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K ö z h í r r é  t é t e t i k !
Szigethalom Város apraját és nagyját szeretettel várja az Emese Park várispánság

népe, hogy a korábbi esztendkben megszokott VIKING TALÁLKOZÓN mutatkozhassék
be a Csepel-sziget ékessége, ispánságunk büszkesége, az épül lovagi csarnok. 

AAzz  üünnnneepprree  aazz  ÚÚrr  22000099..  eesszztteennddeejjéénneekk,,  sszzeepptteemmbbeerr  1122..-nnaappjjáánn,,  AAzz  üünnnneepprree  aazz  ÚÚrr  22000099..  eesszztteennddeejjéénneekk,,  sszzeepptteemmbbeerr  1122..-nnaappjjáánn,,  
1144-óórrááttóóll,,  1177  óórrááiigg  kkeerrüüll  ssoorr..  1144-óórrááttóóll,,  1177  óórrááiigg  kkeerrüüll  ssoorr..  

Az  idei  ünnepünk,  a  szigethalmi  (Rákóczi  utcában)  épül  
múzeumfaluban,  a  lovagi  csarnok  bemutatása  jegyében  zajlik.  
Ebben  az  esztendben  immáron  negyedszerre  találkozhatnak  

Szigethalom  derék  polgárai  Szent  István  királyunk  népeivel.  
A  szilaj  varég  gárdisták,  az  arab  kalmár,  a  bizánci  utazó,  

a  hs  magyar  íjászok,  szép  leányaink  és  szorgalmas  asszonyaink,  
a  kézmíves  mesterek,  a  viking  martalócok  mind  összegylnek,  

hogy  ünnepet  tartsanak.  Ez  alkalommal  a  
megrendezend  találkozónkat

igyekeztünk  úgy  alakítani,  hogy  a  területen  zajló,  
nagyszabású  építkezés  ellenére  bemutathassuk  az  érdekld  

közönségnek  mind  a  folyamatban  lév  lovagi  csarnok  építést,  
mind  pedig  a  korismereti  találkozóink  népszer  programjait.

A  programok  14.00  órától-ttól  látogathatóak,  17.00-óóráigig  várjuk  a  nagyérdem  sokadalmat.  A  programok  14.00  órától-ttól  látogathatóak,  17.00-óóráigig  várjuk  a  nagyérdem  sokadalmat.  

A  belépés  mindenkinek  ingyenes,  sem  egy  dénárnyi  kapuvámot,  
sem  egyéb  sarcot  nem  szednek  a  szigorú,  ajtónálló  porkolábok!

14.00    ünnepélyes  megnyitó,  a  lovagi  csarnok  jelenlegi  építési  szakaszának  bemutatása  és  a  kész
állapot,  képeken  történ  szemléltetése  utána,  programzárásig  folyamatosan:

-  kkoorraabbeellii  kkéézzmmvveess  mmeesstteerrssééggeekk  ((kkoovvááccss,,  nneemmeezzeess,,  ffaaffaarraaggóó,,  ööttvvööss,,  sszzaallaaggsszzöövv,,  ffaazzeekkaass,,  ííjjkkéésszzíítt,,  vveesssszzffoonnóó……))
-  XX..  sszzáázzaaddii  mmaaggyyaarr  éétteelleekk  ((kkeemmeennccéébbeenn  ssüülltt  lleeppéénnyy,,  kköölleessggaannccaa,,  bbiirrkkaa  üüssttöönnyy……))

-  KKöözzééppkkoorrii  jjááttéékkookk  ééss  üüggyyeessssééggii  ffeellaaddaattookk  -  ÍÍjjáásszzaatt  -  KKooppjjaahhaajjííttááss
-  1144..4400    aazz  ééll  mmúúzzeeuummffaalluu  bbeemmuuttaattáássaa  ((aa  kkoorraabbeellii  jjóósszzáággookk,,  aa  ggyyóóggyynnöövvéénnyykkeerrtt,,  

aa  vveerreemmhháázz,,  aa  jjuurrttáákk,,  aa  vviikkiinngg  ssááttrraakk……))  
-  1155..2200    ííjjáásszzookk  vviiaaddaallaa

-  1166..0000  ccssaattaajjeelleenneett  ((XX..-XXII..  sszzáázzaaddii  mmaaggyyaarr  ééss  vviikkiinngg  hhaarrccoossookk  öösssszzeeccssaappáássaa))
-  1166..5500  üünnnneeppzzáárróó  hhiissttóórriiááss  zzeennee  ((ééss  kköözzööss  ttáánncc))
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Ha valaki egy csapat-
ban játszik, mint a
sportban, sokszor nem
csak az eszével, hanem
érzelmekkel is kötõdik
csapatához. Ez még ak-
kor is így van, ha a csa-
pat egyre rosszabb já-
tékot mutat, vagy egyre
rosszabb játékosok ke-
rülnek a csapatkapitá-
nyi posztra. Mindig arra
gondolunk, hogy a régi
sikereket újra meg lehet
ismételni és talán jön
majd egy jobb kapitány.

A csapat azonban nem
lesz jobb, sõt ki is esik a
bajnokság döntõ mér-
kõzésén.
Így látom Én a Szabad
Demokraták Szövetsé-
gét. Csapatom egyre
rosszabb teljesítményt
nyújtott, egyre rosz-
szabb kapitányokkal.
Már jó ideje nem tud-
tam azonosulni csele-
kedeteivel, de liberális-
ként, amíg lehetett se-
gítettem. Még a vesztes
választás után is re-

ménykedtem. Sajnos
nem változott semmi és
véleményem szerint to-
vábbra is dilettáns poli-
tizálás folyik, ezért dön-
töttem úgy, hogy kilé-
pek a pártból. 
Úgy gondolom, hogy
mindez nem változat
azon munkán és hozzá-
álláson, amit Szigetha-
lom polgármestereként
eddig is pártpolitikától
mentesen végeztem.

AZ IDEJÉBEN FELISMERT
MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ
Az Szigethalmon lakó, 45-65 év
közötti asszonyok, akik utolsó
mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2
év, névre szóló meghívót kapnak
mammográfiás szûrõvizsgálatra. A
vizsgálat helye: Flór Ferenc Kórház
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
Tel: 06-28/507-126. Kérjük, tegyen
eleget meghívásunknak, vegyen
részt Ön is a mammográfiás szûrõ-
vizsgálaton! A szûrõvizsgálat térítés-
mentes. Információ: ÁNTSZ Közép-
magyarországi Regionális Intézete.
Tel: 06-1/465-3823. A lehetõség a-
dott! Éljenek vele! 2009.  július  29.  -
szeptember  23.

AAzz  uuttóóbbbbii  hháárroomm
éévvbbeenn  mmáárr  vviikkiinngg-
ttaalláállkkoozzóóiirróóll  iiss
oorrsszzáággsszzeerrttee  iissmmeerrttttéé
vváálltt  vváárroossuunnkkbbaann,,  hhaa
nneemm  iiss  ffééll-,,  ddee  ""nnee-
ggyyeeddiiddeejjééhheezz""  éérrtt  aa
lloovvaaggii  ccssaarrnnookk  ééppííttééssee
aazz  EEmmeessee  ppaarrkkbbaann..  
AA  mmiinntteeggyy  11000000nnmm-eess
kköözzééppkkoorrii  eerrõõddííttmméénnyytt
aa  22001100-eess  vviikkiinngg-
ttaalláállkkoozzóónn  mmáárr  tteelljjeess
ppoommppáájjáábbaann  ccssooddááll-
hhaattjjaa  mmeegg  aa  nnaaggyy-
éérrddeemmûû..  

VÁSÁRHELYI NAGY MÁRIA

A park - mint sokak elõtt
már ismert - a X-XI. század
történelmét jeleníti meg (é-
letmód rekonstrukció, íjá-
szat, kelevézhajítás, közép-
kori játékok, lovaglás, ko-
rabeli kézmûves mestersé-
gek, stb.), közérthetõbb
képet nyújtva a korai kö-
zépkor iránt érdeklõdõk-
nek. Az erõdítmény a Kö-
zép-Magyarországi Opera-
tív Program, Turisztikai
vonzerõ-és termékfejlesztés
elõmozdítása tárgyú pályá-
zatának segítségével, (Re-
gisztrációs szám: KMOP-
3.1.1/C-2008-0018.) a volt
laktanya legnagyobb han-

gárának felhaszná-
lásával készül. A XX.
század oly népszerû
technológiájával ké-
szült betonkolosszus
átalakítása után
csaknem egy ezredév-
vel röpít majd vissza
minket az idõben: az
épület kívül-belül kö-
zépkori jelleget kap,
miközben korunk el-
várásainak (pl. tûzvé-
delem, mozgássérül-
tek által támasztott
igények) is megfelel
majd. A csarnok kö-
zepén nagy bemuta-
tótér lesz, ahol az elõ-
adások zajlanak. A
nézõk két helyrõl is
követhetik az eseményeket.
A földszinten rönkpadok és
-asztalok sorakoznak majd,
míg az ülõhelyek fölött
galériát alakítanak ki. 
Az épület egyik érdekessége
lesz, hogy a nézõtér kifelé is
megépül, így egyszerre akár
két helyszínen, a csarno-
kon belül, illetve a vár elõt-
ti nagy küzdõtéren is lehet-
nek látványosságok. Télen
a belsõ tér fûtését két nagy
cserépkályha biztosítja.
A vár a lovagi tornák, í-
jászbemutatók, középkori
mutatványosok felvonul-
tatása, stb. mellett idõsza-
kos és állandó kiállítások
tartását is lehetõvé teszi.
Így a látogatók közelrõl is
megtekinthetik eleink fegy-

verzetét, ruháit, használati
eszközeit, amelyeket a ren-
dezvényeken személyesen
is kipróbálhatnak. A csar-
nok építõi gondoltak a fo-
gyatékkal élõkre is. A moz-
gáskorlátozottakat lift, a
vakokat és gyengén látókat
ún. felvezetõ csík segíti,
utóbbiak részére tapint-
ható kiállítás nyílik.
Az épületben új, korszerû
vizesblokk épül, amelyet a
mozgáskorlátozottak is
használni tudnak. 
A kivitelezõ jelenleg végzett
a tervezett bontással, s az
új külsõ, szigetelt falak már
félig állnak. A következõ
állomás a fa-galéria kiala-
kítása, amelynek elõkészü-
leti munkálatai is meg-
kezdõdtek. Ezzel s a falak

felhúzásával még az õsszel
végeznek, hogy a rossz idõ
beálltával a belsõ átala-
kításra összpontosíthassa-
nak. A település a látvá-
nyosságnak és az Emese
park folyamatos nyitva
tartásának eredményekép-
pen 2010-tõl az eddig ha-
gyományos látogatói kör-
nek tartott iskolás csopor-
tok, valamint hazai érdek-
lõdõk számának növeke-
désére, s a fõvárosba érke-
zõ külföldi turisták megje-
lenésére is számít. Ennek
segítésére a város vezetése
kistérségi turisztikai kon-
cepció kidolgozásában gon-
dolkodik.

Van ami változott, van ami nem

11000000  NNMM-EESS KKÖÖZZÉÉPPKKOORRII EERR DDÍÍTTMMÉÉNNYY SSZZIIGGEETTHHAALLMMOONN

A  régi  kort  idézõ  falrendszerbe  modern  hõszigetelés  kerül
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Nem múlnak õk el kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek,
Õk itt maradnak bennünk csöndesen még, Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.
Szemünkben tükrözik tekintetük még, S a boldog órák drága tiszta üdvét
Felissza lelkünk, mint virág a napfényt, És élnek õk tovább szép gondolatként.

Nagy  Tiborné  Muhari
Erzsébet  (Szeged,  1961.
szeptember  16.)
Nagy  Tibor  (Szeged,  1965.
május  3.)

Búcsúzni sohasem köny-
nyû, fõleg két olyan em-
bertõl, akik nem csak nép-
szerû és közismert szemé-

lyiségek voltak, hanem,
ami ettõl sokkal többet
jelent, szeretetreméltó és
közszeretetnek örvendõ
emberként éltek...  
Hazatértek, oda, ahonnan
életük útja, több mint 40
évvel ezelõtt elindult, s
sajnos túl hamar véget ért:
Szegedre. Erzsébet és Tibor
csupán néhány napnyi
különbséggel mentek el.
Egyszer együtt indultak el
az úton, egyek voltak az
életben, s most egyek az
elmúlásban is.

Nagy Tiborné, Muhari
Erzsébet Szegeden szüle-
tett, Kelemen Erzsébet és
Muhari András leányaként.
Egyetlen testvérével, Ildi-
kóval igazi jó testvérként
nevelkedtek föl, szeretet-
ben, harmóniában. Az
általános iskolát és gimná-
ziumot Szegeden végezte,
majd tanulmányait az

egészségügyi fõiskolán foly-
tatta. Elsõ diplomáját ké-
sõbb egyetemen szerzett
másik két diplomával e-
gészítette ki. Jó eszû, ambi-
ciózus és szorgalmas te-
remtés volt, aki szinte fo-
lyamatosan képezte magát,
munka és család mellett is.
Amikor utolsó diplomáját

megszerezte testé-
ben már súlyos
teherként hordta a
gyilkos kórt, de Õt
még ez sem tudta
visszatartani, at-
tól, hogy tanuljon,
hogy csiszolja el-
méjét…Magas szintû
szaktudását szak-
oktatóként egész-
ségügyi szakközép
és - szakiskolában
is kamatoztatta.
Több fiatalt is i-
gyekezett megtaní-
tani választott hi-
vatásuk csínjára-
bínjára. Szerette a
fiatalokat, gyere-
keket, nem vélet-
lenül választotta,

többek között ez az utat. 
Éveken át állította képes-
ségeit a közösség szolgála-
tába, elhivatott önkor-
mányzati képviselõként
vett részt Szigethalom éle-
tében. Sokáig az ápolási
részleg vezetõjeként tevé-
kenykedett, lelkiismerete-
sen, szorgalmasan. A rábí-

zott feladatokat, önmagával
szemben maximalista mó-
don ellátta, igyekezett min-
denhol helytállni. Utolsó
munkahelye a legifjabb
nemzedéknek második ott-
hont nyúj-
tó, gyönyö-
rû bölcsõde
volt, ahol
szintén szív-
ügye volt a
munká j a .
Képes volt
súlyos be-
tegen ke-
r ékpá r ra l
járni a böl-
csibe. Ké-
pes volt len-
gyelül ta-
nulni, egy
ideérkezõ delegáció miatt.
Rengeteg energia élt ebben
az asszonyban, akinek
létezését tökéletesen kitöl-
tötte a munka, a család és
a betegségek elleni harc.
Erõ és empátia mutatko-
zott meg minden csele-
kedetében és megnyilvánu-
lásában. Csodálatra méltó,
és kitartó teremtést veszí-
tettünk el személyében.
Végtelen segítõkészsége az
élet minden területén
megmutatkozott és bár-
hová jutott is, sohasem
feledte azt, hogy honnan
indult. Úgy gondolta, talán
úgy is érezte, hogy a nehéz
úton, melyrõl még nem tért
vissza senki, majd Õ indul
el elõbb. De váratlanul és
hirtelen június 29-én
elhunyt férje Tibor…    

