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T e s t ü l e t i  t u d ó s í t á s
Bizonyára újságunk
rendszeres olvasói
észrevették múlt havi
baklövésemet, mely-
ben részletes
tudósítást adtam az
elmúlt testületi ülésrõl,
azonban a szöve-
gezésben az elõzõ
testületi ülés dátuma
maradt benne. Ezúton
is szíves elnézésüket
kérem, a múlt havi
beszámoló tehát
értelemszerûen a
novemberi ülésé volt,
most pedig követ-
kezzék a decemberi
ülésünk beszámolója.

Szirák  Eszter

A testületi ülésre még
2009. december 17-én ke-
rült sor, a határozatképes
ülés a mondhatni szokásos
napirendi pontokkal indult,
az anyaghoz most is érke-
zett sürgõsségi indítvány,
elfogadták az ülés terveze-
tét, a lejárt határidejû ha-
tározatokról szóló beszá-
molót, illetve a két ülés kö-
zötti tájékoztatót.
Elfogadták  a  Kecse-FFrucht
Kft.  kérelmét,  - mely szerint
az önkormányzat eladja
részére a 027/6 hrsz-ú
összesen 23.950.000,- fo-
rint ÁFÁ-s vételáron- , vala-
mint SZIKÕ  Nonprofit
Közhasznú  Kft  2010.  évi
üzleti  tervét.

Ismét  módosult  a  helyi
költségvetési  rendelet, ami
azonban lakosaink számá-
ra talán még fontosabb,
hogy  5  másik,  helyi  ren-
deletben  is  módosítás  tör-
tént,  melynek  hatására
bizonyos  díjtételek  megvál-
toztak.  Errõl  részletesen
olvashatnak  keretes  írá-
sunkban.

A Szivárvány Bölcsõde és
Védõnõi Szolgálat, a szemé-
lyi jellegû kifizetésekbõl, a
dologi jellegû kiadásokba

500.000 forint átcsopor-
tosítását; a Hegedüs Géza
Városi Könyvtár a személyi
kiadásokra tervezett ösz-
szegbõl, a dologi kiadások-
ra 224.761.-forint elõirány-
zat átcsoportosítását kérte,
mindkét kérést a testület
jóváhagyta.

Elfogadta  a  testület  a  Pol-
gármesteri  Hivatal,  a  Gróf
Széchenyi  István  Általános
Iskola,  a  Szent  István  Álta-
lános  Iskola,  a  Négyszínvi-
rág  Óvoda,  a  Városi  Sza-
badidõközpont,  valamint  a
Hegedüs  Géza  Városi
Könyvtár  Szervezeti  és
Mûködési  Szabályzatának
módosításait  és  annak  mel-
lékleteit.

Jóváhagyták  a  módosított
együttmûködési  megállapo-
dásokat, melyek a Polgár-
mesteri Hivatal kötött a
Szivárvány Bölcsõdével, a
Gróf Széchenyi István és a
Szent István Általános
Iskolával, Négyszínvirág Ó-
vodával, a Hegedüs Géza
Városi könyvtárral, vala-
mint a Városi Szabadidõ-
központtal. A megállapodás
a gazdálkodási feladatok
ellátására vonatkozóan ha-
tározza meg a felek jogait és
kötelezettségeit.

Két  alapító  okiratban  tör-
tént  módosítás, a Négyszín-
virág Óvodáéban valamint
a Polgármesteri Hivatalé-
ban. A változtatások után,
az egységes szerkezetû ala-
pító okiratokat január else-
jei hatállyal elfogadták.

"Egyenlõ  esélyû  hozzáférés
a  közszolgáltatásokhoz"  c.
pályázati  konstrukció  kere-
tében  megvalósul  a  Szent
István  Általános  Iskola,
József  Attila  utcai  épüle-
tének  akadálymentesítése.
A projekt a megvalósítás-
hoz nyújtott bruttó 28 327
107 forint támogatással
valósul meg, a teljes költség
bruttó 34 119 564 forint,
mely tartalmazza az Equi-
nox Consulting Kft. meg-
bízási díjának elszámolható
költségen felüli részét, to-

vábbá a Szigethalom Város-
fejlesztõ Kft. megbízási díját
a projekt kezelésére vonat-
kozóan. A megvalósításhoz
szükséges teljes saját for-
rás összegét, azaz bruttó 5
792 457 forintot a projekt
céljára biztosítja. A projekt
megvalósításához szüksé-
ges önrész biztosítása
érdekében az Önkormány-
zat a 2010. évi költségve-
tésében erre a célra elkülö-
nít.

"A  Szent  István  Általános
Iskola  Szabadkai  utcai  é-
pületének  felújítása"  c.  pro-
jekt tényleges költségeinek
ismeretében, a költségve-
tésben fennmaradó bruttó
7.110.602 forintról is dön-
tött a testület. Az összegbõl
az alábbi munkálatokat
fogják elvégeztetni: iskola
elõtti járda megépítése, ola-
jlábazat festése, riasztó-
rendszer kiépítése valamint
tároló szekrények beszer-
zése a kétszintes épületbe.

A  Szigethalom  Városfej-
lesztõ  Kft-tt  két  pályázat
kezelésével  bízta  meg  a  tes-
tület, az egyik a már emlí-
tett akadálymentesítés a
Szent István Általános
Iskola József Attila utcai
épületében, a másik a Pe-
tõfi Sándor utcai HÉV
megálló környezetrende-
zése címû projekt; elfo-
gadták a Kft. 2010-es évre
vonatkozó üzleti tervét is.

Elfogadta  a  testület  Sziget-
halom  közútjainak  javítási
illetve  felújítási  javaslatát,
mely szerint a Szabadkai
utca, - Vörösmarty, - Széc-
henyi, - Thököly sarkain
két darab szikkasztó kutat,
a Piac utca piac elõtti
részéhez szintén kettõt,
valamint a Szabadkai 128.-
hoz 1 szikkasztó kutat épí-
tenek majd.
Padkák javítására, pótlá-
sára, a régebben készült
utak padkáinak marására
és a murva pótlására 3 mil-
lió forint áll majd ren-
delkezésre, míg a kétszeri
kátyúzásra összesen 6,5
millió forint.

Az  utak  javításának  prio-
ritása,  a  forgalmi  telítettség
és  az  állapot  szempontjai
szerint: Kossuth Lajos
utca, teljes tavaszi burko-
latcsere, Béke utca, a 6
számú ház elõtt a burkolat
fél szélességben csere, a 16
- 18 számú ház elõtt burko-
latcsere. A Thököly út, Piac
utca elõtti szakaszának tel-
jes burkolatcseréje, XVIII/
a utca teljes burkolatcseré-
je, a Szabadkai útnak
Petõfi utca és a Szabadság
utca közötti szakaszának
burkolatcseréje. A Rákóczi
utcának az új temetõtõl a
bölcsõdéig tartó szakaszá-
nak teljes cseréje, XI, XI/ a
utcák teljes burkolatcseré-
je. A Dobó Katica utca
Táncsics M. és Mária utca
közötti szakaszának burko-
latcseréje. Az Erdõ utca a
Dobó Katica utca és a lakot
terület vége között valamint
a Gyöngyvirág utca sarkán
burkolatcsere.
Fácán utca, Fácán köz,
Fogoly, Dob, Eper, XXII., a
Kolozsvári és a Zrínyi Mik-
lós utca teljes burkolatcse-
réje. A József Attila utca,
Petõfi Sándor és Kossuth
Lajos utca közötti, a Fenyõ
utca, Sugár és Határ út
közötti, valamint a Csillag
utca, Határ és Sugár utca
közötti szakaszának teljes
burkolatcseréje.

A  testület  döntése  alapján,
az  önkormányzat  a  2010.
évi  szúnyoggyérítést ismét
a Csepel-Sziget és Környé-
ke Többcélú Önkormányza-
ti Társulás keretén belül, a
társulás tagjaival együtt
végezteti el, és ennek költ-
ségét, maximum 500 ezer
forintig, biztosítja.

Végezetül, még két, rende-
letbeli változás: megválto-
zott az Önkormányzat tu-
lajdonában lévõ lakások és
nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díjáról
szóló, valamint a Képviselõ
Testület SZMSZ-rõl szóló
rendelet, mindkettõ január
elsejével lépett hatályba.
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I. A víz- és csatornadíj megállapításáról szóló 13/1997. (VII.8.) rendelet módosítása alap-
ján, az alábbi díjtételek változtak:

nettó ÁFA bruttó
2010. évi vízdíj 267.- Ft/m3 67.-Ft 334.-Ft/m3
2010. évi csatornadíj 245.-Ft/m3 61.-Ft 306.-Ft/m3
2010. évi környezet (víz) terhelési díj 25.-Ft/m3 6.-Ft 31.-Ft/m3

II. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának
meghatározásáról szóló 6/2006.(III.31.) Kt. rendelet módosítása alapján a 2010.évi köz-
szolgáltatási díjtételek az alábbiak:

Belterületi  ingatlan  állandó  lakos  esetén:
60 l  gy. edénynél 311,18. Ft/hét +25 % ÁFA x 52 hét = 16.181,36 Ft/év +ÁFA
110 l. gy. edénynél 358,77. Ft/hét +25 % ÁFA x 52 hét = 18.656,04 Ft/év +ÁFA
120 l. gy. edénynél 368,28. Ft/hét +25 % ÁFA x 52 hét = 19.150,56 Ft/év +ÁFA

Üdülõ  ingatlan  esetén:  
110 l. gy. zsáknál   358,77. Ft/hét +25 % ÁFA x 26 hét = 9.328,02 Ft/év +ÁFA
120 l. gy. zsáknál   368,28. Ft/hét +25 % ÁFA x 26 hét = 9.575,28 Ft/év +ÁFA

A  háztartásokban  keletkezõ  többlet  hulladék  gyûjtésére  alkalmas  120  literes,  kék  színû,  ARIES  feliratos
zsák  ára:  344,00.-FFt/db  +  25%  ÁFA  =  430.-  Ft/darab.

III. A 2010. évi étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása alapján

Megnevezés    2009.évi  nyersanyag            2010.évi  nyersanyag 2010.éviRezsi          2010.évi  ÁFA      2010.évi  Összesen
Óvoda napközi 
3 x étkezõ 4 - 6 éves 309.- 318. 80.- 398.-
Óvoda reggeli 
4 - 6 éves 62.- 64.- 16.- 80.-
Óvoda ebéd 4  - 6 éves 185.- 191.- 48.- 239.-
Iskola reggeli 85.-
Iskola napközi
3 x étkezõ 7-10 éves 423.- 423.- 106.- 529.-
Iskolai ebéd 7-10 éves 254.- 254.- 63.- 317.-
Iskolai ebéd 11 -14 éves 254.- 270.- 67.- 337.-
Iskolai (reggeli-ebéd)
2x étkezés 7-10 éves 339.- 339.- 85.- 424.-
Iskolai (reggeli-ebéd)
2x étkezés 11-14 éves 339.- 359.- 90.- 449.-
Tanulószoba 3x étkezõ 
11-14 éves -423.- 106.- 529.-
Alkalmazott ebéd 
19-60 éves 335.- 360.- 216.- 144.- 720.-
Vendégétkezés 
19-60 éves 335.- 360.- 216.- 144.- 720.-
Felnõtt étkezés 
csak ebéd (szoc. 
étkeztetés , Bentlakásos,
Nappali ellátás) 300.- 360.- 108.- 117.- 585.-
Felnõtt étkezés
3 x étkezés (Nappali ellátás)
Tízórai, ebéd, uzsonna 440.- 445.- 108.- 138.- 691.-
Felnõtt étkezés
60 év felett
Egésznapi étkezés 
(id. otthon) diéta 
esetén eltérhet +10%-kal 688.- 742.- 108.- 213.- 1.063.-
Bölcsõde 4 x
étkezés 347.- 360.- 90.- 450.-

IV. A helyi iparûzési adóról szóló rendelet módosítása alapján:
Állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 2 %-a. Az ideiglenes jel-
leggel végzett  piaci és vásározó tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként 500.-Ft /nap. A Htv.
37. (2) bek. b. és c. pontja szerinti tevékenység végzése után az adóátalány naptári naponként 3.000.-
Ft/nap.
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sokat. Az alapítvány célja
olyan drogmentes környe-
zet megteremtése, ahol a
drogfogyasztás minimális,
a drogokkal kapcsolatos
bûnözés már nem mérhetõ,
az emberek a problémáikat
megoldják, és nem mene-
külnek a drogok homályos
világába."A te felelõsséged!
Ha nemcsak szülõje, de
barátja is vagy gyereked-

nek, olyan bizalmon alapu-
ló kapcsolatot építhetsz ki
vele, amely biztonságossá
teszi számára, hogyha baj-
ban van, hozzád forduljon
segítségért, ne máshoz, és
ne a kábítószerhez. 
Bizalom hiányában nagyon
nehéz dolgod lesz, de so-
sincs késõ, hogy elkezdd
annak kiépítését. Mindig
tartsd be az adott szavad,

és ne ígérj semmi olyat,
amelyet nem tudsz betar-
tani. Éreztesd gyerekeddel,
hogy nyugodtan beszélhet
veled, bármilyen problémá-
ja van, tõled segítséget és
nem büntetést, vagy fejmo-
sást kap. Mutass jó példát,
hiszen hiába papolsz a be-
csületességrõl, ha azt látja,
hogyan kerülöd ki a szabá-
lyokat. Mindig hallgasd

végig a mondanivalóját, le-
gyen elég idõd hogy meg-
hallgasd és megérts õt!
Légy õszinte, valld be azt is,
ha valamit nem tudsz, és
együtt járjatok utána a vá-
lasznak! És mindenek elõtt
beszélgessetek sokat!"

forrás: www. narconon.hu

SZIGETSZENTMIKLÓSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

2009. december hónapban
a Szigetszentmiklósi Rend-
õrkapitányságra kilenc
bûncselekmény elkövetésé-
rõl tettek bejelentést Sziget-
halom területérõl. Ebbõl
kettõ maradt kísérleti sza-
kaszban. Három esetben az
ajtón keresztül hatoltak be,
melybõl egy eset henger-
zártörés módszerével tör-
tént. Sajnos az utolsó ne-
gyedévben lényegében min-
den hónapban volt ilyen

módszerrel elkövetett bûn-
cselekmény. Négy esetben
az ablakon keresztül, elsõ-
sorban az üveg betörésének
módszerével, egy esetben
az üveg kiolvasztásával ju-
tottak be az elkövetõk az
értékekhez. Ezen kívül egy
besurranást és egy alkalmi
lopást is regisztráltunk el-
követési módszerként. Ez a
két utóbbi még mindig azt
mutatja, hogy nem va-
gyunk eléggé körültekin-
tõek. Az eltulajdonított be-
jelentett összérték 9. 949.
000. forint volt. A legna-
gyobb érték 7. 917. 000.,

míg a legkisebb 25. 000. fo-
rint volt. A bûncslekmé-
nyek elkövetési helyei lefe-
dik a város területét. De-
cember hónapban Sziget-
halom területérõl, nyolc
balesetrõl érkezett bejelen-
tés a kapitányságra. Ebbõl
három volt anyagi káros és
öt személyi sérülésese. A
balesetek során öt személy
sérült meg, ebbõl négy köny-
nyebben egy, pedig súlyo-
san. A személyi sérülésese
balesetek során az okozó
három esetben személygép-
kocsi vezetõje egy esetben
gyalogos, egy esetben, pe-

dig segédmotorkerékpár
vezetõje volt. A baleset oko-
zói közül egy esetben - a
gyalogos okozónál - színe-
zõdött el a szonda.

