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T e s t ü l e t i  t u d ó s í t á s
SZIRÁK ESZTER

A 2010-es év elsõ képviselõ
testületi ülése január 28-
án volt, a helyszín változat-
lan, a polgármesteri hivatal
díszterme.
A testület 14 taggal folytat-
ta a munkát, határozatké-
pesen. Elsõként egy sür-
gõsségi indítvány listára -
az Élhetõ Környezetünkért
Egyesület határozata - vé-
telét szavazták meg, s ezt
követõen elfogadták a napi-
rendet.
A kérdések és interpellá-
ciók témakörével együtt,
összesen 12 napirendi pon-
tot tárgyalt végig a testület.
A két ülés közötti tájékoz-
tatót, a lejárt határidejû
határozatok követték, majd
az Élhetõ Környezetünkért
Egyesület együttmûködési
javaslata.
Az Élhetõ Környezetünkért
Egyesület többször és több
ember által megfogalmazott
célok hatékony eléréséért
megalakult civil szervezõ-
dés. Az egyesület elsõdleges
célja, hogy a volt tököli,
katonai reptér hasznosítá-
sának várható kihatásai
következtében a létesít-

mény közvetlen hatásterü-
letén élõ több mint 100 000
ember életminõsége ne ro-
moljon. Szigethalom lakos-
sága a hatásterületen élõk
közül a legérintettebb. Az
Egyesület kezdeményezé-
sére 2010. január 14-én
megtartott összejövetelen -
ahol a témában érintett, és
tenni akaró civil szervezete-
ken kívül a polgármesterek
által képviseltetve volt Ha-
lásztelek, Érd, Százhalom-
batta és Szigethalom Város
Önkormányzata - ötletként
felmerült, hogy a jövõben
tervezett akciók összehan-
golására az Önkormányza-
tok bízzák meg az Egye-
sületet, és errõl az érintett
városok Képviselõ-testüle-
tei mielõbb elvi döntést
hozzanak. Ezt a megállapo-
dást fogadta el ezen az ülé-
sen a testület.
Két rendeletbeli változás
történt: módosult a szociá-
lis szolgáltatásokról szóló
17/2007.(X.31.) Kt. ren-
delet, illetve a költségvetési
rendelet.
Módosultak az iskolai kör-
zethatárok, mert figyelem-
be véve az iskolák befoga-
dóképességét, megközelít-
hetõségét, a leendõ elsõosz-

tályosok lakóhelyét megál-
lapították, hogy a várható
elsõ osztályos tanulók isko-
lák közötti arányosabb el-
oszlása, az iskolai körzet-
határ módosításával pozitív
irányba mozdítható.
A Négyszínvirág Óvoda óvo-
davezetõi munkakörére pá-
lyázatot írt ki a testület, a
feltételek olvashatják a
híradóban is. A Szigetha-
lom és Környéke Intéz-
ményfenntartó Társulás,
mint fenntartó 2009. év ele-
jén támogatást nyert a Szi-
gethalom és Környéke
Gyermekjóléti és Családse-
gítõ Szolgálat Szigethalom
Város Önkormányzatának
tulajdonában lévõ épület
(Szigethalom, József Attila
u. 49. 1985 hrsz.) bõvíté-
sének megvalósítására. A
kivitelezés 2009 õszén a
tervezettek szerint befejezõ-
dött. A mostani ülésen az
eszközök beszerzésérõl szü-
letett döntés. A projekt
keretében sporteszközöket,
bútorokat illetve számítógé-
peket vesznek.
A Szigethalom, Petõfi Sán-
dor utcai HÉV megálló kör-
nyezetrendezésének meg-
valósítására nyílt közbe-
szerzési eljárás lebonyolítá-

sát hagyta jóvá a testület,
mivel a tervezett nettó költ-
ség akkora, hogy a közbe-
szerzésekrõl szóló törvény
alapján eléri a nemzeti köz-
beszerzési értékhatárt.
Az önkormányzat 2010. évi
Közfoglalkoztatási tervét - a
véleményezõ fórumok véle-
ményének figyelembevéte-
lével a testület elfogta.
A szigethalmi Lovasok
megalapították a Szigethal-
mi Hagyományõrzõ Lovas
Klubot, mely egyesület be-
jegyzésre került, elnöke Gó-
gán Csaba lett. Az elnök
azzal kéréssel fordult Szi-
gethalom Város Önkor-
mányzatához, melyben a
jövõben tartandó rendez-
vényeik megszervezéséhez
kérik az önkormányzat tu-
lajdonában lévõ /12, 051/
13, 051/14 és a 051/15
helyrajzi számú ingatlanok
használatát. A testület elfo-
gadta a kérést, azzal a ki-
kötéssel, hogy a területet
csak a parkoló kialakításá-
ig használhatják, gyakor-
lópályaként.
Ezzel zárult a határozatok
sorra, legközelebb április-
ban, a februári ülés beszá-
molójával jelentkezem.

Tisztelt Szigethalmi Lakosok!

ÉÉrrtteessííttjjüükk  ÖÖnnöökkeett,,  hhooggyy  SSzziiggeetthhaalloomm  KKoossssuutthh
LLaajjooss uuttccaa ffeellúújjííttáássaa tteelljjeess hhoosssszzáábbaann ((MMûû  úúttttóóll
aa  SSzzaabbaaddkkaaii  uuttccááiigg))  22001100..  mmáárrcciiuuss  eelleejjéénn
mmeeggkkeezzddõõddiikk..  AA  mmuunnkkaa  bbeeffeejjeezzéésséénneekk    tteerrvvee-
zzeetttt  iiddõõppoonnttjjaa    22001100..  mmáárrcciiuuss  3311..  AA  ffeellúújjííttááss
iiddeejjee  aallaatttt  aallkkaallmmaannkkéénntt  aazz  uuttccaa  sszzaakkaasszzoossaann
lleezzáárráássrraa  kkeerrüüll,,  vvaallaammiinntt  eeggyy  aallkkaalloommmmaall,,
22001100..  mmáárrcciiuuss  2200-áánn,,  sszzoommbbaattoonn  ddéélleellõõtttt  aa
VVoolláánnbbuusszz  jjáárraattaaii  iiss  mmááss  úúttvvoonnaalloonn  jjáárrnnaakk..
KKéérrjjüükk  aa  ggééppjjáárrmmûûvveell  kköözzlleekkeeddõõkkeett,,  hhooggyy  aazz
ééppííttééss  iiddeejjee  aallaatttt  lleehheettõõsséégg  sszzeerriinntt  hhaasszznnáálljjáákk  aa
vváárrooss  ttööbbbbii  bbeevveezzeettõõ  úúttjjáátt..  AAzz  ááttmmeenneettii  nnee-
hhéézzssééggeekkéérrtt  kküüllöönnöösseenn  aa  KKoossssuutthh  LLaajjooss  uutt-
ccáábbaann  llaakkóókk  sszzíívveess  ttüürreellmméétt,,  vvaallaammiinntt  ttáámmoo-
ggaattóó  eeggyyüüttttmmûûkkööddéésséétt  kkéérrjjüükk,,  mmeellyyeett  aa  KKiivvii-
tteelleezzõõ  nneevvéébbeenn  eezzúúttoonn  iiss  mmeeggkköösszzöönnüünnkk..

Szigethalom Város Jegyzõje

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
KSH adatgyûjtésrõl

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy Szigethalom te-
lepülésen a KSH elnöke által 2010.  évre  engedélyezett
önkéntes  adatszolgáltatáson  alapuló  lakossági  adat-
felvételeket  végez  az  alábbi  témakörökben:
-munkaerõ felmérés és kiegészítõ felvételei
-idõmérleg felvétel
-lakosság utazási szokásai
Az adatgyûjtéseket hivatalos megbízással rendelkezõ, iga-
zolvánnyal ellátott kérdezõbiztosok hajtják végre. Az
adatfelvételek reprezentatívak, vagyis véletlenszerû
kiválasztás során kerülnek kijelölésre a címek. 
A kapott információkat a statisztikáról szóló 1993. évi
XLVI. törvényben, illetve a személyes adatok védelmérõl
és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvényben foglaltaknak megfelelõen bizalmasan
kezelik, azok közzé tételére aggregált, vagy azonosításra
alkalmatlan módon kerül sor.
Az adatgyûjtéssel kapcsolatos további tájékoztatást a 06-
52-529-867-es telefonszámon lehet kérni.

Polgármesteri Hivatal



A hiányszakmákban tanuló
hallgatók számára szakis-
kolai ösztöndíj-programot
indít a kormány február el-
sején, amelyre mindtegy
2,1 milliárd forint áll ren-
delkezésre.
Az elsõ szakaszban, feb-
ruártól nyár végéig egysé-
gesen, minden tanuló, a-
kinek tanulmányi átlaga
meghaladja a 2,5-öt, 10
ezer forint támogatást kap-
hat, ha hiányszakmában
tanul. A következõ tanévtõl
kezdve, ami õsszel indul, a
támogatás a tanulmányi

eredmény alapján differen-
ciálódik. Jó vagy jeles tan-
uló estében az ösztöndíj
25-30 ezer forintot is elér-
het. 

A program célja, hogy von-
zóvá tegye a szakmunkás é-
letpályát, visszaállítsa a
képzés presztízsét. Cél az
is, hogy a hiányszakmák
felé terelje a fiatalokat, ösz-
tönözze a képzésbe való
belépést, és ezáltal a mun-
kaerõpiac valós szakmun-
kás-igénye szerint alakul-
jon a képzés. Emellett cél

az is, hogy a szociálisan
hátrányos helyzetû csalá-
dok gyerekeit segítsék szak-
mához jutni. Az ösztöndíjat
a szakiskolák nappali tago-
zatán hiányszakmát, a gaz-
daság által igényelt szak-
mát tanuló hallgatók igé-
nyelhetik. 
A Regionális Fejlesztési
Képzési Bizottságok jelölik
ki a hiányszakmákat, ösz-
szesen 10 szakmát egy a-
dott régióban minden év-
ben. Becsléseik szerint a
hiányszakmát tanulók
száma meghaladja a

17.100-at. A kormány arra
számít, hogy 13-15 ezren
lesznek jogosultak a támo-
gatásra. Példaként állítva a
kõmûves, gépi forgácsoló,
hegesztõ, ácsállványozó
szakmák az ország vala-
mennyi régiójában hiány-
szakmának számítanak.

Tisztelt Szigethalmi
Lakos!