Nagy Tibor május 3-án volt
44 éves. Szintén Szegeden
jött e világra Nagy Jenõ és
Kis Kamilla fiaként. Fáj-
dalmas váratlansággal ha-
gyott itt bennünket.  Az el-

múlt évek küzdelmei fele-
mésztették szervezetét.
Tudta, hogy az asszonyt,
akit szívbõl szeret, el fogja
veszíteni, hiába tesz meg
mindent érte.  A minden-
napi élet, az anyagias világ
vívódásai, ki tudja hány-
szor szorították össze a
szívét…Tibor nem volt az a
fajta ember, aki panasz-
kodik vagy sajnáltatja saját
magát, a problémákat so-
hasem tette kirakatba,
igyekezett mindent önma-
gában megoldani.   
Alapszakmája szerint, amit
még Szegeden sajátított el,
villanyszerelõ volt, de több
szakmát is elsajátított és
munka mellett leérettsé-
gizett. Az utóbbi években az
építõipar területén tevé-
kenykedett, szorgalmas,

In memoriam...
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megbízható munkaerõként.
Nagyon sokat dolgozott a
családjáért. Túlzások nél-
kül állítható, hogy szinte
mindenhez értett. Jó kéz-
ügyességgel, ösztönös ma-
nuális tehetséggel rendel-
kezett. Valódi ezermester-
ként ismertük. Nyílt volt, és

barátságos, jóindulatú, ön-
zetlenül segítõkész szemé-
lyiség, akinek még akkor is
fontos volt az elesettek
felkarolása, amikor talán,
Õ maga is segítségre szo-
rult volna. Képes volt saját
nehézségeit háttérbe szorít-
va, valóban mindent meg-
tenni másokért. Életében
fontos szerepet töltött be a
sport, mely önfegyelemre és
kitartásra nevel, s az alap-
vetõen türelmes emberek
hobbyja, a horgászat. 
E két ember életútja 1989
szeptemberében forrt össze
örökre. Ekkor házasodott
össze Muhari Erzsébet és
Nagy Tibor, akik valóban
így éltek: jóban-rosszban,
holtomiglan-holtodiglan…
Társak és szövetségesek, és
nem csupán a fiatal, boldog
és egészséges években.
Szövetségükbõl két gyer-
mek született, 1990-ben
Tímea és 1997-ben Dorina.
Álmaikat most már õk
álmodják tovább, bennük
él tovább minden, ami
Erzsébetben és Tiborban

szép volt, jó
volt, fontos
és megõr-
zésre mél-
tó. De nem
c s u p á n
családtag-
j a i k n a k ,
szeretteik-
nek és ba-
ráta iknak
fognak na-
gyon hiá-
nyozni.  Em-
léküket õrzi
S z i g e tha -
lom, Szeged,
minden em-
ber, aki Õket
ismerte. 

Forrás:
Gohér
Norbertné

Hol volt, hol nem volt...
Hol volt, hol nem volt, Ma-
gyarországon két ember,
akik bár szerették egymást,
nagyon szerettek volna utó-
dot. Egy nap, 1971-ben
boldogságuk határtalan
volt, megszületett Krisztike.
A csemete gyorsan nevel-
kedett, kijárta az iskolát,
szakmát tanult, sok-sok
borsot tört szülei orra a-
lá…Teltek az évek, s az élet
ide-oda sodorta õt, nem ta-
lálta itthon boldogságát, s
egy nap, megismert egy fi-
út, elbúcsúzott szüleitõl és
elrepült egy messzi-messzi
országba. Ott kötötte össze

életét szerelmével, szülei
pedig itthon szomorkodtak,
de szívük mélyén remélték,
madárkájuk megtalálja a
boldogságot…és hamaro-
san jött egy újabb csoda,
Krisztike babát várt. Az
édesanya nagyon boldog
volt, s persze a nagyszülõk
is. A pici megszületett, é-
desanyja a legboldogabb
volt a világon, ölelte csókol-
ta. A boldog, ifjú szülõk ké-
szítgették kicsikéjük fész-
két, de a szép nyári égbolt
hamarosan besötétedett,
jött a borzalmas hír, az új-
szülött nem egészséges. Az

édesanya összeomlott, fáj-
dalmában ordítani tudott
volna, csak zokogott és
nem tudta hogyan tovább
….aztán hallott egy kicsiny
országról, s benne egy kis
városkáról, ahol szeretõ
szívû emberek élnek, és egy
iskoláról, ahol az igazgató-
nõ, Jolika, a pedagógusok
és a felnõttek, édesanyák
és apák, ismerõsök és is-
meretlenek fogtak össze,
hogy gyûjtsék a kupakokat
óvodában és iskolában,
könyvtárban és idõsek
otthonában és az édesanya
(Pötyike) munkahelyén.

Mert van egy távoli ország,
ahol tudnak a kicsinek
segíteni, hogy fejlõdni, járni
tudjon.
Ez a mese az én igaz tör-
ténetem..a családom élete.
Köszönöm, hogy meghall-
gatták, és megoszthattam
önökkel érzéseimet. Köszö-
nöm édesanyámnak, és
munkatársnõinek (Bojtos
Icának, Piroskának, Verá-
nak, Marikának, Eminek
és Ilonkának) a segítséget.
Köszönöm az iskolának,
Németné Egyed Jolán igaz-
gatónõnek, Maróti Kati né-
ninek, aki erõt nem kí-

Köszönetnyilvánítás
A Muhari és a Nagy család nevében ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik  Nagy Tiborné, Erzsike és Nagy
Tibor elhunyta miatti mérhetetlen gyászukat együttérzésükkel enyhíteni igyekeztek.
Erzsikét és Tibort két lányuk, Tímea és Dorina siratja. Életük váratlan fordulatot vett szüleik elvesztésével. Új
környezet és új barátok várnak rájuk új lakóhelyükön, Szegeden. Ehhez az új élethez próbáltunk segítséget nyújtani
azzal a felhívással, hogy a koszorúkra szánt összeget gyûjtsük össze és adjuk át Számukra.
Felhívásunkra példátlan segítõkészség nyomán közel 600 000 forint gyûlt össze, melyet a szigethalmi búcsúztatáskor
adtunk át július 17-én. Õszinte szívvel köszönjük meg a barátoknak, ismerõsöknek, szomszédoknak az önzetlen
segítséget, melyet Erzsike utolsó napjaiban az ápoláshoz és az ügyek intézéshez nyújtottak, valamint pénzbeli
támogatásukkal segítették a lányokat.
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mélve hajtogatta a dobozo-
kat. Köszönöm a karban-
tartóknak, Szabó Péter-
nek, a karbantartók fõnö-
kének, boltosoknak, a piac
fõnökének, a dobozok szál-
lítójának a segítséget. Va-
lamint minden kedves em-
bernek, aki hozzájárult a
kupakok és a papír gyûj-
téséhez. Köszönöm Péter
bácsinak a dobozok gyûj-
tésében való segítséget.
Továbbá kívánok önöknek
tiszta szívembõl jó egész-
séget, Isten áldja meg ö-
nöket.

Barzsó Krisztina, férje
Giusseppe és a kicsi Davie

Kérjük  Önöket,  hogy  ha

rendelkeznek  papírral,
gyûjtsék  önök  is.  A  cso-
magok  leadhatók  a  Gróf
Széchenyi  István  Általános
Iskolában.  (szerk.)

KIISSSS TIIBBOORR

Szigethalom

Augusztus elsõ hetében
bevásárolni indultam a
gyártelepi CBA áruházba.
Minden rendben ment,
választottam, fizettem, ha-
zamentem. Otthon aztán
nem kis ijedtséggel vettem
észre, hogy pénztárcámat
az összes iratommal és
készpénzzel együtt ott fe-
lejthetem a forgalmas üz-
letben. Gondolatban már
lemondtam róla és az üz-
letbe visszafelé menet már

azon töprengtem mennyi
veszõdséggel jár majd min-
den papírt újra beszerezni,
nem beszélve a tárcában
lévõ készpénzrõl. A CBA-
ban aztán örömteli csa-
lódás ért. Az üzletben dol-
gozó pénztáros hölgy meg-
találta a tárcámat és azt
becsülettel leadta az üzlet-
vezetõnek, aki hiánytala-
nul jutatta vissza nekem.
Ezúton is szeretnék még
egyszer köszönetet mon-
dani a CBA munkatársa-
inak, példamutatóan tisz-
tességes viselkedésükért.

MMEGHÍVÓEGHÍVÓ
Szigethalom Város Önkormányzat a leend szigethalmi
kisdiákok részére "Gólyanapot" szervez, melyre ezúton
szeretettel meghívom. A programunk célja, hogy a leend
els osztályos gyermekek tanévkezdés eltt, iskolai kör-
nyezettl eltér helyen megismerkedjenek tanítójukkal, le-
end osztálytársaikkal és élményekkel gazdagon, várako-
zással kezdjék tanéveiket. Rendezvényünk  idpontja  2009.
AUGUSZTUS  28.  péntek,  9.00  órától  15.00
HELYE:  VÁROSI  SZABADIDKÖZPONT  (2315  Szigetha-
lom,  Sport  u.  4.).  A déleltti jókedvet a Napsugár Sziget
Családi Klub garantálja. Énekelünk, táncolunk, ugráló várat
mászunk, arcot festünk, rajzolunk, és találkozunk a rendr
bácsikkal is, akik jó tanáccsal látnak el minket.
Tegyük együtt emlékezetessé az iskolakezdést a "Sziget-
halmi Kisgólyáknak".

Ferenczi Edit, alpolgármester

SZZIIGGEETTSSZZEETTNNMMIIKKLLÓÓSSII

REENNDDÕÕRRKKAAPPIITTÁÁNNYYSSÁÁGG

A Szigetszentmiklósi Rend-
õrkapitányság statisztikája
alapján, július hónapban
Szigethalom területérõl,
hét esetben jelentettek be
betöréses lopást. Ebbõl
kettõ esetben, a bûncselek-
mény kísérleti szakaszban
maradt. Sajnálatos, hogy
újból megjelent, az úgyne-
vezett mûanyagajtó kiol-
vasztásos módszer. Ezzel a
módszerrel három esetben
teraszajtó befeszítés, egy
esetben, ablakbefeszítés,
egyben pedig ablakbetörés
módszerével jutottak be.
Két esetben jutottak ér-
tékekhez az elkövetõk. A
legnagyobb bejelentett el-
tulajdonított érték 1.130.000
forint, míg a legkisebb
16.000 forint volt. Egy
esetben jelentettek be be-
surranást, mely kapcsán
közel 100.000 forint kárt
regisztráltunk a bûncselek-
mény kapcsán. E cselek-
mény elkövetését lehet a
legkisebb ráfordítással
megelõzni. Oda kell figyel-
ni, az ajtót, ablakot zárni
kell, rácsot, vagy egyszerû
riasztót kell felszerelni, ami
jelzi a hívatlan látogató
érkezését.

Az elmúlt idõszakban hat
balesetrõl érkezett bejelen-
tés. Ebbõl kettõ volt anyagi
káros, négy személyi sé-
rüléses. Az elsõdleges ada-
tok alapján, a balesetek
kapcsán kettõ fõ súlyosan,
három fõ könnyebben sé-
rült meg. A balesetek
közül, a két anyagi káros
és egy személyi sérüléses, a
Mû úttal kapcsolatos volt,
míg történt baleset sajnos a
"megszokott" helyeken, a
jól kitáblázott keresztezõ-
désekben is. / Mû út- Széc-
henyi, Szabadkai - Petõfi,
Rákóczi- Dobó Vörösmarty-
Táncsics./ A Tököli Rend-
õrõrs beosztottjai három
esetben elõállítást, tíz eset-
ben elfogást foganatosítot-

tak 65 fõvel szemben felje-
lentéssel éltek, 14. fõt
70.000 forint értékben,
helyszíni bírsággal büntet-
tek.

2009. augusztus 1-vel a
közúti közlekedésrõl szóló
jogszabályok egy része
megváltozott. Míg koráb-
ban a biztonsági öv, a gyer-
mekbiztonsági rendszer, a
bukósisak, a mobil telefon
használatára vonatkozó
rendelkezések megsértõit a
szabálysértési hatóság,
szabálysértési eljárás kere-
tén belül szabálysértési
bírsággal, valamint közle-
kedési elõéleti ponttal sújt-
hatták, addig most, a fenti
szabályok megszegõivel
szemben, közigazgatási bír-
ság kiszabására kerül sor.
A közigazgatási birság
jogszabályban rögzített
összegei az alábbiak: Menet
közben, kézben tartott
mobiltelefon használata
miatt, lakott területen 10
ezer, lakott területen kívül,
15 ezer, autóúton, autópá-
lyán 20 ezer forint.

Gyermek biztonsági rend-
szer használatának elmu-
lasztása miatt, lakott te-
rületen 15 ezer, lakott
területen kívül 30 ezer,
autóúton, autópályán 45
ezer forint. Biztonsági öv és
bukósisak használatának
elmulasztása miatt, lakott
területen 10 ezer, lakott
területen kívül 20 ezer
autóúton, autópályán 30
ezer forint. Közigazgatási
bírság esetén, közlekedési
elõéleti pont kiszabására
nem kerül sor. A rendõrség
kéri, hogy közlekedésük
kapcsán szabálykövetõ ma-
gatartásukkal mutassanak
példát környezetüknek, és
legyenek partnerek a bale-
setek csökkentését célzó
erõfeszítéseinknek.

RENDÕRSÉGI HÍREINK

K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s



LAACCZZÓÓ PÁÁLL

megújuló energetikai szakértõ
SZ.L.E. alelnök

Az elõzõ cikkekben megis-
merhettük a hõszivattyúk
mûködési elvét, most már
tudjuk milyen fûtési rend-
szerekhez használható.
Most ismerjük meg a hõszi-
vattyúzási ehetõségeket:

Levegõs hõszivattyú 
A nevébõl is következik,
hogy a levegõbõl vonjuk ki
a hõt és "szivattyúzzuk" át
a fûtési rendszer vizének
melegítésére. A legtöbb be-
rendezés alkalmas téli fû-
tésre és nyári hûtésre.
Könnyen belátható, hogy
ugyanakkora munkával 10
fokos levegõbõl lényegesen
több hõ nyerhetõ mint -10
fokos levegõbõl. Ezen tulaj-
donság miatt -10 fok alatti
hideg esetén más fûtési
módot kell választani (pl. át
kell kapcsolni gázkazánra,
vagy vegyes tüzelésre),
mert a levegõs hõszivattyú
itt már gazdaságtalanul
üzemel.

