
mációm volt az "emberi gó-
lyákról". 
Ezért óriási várakozással

néztem elébe, amikor meg-
kaptam a Gólyanapról szó-
ló meghívót, mely 2009. au-
gusztus 28-ra szólt, hely-
színe pedig a Városi Sza-
badidõközpont.
Ezen a napon páratlan él-
ményben volt részem. Az
elmúlt negyven évben, - a-
mit a szigethalmi gyerme-
kek közt, illetve azok köré-
ben töltöttem, - ez a ren-
dezvény, dobogós helyet
kap.
A leendõ elsõ osztályos
gyerekek kaptak meghívást
egy gondtalan, játékokkal,
énekekkel, vetélkedõkkel és
nyereményekkel, ajándé-
kokkal teli napra, mely
reggel 9 órától 15 óráig tar-
tott.
A bejáratnál két lábon járó
plüss kenguru invitálta a

szülõi kísérettel jövõ kis
gólyákat, akik a recepción
való bejelentkezésnél ka-
pott 6 színû kitûzõ alapján
keresték meg az iskolás
osztálytársaikat. Minden
csoportnál ott volt az óvó
néni és a leendõ tanító néni
is.
A szülõk meggyõzõdvén
arról, hogy csemetéjük "jó
kezekben van" hamar el-
mentek, és megkezdõdött
Ani néni és Zoli bácsi ze-
nés, játékos, ugráló váras
vetélkedõje, ahol már az
"osztály" egyöntetûen han-
gos szurkolással buzdította
osztálytársukat az óvoda és

iskola pedagógusokkal e-
gyütt.
Minden csoport gyõzött és
minden gyerek kapott aján-
dékot.
Ezután forgószínpad szerû-
en lehetett gólyafejes ceru-
zát, üdítõvel töltött palack-
os üvegbõl repülõt gyár-
tani, aszfalton rajzolni és

mesefigurákat színezni. Aki
akarta arcfestéssel is "de-
koráltathatta" magát, sõt
azonnal könyvtárlátogatóvá
vált, mivel a Hegedûs Géza
Városi Könyvtár munkatár-
sai a helyszínen könyvtár-
olvasóvá "avatták" a kis
gólyákat. Óriási érdeklõdés
kísérte a könyvtárt jelképe-
zõ élethû baglyot. A káni-
kulai hõségben a gyerekek
szomjúságának csillapítá-
sáról, finom édességekrõl
és gyümölcsökrõl is gon-
doskodtak a szervezõk.
Kellemes meglepetés volt a
finom rántott husis ebéd,
amit szinte kivétel nélkül,

minden gyerek elfo-
gyasztott.
Délután igazi rendõr-
autóban kipróbálhat-
ták a szirénát, míg
egy másik csoport-
nak Laszák Zoli ren-
dõr bácsi közlekedés-
sel kapcsolatos táb-
lákat és szabályokat
mondott el a gyere-
keknek.
A nap befejezése a
két óriási, figurás
cukrászremek torta,
és az osztályonkénti
és az egyéni aján-
dékcsomagok kiosz-
tása volt.
A szervezõk figyel-

messége a segítõkre is ki-
terjedt, ami azt gondolom
mindenkinek jólesett.
Itt szeretném megköszönni
az ötletgazdáknak Tézsláné
Farkas Klarisszának okta-
tási szakreferensnek és
Ferenczi Edit alpolgármes-
ter asszonynak, hogy szer-
vezték, irányították és min-

denkire és mindenre kiter-
jedõen odafigyelve levezet-
ték a Gólyanapot. Ezáltal
az elsõs gyerekek még az
iskolába érkezés elõtt
megismerhették egymást, a
játékos vetélkedõk kapcsán
pedig megkezdõdhetett az
osztályok igazi közösségé
válása.

Nagyon jó volt látni, hogy a
kis gólya emberpalántákat
milyen féltõ gondoskodás
vette körül.
A sok-sok szponzoron túl a
gólyanap lebonyolítását se-
gítette dr. Schuller Gáborné
alpolgármester asszony, a
Négyszínvirág Óvoda, Szent
István Általános Iskola,
Gróf Széchenyi István Ál-
talános Iskola pedagógusai,
a Helytörténeti Gyûjtemény
vezetõje, Rendõrkapitány-
ság, a Hegedûs Géza Városi
Könyvtár és Városi Szabad-
idõközpont dolgozói. A ren-
dezvényt meglátogatták az
oktatási intézmények veze-
tõi, valamint Fáki László
polgármester,Ágics Viktória
jegyzõ és Dubniczky Ildikó
aljegyzõ asszonyok.
Jó  érzés  volt  látni,  hogy  itt
Szigethalmon  odafigyelünk
arra,  hogy  a  kis  gólya  gye-
rekeink  elsõ  szárnypróbál-
gatásai  az  életben  sikere-
sek  legyenek,  hogy  jól  érez-
zék  magukat  a  MI  VÁRO-
SUNKBAN,  melyet  majd  Õk
tesznek  még  szebbé,  élhe-
tõbbé.

Gratulálok  a  Gólyanap
sikeréhez!
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Tisztelettel  tájékoztatom  a  "Szép  kertek,  ren-
dezett  porták"  fotópályázóit,  hogy  a  beérke-
zett  pályázatok  értékelése,  díjazása  2009.
október  26-áán  17  órakor  Szigethalom  Pol-
gármesteri  Hivatal  dísztermében  lesz  meg-
tartva.  A  díjakat  és  az  okleveleket  Kunczené
Fellegi  Katalin,  "A  Virágos  Magyarországért"
fõvédnök  és  Fáki  László,  polgármester  fogja
átadni.  Szeretettel  várunk  mindenkit!  

Regényi Tiborné Zöld Háló Egy. Elnök

G ó l y a n a p
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N a p e n e r g i a  ( ü v e g h á z h a t á s )

LAACCZZÓÓ PÁÁLL

megújuló energetikai szakértõ

A következõ néhány cikk-
ben a napkollektorokról és
napelemekrõl lesz szó. E-
lõtte azonban nem árt némi
ismeretet szerezni a nape-
nergiáról.
A napsugarak kb. 8 perc
alatt jutnak el a nap felszí-
nétõl a földig (a fény se-
bessége 300.000 km/má-
sodperc). A világûrben
nincs légkör, vákuum van,
tehát a nap sugarai aka-
dály nélkül haladhatnak.
Amikor elérik a Föld lég-
körét, egy részük vissza-

verõdik, nagy részük átha-
tol a légkörön. A légkörben
a felszín felé haladva egy
részük elnyelõdik (a leveg-
õben lévõ részecskék fel-
melegszenek), egy részük
pl. vízcseppekbe, felhõkbe
ütközve elterelõdik (szó-
ródik), nagy részük eléri a
föld felszínét. A föld felszí-
nen is van visszaverõdés,
szóródás, de jelentõs az e-
lnyelõdés (ez melegíti a fel-
színt). A felszín felme-
legedésének mértéke ki-
zárólag a felület elnyelõké-
pességétõl függ (pl. frissen
felszántott föld több nap-
sugarat nyer el, mint egy
hóval borított, vagy akár a

vízfelület). A felmelegedett
földfelszín hõt sugároz ki
magából. Ezek a hõsugarak
a fénysugarakhoz hasonló-
an haladnak át a légkörön
a világûr felé. A légkörben
vannak olyan anyagok, a-
melyek ezeket a hõsug-
arakat visszaverik, nem
hagyják, hogy elhagyják a
földet. Természetesen na-
gyon nagy mennyiségû hõ-
sugárzás kijut a világûrbe.
Ezt hívják üvegház hatás-
nak. Az üvegház hatásnak
köszönhetõen a Föld át-
laghõmérséklete +14 oC,
ami alkalmat ad az élõvilág
fennmaradására.
Akkor miért mondja azt a

TV, hogy az üvegház hatás
okozza a globális felmelege-
dést? Azért, mert ha a lég-
körben lévõ hõvisszaverõ
anyagok mennyisége jelen-
tõsen megnõ, akkor az e-
gyébként a Földet elhagyó
hõsugarak nem távoznak,
hanem itt maradnak és
felmelegedést okoznak. Mik
ezek az anyagok? Pl. víz-
cseppek (felhõk), szén-diox-
id, metán (földgáz, szerves
anyagok erjedésekor kelet-
kezõ gáz), nitrogén-oxidok,
fluor tartalmú gázok (a ter-
mészetben nem fordulnak
elõ, az ember hozta létre).

FONTOS!  FELHÍVJUK A SZIGETHALMI LAKÓSOK FIGYELMÉT, HOGY ELKEZDÕDÖTT AZ ISKOLA EZÉRT
FOKOZÓDOTT A BALESET  VESZÉLYE! VIGYÁZZUNK GYERMEKEINK TESTI ÉPSÉGÉRE! KÉRÜNK MINDENKIT,
FIGYELMEZTESSEN ERRE MÁSOKAT IS!
SZ.L.E.  FÓRUM: IDE VÁRJUK AZOKNAK A SZIGETHALMI LOKÁLPATRIÓTÁK ÖTLETEIT ÉS ÉSZREVÉTELEIT AKIK
A VÁROSUNK ÉPÍTÉSÉRE ÉS SZÉPÍTÉSÉRE JAVASLATOKAT TESZNEK.

VIKING TALÁLKOZÓ
Nagyon  kellemes  és  szórakoztató  délutánt  töltöttünk  el  az  "EMESE"parkban.  Idén  egy  kicsit  szerényebb  volt  a  rendezvény
a  lakomacsarnok  építése  miatt,  de  ennek  ellenére  ízelítõt  kaptunk  a  középkori  életformából  és  harcmûvészetbõl.
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gyermekjóléti és családse-
gítõ szolgálat vezetõje

Jó  munkájáért oklevelet
kapott munkatársunk
Takácsné Kutasi Mária
Szigethalom várossá válá-
sának 5. évfordulójára ren-
dezett ünnepségeken jú-
nius 19-én.

Városnapokon  közös faház-
ban fogadtuk a látogatókat
a Szigethalom é Környéke
Egyesített Szociális Intéz-
mény dolgozóival.

Költözködtünk  június 22-
vel kezdõdõ héten. Mun-
katársaink rutinosan cso-
magoltak, hiszen ez már a
4. alkalom, amikor új he-
lyen folytatjuk munkánkat.
Ezúttal társintézményünk
Szigethalom és Környéke
Szociális Intézmény foga-
dott be bennünket, amíg az
új "CSODAPALOTÁNK" fel-
újítása és bõvítése elkészül.
Ezért a költözködéssel járó
kényelmetlenséget szívesen
vettük, hiszen szolgálatunk
épülete újul meg, bõvül.

Mátrafüredre mentünk
négy napos kirándulásra
július 3-tól. Hagyomá-
nyosan a lengyel gyerekek-

kel együtt töltöttük a "nya-
ralást", ami mindannyi-
unknak nagy élményt je-
lentett.

Élelmiszerbankba sikere-
sen pályáztunk és 5t élel-
miszert kaptunk EU-s
készletbõl. A kiosztásnál a
szolgálat minden dolgozó-
jára szükség volt. Egy hétig
dolgoztunk, hogy minden
segélyezett részesüljön az
élelmiszerbõl.

Nyári  korrepetálás  kez-
dõdött július 21-tõl hagyo-
mányosan 5 héten keresz-
tül. Ezen a nyáron a két
iskolából összesen 49 fõ
diákot jeleztek a nyári kor-
repetálásra, akiknek nem
sikerült teljesíteni év végéig
a tantervi követelményeket.
Nem mindenki élt a lehe-
tõséggel. Rendszeresen 35
fõ tanuló készült fel a ja-
vítóvizsgákra.

Nyári  ingyenes  étkeztetés
lehetõségét ebben az évben
is megpályázta szolgála-
tunk. Míg 2008-ban egy
hónapra 121 fõnek volt
lehetõsége ebédelni, 2009-
ben 158 fõ 44 napig kapott
térítésmentesen ebédet. 