SZIGETHALMI POLGÁRÕR

EGYESÜLET TAGSÁGA

A Szigethalmi Polgárõr Egye-
sület tagjai évek óta látják el
önként vállalt feladatukat saját
autón járva a várost éjszakán-
ként. Sokszor teszünk eleget a
városi rendezvények biztosí-
tására történõ felkéréseknek is.
Munkánkat segítik a Sziget-
szentmiklósi Rendõrkapitány-
ság munkatársai is, akikkel
többször járõrözünk együtt, és
akikkel kapcsolatunk aktív,

napi szintû. Tevékenységünket
sok éve támogatja Szigethalom
Város Önkormányzata éves
költségvetése terhére. Egyesü-
letünk is mindent megtesz a-
zért, hogy mûködésünk minél
magasabb színvonalú legyen.
Folyamatosan pályázunk a
Nemzeti Civil Alaphoz, a Pest
megyei és az Országos Polgárõr
Szövetséghez is. Anyagi lehetõ-
ségeink azonban ennek elle-
nére végesek. Minden támoga-
tásra szükségünk van ahhoz,
hogy még hatékonyabban tud-
junk részt venni a város bizton-
ságának megõrzésében. 

Továbbra is legfõbb célkitû-
zéseink közé tartozik:
-a következõ idõszakban még

több autóval, az eddigieknél
többször szolgálat ellátása, -a
gyerekeknek ismeretterjesztõ
elõadások szervezése a drogok-
ról, a helyes közlekedésrõl,
-figyelemfelhívó szórólapok elõ-
állítása a lakosok részére a va-
gyonvédelemrõl, -az iskoláknál
lehetõség szerint folyamatos
szolgálat biztosítása. Ameny-
nyiben fenti céljainkkal egyet-
ért, kérjük, hogy adója 1%-á-
nak felajánlásával segítsen
Egyesületünknek.

Adószámunk:  18687329-11-113
Ne feledje az Ön otthonának és
családjának biztonságát is
szolgáljuk! 

Segítségét köszönjük.
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Rendõrségi tájékoztató
SZIGETSZENTMIKLÓSI

RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Sajnos a 2010. január hó-
napi betöréses statisztikája
követi az elõzõ hónapok
adatait. Most is kilenc bûn-
cselekményt regisztrál-
tunk, amibõl egy maradt
kiséleti stádiumban. A ki-
lenc esemény során beje-
lentett összes kár 2. 222.
000. forint volt. A legna-
gyobb kár 1. 100. 000, míg
a legkisebb 45.000. forint
volt. Öt esetben az ajtón,
míg négy esetben az abla-
kon keresztül jutottak be
az elkövetõk a lakásokba.
Örömmel számolhatunk be

arról, hogy három esetben
az elkövetõket a bûnügyi
osztály beosztottjai meg-
gyanúsították, és az eljárás
velük szemben folyamat-
ban van. A Tököli Rendõr-
õrs állománya január hó-
napban bûncselekmény el-
követése során tetten ért
három fõt, érvényes körö-
zés miatt elfogott két fõt.
Hét fõvel szemben elõállí-
tást foganatosított, 59 eset-
ben tett feljelentést és nyolc
fõvel szemben 32. 000 fo-
rint értékben helyszínbírsá-
got szabott ki
Január hónapban Sziget-
halom területérõl négy ba-
lesetet jelentettek be, mely-
bõl egy volt anyagikáros, és

három személyi sérüléses.
Az anyagikáros baleset a
Fiumei utcában, míg a sze-
mélyi sérüléses balesetek
közül kettõ a Mû úton, egy
pedig a József A. úton volt.
A Szigethalmi Polgárõr E-
gyesület az érvényben lévõ
együttmûködési megálla-
podás keretén belül segíti a
munkánkat. Az egyesület a
vonatkozó törvények alap-
ján éli mindennapi életét.
Jelenlegi létszáma 5o fõ,
ami azonban állandóan vál-
tozik. Átlagosan hetente
három alkalommal vezé-
nyelnek járõrszolgálatot.
Jelzéseik alapján több bûn-
cselekmény elkövetõjét fog-
tunk el, és vontunk eljárás

alá. Minden esetben részt
vesznek a területet érintõ
nagyobb közbiztonsági és
bûnügyi akciókban. Tevé-
kenyen segítenek a bûn és
balesetmegelõzési tevé-
kenységben, mellyel kivív-
ták a lakosok megbecsülé-
sét is. A város által rende-
zett nagyobb kulturális és
sportrendezvények biztosí-
tását végrehajtják, együtt-
mûködnek a rendõri erõk-
kel. Munkájukkal hozzá-
járulnak Szigethalom város
elfogadható közbiztonsági
helyzetéhez, amiért és a ne-
künk nyújtott segítségért
köszönetet mondunk. 

Értesítjük  a  lakosságot,
hogy  2010.  évben  az  ARI-
ES  Kft.  az  alábbi  munka-
szüneti  napokon  dolgozik:
-22010.  03.  15.  -  Nemzeti
ünnepen  hétfõi  munkarend
-22010.  04.  03.  -  Munkanap
(Húsvét  hétfõ  helyett)
-22010.  05.  24.  -  Pünkösd
hétfõ  -  munkanap
-22010.  08.  20.  -  Pénteki
munkarend  
-22010.  11.  01.  -  Hétfõi
munkarend  
Lomtalanítás:
-LLomtalanítás  I.  ütem
2010.  04.  10.  (szombat)  
II.  ütem  2010.  04.  24.
(szombat)  

Lombtalanítás:  
(zöldhulladék begyûjtés)
kommunális hulladék be-
gyûjtési napokon:
2010.  november  8.  -  2010.
november  12.  között.

Polgármesteri Hivatal

Február elején indul a szakiskolai ösztöndíj-program
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Pályázati kiírás
Szigethalom  Város  Önkor-
mányzat  a  közalkalmazot-
tak  jogállásáról  szóló  1992.
évi  XXXIII.  törvény  20/A.  -
alapján  pályázatot  hirdet  a
Négyszínvirág  Óvoda  óvo-
davezetõ  (magasabb  vezetõ)  
munkakör  betöltésére.
A  közalkalmazotti  jogvis-
zony  idõtartama: határo-
zatlan idejû közalkalmazot-
ti jogviszony. 
Foglalkoztatás  jellege: 
Teljes munkaidõ. 
A  vezetõi  megbízás  idõtar-
tama: a vezetõi megbízás
határozott idõre, 2010.
szeptember 1.- 2015. július
31-ig szól. 
A  munkavégzés  helye: Pest
megye, 2315 Szigethalom,
Rákóczi F. u. 145. A mun-
kakörbe tartozó, illetve a
vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok: az in-
tézmény törvényes mûköd-
tetésének biztosítása, veze-
tõi feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására
és a juttatásokra a közal-
kalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az i-
rányadók. 
Pályázati  feltételek:
-Felsõfokú óvodapedagógu-
si végzettség; -5 év feletti
szakmai tapasztalat; -Magyar
állampolgárság, büntetlen
elõélet, cselekvõképesség;
A  pályázat  elbírálásánál  e-
lõnyt  jelent: több éves veze-
tõi gyakorlat. A pályázat
részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások: részletes
szakmai önéletrajz, végzett-
séget, szakképzettséget ta-
núsító okirat bemutatása,
vagy hiteles másolata, 3
hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítványa,
pályázó nyilatkozatát arról,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással össze-

függõ kezeléséhez hozzájá-
rul, az intézmény vezetésé-
re vonatkozó programot a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelés-
sel együtt.
A munkakör  betölthetõsé-
gének  idõpontja: a munka-
kör legkorábban 2010.
szeptember 1-jével tölthetõ
be. A pályázat benyújtásá-
nak határideje: Kormány-
zati Személyügyi Szolgál-
tató és Közigazgatási Kép-
zési Központ (KSZK) inter-
netes oldalán történõ meg-
jelenést követõ 30. nap. A
pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt
Dubniczky Ildikó aljegyzõ
nyújt a 06-24-403-657/ 140
telefonszámon.
A  pályázatok  benyújtásá-
nak  módja:
-Postai úton - digitális vál-
tozatban (CD lemezen) is -
a pályázatnak Szigethalom 
-Város Önkormányzat Pol-

gármestere címére történõ
megküldésével 
-(2315 Szigethalom, Kos-
suth L. u. 10. )
Kérjük a borítékon feltün-
tetni a munkakör megne-
vezését: óvodavezetõ. A pá-
lyázat elbírálásának módja,
rendje: az Oktatási,- Kul-
turális,- és Sportbizottság,
valamint az Ügyrendi Bi-
zottság javaslata alapján a
Képviselõ-testület dönt. 
A  pályázat  elbírálásának
határideje: a pályázat lea-
dási határidejét soron kö-
vetõ rendes Képviselõ-tes-
tületi ülés, legkésõbb 2010.
augusztus 26.
A  pályázati  kiírás  további
közzétételi  helyei:
-Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium hivatalos lapja
-Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatá-
si Képzési Központ interne-
tes oldala
-Szigethalom Város honlapja

Pályázat gyermek csereüdültetésre 
Lengyel- Magyar - középiskolások számára
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Lengyel- Magyar
Csereüdültetést hirdet kö-
zépiskolások részére, Szi-
gethalom testvérvárosába
Jaworznoba, illetve lengyel
szakközépiskolás fiatalok
fogadására Szigethalomra.
Olyan családokat kere-
sünk, akik vállalják, hogy
fogadnak 1 lengyel közép-
iskolást 1 hét idõtartamra,
majd saját gyermeküket
elengedik a fogadott gyer-
mek családjához. A csere
2010 nyarán valósulna
meg, kezdésként 10 család
részvételével. A fiatalok egy

idõben érkeznének Magyar-
országra, illetve egy idõben
mennének Lengyelország-
ba. A hét folyamán lenné-
nek közös csoportos prog-
ramok, de a családok egyé-
ni programokat is szervez-
hetnek. Feltételek:
- Rendezett családi háttér
- Középiskolás gyermek
- A családban angol, német
vagy lengyel nyelv társal-
gás szintû ismerete
- 1 hét szállás a gyermek
részére, étkezéssel
- Közös programokon való
részvétel, egyéni program
szervezése, - 1 hét kinn tar-

tózkodás a lengyel csere
családnál; - A csatolt adat-
lap kitöltése; - Szülõi nyilatko-
zat elfogadása
Pályázat  beküldése:  2010.
március  26.  12:00-iig,  e-
mailen  keresztül
Elbírálás: 2010. április 15-
ig. Az  adatlap  és  a  szülõi
nyilatkozat  megtalálható  a
www.szigethalom.hu  hon-
lapon.
Jaworzno, Krakkó közelé-
ben fekszik, kb. 580 km-re
Szigethalomtól és 7 órányi-
ra. A település kb. 100.000
fõs, a múltban a lakosság
nagy része a helyi bányák-

ban dolgozott. A város, ked-
vezõ fekvésének köszön-
hetõen alkalom nyílik szá-
mos, közeli, látványosság
és gazdag turisztikai érde-
kesség megtekintésére,
ilyenek: a Wieliczkai sóbá-
nya, Auschwitz, Birkenau,
Krakkó, illetve látogatható,
de már nem mûködõ szén-
bányák. Jelentkezni  lehet:
Domonkos  István  
00-336-770-3334-888-994
domonkos.istvan@
varosiszabadidokozpont.hu

FÁKI LÁSZLÓ

polgármester

A mai világban, mikor a
legigazabb mondás az "Em-
ber, embernek farkasa", ó-
riási élmény volt megérni

Szigethalmon ennek cáfola-
tát: "Ember, embernek ba-
rátja". Február 12-én dél-
után a Narancsóvodában,
az óvó nénik és segítõik
jótékonysági rendezvényt
szerveztek, Lucáért, egy
rákos beteg óvodásukért.