Talaj kollektoros hõszivattyú 
A talajba, kb. 1,5 - 2m mé-
lyen vízszintesen helyeznek
el mûanyag csöveket. A

csövekben vizet (fagyállós
vizet) keringtetnek, amit a
föld melege felmelegít (is-
meretes, hogy, 1,5 - 2m
mélyen 10 - 12 fokos u.n.
pincehideg hõmérséklet ta-
pasztalható). Ebbõl a fel-
melegített vízbõl vonja ki a
hõszivattyú a meleget és
készít belõle fûtési meleg-
vizet. Ebben a mélységben
erõsen érvényesül a nap
hatása ezért ezeket a talaj-
kollektorokat olyan helyre
kell elhelyezni, hogy a nap
hatása minél jobban érvé-
nyesüljön. 100m2 jól szi-
getelt ház fûtéséhez 120 -
350 m2 terület szükséges.
Ezzel a módszerrel hideg
idõben is jól lehet fûteni,
nem szükséges alternatív
fûtési mód.

T a l a j
s z o n -
dás hõ-
s z i -
vattyú 
Az elv
hasonló
a talaj-
kollekto-
roshoz,
azzal a
különb-
s é g ge l ,
hogy a
m û a -

nyag csöveket kb. 100 mély
lyukakba helyezzük "U" a-
lakban meghajlítva. A
csövek elhelyezése után a
lyukakat cementes ha-
barcshoz hasonló anyaggal
kitöltik. Tehát nem kutakat
fúrnak, hanem lyukakat.
Ennél a megoldásnál elsõ-
sorban a föld hõje érvé-
nyesül ezért ezt nevez-
hetjük geotermikus hõ-
hasznosításnak. 100m2 jól
szigetelt ház fûtéséhez 1 db
120 m mély furat szük-
séges. Ezzel a módszerrel
hideg idõben is jól lehet
fûteni, nem szükséges al-
ternatív fûtési mód.

Kutas hõszivattyú 
2 db talajvizet szivattyúzó
kút szükséges hozzá. Az

egyikbõl kiszivattyúzzuk a
vizet, amit egy hõcserélõn
vezetünk át. A hõcserélõ
vonja ki a víz hõjét, majd a
lehûtött vizet a másik kút-
ba visszafolyatjuk. 100m2
jól szigetelt ház fûtéséhez
kb. 1.300 liter/óra vízho-
zam szükséges. Ezzel a
módszerrel hideg idõben is
jól lehet fûteni, nem szük-
séges alternatív fûtési mód.
ELMÛ területen lehetõség
van a GEO tarifa igény-
bevételére. Ez egy új mé-
rõhely kialakítást jelent,
amit csak ELMÛ-nél re-
gisztrált villanyszerelõ vé-
gezhet, de a jelenlegi 45,77
Ft / kWh nappali villany ár
helyett 29,51 Ft / kWh -ba
kerül a hõszivattyú üze-
meltetése.

SZIGETHALMI LOKÁLPATRIÓTÁK LELKES CSAPATA RÉSZT VETT RÁCKEVÉN A MÁR HAGYOMÁ-
NYOS SÁRKÁNYHAJÓ VERSENYEN. JÓ IDÕ, JÓ HANGULAT, NAGY KÜZDELEM, TISZTES ERED-
MÉNY, RÖVIDEN A NAP MÉRLEGE.
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SZ.L.E. HIRADÓ - "SZIGETHALMI SÁRKÁNYOK RÁCKEVÉN"

VÁRUNK  MINDENKIT AZ SZ.L.E. SORAIBA AKI SZÍVESEN TESZ VÁROSUNKÉRT, ÉS
ANNAK LAKÓIÉRT! E-MAIL: info@ szigethalmilokalpatriotak.hu WEB:www. szigethelmilo-
kalpatriotak.hu; IWIW:SZIGETHALMI LOKÁLPATRIÓTÁK  DEÁK  GÁBOR  SZ.L.E.
ELNÖK; TELEFON:06-70-938-99-69 SZEMÉLYESEN: GYÁRTELEPEN A KULCS-
MÁSOLÓNÁL

SZ.L.E.  FÓRUM: IDE VÁRJUK AZOKNAK A SZIGETHALMI LOKÁLPATRIÓTÁK ÖT-
LETEIT ÉS ÉSZREVÉTELEIT AKIK A VÁROSUNK ÉPÍTÉSÉRE ÉS SZÉPÍTÉSÉRE
JAVASLATOKAT TESZNEK.

VIGYÁZZUN RÁ !
ÖNKORMÁNYZATUNK SZÉP ÚJ BUSZMEGÁLLÓKAT CSINÁLTATOTT NEKÜNK
SZIGETHALMIAKNAK, HOGY KULTURÁLTAN VÁRAKOZHASSUN MÍG A BUSZ MEG-
ÉRKEZIK. SAJNOS MÁR AZ EGYIKET RÖGTÖN ÖSSZEFIRKÁLTÁK. VIGYÁZZUNK  RÁ
MERT  A  MIÉNK  ÉS  ÉRTÜNK  VAN!

Sárkányok elölrõl, semmi extra... ...és hogy jól lássák, mit is képviselünk

H szivat tyúk  I I I .
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G y e r m e k b a r á t  H í r e k
MAARRKKÓÓ

TIIBBOORRNNÉÉ

tanító,
szervezet
vezetõje

Május 23-án részt vettünk
a városi gyermeknapon.
Kézmûves foglalkozást tar-
tottunk és arcfestést.  A Fe-
kete család finom ebédet
készített a részünkre, ami

igen kapós lett. A gyerekek
az állomásokon segítettek.

Június végén szokásos
táborunkra utaztunk. Az
elhelyezkedés után a gye-
rekek az új hintákat avat-
ták fel. Hamarosan hatal-
mas esõ vetett véget a sza-

badtéri programunknak.
Fürödtünk az igali stran-
don, ellátogattunk a gyö-
nyörû Kaposvárra, ahol
múzeumi sétánkon ismer-
kedtünk Somogy megye
élõvilágával. Az idõ nem
mindig volt kegyes hoz-
zánk. A borongósabb i-
dõben kézmûveskedtünk,
játszottunk. A sok esõ mi-
att az esti programjaink
változtak. Hétvégén azért
fürödhettünk a Balaton-

ban. Volt vízibiciklizés, csú-
szdázás, harc a vízben. Tá-
borzárás után bátorságpró-
bán bizonyíthattak a gyere-
kek. Segítõim voltak: Ili
néni, Orsi néni, A finom
étkekrõl Adri gondoskodott.
Szülõi segítség: Julcsi,
Gábor, Tünde, Brigi, Sanyi.

Támogatóink voltak: Sziget-
halmi Gyermekek Moso-

lyáért Alapítvány, Oktatási
Bizottság, Bonnya önkor-
mányzata.
A bonnyai polgármester-
tõl már több alkalommal
kaptunk táborozásunk so-
rán támogatást, ezért elha-
tároztuk, hogy viszonozzuk
a segítséget. Augusztus 1-

jén tartották a falunapot.
Egy lelkes kis csapattal

arcfestéssel leptük meg a
bonnyai gyerekeket. Elõ-
ször igen bátortalanok vol-
tak, majd hat órán keresz-
tül festették a lányok a je-
lentkezõket.

CSSUURRCCSSIIÁÁNNÉÉ TÖÖRRÖÖKK ILLOONNAA

tagóvoda vezetõ

A 30 éve épület falai között
mindig is hangos és vidám
volt az élet. Ha ezek a falak
beszélni tudnának, biztos
elmondanák, hogy hány
apró láb koptatta az óvoda
köveit. De bizony az idõ
sem kímélte az épületet. Kí-
vül és belül is egyaránt
elhasználódott. Elöregedtek
a villanyvezetékek, vízve-
zetékek, nyílászárók a tetõ
és még sorolhatnánk, hogy
mi minden. Szigethalom
Önkormányzat pályázaton

nyert összeget a Kék óvoda
(Mû u. 6) felújítására, így
már nyár elején el is kez-
dõdhettek a munkálatok.
Ennyi minden megújult:
belül:
- A vizes blokkokat teljesen
felújították (vízvezetéket,
mosdók, csaptelepek, csempék
járólapok teljes cseréje.)
- Elektromos vezetékek, vi-
lágítótestek, kapcsolók,
konnektorok cseréje
Az új nyílászárók besze-
relése után a falak festése
és tapétázása következet.
Sor került a csoport szobák
parkettájának csiszolására
és lakkozására, valamint a

toló ajtók felújítására. A
külsõ munkálatok is ha-
talmas tempóban halad-
tak: - a csoport szobák e-
lõtti terasz árnyékolása és
burkolása, -a tetõ javítása,
elõtetõ készítése a konyha
bejáratához. Az épület
külsõ falának színezése,
szóval igazi nagy munka
volt, de az eredmény ma-
gáért beszél.
Augusztus  3-áán  nyitotta
meg  kapuit  a  gyermekek  e-
lõtt  a  megújult  óvoda.  Õ-
szintén mondhatjuk, hogy
a gyerekek ugyanolyan csil-
logó szemmel vették birto-
kukba a szép óvodát, mint

mikor egy régen várt já-
tékot vehetnek a kezükbe.
Persze az öröm nem csak a
gyerekek arcán látszódott,
hanem minden ott dolgozó
felnõttén is.
Ezúton szeretnék köszöne-
tet mondani Szigethalom
Önkormányzatának, a
pályázat íróinak, a kivite-
lezõknek és mindazoknak,
akik ennek a munkának a
részesei voltak, a Kék tag-
óvoda minden kis óvodása
és dolgozója nevében.

A Négyszínvirág Óvoda  Kék tagóvodájának megújulása
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Gondolatok a könyvtárban

Elérhetõség:  2315  Szigethalom  József  A.  u.  59.    Tel.:  06-224/514-8810  Fax:  06-224/514-8811
Szeptembertõl  újra  a  megszokott  nyitvatartási  idõben, Hétfõ:  zárva;  Kedd:  12-119;  
Szerda:  9-119;  Csütörtök:  12-119;  Péntek:  9-116;  Szombat:  9-114  Vasárnap:zárva

Fjodor Ivanovics
Tyutcsev: 
A szép õszi estékben…

A szép õszi estékben valami
titokzatos és megható varázs van.
A fák rikító, szilaj színei,
a harsányrõt lomb a halk hervadásban,
a komorodó, fáradt föld felett
a kék ég, s a fátyolnyi köd az arcán,
a le-lecsapó, borzongó szelek,
melyek mögött már tél sejlik s vad orkán:
mind hanyatlás, s mindenen ott a tûnt
élet szelíd mosolya, búcsúfénye-
az, amit embernél úgy nevezünk,
hogy: a fájdalom fenséges szemérme.

Szabó Lõrinc fordítása 

ELLÕÕZZEETTEESS OOKKTTÓÓBBEERRII PPRROOGGRRAAMMJJAAIINNKKBBÓÓLL:

MMeeggkkeezzddõõddöötttt  aazz  úújj  ttaannéévv,,
mmoosstt  iiss  nnaaggyyoonn  ssookk  sszzeerreetteetttteell
vváárrjjuukk  aazz  óóvvooddááss-  ééss  iisskkoollááss
ccssooppoorrttookkaatt  kköönnyyvvttáárrii  ffoogg-
llaallkkoozzáássrraa,,  rreennddhhaaggyyóó  ttaannóó-
rráárraa!!

Bakó Éva, Bán József, Belovai
Józsefné, dr. Bokor Péter és Dr.
Bokor Péterné, Borsodi Anna,
Bölöny Zsolt, Csóka Gyuláné,
Dávid Magdaléna, Fehér Andrásné,
Ferenczi Edit, Holocsi Barbara, Dr.
Kovács Béla, Kürti Zoltán,
Marsovszky Miklósné, Molnár
Ágnes, Némethné Petõ Ilona,
Szilágyi Ildikó, Szõke Sándor,
Tasnádi Tünde, Unghi Krisztina,
Vatti Csaba 

Támogatásukat  köszönjük!

Ismételten köszönjük a PC-Sziget
Info Kft. gyors számítástechnikai
segítségét!

Miszori Sándorné könyvtár-
igazgató és munkatársai

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

Októberben  Országos  Könyvtári
Hét  keretében, október 5-én, hétfõn
V. Kulcsár Ildikó, a Nõk Lapja új-
ságírónõje lesz a könyvtár vendége.
Könyvei addig is kikölcsönözhetõk a
könyvtárból. (Rózsa a széfben, Ne félj,
mesélj!, Gyilkos ráncok, gyõztes mo-
solyok, Figyeljetek feleségek! - Figyel-
jetek férjek!)

(forrás:eselyekhazapm.extra.hu)

Október  8-áán,  csütörtökön a Dél-
Dunántúl zenepedagógusa, Figura
Ede lesz egész nap a vendégünk.
Délelõtt óvodásoknak és nagyszü-
leiknek adja elõ A hétfejû sárkány c.

zenés mesejátékát, késõbb a két helyi
általános iskola hetedik, nyolcadik

osztályos tanulóit várjuk a "Tiszta
szívvel" c. elõadásra, ami egy zenés
összeállítás a XX. század ismert
költõinek legszebb verseibõl. A prog-
ramok miatt ezen a napon a könyvtár
késõbb fog kinyitni. 
Délután a Városi Szabadidõközpont
Színháztermébe  a Gyermekjóléti
Szolgálat és a könyvtár  a hátrányos
helyzetû gyermekeknek tart elõadást
a mûvész.

Este  fél  8-aas  kezdettel  pedig az iro-
dalomszeretõ lakosokat, olvasóinkat
várjuk a Filmszakadás Film Klubbal
közös rendezvényünkre, ahol Figura
Ede József Attila, Nagy László és
Radnóti Miklós verseit tolmácsolja
megzenésített formában.

Október  17-één,  idén  elõször,  hagy-
ományteremtõ céllal a Filmszakadás
Film Klubbal és a helyi alkotómû-
vészekkel közösen szeretnénk meg-
ünnepelni Szent Lukácsnak, a festõk
védõszentjének napját. Ezért szep-
temberben rajzpályázatot hirdetünk
óvodások, iskolások számára. Olyan
könyvekhez kell illusztrációt készí-
teni, amelyet meg is filmesítettek.
Könyvtárosaink ehhez ajánló jegy-
zéket készítettek. Keressék könyv-
tárunkban! 

Az eseményhez kapcsolódóan sze-
retnénk a megfilmesített könyvekbõl
a filmklubbal közösen filmvetítést is
tartani. Eredményhirdetés:  október
17-én a Városi Szabadidõközpont-
ban. 
Ekkor tekinthetik meg a helyi mû-
vészek kiállítását is, láthatják õket
"munka", azaz alkotás közben is, és
szívesen válaszolnak az érdeklõdök
kérdéseire is.
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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 Megtekinthetõ  állandó  kiállítás:  - néprajzi gyûjtemény -
családtörténeti tárlat -gazdasági gyûjtemény. 