A Tököli Rendõrõrs beosz-
tottjai december hónapban,
elfogtak és elõállítottak há-
rom-három fõt, különbözõ
feljelentést tettek 278 eset-
ben és helyszíni bírsággal
sújtottak 14 fõt, 85. 000
forint értékben. 2009. de-
cember 20-án az országos
akciósorozatnak megfele-
lõen a Szigethalmi piacon
44 fõ részvételével fogyasz-

Rendõrségi híreink

AZ  ISKOLA
RENDÕRE
PROGRAM

TÉZSLÁNÉ FARKAS KLARISSZA

"A rendõrség nem csak
szolgál és véd, kapcsolatot
és jövõt is épít!" - Ezt a célt
szolgálja a város közoktatá-
si intézményeiben második
éve megrendezésre kerülõ
"Iskola rendõre" program,
amely elõsegíti a rendõrség
által a gyermekek felé irá-
nyuló átfogó bûn- és bale-
set-megelõzési tevékeny-
séget. A program keretén
belül látogatott el iskolá-
inkba januárban a NARCO-
NON MAGYARORSZÁG A-
LAPÍTVÁNY, amely hason-
lóan a nemzetközi szerve-
zethez, oktatások során
drogmegelõzéssel is foglal-
kozik. Az alapítvány mun-
katársai a hatodik évfolya-
mos tanulók részére tartot-
tak felvilágosító elõadá-

Az elmúlt hetekben megkezdõdtek a KMOP támogatásával készülõ szigethalmi lova-
gi csarnok belsõépítészeti munkálatai. A mintegy 800nm-es épület oszlopfõinek
kialakítása közben elkészült az a négy méter átmérõjû mozaik is, amelynek mintá-
zata a korabeli motívumvilágot tükrözi. Néhány hónap múlva az érdeklõdõk már a
helyszínen tekintehetik meg az elmúlt évtizedek egyik legizgalmasabb hazai tu-
risztikai vállalkozásának az eredményét
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tóvédelmi és általános köz-
biztonsági akció lett végre-
hajtva. Az ellenõrzésben
részvett huszonkét rendõr,
négy VPOP. beosztott, két
APEH. alkalmazott, négy
Fogyasztóvédelmi Hatósági
munkatárs, valamint 12
polgárõr.

A 2009. évi statisztikai ada-
tok alapján, Szigetalom te-
rületén összesen hetven
balesetet regisztráltunk.
Ebbõl 28 volt anyagikáros,
42 személyi sérüléses. A
balesetek közül három volt
lakott területen kívül. A
hetven balesetbõl negyven-
egy történt útkeresztezõ-
désben. Havi kimutatásban
az alábbi balesetek történ-
tek /anyagikáros /személyi
sérüléses/: Január: 3/4,
február:3/0, március:0/1,
április:5/5, május: 0/3, jú-

nius:6/5, július:2/4, au-
gusztus:1/3, szeptember:3/7,
október:0/2, november:2/3,
december:3/5. A balesetek
közül reggel 04-07 óra kö-
zött történt hat, délelõtt 07-
12. óra között huszonnégy,
délután12-18. óra között
24, este 18-22.óra között
15, éjjel 22-04 óra között
egy. A balesetet okozók kö-
zül 45 személygépkocsi, 4
tehergépkocsi, 3 motorke-
rékpár, 5 segédmotor ke-
rékpár vezetõ, 11 kerékpár-
vezetõ, és két 2 gyalogos
volt. Az okozók közül ti-
zenkét fõ esetében állapí-
tottunk meg kisebb na-
gyobb fokú ittasságot. Ösz-
szesen 54 fõ sérült meg, eb-
bõl egy halálosan, hat sú-
lyosan, és negyvenhét köny-
nyebben. A város legveszé-
lyesebb útja a Mû út, a ma-
ga 26 baleseti érintettsé-

gével. Ezen kívül veszélyes
még a Petõfi, a Széchenyi, a
Határ, a Szabadkai és a
Dunasor, valamint a Dobó
Katica út. Ha jól megnéz-
zük ezek az utak a város fõ
közlekedési útjai, mivel
ezek viszik el a fogalom
nagy részét. Ezeken halad-
ni, ezekre fel illetve lehaj-
tani mindig körültekintõen
kell, mivel nagyobb egy
baleset esélye. A legtöbb
keresztezõdésben történt
balesetnél alá és felérendelt
utakat találunk, ahol az
áthaladási elsõbbség jól ki
van táblázva, de ezeket a
szabályokat valaki mindig
figyelmen kívül hagyja.
Ezen kívül azonban elég
sok baleset van az egyen-
rangú keresztezõdésekben
is, ahol sokan nem ismerik
az ide vonatkozó áthaladási
szabályokat. A KRESZ sza-

bályok a kerékpárosokra is
vonatkoznak, amirõl a ke-
rékpárok vezetõi sokszor
megfeledkeznek. (11 oko-
zó). Az anyagi káros bale-
setek egy része parkolás
során történik, amikor nem
körültekintõen állunk le,
indulunk, illetve tolatunk
ki. Ezeket a mûveleteket is
körültekintõben végezzük
el a jövõben. Közlekedjünk
a szabályokat betartva
mindig arra gondolva, hogy
mindenki el akar érni az úti
céljához, egészségesen.
Felhívjuk a figyelmet, hogy
a közlekedési szabályok az
év elejével közel hatvan
pontban változtak, ezért
kérünk mindenkit saját és
közlekedõ társai érdeké-
ben, nézzék át e változáso-
kat, elevenítsék fel ismere-
teiket.

SEGÍTÕ MANCS
HÍREK

Az év végi petárdázásoknál,
megint sok kutyus világgá
ment sajnos! Pedig ha foko-
zottan figyelünk, erre nem
kerülnek az utcára, védte-
lenül szegények! Nagyon sok
telefont kaptunk elveszett
kutyusokról, akiket nyilván-
tartásba is vettünk.

Helyzetkép: Három vizs-
láról tudunk beszámolni,
akik elvesztek. Az egyik az
már haza került, a másikat
egy állatbarát találta meg,
és hívott bennünket, õ
körülbelül egy éves vizsla,
és a fajta mentõknél várja
a gazdit, hogy haza vigye. A
harmadik kis vizslát, a
Szigethalmi bölcsõdénél fe-
dezte fel egy állatbarát, és
hívott bennünket. A keríté-
sen belül volt, fedél nélkül
abban a hidegben,és nem
is értem, mért nem kere-
sik… Hát nem hiányzik
senkinek.? Kis tündéri kö-
lyök vizsla, nagyon meg-
örült, amikor tudta, hogy
ki fogjuk szabadítani on-
nan. A bejelentõ fogadta be
ideiglenesen. Most már
melegben és biztonságban
van. Várjuk a gazdi jelent-
kezését... Szigethalmon ta-

láltak egy Bigli kutyust, aki
chipelve is van. Elveszett
egy 4 éves Puli, és találtak
egy fehér Pumi kant is. Õ is
egy ideiglenes befogadónál
van most! Szigethalom a
Sóderosban is találtak egy
fiatal Pulit, de nem azonos
az eltûnt Pulival sajnos!
Keresünk egy eltûnt német
juhász keveréket is! Kere-
sünk egy szõrmók kutyust
is, palotapincsi jellegût!
Minden állat nyilvántartás-
ba van véve nálunk! Ha
valami információjuk van a
felsorolt állatokról, kérjük
önöket, keressenek ben-
nünket! Gazdit keresünk
egy nagyon szép rajzos né-
met juhásznak! Olyan gaz-
dit keresünk, aki tud fog-
lalkozni a kutyussal, és a
kertjében szabadon rohan-
gálhat! Labdázik, szófoga-
dó, és játékos is!
Kérjük önöket, keressenek
bennünket! 

Tel: 06702041693 
E-mmail:  segitomancs@
fremail.hu
www.segito-mmancs.
gportal.hu

Ezeken az elérhetõségeken
várjuk a további bejelenté-
seiket is, a nem megfelelõ
állattartás miatt!

"KERESEM A
GAZDIMAT"
Lénának neveztük el ezt a
gyönyörû, 2 éves lányku-
tyust. A kapunkhoz kikötve
találtuk…
(Milyen lelketlen emberek
élnek köztünk!) Nagyon jó
házõrzõnek ismertük meg,
barátságos, szereti a gyere-
keket. Nagytermetû, tekin-
télyt követelõ kinézetével
már ránézésre távol tartja a
háztól a rossz embereket…
Dorka nevet adtunk ennek
a fehér-vajszínû, barna
fülecskéjû 6-8 hónap körü-
li lánykutyusnak. Õ kb.
spániel méretû lesz, na-

gyobbra nem fog nõni.
Bánthatták, elzavarhatták
- nagyon félénk szegényke.
(Utcáról hoztuk be.)

Mindkét kutyusnak na-
gyon jó gazdit keresünk, a-
ki igazi állatbarát, és nem
láncra verve fogja õket tar-
tani. Csak állatszeretõ, jó-
lelkû gazdik jelentkez-
zenek! Telefon: 06-20-803-
05-43 (Enikõ)

Szeretném  kérni  Önöket,
hogy  ha  van  lehetõségük,
segítsenek  bennünket  fa-
és  vasanyaggal,  a  kutyuso-
kat  száraztáppal,  élelem-
mel.  Közel  20  kutyust  tar-
tunk,  akiket  az  utcán  kó-
borlástól,  sintértelepre  vitel
elõl  mentettünk meg.  A
keneleket  javítani  kellene,
a  kutyusok  élelmezése  is
egyre  nagyobb  gondot  je-
lent.  Nagyon  kérem,  segít-
senek!
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Az év utolsó vendégei

KÕVÁRI TIBOR

Elõttem lapok, sûrûn tele-
írva. Beszámoló az "IRKA"
elsõ önálló évérõl. Hosszú a
sor, még végigolvasni is fá-
rasztó. Vendégek sora. Zö-
mében rangosak, de mind-
annyian figyelemre mél-
tóak. Akik jelenlétükkel
tisztelik meg rendezvénye-
inket, tanúsíthatják. Láto-
gatások, kiállítások, díjak,
tapsok. A körülöttünk ö-
rökké mozgásban lévõ világ
egy szeletkéje.  Folytonos-
ságot keresve jutok el az
utolsó programig. A "Fedél
Nélkül" lap írói, szerkesztõi
gárdája látogatott el hoz-
zánk. Mintegy tíz éve ven-
dégeskedünk, jelenünk
meg egyre színvonalasabbá
váló lapjukban többen is
Szigethalmon alkotó pol-
gárok közül. Hatodik éve
zárjuk velük együtt Kará-
csonyt várón, szerényen
ünnepelve a távozó évet.
Most, Pátriánkba látogat-
tak, itt költöttük el ízletes,
közös vacsoránkat, koccin-
tó pohár mellett barátkozva
ismerkedtünk egymás írá-
saival. 

A lap kinevelt egy ma már
figyelemre méltó alkotói
gárdát. Képzõmûvészeket,
írókat, akiknek folyam-
atosan biztosít pályázati
úton elnyerhetõ szerény
díjazást. Írásaik tehetségrõl
tanúskodnak, többnyire a

nehéz sorsok fájdalma,
idõnként komikuma az
érintettség erejével avat be
bennünket egy olyan világ-
ba, amit személyes sors-
ként szeretnénk elkerülni.
Írásaikban megjelenítõ erõ
van, alkotóikban a helyze-
tük miatti szemérmesség.
Többnyire álnéven írnak,
nehogy felismerhetõk le-
gyenek a talán rég fölbom-
lott kapcsolataik elõtt Meg-
tisztelõ, hogy beengednek
maguk közé munkáinkkal,
fölfedik elõttünk valós sze-
mélyiségüket, sorsukat.  

Tiszták, szomorúak, kese-
rûek, vidámak: -- megmu-
tatkozásra, szeretetre vá-
gyó emberek a Tûzgyík,
Mélosz, Droid, Csurika,
stb. álnevek, és valódi ne-
vek mögött, akik nem csak
nehéz helyzetük, de tevé-
kenységük jogán is figyel-
met érdemelnek. Vásárol-
ják, olvassák lapjukat, ér-
demes!  Akinek módja van
támogassa õket a Menhely
Alapítványon keresztül.
Címük, minden megjelenõ
példányban megtalálható.
Számlaszámuk: /13700016-
01950018/

A lap felelõs szerkesztõje
Kepe Róbert, Koordinátora
Boros Györgyi. Köszönjük,
hogy vendégíróik lehetünk,
s vendégeink voltak egy
újabb baráti találkozóra.