Nem kértek, hanem adtak.
Jó volt látni, hogy mennyi-
en eljöttek és kötelességük-
nek érezték, hogy segítse-
nek, mindegy volt, hogy ki
milyen pártállású, s milyen
nézeteket vall. Ismét érez-
hettük, hogy vannak olyan

ügyek, amik összekötnek
bennünket. Köszönet min-
denkinek, aki a rendezvé-
nyért dolgozott és azoknak,
akik részvételükkel és pén-
zükkel segítették a sikeres
rendezvényt. 

E m b e r,  e m b e r n e k . . .
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Felhívás a VI. Szép Kertek Rendezett porták

Városunkban évek óta tapasztalható a  ZÖLD  HÁLÓ  EGYE-
SÜLET, az önkormányzat valamint egyre nagyobb aktivitás-
sal lakosság törekvése a környezetszépítésre, a kulturált vá-

roskép kialakítására. Valamennyi szépet, kultúrált környe-
zetet szeret szigethalmi lakost kérünk, kapcsolódjon bele
ebbe a nemes versengésbe. A verseny célja a környezetba-

rát, kulturált városkép kialakítása, az itt él emberek élet-
minségének javítása, vendégváró kertvárosi városkép ki-
alakítása, a magyar kertkultúra ápolása, kiterjesztése. 
E  városszépítésre  rendezett  versenybe  benevezhetnek:
-Családi és lakóparki házak, -intézmények, -lakóterületek
(utcák, utca részek /minimum 3 porta/),-vendéglátó,- keres-
kedelmi egységek
A  verseny  elbírálásánál  a  következ  szempontok  a  mérvadóak:
-családi ház, lakóparki ház kategóriában az udvar, elkert,
homlokzat, járdaszegély zöld növényi és virágdíszítése, esz-
tétikai összhatása; -lakóterületek (utcák) kategóriánál a közt-
erület parkosítása, rendezett, ápolt, kultúrált összképe, a
zöldterület együttes hatása; -intézmény, kereskedelmi és ven-
déglátó egység kategóriában az épületek körüli növényi díszítés,
virágosítás, környezetszépít eszközök minsége, összhangja.
Jelentkezési  határid:  2010.  május  1. A verseny elbírálása
október elején várható. Az ünnepélyes eredményhirdetés
hagyományainkhoz híven október 25-én a Polgármesteri
hivatal dísztermében.

Szebb Szigethalomért városszépítõ versenyre

J e l e n t k e z é s i  l a p

J e l e n tt kk e z   n e vv e :
Címe:
Ka tt egó r ia   ( a   meg fe l e l   a láhúzandó )

Családiház, lakóparki ház
Lakóterületek, (utcák, utca részek)
Intézmény, kereskedelmi és vendéglátó egység

A jelentkezési lapok bedobhatók a Szép ABC-ben, a Polgármesteri hivatalban, valamint a
Városi Szabadid Központban elhelyezett ládákba.

Hagyományos Rügy fakadás és Virágbörze
Meghívjuk Önt és kedves családját, barátait, rokonait, ismerseit, az Alkotók Mvészek és
Mvészetpártolók Egyesülete és a Zöld Háló Egyesület 2010.  március  15  -  16-áán  megren-
dezésre  kerül  Hagyományos  Rügyfakadás  címmel  rendezett  képzmvészeti  és  virágkiál-
lításra  és  az  ezzel  egybekötött  Virágbörzére. Megnyitó:  Március  15-één  10  órakor  a  Városi
Szabadid  Központban. A  kiállítást  megnyitja: Fáki László Szigethalom polgármestere

Minden, képzmvészet iránt érdekldt, és aki szereti a virágokat, cserélni, vagy vásárol-
ni szeretne, vagy csak meg szeretné mutatni másoknak is féltett kincsét, szeretettel várjuk.
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Él ételeink - a csírák

Szemelvények a Pest Megyei Mozgáskorlátozottak 
Szigethalmi Egyesületének 2009. évi eseményeibõl

KISSNÉ IZSÁK SZILVIA

Bár az idei tél elkényeztette
a hó szerelmeseit, sokat le-
hettünk a friss levegõn, hó-
lapátolásnak álcázva a test-
mozgást, mégis jólesik a tu-
dat, hogy közeleg a tavasz.
A színek fehérbõl és szür-
kébõl kezdenek zöldbe for-
dulni. A hosszú tél fele-
mészti erõtartalékainkat,
és vitaminkészleteinket, e-
zért ideje pótolni a hiányo-
kat. Szintetikus vitaminok
és a ki tudja mivel kezelt
primõr áru helyett azonban

érdemes teljes értékû táp-
lálékot fogyasztani. A csí-
ráztatott magvakban a tá-
panyagtartalom megsok-
szorozódik. A vitaminokon
és ásványi anyagokon kívül
létfontosságú enzimekhez
is hozzájuthatunk általuk.
A csíráztatás nagyon egy-
szerû. A bioboltokban kap-
ható, vegyszermentes, csí-
ráztatásra szánt magokat
beáztatjuk éjszakára, reg-
gel leöntjük róla a vizet és
átmossuk folyó vízzel. La-
pos tálba vagy befõttesü-
vegbe tesszük, letakarjuk
gézzel vagy más szellõzõ a-

nyaggal. Pár nap alatt ki-
csíráznak a magvak, ha
nem engedjük õket kiszá-
radni, de nem is tocsog ala-
ttuk a víz. A csírákat bele-
keverhetjük kefirbe, salátá-
ba, levesbe (ha már lan-
gyos), vagy egyszerûen a
szendvicsünkre halmoz-
zuk. A  csírák  jótékony
hatással  van  egyes  beteg-
ségekre,  hiánytünetekre:
Arcüreggyulladás: retek
Bõrbetegségek: búza, gö-
rögszéna, napraforgó, pet-
rezselyem. Fáradtság: bú-
za, bab, lucerna, zsázsa.
Gyomorfekély: búza. Hajhul-

lás: búza, lucerna, zsázsa.
Hólyag és vesepanaszok:
búza, görögszéna, lucerna,
napraforgó, petrezselyem.
Hörghurut: búza, retek, ze-
ller. Ízületi gyulladás, reu-
ma: búza, napraforgó, med-
vehagyma, zsázsa. Kerin-
gési rendellenességek: haj-
dina, görögszéna, naprafor-
gó, petrezselyem, fehér
mustár. Súlyfelesleg: búza,
görögszéna, lucerna, nap-
raforgó, retek, zeller. Máj-
problémák: búza, lucerna,
napraforgó, fehér mustár.
Szemproblémák: naprafor-
gó.

FRÜHVALD PÁL

elnök

Az idei évben az egyesület
ismét megpróbált eleget
tenni a sorstársakkal szem-
beni kötelezettségeinek…
Sikereket és kudarcokat
egyaránt átélhettünk.
Rendezvényeinket minden
második hét csütörtökjén
a Szabadidõközpontban
tartjuk. Ilyenkor együtt
szórakozik lelkes kis csa-
patunk, és jogi, életviteli
tanácsokat adunk min-
denkinek, aki kéri. E-
gyüttmûködésünk a helyi
államigazgatási szervek-
kel, intézményekkel és
civil szervezetekkel sze-
rencsére töretlen, specia-
lizált szakismereteinkre
szükségük van. 

Február 12-én élõzenés
farsangi bált rendeztünk,
nagy sikerrel. Az egyesület
részt vesz a városi ünne-
pélyeken (március 15,
augusztus 20, október 23,
városi napok) szerves
része a kis közösség éle-
tének. Június 27-én meg-
rendezett Kistérségi esély-
egyenlõségi napunkra is

büszkén gondolhatunk
vissza, melyen részt vettek
Tököl, Halásztelek, Szi-
getszentmiklós, Dunaha-
raszti, Dunakeszi mozgás-
sérült egyesületeket kép-
viselõ sorstársak. Egyesü-
letünket megtisztelte je-
lenlétével Fáki László pol-
gármester, Balázs Zoltán,
az MKMORE elnökségi
tagja és Dr. Chikán
Csaba, az MKMORE elnö-
ke, a MEOSZ alelnöke is
megtisztelte jelenlétével
rendezvényünket..

A polgármester úr meg-
erõsítette, munkánk nem
hiábavaló, és a város veze-
tése és lakossága értõ mó-
don próbál segíteni gond-
jaink megoldásában. El-
mondta, hogy milyen cso-
dálatos fogyatékos nap-
közivel rendelkezik már
városunk. Dr. Chikán
Csaba beszédébõl erõt
meríthettünk. Ne adjuk
fel, a munka elõbb-utóbb
meghozza gyümölcsét, s
az anyagiak szûkössége
ellenére nagyon sok szelle-
mi és érzelmi kincset bir-
tokol mozgalmunk közös-
sége. Hálásan köszönjük,
hogy velünk volt a sztár-

fellépõ Csocsesz és Komá-
romi István. A neves mû-
vészek a mozgássérült
emberek iránti tiszteletük
jeléül térítésmentesen vál-
lalták a mûsort. Esély-
egyenlõségi napunkat
Bakosné Till Györgyi és
Fejes Lajos szigethalmi
vállalkozók, és többen
anyagi hozzájárulásukkal
támogatták. Támogatások
nélkül nem tudtuk volna
ilyen színvonalon megtar-
tani rendezvényünket. 