A  Helytörténeti
Gyjtemény  2009.
szeptember  26-áán
nyíló  idszakos
kiállításának  té-
mája  a  Csepel
Autógyár  lesz.  Az
autógyár  kialaku-
lását,  történetét
dolgozzuk  fel.  Ké-
rek  minden  ked-
ves  szigethalmi  la-
kost,  hogy  akinek
a  témával  kapcso-
latos  dokumentu-
mai,  tárgyai  van-
nak,  és  szívesen
átadná  a  kiállítás
idejére  hívjon  a
06-770-3380-776-881,
vagy  a  06-224-4401-
837  telefonszámon.
A  kiállítás  végén
természetesen  a
felajánlott  tárgya-
kat,  fényképeket
és  dokumentumo-
kat  visszakapják
t u l a jdonosa i k .
Segítségüket  kö-
szönöm.

Kleineizel Ilona
múzeumpedagógus
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Élet az óvodában-iskolákban

M e g ú j u l á s
ISSKKOOLLAAVVEEZZEETTÉÉSS

A Szent István Általános
Iskola Szabadkai úti épü-
lete teljesen új arculatot
ölt. Az épületben mindent
újjávarázsolnak a szakem-
berek. Az új nyílászárók
nemcsak esztétikailag lesz-
nek megfelelõek, de az
akadálymentesítésnek és a
megfelelõ zárhatóságnak is
eleget tesznek. Az elektro-
mos- és vízvezetékek teljes
cseréje történik meg, így a
fûtés és a világítás is taka-
rékosabb, az egészségnek
megfelelõbb lesz. Minden
tanterembe beépítésre ke-
rül az internet elérhetõség,
mely segítségével - és re-
méljük fejlõdõ számítógép-
parkunkkal - a tanítási
órák anyagát szemlélete-
sebbé, érdekesebbé, kön-
nyebben elsajátíthatóvá
teszik.
Megújul a folyosók és a
tantermek padlóburkolata
is, megszûnik a baleset-
veszély és az új tanulói asz-

talokkal, székekkel eszté-
tikailag összhangba hozott
tantermekben jobb érzés-
sel, szívesebben tanul diák,
tanít tanár. Ezt az újjáala-
kított épületet reményeink
szerint már szeptember 1-
jétõl részben "lakhatjuk is",
a teljes felújítással október
25-ére készülnek el. A ta-
név ennek ellenére zavarta-
lanul és zökkenõmentesen
indulhat. Köszönettel tar-
tozunk a Polgármester Úr-
nak és a Képviselõtestület-
nek, hogy segítettek meg-
valósítani iskolánk új arcu-
latának kialakítását. Re-
méljük, tanulóink és szü-
leik is várják már az áta-
lakítás végeredményét. Eb-
ben az újjáalakított épület-
ben azonban fokozottan
fognak pedagógusaink ü-
gyelni a rendre, a tisztaság-
ra és reméljük, hogy ta-
nulóink is kerülni fogják a
szándékos és véletlen ron-
gálást. Az új épület hasz-
nálata arra késztet minket,
hogy már most felhívjuk a
tanulók és szüleik figyel-

mét arra, hogy az iskola
berendezési, felszerelési
tárgyaiért a tanulók is, és
szüleik is felelõsek, a ron-
gálásért kártérítési felelõs-
séggel tartoznak. Remél-
jük, hosszú ideig nem kell
pénzbüntetést kiszabnunk
rongálás miatt egyik szülõ-
nek sem.
Bízunk benne, hogy az
iskola megváltozott légkö-
re, esztétikája tanulóinkra
olyan jótékony hatással
lesz, hogy szívesen jönnek
minden nap az épületbe,
vesznek részt a tanórákon,
így a hiányzások száma is
csökkenni fog. Reméljük,
hogy a következõ 2009-
2010-es tanévben kevesebb
alkalommal kell a szülõk,
vagy a jegyzõ, Gyermekjó-
léti Szolgálat felé jelezni,
hogy l-l tanuló rendszere-
sen hiányzik a tanításról.
A 2009-2010-es tanévhez
minden tanulónknak, szü-
leiknek, kollégáinknak e-
rõt, jó egészséget és meg-
felelõ munkakedvet kívá-
nunk.

Az  elmúlt  hónapban  részletes
beszámoló jelent meg progra-
munkról. Köszönjük Kontra
Marikának a szeretetteljes í-
rást, Aninak, Zoltánnak, Lajos-
nak a sok-sok segítséget, ked-
ves szavakat! Akiben harmó-
nia van az harmóniát  teremt
maga körül. Itt a táborban ezt
meg is tapasztaljuk! Nyugal-
mat találva a nyugtalan világ-
ban, ember és természet igazi
békéjét. Köszönjük a Szent Ist-
ván Általános  Iskola Tanárai-
nak/Unger Jánosné, Barna
Zsuzsanna, Rácz Erzsébet, Bak
Ágnes/, hogy tanítványaikat
elhozták. Köszönjük a látoga-
tását és a segítségét Simsik
Zsuzsanna Igazgató Asszony-
nak és Dvorák Marianna Igaz-
gatóhelyettesnek!Tisztelettel:

Dr. Békássyné Kocsis Györgyi
egyesület elnöke

Köszönöm  minden kollégám-
nak azt a színvonalas önzetlen
munkát, amit a nyári táborozá-
sokon végeztek annak érdeké-
ben, hogy tanulóink minél tar-
talmasabban és értékesebben
tölthessék a vakációt.

Simsik Zsuzsanna

KOOVVÁÁCCSS GYYÖÖRRGGYYII

FAARRKKAASS BAALLÁÁZZSS

táborvezetõk

Idén 13. alkalommal szer-
vezünk, nyári tábort, amit
a gyerekek csak "Teki"
táborként emlegettek, miu-
tán legtöbben a Teki Túrák
alkalmával találkoznak ve-
lünk. A tábor helyszíne
ezúttal Bogácson a Dréher
Apartmanházban volt, ahol
egy csodálatos hetet töltöt-
tünk a gyerekekkel. 

Szombaton reggel a gyors
gyülekezõ és a csomagok
bepakolása után vidáman,
és kissé álmosan búcsúz-
tunk a szülõktõl. Majd elin-
dultunk Bogács felé…
A korai fáradtság lassan
feloldódott, s csakhamar el-

kezdõdött a gyerekek kí-
váncsiskodása. Ki kivel fog

aludni, hol van az a Bo-
gács, és egyáltalán mit is

lehet ott csinálni? A hosszú
utazás végén megérkeztünk

S Z I K E   D S E   -   " T e k i "   t á b o rS Z I K E   D S E   -   " T e k i "   t á b o r
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A  Gróf  Széchenyi  István  Általános  Iskola
tanulói a nyár folyamán különböz tábo-
rokban vettek részt. Nyaraltak a Bala-
tonnál, elutaztak Erdélybe, táboroztak
Bonnyán és 250 km-es távot tettek meg a
kerékpáros túra során. Remekül szórakoz-
tak és kiváló élményekkel, emlékekkel
tértek haza. Köszönet a táborokat szer-
vez pedagógusok önzetlen munkájáért:
Juhász Józsefné, Sziklainé Fazekas
Erzsébet, Markó Tiborné, Kerekesné Nagy
Julianna, Vidáné Wéber Adrienn és
Takács Róbert pedagógusoknak, valamint
kísér  szül knek.

"Elmondok neked egyet-mást. Mindennap
egyvalamit. Hogy megtarthasd. A fejed-
ben. Mert látod: minden ember… annyit
ér…amennyit…tud. Ha olyat is tud…amit
más senkise…akkor mindenkinél többet
ér." Gárdonyi Géza

A  2009/2010-ees  tanév  legfontosabb  ese-
ményei:  A  tanév  els  tanítási  napja: 2009.
szeptember 1. kedd, Utolsó  tanítási  napja
2010. június 15. kedd.
A  tanítási  napok  száma  183  nap.
A  szorgalmi  id  els  féléve  2010.  január
15-iig  tart. Az iskolák 2010. január 22-ig
értesítik a tanulókat, illetleg a kiskorú ta-
nuló szüleit az els félévben elért tanu-
lmányi eredményekrl.
Tanítási  szünetek: sszi  sszüünnet:  2009.
október 26-30.; Téli  sszüünnet: 2009. decem-
ber 23-31.;Tavasszi  sszüünnet:  2010. április 2-6.

A nyár folyamán átdolgozta és módosításokkal beadta jóváhagyásra dokumentumait
a Gróf Széchenyi István Általános Iskola a fenntartó önkormányzat Képviselõ-testülete
részére. A törvényi elõírások szerint módosult az Alapító Okiratunk, a Szervezeti és
Mûködési Szabályzatunk, a Nem szakrendszerû oktatásról szóló dokumentumunk és
az iskola Minõségirányítási Programja (IMIP) is, a közalkalmazottak teljesít-
ményértékelésével kibõvítve. Átdolgozásra került a házirendünk is. Az Oktatási Hivatal
engedélyezte azt a kérelmet is, amely a maximális létszám túllépésérõl szól.

A dokumentumok írásán túl iskolánkban nyáron is folytatódott az a hatalmas munka,
amelyet még a tanév során, áprilisban kezdtek el, iskolánk akadálymentesítése
érdekében. Pályázaton 25 millió Ft-ot nyert erre a célra az önkormányzat, amelyért
köszönetünket fejezzük ki. Rengeteg átszervezéssel, pakolással, sok szervezõ munká-
val jár ez a tevékenység, viszont óriási öröm lesz, amikor elkészül a szép, tiszta, tágas,
felújított iskolánk, sok új fejlesztéssel bõvítve. Szeretettel várjuk iskolánkba a ta-
nulókat a tanévkezdésre, kérjük, hogy a felújított iskola rendjét, tisztaságát mindenki
õrizze meg, ne legyenek szándékos rongálások, károkozások. Az okozott kárt a szü-
lõknek és a tanulóknak meg kell téríteniük a házirendünk szerint. Köszönjük, hogy
vigyáztok mindenre, hiszen Nektek készült.

A törvényi változások miatt átdolgozta a Gróf Széchenyi István Általános Iskola a nyár
folyamán a házirendjét, amelyet minden tanuló megkap a tanévkezdéskor, valamint
olvasható lesz iskolánk honlapján is. Többek között ez tartalmazza az iskolai hiányzá-
sok következményeit, a hiányzások igazolásának módját, a késések, igazolatlan
mulasztások és a rongálások büntetését, a szabálysértési eljárások szigorú rendjét, a
kártérítéssel kapcsolatos anyagi felelõsséget. Szeretnénk betartatni a házirend
szabályait, amelyhez mindenkitõl segítõ együttmûködést és megértést kérünk.

A Gróf Széchenyi István Általános Iskola - hagyományaihoz híven - a 2009-2010.
tanévben is megrendezi a Kistérségi Társulás erkölcsi és anyagi támogatásával, 2009.
október 5-6-án a Kistérségi Pedagógiai Napokat. Az elõadások mindkét napon 14
órától kezdõdnek. A témák között szerepel az országos kompeteciamérések ered-
ményeinek feldolgozása, segítségnyújtás a magatartási és viselkedési zavarok
megoldásához és a tanulásmódszertanhoz. A meghívót a késõbbiekben tesszük közzé
honlapunkon és a város intézményeiben elhelyezett plakátokon. Minden érdeklõdõt
sok szeretettel várunk rendezvényeinkre.

Tisztelettel: Egyed Jolán s.k.
igazgató

Bogácsra, ahol a házigaz-
dák Judit néni és Sanyi bá-
csi - aki egyben fõszaká-
csunk is volt - nagy szere-
tettel fogadtak minket. Ven-
déglátóink egész héten gon-
doskodtak rólunk, finom
fõztjükkel tömték tele éhes

hasunkat és az esti játé-
kokban is gyakran rész vet-
tek. 

Az apartman gyönyörû szo-
báit hamar elfoglalták a
gyerekek. Szállásunkon
ping-pong- és biliárdasztal,

hatalmas kert és számtalan
játéklehetõség fogadott. Ez-
után a mindennapos bili-
árd és ping-pong csaták
szerves részei lettek éle-
tünknek. A házigazda látva
játékkedvünket a második
nap meglepett minket egy
csocsó asztallal, mondván
neki ez a kedvence. Két na-
pot töltöttünk a híres bo-
gácsi strandon, ahol közö-
sen fürödtünk, strandröp-
labdáztunk, ugráltunk a
vízbe és persze aranybar-
nára sültünk. A strandolás
mellet jól esett egy kis tú-
rázás a Bükkben, a tiszta
levegõn, a fák hûvös árnyé-
kában. A közeli focipályán
óriási bajnokságot tartot-
tunk, ahol még a lányok is
fontos csapattagokká vál-
tak. Az éjszakai bátor-
ságtúrát pedig mindenki
hõsiesen teljesítette. Az õsi
magyar hagyományokat õ-

rizve íjászkodtunk is. Es-
ténként pedig hatalmas pó-
kercsatákat rendeztünk.
Természetesen a versenyek
gyõztesei és vesztesei is
mindig ajándékot kaptak.
Így aztán mindenki találha-
tott kedvére való igazi vaká-
ciós élményt = játszhatott
egész nap és még a számí-
tógép sem hiányzott sen-
kinek egy hétig. 