Szeretettel  meghívjuk  a
Négyszínvirág  Óvoda  nevé-
ben  egy  jótékonysági  délu-
tánra. A délutánunkon ösz-
szegyûlt adományokat egy
súlyosan beteg, Szigethalmon
lakó óvodásunk javára a-
jánljuk fel. Luca nyáron töl-
tötte be harmadik életévét,
szeptemberben kezdett óvo-
dánkba járni. Életvidám, ele-
ven tekintetû, mosolygós
gyermeknek ismertük meg.
Az õszi szünet elõtt úgy búc-
súztunk, hogy a nagymamá-
hoz megy iskolás testvérével.
Néhány nap elteltével kaptuk
a telefonhívást, hogy Luca
lábában rosszindulatú daga-
natot találtak, már meg is
mûtötték. Sokkolt a hír ben-
nünket. Azóta már több ke-
moterápiás kezelésen is túl
van. Óvodás társai nem felej-
tették el, sokat emlegetik, vár-
ják, hogy mikor jön újra. Luca
meg akar gyógyulni, óvodába
akar járni! Szívbõl kívánjuk,
hogy mielõbb közöttünk le-

hessen. De addig még hosszú
út áll elõtte, és családja elõtt.
Magyarországon évente mint-
egy 2500 gyermek szenved
daganatos betegségben, de a
beteg gyerekek 70%-át már
gyógyítani tudják. A felépülés
és a rehabilitáció azonban na-
gyon hosszú lelki és testi i-
génybevétellel járó folyamat,
mely 5 évig, de akár tovább is
próbára teheti a gyermek és
családja tûrõképességét. Eh-
hez  kérjük  anyagi  támogatá-
sukat!
Jótékonysági  délutánunkat
2010.  február  12-één  17:00-
kor  tartjuk  a  Narancssárga
tagóvodánk  tornatermében
(2315  Szigethalom,  Rákóczi
Ferenc  u.  145.)
Rendezvényünk  fõvédnöke:
Fáki  László  polgármester  úr
Díszvendégünk:  Rippel  Ferenc
Rendezvényünk két részbõl
áll: óvodásaink mûsora és az
óvó nénik mûsora
Adományaikat a helyszínen
lévõ gyûjtõládában helyezhe-
tik el.

További  információ:
Csurcsiáné Török Ilona 
Tel.: 06-70-938-9796
A rendezvényen a média is
képviselteti magát.

Tasnádi Tünde óvodavezetõ,
Csurcsiáné Török Ilona gyer-

mekvédelmi koordinátor

Tisztelt lakosság!
2010.  március  15-één  Szigethalom  Zöld  Háló  Kh.  Egye-
sülete  az  AMME-vvel  ismét  megrendezi  az  eddig  nagy  si-
kerrel  járó  Rügyfakadás  és
Virágkiállítást  kiegészítve
virágbörzével. Ezért az len-
ne a kérés minden virágot
szeretõhöz, hogy magva-
kat, hagymákat, gumókat,
akár cserepes virágot sze-
retnének cserélni vagy dí-
szítésre adni, nagy öröm-
mel fogadjuk. Egyben már most jelezzük, hogy az idén
szintén meghirdetjük a Szép kertek, rendezett porták
fotópályázati lehetõséget, szeretnénk ha minél többen
csatlakoznának ehhez a szép tevékenységhez, ezzel kap-
csolatban is várjuk az érdeklõdést! Remélem mindenki
tudja: "Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet."
Tisztelettel: 

Regényi Tiborné Aranka
Tel.: 06 70/ 263-4855

Óvodások egy óvodásért



2010. február Szigethalmi Híradó 7. oldal

SZ.L.E.  FÓRUM: IDE VÁRJUK AZOKNAK A SZIGETHALMI LOKÁLPATRIÓTÁK ÖTLETEIT ÉS ÉSZREVÉTELEIT AKIK
A VÁROSUNK ÉPÍTÉSÉRE ÉS SZÉPÍTÉSÉRE JAVASLATOKAT TESZNEK.
VÁRUNK    MINDENKIT  A  SZ.L.E.  SORAIBA,  AKI SZÍVESEN TESZ VÁROSUNKÉRT, ÉS ANNAK LAKÓIÉRT!
E-MAIL :INFO@SZIGETHALMILOKALPATRIOTAK.HU; WEB :WWW.SZIGETHELMILOKALPATRIOTAK.HU
IWIW:SZIGETHALMI LOKÁLPATRIÓTÁK DEÁK  GÁBOR TELEFON :06 70 938 99 69 SZ.L.E. 
SZEMÉLYES : GYÁRTELEPEN A KULCSMÁSOLÓNÁL 

VARÁZSLATOS ESTE A SZIGET NÉPTÁNC EGYESÜLET JÓVOLTÁBÓL

Betlehemi esték - gesztenyével, sült tökkel

DEÁK GÁBOR

SZ.L.E. elnök

Karácsony elõtt kedves
meghívásnak tettünk ele-
get. A néptáncosaink hív-
tak meg a Tököli Mûvelõ-
dési Házban megrendezett
"MÛVÉSZETI NAPRA". Igazi
havas téli idõ köszöntött be
a rendezvény napjára. Ven-
déglátóink nagy kedvesség-
gel, forró teával, sült tökkel
és sült almával fogadták a
szép számú látogatókat a-
kik kíváncsiak voltak a ren-
dezvényre. Úgy látszik "fü-
lest" kapott a közönség,
hogy egy kitûnõ elõadás

lesz, mert a kellemetlen idõ
ellenére megtelt a nézõtér.
FERGETEGES mûsorban
volt részünk a Néptáncosa-
ink és vendégeik jóvoltából.
A fellépõk voltak:
Tököli Délszláv Táncegye-
sület, Kiskun Táncegyesü-
let és Kiskun Virágai, Kállai
Melinda és Szanyó István,
Szigethalmi Nyugdíjasok
Baráti Köreének Aszszony-
kórusa, Bel Cantó Kamarakó-
rus, Szigethalmi Felnõttkórus,
Bara Népzenei Együttes.
Vendéglátásban segített a
Vidám Nyugdíjasok Klubja
Igazi profi elõadás volt.
KÖSZÖNJÜK!

FARKAS CSABA
SZ.L.E. tag

Szigethalom Önkormány-
zata és a Városi Szabad-
idõközpont az idén is

megszervezte a hagyo-
mányos betlehemi estéket
december 22-24-én a Dísz
téren. A meglehetõsen
szeszélyes idõjárás elle-
nére - elsõ nap még csi-
korgó hideg volt, második

nap a hirtelen jött olvadás
és esõ miatt már a sarat
dagasztottuk - több szá-
zan keresték fel a betle-
hemi jászolt, az árusokat
és a vendéglátókat. A
színpadon szinte minden

korosztály képviseltette
magát. A profi mûvészek
mellett mûsort adtak az
óvodások, a cserkészc-
sapat, énekelt a felnõttek
kórusa és a nyugdíjasok
asszonykórusa. A színpad
körül felállított kilenc
faházban a látogatók vá-
sárolhattak karácsonyi
apróságokat, fogyaszthat-
tak a kürtõs kalácsból és
leöblíthették azt egy po-
hár forralt borral. (A gye-
rekek természetesen teát
vagy üdítõt kaptak.) 

A leglátogatottabb faház
idén is a betlehemi jászol
volt az életnagyságú figu-
rákkal, az igazi csacsival
és báránnyal. Mi lokál-
patrióták a régi telek han-
gulatát idézve frissen sült
tökkel és gesztenyével
vártuk az érdeklõdõket.
Szívesen fogadtuk a sütõ-
tököt szeretõ, visszatérõ
vendégeket, és örömmel
kínálgattuk a sült tököt
már alig-alig ismerõ
gyerekeket...
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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

Osváth Erzsébet: 
SSüüll  aa  ffáánnkk

Serceg a zsír,
sül a fánk,
Fényessárga serpenyõbõl
ragyog ránk.

Illatozik,
nõ, dagad,
az orrunkat csiklandozó
jó falat.

Már a tálon,
a sok fánk,
Fehér cukorfelhõ alól
nevet ránk.

Ránk nevet
és integet.
Itt a farsang, vidám farsang,
gyerekek.

Ádám Istvánné, Adorján Botond
(Tököl), Balogh József,Bánóczy
István és Bánóczy Istvánné, Bata
Ilona, Budai Lajos, Csaja Gabri-
ella, Csovák Ernõné, Cziegler Atti-
la, Demjén Laura, Deres József,
Doroginé Kaszab Rita, Fábry
család, Faragóné Juhász Ágnes,
Fehér Dezsõné, Fülöp Zsuzsanna
(Szigetszentmiklós), Garai Szilvia,
Dr. Gíber Tibor,  Hontváriné Ha-
raszti Katalin, Kabai György,
Kohut Pál, Kohutné Fehér Anikó,
Körmöczi Julianna, Kürti Zoltán,
Marics Simon (Tököl), Marton
Petra, Dóra, Zsuzsanna, Máté Ti-
borné, Megyesi Tiborné, Papp
Károlyné, Porjesz Emma (Sziget-
szentmiklós), Száger Erika (Duna-
varsány), Somodi Gyuláné, Tor-
zsás Szilvia. Köszönjük  az  Idesüss
szerkesztõségének,  Bárány  Ta-
másnak  azt a támogatását, hogy
évek óta rendszeresen kedvez-
ményesen jelenteti meg a könyvtár
adóreklámját. Támogatásukat kö-
szönjük!

Miszori Sándorné könyvtárigaz-
gató és munkatársai

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

Újdonságaink
Szakirodalom:  
Tarján Tamás: 303 magyar regény, amit el kell olvasnod mielõtt meghalsz
Csiffáry Gabriella: Rejtett arcok: híres magyarok más oldalról
Ajtay Ferenc: Erdély természeti csodái
Atkins, Sue: Legyél te a legjobb szülõ!
Nagy Zoltán András: Bûncselekmények számítógépes környezetben

Szépirodalom:
Gier, Kerstin: Anyák maffiája
Brown, Dan: Az elveszett jelkép
James, Syrie: Charlotte Bronte titkos naplója
Roth, Philip: Düh
Méhes György: Egyetlenem: medalionok Erzsébetrõl
Rejtõ Jenõ: Mi Újság Wagner Úr?- Rejtõ Jenõ füveskönyve
Döblin, Alfred: Berlin Alexanderplatz
Fejõs Éva: Eper reggelire

Gyermek-  és  ifjúsági  irodalom,  szakirodalom:
Bartos Erika: Bogyó és Babóca jelmezbálban
Zalán Tibor: Dani a nagy családerdõben
Földi Kinga: Tündércsalogató
Arannega, Merce: Szellem szeretnék lenni!
Wilson, Jacqueline: A tesóm nem semmi
Alexie, Sherman: Junior: egy indián naplója
Böszörményi Gyula: Rontásûzõk 1.: Az idõkút

Tisztelt  Lakosok,  Kedves  Olvasóink!  Szeretném  figyelmükbe  ajánlani  V.
Kulcsár  Ildikó:  Kocsmából  is  lehet  könyvtár  c.  írását  (Nõk Lapja 2010. jan.
6. 30. old.), mely  a  Szigethalmi  Hegedüs  Géza  Városi  Könyvtárról  szól.

Tisztelt  Olvasóink,  Szigethalmi  Lakosok!
Kérjük,  hogy  személyi  jövedelemadójuk  1%-áával  továbbra  is  támogassák  a
Hegedüs  Géza  Városi  Könyvtár  tevékenységét!  Adószámunk:  1  6795028-11-

13.  A  felajánlott  összeget  az  építkezés  folytatására  fordítjuk!  Köszönjük
támogatásukat!
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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,
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A d v e n t  S z i g e t h a l m o n
Még november végén kap-
tam egy "csatába" szólító
szép üzenetet. Ez a lapocs-
ka adventi kézmûves fog-
lalkozásra invitálta a város
apraját-nagyját. Ma, ami-
kor szép régi magyar ha-

gyományok esnek a hang-
zatosan "multikulturális-
nak" hívott mindent elá-
rasztó "helovinezésnek, va-
lentinezésnek" és egyéb a
kereskedõk és a média által
felpumpált lufinak áldoza-
tul, üde oázis volt ez a
meghívás.
Össze is trombitáltam né-
pes kis 5. c osztályomat és
december 14-én megjelen-
tünk a város múzeumában.
Itt Ica és három lelkes se-
gítõje várt bennünket kéz-
zel formázott szaloncukor-
ral, posztóval, tobozzal és
mindenféle szigorúan poli-
bigyómentes anyagokkal.
Öröm volt végignézni a
terülj-terülj asztalkákon. A
csapat 4 felé oszlott: volt
aki kis tobozfigurát ké-
szített, volt aki saját maga
csomagolta a Tannenba-
umra valót és  volt aki vi-
aszlapocskából gyertyát
hengergetett. Ahogy a kü-
lönbözõ csoportok közt
"vándoroltam" fényképezõ-
gépemmel mindenhol ösz-

szedugott bucijú, lelkes
magoncokat láttam szor-
goskodni.  Jó egy óra telt el,
jókedvû, zsivajos mégis
munkás egy óra. Készültek
a szuvenírok. Közben befu-
tott az alsós ofõ, Mucska

Gabi néni. Öröm volt látni,
ahogy a kisbuksik köré se-
reglettek. Befutott a ma-
gyartanár Kontha Gabi né-
ni is, újabb röpke örömkö-
dés és pauza. Végül min-

den "csemetém" elkészítet-
te a maga szaloncukor kis-
baba, csillámporos álom
kombóját. Ezután jött a
legfelemelõbb pillanat. Ki-
mentünk az udvarra, kö-
rülálltunk egy grandiózus
adventi koszorút, meggyúj-

tottuk az aktuális gyertyát
és aranytorkú osztályom
dalra fakadt (Ica, Te ki-
imádkoztad belõlük ezt is.)
A szó igazi és átvitt értel-
mében angyal szállt kö-
zénk. ( Engem eltiltottak az
énekléstõl! Vajon miért?) Az
egyik angyalka forró és
mennyei teát kínált. A má-
sikat nem láttuk, de tuti ott
volt köztünk! Éreztem-
éreztük!
Ica, köszönöm ezt a közel 2
órás varázslatot. Elvará-
zsoltad a gyerkõcöket. Kö-
zénk hoztad a régi nemes
hagyományokat. Ja….. és a
kertben ott a koszorúnál
odacsábítottad azt a bizo-
nyos angyalkát. Azt, aki a
béke és a szeretet perceit
adta nekünk. ( Így együtt
az 5. c-nek!)
Ica még elmesélte, hogy
több mint 500-an vettek
részt a foglalkozásokon. 
Na, kérem ez a siker nem a
sokezredik reformcsomag.
Aki megteheti, jövõre ke-

resse fel így advent táján a
múzeumot és találja meg a
maga angyalkáját.