Az egyesület két nagysza-
bású uniós projekt, a
Szent István Iskola (Sza-
badkai út) teljes körû aka-
dálymentesítésében, vala-
mint a Marlin telepi Széc-
henyi általános iskola
szintén akadálymentesí-
tésében szakértõként vé-
leményezett, mûködött
közre. Az iskolák vala-
mennyi fogyatékossági
csoport számára szaba-
don használhatók. Az
emberi jogok az ilyen pro-
jektek megvalósításával
válnak kézzelfoghatóvá.
Ellenkezõ esetben az
esélyegyenlõség a szép
szavak szintjén ragad, és
egyre távolabb kerül nap-

jaink valóságától..  Jól
sikerült Katalin, Erzsébet
névnap élõzenés megün-
neplésével. Mátrai Kati
évek óta rendszeresen
szórakoztat kedves zené-
lésével. Ifjúsági Mikulás-
ünnepség megrendezését
sajnos az idõjárás mega-
kadályozta (helyette Miku-
lás és Karácsonyi élelmi-
szer csomagot) kaptak sé-
rült fiataljaink, valamint
aktív és rászoruló tagja-
ink. Évzáró beszámoló
közgyûlésünket december
19-én tartottuk meg. Még
egyszer szeretnénk köszö-
netet mondani mindenk-
inek támogatásáért, mun-
kánkhoz nyújtott segítsé-
géért. Köszönjük a tagság
aktív részének társadalmi
szerepvállalását. 

Tisztelettel  értesít-
jük  tagságunkat,
hogy  március  20.-áán
du.  14.  órai  kezdet-
tel  TISZTSÉG  ÚJITÓ
BESZÁMOLÓ  KÖZ-
GYÜLÉST  TARTUNK,
melyre  szeretettel
várjuk  tagjainkat..



2010. március 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 

Családi disznóvágás 2010
FARKAS CSABA

Sz.L.E. tag

A farsangi idõszak a
jókedv, a hó, az e-
szem-iszom és a
dínom-dánom ideje.
A Szigethalmi Lo-
kálpatrióták Egyesü-
lete ezért mindig i-
lyenkor szervezi meg
a családi disznóvá-
gást, az idén január
30-án a Városi Sza-
badidõközpont udva-
rán került rá sor.
A "Kultinál" minden
rendelkezésre állt,
ami egy jó hangulatú
d i s z n ó v á g á s h o z
szükséges: a csendes
hóesés, a forró tea, a

zsíros kenyér lila-
hagymával, a fahá-
zak a szükséges esz-
közökkel, a fûtött
sátor, a köszöntõ-
pálinka (az érkezõket
Fáki László polgár-
mester üdvözölte) és
persze a két fõszerep-
lõ, a 143 és a 145 ki-
lós disznó.
A vendégek 9 órától
folyamatosan érkez-
tek. A közel ezer
résztvevõ között vol-
tak, akik csak néze-
lõdtek, napközben
hazaugrottak, de dél-

után a kóstolóra és a
mûsorra visszatér-
tek. Sokan azonban
maguk is segítették a
böllér munkáját: a
perzselést, a disznók
felbontását, a hurka
és a kolbász töltését,
a hús megsütését. A
munkából a legfiata-
labbak és a legidõ-
sebbek is kivették a
részüket: amíg a
nyugdíjasok az or-
jalevest fõzték, addig
a gyerekek hódisznót
építettek vagy egy-
egy versért cserébe
meghúzták a malac
farkát. A disznótor
mindig alkalmat ad a
szellemi és a lelki
táplálkozásra is.

Délután a Sziget
Néptáncegyüttes fer-
geteges mûsora és a
forralt bor csak to-
vább emelte a hangu-
latot, s a vendégsereg
estefelé a cigányze-
nekar megérkezése
után már táncra is
perdült.
A vendéglátók a
"disznóságokat": a
pecsenyét, a hurka-
kolbászt, az orjale-
vest, és a töltöttká-
posztát jelképes á-
ron, 2-3 fabatkáért
kínálták. Így aztán a

két disznóból csak a
nyereményjátékra fé-
lretett sonka, szalon-
na és kolbász ma-
radt, melyek azóta
már sóban érlelõd-
nek. Kisorsolásukra
a KisDuna tévé
Szigethalmi Króniká-
jában kerül sor.
A Szigethalmi Lokál-
patrióták Egyesülete
évek óta jelen van
városunk életében.
Célja, hogy a hagyo-
mányok ápolásával
erõsítse a városunk-
ban élõ, sokfelõl
származó, sokszínû
emberek összetarto-

zását. Az évek óta
mûködõ civil szerve-
zetünket támogató
pártoló tagok száma
folyamatosan nõ.
Most a disznóvágás
alkalmával is több
tucat új pártoló tag
csatlakozott. Az e-
gyesület mûködésé-
rõl és programjairól
részletesebben is
olvashatnak a www.
szigethalmilokalpat-
riotak.hu internetcí-
men. 

Köszönet

DEÁK GÁBOR

Sz.L.E elnök

Itt szeretnék köszö-
netet mondani azok-
nak a Szigethalmi la-
kosoknak, civil szer-
vezetnek és a " KUL-
TI" dolgozóinak akik
nagy szeretettel és
odaadássál segítették
a rendezvény sikerét.
Név nélkül mondom
a köszönetem, mert
nem lenne elég az
újság terjedelme, ha
mindenkit név sze-
rint felsorolnék. Nagy
örömömre szolgált,
hogy testvérvárosunk
delegációját is ven-
dégül láthattuk, és
meg tudtuk mutatni
milyen egy igazi,
MAGYAR hagyomá-
nyos disznóvágás. 
Köszönöm!
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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  Honlap: www.hgvk.hu

Szilágyi Domonkos: 

Két Ibolya-vers

1,
Pislog az égbolt,
susog a bokor,
bokor alatt aluszik az
ibolyacsokor.

Ébred az ibolya,
belepi a rétet,
reggel az ég csudakék,
de a mezõ kékebb.

2,
Vizbe hajló
fûzfavesszõ,
rajta barka:
icipici csengõ,
csillog-villog,
mosolyog a fûz,
az ibolya szeme tüze
reátûz.

Ádám István, Balázs
Csilla, Balázs Erika,
Balogh Anna, Bánóczy
Istvánné, Belán Andrea,
Dr. Bokor Péter, Bujdosó
Emilné, Csernus Katalin,
Dávid Magdaléna, Derzsi
László, Gonda Sándor,
Hajmási Gabriella, Kócza
Józsefné, Kürti Zoltán,
Markó Alajosné, Mészáros
Imréné, Máthé Imréné,
Mátyók József, Mermeze
Klára, Mezei Zsuzsanna,
Ónodi Béláné, Papp
Edina, Sándor Zsófia,
Schmidthné Vizi Zsuzsanna
(Taksony), Sebõk Sándor-
né, Steixner Ambrus
(Taksony), Stern Lajos
(Tököl), Szabó Ildikó,
Szilágyi Ildikó (Tököl),
Szõke Sándor. 
Támogatásukat
köszönjük!  

Miszori Sándorné
könyvtárigazgató és

munkatársai

VVÁROSI KÖNYVTÁR
TÁMOGATÓI

A Hegedüs Géza
Városi Könyvtár
szeretettel meg-
hívja 2010. már-
cius 8-án, hétfõn
17 órai kezdettel
PAIS ISTVÁN
filozófiatörténész,
író "Ógörög humor,
ógörög
szerelem"címû
elõadására.
(Az ingyenes
találkozón
dedikált mûveket
is vásárolhatnak!)

Pais István 1957-1996-
ig az ELTE BTK filozófia-
történet; vallástörténet,
bibliaismeret, filozófia
tanársegéde, adjunktu-
sa, docense. 1996-tól
nyugdíjas. 1958-1984-ig
a TIT József Attila Sza-
badegyetemén elõadó,
majd 1990-tõl ismét. A
filozófia tudományok
kandidátusa. Emellett
íróként fõképpen az an-
tik görög-római kultúrát
bemutató mûveivel vált
ismertté. Fõbb mûvei:
Bevezetés a vallástörté-
netbe és valláskritikába;
Ember és vallás; A Mars
elõtti filozófia története;
A görög filozófia;  Antik
bölcsek, gondolatok, afo-
rizmák; Bibliai érdekes-
ségek, történetek, aforiz-
mák; A filozófia törté-

nete. Pais István az
antik bölcseletnek, kor-
szaknak kötelezte el ma-
gát, ennek világáról, er-
kölcsérõl, gondolkodásá-
ról tartja ma is rendsze-
resen elõadásait, írja
legtöbb cikkét, tanulmá-
nyát. Szeret hallgatóival

beszélgetni. Fõ célja az
embereket megtanítani
gondolkodni. Hisz a szel-
lem erejében, a szabad
gondolkodásban. Írásai,
elõadásai szemnyito-
gatóak, tartalmasak, ér-
dekesek és szórakozta-
tóak. Bárkihez szólhatnak!

Meghívás "Ógörög humor, ógörög szerelem"cím eladására

Tisztelt  Olvasóink,  Szigethalmi  Lakosok!
Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával továbbra is támo-

gassák a Hegedüs Géza Városi Könyvtár tevékenységét! 
AAddóósszzáámmuunnkk::  11  66779955002288-11-1133.. 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,
Vasárnap: zárva.A nyitva tartáson kívül, igény szerint telefonos egyeztetés szükséges.
Telefon: 06-70-380-76-81; 06-24-401-837 Idõszakos  kiállítás:  2010.  március  15-één  Sporttörténeti
Kiállítás  nyílt  a  Helytörténeti  Gyûjteményben!
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Oktatás

Bemutatkozik a Gróf Széchenyi István Általános Iskola
(2315 Szigethalom, Thököly u. 37.)

Az iskola 1988 óta végzi az 1-8. évfolyamos
tanulók oktatását-nevelését.  Jelenleg 23
osztály van, 11 az alsó és 12 a felsõ tagoza-
ton. 3 napközi otthonos és 1 tanulószobás
csoport, valamint 3 iskolaotthon is mû-
ködik. A tanulók száma: 530 fõ.
Az intézmény az alapkészségek elsajátítá-
sán túl számtalan lehetõséget kínál arra,
hogy a gyermekek mûvészi, mozgásbeli,
matematikai képességeikben fejlõdjenek.
Az 1. évfolyamon a szövegértõ olvasás és a
számolási alapismeretek elsajátítását elõ-
segítik a Nemzeti és a Mozaik Tankönyv-
kiadó tartalmas, vonzó tankönyvei, a Me-
ixner-féle olvasástanítási módszer alkal-
mazása. Matematikából, rajzból és testne-
velésbõl tehetségfejlesztõ órákat tartanak a
pedagógusok az 1. évfolyamtól kezdve. Ta-
nulóik kiváló eredményeket érnek el a
kistérségi, megyei, országos és nemzetközi
versenyeken. Az SZMK elnökség példa-

értékûen segíti az iskolaszékkel együtt az
iskola munkáját. A "Szigethalmi Gyerme-
kek Mosolyáért" Alapítvány anyagilag is tá-
mogatja a rászoruló tanulókat. 2004 szep-
tembere óta az iskolában integrált oktatás
folyik. Differenciáltan nevelik-oktatják a
pedagógusok az átlagosnál tehetségesebb,
az átlagos képességû és a többiektõl vala-
melyik részképességben lemaradó tanuló-
kat. A koncentráltabb figyelem, a haté-
konyabb együttmûködés, a közös gondol-
kodás szolgálatába állítható a kooperatív
tanulás, amelyet az iskola sikeresen alkal-
maz. A gyermekek megtanulnak együtt
dolgozni, mindenki aktív szereplõje az órá-
nak.  Ez a módszer a gyermekek személyi-
ségét kitûnõen formálja, így toleráns, se-
gítõkész, kreatív felnõttek válhatnak be-
lõlük. 