Utolsó este közös bográcso-
lással, s tábortûznél ülve i-
déztük fel a hét eseményeit
családias hangulatban.
Pénteken fájó szívvel pa-
koltunk össze. Hazafelé
félúton megálltunk uzson-
názni, s közben még egy jót
beszélgettünk az elmúlt
hétrõl. Jövõ nyáron újra e-
gyütt, egy újabb szép
helyen…

HH íí rr ee kk   aa   SS zz éé cc hh éé nn yy ii bb llHH íí rr ee kk   aa   SS zz éé cc hh éé nn yy ii bb ll
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E r d e i  o v i s  n y á r i  t á b o r  a  D u n a - s z i g e t e n

DAANNCCSS MAARRIIAANNNN

HAAJJDDÚÚ HAAJJNNAALLKKAA

óvodapedagógusok 

Az idén másodszor szervez-
tünk ERDE OVIS tábort a
természet iránt érdeklõdõ
gyerekeknek. Táborhe-
lyünk ismét a Duna-szige-
ten volt, idõnk nagy részét
ott töltöttük, és innen jár-
tunk kirándulni, felfedezni
a természetet. Erdei óvo-
dánk programjának lé-
nyege, hogy a gyerekek egy
csodálatos természeti kör-
nyezetben töltsék el ezt az
egy hetet, és óvodapedagó-
gusok irányításával, komp-
lex megismerõ, felfedezõ és
cselekvõ tevékenységeken
keresztül találkozzanak a
természettel és a termé-
szetvédelemmel. A hét so-
rán olyan viselkedésfor-
mákat gyakorolhatnak, me-
lyek segítségével, elsajátít-
hatják az élõ természet
megfigyelésének módját,
közben erõsödnek a közöt-
tük lévõ kapcsolatok, az
együttérzés, az empátia, és
az együttmûködési készség.
Ökológiai szemléletüket
formáljuk, melyben a leg-
fontosabb elv, az élet védel-
me és tisztelete. Az erdei ó-
voda ideális lehetõség a

terepmunka gyakorlására
is. Szem elõtt tartjuk az
egyéni differenciálást, az
egyéni bánásmódot, hisz
mindenki más, és ugyan
annak a célnak az eléré-
séhez más úton jut el.
Hagyjuk, hogy minden
gyermek maga fedezze fel a
táj jellemzõ élõvilágát, mi
pedig osztozunk velük a
rácsodálkozás örömében.
Az együtt töltött napok vál-
tozatosan teltek el. Idõnk
nagy részét a táborhelyen
töltöttük, hisz ez a terület
rengeteg lehetõséget biz-
tosít a felfedezésre. Lehetõ-
ségünk volt az élõlények
közvetlen megismerésére,
minden nap reggel "vad-
kacsa lesre" mentünk, pók
és bogárcsapdát készítet-
tünk, ahol az állatok sérü-
lése nélkül megnézhettük a
Rózsabogarat, a hangyák
életét a pók hálószövését,
majd ez után a rovarokat,
bogarakat elengedtük. A
megfigyelésekhez mindig
rendelkezésükre állt a na-
gyító, a távcsõ és a mik-
roszkóp. A gyerekek a látot-
takat, tapasztalataikat, él-
ményeiket saját "természet-
búvár naplójukba" rögzítet-
ték. A kisebbek rajzoltak, a
nagyobbak már le is írták,
amit láttak. Megismer-

kedtünk környezetünk nö-
vényeivel is a Nyár az Éger
és a Fûzfa törzsérõl kéreg-
mintát és levélnyomatot ké-
szítettünk és megcsodáltuk
a Nádi boglárka sárga vi-
rágát. Megpróbáltuk ho-
gyan lehet papírhulladék-
ból újra papírt készíteni,
lenyûgözõ volt, ahogy a ros-
tos pépbõl papírlap lett.
Belestünk a vízimadarak
birodalmába, a nádas kö-
zött megbújó Szárcsák és
Tõkésréce családok életébe.
Próbáltuk nyomon követni
a Búbos vöcsök útját a ví-
zen, de mindig alámerült
így elég nehéz volt. Meg-
vizsgáltunk különféle víz
mintát, megbeszéltük mi-
lyen a "jó víz-rossz víz"
Gyûjtöttünk mindenféle
növényi részt, kézmûves
tevékenységeinkhez. Ezeket
vagy lepréseltük, majd sza-
badtéri tárlaton képet ké-
szítettünk, vagy szövésre
használtuk. A két fa közé
kifeszített nádból készült
szövõkeret nagy tetszést
aratott a gyerekek körében,
mindenki szõtt bele egy
keveset a hét során. Vol-
tunk kirándulni Kecske-
méten az arborétumban,
valamint a Magyar Termé-
szettudományi Múzeum
"kézzel fogható" termében,

ahol mindent kézbe lehetett
venni. Felejthetetlen él-
ményt jelentett mindannyi-
unk számára a kerékpár-
túra melynek során gyako-
rolhattuk a biztonságos,
balesetmentes közlekedést.
Ebben a Rendõrkapitány-
ság rendõrei -Laszák Zoltán
és kollégái voltak a segít-
ségünkre a kerékpárkonvoj
elõtt és mögött biztosították
a megfelelõ haladást. A
Duna-szigetrõl a Helytörté-
neti Gyûjteménybe men-
tünk, ahol várt bennünket
Kleineizel Icanéni "múzeu-
mi limonádéval", játék-
gyûjteménnyel, kézmûvese-
déssel. Élményekkel gazda-
godva, boldogan bicikliz-
tünk vissza a táborba. Meg-
ismertük a helyes tûzrakás
szabályait, hiszen pénteken
saját magunk fõztük meg
az ebédünket. Paprikás
krumpli készült bogrács-
ban.  A fõzésben mindenki
kivette a részét. Voltak,
akik krumplit hámoztak,
virslit karikáztak, hagymát
szeleteltek, mások a rõzse-
gyûjtésben segítettek, vagy
a kenyérsütésben vették ki
a részüket. Mindenki hoz-
zájárult valamivel a finom
ebéd elkészítéséhez. A
gyerekek nagy örömére, az
ebédutáni pihenõt nem
alvással kellett tölteni. A
fák árnyékában takarókra
telepedve egyedül, vagy
többen együtt, pihenhettek.
A nagyobbak szívesen kár-
tyáztak, vagy könyveket
nézegettek, a kisebbek "bá-
rányfelhõket számlálgat-
tak" jólesõen elheveredve
egy-egy pléden. A hét eltel-
tével mindenki sajnálta,
hogy a következõ héten már
nem kell jönni, de ígéretet
tettek, hogy jövõre ismét
eljönnek az ERDEI ÓVODÁBA.
Ez úton szeretnénk kö-
szönetet mondani Kleineizel
Ilonának, Laszák Zoltánnak
és kollégáinak, hogy munká-
jukkal segítettek az ERDEI OVI
programjainak színesítésében,
valamint Sanyi bácsinak aki
fáradtságot nem kímélve, min-
den nap gondoskodott ebé-
dünk kiszállításáról.
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Csemetenevelde

BOORRII JUUDDIITT

fejlesztõpedagógus

Napjainkban egyre több-
ször fedezhetjük fel, hogy a
gyermekek egy része erõtel-
jesen különbözik a többiek-
tõl. Tennünk kell annak
érdekében, hogy helyzetük
ne jelentsen számukra ele-
ve hátrányt. Hiszen õk is
vágynak az élet teljességé-
re, az együttlét örömére.
Szeretnék õk is megmutat-
ni, hogy mit tudnak, mire
képesek, és bíznak abban,
hogy számukra is tartogat
szépséget az élet. 
Fontosnak gondolom, hogy
foglalkozzunk ezzel a témá-
val, és merjük vállalni ezt a
csodálatos feladatot, amely
nagyon sok buktatót rejt,
de izgalmas, ugyanakkor
felemelõ élményt is, ami
egy-egy akadályozott gyer-
mek eljuttatása arra a
fokra, ahonnét bátran to-
vábbléphet. A feladat nem
könnyû, de nagy odaadás-
sal kell felvállalni, mert
minden gyereknek joga van
arra, hogy ugyanolyan el-
bánásban részesüljön,
mint hasonló ép társai.
Célirányosabban és tudato-
sabban kell azok felé a gye-
rekek felé fordulni, akiknek
különleges bánásmódra
van szükségük, hogy minél
eredményesebben lehessen
õket fejleszteni. Fontos,
hogy megtanítsuk nekik,
hogyan tudnak egy-egy
közösségbe beilleszkedni.
Itt jelenik meg az integráció
lehetõsége, mint erre a
célra a legmegfelelõbb eljá-
rás.  Nagyon fontos, hogy
hasonló korú gyerekekkel
nevelõdjenek együtt, hogy
olyan mintákat ismerjenek
meg, amit a szegregáció
(elkülönítés) nem biztosít. 
Emellett izgalmas megtalál-
ni azt az utat, amely a fel-
nõtt társadalmat rá tudja
venni arra, hogy nyitottab-

bá váljon a "másság" elfo-
gadására.  Hiszen ha befo-
gadjuk és segítjük a "máso-
kat", õk csodákra képesek
az élet minden területén.
Segítség ezen a téren is az
integrált fejlesztés, nevelés
megvalósítása, hiszen ez a
gondolat összefügg a fogya-

tékosság fogalmával kap-
csolatos elõítéletek felszá-
molásával. Akkor és csak
akkor fogja elfogadni az
"ép" emberek közössége a
sérülteket, ha már gyer-
mekkoruktól kezdve együtt
nevelkednek velük, így
ténylegesen megismerik
egymást. 

Mi az integráció
lényege?

Az integráció a gyermekek
vonatkozásában a sérült,
akadályozott, azaz speciális
nevelési szükségletû gyer-
mekek és a nem sérült,
többségi gyermekek együt-
tes nevelését, találkozása-
iknak, közös tevékenykedé-
seiknek maximális meg-
valósítását jelenti.  Így az
integrált nevelés egy eddigi
hazai viszonylatban nem
kitaposott ösvényt nyit meg
számos speciális nevelési
szükségletet igénylõ gyer-
mek elõtt, valamint egy új
lehetõséget kínál a "nor-
mál" pedagógiai és a gyógy-
pedagógiai szoros együtt-
mûködésére. 
Az integráció gyakorlata két
résztvevõt igényel: a beil-
leszkedni akaró egyiket és
az õt befogadó másikat. 

A beilleszkedés-beillesztés
nem csak cél, hanem esz-
köz is, hiszen a sikeres óvo-
dai-iskolai együttnevelés
biztosítja a legjobban a ké-
sõbbi zökkenõmentes be-
illeszkedést, nemcsak a
gyermekre, hanem a társa-
dalomra gyakorolt hatása

révén. A társadalom,
a gyermektársak, a
szülõk, a pedagógu-
sok, a lakóhelyi kö-
zösségek pedig meg-
szokják, hogy a más-
ság jeleit viselõ gyer-
mekek köztük élnek,
így a késõbbi befo-
gadás már magától
értetõdõ dolog lesz. 

Hogyan történik?

Nagyon fontos a minél ko-
rábbi pontos diagnózis
megállapítása, mert a korai
fejlesztéssel olyan hiányos-
ságokat, sérüléseket lehet
korrigálni, amelyre késõbb
már nincs lehetõség. Ha-
zánkban a sérülés tényét a
tanulási képességeket vizs-
gáló szakértõi és rehabilitá-
ciós bizottságok jogosultak

megállapítani. A ténymeg-
állapítás alapja egy komp-
lex vizsgálat, amely orvosi,
pedagógiai, gyógypedagó-
giai, pszichológiai részvizs-
gálatokból tevõdik össze. 

Bár óvodás korban a sérü-
lések mértéke még nem ál-
lapítható meg egyértelmû-
en, de a veszélyeztetettség
jelei már felismerhetõk.
Fontos, hogy óvodáskorban
minden enyhén sérült gyer-
mek ép társaival együtt

nevelkedjék. Az óvodában
megkezdett integrált fej-
lesztés felgyorsítja az aka-
dályozott gyermek fejlõdési
tempóját, csökkenti az is-
kolai tanulási problémák
kialakulását, a társas e-
gyüttlét elõsegíti alkalmaz-
kodásukat. A gyermekcso-
port többi tagja figyelme-
sebbé, elfogadóbbá, kedve-
sebbé, segítõkészebbé vá-
lik. Az enyhe fokú sérülés-
sel minõsített gyermekek
esetében egyre inkább ten-
dencia, hogy a számukra
szükséges (gyógy) pedagó-
giai segítséget a többségi
iskola keretei között kapják
meg, integrált formában. Az
iskolában szokásos létszá-
mú tanulócsoportban ha-
ladnak kortársaikkal e-
gyütt, és emellett speciális
fejlesztõ foglalkozást kap-
nak az iskola által alkalma-
zott gyógypedagógustól,
fejlesztõpedagógustól. Ha
egy többségi iskola felvál-
lalja a sérült tanulók neve-
lését, akkor a törvény sze-
rint biztosítania kell a fo-
gyatékos gyermekek sajá-
tos neveléséhez, oktatásá-
hoz szükséges személyi és

tárgyi feltételeket. 

A szigethalmi Négy-
színvirág Óvoda intéz-
ményeiben dolgozó pe-
dagógusok egyre több
integrált nevelésre vá-
gyó gyermekkel talál-
koznak. A nevelõtestü-

let célja, hogy minél több
segítséget tudjon adni az
ilyen problémákkal küzdõ
családoknak és gyerme-
keiknek. Néhány pedagó-
gusunk és az intézményben
tevékenykedõ fejlesztõpe-
dagógusok és logopédus
már felkészültek az inte-
grált neveléssel járó felada-
tok ellátására. A cél azon-
ban az, hogy minél többen
tudjuk szakmailag is befo-
gadni a nehézségekkel küz-
dõ gyermekeket.

EGYÜTT  VAGY  KÜLÖN?  -  EGYÜTT!
Integrált nevelés a szigethalmi óvodákban

“A feladat nem könnyû,
de nagy odaadással kell
felvállalni, mert minden
gyereknek joga van
arra, hogy ugyanolyan
elbánásban részesüljön,
mint hasonló ép társai.”

“A cél az, hogy minél
többen tudjuk szakmai-
lag is befogadni a ne-
hézségekkel küzdõ
gyermekeket.”
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Szeptember havi kulturális programok

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

Z ö l d   t e r e mZ ö l d   t e r e m
2.  szerda  15:30  Asszony  Kórus      18:00  Regenerációs  Alapítvány        
3.  csütörtök  16:00  Vidám  Nyugdijasok    
4.  péntek  18:00  Cserkészek    
5.  szombat  9:00-111:00  V75  Galamb  és  Kisállattenyésztõk    
8.  kedd  17::00  Nyugdijas  Baráti  Kör    
9  .szerda  15:30  Asszony  Kórus      18:00  Regenerációs  Alapítvány        
10.  csütörtök  16:00  Mozgáskorlátozottak    
12.  szombat  9:00  Zártkörü    
16.  szerda  15:30  Asszony  Kórus  18:00  Regenerációs    Alapítvány      
17.  csütörtök  16:00  Vidám  Nyugdijasok    
18  .péntek  8:00  Vegyeskereskedés    
20  .vasárnap  9:00-112:00  Bababörze    
21.  hétfõ  18:00  Szegfû  Klub    
22.  kedd  9:00  Nyugdijas  Baráti  Kör    
23.  szerda  15:30  Asszony  Kórus    18:00  Regenerációs  Alapítvány      
24.  csütörtök  16:00  Mozgáskorlátozottak    
26.  szombat  Munkanap    
30.  szerda  15:30  Asszony  Kórus    18:00  Regenerációs  Alapítvány      
1.  csütörtök  16:00  Vidám  Nyugdijasok    
2.  péntek  18:00  Civil  Fórum  

1.  kedd  19:00  Társastánc    
2.  szerda  10:00-112:00  Baba-MMama  Klub          

19.30  Néptánc    
3.  csütörtök  19:00  Thai-CChi    
4.  péntek  19:00  Társastánc    
7.  hétfõ  9:00-112  Termékbemutató            18:00  Thai  Chi                    
8.  kedd  10:00-111:00  Csiri-bbiri  Torna    19:00  Társastánc    
9.  szerda  10:00  Baba-MMama  Klub          19.30  Néptánc    
10.  csütörtök  19:00  Thai-CChi    
11.  péntek  10:00-111:00  Csiri-bbiri  Torna      