Nád Béla és az 5.c
(innen a "szentektõl")

M e g h í v ó
Készüljünk  együtt  a  farsang-
ra!  Szeretettel  meghívunk  a

He ly tör téne t i

Gy jteménybe
2010.  február  12-één  pénte-
ken  14  -118  h-iig  tartandó  far-
sangi  készüldésre.  Hagyo-
mányos  busó,  állatos  álarcok
készítése.  Farsangi  fánk  és  vi-
dám  farsangi  hangulat  vár.

Belép:  400  Ft/f.  A  prog-
ramra  jelentkezni  a  06-770-
380-776-881,  valamint  a  06-
24-4401-8837-ees  telefonszá-
mon  lehet,  vagy  személyesen
a  Helytörténeti  Gyjteményben

(2315  Szigethalom,
Fiumei

u.48.)  nyitva-
tartási  idben.  Minden  ked-
ves  érdekldt  szeretettel  vá-
runk.

Kleineizel  Ilona
Horváth  Barbbara  

múzeumpeddagógus  
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Élet az óvodában-iskolákban-bölcsiben

Szent István - hét
"Az élet körforgás. Tartsd a végtelent két kezedben, az örökkévalóságot egy órában." (W. Blake)

VASLAKI JUDIT

Nem egy órában, egy hétig
emlékeztünk  Szent István
királyunkra, a 10 évszázad-
dal ezelõtti államalapításra,
uralkodására. A karácsonyi
szünet elõtti héten iskolánk
diákjai különbözõ formá-
ban, közösségi tevékenysé-
gekben  emlékeztek névadó
királyunkra.
Az elsõ napon, hétfõn a
harmadik adventi gyertya
meggyújtása után, az osz-
tályok jeleneteket mutattak
be, melyek Szent István
életérõl, családjáról, koro-
názásáról, uralkodásáról
szóltak. A projektoros vetí-

tés a szent király magyar-
országi emlékhelyeit, szob-
rait mutatta be, többek kö-
zött a szigethalmi Szent
István-szobrot. A jelenetek
között kiemelkedõ volt az
5.b,6.a, 6.b, és a 8.a osz-
tály produkciója. A bemu-
tatók után kezdõdött min-
den osztály számára a tör-
ténelmi vetélkedõ. A kvíz-
kérdések értékelése két ka-
tegóriában folyt. A kisebbek
- 4.-5.-6. osztályosok -  az
5.a-sok, a nagyobbak közül
a 7.a-sok  voltak a legered-
ményesebbek.
Második nap, több osztály
a Fõvárosi Nagycirkuszban
volt. A szerda azoké volt,
akik szívesen táncoltak,

illetve kézmûveskedtek. A
táncházban moldvai és gyi-
mesi csángó táncokat ta-
nulhattunk eredeti moldvai
zenésztõl és  a Mokányos
együttes zenész, táncos
tagjaitól. A kézmûvesek ka-
rácsonyi díszeket, ajándé-
kokat készítettek. A csütör-
tök a sportolóké volt. A csí-
põs hidegben 450 m-es vál-
tó futásban mérhették ösz-
sze a diákok a gyorsaságu-
kat.
Ádáz küzdelem bontakozott
ki  a 8. a és a 8.b között,
melyet végül a bések nyer-
tek. A tornateremben pedig
a 4.-5.-6. évfolyamosoknak
a tanárok csapatával ü-
gyességi  váltóversenyeket

rendeztünk. A tanári csa-
pat gyõzött. A 7.-8-dikosok-
nak is a tanárokkal mér-
kõztek teremhokiban, ko-
sárlabdában és röplabdá-
ban, melyekben a diákok a-
lulmaradtak a tanárokkal
szemben. A  hét programja-
inak befejezése a Gróf Széc-
henyi Általános Iskolában
megtartott karácsonyi kon-
cert volt, melyen a "szen-
tistvános" diákok -  szinte
minden osztályból -  ének-
kel, tánccal, jelenettel, bet-
lehemes játékkal, verssel,
köszöntötték  a közelgõ
ünnepet, egymást, szülei-
ket, tanáraikat, a meghí-
vott vendégeket.

"Egynek minden nehéz, soknak
semmi sem lehetetlen."

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Az a gyermek, aki az iskolába lépés-
hez szükséges fejlettséget elérte, és
2010. május 31. napjáig hatodik é-
letévét betölti, megkezdi a tankötele-
zettség teljesítését 2010. szeptem-
berében. Tankötelezettségének kez-
detén minden gyermeket be kell írat-
ni az iskolába. A szülõ (gondviselõ) a
meghirdetett idõpontban köteles tan-
köteles gyermekét beíratni a gyermek
lakóhelye szerint illetékes vagy a vá-
lasztott iskola elsõ évfolyamára. A
gyermeket elsõsorban abba az általá-
nos iskolába kell felvenni, amelynek
körzetében lakik. Amennyiben a
szülõ gyermekét más iskolába kíván-
ja átíratni, azt a körzeti iskolában be
kell jelenteni. A választott iskolába
való felvételrõl az igazgató dönt. A
tankötelezettség teljesítéséért a szülõ
felelõs. A közoktatási törvény alapján
a szülõ joga, hogy megismerje a neve-
lés-oktatási intézmény nevelési, illet-
ve pedagógiai programját, házirend-
jét, tájékoztatást kapjon az abban
foglaltakról. A fentiek alapján Szi-
gethalom Város Önkormányzata

2010.  február  3-áán  szerdán,  18.00  ó-
rai  kezdettel  a  Városi  Szabadidõ-
központban  SZÜLÕI  FÓRUM-oot  tart,
melynek célja a családok iskolavá-
lasztással kapcsolatos tevékeny-
ségének segítése. A fórum lehetõséget
ad aktuális kérdések felvetésére is.
Megjelenésére feltétlenül számítunk.

S z ü l i   F ó r u m   A  SÁRGA ÓVODA "GONDOLKODJ

EGÉSZSÉGESEN"  PROGRAMJA

SÁRGA ÓVODA DOLGOZÓI

Óvodánk több éve vesz részt a Gondolkodj
egészségesen nevû programban. Minden
évben más-más, az egészséges életmódot
erõsítõ programokat szervezünk a gyere-
keknek, felnõtteknek. Így valósult meg fel-
nõttek részére a szelektív hulladékgyûjtés
két formája: Papírgyûjtés az udvaron el-
helyezett konténerekben és a használt e-
lem gyûjtése, ami az óvoda épületében el-
helyezett zárt dobozba történik. Ezeket a
tevékenységeket természetesen a gyere-
kekkel is végezzük. Minden csoportban
már külön tartóba gyûjtjük a papírhul-
ladékot, s a behozott elemeket közösen
tesszük a tartóba.
Ebben az évben egy különlegességgel sik-
erült bõvítenünk a programjainkat. Meg-
hívásunkra Izsák Szilvia jóga-oktató tar-
tott bemutatót felnõtteknek, gyerekeknek
egyaránt. Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni, hogy gazdagította a napunkat és
jól megtornáztatott kicsiket, nagyokat.
Befejezésül elfogyasztottuk a gyerekekkel
elõzõleg közösen készített gyümölcssalá-
tát. Reméljük sikerült az egészségesebb
életmódra ráirányítani a figyelmet a prog-
ramjaink által, s egyre többen tartják
majd fontosnak egészségük megõrzését,
környezetük megóvását.



2010. február Szigethalmi Híradó 11. oldal

Téli  Tárlat
A Gróf Széchenyi István Általános Iskola 2. a osztályos tanulói 2010. január 8-
án meglátogatták a Városi Szabadidõközpontban megrendezett "Mese és költé-
szet csodája" kiállítást. A gyerekek személyesen beszélgethettek az alkotókkal,
akik szívesen válaszoltak a feltett kérdéseikre. A kiállított tárgyak között talál-
kozhattak saját munkáikkal is. Köszönjük a kiállítás megrendezését, amely i-
gen színvonalas volt. 

Markó Tiborné osztályfõnök

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretnénk kifejezni köszönetünket
Fáki László Polgármester Úrnak és
Dr. Schuller Gáborné alpolgármester
Asszonynak, hogy a Szigethalmi Ön-
kormányzat által anyagi támogatást
nyújtottak a Négyszínvirág Óvodá-
ban már hagyománnyá vált "Ka-
rácsonyi Kincskeresõ Ünnepség" lét-
rejöttéhez és a hátrányos helyzetû
családok támogatásához, valamint
azt, hogy személyes megjelenésük-
kel, a csomagok kiosztásával emel-
ték az ünnep fényét! Köszönjük min-
dazoknak az adományozóknak, akik
a "Tégy jót egy családdal" jótékony-
sági felhívásunkra ruhákat, játéko-
kat, könyveket, tartós élelmiszereket
adományoztak az óvodának! Továb-
bá a "Jótékonysági musical est" ren-
dezõinek  és szereplõinek, akik elõ-
adásuk révén összegyûjtötték a
cipõs doboznyi ajándékokat;  vala-
mint a Szigethalmi Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat vezetõjének
és munkatársainak , hogy eljuttat-
ták rászoruló óvodásaink számára.
Köszönjük a több láda felajánlott
narancsot és mandarint Lép János
zöldségesnek, amit a mûsor után fo-
gyaszthattak a vendégek és még a
csomagba is került belõle. Végül, de
nem utolsó sorban szeretném meg-
köszönni az óvoda vezetõségének, a
gyermekvédelmi felelõsöknek és a
kollégáimnak áldozatos munkáju-
kat, és a nagyon kedves mûsort,
amit Mihalik Eszter és az óvodások
nyújtottak! Igazán eredményes, él-
ményekben, "Kincsekben" gazdag
délutánt tudhatunk magunkénak,
amit elárultak a meghívottak csillogó
szemei és köszönõ szavai. Ezért
megérte mindannyiunk fáradozását!

Balláné Csányi Krisztina 
gyermekvédelmi munkaközösség vezetõ

Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani a szigetszentmiklósi Nagycsalá-
dosok Egyesületének, és Galambos
Istvánné (szakreferens) adományo-
zónak, a szigethalmi Négyszínvirág
Óvoda, Sárga tagóvodájába járó
gyermekek és további hat család ré-
szére juttatott adományaiért.

Sárga óvoda

A Szigethalom Négyszínvirág Óvoda
Zöld tagóvodájának Micimackó cso-
portos gyerekeit és felnõtt tagjait
2009 novemberében nagy öröm érte.
A fürdõszoba teljes gépészeti része
megújulhatott László Keve családja
jóvoltából, akiknek ezúton is nagyon
köszönjük felajánlásukat és munká-

jukat, az anyagi fedezettel egyetem-
ben. Ennek következtében új WC
kagylókat, WC keféket, víztakarékos
tartályokat, új mosdókat, bukó-nyíló
csaptelepeket és új zuhanytálcát
kaptunk a hozzá illõ zuhanyfejes
bukó-nyíló csapteleppel. A fürdõszo-
ba ezáltal nem csak esztétikusabb és
higiénikusabb lett, hanem nagyobb
teret enged a gyermekek számára a
vízzel való nagyobb takarékoskodás,
s ebben az egyéni feladatvállalás
megvalósításában. Köszönjük!

A Micimackó csoport apraja-nagyja

Kõvári Tibor
Grafitba álmodtalak

s magamra hagytál…

vergõdtem rám ült porában,
sóvárogva az esõs földek szagát
cipeltem az idõk viharát, s az
hurcolt engem: -- hol parány
voltam, hol föllobbanó parázs
a harsanó indulók sodrában…
-a nyár csókja izzadt volt-
fülembe búgó szót borongó
társam az õszi szellõ szólt…
----------- zúzmarás hajnalon
megmart a tél foga, s bennem
bujkáló grafitos vágyam
káprázott a fagy fölé álmot,

s visszaálmodtalak…

hosszú álmomban mikor
megjelentél ahol vártam,
zúzmarámat megérintve
arcod, csak úgy, lágyan,
-- hogy ne ejtsen karcot,
lobbant bennem az érzés…!
újból az elveszített parton
jártam ahol…Te, fogadtál: --
mosolyod láng volt a télderes
sminken, tûzforróvá tettél,
------------ megtalált kincsem!
S grafiton, gyémántként szikrázott
a virradatba hullott alkony.

2010. 01. 10.

AA  GGrróóff  SSzzéécchheennyyii  IIssttvváánn
ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  ttaannuullóóii  ééss
ddoollggoozzóóii  nneevvéébbeenn  mmeeggkköö-
sszzöönnjjüükk  aazz  11%%  aaddóó  ffeellaajjáánn-
lláássuukkaatt..  TTiisszztteelleetttteell  kkéérrjjüükk
ÖÖnnöökkeett,,  hhooggyy  22001100-bbeenn  iiss
ttáámmooggaassssáákk  aallaappííttvváánnyyuunn-
kkaatt..  SSzziiggeetthhaallmmii  GGyyeerrmmeekkeekk
MMoossoollyyááéérrtt  AAllaappííttvváánnyy  aaddóó-
sszzáámmaa::  1188666600554444-11-1133
KKöösszzöönneetttteell::

EEggyyeedd  JJoolláánn  
aa  kkuurraattóórriiuumm  eellnnöökkee
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Csemetenevelde

Menjen vagy maradjon- az iskolakezdés problémái
BORI JUDIT

fejlesztõpedagógus

Elérkezett a második félév,
ami a tavasz beköszöntét,
az iskolai beiratkozásokat
hozza el sok család és kis-
gyermek számára. A meg-
szokott és szeretett óvodai
fészekbõl egy nagyobb is-
meretlen fészekbe kerül
csemeténk, ami minden bi-
zonnyal nagy izgalmat je-
lent. Az elsõ és legfon-
tosabb kérdés, hogy elen-
gedhetjük-e, alkalmas-e
már arra, hogy új közegbe
kerülve, önállóan is megáll-
ja a helyét, képes legyen fi-
gyelni a feladatokra, és el-
viselje az esetleges kudar-
cokat. Képes-e új baráti
kapcsolatok kialakítására,
tud-e alkalmazkodni a kö-
töttségekhez? 