Rendszeresen szerveznek témanapokat,
amelyek alkalmával egy-egy projekten dol-
goznak, több tanítási órán keresztül az
egyes gyerekcsoportok. Az angol nyelv
tanításának a 4. évfolyamtól kezdve sok
éves hagyománya van. A 3. évfolyamon
angol szakkör mûködik. Rendszeresen
szervez az iskola tanulmányutat Nagy-
Britanniába. Az angol nyelvû levelezõ
versenyek, tehetséggondozó foglalkozások
egyaránt segítik a tanulókat abban, hogy a
8. évfolyamon a legtehetségesebb tanítvá-
nyok sikeres alapfokú nyelvvizsgát tehes-
senek.  Ezt támogatja a rendelkezésre álló
nyelvi labor is. Felsõ tagozaton, 5. osztály-
tól megkezdõdik a számítástechnikai ok-
tatás, s a tanulóknak lehetõségük van in-
ternet szakkörre is járni. 

Évek óta sikeresen mûködik a tanulószo-
ba, amely szervesen kapcsolódik az iskola,
tanulást segítõ programjához. A tanulók a
tanulószobát az 5. órától vehetik igénybe. A
tanórákon kívül a gyermekeknek számta-
lan lehetõségük kínálkozik arra, hogy
megtalálják a számukra vonzó kifejezési,
megismerési formákat. Alkalom van a
zenetanulás, a kézmûvesség, a festészet, a
társas és modern tánc, a színjátszás, a
dráma elsajátítására. Sokféle sportfog-
lalkozást is választhatnak a tanulók. 10-
féle ingyen szakkört, foglakozást kínálnak
a szabadidõ hasznos eltöltésére. Hétvé-
genként teljesítménytúrákon ismerkedhet-
nek a diákok az országunk csodálatos kul-
turális és természeti értékeivel. Tanítvá-
nyaik rendszeres résztvevõi az országos,
amatõr futóversenyeknek is. Az egészség
és a környezet védelme mellett a diákok

jogainak védelmére is nagy hangsúlyt fek-
tet az iskola. A diákönkormányzat több
szabadidõs programot szervez, és rendsz-
eresen véleményezi az iskola dokumentu-
mait. Évente diákközgyûlést tart a
diákokat érintõ és érdeklõ kérdések kö-
rében. Az oktató-nevelõ munka rendkívüli
sokszínûségét a tanulmányi kirándulások,
az erdei iskolák, táborozások, sportver-
senyek megszervezése is tükrözi.

A 2009-2010. tanév szeptemberétõl
akadálymentesített iskolaépületben kez-
dõdhetett a tanítás, így fogadhatják a testi,
érzékszervi sérült tanulókat is. Az in-
tézményben folyó pedagógiai munka szín-
vonalát a kettõ alkalommal odaítélt és je-
lenleg is érvényes OKAIM minõsítõ véd-
jeggyel ismerték el. 2006-tól büszkén visel-
hetik az ÖKOISKOLA címet is.

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

Adó 1%
A Gróf Széchenyi István Általános Iskola
tanulói és dolgozói nevében megköszönjük
az 1% adó felajánlásukat. Tisztelettel kér-
jük Önöket, hogy 2010-ben is támogassák
alapítványunkat. 
Szigethalmi  Gyermekek  Mosolyáért
Alapítvány  adószáma:  18660544-1-13
Köszönettel: 

Egyed Jolán a kuratórium elnöke

Himnusz-Szózat-mondó verseny

2009.01.20-án a Szent István Általános
Iskolában részt vettünk a Gróf Széchenyi
István Általános Iskolából a területi
Himnusz-Szózat-mondó versenyen. Min-
dig nagy örömmel megyünk versenyezni a
"Szent Istvánba", mert igazán színvonalas
ez a verseny, különösképpen, mióta az
AMME mûvészei magyar témájú mûveivel
gyönyörû aláfestést is adnak az elhangzó
verseknek. Idén 1 tanulóval indultunk e-
zen a versenyen , Nagy Márton 7. b osztá-
lyos tanuló a  Himnuszt szavalta, ezzel a
korosztályában 3. helyezett lett. 
Gratulálunk Marci!

Kelemen Lilla

Gróf  Széchenyi  István  Általános  Iskola:  
2010. március 9. kedd 17 óra
2010. március 16. kedd 17 óra
2010. március 23. kedd 17 óra
Programok: állatfigurák készítés -
kincskeresés - dráma-báb - játékos
sportfoglalkozás.

Szent  István  Általános  Iskola:  
2010. március 10. 15 órától 
kézmûves foglalkozás
2010. március 17. 15 órától 
játékos sportvetélkedõk
2010. március 24. 15 órától 
észbontó vetélkedõ
2010. április 12-13. 8-11 óra között
nyílt tanítási órák

Beíratáshoz  szükséges  
dokumentumok:
- személyi igazolvány, lakcím kártya
- a gyermek születési anyakönyvi ki-
vonata
- óvodai szakvélemény
- Nevelési Tanácsadó szakvéleménye
(ha készült ilyen a gyermekrõl)

Beíratás  idõpontjai:
2010. április 19. hétfõ 8.00-18.00
2010. április 20. kedd 8.00-18.00

Iskolába hívogató 
(délutáni foglalkozások leendõ
iskolásoknak)
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Az önállóságra nevelésrl
GÉÉMMEESSII JÁÁNNOOSSNNÉÉ

Gondozónõi munkánk fõ
feladata, a kisgyermekek ön-
állóságra nevelése, hogy fel-
készítsük õket az óvodai élet-
re. Az önállósodás egy fel-
nõttkorig tartó folyamat, na-
gyon fontos, hogy már egé-
szen kicsi korban elkezdjük.
Ebbe beletartozik az evés, i-
vás, öltözködés, szobatiszta-
ságra való nevelés. A játékra
nevelés is az önállósodási fo-
lyamat része, és a szép, tiszta
beszédre nevelés. Nagyon
fontos, hogy a felnõtt (jelen
esetben a gondozónõ) és a
gyermek között jó érzelmi
kapcsolat alakuljon ki. A
kapcsolat, ha jó, akkor a
gyermek a felnõttel együtt-
mûködik, kérésre próbálko-
zik (pl. cipõ le és felhúzás). 
Nagyon fontos a szülõ és gon-
dozónõ együttmûködése,
hogy egyforma követelmé-
nyeket állítsanak a gyerme-
keknek. Fontos a felnõtt ré-
szérõl a türelmes magatar-
tás, mert a gyermek csak fo-
kozatosan, apró léptekkel
halad elõre ebben a folyamat-
ban. A gyermek minden apró
mozdulatát, legalább próbál-
kozását is dicsérjük meg, ez
ösztönzõleg hat. Minden

gyermektõl csak azt kérjük,
amire képes! Nem várhatjuk
el a kétévestõl azt, amit már
a háromévestõl. Fontos, hogy
ösztönözzük, dicsérjük, sza-
vakkal vagy akár egy mosoly-
lyal. Valami, ha nem sikerül,
ne vegyük el a kedvét, adjunk
a próbálkozásaihoz elegendõ
idõt, ha segítséget kér, segít-
sünk neki, és ne állítsunk túl
nagy követelményt.

Az  étkezésrõl:
Terített asztalnál étkeznek a
kis bölcsõdések, étkezés után
szalvétát használnak. Elsajá-
títják a kanál helyes haszná-
latát, megtanulnak pohárból
inni, megtanulnak kulturál-
tan viselkedni az étkezések a-
latt (nem állnak fel az asztal-
tól, nem nyúlnak bele a má-
sik tányérjába, poharába).
Mindenki a saját helyén ét-
kezik.

Az  öltözködésrõl:
Az udvarra öltözködésnél
gyakoroljuk ezt nap, mint
nap. Fontos, hogy megfelelõ
legyen a gyermek ruházata,
kényelmes legyen, ne legyen
nagy, tág, bõ, szûk stb., le-
gyen az évszaknak megfelelõ.
Nagyon fontos az ösztönzés,
dicséret és fõleg türelem, ele-
gendõ idõ biztosítása (minden-

képpen szervezést, odafigyelést
igényel a gondozónõ részérõl).

A  játékra  nevelésrõl:
A játékra nevelés is az önál-
lósági folyamat része. Fontos
a kornak megfelelõ játék biz-
tosítása, ezeket nyitott pol-
con, elérhetõ helyen tároljuk
a bölcsõdében. Konstruáló
játékok: építõk, legók, fakoc-
kák. Készségfejlesztõ játékok:
pötyi, gyöngyfûzõ, tésztafû-
zés, rajzolás, festés, gyurmá-
zás, zsírkréta használata, ra-
gasztás, ollózás, papírtépés
stb.(amiket az asztalnál
végzünk felügyelet mellett).
Szerepjátékok: ebben a kor-
ban a gyermek utánozza a
felnõtteket, amit lát, ami tör-
ténik vele. Ehhez a tevékeny-
séghez kialakítottunk baba-
konyhát, fodrász sarkot, pu-
ha sarkot stb.

Beszédfejlesztésrõl:
A gondozónõk szinte egész
nap beszélnek, mert a gondo-
zási mûveletek alatt is min-
dig mondjuk, mit csinálunk.
Sokat énekelünk, mondóká-
zunk - amit mozgással kísé-
rünk -, ez nem kötelezõen
történik, de a gondozónõ kez-
deményezésére a gyermekek
általában szívesen bekapcso-
lódnak. Mindig, tisztán, ért-
hetõen, hangsúlyozva be-
széljünk a kisgyermekekhez,
mert õk is csak így tudják
elsajátítani a szép, tiszta
magyar beszédet.