A  fenti  munkálatok  elõ-
készítését, lebonyolítását

természetesen a napi mun-
kánk mellett végeztük. Jó
érés volt, hogy  Szigethalom
és Környéke Gyermekjóléti
és Családsegítõ Szolgálat
Szigethalmon 546 család-
ból 1551 fõ-nek segített
szebbé tenni napjait.

TERVEINK 2009.
SZEPTEMBERÉTÕL.

Pszichológusunk 2009.
szeptember 11-tõl kéthe-
tente ismét fogadja kliense-
inket.

Kölyök  klub elsõ foglalko-
zása 2009. szeptember 18-
án lesz, ahol nagy "buli-
val"köszöntjük az új éva-
dot. (Kéthetente lesznek
klubfoglalkozások.)

Figura  Ede szórakoztatja
klienseinket és a meghívott
gyerekeket október 8-án,
14 órától a Városi Szabad-
idõközpontban a Hegedûs
Géza Városi Könyvtár jó-
voltából.

Szakmaközi megbeszélé-
seket tartunk október hó-
napban minden települé-
sen a jelzõrendszer tagjai-
val. 

Visszaköltözünk november
második felében a József A.
u. 49 szám alá. 

Évzáró Kakaópartit 2009.
december 18-án tartjuk a
Városi Szabadidõközpont-
ban.

H Í R M O R Z S Á K -   NYÁRON TÖR TÉNT

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.17-ig.

Ezúton  szeretnénk  megköszönni  kedves  látogatóinknak, akik  a  gyermekek  játékai  kiállítás  létrejöttéhez  felajánlásukkal  hozzájárultak: Bánóczi
Emi  és  családja,  Békássyné  Kocsis  Györgyi,  Bolega  Valéria,  dr.  Bata  Pálné,  Kovács  Ilona,  Miklós  István,  Németh  Zsolt,  Száva  Kamilla,  Vereckei
Zoltán,  Merészné  Viktória,  Pálócziné  Márti,  Zelei  Mónika,  Somodi  Márti,  Lang  Mónika,  Zajzonné  Bognár  Györgyi,  Négyszínvirág  Óvoda,  Piros
Óvoda,  Kék  Óvoda,  Káldi  Zsuzsanna,  Feketéné  Németh  Annamária,  Járfásné  Kutasi  Magdolna,  Bata  Ilona,  Sófalviné  Anna,  Borbényi  Éva,
Farkasné  Erzsébet,  Szarka  Marika,  Szabó  Piroska,  Szabó  József,  Kispál  Györgyi,  Kunzer  Ágnes,  Mészáros  Krisztina,  Balogh  Lajosné. Ezúton
is  tisztelettel  megköszönjük  a  Szigethalom  és  Környéke  Gyermekjóléti  és  Családsegítõ  Szolgálat,  Hegedûs  Géza  Városi  Könyvtár,  valamint  a
Szentendrei  Skanzen  munkatársainak  segítõkészségét.

Kleineizel Ilona múzeumpedagógus
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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

Hegedüs  Géza:  Õszi  dal

A dombtetõre ködök ülnek,
a napok gyorsan rövidülnek,
a fecske elment dél felé,
a bágyadt napfény már nem érlel, 
megjött az õsz hûvös szelével:
a perc most már a szüreté. 

A dolgos elmúlt most lesz kinccsé:
mi valóság volt, úgy lesz nincssé,
hogy borrá forr a holt gyümölcs.
Szedd össze múltad, szüreteljed,
hogy értelmét is végre leljed,
s legyen, amit pohárba tölts.

Ha fogy a fény, ha nõ az este,
hajolj a múltra és keresve
találd meg, milyen volt a nyár.
Ha utad már behavazva,
csak úgy remélhetsz, új tavaszra,
ha múltad új értelme vár.

Ádám István, Antal Tamásné,
Bakon Antalné, Bánóczy Istvánné,
Dr. Bokor Péter, Dr. Bokor Péterné,
Dr. Csernyi Zsuzsanna, Kovács
Jánosné, Kovácsné Farkas Csilla,
Kürti Zoltán, Marics Lászlóné,
Nagy József, Tarsoly Zsoltné
Támogatásukat  köszönjük!  

Miszori Sándorné könyvtár-
igazgató és munkatársai

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

Gratulálunk  kedves  olvasónknak,
Medveczky  Erikának  a  kanadai  Ka-
jak-kkenu  Vb-één  elért  bronzérméhez!

Tisztelt Olvasóink!

Könyvtárunk 2009-ben is a  2007
óta változatlan  tagdíjjal várja Ö-
nöket, a tagdíj összegét nem emel-
tük! A könyvtár bõvítése azonban
folytatódik! Ezért kérünk minden
jószándékú olvasót, hogy lehetõ-
sége szerint, adakozó jellegû, e-
melt tagdíj fizetésével segítse a
könyvtár erõfeszítéseit. 
Köszönjük!

Október a könyvtárosok hónapja
Jöjjön és ünnepeljen könyvtárunkkal, válogasson
színes mûsoraink közül:

"TIISSZZTTAA SSZZÍÍVVVVEELL"  ZZEENNÉÉSS IIRROODDAALLMMII MM SS OO RR
2009.  október  8-áán,  csütörtökön,  11.30  órai  kezdettel
A Hegedüs Géza Városi Könyvtár találkozót szervez 7-8. osztályos gyerme-
keknek Figura Ede magyarhertelendi eladómvésszel, aki Ady Endre, József
Attila, Radnóti Miklós és Nagy László verseit megzenésítve tolmácsolja.
Ingyenes  rendezvényünkre  szeretettel  várunk  minden  érdekldt!
Információ:    06-224/514-8810  
Helyszín:  Hegedüs  Géza  Városi  Könyvtár  Szigethalom,  József  A.  u.  59.

“HAA BBEEKKOOPPOOGGSSZZ,  MMEEGGTTUUDDOODD”
2009.  október  8-áán,  csütörtökön,  14.00  órai  kezdettel  a  Városi
Szabadidközpont  színháztermében a Hegedüs Géza Városi Könyvtár és
a Gyermekjóléti Szolgálat "Ha bekopogsz, megtudod" címmel zenés irodalmi
m sort rendez alsótagozatos gyermekeknek. A vidám, verses összeállítást Tarbay
Ede, Csoóri Sándor, Weöres Sándor, Osvát Erzsébet, Nochta Tia és mások
mveibl Figura Ede magyarhertelendi eladómvész és zenepedagógus tolmá-
csolja.
Szeretettel  várunk  minden  érdekldt  ingyenes  rendezvényünkre!
Információ:  06-224/514-8810  (Könyvtár),  06-224/655-6624  (Gyermekjóléti
Szolgálat)

“MÁÁRR NNÉÉHHAA GGOONNDDOOLLOOKK AA SSZZEERREELLEEMMRREE”
2009.  október  8-áán,  csütörtökön,  19.30  órai  kezdettel  a

Városi  Szabadidközpont  színháztermében a Hegedüs Géza
Városi Könyvtár és a Filmszakadás Film Klub "Már néha gondo-
lok a szerelemre"címmel zenés irodalmi estet rendez. A vidám,

verses összeállítást a szerelemrl nem csak szerelmeseknek.
József Attila, Petfi Sándor, Vörösmarty Mihály, Kosztolányi

Dezs , Varró Dániel, Radnóti Miklós, Nagy László és William
Shakespeare mveibl, Figura Ede magyarhertelendi

eladómvész tolmácsolja. 
SSzzeerreetteetttteell  vváárruunnkk  mmiinnddeenn  éérrddeekkllddtt  iinnggyyeenneess  rreennddeezzvvéénnyyüünnkkrree!!

IInnffoorrmmáácciióó::  0066-2244//551144..881100  ((KKöönnyyvvttáárr))
0066-2244//888899-222299  ((SSzzaabbaaddiiddkköözzppoonntt))
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Élet az óvodában-iskolákban

Ilyen volt , ilyen lett ...
LOOPPAATTOOVVSSZZKKIINNÉÉ KAASSZZAA ÉVVAA

egy kis Gézengúz anyukája

Javában tart  a szeptember, így
az élet visszaáll  a "normális"
kerékvágásba szülõnek, pe-
dagógusnak, diáknak, ovisnak

egyaránt. Nálunk sem volt ez
másként, a színes, zsibongó
nyár vége felé bizony már várta
Titán fiam is, hogy újra játsz-
hasson a társaival a Kék Ovi-
ban, az õ ovijában. Augusztus
közepén jött el a szabadság vé-
ge, és nagyon kíváncsian ind-
ultunk itthonról. Milyen lesz?
Ott van a szekrényem ahol ré-
gen? Anya, idén is ugyanott
lesz a csoport? A többiek is jön-
nek már? Ezernyi kérdés zá-
porozott rám útközben… Én is
kíváncsi voltam, hiszen jól
emlékeztem az utolsó hetek-

ben elkezdõdött felújításra, a
szekrénykék vándorlására, és
a már akkor is látható ered-
ményekre. Annak ellenére,
hogy tudtam, mégis meglepett

a látvány! Az egész épület
megújult, kívül-belül! A bejá-
rati ajtó, a padló, a falak, a
mosdó! Hihetetlen, de ez alatt a
rövid idõ alatt valóban újjászü-
letett az egész! Kisfiam vidá-
man szaladt be, és forgott, ro-
hant faltól falig, birtokba véve a

régi-új birodalmát! Jó volt látni
az örömet az arcán; a viszont-
látás, és a meglepetés örömét
egyaránt! 

Míg õ csak a szépséget látja,
addig én tudom, hogy e mögött
rengeteg munka, és rengeteg
pénz van. A négy csoport:
Katicabogár, Mókus, Bambi,
és Gézengúz, valamint szüleik
nevében köszönöm, köszönjük
a segítséget a Szigethalmi Ön-
kormányzatnak! Támoga-
tásával gyermekeink esz-
tétikus, világos, színes oviban

tölthetik napjaikat! Vagy,
ahogy a gyermekem mondja: -
Ez az én ovim, anya!

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
OKTÓBERI PROGRAMJAI, RENDEZVÉNYEI

2009.  október  1. Zene világnapja
2009.  október  5-66.  VI. Szigethalmi Pedagógiai Napok
2009.  október  6. Aradi vértanúkról megem-

lékezés az 1. órában
2009.  október  10. Városi és Széchenyi bál
2009.  október  19. Fogadóóra
2009.  október  21. Õszi nevelési értekezlet
2009.  október  22. Október 23-i iskolai ünnepély 

az 1. órában
2009.  október  26-330. Õszi szünet

A SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
OKTÓBERI PROGRAMJAI, RENDEZVÉNYEI

2009.  október  1. Zene világnapja
2009.  október  6. Aradi vértanúkra emlékezünk a

Pákozdi emlékmûnél (alsó 
tagozat)

2009.  október  6. Aradi vértanúkra emlékezünk - 
ünnepi mûsor a Szabadkai úti 
épületben (felsõ tagozat) 
Isaszegen

2009.  október  12.    17 óra Pályaválasztási szülõi 
értekezlet

2009.  október  22. Október 23-i nemzeti ünnep
2009.  október  22. Utolsó tanítási nap az õszi 

szünet elõ

A  Gróf  Széchenyi  István  Általános  Iskola  dolgozói,
tanulói és a szülõk nevében nagy tisztelettel megköszön-
jük a fenntartó önkormányzatnak, hogy a sikeres
pályázat elnyerése, valamint az önrész biztosítása után
megvalósulhatott a 2009-2010. tanév kezdetére az
iskolánk akadálymentesítése. Mindenki nagy örömmel
vette birtokba a felújított iskolát. 