MMiitt  vváárr  eell  aa  ttaannííttóó
nnéénnii??  
Ez a kérdés természetesen
csak általánosságokban vá-
laszolható meg, hiszen függ
a tanító tapasztalatától, a
pedagógiai attitûdtõl, az
iskolatípustól, a módsze-
rektõl. Optimális esetben
figyelembe veszi, hogy a
gyerekek néhány hónapja
jellemzõen még egész nap
játszottak az oviban - van,
aki még aludt is ebéd után
-, ezért szükség van a be-
szoktatásra, átállásra, ami
akár több hét is lehet.
Persze gyakran nem ezt
tapasztaljuk, ezért jó, ha mi
is felkészülünk, és a gyere-
keknek is segítünk.

Az elsõ fontos dolog - ami
már az óvoda vége felé
egyértelmûen ki kell hogy
alakuljon - az önállóság az
öltözés, étkezés, tisztálko-
dás terén. Gondoljuk át,
tud-e egyedül cipõt kötni, a
kikészített ruhát felvenni,
hiszen pl. a tornaóra után a
tanító nem tud egy osztály-
nyi gyereknek segíteni.
Fontos, hogyan használja

az evõeszközöket, az
illemhelyet, tud-e egyedül
étkezni? Ha ezeken a te-
rületeken ügyes, könnyebb
lesz neki az elsõ néhány hét
az iskolában.
Az önellátásban elért fej-
lettség mellett fontos kér-
dés a szociális érettség.
Mennyire könnyen válik el
a szüleitõl, mennyire maga-
biztos ismeretlen közegben,
illetve mennyire nyitott
kortársai felé. A kezdeti
nehéz elválás természetes,
sok helyen elfogadják a
szülõk jelenlétét az elsõ
hetekben, de ha ez elhúzó-
dik, nagyon megnehezíti a
sikeres iskolakezdést. Gon-
doljuk át, hogyan illeszke-
dett be az óvodába - esetleg
bölcsõdébe -, és mit várha-
tunk iskolakezdéskor.
A színes pedagógiai mód-
szerekkel dolgozó pedagó-
gusok sok szemléltetõesz-
közt használnak, sokféle
könyvbõl tanítanak. Ez
mindenképpen jó, de kez-
detben megnehezíti a gye-
reknek a tájékozódást a
könyvek, füzetek, tárgyak
sokaságában. Segíthetünk
neki, ha otthon is rendsze-
resen rendet kell tartani a
játékok között. Kezdetben
együtt rakjunk rendet, ké-
sõbb már megkérhetjük,
hogy egyedül tegye meg, így
szeptemberben könnyeb-
ben eligazodik az iskolatás-
kájában a sokféle dolog
között, és megszokja, egy-
szerûbb az élete, ha rendet
tart maga körül. Ezt a
tanító néni szinte már az
elsõ napon elmondja, és
hamar el is várja a gyere-
kektõl. 

Ha már jól tájékozódik a
tárgyak között, azt is várja
a tanító, hogy a gyerek fi-
gyeljen az órán. Ez nem
mindig könnyû. A hat-hét
éves gyerekek szándékos és
tartós figyelme kb. 20 per-
cig tartható fent, és sok
minden befolyásolja. A leg-
fontosabb kérdés, mennyi-
re motivált, érdeklik-e a

feladatok, fontos-e neki a
sikeres megoldás. Ha
szívesebben játszik a ked-
venc kisautóval, beszélget,
izeg-mozog, akkor lemarad
az órán, és nehéz lesz neki
felvenni a tempót. Elvárha-
tó, hogy legyen feladattuda-
ta, és elvégezzen olyan
feladatot, is ami számára
nem annyira érdekfeszítõ.

HHooggyy  iisskkoollaaéérreetttt
lleeggyyeenn  
Figyeljük meg mennyire
kitartó, és hogyan viseli a
kudarcot. 
Fontos, hogy képes-e betar-
tani a szabályokat, és ezért
fontos az is, hogy az otthoni
szabályok, keretek betar-
tását következetesen elvár-
juk. Ha megbeszéltük, hogy
meddig nézheti a tévét,
vagy meddig biciklizhet a
barátaival, akkor ezt tart-
suk is be. 
Adjunk neki otthon rend-
szeres, egyszerû feladato-
kat, amit nehézség nélkül
el tud végezni - például asz-
talterítés, tornazsák össze-
rakása, rendrakás a szobá-
jában -, és dicsérjük meg,
ha ezt sikeresen megtette.
Természetesen ezeken kí-
vül is van még néhány kér-
dés, amit érdemes át-
gondolni.

Az iskolai helytálláshoz
nélkülözhetetlen a terhel-
hetõség, a testi érettség.
Fontos, hogy megtörtént-e
az úgynevezett alakváltás,
amikor a kisgyermekes tes-
tarányok megváltoznak, a
karok megnyúlnak. Ez a
szülõknek is látványos,
hiszen a kisgyerek karak-
tere óvodásból iskolássá
válik. Megkezdõdik a fog-
váltás is, aminek kezdete
szintén a változást jelzi.
Az is fontos, hogy mikor és
mennyit alszik, hogyan vi-
seli a fáradságot. Ha fizi-
kailag érett a gyerek, szük-
séges még néhány gondol-
kodásban is tetten érhetõ
fejlõdés. Képessé válik több

szempont figyelembevéte-
lével dönteni, felismer ösz-
szefüggéseket, ráismer lé-
nyeges elemekre, jól hasz-
nálja az egyszerû analógi-
ákat. Képes a részekbõl
összerakni az egészet,
számfogalma 6-os körben
jellemzõen kialakult, érti a
több-kevesebb fogalmát.
Kerek mondatokban beszél,
beszéde érthetõ, és képes
egyszerû történetet felidé-
zni, mondatokat megismé-
telni, képeket, formákat
felidézni. A beszédkészség
mellett rendelkeznie kell a
rajzkészség bizonyos foká-
val is. Ezek a készségek az
óvodai élet, a spontán játék
során maguktól fejlõdnek,
és elérve az iskolaérettsé-
get, a legtöbb kisgyermek-
nél kialakulnak. Ha még-
sem, fel kell deríteni az o-
kokat, és célzott fejlesztés-
sel kell megtámogatni a
szükséges részterületeket. 
Ha alaposan végiggondol-
juk ezeket a kérdéseket,
talán könnyebben tudunk
dönteni, hogy menjen is-
kolába vagy maradjon óvo-
dában gyermekünk. Ter-
mészetesen sok egyéb kér-
dés is befolyásolhatja elha-
tározásunkat, pl. az óvodai
csoport összetétele, az óvó-
nõ tapasztalatai, a család
egészének, életvitelének
szempontjai. 

Az iskolakezdés hosszú
távon meghatározza gyer-
mekünk életét. Nehéz dön-
tés. Jó lenne, ha az iskolai
élet nem lenne túl nagy te-
her a számára, mert az elsõ
iskolai év sikerei vagy ku-
darcai hosszú távon be-
folyásolják a gyermek isko-
lai karrierjét. A kudarc
elkedvetleníti, a sikertelen-
ség motiválatlansághoz,
magatartási és tanulási
problémákhoz vezethet.
A legfontosabb, hogy le-
gyünk körültekintõek. Ha
bizonytalanok vagyunk,
kérjük szakember segítsé-
gét.
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Zöld-sziget

" A  f ö l d e t  n e m  a p á i n k t ó l  ö r ö k ö l t ü k ,  h a n e m  
u n o k á i n k t ó l  k a p t u k  k ö l c s ö n "
SZILÁGYI GERGELY

környezetvédelmi ügyintézõ

Ez az idézet egy nagyon
bölcs indián szájából hang-
zott el sok-sok évvel ezelõtt,
aki figyelembe vette fiai,
unokái és az azt követõ ge-
nerációk érdekeit is. Min-
denki ismeri azt a tényt,
hogy a természetes dolgok-
miután az ember megérin-
ti-, mesterségessé válnak.
Megtörtént cselekedeteken
ugyan már nem tudunk
változtatni, de ne ragad-
junk le annál a ténynél,
hogy ha valamit elhasznál-
tunk, akkor azt soha többé
nem használhatjuk fel me-
gint, mert pár éven belül
gyermekeink a szemétdom-
bokra építhetik házaikat.
Igenis kötelességünk, hogy
bizonyos környezetvédelmi
lépéseket mi magunk is te-
gyünk! Miért  ne  lehetne  ez
a  szelektív  hulladékgyûj-
tés? Hiszen a szeparáltan
gyûjtött különféle anyago-
kat a mai ipar számos he-
lyen (a hírekkel megegyezõ-
en) valóban fel tudja hasz-
nálni, és visszaforgatásuk-
kal energiát spórolhatunk
meg, és mindemellett a hul-
ladékok mennyisége is
csökken. Szigethalom  utcá-
in  is  megtalálhatók  az  eh-
hez  szükséges  hulladék-
gyûjtõ  edények, vagyis a le-
hetõség mindenki számára
adott. De fontos megemlí-
teni, hogy a hulladékgyûjtõ
szigetek nem hulladéklera-
kók, tilos mellé zsákokban
szeparálatlan hulladékot
letenni (pl.: sertés belsõsé-
geket!!!), vagyis arra kérnék
mindenkit, hogy a megfe-
lelõ edényekbe a megfelelõ
hulladék kerüljön!

Zöld  színû: vegyes  üveg
Fehérszínû:  alumínium  
SSáárrggaa     ss zz íí nnûû :: mûanyag

palack  (PET)  (Össze  kell  taposni!!)
Kék  színû:  papír

Sok helyen hallunk riasztó
tényekrõl, globális felme-
legedésrõl, savas esõkrõl…,
melyek megoldása valóban
globális szintû összefogá-
sokat igényel (pl.:káros ipa-
ri gázok, szennyvizek ki-
bocsátása), és melyeket rá-
hagyunk a tudósokra és ve-
zetõkre. Nekünk csak egy-
szerû dolgokban kell részt
venni, ahhoz, hogy védjük
a környezetet, mint például
a szelektív gyûjtésben. A-
mit bárki megtehet. Hiszen
mindenki szép és zöld kör-
nyezetet szeretne maga
körül is és Szigethalmon is. 

Ne legyintsünk erre érdek-
telenül, hogy ha más nem
csinálja, akkor én sem,
mert bár egy fecske nem
csinál nyarat, de elhozza a
változást.

A Filmszakadás Film Klub
2010-es évben csatlakozik a
Zöld Sziget Projekthez. A
környezetvédelem, a globális
felmelegedés elleni küzdelem
érdekében a következ 3 fil-
met vetítik le a megadott id-
pontokban:
22001100..  ffeebbrruuáárr  1177..  sszzeerrddaa
1199::0000  OOtttthhoonnuunnkk  ((HHoommee))
((22000099))
22001100..  áápprriilliiss  1144..  sszzeerrddaa
1199::0000  AA  hhüüllyyeesséégg  kkoorraa  ((TThhee
aaggee  ooff  SSttuuppiidd))  ((22000099))
22001100..  jjúúnniiuuss  1166..  sszzeerrddaa
1199::0000  KKeelllleemmeettlleenn  iiggaazzssáágg
((AAnn  iinnccoonnvveenniieenntt  TTrruutthh))
((22000066))
A filmek megtekintése 14 é-

ven aluliaknak nem ajánlott.
AA  bbeellééppééss  ddííjjttaallaann!!
HHeellyysszzíínn:: Városi Szabadid-
központ (2315 Szigethalom,
Sport u. 4.) A Filmszakadás

Filmklub várható klubnapjai a
2010-es évben: február 17.,
március 23., április 14., má-
jus  18., június 16., július-au-
gusztus nyári szünet, szeptem-
ber 21., október 19., novem-
ber 16., december 14.