Szobatisztaságról:
A szobatisztaságra nevelést,
melyet csak akkor kezdünk
el, ha a gyermek már erre
érett, de errõl majd egy kö-
vetkezõ alkalommal szólok... 

Az óvodai beiratkozás 
2010.  május  3-77-iig  (hétfõtõl  péntekig)  naponta  8:00-
17:00  óráig  lesz  a  Narancssárga  Oviban (új ovi, Rákóczi
F. u. 145.). Minden leendõ óvodást itt kell beíratni, bár-
melyik szigethalmi óvodába is szeretne járni! Ekkor kell
azokat a gyermekeket is beíratni, akik a 2010/2011-es
nevelési évben, azaz 2011. május 31-ig töltik be harma-
dik életévüket. Kérjük  Önöket,  a  beíratásra  hozzák  ma-
gukkal  a  gyermek  születési  anyakönyvi  kivonatát  és  a
gyermek,  valamint  az  édesanyja  szigethalmi  lakhelyét
igazoló  lakcímbejelentõ  kártyájukat.  
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az óvodai felvétel nem az ér-
kezés sorrendjében történik, számítsanak rá, hogy sokat
kell várakozni.

Adó 1%
A Szigethalmi Óvodásokért Alapítvány ezúton kéri az
Önök segítségét, hogy 780 kisóvodás juthasson udvari
fejlesztõ játékokhoz. Az elmúlt években a felajánlott 1%-
ból valamennyi tagóvodánk udvara gazdagodott ilyen
játékokból a gyermekek nagy-nagy örömére. Bizonyára
sokat hallják, hogy mennyire meghatározó a gyerekek
életében az elsõ, az "alapozó" színtér, az óvoda szerepe.
FOGJUNK ÖSSZE! Segítsenek nekünk, hogy okosan,
sok-sok élményt átélve teljenek az óvodás évek! A
Szigethalmi Óvodásokért Alapítvány 
Adószám:  18687738-11-113. Az ovisok nevében:

Zoltay Árpádné a kuratórium elnöke 

Köszönetnyilvánítás
Szigethalom Négyszínvirág óvoda Napraforgó csoportja
nevében szeretnénk megköszönni Barnucz Richárd
szülõnek, aki hozzájárult "madárbarát kert"programunk
megvalósításához számos madárodú elkészítésével,
valamint hatalmas örömöt szerzett a csoportunkba járó
gyerekeknek egy csodálatos babaház elkészítésével.
Köszönettel: 

Dancs Mariann óvodapedagógus

A  SZIGETHALMI  ÓVODÁSOKÉRT  ALAPÍTVÁNY
köszönetet mond APÁTI ISTVÁNNÉ termékforgal-
mazónak a Sárga Ovis gyermekeknek felajánlott
eSpringTm víztisztító berendezésért, amely egész-
séges, minségi ivóvizet biztosít számukra.



"Zöld Sziget"-i program 
a Gróf Széchenyiben

MARKÓ TIBORNÉ

osztályfõnök

2010. február 2-án osztályunk
részese volt a "Zöld Sziget" városi
projekt madarakat bemutató elõ-
adásának. Ezt gyûjtõmunka elõz-
te meg. Képeket, könyveket keres-
tek tanulóink a madarakról. Pla-
kátokat, rajzokat készítettek a ho-
zott anyagból. Igen színvonalas
munkák készültek. Szép könyvek
kerültek elõ a polcokról. Behoz-
hatták plüss figuráikat is. Kap-
tunk egy pár pintyet is, amelyrõl
mi gondoskodunk. 
Izgatottan vártuk az elõadást. Na-
gyon tetszett mindenkinek. A
gyerekek tájékozottak voltak e-

témában. A madarakról szóló
elõadás után a környezetvédelem-
mel is foglalkozhattak játékos for-
mában. Nem maradt el a dicséret

és az ajándék sem. Köszönjük a
munkáját Szilágyi Gergely és
Vásárhelyi Flóra elõadóknak.

2010. március Szigethalmi Híradó 12. oldal

A Széchenyi Névadó Hét rendezvényei 2010.
22001100..  mmáárrcciiuuss  2266..  ((ppéénntteekk))  - Széchenyi projektnap, koszorúzás a Széchenyi emlékfalnál
22001100..  mmáárrcciiuuss  2299..  ((hhééttff))  ddéélleelltttt:: nyílt tanítási órák az 1-4. órában délután: a napköziben 
és iskolaotthonban 13.30-14.30 óráig
22001100..  mmáárrcciiuuss  2299..  ((hhééttff) 14.00 órától kistérségi fels tagozatos komplex verseny a 
"Körzet legügyesebb csapata" cím elnyeréséért. "Koktél" alsó tagozatos kistérségi tanulmányi verseny
22001100..  mmáárrcciiuuss  3300..  ((kkeedddd)) 14.00 órától kistérségi matematika verseny 1-2. évfolyamos tanulók részére
22001100..  mmáárrcciiuuss  3311..  ((sszzeerrddaa))  14.00 órától "Vadászélmények a busmanok földjén, a Kalahári sivatagban" - 
kiállítás és eladás; - délután: Nyuszi túra 1-4. évfolyam
22001100..  áápprriilliiss  11..  ((ccssüüttöörrttöökk)): DÖK napja (sportnap) 5-8. évfolyam
Sok szeretettel várunk minden érdekldt!

Sporttársak voltunk

2009-ben a Szigethalmi TE által
meghirdetett "Mozdulj Halom" - futó-
programokban, valamint a "Szigetha-
lom Turistája" - túramozgalomban sok
gyermek és szül vett részt Gróf Széc-
henyi István Általános Iskolából. Attól
függen, hogy ki hány alkalommal fu-
tott, vagy túrázott, bronz, ezüst, illetve
aranyérmet, vagy plakettet kaphatott.
Gratulálunk a gyerekeknek és a szü-
lknek! 2010-ben is várunk mindenkit!

Kerekes Julika néni és Sziklai Erzsike
néni túraszervezk



2010. március Szigethalmi Híradó 13. oldal

Zöld-sziget

Nem vitték el a szemetemet... Ez felháborító!
SZILÁGYI GERGELY

környezetvédelmi ügyintézõ

Tisztelt szigethalmi lakosok!
Mivel az elmúlt idõszakban
valószínûleg a tél miatt
több hulladék keletkezik a
háztartásokban, ezért sze-
retném felhívni a figyelmet
a hulladék kihelyezésének
rendjére. Több olyan pa-
nasz is érkezett a lakosság-
tól hogy nem megfelelõ a
szolgáltatás - amit az Aries
Kft nyújt - mert nem viszi el
az összes szemetet, amit ki-
raknak a gyûjtõedénybe.
Másrészrõl az Aries Kft. is
jelezte, hogy vannak, akik
jóval több szemetet akar-
nak elvitetni a szolgáltató-
val, mint amennyit a nyi-
latkozatukban megjelöltek. 
A fõ probléma abból adó-
dik, hogy az emberek úgy
gondolják, ha az egyik hé-
ten kevesebb hulladékot
szállítatnak el, akkor any-

nyival többet rakhatnak ki
a következõ héten, még ha
az a mennyiség nem is fér
el teljesen a gyûjtõedénybe,
és nem lehet azt normáli-
san lezárni. Valóban ez egy
jó gondolatmenet, de mind-
két fél számára fontos be-
tartandó szabályokat alkot-
ni, melyek megakadályoz-
zák a különbözõ visszaélé-
seket. 

Ezeket  megtalálhatják  a
települési  szilárd  hulladék-
kal  kapcsolatos  közszolgál-
tatás  szabályainak  és  díjá-
nak  meghatározásáról  szó-
ló  6/2006.  (III.  31.)  helyi
rendeletben. Ahol az is meg
van fogalmazva, hogy ho-
gyan, mennyi hulladékot és
mikor szabad kihelyezni,
mint ahogyan az is hogy a
gyûjtõedénynek csukott ál-
lapotban kell lennie, és
nem lehet sem a tetejére
sem mellé további hulladé-
kot mellékelni, mivel a szál-

lító is csak meghatározott
mennyiséget tud elvinni és
kezelni. 
-Abban  az  esetben,  ha  mé-
gis  több  hulladék  gyûlik
össze  a  héten,  mint  amen-
nyi  kirakható,  akkor  pár
alternatív  megoldást  aján-
lanék:  
- Az elsõ a költségesebb.
Lehet az Aries Kft.-tõl plusz
zsákokat venni, amibe ha
belerakják a szemetet és ki-
helyezik a kuka mellé vagy
a kuka tetejére, akkor azt is
el fogják vinni. 
- A másik lehetõség szerint
próbáljuk szétosztani a
hulladék mennyiségét, hisz
nem minden héten keletke-
zik ugyanannyi. 
- A harmadik lehetõség a
szelektív gyûjtés. Legalább
a papír, mûanyag és az ü-
veg különgyûjtésével nagy-
mértékben csökkenthetõ a
hulladék térfogata. Ami a
tulajdonosnak is jó a köz-
szolgáltatónak is jó, na meg

persze a környezetterhelést
is csökkenthetjük az által,
hogy nem kell mindent a
hulladéklerakóban elhe-
lyezni, hanem anyagában
újra fel lehet használni. 

Úgy gondolom, hogy mind a
lakosság mind az Aries Kft.
részérõl kompromisszum
szükséges,hiszen nem egy-
más ellen, hanem egymá-
sért vagyunk. A lakosok
célja hogy megszabadulja-
nak a hulladékuktól a be-
gyûjtõ cégé pedig az, hogy a
rendszeres szolgáltatást
biztosítsa. Így javaslom,
hogy a lakosok törekedje-
nek arra, hogy az edényzet
zárt állapotban legyen ki-
helyezve, viszont abban az
esetben, ha a tetõ nem tel-
jesen zárható le, de nem
kirívó esetrõl van szó azt
meg szállítsa el a szolgál-
tató és ne hagyja a közterü-
leten. Remélem tudtam
segíteni mindenkinek.

"Téli
vendégek 
a kertben"
Rajz- és 
fotópályázat

Eredményhirdetés:
2010. március 15.-
én 10. 00-órától a
Városi Szabadid
központban lesz
megtartva a Rügy-
fakadás virágkiál-
lítással egybeköt-
ve. 
Minden érdekld t
szívesen várunk!