A  Gróf  Széchenyi  István  Általános  Iskola  dolgozói,
elsõ osztályos tanulói és a szülõk nevében nagy tisztelet-
tel megköszönjük mindenkinek, a Gólyanapon nyújtott
segítségét, a szervezõ munkát, a lebonyolítást, a szpon-
zori hozzájárulást. Külön köszönettel tartozunk Ferenczi
Edit alpolgármester asszonynak és Tézsláné Farkas
Klarissza, oktatási referensnek is, akik nélkül ez a ha-
gyományteremtõ rendezvény nem valósulhatott volna
meg.

Igazgatóság

Köszönet a Gólyanap támogatóinak
Szigetsped Kft., Tandem Plussz Kft., Aries Kft., Póka
Ingatlan Kft., Violet Kangaroo, Németh Gábor. Köszönet a
szülõknek: Iszákné Batta Anett, Merkert Anikó (Gróf
Széchenyi István Általános Iskola) 

Tézsláné Farkas Klarissza
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BOORRII JUUDDIITT

fejlesztõpedagógus

Köztudott, hogy a közleke-
dés legveszélyeztetettebb
résztvevõi a gyermekek.
Fejlõdésük, önállóságuk
kialakulásához hozzátar-
tozik a közlekedésre neve-
lés is. A gyermekek szemé-
vel nézve az utca teljesen
más alakot ölt, mint aho-
gyan azt a felnõttek látják.
A szakemberek gyakran fel-
hívják a figyelmet arra,
hogy a közlekedõ gyermek
másként lát, hall, gondol-
kodik és cselekszik, mint
egy felnõtt. Tudomásul kell
vennünk, hogy életkori sa-
játosságai, pszichológiai
adottságai határozzák meg
teljesítõképességét és ezek
bizony a közlekedésben el-
foglalt szerepük szempont-
jából is bizonyos korlátokat
jelentenek számukra. 

A gyermekek megosztott
figyelme általában gyen-
gébb, mint a felnõtteké. Ál-
talában a számukra fontos
dolgokra összpontosítanak
és eközben minden más
érdektelenné válik. Jellem-
zõen elsõsorban a számuk-
ra érzelmileg fontos tár-
gyak, történések foglalkoz-
tatják õket. 

A 3-6 éves gyermekek a
közlekedési környezetrõl
alig rendelkeznek tapaszta-
latokkal. Számukra a kül-
világ tele van új és érdekes
helyzetek-
kel, törté-
nésekkel és
ezeket õk
fel akarják
fedezni. Az
óvatosság
fogalma ekkor még isme-
retlen. Magatartásukat el-
sõsorban a spontaneitás
irányítja, bár a különbözõ
zajokat korán meg tudják
különböztetni egymástól,
ám az irány meghatározása
még gondot okoz. Hallás

után sokszor tévesen értel-
mezik merrõl is jön a jár-
mû, amelyet még nem lát-

nak, csak a hangját hallják.
A távolságot is a felnõttek-
tõl eltérõ módon ítélik meg:
a kb. 50m-
rõl érkezõ
j á r m û v e t
egyszerûen
"kicsinek"
látják, de
az még
nem tuda-
tosul ben-
nük, hogy ez a jármû 50
km/h sebesség esetén akár
3 másodperc alatt odaér-
het, ami igen veszélyes le-
het! A felnõttek is hajlo-
mosak túlbecsülni a gyer-
mekek veszélyérzé-
kenységét. Nem
veszik fi-
g y e -
l em-
be a
f e j -
l õ -
dési
f o -
l y a -
m a -
t o k b ó l
adódó életkori sajá-
tosságaikat, az átlagos ké-
pességû gyermekrõl is azt
feltételezik, hogy a közle-
kedésben felnõttként fog-
nak viselkedni. Miközben
igen gyakran maguk a fel-
nõttek szolgálnak rossz pél-
dával. Szülõként tisztában
kell lennünk azzal, hogy
gyermekeik közlekedési
magatartásának alakulá-

s á b a n
rendkívül
jelentõs té-
nyezõ az
á l t a l u n k
m u t a t o t t
példa. A

mind hatékonyabb baleset-
megelõzés érdekében, már
kisgyermek korban el kell
kezdeni a tudatos közleke-
désre nevelést, melynek
elsõdleges célja, hogy a
gyermekek megismerjék a
közlekedési helyzeteket és

veszélyforrásokat. Számos
szülõ nem is ismeri a he-
lyes, követendõ magatar-
tásmódokat, amelyek a
gyermekek közlekedésbiz-
tonságát erõsítik. A kicsik
legtöbbször csak a jól

i s m e r e t
"légy óva-
tos!", "vi-
gyázz ma-
g a d r a ! "
általános-
s á g o k a t
hallhatják.

Pedig ami igazán eredmé-
nyes, az a valódi
közlekedési
h e l y z e -
t e k -

b e n
történõ gya-

korlás. Igaz ez a nevelési
m ó d -
szer jó-
val több
o d a f i -
gyelést
és idõt
igényel,
de a
be f ek -
tetett energia a gyermekek
biztonságában térül meg. 

GYAKORLATI TANÁCSOK:
A biztonságos közlekedés
készségszintû alkalmazá-
sához legalább 3  maga-
tartási  normát  kell  begya-
koroltatni  a  gyermekekkel:  
- a járdaszegély szabályt,
mely minden áthaladási
szakaszra és úttestre lépés-
re vonatkozik, lényege,
hogy a járdáról lelépés elõtt
a továbbhaladást le kell
blokkolni, hiszen a bizton-

ságos zónából a veszélyes
zóna határához ért, 
- akadály mögül soha nem
szabad hirtelen elõlépni,
mely lehet fa, oszlop, álló
jármû stb., mert a gépjár-
mûvezetõ csak akkor tud
idõben fékezni, ha a ve-
szélyt elõre látja, és a har-
madik norma, az úttesten
folyamatosan haladni kell
és nem szabad átfutni, hi-
szen a futással nem lehet a
veszélyt elkerülni, ilyenkor
az oldalirányú tájékozódás
rendszerint elmarad. 

A játékos tanulás kecsegtet
ebben a korban a legna-
gyobb eredménnyel, amikor
a gyermek már belátja a

közlekedési szabályok
fontosságát és még el-
fogadja a szülõ által
követendõnek tartott
magatartásmintá-
kat. A gyermekek a
balesetek felében -
bármilyen hihetetlen
is -, de a jármûvek
utasaiként sérülnek
meg. Ennek ismere-

tében ki-ki maga döntse
el, hogy mindent megtett-e
gyermekei életének, testi
épségének megóvása érde-

kében? 

A
sziget-
h a l m i
N é g y -
színvi-
rág Ó-
v o d a

nevelõtestülete az idei tan-
évben kiemelt jelentõséget
tulajdonít ezen nevelési
feladatoknak. Ennek érde-
kében olyan, a gyermekek
és a szülõk számára is
hasznos és érdekes közle-
kedési neveléssel foglalkozó
programokat szerveznek,
melyeken a résztvevõk az
elõzõekben ismertetett ta-
pasztalatokra játékos fela-
datokon keresztül tehetnek
szert.

Óvodásaink közlekedésre nevelése

Csemetenevelde

“Ami  igazán  eredményes,
az  a  valódi  közlekedési
helyzetekben  történ  gya-
korlás.”

“A  gyermekek  megosztott  figyel-
me  általában  gyengébb,  mint  a
felntteké.  Általában  a  számukra
fontos  dolgokra  összpontosítanak...”

“A  felnttek  is  hajlamosak
túlbecsülni  a  gyermekek
veszélyérzékenységét”
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Október havi kulturális programok

SSZIGETHALMI VVÁROSI SSZABADIDÕKÖZPONT -  22331155  SSZIGETHALOM,,  SSPORT U..  44..  
TTEL ::  0066-2244-888899-222299;;  0066-7700-333344-88889944  -  
E-MAIL ::  KULTURHAZ@@SZIGETHALOM..HU

Z ö l d   t e r e mZ ö l d   t e r e m
1.  csütörtök  15:00  Vidám  Nyugdijasok    
2.  péntek  18:00  Civil  fórum    
3.  szombat  Baba  elsõsegély  tanfolyam    
4.  vasárnap  Baba  elsõsegély  tanfolyam    
6.  kedd  15:00  Nyugdijas  Baráti  Kör    
7.  szerda  9:00  Termékbemutató      15:30  Asszony  Kórus

18:00  Regenerációs        Alapítvány                                    
8.  csütörtök  15:00  Mozgáskorlátozottak    
14.  szerda  15:30  Asszony  Kórus    18:00  Regenerációs  Alapítvány      
15.  csütörtök  9:00-111.00  Termékbemutató    

15:00  Vidám  Nyugdijasok    
17.  szombat  8.00-112:00  Bolhapiac    
20.  kedd  15:00  Nyugdijas  Baráti  Kör    
21.  szerda  15:30  Asszony  Kórus    18:00  Regenerációs  Alapítvány      
23  .péntek  Nemzeti  Ünnep    
27.  kedd  18:00  Polgárõrség    
28.  szerda  15:30  Asszony  Kórus    18:00  Regenerációs  Alapítvány      

1.  csütörtök  19:00  Thai-CChi    
2.  péntek  19:00  Társastánc    
5.  hétfõ  15:00  Nyugdijas  Torna                                            

18:30  Thai  Chi                    
6.  kedd  10:00-111:00  Csiribiri  Torna      

19:00  Társastánc    
7.  szerda  10:00  Baba-MMama  Klub                                                                                      
8.  csütörtök  12:00  Zártkörü                                                        

19:00    Tha  Chi                                          
9.  péntek  10:00-111:00  Csiribiri  Torna      19:00  Társastánc    
11.  vasárnap  10:00  Regenerációs  alapítvány          
12.  hétfõ  15:00  Nyugdijas  Torna                                              

18:00  Thai  Chi                    
13.  kedd  10:00-111:00  Csiri-bbiri  Torna      19:00  Társastánc    
14.  szerda  10:00  Baba-MMama  Klub                                                                                      
15.  csütörtök  19:00  Thai-CChi    
16.  péntek  10:00-111:00  Csiribiri  Torna      19:00  Társastánc    
17.  szombat  19:30  Film  Klub    
18.  vasárnap  10:00  Regenerációs  alapítvány          
19.  hétfõ  15:00  Nyugdijas  Torna                                              

18:00  Thai  Chi                    
20.  kedd  10:00-111:00  Csiribiri  Torna      19:00  Társastánc    
21.  szerda  10:00  Baba-MMama  Klub                                                                                      
22.  csütörtök  19:00  Thai-CChi    
23.  péntek  Nemzeti  Ünnep    
26.  hétfõ  15:00  Nyugdijas  Torna                                              

18:00  Thai  Chi                    
27.  kedd  10:00-111:00  Csiribiri  Torna      19:00  Társastánc    
28.  szerda  10:00  Baba-MMama  Klub                                                                                      
29.  csütörtök  19:00  Thai-CChi    
30.  péntek  10:00-111:00  Csiribiri  Torna      19:00  Társastánc  

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

1.  csütörtök  17:00  Irodalmi  és  Képzõmûvész  Asztaltársaság    
2.  péntek  17:30-119.00  Angol  tanfolyam  

19:00  Jobbik  Szigethalmi  Szervezete    
4.  vasárnap  08:00-110:00  Napsugársziget  Családi  klub  -  

Tehetséggondozás      
5.  hétfõ  18:00  AA    
7.  szerda  15:00-117:00  Rózs  Gobelin  Kör    17:00  Felnõtt  Kórus    
8.  csütörtök  13:00-118.00  Véradás  

18:00  Irodalmi  és  Képzõmûvész  Asztaltársaság    
9.  péntek  18:00  Cserkészek    
11.  vasárnap  08:00-110:00  Napsugársziget  Családi  klub  -

Tehetséggondozás      
12.  hétfõ  18:00  AA    
13.  kedd  18:00  AMME,Kúlturális  Baráti  Kör    
14.  szerda  15:00-117:00  Rózs  Gobelin  Kör  Megnyitó