A III. Arctalan Film Fesztivál
(AFIF) döntje 2010. novem-
ber 20. szombaton lesz 15:00
órakor a Városi Szabadid-
központban. 
A Filmszakadás Film Klub szo-
kásos klubnapjai mindig ked-
den 19:00 órakor kezddnek.
Múlt hónapban az idpontok
tévesen jelentek meg a Sziget-
halmi Híradóban. Elnézést ké-
rünk a tévedésért.
SSzzeerreetteetttteell  vváárruunnkk  mmiinnddeenn
ffiillmmbbaarrááttoott!!
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Február havi kulturális programok

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

Z ö l d   t e r e mZ ö l d   t e r e m
1.  hétfõ  14:00-117:00  Szegfû  Klub    
2.  kedd  15:00  Nyugdíjas  Baráti  Kör    
3.  szerda  15:30  Assszonykórus              18:00  Regeneráció    
4.  csütörtök  15:00  Mozgáskorlátozottak  Egyesülete    
5.  péntek  Galambkiállítás    
6.  szombat  8:00-118:00  Galambkiállítás    
7.  vasárnap  8:00-115:00  Galambkiállítás    
10.  szerda  15:30  Asszonykórus                                                                              
18:00  Regenerációs        Alapítvány                                    
11.  csütörtök  9:00-113:00  Termékbemutató                    

15:00  Vidám  Nyugdíjasok    
13.  szombat  Cserkész  bál    
16.  kedd  15:00  Nyugdíjas  Baráti  Kör    
17.  szerda    15:30  Asszonykórus                  18:00  Regeneráció    
18.  csütörtök  15:00  Mozgáskorlátozott  Egyesület                  
22.  hétfõ  15:00  NyugdíjasTorna            

17:30  Tai  Ji                18:30  Jóga        
24.  szerda  15:30  Asszonykórus                  18:00  Regeneráció    
25.  csütörtök  15:00  Vidám  Nyugdíjasok    
28.  vasárnap  9:00-112:00  Babaruha  Börze  

1.  hétfõ  15:00  NyugdíjasTorna    17:30  Tai  Ji  18:30  Jóga        
2.  kedd  19:00  Társastánc  Klub    
3.  szerda  10:00  Baba-MMama  klub  16:00  Csiribiri  torna

18:00  Szülõi  Fórum    
4.  csütörtök  18:30  Tai  Ji                                                                                              
5.  péntek  Galambkiállítás                                      
6.  szombat  8:00-118:00  Galambkiállítás                                                      
7.  vasárnap  8:00-115:00  Galambkiállítás                                                    
8.  hétfõ  15:00  NyugdíjasTorna  17:30  Thai  Ji    18:30  Jóga    
9.  kedd  19:00  Társastánc    
10.  szerda  10:00  Baba-MMama  Klub  16:00  Csiribiri  Torna    
11.  csütörtök  18:30  Tai  Ji                                                                                          
12.  péntek  10:00  Csiribiri  Torna  19:00  Társastánc    
13.  szombat    Cserkész  bál                                                                          
14.  vasárnap  10:00  Napsugársziget  

Családi  Klub-  Tehetséggondozás    
15.  hétfõ  15:00  Nyugdíjas  Torna  17:30  Tai  Ji  18:30  Jóga    
16.  kedd  19:00  Társastánc    
17.  szerda  10:00  Baba-MMama  Klub  16:00  Csiribiri  Torna

19:00  Filmszakadás  Filmklub  (Home)                                    
18.  csütörtök  18:30  Tai  Ji                                                                                          
19.  péntek  10:00  Csiribiri  Torna    19:00  Társastánc    
22.  hétfõ  14:00  Szavalóverseny  döntõ    
23.  kedd  19:00  Társastánc    
24.  szerda  10:00  Baba-MMama  Klub  16:00  Csiribiri  Torna

18:00  Szegfû  Klub    
25.  csütörtök  18:30  Tai  Ji                                                                                          
26.  péntek  10:00  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.  hétfõ  18:00  A.A.    
3.  szerda  15:00  Rózsa  Gobelin                      

17:00  Felnõtt  Kórus    
5.  péntek  Galambkiállítás                                  

16:00  Felnõtt  Kórus              18:00  Cserkészek                              
6.  szombat  8:00-118:00  Galambkiállítás    
7.  vasárnap  8:00-110:00  Napsugár-ssziget  Családi  klub-

Tehetséggondozás      
8.  hétfõ  18:00  A.A.    
9.  kedd  18:00  Kulturális  Baráti  Kör  -  AMME    
10.  szerda  15:00  Rózsa  Gobelin                                  
17:00  Felnõtt  Kórus    
11.  csütörtök  17:00  Irodalmi  és  Képzõmûvész  Asztaltársaság        
12.  péntek  16:00  Felnõtt  Kórus                              

18:00  Cserkészek    
15.  hétfõ  16:30  Életmód    és  Egészségvédõ  Egyesület      

18:00  A.A.    
17.  szerda    15:00  Rózsa  Gobelin                                
17:00  Felnõtt  Kórus    
18.  csütörtök  17:00  Irodalmi    és  Képzõmûvész  Asztaltársaság    
19.  péntek  16:00  Felnõtt  Kórus                            

18:00  Cserkészek    
21.  vasárnap  08:00-110:00  Napsugársziget  

Családi  Klub-  Tehetséggondozás    
22.  hétfõ  14:00  Szavalóverseny                    
24.  szerda  15:00  Rózsa  Gobelin                                
17:00  Felnõtt  Kórus    
25.  csütörtök  17:00  Irodalmi    és  Képzõmûvész  

Asztaltársaság    
26.  péntek  16:00  Felnõtt  Kórus                            

18:00  Cserkészek    
28.  vasárnap  10:00  Napsugársziget  Családi  Klub-  

Tehetséggondozás                  

S á r g a   t e r e mS á r g a   t e r e m
1.  hétfõ  10:45-112:00  Falugazdász    
2.  kedd  08:30  Angol    
4.  csütörtök  08:30  Angol    
5.  péntek  19:00  Jobbik  Szigethalmi  Szervezete    
8.  hétfõ  10:45-112:00  Falugazdász    
9.  kedd  08:30  Angol    
11.  csütörtök  8:30  Angol    
15.  hétfõ  10:45-112:00  Falugazdász    
16.  kedd  8:30  Angol    
18.  csütörtök  8:30  Angol    
22.  hétfõ  10:45-112:00  Falugazdász        18:00  A.A.    
23.  kedd  8:30  Angol    
25.  csütörtök  8:30  Angol  

B o r d ó   t e r e mB o r d ó   t e r e m
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10 éves a Baba-Mama Klub
Klubunk a 2000. év óta
mûködik sikerrel. Mint ed-
dig is, az iskolaévhez iga-
zodva szeptember elsõ szer-
dájától június második
szerdájáig fogadjuk a ked-
ves érdeklõdõket. A nagy i-
gényre való tekintettel ta-
valy nyáron megtoldottuk a
foglalkozások idejét még
két héttel. 
Témaköreink a régiek: 
Télapó; Farsang; Nyuszi-
várás; Szülinapi köszön-
tések (ez újdonság!); Szak-

tanácsadás; Tapasztalat
csere; Énekek - mondókák;
DVD kölcsönzés (ez is új!).
Anyukák, apukák, nagy-
szülõk látogatják foglalko-
zásainkat megerõsítve,
szükség van ránk. Szóró-
lappal, egyéni beszélgetés-
sel vonjuk be az újonnan
beköltözõ kisgyermekes
családokat. Különösen jól
jönnek a foglalkozásaink,
mivel nagyon kevés a ját-
szótér.  A Krõzus kincse
nem lenne elég újra, meg

újra pótolni a játszótéri
játékokat, amiket ismeret-
len (?) vandálok tönkretesz-
nek, ellopnak. A játszóterek
bekamerázása talán megál-
líthatná ezt a folyamatot. 
Segítene a játszótér-hiá-
nyon, ha telne rá, hogy a
Szabadidõ Központ épülete
mögötti zárt, füves terü-
leten fedéllel lezárható ho-
mokozót létesítenének. A
fedél a kóborló macskák és
más állatok piszkítása ellen
szükséges. Tudjuk, hogy a

mai nehéz anyagi körülmé-
nyek között ez nem valósít-
ható meg egyik napról a
másikra, de kérjük a város
vezetését, vegyék tervbe és
valósítsák meg, amint a-
nyagi lehetõség nyílik rá.

A klub vezetõsége:

Szabóné Saci néni, Pálóczi
Márta néni, Csontos Julika

néni, Bata Éva néni

KKÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Az 1023 sz. Jakus Gábor
Cserkészcsapat ezúton fejezi ki
köszönetét az alább felsorolt
vállalkozásoknak és vezetik-
nek, valamint magánszemé-
lyeknek azért a sok éves támo-
gatásért melyet csapatunk m-
ködéséhez nyújtottak, mely
nélkülözhetetlen volt a táboro-
zásainkhoz, portyázásainkhoz,
kirándulásainkhoz és foglalko-
zásaink megtartásához: Sziget-
halom Város Önkormányzata,
Szigethalom Város Szabadid-
központ, Sziget - Szer Kft.
(Szigethalom), MÁRKO - PET
Kft. (Szigethalom), Tandem
Plusz Kft. (Szigethalom), Dalnok
kiadó (Zenebona üzlet, Sziget-
halom), Online fotóáruház (Szi-
gethalom), Határvonal Bt. (Szi-
gethalom), Leshegy Kft. (Sziget-
szentmiklós), Platanus Bt. (Szi-
getszentmiklós), Szilágyi István
és családja (Szigethalom),
Kovács Józsefné (Szigethalom),
Rácz András és családja
(Szigethalom) valamint a cser-
kész szülk. További munkájuk-
hoz és életükhöz kívánunk jó
ert és egészséget, eredmények-
ben gazdag boldog újesztendt.

1023. sz. Jakus Gábor
Cserkészcsapat
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Mi az a Csiri-biri mozgásfejleszt torna 
(babatorna,gyerektorna)?
A Csiri-biri mozgás-
fejlesztõ torna egy
olyan 40 perces
dalolós,
mondókázós,
örömteli
foglalkozás, ahol
gyermeked a
hétköznapitól eltérõ
mozgásformákkal
és mozgásfejlesztõ
eszközökkel
ismerkedhet meg. 

Mielõtt gyermekeddel ellá-
togatsz mozgásfejlesztõ
foglalkozásunkra, tisztában
kell lenned azzal, hogy a

foglalkozás minden egyes
mozzanata, momentuma
fejlesztõen fog hatni gyer-
meked személyiségére,
mozgásfejlõdésére, ritmus-
érzékére, zenei hallására
Torna foglalkozásainkon
fontos szerepet kapnak a
nagy- és finommotorikus
mozgásokat fejlesztõ gya-
korlatok, mozgásfejlesztõ
eszközök, valamint megfi-
gyelheted, gyermeked ho-
gyan viselkedik társaság-
ban, hogyan reagál várat-
lan helyzetekre, láthatod,
hogy kortársaihoz képest
megfelelõen fejlõdik-e a
mozgása, hajlandó-e, ké-
pes-e irányított gyakorla-
tokat végrehajtani, vala-

mint figyelmét rövid ideig
egy bizonyos dologra össz-
pontosítani. Fontosnak tar-
tom, hogy merjük megadni
gyermekeinknek a lehetõ-
séget ahhoz, hogy a hétköz-
napitól eltérõ mozgásfor-
mákkal ismerkedhessenek
meg, ne vetítsük ki rájuk
saját féltésünket, félelmün-
ket azzal, hogy pl. félve rak-
juk be az egyensúlyozó töl-
csérbe, vagy a szivárványos
ernyõbe.
Foglalkozásaink azt a célt
szolgálják, hogy az anyu-
kák lássák, maguk döntsék
el, hogy a többi gyerkõchöz
képest gyermekük fejlettsé-
gi szintje megfelelõ-e. Fog-
lalkozásunkkal nem kívá-

nunk diagnosztizálni, szûr-
ni, egyéni vizsgálatot, álla-
pot felmérést végezni (ezt a
feladatot meghagyjuk a
kiscsoportos vagy egyéni
fejlesztést végzõ szakem-
bereknek), mindössze le-
hetõséget és terepet biztosí-
tunk az édesanyák számá-
ra ahhoz, hogy gyermekü-
ket különféle, nem szokvá-
nyos mozgáshelyzetekben
láthassák.
Mozgásfejlesztõ torna fog-
lalkozásainkra 3 éves korig
várjuk a már járni tudó,
izgõ-mozgó kistornászokat!
Mivel torna foglalkozásaink
nem épülnek egymásra, így
a csatlakozás év közben
bármikor lehetséges!

K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s
Megköszönjük Haraszti  Béla VENESZ díjas mestercukrásznak, hogy cukorból készült mesés alkotásaival hozzájárult
a Téli Tárlat "Mese és Költészet Csodája" címû kiállításhoz.Köszönjük  Apró  Sándor festõ, fafaragónak, hogy költészet
sugallta alkotásaival gazdagította a kiállítást. A  két  kiállító  mûvésznek  köszönjük, hogy a kiállítás megnyitóján lévõ
vendéglátáshoz hozzájárultak. A megnyitón való közremûködéséért köszönetünket fejezzük ki a  Szent  István  Általános
Iskola  két  diákjának,  Fekete  Zsófiának  és  Zoltán  Lilinek
és felkészítõ pedagógusainak, Feketéné  Annamáriának
és  Dala  Gyöngyinek,  valamint  Csapó  Lajos  mûvészúr-
nak. A "Természet csodái" alkotások kiállításba ren-
dezéséhez nyújtott segítségüket, megköszönjük  Endrédi
Zsuzsának,  Csapó  Lajosnak,  Kürti  Zoltánnak  és  Márki
Zoltánnak.

Álljon a bál, amíg állhat. Nyaggassuk a citerákat. 
Körbe-körbe! csak vidáman! Maszk nélkül, meg
maskarában.  (Galambos László)

Meghívó
Farsangi
Bálra
A Szigethalmi Vállalko-
zók Szervezete szeretet-
tel meghívja Önt és kedves család-
ját 2010. évi farsangi  báljára, melynek
idõpontja: 2010.február 27.(szombat) 19 óra.
Helyszíne: Szent István Általános Iskola (2315 Sziget-
halom, Szabadkai út 64.) Jelmezverseny! Külön díjaz-
zuk a csoportos és a saját készítésû jelmezeket! 
Menü: Sok-sok finom falat és jóféle saját nedû saját batyuból
Talpalávaló:  Négyesfogat zenekar
A  belépõjegy  ára  1.700.-  Ft  (Ezért hajnali 2-ig mindenki
saját kedvére mulathat.)
Jegyek  kaphatók:
Kunzer Ági Zöldséges Boltja, Sziklavári Sándor 
06-220/667-99773





2010. február Szigethalmi Híradó 18. oldal

Nõnapi  futás
Szeretettel meghívunk minden sportbarátot, 2010. március 06-án megren-

dezésre kerülõ NÕNAPI FUTÁSRA. HHeellyyee: Ápolási Központ, 2315 
Szigethalom, Rákóczi F. u. 147. IIddeejjee: 2010. március 06. 10 óra

Távok: 5 és 11 km
ÉÉrrddeekkllõõddnnii  lleehheett  LLaanngg  MMóónniikkáánnááll  aa  0066-7700//337722-88440033-aass  tteelleeffoonnsszzáámmoonn..