Zöld sziget projekt
szervez i
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Március 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.  kedd  15:00  Nyugdíjas  Baráti  Kör    
3.  szerda  9:00-  14:00Termékbemutató    15:30  Assszonykórus
18:00  Re-GGenerációs  Alap.    
4.  csütörtök  15:00  Mozgáskorlátozottak  Egyesülete                  
5.  péntek  18:00  Cserkészek            8.  hétfõ  18:00  Szegfû  Klub    
9.  kedd  19:00  Fidesz    
10.  szerda  15:30  Asszonykórus  18:00  Re-GGenerációs  Alapítvány      
11.  csütörtök  15:00  Vidám  Nyugdíjasok    

13-114.  szombat,  vasárnap:  Kiállítás  rendezés    
15.  hétfõ  10:00  Rügyfakadás  Kiállítás    
16.  kedd  10:00  Rügyfakadás  Kiállítás                                                                        
17.  szerda  15:30  Asszonykórus  18:00  Re-GGenerációs  Alapítvány      
18.  csütörtök  15:00  Mozgáskorlátozottak  Egyesülete                  
20.  szombat  14:00  Mozgáskorlátozottak  Egyesülete    
24.  szerda  15:30  Asszonykórus  18:00  Re-GGenerációs  Alapítvány      
25.  csütörtök  15:00  Vidám  Nyugdíjasok    
26.  péntek  18:00  Civil  fórum    
28.  vasárnap  9:00-112:00  Baba  börze    
30.  kedd  15:00  Nyugdíjas  Baráti  Kör    
31.  szerda  15:30  Asszonykórus  18:00  Re-GGenerációs  Alapítvány      
1.  csütörtök  15:00  Mozgáskorlátozottak  Egyesülete  

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          
4.  csütörtök  18:30  Tai  Ji    
5.  péntek  10:00  Csiribiri  Torna    17:00  Karate    19:00  Társastánc    
7.  vasárnap  16:00  Jótékonysági  est    
8.  hétfõ  15:00  NyugdíjasTorna  17:30  Tai  Ji  18:30  Jóga          
9.  kedd  19:00  Társastánc  Klub    
10.  szerda  10:00  Baba-MMama  klub16:00  Csiribiri  torna

17:00  Szegfû  Klub    
11.  csütörtök  18:30  Tai  Ji    
12.  péntek  9:00-114:00  Fogyasztóvédõk  Egyesülete

19:00  Társastánc    
16.  kedd  9:00-113:00  Termékbemutató,  15:00  Nyugdíjas  Baráti  Kör      
17.  szerda  10:00  Baba-MMama  klub                16:00  Csiribiri  torna                
18.  csütörtök  18:30  Tai  Ji    
19.  péntek  10:00  Csiribiri  Torna    19:00  Társastánc    
20.  szombat  17:00  Tai  Chi    
22.  hétfõ  15:00  NyugdíjasTorna  17:30  Thai  Ji          18:30  Jóga                  
23.  kedd  19:00  Társastánc  Klub    
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    
29.  hétfõ  15:00  NyugdíjasTorna    17:30  Tai  Ji            18:30  Jóga                  
30.  kedd  19:00  Társastánc  Klub    
31.  szerda  10:00  Baba-MMama  klub  16:00  Csiribiri  torna

17:00  Szegfû  klub            
1.  csütörtök  18:30  Tai  Ji    

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    
4.  csütörtök  17:00  IRKA    
5.  péntek  16:00  Felnõtt  Kórus      19:00  Jobbik    
7.  vasárnap  8.00-110:00  Napsugársziget  Családi  Klub-  

Tehetséggondozás    
8.  hétfõ  18:00  A.A.    
9.  kedd  18:00  Kulturális  Baráti  Kör  -  AMME    
10.  szerda  15:00  Rózsa  Gobelin                          
11.  csütörtök  17:00  IRKA    
12.  péntek  9:00-114:00  Fogyasztóvédõk  Egyesülete
16:00  Felnõtt  Kórus                              18:00  Cserkészek    
14.  vasárnap  8.00-110:00  Napsugársziget  Családi  Klub-    

Tehetséggondozás    
15.  hétfõ  18:00      AA    
17.  szerda  15:00  Rózsa  Gobelin                      17:00  Felnõtt  Kórus    
18.  csütörtök  17:00  IRKA    
19.  péntek  16:00  Felnõtt  Kórus                              18:00  Cserkészek    
21.  vasárnap  8.00-110:00  Napsugársziget  Családi  Klub-  

Tehetséggondozás    
22.  hétfõ  16:30  Életmód  és  Egészségvédõ  Egyesület  
18:00  A.A.    
23.  kedd  18:00  Vállalkozói  Fórum    
24.  szerda  15:00  Rózsa  Gobelin                      17:00  Felnõtt  Kórus    
25.  csütörtök  17:00  IRKA    
26.  péntek  16:00  Felnõtt  Kórus                              18:00  Cserkészek    
28.  vasárnap  8.00-110:00  Napsugársziget  Családi  Klub-  

Tehetséggondozás    
29.  hétfõ  18:00  A.A.    
31.  szerda  15:00  Rózsa  Gobelin        17:00  Felnõtt  Kórus    
1.  csütörtök  17:00  IRKA    

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  tanf.    17:30  Számítástechnika  tanf.    
3.  szerda  17:30  Számítástechnika  tanf.    
4.  csütörtök  8:30  Angol  tanf.    
8.  hétfõ  10:45-112:00  Falugazdász    
9.  kedd  08:30  Angol  tanf.                                                                      
10.  szerda  17:00  Felnõtt  Kórus    
11.  csütörtök  8:30  Angol  tanf.    
16.  kedd  8:30  Angol  tanf.    
17.  szerda  19:00  Filmszakadás  Filmklub    
18.  csütörtök  8:30  Angol  tanf.    
22.  hétfõ  10:45-112:00  Falugazdász    
23.  kedd  8:30  Angol  tanf.      
25.  csütörtök  8:30  Angol  tanf.    
29.  hétfõ  10:45-112:00  Falugazdász    
30.  kedd  8:30  Angol  tanf.    
1.  csütörtök  8:30  Angol  tanf.    

B o r d ó   t e r e mB o r d ó   t e r e m
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AA  MMvvéésszzeettrree  HHíívvááss  NNaappjjaa  aallkkaallmmáábbóóll  

a Szigethalmi Felnõtt Kórus Népdaléneklési Versenyt
hirdet minden énekelni szeretõ, és a magyar népdalo-
kat ismerõ, dalos kedvû gyermek és felnõtt számára.

Kategóriák: ált. iskolák alsó tagozat, ált. iskolák felsõ
tagozat, középiskolás, felnõtt, szép korú
Nevezési  feltételek: kötelezõ dal éneklése (Tavaszi szél vizet
áraszt…) egy szabadon választott magyar népdal éneklése.
Nevezési határidõ: 2010. március 31.
A  verseny  ideje  és  helye 2010. április 17. szombat 10. h.,
Városi Szabadidõ Központ 2315 Szigethalom, Sport u. 4.
Jelentkezés: e-mail-ben: szvitaster@gmail.com; telefonon:
06 20/918 50 70; személyesen a kóruspróbák idején a Vá-
rosi Szabadidõközpont Bordó termében: szerda 17-19.h.;
péntek 16-18.h. 
Gyönyörû  népdalokat,  sikeres  versengést  kívánunk!

Szigethalmi Kemposok
D.A.

Nagy fába vágta fejszéjét a
tavaly év végén, Szigethal-
mon megalakult DOJO
LOVÁSZ SE csapata. A
Magyar Kempo Szövetség
felkérésére elvállalta, az
idén Tökölön harmadik
alkalommal megrendezett
VIII. Juhász Ferenc Em-
lékverseny, nyílt kempo
európa kupa lebonyolítá-
sát. A verseny Juhász
Ferenc, a Magyar Kempo
Szövetség stílusalapító
mesterének halála emlé-
kére jött létre nyolc évvel
ezelõtt, de mára a Szö-
vetség legnagyobb, legran-
gosabb versenyévé nõtte ki
magát.

Mi sem bizonyítja ezt job-
ban, mint az, hogy az idei
három napos versenyen 6
ország, 51 csapatának,
358 versenyzõje, 606 ne-
vezést adott le. Az elsõ na-
pon technikai számok: ka-
ta, fegyveres kata, szink-
ron kata és önvédelem

versenyszámokban indul-
hattak a versenyzõk. A
második napon a "köny-
nyebb" küzdelmi számok:
light contact és chikara
kurabe következtek. A
harmadik napon knock
down és full contact sza-
bályrendszer szerint meg-
rendezésre kerül verseny-
számok nyûgözték le a né-
zõket.
A három napos verseny
sikeresen zárult, köszön-

hetõ ez a rendezõk és a bí-
rók nagyszerû munkájá-
nak, továbbá a verseny tá-
mogatóinak: Shield Secu-
rity Kft, Tatár Épker Kft,
Szlovák Fatelep, Balas-
port, World Trade & Re-
cycling Kft, Fujimae Hun-
gary, Eagleburgmann Kft.
MTTOSZ.

Emellett  a  DOJO  LOVÁSZ
SE  versenyzõi  is  remekel-
tek.  Egyéniben  a  követke-
zõ  eredmények  születtek:  

I.  helyezettek:  
Garamvölgyi Tünde (Szi-
gethalom), kata, Agárdy
Klaudia (Budapest), chi-
kara kurabe, Juráncsik
Patrik (Budapest), chikara
kurabe, Juráncsik Patrik
(Budapest), light contact,
Juráncsik Patrik (Buda-
pest), önvédelem, Imrik
Csaba (Budapest), chikara
kurabe.

II.helyezettek:
Garamvölgyi Tünde (Szi-
gethalom), fegyveres kata,
Agárdy Klaudia (Buda-

pest), light contact, Barna
József (Budapest), chikara
kurabe, Telek Attila (Szi-
gethalom), light contact,
Telek Attila (Szigethalom),
kata, Veres Attila (Sziget-
halom), light contact.

III.  helyezettek:
Balogh Tamás (Szigetha-
lom), kata, Balogh Tamás
(Szigethalom), önvédelem,
Urbán Szabó Gábor (Bu-
dapest), chikara kurabe,

Balogh Tamás-Barna József-
Veres Attila, szinkron kata

IV.  helyezettek:  
Agárdy Klaudia (Budapest),
önvédelem, Szabó Attila
(Szigethalom), kata, Jurán-
csik Patrik-Szabó Attila-
Telek Attila, szinkron kata.

A nagyszerû egyéni telje-
sítmények eredményekép-
pen a csapat összesítettben
a III. helyen végzett.
A versenyen ünnepélyes
keretek között átadásra
került a DOJO LOVÁSZ SE
vezetõ mesterének, Lovász
Gábornak 6.dan fokozatáról
szóló dandiplomája, melyet
soke Ray D. Ferell 9.dan
(USA), a Nemzetközi Kempo

Szövetség Dan kollégiumá-
nak elnökének aláírásával,
shihan Lengyel Tamás
5.dan és Lacza Ádám, a Ma-
gyar Kempo Szövetség elnö-
ke adott át.
A jól sikerült rendezvény
után a DOJO LOVÁSZ
tovább folytatja munkáját.
Jelenleg Halásztelken és
Budapesten vannak edzé-
sek, de hamarosan Sziget-
halmon is várják a kempo
iránt érdeklõdõket. 