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

Tehetséggondozás      
19.  hétfõ  16:30  Életmód  és  Egészségvédõ  Egyesület    18:00  AA    
21.  szerda  15:00-117:00  Rózs  Gobelin  Kör    17:00  Felnõtt  Kórus    
22.  csütörtök  17:00  Irodalmi  és  Képzõmûvész  Asztaltársaság    
24.  szombat  11:00-113:00 N.Petõ  Szigeti  Ilona    Emlék  müsor    
25.  vasárnap  08:00-110:00  Napsugársziget  Családi  klub  -

Tehetséggondozás      
26.  hétfõ  18:00  AA    
28.  szerda  15:00-117:00  Rózs  Gobelin  Kör          

17:00  Felnõtt  Kórus    
29.  csütörtök  17:00  Irodalmi  és  Képzõmûvész  Asztaltársaság    
30.  péntek  18:00  Cserkészek    
1.  vasárnap  08:00-110:00  Napsugársziget  Családi  klub  -  

Tehetséggondozás    

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

S á r g a   t e r e mS á r g a   t e r e m
1.  csütörtök  8:30  -  10:00  Angol  tanfolyam      
2.  péntek  18:00  Cserkészek    
6.  kedd  8:30-110:00  Angol  tanfolyam    

13:00-114:30  Falugazdász  
7.  szerda  17:30-119.00  Angol  tanfolyam    
8.  csütörtök  8:30  -  10:00  Angol  tanfolyam      
9.  péntek  17:30-119.00  Angol  tanfolyam    
13.  kedd  8:30-110:00  Angol  tanfolyam    

13:00-114:30  Falugazdász  
14.  szerda  17:300-119.00  Angol  tanfolyam    
16.  péntek  17:30-119.00  Angol  tanfolyam    
20.  kedd  8:30-110:00  Angol  tanfolyam    

13:00-114:30  Falugazdász      
21.  szerda  17:300-119.00  Angol  tanfolyam    
27.  kedd  8:30-110:00  Angol  tanfolyam    

13:00-114:30  Falugazdász      
28.  szerda  17:300-119.00  Angol  tanfolyam    
30.  péntek  17:300-119.00  Angol  tanfolyam    



Tanfolyamok
Angol  nyelvtanfolyamok  kezdõ  és  haladó  érdeklõdni:  Dusnoki  Tibor  06-220/931-11098  
60 óra / 54 000 Ft - folyamatosan indulnak
OKJ-ss  képzések az  alábbi  szakmákban: érdeklõdni:  Minár  Ágnes  06-770/314-11149  
megfelelõ létszám esetén novembertõl indulnak:  irodai asszisztens, élelmiszer- és vegyi áru eladó, kereskedõ
boltvezetõ, ingatlanforgalmazó, kéz- lábápoló, mûkörömépítõ, fodrász
Baba-eelsõsegély  tanfolyam,  érdeklõdni:  Dr  Csomai  Zita 06-330/936-55498  
6 óra (1 alk.)/ 7 000 Ft +Áfa november 3-án   9:00- 16:00
Babamasszázs  tanfolyam  érdeklõdni:  Dr  Csomai  Zita  06-330/936-55498
6 óra (1 alk.)/ 7 000 Ft +Áfa november 4-én   9:00-16:00
Csiribiri  torna,  érdeklõdni:Várszeginé  Kárpáti  Krisztina 06-770/332-66612
1 alk./ 1 000 Ft vagy 5 alk./4500 Ft, kedden és pénteken 10-11 óráig

"Csak az hal meg, akit
elfelednek."
Meghívó  a  X.  Németh  József  István  (1945-11999)
emlékmûsorral  egybekötött  Szigethy  Mûgyûj-
temény  XI.  csoportjának  kiállítás  megnyitójára,
s a már hagyományõrzõ irodalmi és zenei mû-
sorra: valamint a "Szigethy Leg- Leg Leg…" címû
pályázat VI. eredményhirdetésére, a Városi
Szabadidõközpont Bordó termébe (Szigethalom,
Sport u. 4.): 2009. október 24-én, szombaton,
11 órától 14 óráig.

Megemlékezés
2009.  augusztus  31-één  a  Szigethalmi  Köztemetõben  a  Diana  kopja-
fánál  megemlékezést  tartottak  Lady  Diana  halálának  12.  évforduló-
ja  alkalmából.  Az ünnepségen közremûködött a Szigethalmi Fel-
nõttkórus és M. Pethõ Ilona is. A színvonalas mûsort követõen a
megemlékezõk megtekinthették a Lady Diana kiállítást, Lukácsné
Jutkánál, és egy családias pikniken vehettek részt. A megemlé-
kezésrõl és a kiállításról az RTL Klub is beszámolt. A Lady Diana
kiállítás elõzetes egyeztetést követõen megtekinthetõ. Bejelent-
kezés:  06-220-4482-660-223-aas  telefonszámon,  Lukácsné  Jutkánál. Aki
tagja szeretne lenni, a Lady Diana társaságnak szintén a fenti tele-
fonszámon érdeklõdhet.

Domonkos István

Emlékezünk
DOOMMOONNKKOOSS ISSTTVVÁÁNN

1998-ban indult útjára Er-
csiben az Országos Ikerta-
lálkozó. A rendezvényt egy
helyi, ikerlányokat nevelõ
édesapa álmodta meg, Bíró
Attila. Attila álmát meg-
valósítani, az elsõ években
Ercsi város Önkormányza-
ta segítette. Sajnos 2003-
ban és 2004-ben az Iker-
találkozót támogatók hiá-
nyában nem tudták meg-
tartani. De 2005-ben váro-
sunk újra életre keltette a
rendezvényt. A találkozó az

évek során mind nagyobb
népszerûséget szerzett, a
résztvevõk száma is egyre
nõtt. 2008-ban azonban
árnyék vetült e vidám ren-
dezvényre, Attilát megtá-
madta egy szörnyû kór. Az
orvosoknak köszönhetõen
úgy tûnt állapotát stabi-
lizálni tudták, és õ felvette
a küzdelmet a betegséggel.
2009-ben duplán jubilált
az Országos Ikertalálkozó,
tizedszer Magyarországon,
és ötödször Szigethalmon
került megrendezésre. A
szervezõk minden eddiginél
látványosabb mûsorral ké-
szültek a nagy eseményre.
Sajnos Attila betegsége
miatt már nem tudott el-
jönni, csak ikerlányai Niki

és Bea, nagyobb lánya
Márti és felesége Márti él-
ménybeszámolóját hallgat-
hatta meg. 2009. szeptem-
ber 15-én kaptuk a szomo-
rú hírt, hogy Attila már

nincs többé. Emlékét az
Országos Ikertalálkozó ren-
dezvénye örökké megõrzi.
Isten veled Attila!
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Tiszztelt  Vezzetk!
Szeretettel  meghívjuk  Önöket  és/vagy  érdekld  tagjaikat  a  következ  Civil  Fórumra.  Idpontja:  2009.  október  02.  18  óra
Helyszín: Városi Szabadidközpont/ zöld terem Szigethalom, Sport u. 4.
Tervezett  témáink: 2009-es Önkormányzati civil pályázat elszámolásával kapcsolatos megbeszélés, Szervezetfejlesztési projekt,
Városi Bál, Pontgyjt tapasztalatok, új tervek, Hátralév programok, Egyéb
Kérések: Szigethalom Sporttörténeti kiállításához anyagokat, dokumentumokat, tárgyakat gyjt, a Helytörténeti Gyjtemény. Egyéb
témajavaslatokat, problémákat, kérdéseket, kéréseket a kulturhaz@pr, és az info@varosiszabadidokozpont.hu e-mail címre várunk!
Kérjük a civil szervezetek, intézmények vezetit, hogy képviseljék magukat a Fórumon, vagy delegáljanak 1 ft a megbeszélésre!
Mindenkit szeretettel várunk!

Üdvözlettel: Lang Mónika igazgató
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Tájékoztatás
Több helyi lakos kérdezte tlünk, hogy miért kell minden hétvégén "hangosan zenél-
nünk", illetve miért kell, minden program után tzijáték, amitl nagyon félnek a kutyák.
Szeretnénk tájékoztatni a lakosságot, hogy a hétvégi koncertek nem a Szigethalmi
Városi Szabadidközpontban vannak. Egy Szigetszentmiklós területén lév szórakozó
helyrl, hallatszik át a zene. Tzijátékot pedig egy évben kétszer, a Városnapokon és
Szilveszterkor tartunk. A többi tzijáték többnyire magánházak, illetve a szomszédos
települések területén zajlik. Továbbra is várjuk észrevételeiket!  
www.varosiszabadidokozpont.hu

Tisztelettel: Városi Szabadidközpont 

AA  SSAALLOOMMEE  ÉÉRRZZÕÕSSZZÍÍVV
AALLAAPPÍÍTTVVÁÁNNYY meghívja Önt és
kedves családját, 2009.  október  18-
án,  15  órakor  tartandó, élõzenés ren-
dezvényére. Helyszín: Városi Szabad-
idõközpont (Szigethalom, Sport u.
4.). A mûsor végén INGYENES ruha-
osztással és kisebb ajándékokkal
szeretnénk megajándékozni a jelen-
lévõket. A belépés DÍJTALAN és KÖ-
TELEZÕ!

Köszönjük az augusztus 20-ai
színvonalas mûsort Dr. Békássyné
Kocsis Györgyinek és a Szent István
Általános Iskola diákjainak. 

Köszönjük Sziklavári Sándornak
a Városi Szabadidõközpontnak fel-
ajánlott hûtõ gépet.

22000099..  ookkttóóbbeerr  88-áánn,,  ccssüüttöörrttöökköönn,,
1133-1188  óórrááiigg,,  aa  VVáárroossii  SSzzaabbaadd-
iiddkköözzppoonnttbbaann  vvéérraaddáásstt  ttaarrttuunnkk..
SSzzeerreetteetttteell  vváárruunnkk  mmiinnddeenn  vvéérr-
aaddóótt..  JJööjjjjöönn  eell,,  éélleetteett  mmeenntthheett..  

Magyar Vöröskereszt
Városi Szabadidközpont
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Minden  kézimunka  a  szeretet  üzenetét  hordozza  évek
múlva is  emlékezünk  arra,  hogy  milyen  nagy  öröm  volt,
amikor  megkaptuk,  vagy  éppen  mikor  átadtuk  az  aján-
dékot. Ezeket  minden  nap látjuk és örülünk neki. Hisz
a nõ, aki természeténél fogva a szépség és a kedvesség
szinmbóluma, maga is olyan megnyugtató, harmónikus
idõtöltésre vágyik meghitt perceiben, mint a kézimunká-
zás, a himzés és a gobelin varrás mûvészete. Szigethal-
mon is egyre többen vagyunk , ki ennek a gyönyörû mû-
vészetnek hódolunk, ezért alkotjuk meg ezt a közössé-
get. Szeretettel várjuk minden kézimunkázni vágyó asz-
szonyokat és lányokat / fiukat /is.
Alkalmaink  minden  szerdán  15-117-iig  a  Városi  Szabad-
idõ  központ  "  Bordó  "  Termében

SZ E R E T ,  JÓLELK GAZDIT KERESÜNK….
A fotón látható fiú-tacsika egy év körüli… Már nem
kölyök, de még nagyon fiatal, könnyen alkalmazkodik….
Már nagyon vágyik egy saját gazdira, aki nem fogja úgy
eldobni õt, mint korábban ezt valaki már megtette vele!!! 
Buksi - 2 év körüli, gyönyörû hófehér bundás, spicc-
keverék fiú kutyuska…. Kicsit félénk, hisz ki tudja,
milyen fájdalmon, csalódáson ment keresztül koráb-
ban…. Rendkívül hálás lenne, ha egy család befogadná,
s bizonyíthatná, hogy igazi családtagként mennyi
szeretet lakozik minden egyes  kutyus szívében….
Telefonjaikat várja: Enikõ 06-20-803-05-43
Kutyusokat,  cicákat  befogadunk  -  és  örökbe  adunk!
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Toorzsallkoodóó  ""IIroodallmárook  -  kéépzmvvéészek  -  éénekesek""!
BAARRCCSS JÁÁNNOOSS