19:00  Társastánc    
13.  vasárnap  10:00  Regenerációs  alapítvány          
14.  hétfõ  15:00  Nyugdijas  Torna                    18:00  Thai  Chi                    
15.  kedd  10:00-111:00  Csiri-bbiri  Torna      

19:00  Társastánc    
16.  szerda  10:00  Baba-MMama  Klub            19.30  Néptánc    
17.  csütörtök  19:00  Thai-CChi    
18.  péntek  10:00-111:00  Csiri-bbiri  Torna      

19:00  Társastánc    
20.  vasárnap  14:00  Zártkörü    
21.  hétfõ  15:00  Nyugdijas  Torna                18:00  Thai  Chi                    
22.  kedd  10:00-111:00  Csiri-bbiri  Torna      

19:00  Társastánc    
23.  szerda  10:00  Baba-MMama  Klub              19.30  Néptánc    
24.  csütörtök  19:00  Thai-CChi    
25.  péntek  10:00-111:00  Csiri-bbiri  Torna  19:00  Társastánc    
27.  vasárnap  10:00  Regenerációs  alapítvány          
28.  hétfõ  15:00  Nyugdijas  Torna                        18:00  Thai  Chi                    
29.  kedd  10:00-111:00  Csiri-bbiri  Torna      19:00  Társastánc    
30.  szerda  10:00  Baba-MMama  Klub            19.30  Néptánc    
1.  csütörtök  19:00  Thai-CChi    
2.  péntek  10:00-111:00  Csiri-bbiri  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.  kedd  18:00  AMME,Kúlturális  Baráti  Kör    
2.  szerda  17:00  Felnõtt  Kórus          
3.  csütörtök  18:00  Irodalmi  és  Képzõmûvész  Asztaltársaság    
4.  péntek  19:00  Jobbik  Szigethalmi  Szervezete    
6.  vasárnap  08:00-110:00  Napsugársziget  

Családi  klub  -  Tehetséggondozás      
7.  hétfõ  18:00  AA    
9.  szerda  17:00  Felnõtt  Kórus    
10.  csütörtök  18:00  Irodalmi  és  Képzõmûvész  Asztaltársaság    
11.  péntek  18:00  Cserkészek    
13.  vasárnap  08:00-110:00  Napsugársziget  

Családi  klub  -  Tehetséggondozás      
14.  hétfõ  18:00  AA    
16.  szerda  17:00  Felnõtt  Kórus    
17.  csütörtök  18:00  Irodalmi  és  Képzõmûvész  Asztaltársaság    
18.  péntek  18:00  Cserkészek    
20.  vasárnap  08:00-110:00  Napsugársziget  
Családi  klub  -  Tehetséggondozás      
21.  hétfõ  16:30  Életmód  és  Egészségvédõ  Egyesület

18:00  AA    
23.  szerda  17:00  Felnõtt  Kórus    
24.  csütörtök  18:00  Irodalmi  és  Képzõmûvész  Asztaltársaság    
25.  péntek  18:00  Cserkészek    
27.  vasárnap  08:00-110:00  Napsugársziget  

Családi  klub  -  Tehetséggondozás      
28.  hétfõ  18:00  AA    
30.  szerda  17:00  Felnõtt  Kórus    
1.  csütörtök  18:00  Irodalmi  és  Képzõmûvész  Asztaltársaság    
2.  péntek  19:00  Jobbik  Szigethalmi  Szervezete    
3.  szombat  Zártkörü    

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.  kedd  8:30-110:00  Angol  tanfolyam    

13:00-114:30  Falugazdász      
3.  csütörtök  8:30  -  10:00  Angol  tanfolyam      
8.  kedd  8:30-110:00  Angol  tanfolyam    

13:00-114:30  Falugazdász      
10.  csütörtök  8:30  -  10:00  Angol  tanfolyam      
12.  szombat  IV.Nemzetközi  Viking  Találkozó    
15.  kedd  8:30-110:00  Angol  tanfolyam    

13:00-114:30  Falugazdász      
17.  csütörtök  8:30  -  10:00  Angol  tanfolyam      
22.  kedd  8:30-110:00  Angol  tanfolyam    

13:00-114:30  Falugazdász  
19:30  Filmszakadás  Film  Klub    

24.  csütörtök  8:30  -  10:00  Angol  tanfolyam      
29.  kedd  8:30-110:00  Angol  tanfolyam    

13:00-114:30  Falugazdász      
1.  csütörtök  8:30  -  10:00  Angol  tanfolyam      
2.  péntek  18:00  Cserkészek  
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Civil Fórumra 2009. október 2.
Szeretettel várjuk a civil szervezetek vezetõit, tagjait, illet-
ve a helyi civil élet iránt érdeklõdõket a következõ civil fó-
rumra. Idõpontja:  2009.  október  2.    18  óra
Helyszín:  Városi Szabadidõközpont Szigethalom, Sport u. 4.
Témajavaslatokat, kérdéseket a kulturhaz@pr, és az
info@varosiszabadidokozpont.hu e-mail címre várunk!
Érdeklõdni:  70/372-88403

Angol nyelvtanfolyamok
Szigethalmon
Kezdõ  és  haladó  angol  nyelvtanfolyamok  indulnak  szep-
tembertõl  Szigethalmon  a  Városi  Szabadidõközpontban
(Sport u. 4.). 
A kurzusok 60 órásak.
A  csoportok  tervezett  létszáma: 4-5 fõ. 
Tandíj: 54.000 Ft/fõ. 
Egyéni tanórák és korrepetálás igény szerint! 
Kezdõ  tanfolyamok: 
Hétfõ-péntek 08.15-09.45 
Kedd-csütörtök 18.00-19.30. 
Szombat délelõtti tanfolyam, heti 1*4 tanóra: 08.30-11.45
Középhaladó: kedd-csütörtök 08.15-09.45
Beiratkozás: telefonon egyeztetett idõpontokban. 
Rugalmas órabeosztás a jelentkezõk igényeinek egyezte-
tése után! 
További  információ:  06-220/931-11098,  Dusnoki  Tibor

XX..  OOrrsszzáággooss  IIkkeerrttaalláállkkoozzóó  ééss  ""QQuueeeennss  ooff  TTwwiinnss""  IIkkeerr  sszzééppssééggvveerrsseennyy
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani szponzorainknak, támogatóinknak, segítõinknek, akik hozzájárultak a X.
Országos Ikertalálkozó és "Queens of Twins" Iker szépségverseny rendezvény sikeres lebonyolításához!

IIkkeerrsszzééppssééggvveerrsseennyy  ffõõsszzppoonnzzoorraa::  EuroTrend Utazási Iroda Kft.

IIkkeerrsszzééppssééggvveerrsseennyy  sszzppoonnzzoorraaii
Androméda Travel Székesfehérvár, Somodi Márti - Csigaház, Limbekné Szalay Edina Kiskunlacháza, Oázis Wellness
Park, Katedra Nyelviskola, Robl Gézáné - Csilla Virágos Gyártelep

GGyyeerreekksszzééppssééggvveerrsseennyy  ffõõsszzppoonnzzoorraa:: EuroTrend Utazási Iroda Kft., Violet Kangaroo Kft

CCssooccssoo  bbaajjnnookkssáágg  ddííjjáátt  ffeellaajjáánnlloottttaa:: Rukkel-tó Waterpark, Poker Energy Kft

AA  rreennddeezzvvéénnyy  ttáámmooggaattóóii  vvoollttaakk
Szigethalom Önkormányzat, DST - Domonkos Stúdió, Értékõr Security Kft, Dunavirág Centrum, Lakihegy Rádió,
Oriflame Azurné Putnoki Ilona, Oriflame Farkasné, Poker Energy Kft, Raiffeisen Bank, Repi Sziget, Avon Schreiter
Csilla, FULL-invest Kft, Szigetsped Fuvarozó, Fuvarszervezõ és Általános Szolgáltató Kft., Szikõ Kft, Vodafone,
Volánbusz ZRT, Kis Tejes

BBooggrrááccssffõõzzõõ  vveerrsseennyy  ttáámmooggaattóóii:: Zepter Szigetszentmiklós, Akácos Marika étterem, Kiss Katalin boszorkány

NNeemm  mmiinndd11  éélleettmmóóddvváállttóó  pprrooggrraamm  ttáámmooggaattóóii: Limbekné Szalay Edina Kiskunlacháza

LLaakkiihheeggyy  RRááddiióó  TTáámmooggaattóóii:: Piróth Kft, PIMP Juice

KKaarrsszzaallaaggoozzóókk  
Dr. Schuller Gábor, Dr. Schuller Gáborné, Tézsláné Farkas Klarissza, Kengyel Ágnes, Kleineizel Mátyás, Szabó
Zsuzsanna, Vékonyné Szoboszlai Éva, Oláh Attila, Bakó János, Jakab Judit, Zajzon Lajos

Köszönjük! Városi Szabadidõközpont
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ZENE, ZENE, ZENE!
A FANTÁZIA ZENEISKOLA A 2009/
2010 TANÉVRE VÁRJA RÉGI ÉS ÚJ 
NÖVENDÉKEIT FURULYA-BLOCK
FLÖTE, GITÁR, SZINTETIZÁTOR-
KEYBOARD, ZONGORA TANSZA-
KOKRA. 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
06-20-9873-413; 
E-MAIL: lupajanos@freemail.hu

D u p l a  v a g y  s e m m i . . .
HAALLMMIIKKOOVVÁÁCCSS GYYUULLAA

Nem csak a kettõs látás, vagy esetleg
a túl sok nedû okozhatta azt a valós
képet, mely július 25-én minden láto-
gató elé tárult. A dupla vagy semmi
elvét követve, szinte minden második
ember, tökéletes hasonmását hozta el
a X. Ikertalálkozóra. A 0-tól 100-éves
korig meghirdetett rendezvényhez
hûen, a babakocsis 4-es ikrektõl
kezdve, a nagymama korúakig széles
sprektumban mindenkivel találkoz-
tunk. Iker buli volt ez, a javából, s va-
lóban nem csak ikreknek, - hisz, e
sorok írója sem rendelkezik tökéletes
hasonmásával…A rendezvény külön
érdekessége volt, hogy ezúttal nem
csak a hagyományos szépségversenyt
tekinthettük meg, hanem gyerekek és
felnõttek valamint az ikerfiúk láb-
szépségversenyén is részt vehettünk.
Ismét megrendezték az élõ csocsó
bajnokságot, s a bátrabbak tehetség-

kutató versenyen is kipróbálhatták
magukat. A két színpadon szinte szü-
net nélkül folyt a mûsor, míg az egyi-
ken Kangoo-showt nézhettünk, a
másikon a Lakihegy Rádió születés-
napi Roadshowja ment. Unatkozásra
semmi okunk nem volt. Ha megéhez-
tünk, volt ott amerikai forró kutya,
magyaros pörkölt, palacsinta, gyros
és miegymás. Ízlések és pofonok,
mondja a magyar, s egy étkezde sem
állt üresen. Együttesekbõl sem volt
hiány, a Bojtorján, a Cosombolis, a
Glória és a Tornádó, egyszemélyben
pedig Fekete Dávid szórakoztatta a
közönséget. Nevetõizmaink is meg-
dolgozásra kerültek, hála Bajor
Imrének. Este hétig izgulhattak a ver-
senyzõk, majd kiderült, kinek a fejére
került a korona. Ahogy illik bazárok-
ban, édességben sem volt hiány, de
adhattunk vért is, kóstolhattunk bort
is…egyszóval aki kinn volt tudja: jó
buli volt, aki nem, találkozzunk
jövõre!

AMME SZÜLINAPI SZAVALÓ VERSENY
2001. október 31. neves dátum az Alkotók,
Mûvészek és Mûvészetpártolók Egyesüle-
tének életében. Tíz mûvészetet szeretõ,
szebbre, többre vágyó ember jött össze azon
a napon, hogy megalakítsa az egyesületet,
amely azóta városunk egyik számottevõ mû-
vészeti civil szervezetévé nõtte ki magát. Az
alapítók: B. Bodnár Éva, Buruncz Tímea,
Csapó Lajos, Endrédi Anita, Endrédi Zsuzsi,
Fischerné K. Viktória, Kõvári Tibor, Kürti
Zoltánné, Kürti Zoltán, Somody Gyula.
Tíz kicsi ér - ahogyan Somody Gyula erre az
alkalomra írt versében nevezte az alapítókat
- utat keresett és talált a civil szférában a mû-
vészetek területén, és azóta is töretlen lelke-
sedéssel és aktivitással vesz részt városunk
kulturális életében. Nyolc év telt el, azóta sok
víz lefolyt a Dunán, sok minden történt az
Egyesület életében is. Számos kiállítás, ver-
seny, irodalmi est bizonyította az AMME
felkészültségét, létjogosultságát. Egyik legfon-
tosabb céljának tekinti - sok más mellett - a
fiatal tehetségek felkarolását. Ennek érdeké-
ben jöttek létre a hagyományos alkotó tábo-
rok, rajzpályázatok és a 2009-ben alapított
Fischer György díj is. Hagyományteremtés
volt a célja a Rügyfakadás kiállításnak,
amelyhez immár 4. éve csatlakozott a Zöld
Háló Egyesület . Nagy horderejû események
voltak a Csepel Sziget Art Fesztivál és az
AMME Tûzpróba antológiák kiadásai. Ezen
kívül számtalan irodalmi est, csoportos és
egyéni kiállítás gazdagította  az Alkotók,
Mûvészek és Mûvészetpártolók Egyesülete
életének nyolc évét. Az idei születésnapot
különleges módon szeretnénk megünnepel-
ni, ezért felhívunk minden verset szeretõ,

városunkat, az itt élõ alkotókat tisztelõ és a
versmondáshoz kedvet érzõ embert, felnõt-
tet és fiatalt, hogy ünnepeljen velünk! Ezért
az AMME Szülinapi Szavaló versenyt hirdet
csak Szigethalmon élõ költõk verseibõl.
Célunk,  hogy  ráirányítsuk  a  figyelmet  a
köztünk  élõ  alkotókra,  mûveikre,  jobban
megismertessük  az  itt  élõ  költõket  és  ezúton
is  erkölcsi  elismerést  nyújtsunk  nekik.
Kérünk  tehát  minden  versmondáshoz  ked-
vet  érzõ  olvasót,  hogy  ünnepeljen  velünk  és
jelentkezzék  Szülinapi  Szavaló  Verse-
nyünkre  az  alábbi  címen: AMME
Szigethalom Rozmaring út 3. 2315. Tel: 20
/ 80 60 40 9; e-mail: ammegy@gmail.com.
Jelentkezési  feltételek:  Korhatár nincs. Egy
kötelezõ  vers:  Somody  Gyula:  Alkalom
szülötte.  Egy  szabadon  választott  vers  egy
Szigethalmon  élõ  költõ  alkotásai  közül.
Jelentkezési  határidõ:  2009.  szeptember  30.
Segítséget a fenti címen, és telefonon kaphat!
Életre szóló élmény, értékes ajándékok vár-
ják a versmondókat! Várjuk jelentkezését!