Kontra  Marika  Szvita

Novemberben múlt egy éve,
hogy tanítom a Szigethalmi
Felnõtt Kórust. Elõbb rövid
kánonokat, majd egyszerû
kétszólamú kórusmûveket
tanultunk. Lassan, de biz-
tosan fejlõdik a csapat.
Egyre bátrabban énekel,
egyre biztosabb a hangkép-
zés, egyre tisztábban szól-
nak a dalok. A sok munka
meghozza gyümölcsét. A
heti rendszeres próbák a-
latt 48 új dalt tanultunk az
elmúlt évben, és 28 fellépé-
sünk volt. Ezek persze csak
számok. A mögöttük meg-
húzódó munka, a sok-sok
gyakorlás, próba eredmé-
nye szemmel látható, füllel
hallható. Fellépéseink hely-
ben és a környezõ települé-
seken voltak. (Budapest,
Szigetszentmiklós, Tököl,
Ráckeve) Sok jeles esemé-
nyen vettünk részt az alka-
lomhoz illõ dalokat énekel-
ve, nem egyszer versekkel
fûszerezve mûsorunkat (pl.
Nõnap, Rügyfakadás kiál-
lítás, idõsek köszöntése.)
Számos alkalommal Lupá-
né Kádár Ágnes és tanára-
inak fuvolajátéka tette még
emlékezetesebbé fellépése-
inket.
Kiemelkedõ események vol-
tak a kórus életében 2009-
ben az RTL Klub tv-felvé-

tele, valamint a városi ren-
dezvények. (márc.15., Bo-
tondoló, Városnapok,
Csendes éj.) A tököli és a
helyi Esélyegyenlõségi Na-
pon is nagy sikerrel szere-
pelt a kórus. Többször ven-
dégei voltunk a Diana Ra-
jongói Klub rendezvénye-
inek is. Magasztos érzések-
kel énekeltünk november
elsején a temetõben a hõsi
halottakra emlékezve. Dal-
lal búcsúztunk a fiatalon
elhunyt Kovács Zsuzsa gra-
fikustól, az AMME tagjától.
Nagy szeretettel készültünk
az idõsotthon lakóinak
adventi köszöntésére, vagy
a gyerekek Mikulás Kakaó-
party-jára, de lelkesen se-
gédkeztünk immár hagyo-
mányosan a Sziget Néptánc
Egyesület Mûvészeti Nap-
ján is éneklésünkkel.
A Fedél Nélkül szerzõit lát-
ták vendégül Karácsony
közeledtével az IRKA tagjai,
kellemes estét töltöttünk
ezen a rendezvényen is. 
Ünnepi hangulatban de-
cember 24-én, a Dísztéren
a Csendes Éjben énekelve
zártuk az évet.
Gazdag volt tehát a 2009.
esztendõ a kórus számára
feladatokban, fellépések-
ben, munkában. A jövõ is
sok megoldandó feladatot
hoz új és szép tanulandó
dalokkal, kórusmûvekkel.
Ahhoz azonban, hogy a sa-

ját és mások elvárásainak
is megfeleljünk, szigorítani
és gyakoribbá kellett ten-
nünk a próbák rendjét.
Több gyakorlással jobban
tudunk elõre haladni. Épp
ezért 2010-tõl heti két
lakalommal próbál kóru-
sunk. Várunk téged is!
Szerdán 17.oo - 19.oo
között, pénteken 16.oo -
18.oo között a Városi Sza-
badidõ Központ Bordó ter-
mében. Érdeklõdni  a  +36
20  918  50  70  telefonon

lehet  Kontra  Marika  Szvi-
tánál. Énekelj velünk! Le-
gyél a Szigethalmi Felnõtt
Kórus tagja annak minden
örömével és nehézségével,
gondjával és büszkeségével
együtt! Gyere közénk! Sze-
retettel várunk minden
énekelni szeretõ fiatalt és
fiatal lelkû felnõttet. De:
"Csak az jöjjön, aki bírja,
aki tudja, hogy végigcsinál-
ja. Csak az jöjjön, csak az
jöjjön." (LGT)
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Szigorúbb próbák, igényesebb mûvek
Megújult a Szigethalmi Felnõtt Kórus
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Az ünnepek és MI
A 2009-2010-es évek fordu-
lóján egyesületünk, a Szi-
gethalmi TE tagjai három-
szor is megmozgatták tag-
jaikat a Szigetország hol
havas, hol sáros útjain. 

1. A fenyõfutás
Kezdõdött az egész decem-
ber 26-án, mikor is 74
lelkes helyi (és nem helyi-
voltak még újpesti triat-
lonosok is) polgár vágott
neki a maga 4 illetve 10
kilométeres futásának.
Megjegyzem karácsony u-
tán bejglitõl és jóféle egyál-
talán nem update-s házi
koszttól elnehezedve egyál-
talán nem könnyû még 4
kilométer legyûrése sem. Az
idõjárás kegyes volt hoz-
zánk- legalább nem esett az
esõ. Így sportolóinkat kel-
lemes futható terep várta. A
célban pedig eszem-iszom,
hiszen ezen a rendezvényen
nincs nevezési díj. ( Illetve
van- sütik és mindenféle
folyékony nektárok formá-
jában.) A futás végén per-
sze nemcsak a gyõzteseket,

hanem MINDEN indulót
ünnepeltünk, hiszen min-
denki gyõzött. Legyõzte az
ünnepek alatti tespedtsé-
gét. Nagy-nagy fõhajtás a
gyõzteseknek. 
Az  eredmények: 4 km-
Alföldi Csilla, Györfi Dóra és
Illés Ágnes léphettek fel a
mezõny képzeletbeli do-
bogójára. A férfiaknál Judik
Richárd, Katona Tamás és
Patonai Dániel volt a sor-

rend. A 10 kilométeres
maxi távot választók közül
a dobogós helyeket Schwei-
gert Árpádné, Allwinger
Tünde és Károlyiné Szabó
Piroska valamint Sztropkó
Norbert, Gaál Ferenc és
Rajszki Péter érdemelték ki.

2. Õrület a gáton!
December 31-én ismét
jelenésünk volt Halásztel-
ken, a gáton. Ez egy új, õ-
rült kezdeményezés! Kato-
na Gábor sporttársunk ki-
találta: Õ bizony szilvesz-
terkor Csepelrõl indulva
körbejárja a "Szigetorszá-
got". Volt egy menetrendje,
mikor és hová ér, így aki
akart csatlakozhatott hoz-
zá. Mi páran a Halásztelek-
Tököl "viszonylatot" válasz-
tottuk. Hó nem, viszont
hideg az volt, de kellemes
szélmentes idõben nem volt
igazi foga a mínuszoknak.
Gábor barátom és csekély-
ke kísérete jó fél órás ké-
séssel "örvendeztetett" meg
minket. Elé sétáltunk és
közben körbenézve a gáton

megállapíthattuk a "sze-
méthegyek" Halásztelken
sem szégyenkeznek-, in-
kább terjeszkednek (Illés
után szabadon). Találko-
zás, összeborulás, fotózás,
pezsgõzés (mivel a másik
nevem ANTI én kimarad-
tam), sütizés (No, ebbõl
nem!) A kíséret el, köszönet
nekik, voltak közöttük Fe-
jér megyébõl is. Innentõl mi
sétáltunk tovább a Gabival.

Tökölön a lakótelepnél az-
tán befejeztük a sétát. Út-
jára engedtük sporttár-
sunkat két társával egye-
temben. Meddig jutottál
Gabi? Mondtad jövõre újra
nekivágsz szilveszterkor. Mi
ott leszünk Veled, hiszen
már Rejtõ megírta: "Tisz-
teljük barátunk agybaját!"
Különben a világot az ilyen
figurák viszik elõre-, ha jól
sejtem?!

3. Túra- fagyban
és szélben
Január 2- án volt az egye-
sület újévköszöntõ túrája.
Ilyenkor fel a HÉV-re és u-
tána Szigetcséprõl HAZA-
Szigethalomra. Szigetszent-
miklóson még egyedül vol-
tam, mint furi hátizsákos
turista. No, Szigethalmon
"elfoglaltuk" a HÉV-et- több
mint 30 sporttársam tusz-
kolta föl magát. Mikor Szi-
getcsépen leszálltunk a
hévrõl csak úgy röpködtek
a mínuszok. Erre még a
viharos szél is rádolgozott.
Már akkor sejtettük a tö-
köli strandnál tervezett e-
szem-iszomból nem lesz
semmi…
Nekiduráltuk magunkat-
irány Tököl! A piszok szél
persze szembefúj. Halihó,
repülnek a fél bokrok, e-
gész sapkák. Mi nekifek-
szünk a szélnek és heroi-
kusan törünk elõre. Beszéd
minimális- maximum a fél
méterre állót érted meg. A
szél sípol, fütyül és ordít,
mint a farkas, a hideg.
Tökölnél összevárjuk egy-
mást. Az ártéri erdõ csodás.
A Dunán akkora hullámok,

mint egy kisebb tengeren.
Végre keletre fordulunk,
Szigethalom felé. A szél
belekap a hátunkba, szinte
"szállunk". Elérjük Sziget-
halom peremét, itt egy ke-
rítés tövében fogyasztjuk el
a nassot, átadom a kitûzõ-
ket, okleveleket és elbúcsú-
zunk.
Miért  jók  ezek  a  progra-
mok? Adódik a válasz: mert
egészséges életmód, meg
minden! Na, ez igaz! De ne-
künk még sem ez a fontos.
Sziklaváriékkal beszélgetve
fogalmaztuk meg: a közös
élmények, az összetartozás
érzése az, ami kimozdított
bennünket meleg ottho-
nunkból. Háromszor is! Így
2009-2010 fordulóján.

Közérdekû 
információk
Egyesületünk  februárra  2
országos  programot  szer-
vez!  Ezúton  ajánljuk  ezeket
a  természet,  illetve  a  moz-
gás  "szerelmeseinek"

Február  13-áán  rendezzük  a
Görgey  Artúr  tábornok
emlékére  rendezett  teljesít-
ménytúránkat. 50, 20 illet-
ve 15 kilométeres távok kö-
zött lehet választani. A túra
egyúttal a Szigethalom Tu-
ristája túramozgalom elsõ
állomása. Ki ne vágyna a
Visegrádi-hegység turista-
útjaira? Ki ne akarná a
Borjúfõtõl megcsodálni a
Duna ezüstös kiflijét? Ki ne
nézné meg szívesen a nagy-
villámi Zsitvay- kilátót, a
királyi palotát Visegrádon?
A túrára egyesületünk kü-
lönbuszt szervez, amire
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Balogh Károlynénál lehet
jelentkezni (Piac u. 21.)

Február  20-áán  rendezzük  a
hagyományos  Fitt-LLesz  Ha-
lom  napot. Az eddigi évek-
ben mindig több százan jöt-
tek el hogy együtt mozog-
junk. A Gróf Széchenyi
István Általános Iskola re-
ményeink szerint az idén is

megtelik a mozogni vágyók
tömegével. Lesz itt futás,
pingpong, darts, kártya-
játékok…. Ez a nap mégis
legfõképp az aerobik és a
fitness rajongóié. Egész
nap foglalkozások várják a
résztvevõket. A rendezvény
fõrendezõje Lang Mónika,
az idei évre is sok meglepe-
tést ígér. Aki egyedül ne-

hezen szánja rá magát a
mozgásra, jöjjön el! A Ri-
pacsok címû film dala azt
bizonygatja, hogy "Egyedül
nem megy." Lehet, hogy ez
nem igaz, de az biztosan,
hogy együtt "könnyebb"! 

Aki  versenyünkrõl  részlete-
sebb  információt  akar,  az  a
www.szigethalmite.hu  hon-

lapon  tájékozódhat  vagy  a
nadbela@invitel.hu  e-mma-
ilon  érdeklõdjön.  
Boldog újévet minden olva-
sónknak!

A Szigethalmi TE sportolói
nevében: Nád Béla

Mire  való  a
Karate?
KISSZÉKELYI ZSOLT

Készült róla megannyi film,
íródott soktucatnyi könyv,
mindenki hallott már róla,
de mire is való igazából a
Karate? A  Karate  három
alaptézise  a  következõ: "a
Karate elsõsorban jellem-
fejlesztés, másodsorban
testedzés és csak harmad-
sorban önvédelem, harc.".
A sorrend nem idõrendi, és
nem egyértelmûen jelenik
meg az edzéstematikában.
Egy pár órás foglalkozáson
belül mindhárom tényezõ
megjelenik. A felsorolás
fontossági sorrend szerint
van összeállítva.
Jellemfejlesztés, mert a Ka-
rate hagyományokkal át-
szõtt, hierarchikus rend-
szerben mûködõ kulturális
tevékenység. Fegyelmet és
tiszteletet követel. Gyakor-
lás közben a tanulónak
koncentrálnia kell a fela-
datra, együtt kell mûködni
partnerével és edzõtársa-
ival. Hozzászokik, hogy ma-
gabiztosan dolgozzon. Meg-
tanul tiszteletet adni, és a-
mi sokszor talán még fon-
tosabb, kapni. A Karate
segít megtalálni önmagun-
kat ebben a kusza világ-
ban. Saját tapasztalataim
alapján: sokszor világító-
toronyként mutatja az utat
a XXI. század sötétségében.
Testedzés, mert a boldog é-
let két alappillére: a szelle-
mi és a testi jólét. A fizikai
aktivitás egyre inkább
eltûnik mindennapjaink-
ból. Az havi egyszeri focizás

a haverokkal vagy a nyári
lubickolás a strandon nem
elégíti ki egy egészséges
ember mozgásigényét. Mi-
elõtt félreértésbe kevered-
nénk, az élsport ugyancsak
romboló hatást gyakorol a
szervezetünkre. Az állandó
versenyhelyzetbõl adódó
maximális terhelésû edzé-
sek az évek folyamán nyo-
mot hagynak az emberi
testben. A Karate a kettõ
között keresi útját. Folya-
matos és növekedõ terhe-
lésû edzések, az egészség
megõrzésére fektetett figye-
lemmel átszõve. Olyan
mozgáskultúra, amit egy
kitartó ember egész életén
keresztül gyakorolni tud.
Küzdelem, harc, mert a Ka-
rate harcmûvészet. Szabá-
lyok nélküli pusztakezes
küzdelem. Az edzések fo-
lyamán a tanulók védekezõ
és támadó technikákat,
taktikákat és stratégiákat
sajátítanak el. A cél nem
utcai harcosok kinevelése.