(nívó, Szot, Petõfi és 
Váci M. - díjas író, költõ)

Hosszan eltûnõdöm. Petõfi
Sándor, 1847. január 9-én
írta le az alábbiakban meg-
szívlelendõ sorokat, óva-
intve a poétának, mûvész-
nek készülõdõ ifjakat: "/Ne
fogjon senki könnyelmûen/
a húrok pengetésihez!/
Nagy munkát vállal az ma-
gára, /Ki most kezébe lan-
tot vesz." /Igen: ma is
menynyire igazak és meg-
szívlelendõek ezek a sorok.
/E gondolatok jutottak e-
szembe a minap, amikor a
Szigethalmi Irodalmi Asztal
Társaság és a helyben "mû-
ködõ" "Irodalmi és Képzõ-
mûvészeti Társaságok"
széthúzó mûködésére, azok
elemzésére szántam el ma-
gam, elrabolni idõmbõl, e-
me néhány percet…
Kedves Barátaim! Poétá-
nak, Képzõmûvésznek ké-
szülõdõ:/kettészakadt gyü-
lekezet./ Ti szép remények-
kel indult, "egykori Társa-
ság". Fogadjatok el tõlem,
köztetek a legidõsebb al-
kotótól a következõ gondo-
latokat: örök érvényû mon-
dást. -Kedves Barátaim! Ha
minden betûért, szóért és
mondatért, amit leírsz fö-
löslegesen a magát türel-
mesen megadó ívpapírra,
neked kellene fizetned -
meggondolnád, mit írsz le
fölöslegesen. Csak azért,
hogy teljen az a türelmes

papír?! De a torzsalkodás
mellett azt is valld be ma-
gadnak, s mondd is meg
nekem, de õszintén, miért
ez a széthúzás?! S ezt így
csupa  nagybetûvel  -
MIÉRT?
És most elmondok Nektek
tanulságul egy örök tényt.
Jól figyeljetek. Köztudott,
hogy a betolakodott "ide-
genek" bomlasztó hatása
nem fogadja el a szép szót:
- S ez már egy régi átok raj-
tuk…Lám azért maradtak
és maradnak is örök ama-
tõrök õk, akik, így soha az
életben nem tudnak kitörni
a Parnasszusra vezetõ útra,
az odáig vezetõ s elkísérõ
fényre.
Bevallom  nektek  õszintén;
azért  azt  is,  az  a  tény,  hogy
bölcs  érdeklõdéssel,  sok
szeretettel  olvasom  min-
denkori  munkáitokat.  /S
meg is segítem közületek az
arra érdemest, hozzám for-
dulót, a küzdõn kezdõ ifja-
kat, de a korosabb kortár-
saimat is. Igen: A  sokszor
túl  vastagra  sikeredett:  in-
nen-oonnan,  legjobb  szán-
dékkal  "összehordott"  -
idézõjelbe téve számukra,
túl idegen világba érkezés
"örömperceit". S ilyenkor
még akaratlanul is min-
denkor - az egyik legna-
gyobb Magyar költõre,
Berzsenyi Dánielre,-  a
Nikla-i remetére gondolok.
Igen: Õreá,  aki  azt  írta  a
Nikla-ii  árnyákos  lugasa
alatt,  a  körülötte  zsongó
méhese  közvetlen  szom-

szédságában: "A Magyar
nyelv tán az egész világ
nyelvének gyökere és any-
ja." Ugye milyen szép
gondolat? - Ezt nagyon jó
lenne, ha mindnyájan, toll-
forgatók megszívlelnénk,
mi alkotásra dicsõítettek- ,
mi igazi halandók!... Ezt
most itt Önöknek kedves
olvasóim, poétának és kép-
zõmûvésznek indult ifjú és
szenior kortárs-barátaim,
tanulságul, okulásul mon-
dom: - Soha  ne  széthúzza-
tok!  Tartsatok  össze,  ért-
setek  közös  nyelvet,  közös
egy  akarattal:  - S azért is,
hogy mindenki, aki a mû-
vészet világába akar lépni,
vagy tán be is lépett, ügyel-
jen, õrködjön, vigyázzon a
magyar nyelvre. Tollára,
ecsetjére, s mindarra, amit
lírai szándékkal, képzõmû-
vészeti alkotásával megva-
lósít. 
Kedves  Barátaim,  tollat  s
ecsetet  forgatók,  alkotásra
vágyó,  azt  tenni  akaró
amatõr,  mûkedvelõn  alkotó
mûvészlelkek!  Amennyiben
ezen örök Irodalmi, Képzõ-
mûvészeti törvények mind-
nyájatoknál - torzsalkodás
nélkül- be lesznek tartva,
úgy ígérem, tisztelt mind-
nyájuknak, hogy továbbra
is jó barátok, alkotótársak
maradhatunk. De a torzsal-
kodók, egymás munkáját
meg ne becsülõkkel nem
tudok együtt mûködni. Az
igazi siker egyedül rajtatok,
s minden jó szívvel, s tehet-
séggel alkotókon múlik! 

Kívánok  Nektek  vala-
mennyiötöknek  sikereket,
kibéküléses  egy  nyelvet,
értést,  kiérlelt  verseket,
dolgozatokat,  képzõmûvé-
szeti sikeres  alkotásokat. 
Igen barátaim, alkotótár-
sak: Gazdagítsuk békés
szívvel, tehetséggel, Sziget-
halmon, az örökéletre szánt
mûvészeti hírnevet. Erre
itt, a szép Dunamenti te-
lepülésen, Szigethalom
minden lehetõség szabadon
megadatott.

Barcs János
Kincsosztogató
-Sinka István emlékének-

Költõt láttam álmomban;
szamáron kocogott:
A vésztõi vásárban
s kincset osztogatott.

Csizmaszárán új betûk
büszkén csimpaszkodtak: - 
S irigykedtek a tetûk,
hogy megpirosodtak: -

S mert köhögött a juhász,
mondták - tüdõbajos,
de befogadta a szélsõ ház
s fölzúgtak harangok.

Csattogtak vészmadarak.
Vésztõn nyár virágzott:
Szelídüljetek vadak, -
vátedz volt Õ s áldott.

Fonyód-Bélatelep, 1975.
június 3.

A j a k o n  j á r t u n k
DRROOPPPPAA BOORRII

Szigethalmi Néptánccsoport

Estók Márti kapcsolata
révén, néptánc csoportunk
meghívást kapott a III.
Ajaki Nemzetközi Lakodal-
mas és Hagyományõrzõ
Fesztiválra, Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyébe. Ajak-
ra. szombat délelõtt érkez-
tünk meg, ahol tiszta ren-
dezett porták, virágos ut-
cák és barátságos emberek

fogadtak minket. Itt szeret-
nénk köszönetet mondani
Ráti Béláné Annának, aki
két napon keresztül csap-
atunk kísérõje volt, egyen-
gette utunkat és gondosko-
dott, hogy semmiben ne
szenvedjünk hiányt. Pol-
gármesterünk Fáki László
és alpolgármester asszo-
nyunk Ferenczi Edit is
meghívást kaptak, Õk saj-
nos csak egy napot tudtak
maradni velünk, de nagyon
jól érezték ez idõ alatt

magukat. A rendezvény cél-
ja felidézni a régi korok la-
kodalmas hagyományait,
ezen felül megismerni a
különbözõ nemzetek kultú-
ráját. A meghívott vendégek
között voltak a környékbeli
és távolabbi településekbõl,
városokból, az országhatá-
ron túlról, Erdélybõl, Uk-
rajnából, Lengyelországból.
Fellépõ vendégek között
voltak énekesek, zenészek,
néptánc együttesek, võfé-
lyek és még sokan mások.

A fesztivál keretében meg-
rendeztek egy hagyomány-
õrzõ esküvõt võféllyel, me-
nettel, ahol a násznép a
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meghívott vendégekbõl állt.
Szemtanúi voltunk a võle-
génykérésnek, leánykérés-
nek, majd a vidám nászme-
nettel átvonultunk a polgá-
ri esküvõ színterére. Ami-
nek érdekessége, hogy a
menyasszony a való életben
is jegyben járt a võlegény-
nyel, és ez alkalommal tet-

ték hivatalossá házassá-
gukat. Ezután kezdõdött a
mûsor ahol 21 vendég e-
gyüttessel mi is felléptünk,
nagy sikert aratva.  Rend-
szeres segítõink Humenyik
Tündi és Molnár Laci ké-
szítette el a menüt a sziget-
halmi lakodalmas tyúkhús-
levest csigatésztával. Ezzel

kínáltuk a násznépet, akik
estére jóízûen elfogyasztot-
ták azt. Este koncert, tûzi-
játék és utcabál várt min-
ket hajnalig. Másnap sza-
badtéri szentmisén majd a
Mária-napi körmeneten
vettünk részt. Délután
haza indultunk és nagyon
sok szép emléket õrzünk

azóta is Ajakról!
Ezúton szeretnénk meg-
köszönni mindazoknak, a-
kik lehetõvé tették, hogy
részt vehettünk ezen a
nevezetes alkalmon.
"Ajak, ahol az értékek
találkoznak"

ENNDDRRÉÉDDII ZSSUUZZSSII

Az Irodalmi és Képzõmû-
vész Asztaltársaság rend-
szeres heti összejöveteleit
ugyan befejeztük június
végén, az idei nyár még
rengeteg élményt, kultu-
rális-baráti összejövetelt
tartogatott, hozott szá-
munkra.
Festõink, amikor az idõjá-
rás kegyes volt, a PEK - a
Ráckeve-i Péntek  Esti  Kor-
zó  rendezvényein  állították
ki  festményeiket, melyeket
Nagy Tibor szervezett szá-
munkra. 
A  májusi  Kaposvári  Minia-
túra  Kiállításon  eredmé-
nyesen szerepelt Lászki
Erzsébet - H. Tóth Maja -
Endrédi Zsuzsi képeket /5x
10 db-os sorozatot/ Pécsett
állították ki július 3-án két
hónapra.
A  kilencnapos  IGAL-ii  Kép-
zõmûvésztábort /július 11-
19./ követõen, Ópuszta-
szerre szerveztünk autó-
buszos közös kirándulást
július 25-én, amelyre
Asztaltársaságunk tagjain
kívül meghívtuk velünk
szorosan együttmûködõ
más civilszervezetek tagjait,

barátainkat is. A 44 fõs
autóbusz majd 100%-os
kihasználtsággal tette meg
útját oda-vissza.  Reggeli
gyülekezés Ópusztaszerre
Augusztus 1-jén, Tokajban
indult a már számunkra is
hagyományosnak számító
egyhetes Szabolcsi Írótá-
bor, amelyen íróink-költõ-
ink átvehették az idei,
2009. évi Arcok és Énekek
országos antológiát, amely-
ben Asztaltársaságunk 12
alkotójának jelentek meg
írásai. Halász Imre hozzá-
szól
Augusztus  05-één  Kulcsra
látogattunk  Geiszler József
Afrika Skanzenjébe, ahol
ismerkedtünk - tapasztala-
tokat gyûjtöttünk - a neves,
nemzetközileg ismert fes-
tõmûvész késes-techniká-
jával, és megcsodáltuk ez-
zel készült festményeit.
Augusztus  13-áán  Doszkocs
Zsuzsit  látogattuk  meg a
Baba utcai légzésrehabi-
litációs klinikán, és vittük
el részére költõink új kö-
teteit.
Augusztus  14-220-aa  között
festõink  részt  vettek,  és  ki-
állítottak  a  Tököli  Summer
Fest  Nemzetközi  Folklór-
fesztivál és Népmûvészeti

Vásár egyhetes rendezvé-
nyén. Nagy Tibor, Endrédi
Zsuzsi, Csollák Mihály 
Augusztus  24-331-ee  között
Csollák  Mihálly  festõmû-
vésszel,  a  TAME  vezetõjével
-  közösen  - a korábban
csak helyi festõtáborként
mûködõ Parkerdei Tábort
irodalmárok és fafaragók
meghívásával Nemzetközi
Mûvésztáborrá szerveztük.
Országosan ismert neves
hazai, külföldi alkotók mel-
lett meglátogatta elsõ alka-
lommal megrendezett Iro-
dalmi Estünket Hoffmann
Pál, Tököl város polgármes-
tere is. A tábor eseményeit
rögzítette a Kis-Duna TV és
a Szigetszentmiklósi DVTV.
Örömünkre szolgált, hogy a
meghívott vendégeken kí-
vül az utcáról is jöttek
érdeklõdõk a tábor életé-
nek, és a negyedik napon
megnyitott festmény és
fafaragó kiállításunk meg-
tekintésére. A bentlakó-
alkotók /13-15 fõ/ mellett
mintegy húszan keresték
fel még egy-egy, illetve több
napra táborunkat. Tyúka-
nyónk, Bánóczi Emi több
alkalommal lepte meg a
társaságot a maga készí-
tette finom süteményekkel. 