Somody Gyula:
Alkalom szülötte 
(A szigethalmi Alkotók, Mûvé-
szek és Mûvészetpártolók E-
gyesületének megalakulására)

Tíz kicsi ér, alig patak,
utat keres, alig halad,
mert megtörik a köveken
amíg tajtékzik odabenn,
s kínjában magába harap.
Tíz kicsi ér, alig patak,
keresgéli, hol süt a nap,
mert felettük csak az árnyék,
mint rakoncátlan játék
zabolázza a habokat.
Tíz kicsi ér, alig patak
õsz végén összeakad.
Csak folyó lesz, nem folyam,
már halad, de nem rohan, -
magának szab határokat.
A folyó - nem ér, nem patak, -
medrébe mást is hívogat,
hogy hátán hajót vigyen,
és malmot hajtson szelíden, -
színeket, formát és szavakat
osztogat
önzetlenül,
annak, aki belemerül, -
mert a forrás végtelen,
benne a hit, az értelem.
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Kilenc nap Igalon

Baráti körben az alkotó táborban

NAAGGYY TIIBBOORR

a festõk koordinátora

Az Irodalmi és Képzõmû-
vész Asztaltársaság /IRKA/
három festõje Lászki Erzsi,
Endrédi Zsuzsi és H. Tóth
Maya, valamint a festõk ko-
ordinátora, jómagam utaz-
tunk az idén is Igalra, a jú-
lius 11 - 19-e között meg-
rendezett Képzõmûvész Al-
kotótáborba.  
Soós Tibor festõmûvész
vezette tábor, ez évtõl nya-
ranta Mûvésztelepként
folytatja tevékenységét. Ki-
alakult egy stabil, összeszo-
kott csapat, és meghívásos
alapon lehetett most is, és
a jövõben is részt venni a
Mûvésztelep életében. Ha-
zánk szinte minden tájegy-
ségérõl, külföldrõl is jöttek
alkotók, bizonyságul az el-
híresült színvonalas és e-
redményes foglalkozások-

nak. Mint máskor, most is
ideális környezet fogadott
bennünket, mindenki ked-
vére alkothatott, kapcsoló-
dott ki. Közel harminc festõ
különbözõ technikával -
külön rézkarc mûhely is
volt - készítette a szebbnél
szebb alkotásokat.
A "mi lányaink" igen aktí-
van vették ki részüket a
munkából, elsõsorban ak-
varellel és pasztellel dolgoz-
tak.
A napi munka fontos része
volt, hogy Soós Tibor és
Csollák Mihály festõmû-
vészek folyamatosan felü-
gyelték és segítették szak-
mai tanácsokkal, technikai
megoldásokkal a táborlakó-
kat.
Szép idõnk volt. Igazán jó
hangulatban teltek a na-
pok, amihez hozzájárult az
Igali Önkormányzat által
biztosított ingyenes belépõ
a helyi gyógyfürdõbe, amit

szorgalmasan igénybe is
vettünk. Szép színfoltja volt
a kilenc napnak a helyi
kiállítás a helyi Mûvelõdési
központba, amit otthonról
hozott festményekbõl ren-
dezett meg Soós Tibor. A
gyógyfürdõben is volt egy-
napos kiállításunk, amit
festõink látványbemutató-
val - helyben festéssel -
gazdagítottak. Sok csodá-
lótól kaptunk elismerõ szép

szavakat. Meglátogatta a
tábort Udvarhelyi András
és Balázs Sándor is, így
elmondhatjuk, hogy az
IRKA tagjai közül hatan
gazdagodtunk ez idén is I-
gali élményekkel.
Szeretettel búcsúztunk az
augusztus 18. - i búcsúva-
csorán: 2010-ben újra ta-
lálkozunk.

KOONNTTRRAA MAARRIIKKAA SZZVVIITTAA

Ülök a hatalmas fa tövében a
pléden és hallgatom a lányok
dudorászását. A pici kert tele
alkotókkal. Az asztalnál
gyöngyfûzés, üvegfestés fo-
lyik, az arcokon az elmélyült
figyelem feszültsége látszik.
Az örömteli alkotás pillanatai
ezek.
A füves udvar két végében
festõk kenik a vásznat, ké-
szülnek a képek, színek ka-
valkádjából alakul a szépség.
Tájképek lesznek vagy csend-
életek, de mindenképpen a
legszebb, ami ma kiszakad a
mûvészekbõl. Mellettem bog-
rácsban készül a halászlé,
pattog a tûz, illatozik az étel.
Hamarosan összefut a nyál a
számban, és korgó gyomrom
is jelez már.
A sátorban üvegmûvész ké-
szíti átlátszó csodáit. Csend,
nyugalom, béke, baráti kör.
Ideális körülmények az alko-
táshoz. Ez a mûvésztelep
gyönyörû helyen, a Velencei-

tó partján a szigethalmi Kul-
turális Baráti Kör szervezésé-
ben jött létre. 
Még az égiek is kegyesek
voltak hozzánk. Ragyogó
idõben lágy szellõ cirógatja
arcunkat, és mintha még a
Nap is mosolyogna. Kíváncsi
bárányfelhõ kukucskál az
ágak közt.
A néphit szerint a 13 szeren-
csés szám. A Kulturális
Baráti Kör számára bizo-
nyára az, hisz tizenhárom
alkotó bizonyította tehetsé-
gét, alkotókedvét július 24-
tõl augusztus 2-ig Agárdon.
"Sok jó ember kis helyen is
lefér!" - tartja a közmondás.
Így volt ez az alkotó táborban
is. Egymást látva, egymást
inspirálva teltek a napok,
folyt a munka. Készültek a
festett üvegek, formálódtak a
különbözõ üvegtárgyak, a
festõk keze nyomán az ecse-
tek hegyérõl a vásznakra,
táblákra színpompás varázs-
lat született. Gyöngyékszerek
alakultak a drótok és dami-
lok szövevényébõl, a hang-

szóróból a zenész,
zeneszerzõ muzsi-
kába álmodott
gondolatai szálltak
felénk, és a golyós-
tollak is szorgal-
masan rótták a so-
rokat, melyekbõl
versek, írások, cik-
kek születtek.
Ki-ki a saját területén, de
mindnyájan elmélyülve nagy
utazást tettünk belsõ vilá-
gunkban átlépve a határt
misztikum és valóság között.
A lét számos megnyilvánulási
formái közül éppen a mûvé-
szet, az alkotás folyamata az,
amely a legintimebb módon
mutat rá világunk gondjaira,
örömeire, visszásságaira és
szépségeire. Intim, mondom,
mert a mûvész mindig ki-
tárulkozik, a legbensõbb én-
jét teszi közszemlére a mû-
veiben, pucérra vetkõzteti lel-
két a nagyvilág elõtt.
Az alkotás magányos dolog -
mondják. Miért jó akkor mé-
gis, miért szeretnek az em-
berek mûvésztelepen dolgoz-

ni? A magyarázat egyszerû. A
tapasztalatok cseréjén, a
gondok, problémák, örömök
és sikerek megbeszélésén túl
a szakmai ismeretek bõví-
tése, a tanulás, és nem utol-
só sorban az emberi kapcso-
latok - újak kialakítása, a ré-
giek elmélyítése, - a felszaba-
dult baráti közeg az, ami
vonzóvá teszi.
Ülök a hatalmas fa tövében a
pléden, és miközben várom
az ebédet, a susogó lombok
alatt néma fogadalmat teszek
az alkotás öröme, a baráti be-
szélgetések és a jó társaság
okán:

"Jövõre veletek ugyanitt!"
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Csak Sportosan

S z ó r a k o z v a  t a n u l n i
A Szigethalmi 
TE sportolói nevében:

NÁÁDD BÉÉLLAA

Aki nagy figyelemmel követi
a túranaptár rendezvényeit
az egy furcsa bibire figyel-
het fel. Szeptember 12-re
Vikingfutás és erõltetett
menetet hirdetett meg e-
gyesületünk a Szigethalmi
TE (immár negyedszerre
hívtuk a bajnokokat Sziget-
halomra). Szeptember má-
sodik hétvégéjén rendezik a
Magyar Õskultúra Alapít-
vány, immár hagyományo-
san Viking-fesztivált, ehhez
kapcsolódóan rendezzük a
sporteseményt, ahol a paj-
zsos lándzsás bajnokok (és
mivel emancipáció van baj-
noknõk) szaladgálnak, a tö-
köli parkerdõ ösvényein.
Utána pedig belevethetik
magukat a Viking-fesztivál
forgatagába. 
Csak pár dolog, ami 2008-
ban történt itt: Volt bizony
korabeli ancugokba (értsd -
X.-XI századi ruhákba) öl-

tözött vitézek csapatos tu-
sakodása. Lehetett gyö-
nyörködni minden rugby õ-
sének a buszkasinak a for-
gatagában (be is lehetett
szállni - de módjával ez egy
"véres játék"). A gyerkõcök
õsi magyar játékokat, a fel-
nõttek õsi magyar étkeket
próbálhattak ki. Autenti-
kus (értsd nem Made in
China) a régiekre megszó-
lalásig hajazó csecsebecsé-
ket lehetett a vásárfiát
megoldani. Kilehetett pró-
bálni az evezést egy viking
sárkányhajóban! - No, de e-
lég is mert elkap a gépszíj… 
Idén nagy szerencse érte az
alapítványt, komoly fejlesz-
tésbe kezdhettek (sikeres
volt egy pályázatuk). Ezért
az E-ME-SE park (az ala-
pítvány területén jelentõs
építkezések kezdõdtek). Ez
azt jelenti, hogy a fesztivált
kicsit zanzásítják, de meg-
lesz! Pár változás azonban
akad. Ez rendezvényüket is
befolyásolja. Sajnos idén
nem tudunk fegyvereket
adni. Így egyszerû erõltetett
menetet tartunk 10 és 3 ki-

lométeres távon. Aki szeret-
ne egy rövid megerõltetõ
poroszkáláson részt venni
azzal szeptember 12-én 12
órakor találkozunk az E-
ME-SE park bejáratánál.
(Nevezni 11 óra 30 perctõl
lehet.) A jólesõ átmozgatás
után 14 órától minden
résztvevõ megtekintheti,
sõt aktív résztvevõje lehet a
fesztiválnak. Most jön az i-
gazi kuriózum (fõleg a mai
idõkben). Mindezt ingyen!
Hogy a vásári hangulatot
idézzem: tessék - tessék ki-
csik és az óriások csak kö-
zelebb, csak közelebb itt

látható a csoda és ezt most
ingyen kapják. Pár fontos
információ: Az E-ME-SE
park a Szigethalmi helyi já-
rattal közelíthetõ meg a leg-
könnyebben (Szigethalom
Újtemetõnél kell leszállni).
A 10km szintideje 1 óra 45
perc. A 3 kilométeré 45
perc. A hosszútávon egy-
szer verseny közben és a
célban frissítés lesz. Min-
den célba érkezõt kitûzõvel
jutalmazunk. Gyertek, mo-
zogjatok és szórakozzatok
Velünk! 

NÁÁDD BÉÉLLAA

Minden "szentnek" maga felé
hajlik a keze. Így négy év e-
gyütt töltött, együtt sírunk-
nevetünk, tanév után az én
szeretett 8. b-m a legjobb!

(Most vagy lázas vagyok vagy
idõvel csak a szépre emléke-
zem, a válasz alternatív.) Leg-
jobbnál pedig a legjobb du-
kál. Így a "gang" ballagás u-
tán június derekán kirándul-
ni hazánk legszebb térségét
választotta a búcsú kirándu-

lás székhe-
lyéül. Az
Alpokalja
szubalpin
k l í m á j ú
látnivalók-
tól hem-
zsegõ táját. 
A bázisunk
(szállás is
lehetne, de
így flancos-
abb) Csep-

regen a
Csin-talan
I f j ú s á g i
szálláson
volt (1200Ft
/fõ éjsza-
kánként -
szinte in-
gyért). Ez a
háromez-
res kisváros maga a nyuga-
lom, rend és tisztaság. Bal-
zsam ez egy egész tanévnyi
zsivaj után. Nem akartunk
sokat markolni, így két súly-
pontja (hû ez is divatos szó!)
volt, a négy napnak.
Az egyik… - istenit dagonyáz-
ni egy remek gyógyfürdõben,
ami azért úszómedencével és
élményelemekkel dúsított.

No, erre a célra tökéletesen
megfelelt Bükfürdõ. Kopo-
nyánként (hogy stílszerû le-
gyek kopoltyúnként 800Ft-
ért) egésznapi pancsi, ingyen
óriáscsúszdázás… baráti ár. 
A másik Kõszeg városa, a Ju-
risics-vár és, hogy a termé-
szetjáró lelkem is örüljön egy
laza 40 kilométeres séta a
Kõszegi-hegységben. Kõszeg-
rõl csak anynyit - ebben a vá-

L e g j o b b a t  a  l e g j o b b a k n a k
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NÁÁDD BÉÉLLAA

Szeptember 20-án, vasár-
nap, Visegrád alapításnak
ezredik évét megünneplõ
túrasorozatunk második
rendezvényére kerül sor.
Kicsit rendhagyóan nem a
turista jelzések útjai játsz-

szák majd a fõszerepet, ha-
nem a tanösvények. A rö-
vidtávosoknak a 4 visegrádi
tanösvénybõl kettõt (Kis-
villámi - és Mogyoró-hegyi).
A hosszútávosoknak mind
a 4 tanösvényt fel kell ke-
resni. A rajt és a cél Vise-
grádon az Áprily Lajos

Általános Iskolában Rév u.
2. lesz. A hosszabbat (max-
imum 25km) 8 óra alatt
kell teljesíteni. Rajtolni 8 és
10 óra között lehet. A célba
érõk két díjazásra is szá-
míthatnak. A hazai Anjou-
királyainak címerével dí-
szítet kitûzõre azonnal, míg

az ezeréves Visegrádra em-
lékezõ jelvényre a rendez-
vénysorozat végén (ha meg-
felelnek a kiírás feltételei-
nek). További részleteket a
TTT honlapján és a Sziget-
halmi TE honlapján talál-
hattok. Várunk benneteket
szeretettel.

rosban kirakják az árut - fel-
írják, mennyit dobj a dunsz-
tosüvegbe - és láss csodát es-
tére tele a dunsztos - pedig
senki nem õrzi. Na, itt van

Európa honfitársaim. A
hegység pedig maga a csoda.
A hegytetõn álló kápolna,
ahová a kõszegiek gyalog
hozták a téglát, a Trianoni-

kereszt ahonnan elénk tárul
az Õrvidék, a Hétvezér-for-
rás, ahonnan egyszerre hét
kifolyóból tör elõ a kristály-
tiszta forrásvíz… Eltel a ne-

gyedik a nap, ahogy majd az
idõ telik megszépülnek az
emlékek… de ha a víz szalad
is a kõ a velõ marad. Legjob-
bat a legjobbaknak...