Nem egy Bruce Lee filmben
élünk. Az utcai önvéde-
lemhez már nem elég jól
verekedni. Ha az egyik fél
üt, a másik szúrni fog. Ha
az egyik szúr, a másik lõni
fog. Ez a mai helyzet. A
Karate nem jelent száz szá-
zalékos biztonságot, de e-
lõnyt adhat egy esetleges
konfrontációban.

Ezeknél sokkal fontosabb,
hogy a Karate magunkról
és az  életrõl  szól. Az edzé-
sek - vagy inkább hívjuk
gyakorlásnak - alatt ma-
gunkat fejlesztjük. Hiszen
könnyebb azt mondani, ha
nem megy: "ez hülyeség",
egyszerûbb a tanulásra, a
fáradtságra, a munkára
fogni az elmaradást, mint
szembenézni a valóval: töb-
bet kellene gyakorolni, több
alázat, szerénység szorga-
lom kell. Könnyebb azonnal
visszaütni, mint elgondol-
kodni, ezt most miért kap-
tuk, véletlenül vagy neve-

lési szándékkal? A sok
izzadság és bizony néha a
könny és a vér is azt szol-
gálja, hogy edzettebbek le-
gyünk. Nem csak fizikáli-
san, de szellemileg is. Meg-
tanuljuk elfogadni a más-
ságot, lehajolni a társun-
kért és fejet hajtani mások
véleménye elõtt, még ha
nem tetszik vagy nem
értünk egyet vele, akkor is.
Ez egy véget nem érõ harc
magunkkal, a korlátaink-
kal. Magunkat kell legyõz-
ni, és így a gyõztesek is mi
leszünk.

A Karate nem a verekedés-
rõl szól - bár az is a része -
, annál sokkal több. Élet-
forma, amit hosszú évekig
kell gyakorolni, és a be-
lefektetett energia sokszo-
rosan megtérül. A tanárok
megmutatják a kaput, de
bemenni nekünk kell, el-
kísérnek az úton, de végig-
menni nekünk kell rajta.
Ez a Karate.
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Irány a Mozi

DOMONKOS ISTVÁN

Scherlock
Holmes

Megint egy nagy név
került a terítékre,
hogy ismertségével
krimi rajongók ezreit
csalogassa be a mo-
zikba. Aki szereti Sir
Arthur Conan Doyle
klasszikusát olvasni,

és a már megszokott
történeteket várja, a-
hol az ész diadalmas-
kodik az csalódni fog.
Scherlock Holmes egy
igazi amerikai akció-
hõs lett, egy nagy ka-
land filmben. Mintha
James Bond szerepel-
ne együtt Watson dok-
torral. Agytekervé-
nyeiket kevesebbszer
használják szereplõ-
ink, mint izmaikat és
ügyességüket. Guy
Ritchie ujjlenyomata
le sem mosható a
filmrõl, visszaköszön

az Agy, a ravasz…, a
blöff, és sok füstölgõ
puskacsõ. Visszakö-
szön Steven Spielberg
filmje az Ifjú Scher-
lock Holmes és a féle-
lem piramisa, a rea-
lizmus keveredik a
misztikummal, a múlt
a modern technikával
és tudománnyal.

Ennek ellenére a film
nagyon jól sikerült,
Robert Downey Jr.,

Jude Law, Rachel
McAdams, Mark Strong
új arcát tudja mutatni.
A korabeli London, az
épülõ Tower Bridge,
és a hangulat elké-
pesztõ. Scherlock
Holmes már sosem
lesz a régi.

Értékelés: 7/10

51-ees  bolygó
-UFOk pedig vannak,
és köztünk járnak. -
mondják azok a kis
zöld emberkék, akik-
nek megzavarja az

életét egy amerikai
ûrhajós a földrõl. Jó
kis mese, annak elle-
nére, hogy van egy kis
Szörny Rt. utánérzé-
sünk, visszaköszön a
Szörnyek az ûrlények
ellen egy-két jelenete,
és a kis robotot is lát-
tuk a Wall-E-ból.

Igazi akció rajzfilm
gyerekeknek, alien ku-
tyával megspékelve,
hogy a felnõttek se u-
natkozzanak. Sajnos
sokkal többet ki lehe-
tett volna hozni a tör-
ténetbõl, de még így is
egy tökéletes családi mo-
zi vasárnap délutánra.

Értékelés: 6/10

Zombieland
Amerikai horror ko-
média, Woody Harrel-
son visszatérésével.
Amerikában hatalmas
siker a film, az euró-
pai nézõk annyira
nem nevetnek véresen
szaladgáló hullákon.
Egy zombis road mo-
vie vicces kiírásokkal,
cool szövegekkel, be-
lassításokkal. Rajon-
góknak kötelezõ.

Értékelés: 7/10
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Készülj a tavaszra! -  FFuussss  II..  rréésszz
A  futásról  minddenkinek  ret-
tenetes  gyötrelmek  jutnak
eszébbe,  meg  az,  hogy
képtelen  lenne  500  méternél
többbbet  megtenni.  Peddig  a
futóeddzésnek  számos  válto-
zata  van,  az  erltetett
sétától,  a  lassú  kitartó
kocogáson  át  a  sprintekig,
vagy  a  hármat  keverve.  
A  futás  az
egyik

legjobbbb  alakformáló  sport,
hiszen  az  ernlét  folyama-

tos  javulásával,  az  izmok
fejlddésével  a  test  csoddás
átalakulásra  képes.  Ami  a
legvonzóbbbb:  hogy  minddezt
néhány  hónap  alatt  elérheti.

HARIS ÉVA

Free Time Fitness

1.  Miért  is  érdemes  elkezdeni?
- Ki t n  kalóriaéget :  60

kilósan közepes tempóba 1000
méteren 300 kalóriát égethetsz
- Gyors, látványos eredmény
Fuss 30 percet 3x egy héten, és a
tested kicseréldik 2 hónap alatt.
- Bárki képes rá!
Gyakran hiszik azt az emberek,
hogy képtelenek a kitartó futás-
ra. Pedig a futás képessége is

el ször a fejben d l

el, aztán a lábakban. Ha el-
szánt vagy, ha akarod, akkor
meg tudod csinálni!
- Boldog, aki fut.
A futás során endorfin terme-
ldik az agyban. Ett l a termé-
szetes bánatz t l  jobb lesz a
kedved, harmonikusabbá válik
az érzelmi hullámzásod.

2.  Hogyan  állj  neki?
- A futóprogram megkezdése
eltt célozz meg egy sportboltot.

Az alapfelszerelésbe érdemes
befektetni, de kedvcsinálóként
vásárolhatsz néhány kiegészít
apróságot is. 
- A legfontosabb kiegészít egy
pulzusszám mér, hogy mindig
tisztában legyél szervezeted ak-
tuális igénybevételérl.
- Tzz ki hétrl hétre célokat
magad elé, s ha sikerül megva-
lósítani, ünnepeljen. Például

jutalmazd meg fáradt lábaid
egy talpmasszázzsal,

vagy pedikrrel.
Az apró örö-

mök fenn-

tar tják
a lelkese-

dését.

3.  Mi  az,  amit  soha  ki  ne  hagyj?
A futás egyenes út a karcsúság-
hoz, a legegyszerbb zsíréget
mozgásforma. Arra feltétlenül
ügyelj, hogy mindig az izmok
bemelegítésével kezd  és nyúj-
tással fejezd be. 
- Bemelegítés
Minden ízületedet (még a csuk-
lókat is) forgasd át minden
lehetséges irányba legalább tíz-
szer. Szökdelj és guggolj párat.

Fokozatosan emeld a tempót.
- Nyújtás
A  láb  nyújtás: Mély terpesz, az
elöl álló láb derékszögben haj-
lik, a hátsót nyújtsuk óvatosan.
Derék,  karok  nyújtása: Csíp-
szélességnél nagyobb terpeszbe
állunk, a fej fölött kinyújtjuk és
összekulcsoljuk a kezünket,
majd óvatosan egyre lejjebb
d lünk. 

4.  Sajátítsd  el  a  tökéletes  
technikát!
Vannak emberek, akik csak
irigykedve nézik a természetes
stílusban, esztétikusan mozgó
futókat. Amikor tökéletesíted a
technikádat, még egyenlete-
sebben, simábban fogsz futni, a
csukló mozgása légiessé válik,
megsznik a szenvedés, nem
fog szúrni az oldalad, meg-
sznik a sípcsont fájdalom, és
egy valódi profinak fogsz tnni.

- Nézz elre, tartsa a tekinteted
a horizonton, ez javítja a test-
tartását is, ami azt is meg-
határozza egyúttal, hogy milyen
könnyen lépkedsz.
- Figyeljen a karodra
Ne hagyd, hogy a karod ke-
resztbe lendüljön a tested kö-
zéppontján. A lábak kövessék a
kezeket, tartsd karod lengését
az elre-hátra irányban.
- Tartsd az ütemet! 
Számolja meg, hányat lép egy
perc alatt. Az ideális érték 88 és
92 között van. Ha hallod a lép-
teidnek puffanását, rövidíts a
lépéseidre, hogy újra a kell ru-
ganyossággal fuss. 

Márciusba  teljes  futó  edzés-
programot  ajánlok  majd  nektek,
de  addig  is  kocogjatok  rend-
szeresen!



KONTRA MARIKA SZVITA

Véget ért az Óesztendõ.
Kialudtak a karácsonyi
fények, utolsót lobbant a
gyertya lángja is, magá-
val vitte az ünnep han-
gulatát. A dalok utolsó
hangjaival égbe szállt
Jézus születésének
misztériuma. Pedig mi-
lyen izgatott készülõdés,
megannyi titokzatosság
és várakozás elõzi meg a
Karácsonyt! Bevásárló-
listák készülnek: kinek
mit; tervek születnek:
hová, mikor. A házi-
asszonyok matematika-
professzorokat megszé-
gyenítõ mûveletekkel
számolják ki, és oldják
meg az "ilyen kevésbõl
ennyi mindent" bonyo-
lult tételét. És mire eljön
az ünnep, addigra az
ember pénztárcája üres,
de szíve-lelke telve van
csodavárással, szeretet-
tel, áhítattal. A kony-
hából édes sütemények
illata száll, sül a beigli,
már kész a halászlé, a
töltött káposzta, az aján-
dékok becsomagolva so-
rakoznak a fa alatt, a rá-
dióból karácsonyi dalla-
mok áradnak. És végre
eljön a Szenteste, az a
varázslatos, misztikus,
csillagszórós, fenyõillatú
idõ, amikor együtt a csa-
lád. Most nincs
vita, torzsalko-
dás, most még a
gyerekek sem
rendet lenked-
nek, mert érzik,
hogy valami cso-
da készül. Végre
a gazdaszszony
is megnyugod-
hat! Minden
rendben, finom
lett a vacsora, a
sütemény sem
égett meg, mint

tavaly, és a maradék
pénzbõl talán kihúzzák a
januári fizetésig. Persze
az este csúcspontja az
ajándékok bontogatása.
Mindenki a magáét! Ki
elgondolkodva, komóto-
san, akkurátusan, ki tü-
relmetlenül tépve-szag-
gatva próbál mielõbb
hozzájutni, hogy aztán
örömmel, vagy épp fa-
nyar szájízzel vegye tu-
domásul a csomag tar-
talmát. Nem épp olcsó
mûanyag rajztábla kré-
tával, filctollakkal az
egyik gyereknek, össze-
rakhatatlan, és persze
nem két filléres Lego a
másiknak, hatalmas,
méregdrága Barbie-ba-
baház a harmadiknak,
kiegészítõkkel, ahogy
kell. Anya és apa majd
kibontja, összerakja, be-
indítja. De apa sem tud-
ja összerakni, anya ke-
zében is törik a kréta, és
Barbie szárnyas unicor-
nisának hatalmas kék
szárnya sem bírja so-
káig, letörik, megadva
magát a gravitáció és az
óvatlan gyermekkezek
hatalmának. - Sebaj,
labdázzatok pa-
pával! - és a tör-
pék önfeledten
futnak a legol-
csóbb ajándék,
egy közönséges
labda után, na-

gyokat esve-nevetve. Ta-
lán az a fél óra, talán az
volt a legszebb az egész
estében. No meg, amikor
a fodrásznál ültem. Nem
az igazinál, hanem a
gyerekszoba szõnyegén
fejem hátrahajtva, hogy
a "semmivel" játszva -
tanítva a kicsiket együtt
töltsük az estét. Együtt,
és nem egymás mellett!

Mára mi maradt a Kará-
csonyból? Két nap múl-
va a méregdrága játé-
kokra ügyet sem vetve
nyafog a kislány az any-
jának: - Menjünk papá-
ékhoz, mert itt unatko-
zom! - Mennyit ér a
méregdrága játék? Nem
kell ahhoz Karácsony,
hogy egymásra figyel-
jünk. Nem egymás mel-
lett, hanem együtt kel-
lene élnünk! Hogy mi
maradt a Karácsonyból?
Remélem, több is, mint a
beigli vége. - Inkább po-
csékba menjen, mint
kárba! - kiáltott
fel párom Szil-
veszter regge-
lén, és kaján
mosollyal az

arcán megette a mara-
dék beiglit is. Azóta el-
bontottuk a karácsony-
fát, gondosan elcsoma-
goltuk a díszeket, hiszen
decemberben ismét jön a
Jézuska, hogy szerete-
tet, békét, megbocsátást
hozzon az emberek szí-
vébe. Kívánom, hogy ne
csak Karácsonykor! 

Hogy átérezzük és ért-
sük végre az "együtt
egymásért" valódi jelen-
tését. Szolgáljon me-
mentóul mindenki szá-
mára unokánk méreg-
drága, törött szárnyú,
félredobott unicornisa!
Most pedig - Karácsony
titkos jelentését a szí-
vünkbe zárva - vigad-
junk, mulassunk, hisz
"Itt a Farsang, áll a bál,"
harcra készül "Cibere
vajda, s Konc király."
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Mi maradt a Karácsonyból?
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