Augusztus  31-één  Doszkocs
Zsuzsinak  kezdõdött  egy-
hónapos  kiállítása Szent-
endrén. Az ünnepélyes
megnyitón Barta Erzsébet,
Lászki Erzsébet, Balázs
Sándor mondott verseket,
és Semes-Bogya Eszter é-
nekelte az általa megzené-
sített Doszkocs - verseket.
Szeptember  08-áán  a  Tamási
Lajos  Olvasó  Munkás  Klub-
ban  vehették  át  alkotóink  a
TÛZÕRZÕK  Antológia
2009.  évi  kötetét, amelyben
9 tagtársunk munkái sze-
repelnek. Lászki Erzsébet-
nek versei mellet a fest-
ményei is helyet kaptak a
kötetben.
Szeptember 10-én elindul-
tak a Festõ Iskola foglal-
kozásai, változatlanul
Szklenár András festõ-
mûvész vezetésével, 17-én
az Irodalmi Asztaltársaság
összejövetelei kezdõdnek.
Az összejövetelek kétheten-
ként váltogatva ismétlõd-
nek, nyilvánosak, szabadon
látogathatók.
A Festõiskola 3. éves foglal-
kozásai az olajfestészet tit-
kainak elsajátításával foly-
tatódnak, ahol szívesen
látunk új érdeklõdõket is.

…mindig kitalálnak vala-
mit. No nem egyedül, ha-
nem a Városi Könyvtár
kezdeményezésére  a Film-
szakadás Filmklubbal kö-
zösen helyi festõmûvészek
is csatlakoznak a Magyar
Festészet Napja rendez-
vénysorozathoz. 2002 óta
ünneplik országszerte ezt a
napot bemutatókkal, kiál-
lításokkal október közepén,
Szent Lukács neve napján.

Ehhez az immár egy hetes
rendezvénysorozathoz csat-
lakoztak a szigethalmi mû-
vészek is.
Hogy miért éppen Szent
Lukács? A pogány görög
családból származó orvos
Antiochiában született.
Széles irodalmi érdeklõdés-
sel, ismerettel, irodalmi
mûveltséggel rendelkezett,
Szent Pál tanítványa és
munkatársa volt, akit

missziós útjaira is elkísért.
Két nagy mûve, a Harma-
dik Evangélium és az Apos-
tolok cselekedetei ma is is-
mert írások.
Szent Lukács jeles festõ-
mûvészként is tevékeny-
kedett. A hagyomány sze-
rint Jézus anyjának, Mári-
ának a portréját is megfes-
tette. Achája városában
volt püspök, 84 éves korá-
ban ott szenvedett vértanú-

halált. A középkorban a
festõmûvészek védõszent-
jüknek választották. Gyak-
ran ábrázolják festõáll-
ványa mellett épp a Szûz-
anya képét festve. 
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Már megint ezek a festk…
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A Magyar Festészet Napja
civil kezdeményezésként
jött létre 2002-ben. Célja: "
a festmények mûvészeti
színvonalából és egyedisé-
gébõl adódó érték elismer-
tetése, a kortárs magyar
festõk alkotásai iránti
közönségszeretet kivívása". 
A Magyar Festészet Napja
minden évben változik, bõ-
vül. Ebben az évben elõször
mi szigethalmiak is csatla-
koztunk a kezdeményezés-
hez hagyományteremtõ
szándékkal.
Október 17-én, szombaton

különféle programokkal
várjuk az érdeklõdõ gyere-
keket, fiatalokat és felnõt-
teket 10 órától a Városi
Szabadidõ Központban.
Ez alkalomból rajzpályáza-
tot hirdet a Városi Könyvtár
a Filmszakadás Filmklub-
bal karöltve, megfilmesített
irodalmi alkotások illuszt-
rációjának elkészítésére. A
pályamunkák ezen a napon
a Szabadidõ Központban
megtekinthetõk lesznek és
ekkor lesz a mûvek érté-
kelése és a díjkiosztó ün-
nepség is. Az odalátogatók-

nak különleges élményben
lehet részük. Köztünk élõ
festõmûvészek hozzák el
képeiket és festõ szerszá-
maikat, hogy bemutassák,
õk milyen technikával,
hogyan dolgoznak, hogyan
is születik egy festmény.
Ezalatt saját képeikbõl
összeállított mini kiállítá-
suk is látható lesz.
Jó idõ esetén a gyerekek
számára aszfalt-rajzver-
senyt tervezünk, ahol éles-
ben is megmutathatják ü-
gyességüket, tehetségüket.
Lehetõség lesz Filmsza-

kadás Filmklub jóvoltából
híres festõmûvészek életé-
rõl szóló filmek megtekin-
tésére is igény szerint. 
Minden pályázót, az irodal-
mat, a filmet és a festésze-
tet kedvelõ érdeklõdõt sze-
retettel várnak október 17-
én szombaton 10 órakor a
Városi Szabadidõ Központ-
ban, a Városi Könyvtár dol-
gozói, a Filmszakadás Film-
klub tagjai, és a szigethal-
mon élõ festõmûvészek.

K vári Tibor
RRoozzssddáássrraa  sszzüüll   ffáákk

Gyantaforradás csöndjének
a folyópart zörren nádja
üzen: - rozsdára csorgót -
Költött tavasszal a szárcsa!

Fölfelé tör kopott fenykön
vörhenyes, kérget ráncoló
hánccsá foszlott a múló id,
akác, s tölgy koszorúin
rozsdállnak az szi árnyak.
fogy a lomb, nnek a házak -

Nem társul Karácsonyillat
a víz fölkúszó mocsárszagához,
kopjafás törzsekre bámul
a szürkére mosott álmos folyó.

Rozsdákról csorduló csönd
kérdését víz felé szél fuvolázza: - 
Zöldell tavaszi nádasban
költ-e majd jövre a szárcsa?

A következ idszakban a Regeneráció Ala-
pítvány az alábbi ingyenes eladás-soroza-
tokkal kíván segítséget nyújtani városunk
lakossága felé. Kérjük a téma megjelölésé-
vel, és a jelentkezési lap kitöltésével, jelezd
részvételi szándékodat, hogy az eladás
kezdésének idpontjáról értesíteni tudjuk. Jelentkezési  lapok  leadása: Pohár Center, 2315
Szigethalom, Piac u. 23. vagy az  alábbi  e-mmail  címen: regeneracio71@freemail.hu
Elérhetségeink: mob: 06/70-770-3242, 06/70-611-0944
Eladások helyszíne: Szigethalmon a Városi Szabadid Központban
Minden kedves jelentkezt nagy szeretettel látunk.

J E L E N T K E Z É S I   L A P

Gyzelem a depresszió, kissebségi komplexus és a középszerség felett.
Szabadulás a függségekbl (kábítószer, alkohol és egyéb szenvedélybetegségekbl).
Kiút a családi válságból.

NÉV: …………………………………………………….................
CÍM………………………………………………….......................
E-MAIL…………………………………………………..................
TELEFON……………………………………………......................

A  leadott  adatokat  bizalmasan  kezeljük.

EGY  HÁLÁS  SZÍVB L

Ismerõsök útján kerültem kapcsolatba
az alapítvánnyal. (Regeneráció) Miután
túl jutottam az elsõ foglalkozásokon
észrevettem, hogy szeretek ebbe a kö-
zösségbe járni itt jól érzem magam. A-
mióta rendszeresen ide járok, teljesen
elhagytam a gyógyszerek (nyugtatók)
szedését, felül tudtam emelkedni a lá-
nyom halálán. Megváltozott a gondolko-
dásom pozitív irányba és az emberek is
szívesen beszélgetnek velem. Köszönöm
a lehetõségét annak, hogy a mai elhide-
gült és önzõ világban találkozhatunk i-
lyenfajta emberi viszonyulással és oda-
szánással.

Üdvözlettel: Szné.
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Csak Sportosan
SZZIIGGEETTHHAALLMMII TEELLJJEESSÍÍTTMMÉÉNNYYTTÚÚRRÁÁZZOOKK EGGYYEESSÜÜLLEETTEE 2315  SZZIIGGEETTHHAALLOOMM,  SZZAABBAADDKKAAII UU.  64.

TEELL.:  TÚÚRRÁÁKK:  06/20-2210-99337  RÖÖVVIIDDTTÁÁVVFFUUTTÁÁSS:06/30-2225-66298  HOOSSSSZZÚÚTTÁÁVVFFUUTTÁÁSS:  06/70-5537-11490    

Ta t a i  M a r a t o n  v á l t ó  a z  Ö r e g  t ó  k ö r ü l

LAANNGG MÓÓNNII

Szigethalmi TE

Napsütötte reggelre ébred-
tünk július 12-én, melynek
felettébb örültem, hiszen
Tatára indultunk 4 csapat-
nyi futóval.  Ki busszal, ki
autóval érkezett, és leheve-

redtünk a Tó partján, évek
óta megszokott helyünkre.
Az idén elõször több elsõs

és második osztályos tanu-
ló is vállalkozott a 7 km le-
futására, mely ebben a kor-
ban, ekkora távon külön
dicséretet érdemel.
A lányokból egy tini csapa-
tot "Szigethalmi nõcik", és
egy felnõtt csapatot "Sziget-
halmi csajok" neveztünk. A
fiukból egy kamasz csapa-
tot "Szent István lordjai" és
egy vegyes korú "Futó kerü-
lõk" csapatot indítottunk.
Mini fiaink sajnos kevesen
voltak, ezért a felnõttek kö-
zött indultak vegyes csa-
pattal, amit csak azért sa-
jnálok, mert korcsoportjuk-
ba abszolút gyõztesek let-

tek volna, azzal a hihetet-
len teljesítménnyel, amit a
versenyen produkáltak. 
Ezúton is gratulálunk Kovács
Leventének, Holocsi Máté-
nak, Holocsi Bencének.
Csapattagok: Laza László,
Horján László, Kiss András,
Kovács Levente, Holocsi
Máté, Holocsi Bence
Külön köszönet a szülõk-
nek, akik végig kísérték a
kicsiket kerékpárral.

Eredményeink:

"Szigethalmi  Nõcik"  

I. helyezés
Balogh Adrienn
Mojzer Nikolett
Marton Petra Lilla
Villányi Brigitta
Tóth Ibolya
Zajzon Anita

"Szigethalmi  Csajok"  
III. helyezés
Orosz Katalin
Illés Ágnes
Zajzonné Bognár Györgyi
Alföldi Csilla
Nagyné Kis Katalin
Károlyiné Szabó Piroska

"Szent  István  Lordjai"  
I. helyezés
Judik Richárd
Kovács Imre
Katona Tamás
Kristály Christopher
Zólyomi Róbert
Gratulálunk mindenkinek
a szép eredményekhez!
Jövõre veletek ugyanitt!