KIISSSSZZÉÉKKEELLYYII ZSSOOLLTT

Július 16.-án csütörtök reg-
gel egy hét fõs karatés külö-
nítmény indult útnak Vozne-
sensk- be, Ukrajnába, hogy
részt vegyen egy három na-
pos önvédelmi továbbképzé-
sen. Az utazás célja a nem-
zetközi kapcsolatok építése.
Illetve az ukrán fullcontact
küzdelem, és önvédelmi
rendszer technikai repertoár-
jának megismerése. A ke-
mény edzéseket sok baráti
beszélgetéssel, városnézéssel
és strandolással egészítették
ki a vendéglátók. A szemi-
nárium végén a búcsúzkodás
rövid volt, hiszen másfél hét
múlva kezdõdött Gyomaend-
rõdön a Magyarországi Goju-
Ryu Karate-Do Szövetség
által megrendezett nemzet-
közi edzõtábor. Az ukrán
karatésokon kívül szlovák,
cseh, osztrák, belga és ter-
mészetesen a szövetség ma-

gyarországi tagjai vettek
részt. A több mint két hétig
tartó rendezvény fõ instruk-
tora a 9. danos Shihan Takeji
Ogawa volt, aki az elsõ héten
napi három edzést tartott a
120 felnõtt karatésnak. A
tananyag pedagógiai isme-
reteket, az egészséges élet-
móddal kapcsolatos tippeket,
és javarészt a tradicionális
Goju-Ryu Karate-Do elsajá-
tításának módszereirõl, tech-
nikai részleteirõl szólt. A fel-
nõtteknek rendezett tábor
zárásaként Ogawa Shihan
danvizsgát tartott a feketeö-
veseknek. Az öt vizsgázó
közül négy Szigethalmon él
és edz. Sikeresen vizsgázott
negyedik danra Sensei Haas
Zoltán, második danra
Kisszékelyi Gergely és Kis-
székelyi Zsolt, illetve elsõ
danra Kisszékelyi Péter. Az
ötödik vizsgázó Sensei Fisc-
her Mihály volt, aki negyedik
dant kapott. A következõ
gyomaendrõdi hét a gyerme-

kekrõl szólt. Nyolcvan fiatal
karatéka vette birtokba a
szálláshelyeket, hogy zsibon-
gásukkal és nevetésükkel é-
letet vigyenek a sok edzéstõl
megfáradt felnõttek napjaiba.
A gyerekeknek a napi három
edzésen kívül focibajnokság,
szerepjátékos vetélkedõ, cso-
csó, filmvetítés és strandolási
lehetõség is adott volt. A tá-
borok alkalmával sikeres kyu
vizsgát tett: Nagy Máté,
Vámosi Péter, Schuszter
Roland, Agócs Ádám, Kiss
Mátyás, Éberlein Márk,

Farkas Veronika, Agócs
Dávid, Agócs Máté, Kiss
Gergö, Kiss Nóra, Schreit
Klaudia, Bak Richárd,
Fazekas Sándor, Rusznyák
Dániel. A Seizan Karate-Do
Sportegyesület köszöni min-
den tagjának az egész éves
kitartó munkáját, gratulál az
elért eredményekért. Szep-
temberben az edzések a meg-
szokott kerékvágásban foly-
tatódnak, minden kedves ér-
deklõdõt szeretettel várunk.
(www.seizan.hu)

Ex Visegrado Paradiso Terrestri II.

Hírek a karaté világából

VILLÁM-ANGOL-
HATÉKONYAN

NASA tanulósegítõ
programmal

06/309-248-087

A Kisdunamenti Takarékszövetkezet szigethalmi kiren-
deltségének munkájáról szeretnék egy pár sort írni. Ez
a kis csapat, aki itt dolgozik, valóban a lakosságot szol-
gálja. Udvariasak, segítõkészek, s bármilyen problémá-
val lehet hozzájuk fordulni. Maximálisan próbálnak
segíteni, pedig van, amikor az ajtónál  áll a sor, olyan
sokan vagyunk. Ilyen csapat itt még nem volt. Magam,
és több száz ember nevében, kívánunk további kitartást
és jó egészséget.

B. A.

Megköszönjük mindenkinek aki részt vett
Hodosán János végtisztességén: Tisztelet-
tel, a Hodosán család.
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Ki hallott még ilyet? Még
hogy muzsikál az erdõ...
No, jó susog a lomb, csivi-
telnek a madarak, patak
csobogása hallik a fák ár-
nyékából. De hogy muzsi-
kálna az erdõ?!
És mégis! Kilenc napon át
tizenhárom helyszínen a
Mátrai Mûvészeti Napokon
július 4-12-ig muzsikált az
erdõ. Gyönyörû természeti
helyszíneken várta hallga-
tóságát több zenekar és
együttes az erdei sétákat
követõen, ahol az erdészek
szakszerû vezetése mellett
számos aktuális, fontos és
érdekes információt hall-
hattunk az erdõrõl. Meg-
érkezve a kijelölt helyszí-
nekre csodás koncertek fül-
tanúi lehetett az ember.

És akkor valóban muzsi-
kált az erdõ.. Szél zúgása
kísérte a hegedûk hangját,
madárhangok fuvoláztak és
harkályok kopácsolása ad-
ta a zene ritmusát. Volt
ahol patakcsobogás, volt,
ahol tücsökzene kísérte a
hangversenyeket. Furcsa,
különleges és felemelõ él-
mény volt. És hogy teljes
legyen kép, minden telepü-
lésen kapcsolódott a prog-
ramsorozathoz egy-egy elõ-
adás, teljesítménytúra vagy
kiállítás, és persze a nap
megkoronázásaként az el-
maradhatatlan falusi ven-
déglátás helyi jellegzetes-
ségekkel, vadételekkel. Eh-
hez a páratlan rendezvény-
sorozathoz kapcsolódott a
pásztói Athéné Alkotó Kör
és a szigethalmi AMME, az
Alkotók, Mûvészek és Mû-
vészetpártolók Egyesülete
Szurdokpüspökiben egy
közös kiállítással. Az Anna-
liget Ifjúsági Tábor ebéd-
lõjében megrendezett kiállí-
táson tizenkét alkotó negy-
vennyolc munkája volt lát-
ható. A tematikus kiállítás
az ember ész erdõ növény-
és állatvilágát mutatta be. 
Az erdõ, a fák tisztelete,
megbecsülése, megóvása

közös érdekünk. Azt mu-
tattuk itt meg, hogy milyen
az erdõ a mûvész szemével.
A festmények mellett fotók,
fafaragások és trófeák tet-
ték teljessé a kiállítást, a-
mely hátteréül szolgált a
barokk zenei koncertnek és
Jókai Anna írónõ elõadása
is ebben a felemelõ, méltó
környezetben zajlott a zsú-
folásig megtelt teremben.
Aztán csend, mély és elgon-
dolkodtató. Az erdõ tovább
muzsikál a maga módján,
csak meg kell hallani. De a
kiállítás is tovább élt. A
következõ héten kezdõdött
az AMME hagyományos
alkotótábora, ahol az egye-
sület célkitûzéseivel össz-
hangban tehetséges fiata-
lok alkottak az AMME fes-
tõmûvészei mellett egy hé-
ten át elmélyülve, tanulva
egymástól, inspirálva egy-
mást. Százhalombattáról,
Szigethalomról, Budapest-
rõl, Dunaharasztiból és
Szigetszentmiklósról is ér-
keztek alkotók a táborba
kiegészülve az "athénések"-
kel. Feledhetetlen hét volt
tele munkával, élmények-
kel, emlékekkel.

Késõbb érkeztem a tábor-
ba, és a nagy csend és nyu-
galom gyanús volt nekem.
Csapó Lajos táborvezetõvel,
az AMME elnökével talál-
koztam, de senki mást nem
láttam. Hol vannak a többi-
ek?- kérdeztem kissé félve.
Alkotnak - jött a tömör vá-
lasz. És valóban. Benyitot-
tam faházunk tízágyas szo-
bájába és nem hittem a
szememnek. A fiatalok ki
sem pakolva csomagjaikat
sorban ültek-feküdtek az
ágyakon, körülöttük papí-
rok, rajzeszközök, az al-
kotás minden kelléke, és
engem észre sem véve me-
rültek bele a munkába. 

Jó volt látni õket. Öröm volt
látni ezeket a tehetséges fi-
atalokat! És ez így ment
nap nap után! A felnõttek
és a fiatalok is a tábor gyö-
nyörû területén szétszéled-
ve kerestek maguknak ide-

ális környezetet az alkotás-
hoz.
Az egy hét alatt persze nem
maradhatott ki a falu hatá-
rában található gyógyító e-
rejû Mária-kúthoz való séta
sem. A forrást hatalmas,
kiterjesztett szárnyú turul
védi - ácsmunka - és a
hegyoldalban pici remete-
barlang õrzi titkait. 

Táborunk legfiatalabba
napjában többször is meg-
tette az utat, hogy a friss
forrásvízbõl hozzon ne-
künk.
Nagy élmény volt a kozárdi
kirándulásunk is. Ez a falu
egy kis gyöngyszem a
Cserhát dombjainak öle-
lésében. Szabadtéri szobor-
parkjában magyarságunk
történetét, népi hagyomá-
nyainkat megmutató és a
keresztény hitet bizonyító
alkotások találhatóak. A
még fel sem avatott új
mészkõszobrok töredék-
köveibõl mi is vittünk a
táborba, ahol a táborlakók
ezeken kipróbálhatták a
kõfaragás mûvészetét is.
Így született Kürti Zoltán
festõmûvész alkotása, A
fóka, Tóth Henriett szob-
rásztanuló keze nyomán A
harkály és Csapó Lajos fes-
tõmûvész faragása A
gyöngy születése.
A tábor jó hangulatáról az
esti beszélgetések, szalon-
nasütés és a tiszavasvári a-
lapfokú mûvészeti iskola
táborlakóival közösen ren-
dezett táncház gondosko-
dott. Nagy titok, roman-
tikus rejtelem lengi körül a
tábor közepén körülkerített
romokat, a valamikori
Györgyei kastély marad-
ványait. Merész vállalko-
zásként bekéredzkedtünk a

pincébe, és mint hõs felfe-
dezõk óvakodtunk a jára-
tokban. A múlt titkai vettek
körül bennünket és ezernyi
kérdés várt megválaszolat-
lanul.
-De Kati majd kikutatja! -
mondta, hittem. És tudom,
hogy igazam lesz.
Pataki Katalin írónõnek
nem ez az elsõ kastély az
életében, miért ne kutatna
ez után is. És Kati kutat,
nyomoz, gyûjt és ír.
Hogy mi haszna van egy
alkotó tábornak? Hát csak
annyi, hogy jó társaságban
gondolatokat ébreszt, ih-
letet ad, útmutatást nyújt
és segítséget, lehetõségeket
kínál.

Így volt ez most is Szur-
dokpüspökiben az AMME
hagyományos alkotó tábo-
rában, ahol kiváló alkotá-
sok születtek és születnek
azóta is a tábor hangulatát,
élményeit továbbhordozó
fiatalok, mûvészek keze ál-
tal. 

Az AMME alkotótáborában
készült munkákból kiál-
lítás nyílt meg Pásztón a
Munkaügyi Központ Folyo-
só Galériájában. Valóban
remek alkotások születtek.
Aki nem hiszi, járjon utána.
A kiállítás szeptember 10-ig
munkaidõben megtekint-
hetõ. 
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Irány a Mozi

Itt az õsz, bezárt a strand, de a nyári siItt az õsz, bezárt a strand, de a nyári si--
kerfilmek még mindig megtekinthetõek akerfilmek még mindig megtekinthetõek a
mozikban. Azokból meg van elég. Aki amozikban. Azokból meg van elég. Aki a
tanítási szezon elején szeretne még etanítási szezon elején szeretne még e
lmenni a családdal egy hatalmas pattogalmenni a családdal egy hatalmas pattoga--
tott kukoricaevéssel egybekötött tott kukoricaevéssel egybekötött 
mozi délutánra, annak itt van mozi délutánra, annak itt van 
néhány ötlet, melyet kár lenne kihagyni.néhány ötlet, melyet kár lenne kihagyni.

Harry Potter és a Félvér Herceg Harry Potter és a Félvér Herceg 
Az örökké gyerek Daniel Radcliffe visszatér Harry
Potter szerepében. Aki szerette a könyvet kicsit csalód-
ni fog, kevés humor, fõleg a mellékszálak dominálnak,
azok is csapongva. A film az elõzõ rész sötét hangulatát
követi, néha átcsap horrorba. Több mint 2 és fél óra
bûbáj és tini szerelem.
Értékelés:  7/10

G.I. Joe - A kobra árnyéka G.I. Joe - A kobra árnyéka 
Magyarországon nem ütnek sajnos nagyot a képregény
adaptációk, és az igazán amerikai filmek. Így járt a
Hasbro G.I. Joe-ja is. Igazi gyerek film lett, sok akció-
val, sok hibával és következetlenséggel, semmi vérrel.
Ideális családi mozinak, de semmi különös. 
Értékelés:  7/10

Jégkorszak 3. Jégkorszak 3. - A dinók - A dinók hajnalahajnala
Manny, Sid, Diego és a motkány visszatér. Néhány
m o z i b a n
3D-ben is.
Tudta hozni
az elõzõ ré-
szek hangu-
latát, sõt…
M o t k á n y t
utoléri a sze-
relem, és fel-
tûnik az fél-
szemû, vér-
szomjas di-
n ó v a d á s z
menyét! A
m a g y a r
szinkron is-
mét szenzá-
ciós!
Értéke lés :
8/10

Transformers - Transformers - 
A bukottak bosszújaA bukottak bosszúja
Az Autobotok és az Álcák újra összecsapnak
Michael Bay és Steven Spilberg mozijában, ám
az elsõ transformershez képest semmit nem
fejlõdött a film. A történet kusza, a sok akció,
a bugyuta mellékszereplõk és a szép fõhõsnõ
sem tudja a hátán elvinni a produkciót.
Tömény akció, kifejezetten tiniket megcélozva.
Értékelés:  6/10

Pokolba taszítvaPokolba taszítva
Hogy azért a horror rajongók se maradjanak
üres kézzel, egy jó kis boszorkányos,
elátkozós movie. Végre Sam Raimi visszatér
gyökereihez, és a sok gyenge Pókemberes film
után egy újabb telitalálat. A film stílusa olyan,
mintha Stephen King Sorvadj el! címû mûvét
összekevernénk a Kör filmekkel. Rémisztõ,
mégis vicces. Hitelügyintézõknek nem aján-
lom.
Értékelés:  8/10

Domonkos István
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