Sûrû programmal nyitják a
Szigethalmi karatésok a
2009-2010-es tanévet. Már
rögtön, szeptember legelsõ
hétvégéjén egy fontos fel-
lépés várt rájuk Szabadegy-
házán. A Hungrana KFT
felkérésére tartott bemuta-
tóra külön-busszal érkezett
meg a közel negyven fõ,
hogy formagyakorlatokkal,
kardos és pusztakezes har-
ci jelenetekkel szórakoz-
tassák a közönséget. A
megrendelõ cég által tartott
közvélemény kutatás sze-
rint, a nézõk kedvence a
gyerekek bemutatója, és a
felnõttek eszeveszett csete-
patéja volt. A Seizan KSE ez
úton is köszöni a meghí-
vást, a lehetõséget és a re-
mek hangulatot. A követke-
zõ hétvégén ismét komoly

próbatétel következett a
csapat néhány tagjának.
Szeptember 12-én egy e-
gész napos rendezvény ke-
retében Kisszékelyi Gergely
és Zsolt WKF (World Karate
Federation) bírói vizsgát
tettek Budapesten, a Bu-
tokugan harcmûvészeti
központban. A képzésen
résztvevõ legfiatalabb Sei-
zanos, Kisszékelyi Péter,
kora miatt még nem kapha-
tott bírói minõsítést. Ezért
egyelõre, mint érdeklõdõ
kápráztatta el a vizsga-
bizottságot a szabályokról
szerzett ismereteivel.
Az elkövetkezõ hetek elõ-
reláthatólag komoly felké-
szüléssel fognak telni mind
a felnõttek, mind pedig a
gyerekek számára. Szep-
tembertõl rangidõseink, i-

gaz csak
részlegesen
(havi 3 al-
kalommal),
de átvették
a sziget-
szentmik-
lósi edzé-
sek tartá-
sát, így segítve az ottani
vezetõnek. 20.-án Kulcson
tartanak edzést a Simon-
tornyáról, Veszprémbõl,
Várpalotáról, Budapestrõl
és városunkból érkezõ ér-
deklõdõknek. Októberben
versenyek és további ren-
dezvények várják õket. 3.-
án Budapesten vesznek
részt a nagyobbakkal egy
Országos bajnokságon,
10.-én Soroksáron egy
Karatés Családi Napra hi-
vatalos csapatunk, ahol az

edzések tartása mellet
bemutatózunk és remekül
érezzük majd magunkat.
17.-én Simontornyán mé-
rettetik meg magukat, a-
honnan reményeink szerint
megint a legeredményesebb
csapatként térhetnek haza.
De errõl majd a következõ
számban számolunk be…

A bemutatóról készült vide-
ofelvételek megtekinthetõk
a www.seizan.hu internetes
oldalon.

K a r a t é s  h í r e i n k
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Szigethalmi sportoló az Utánpótlás Magyar válogatottban
A hosszú és kemény fel-
készülésünk eredményes-
ségét tudtuk hétvégén fel-
mérni az Esztergomban
megrendezett Kick-Box OB
döntõin. A  tét  nagy  volt,
mivel  az  egész  éves  ver-
senyeredmények  és  a  mos-
tani  döntõ  eredményei  a-
lapján  lett  kijelölve a szep-
tember 21-27. között Hor-
vátországban megrendezés-
re kerülõ utánpótlás Eb-re
utazó válogatott.
A félerõs stop semi-contact
és a szintén félerõs folya-
matos light-contact sza-
bályrendszer küzdelmeiben
3  szigethalmi  sportoló  in-
dult.  Az öt páston zajló
küzdelmek nagy csatákat
hoztak és nagy örömünkre
az Országos Diákolimpia
döntõben szerzett érmek
után, a sportág országos
bajnokságán is éremmel
tértünk haza.
Elszaszer  Dávid (cadet 2.
57 kg kategória) nem ked-
vezett a sorsolás, mivel a
több éve versenyzõ, váloga-

tott ellenféllel került össze
az elsõ mérkõzésén. A két
fiatal nagy harcot vívót az
elsõ perctõl kezdve és sza-
bályrendszertõl idegen erõs
találatok voltak jellemzõek
a mérkõzésre. A bírói "laza-
ság" miatt túl keményre
sikeredett mérkõzést végül
sérülés miatt kellett felad-
nunk. A vereség ellenére
Dávidot dicséret illeti és
amennyiben továbbiakban
is kiváló munkát végez, van
esélye, hogy a legjobbak
közé kerüljön.
Dér  Ádám (cadet 1. 37 kg
kategória) elsõ mérkõzését
fõlényesen megnyerte 7:3 -
as pontozással. A döntõbe
jutás küzdelmében sajnos
egy kétpontos rúgással
ellenfele megfordította a
már megnyertnek tûnõ
mérkõzést. A bronzmecs-
csen Ádám ismét magára
talált és megnyerte a két-
menetes küzdelmet és
bronzérmet szerzett.
Elszaszer  Kitti (cadet 1. 47
kg kategória) nagy meg-

lepetést o-
kozott, mi-
vel kisebb é-
remesély el-
lenére arany-
érmet szer-
zett. Kitti az
elõdöntõben
technikai Ko-
val (ehhez
10 pont kü-
lönbség kell)
gyõzött. A mutatott jó for-
ma ellenére senki sem gon-
dolta volna, hogy döntõbeli
válogatott ellenfelét egy
szoros mérkõzésen legyõzi
és evvel  megszerzi  az  Után-
pótlás  Eb-nn  való  indulás
jogát.  
A  Szigetszentmiklós  -  Tököl
Sportegyesület széles bá-
zisra építi versenysport te-
vékenységét, ez azt jelenti,
hogy foglalkozásain minden
korosztálynak és nem csak
versenyezni kívánó jelent-
kezõknek add sportolási
lehetõséget. Ennek a szak-
mai koncepciónak köszön-
hetõen folyamatosan van-

nak tehetséges versenyzõ-
ink és annak ellenére, hogy
a  sportolás  öröme  és  egész-
ségmegtartó  funkciója  az
egyik  legfontosabb  célunk,
mindig vannak az edzés
megkoronázásában, a ver-
senyzésben, sikeres tanít-
ványaink.

Gratulálunk  versenyzõink-
nek  és  az  edzõknek!
Továbbiakban  is  mindenkit
szeretettel  várunk  az  edzé-
seinken!  Információk:
www.kickboxsziget.hu  és  a
30-99484-2221  telefonszá-
mon  kaphatnak.

Szigethalom Turistája
mozgalom következõ for-
dulója a Mátrában

A túra 75,40,25 és kb. 10
km-es távon teljesíthetõ. 
A 10 km-es településis-
mereti, a település neveze-
tességeit kell felkeresni.

A  75  és  a  40km-ees  táv  te-
repfutásként  is  teljesíthetõ.  

Nevezési  díj:
75  km:    1500  Ft  /TE  tagok-
nak  750  Ft
75 km futás: 2500 Ft/TE
tagoknak 1250 Ft (póló,
érem és a gyalogos táv díja-
zása, 1-3 férfi,nõi teljesítõ
különdíj)

40  km  1200  Ft  /  TE  tagok-
nak  600  Ft
40 km futás: 2200 Ft /TE
tagoknak 1100 Ft (póló,
érem és a gyalogos táv díja-

zása, 1-3 férfi,nõi teljesítõ
különdíj)
25  km:  1000  Ft  /  TE  tagok-
nak  500  Ft

Kb.  10  km:  800  Ft  /  TE
tagoknak  400  Ft

Ezért  a résztvevõk édessé-
get, üdítõt,hideg-, meleg é-
telt  kapnak.
A rendezvényre egyesü-
letünk buszt indít, mely 6
órakor indul a Gróf Széche-
nyi Ált. Iskola elõl és meg-
áll a Szent István Ált. Isko-
lánál is.
Busz  költség:  1500  Ft  /  TE
tagoknak  1000  Ft
Jelentkezni  lehet:  
Balogh Károlynénál,
Piac u.23. ill. a 24/514-
955-ös telefonszámon
Mindenkit szeretettel vá-
runk!

A kutya 10
kérése….

1. Mielõtt hazaviszel, gon-
dold végig, hogy az életem
10-12 évig is eltarthat. 
Minden elválás Tõled fáj-
dalmat okoz nekem.

2. Adj nekem idõt, hogy
megértsem, mit vársz el
tõlem….

3. Bízz bennem! Ez fontos
ahhoz, hogy jól érezzem
magam….

4. Ne büntess azzal, hogy
bezársz valahova. Neked
megvan a saját munkád,
szórakozásod, barátaid -
NEKEM CSAK TE VAGY!

5. Beszélj néha velem, ak-
kor is, ha a szavaidat nem
mindig értem meg. Szere-
tem hallani a hangodat…

6. Ne üss meg! Tudok ha-

rapni, én ezt Veled mégsem
teszem meg…

7. Mielõtt megszidsz, gon-
dold át, miért vagyok i-
lyen…. Lehet, hogy szom-
jas vagyok…. Túl sokat
voltam a napon…. Vagy
már öregszem, s a szívem
gyenge….

8. Gondoskodj rólam akkor
is, ha már idõsebb leszek!
Egyszer Te is megöreg-
szel….

9. Légy velem a nehéz pil-
lanatokban is! Sose
mondd: …."nem bírom
látni….." vagy: …."a távol-
létemben történjen meg…."

10. Az utolsó út is, mint
minden más elõtte, sokkal
könnyebb nekem, ha mel-
lettem vagy….

Hû barátod, a KUTYÁD

Via Dolorosa 2009.10.24 
szombat; Helyszín: Markaz

OKTÓBER 4. 

AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA
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Egészség-Halom

ME N N I,  VA G Y
N E M M E N N I?

EElléérrkkeezzeetttt  mmáárr  aazz  ookkttóóbbeerr  iiss,,  iitttt  jjáárruunnkk  aazz  sszz  kkeellllss
kköözzeeppéébbeenn..  EEbbbbeenn  aa  hhóónnaappbbaann  nneemmccssaakk  aa  lleevveelleekk
sszzíínneesseeddnneekk,,  ddee  aa  nnaappttáárr  iiss::  hhaa  bbeelleekkuukkkkaannttaasszz,,
lláátthhaattsszz  eeggyy-kkéétt  ppiirrooss  bbeettss  nnaappoott..  ÉÉnn  vviisszzoonntt  mmoosstt  aazztt
sszzeerreettnnéémm  jjaavvaassoollnnii,,  hhooggyy  lleeggyyeenn  bbeennnnee  mmiinnddeennkkiinneekk
eeggyy  ssaajjáátt  ppiirrooss  bbeettss  üünnnneeppee,,  mmiikkoorr  eellmmeeggyy  ééss  ffeellmméérrii
jjeelleennlleeggii  eeggéésszzssééggii  áállllaappoottáátt..

HAARRIISS ÉVVAA

Free Time Fitness

Télen hajlamosak vagyunk be-
kucorodni a kandalló mellé a
meleg szobába, tavasszal rác-
sodálkozunk a természet újjá-
születésére, nyáron élvezzük a
napfényt és jól megérdemelt
szabadságunkat. Marad egy
évszak az sz, mikor az isko-
lakezdés és a sárguló levelek
után - aki eddig még nem tette
meg - érdemes elmennie szr-
vizsgálatokra.
A szrvizsgálatok célja a még
panasz- és tünetmentes sze-
mélynél valamilyen betegség
korai felismerése, illetve a kock-
ázati tényezk korai kiküszö-
bölése. Ezt nevezik a beteg-
ségek másodlagos megelzés-
nek, hiszen szinte minden
betegségre igaz, hogy minél
korábban fedezik fel, kezelése
annál egyszerbb és hatáso-
sabb lehet, és annál nagyobb
az esély a teljes gyógyulásra
(az elsdleges megelzés maga
a helyes életmód). Hazánkban
rendelet szabályozza a köte-
lez egészségbiztosítás kereté-
ben térítésmentesen igénybe
vehet  szrvizsgálatok rendjét
(51/1997. (XII. 18.) NM). A
jogszabály megkülönböztet
kötelez, valamint önkéntesen
igénybe vehet szréseket. A
kötelez szrések körébe kizá-
rólag újszülött-, csecsem- és
gyermekkorban végzett vizs-
gálatok tartoznak. Tehát, mi fel-
nttek önként és rendszeresen
kell, hogy részt vegyünk az

életkorunknak és a számunkra
magas rizikójú betegségek
kiszrésére szolgáló vizsgála-
tokon.

NNéézzzzüükk  mmoosstt  áátt  ttéétteelleesseenn,,
hhooggyy  mmiillyyeenn  vviizzssggáállaattoo-
kkoonn  éérrddeemmeess  áátteessnnii  eeggyy
bbéékkééss,,  kkiisssséé  sszzeelleess  vvaaggyy
eessss,,  sszzii  nnaappoonn::

-LLaabboorr  vviizzssggáállaattookk:: Vérkép
(hgb. Htc. Fvs. Vvt. MCV.)
vérsüllyedés, teljes vizelet +
üledék, széklet vérvizsgálat
(Weber), vércukor, infarktus
rizikófaktorok, zsíranyagcsere
(koleszterin, HDL-koleszterin,
triglicerid), ionogramm (Na, K,
Cl), húgysav, májfunkció
(SGOT, SGPT, gamma GT),
vesefunkció (kreatinin, carba-
mid)

-  MMeellllkkaass  rröönnttggeenn:: Elvégzé-
se évenként kötelez, hiszen
nemcsak a tüd, hanem a szív
és a nagy erek állapotáról is ad
tájékoztatást. 

- KKoommpplleetttt  eemmllvviizzssggáállaatt
ééss  mmaammmmooggrrááffiiaa:: Ismert az
eml önvizsgálatának módsze-
re is, de én 45-50 év felett min-
denképpen javaslom, hogy é-
vente egyszer - pláne, ha eml-
daganatos vérrokonunk van -
végeztessünk komplett emlvizs-
gálatot.

-  NNggyyóóggyyáásszzaattii  vviizzssggáállaatt
ccyyttoollóóggiiáávvaall:: Évente egyszer
ajánlott elvégeztetni ezt az esz-

közös, fizikális szrést. A n-
gyógyászati rákszrés során
elbb a méhnyakról veszik le a
váladékot, majd kolposzkóppal
(5-20 szoros nagyítású sztereo-
mikroszkóppal) a méhnyak
hámfelszínének vizsgálata kö-
vetkezik. Az idben felismert
elváltozások jól gyógyíthatók.

-  UUrroollóóggiiaa  fféérrffiiaakknnaakk:: Az
urológus a vesék, a férfi nemi
szervek és a prosztata vizsgála-
tát és szrését végzi. Ma már jól
ismert és elfogadott a 45 év
feletti férfiak prosztata megbe-
tegedésének szrésére a PSA
teszt, melyhez egy csepp vér
szükséges csak.

-  SSzzeemméésszzeettii  vviizzssggáállaatt::
Sokan elbagatellizálják a sze-
mészeti szrvizsgálatokat. A
látás élesség mellett, a szem-
fenéki kép fontos információ
hordozója bels szerveinknek.
A magas vérnyomás, a cukor-
betegség, az érszkület esetén a
szemészeti vizsgálat a diag-
nosztika része.

-  FFooggáásszzaattii  sszzrrééss:: Az e-

gészséges fogak nem csak esz-
tétikailag fontosak, hiszen a
rosszul megrágott táplálék e-
mésztése sem jó, hosszútávon
súlyos emésztrendszeri prob-
lémákhoz vezethet, de a legeny-
hébb következménye a has-
puffadás, is megkeserítheti éle-
tünket.

-  BBrrggyyóóggyyáásszzaattii  vviizzssggáá-
llaatt::  Mindenkinek javasolt életé-
ben legalább egyszer elmennie
brgyógyászhoz, hogy átné-
zesse egész testfelszínén az a-
nyajegyeit. A brgyógyász ek-
kor az anyajegyek méretébl,
számából és a napfénykáro-
sodás mértékébl megállapítja,
hogy a késbbiekben milyen
gyakran javasolt az anyajegyek
vizsgálta.

A vizsgálatok szinte fájdalom-
mentesek, szervezet szrések
keretében nagyrészüket ingye-
nesen elvégeztethetjük. Persze
tudom mindig sok a tenni való,
érik a szl , forr a bor, készül-
nünk kell a télre, de az
egészségünknél semmi sem
lehet fontosabb.
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Irány a Mozi

RágcsávókRágcsávók
33dd-ss  sszzuuppeerr  hhii-tteecchh  tteennggeerriimmaallaacc
kkéémmeekk  mmeeggmmeennttiikk  aa  vviilláággoott aa  ggyyiillkkooss
hháázzttaarrttáássii-ggéépp-rroobboottookk  hhaaddááttóóll..  AA
ffiillmm  rröövviiddeenn  eennnnyyii,,  mmééggiiss  aa  nnaaggyyoonn
eellttaalláálltt  ttöörrttéénneettéévveell,,  ppöörrggõõss  ééss  hhuummoo-
rrooss  ppáárrbbeesszzééddeeiivveell,,  ggyyoorrss  aakkcciióó
jjeelleenneetteeiivveell  mmaaggáávvaall  rraaggaaddjjaa  mmiinndd  aa
ffeellnnõõtttteekkeett,,  mmiinndd  ppeeddiigg  aa  ggyyeerreekkeekkeett..
AA  33DD-ss  rréésszzeekk  iiss  iiggeenn  llááttvváánnyyoossaakk,,  ééss
aazz  aallkkoottóókk  nneemm  iiss  ffuukkaarrkkooddttaakk  vveellüükk  -
iiggaazzii  iisskkoollaappééllddaa  -  ííggyy  kkeellll  33dd-ss  mmoozziitt
kkéésszzíítteennii!!  
ÉÉrrttéékkeellééss::  99//1100

Végsõ  állomás  3DVégsõ  állomás  3D
A már 3 részt megért Végsõ Állomás, most meg-
próbálja 3 dimenzióban riogatni a nézõket. Aki
látta az elõzõ részeket, annak nem lesz semmi
újdonság sem a történetben, sem a csavarokban.
Elõször a katasztrófa, aztán versenyfutás a halál-
lal. Sikerül megszakítani a sort? Vagy a halál most
is mindenkit utolér, vagy nem, vagy de…? 
A 3D-s effektek elég jók, bár lehetne több is belõlük.
Értékelés: 6/10

2., Kill Bill 1., Jackie Brown, Négy szoba (egy epizód), Ponyvaregény, Kutyaszorítóban. Aki
nem szerette Brad Pittet (vagy éppen nagyon), annak különösen érdemes megnézni a filmet, a
színész egy teljesen másik oldaláról mutatkozik meg. Ja, és talán máshogy is véget érhetett
volna a II. világháború?
Értékelés: 8/10

Domonkos István

Becs-
telen
brigan-
tik
Quentin Tarantino
legújabb egész
estés filmje. Aki
ismerõs a film
világában, annak
nem is kell mást
mondani. Quentin
Tarantino. Ez a film
stílusa is. Egy nagy,
második világháborúban
játszódó western opus, sok
párbeszéddel, kevés akció-
val, nagy, hosszú vágókép-
ekkel, eléggé realistán. A
Becstelen brigantyk
Tarantino nyolcadik filmje a
nagy elõdök után: Grindhouse: Halálbiztos, Kill Bill
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Mikor
részeg?
-  Papa  mikor
részeg  az
ember?
-  Például  ha
ott  a  túl
oldalon  kettõ
helytett
négyet  lát!
-  De  papa
ott  csak  egy
ember  áll...
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TÁJÉKOZTATÓ
A KDNP Szigethalmi Szervezete ujjá szervezõdött a 2009. február 17-én tartott ülésén. Mi jelenlévõk egyetértettünk
abban, hogy a szervezet célja a magyar nemzet és a magyar haza szolgálata a keresztényi erkölcs valamint keresztényi
és nemzeti értékek alapján.
Ennek megfelelõen: 

- kötelességünknek érezzük a keresztény szellemiség terjesztését és képviseletét;
- alapvetõ étékeink, az igazság, a szeretet, az õszinteség és a szolidalítás;
- valljuk a hazaszeretet és a nemzeti összetartozás fontosságát;
- kiemelten tiszteljük az alapvetõ emberi értékeket, a család és a vallás intézményeit;
- kötelességünk saját történelmi ünnepeink, emlékeink, hagyományaink megõrzése; 
- fontosnak tartjuk az összekötõ és nem az elválasztó emberi tulajdonságokat felismerni.

Amennyiben felkeltettük érdeklõdését további információk 
az alábbi elérhetõségeken kaphatóak:
Tóth József elnök tel: 06-20-947-5366  e-mail:tothjozsef58@gmail.com

MEGHÍVÓ
A KDNP Szigethalmi Szervezete meghívja Önt és kedves családját a következõ rendezvényekre:
1./ Megemlékezünk az Aradi Vértanúk kivégzésének 160.-ik évfordulójára.

Helyszín: Szigethalmi Hõsök tere emlékmû
Idõpont: 2009.-10.-05. 17 00 óra

2./ Megemlékezünk a II. világháború magyar hõsi halottairól.
Helyszín: Szigethalmi Új Köztemetõ
Idõpont: 2009.-11.-01. 14 00 óra

3./ Részt veszünk az 1956-os forradalom bukásának alkalmából rendezett megemlékezésen és koszorúzáson.
Helyszín: Tököl, az egykori szovjet laktanya bejáratánál felállított kopjafa
Idõpont: 2009.-11.-03. délután
Szigethalom 2009.- 09.-17.
Kereszténydemokrata Néppárt Szigethalmi szervezete

Szigethalom 2009.- 09.-17. Kereszténydemokrata Néppárt Szigethalmi szervezete

LORD  OPTIKA Lordok Háza, I. em.
Szigetszentmiklós-Gyártelep
a szigethalmi buszpályaudvarral szemben

Októberi  AKCIÓ a  Lord  Optikában!
Ha nálunk rendeli meg szemüvegét, egyes
keretekre
6 0 %   k e d v e z m é n y t ,
egyéb szemüvegrendelés esetén a
végösszegbõl
20%  kedvezményt biztosítunk!

OKTÓBER  A  LÁTÁS  HÓNAPJA!
Jöjjön el egy INGYENES computeres
szemvizsgálatra,
ne hagyja ki ezt a lehetõséget!
Az akció 2009 szeptember 30-igérvényes.

Üdülési csekket és egészségpénztári
kártyát elfogadunk.
Bejelentkezni a 0624/444-729, vagy a
0620/9720285-ös telefonszámokon
lehet.

Szabó  Éva  és  Palócz  László  2009.  augusztus  29-één  kötött  házasságot.
Ezúton  is  szeretettel  gratulálunk,  és  sok  boldogságot  kívánunk!

Kereszték

Köszönetünket szeretnék kifejezni a nyári ingyenes étkeztetés lehetõségéért. A konyán dolgozók fáradozásait a hõség-
ben ill. a megértésüket  és türelmüket a sok gyermek iránt. Mind két iskola dolgozóinak köszönjük a közremûködésü-
ket és a szervezõknek egyaránt. Tisztelettel Paulheim Zsoltné. 

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



VILLÁM-ANGOL-
HATÉKONYAN

NASA tanulósegítõ
programmal

06/309-248-087

Hozzon  egy  szál  gyertyát!
A Magyar Szocialista Párt Szigethalmi Helyi Szervezete tisz-
telettel meghívja Önt és Családját egy fõhajtásra, mellyel az
aradi vértanúk elõtt tisztelgünk. A megemlékezés: Idõpont-
ja 2009. október 6. (kedd) 19 óra. Helyszíne: 1848-as Hõsi
Emlékmû. Szigethalom, 2009. október. Tisztelettel: MSZP
Szigethalmi Szervezete