További  információk  és  a
versenyrõl  készült  képek  a
www.hungariankempo.hu
oldalon  találhatók.  

"Így írunk mi" címmel
az Alkotók, Mûvészek és Mûvészetpártolók Egyesülete
a 2009 évi nagy sikerre való tekintettel ismét versíró
versenyt hirdet kicsiknek és nagyoknak

A  pályázni  a  bevált  gyakorlat  szerint  5  kategóriában  lehet:
- alsótagozatos iskolások,
- felsõtagozatos iskolások,
- közép, és szakiskolások,
- felnõttek 50 éves korig
- szebb korúak 50 év felett

Pályázhatnak mindazok, akiknek írásai sehol nem jelentek
meg, és természetesen a tavalyi évben résztvevõk is. 
A pályamûveket az ammegy@gmail.com e-mail címre kér-
jük eljutatni, vagy a 2315. Szigethalom Rozmaring u. 3. 
A  pályamûvek  beérkezési  határideje:  március  31.
Eredményhirdetés hagyományosan a Mûvészetre Hívás
napján 2010.április 17-én 10 órakor a Városi Szabadidõ
Központban. Bõvebb  információ  a  06  20  80  60  40  9  tele-
fonszámon
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Voltunk! Vagyunk! Leszünk!
Szubjektív beszámoló a Szigethalmi TE 2010-es közgyûlésérõl

Teaház
Kínában a tea valamikor az uralkodók itala volt. Mint a legtöbb
szokás, a teázás is idvel meghonosodott, s egyre nagyobb sze-
repet játszott a magánházaknál is. Kialakultak a tea elkészítésének
és felszolgálásának szabályai. A teázás, mely eredetileg a szer-
zetesek fárasztó elmélkedésének segítje volt, létjogosultságot ka-
pott a kolostor falain kívül is. A teaházak a társas érintkezés szín-
terei voltak, ahol már nem a szertartás dominált. A tea mellett
üldögélve kedélyesen társalogtak, filozofálgattak, olykor sakkoztak
is. Márciusi  teavendégünk  Tolnainé  Kerényi  Ági. Témánk  a  tavaszi
böjt: Városi Szabadidközpont, március 20. 17 óra 

Taiji  és  az  egészség  2.
A teljesség elvét követ orvoslás elmélete szerint, a betegség a
testen belüli energia zavarainak és rendellenességeinek a megnyil-
vánulása. Az adott betegség jelzi, hogy az energiaáramlás
kiigazításra szorul. A TaiJi (ejtsd: taj csi) a mozgás által elidézett

NÁD BÉLA

a Szigethalmi TE 
tiszteletbeli elnöke

2010. január 29-én tartotta
a Szigethalmi TE tisztújító
közgyûlését. Sor került a
tavalyi szakmai és pénzügyi
beszámoló elfogadására. A
tagság megismerte és elfo-
gadta az egyesület idei ter-
veit. Megtörtént a Nemzeti
Bajnokság érmeseinek kö-
szöntése, a legszorgosabb
aktívák megajándékozása.
Fáki László- immár sokad-
jára- személyesen adta át a
közel 100 kupát a Szigetha-
lom Turistája illetve a Moz-
dulj Halom versenysorozat
teljesítõinek. Itt van "távi-
rati stílusban" egy hír. No,

ez itt a baj, hogy mostaná-
ban mindent "távirati stí-
lusban" intézünk. Atyaúris-
teneinknek "ott fenn", akik
olümposzi magasságban
trónolnak- így jó. A fáradt,
agyonhajszolt polgárnak-
így jó. Biztos? Talán ha lát-
nák a zsúfolásig megtelt
ebédlõjét az iskolának-a-
zokat, akiket munka vagy
iskola után fáradtan a
sport és egy közösség sze-
retete hozott ide…Talán ha
látnák Kristály Christopher
arcát, aki remek sporttel-
jesítményéért és kiváló ta-
nulmányi eredményéért a
Fézler Balázs-díj (és egy
versenybringa) díjazottja.
Talán ha látnák a büszke
családanyákat és peda-
gógusokat, ahogy jobban

örülnek a gyerek kupájá-
nak, mint ha õk maguk
olimpikonok lettek volna.
Talán ha látnák az örömet,
hallanák azt a tapsot, amit
egymás sikerei robbanta-
nak ki a jelenlévõkbõl. Ta-
lán… No, igen!
Akkor elhinnék, hogy a
munka után sokkal pihen-
tetõbb barátok, sporttársak
között tölteni az idõt, mint
a reklámszagú tévét bam-
bulni. 
Akkor látnák, hogy igenis
lehet érdek nélkül közös-
séget szervezni, abban lel-
kesen dolgozni (nekünk
több mint 100 aktívánk
van). Akkor tudnák, hogy
sokszor-, ha igazán akar-
juk-, csodát lehet tenni-
Judik Ricsi, Kristály Chris-

topher, Zólyomi Robi meg-
tették- bajnokságot nyertek
kilátástalan helyzetbõl. Ak-
kor hinnének benne, hogy
a nevelésnek csodatevõ e-
reje van! Igenis lehet egy ci-
gány fiatal a tehetségével,
szorgalmával példa min-
denkinek. Lehet, mert hi-
szek benne, és õ is hisz ma-
gában….Igen. Sok minden-
ben hinnénk akkor…
Mi, a Szigethalmi TE spor-
tolói hiszünk egyesületünk-
ben, közösségünkben. Mi
tudjuk, hogy így együtt
sokra voltunk, vagyunk és
leszünk képesek. Ez a tu-
dat mondatja ki velem is
büszkén, mi itt a "Sziget-
országban" szép hazánk
földjén: Voltunk! Vagyunk!
Leszünk!

N NN AA PP II FFUUTTÁÁSS ÉÉSS GGYYAALLOOGGLLÁÁSS
2010. Március 6.

Szeretettel meghívunk minden sportbarátot,2010. március 06-ána
"Mozdulj halom!" keretében megrendezésre kerül Nnapi futás-
ra és gyaloglásra.
Helye: Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény
2315 Szigethalom, Rákóczi u. 147. 
Ideje: 2010. március 06. 10 óra
Távok: 1km, 5km, 10km 
Nevezési  díj: 500 Ft
TE  tagoknak: 250 Ft. 
Szervez: Lang Mónika 06-70-372-8403

nyugalom és ellazulás következtében a feszült és egyensúly-
hiányos testben megrekedt életer felszabadul, és képes lesz
helyreállítani és fenntartani a természetes egészségi állapotot. 

Tai Ji Baráti Kör
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A Szigethalmi TE programajánlója március hónapra
NÁD BÉLA

tiszteletbeli elnök

Márciusra egyesületünk
a következõ két progra-
mot ajánlja a mozgássze-
retõ szigethalmiaknak:

Március 6-án rendezzük a
hagyományos nõnapi futá-
sunkat. 5 és 11 kilométeres
távok közül lehet válasz-
tani. Mivel idén az Ápolási
Központ ad helyet (köszö-
net érte!) a rendezvényünk-
nek, ezért a táv egésze izü-
letkimélõ erdei utakon zaj-

lik.(Azért nem mindegy,
hogy testsúlyod 1,5-2-sze-
rese vagy ennek a duplája
terheli a térdeket, bokákat….)
Ez nemcsak futás szá-
munkra, hanem a gyen-
gébb (sokszor erõsebb) nem
elõtti tiszteletadás is. Ha
valakit a részletek érdekel-
nek, akkor Lang Mónikától
kérjen bõvebb felvilágosí-
tást a Városi Szabadidõköz-
pontban.
Március 20-án egy újfajta
"rendezvénynek" tartjuk a
közös fõpróbáját. A csopor-
tos vándorlásnak. Együtt,
csapatban járjuk be az or-

szág legszebb tájait. A meg-
szokott teljesítménytúrá-
zástól abban is eltérünk,
hogy ilyen vándorlásokon a
táj szépsége mellett kultu-
rális örökségünkre is rá-
csodálkozunk. Elsõ alka-
lommal a Tési-fennsík a
célpont. Kétszer 12 kilo-
métert lehet itt abszolválni.
Az elsõ egy körtúra. Tés-
Jásd-Törökfürdõ-Tés útvo-
nalon. Útközben megnéz-
zük a híres jásdi búcsújá-
róhelyet és a Gaja-völgyé-
nek csodáit. Ezután pihe-
nésként a Tési-szélmalmot
látogatjuk meg. Aki még

érez elegendõ erõt, az egy
igazi kalandtúrán vehet
részt. A Bakony egyik "leg-
kíméletlenebb" turistaútja
a Burok-völgy. Ezen sétá-
lunk (no, inkább mászunk,
csúszunk le). 

A  túráról  részletesebb  in-
formációt a nadbela@invi-
tel.hu-n vagy a www.sziget-
halmite.hu-n kaphatnak.
Vidám, napsütéses és él-
ményekben gazdag már-
ciust kívánok a Szigethalmi
TE sportolói nevében.

Fegyelem és játékosság
A gyereknél tanár, a fel-
nõtteknél a rangidõsök
egyike, az egyesület
vezetésében a pályáza-
tokért felel, otthon
pedig gondos anya és
élettárs. Körmendy
Zsófival, a Seizan KSE
egyik tanárával beszél-
gettünk:

- Hogyan kerültél kap-
csolatba a karatéval?
- A bátyám már kicsi kora
óta karatézott, de én sosem
éreztem magam elég bátor-
nak és ügyesnek, hogy ez
szóba jöhessen számomra.
A gimnázium alatt egyik
barátnõmmel kezdtünk
harcmûvészettel foglalkoz-
ni. Majd kicsit késõbb
találkoztam a mostani stí-
lussal. Bár velük a kapcso-
lat azóta megszakadt, a ka-
rate most is jelen van az
életemben.

- Honnan az ötlet, hogy
karate edzéseket tarts?
- Mindig is szerettem taní-
tani, és amikor lehetõ-
ségem adódott a karatén
belül is kamatoztatni ezt az
adottságot, azonnal meg-
tettem. Ennek már jó pár
éve. Azóta elvégeztem a TF-
en a középfokú edzõi kép-
zést, és továbbra is folya-
matosan foglalkozom gye-
rekekkel.

- Felvázolnád, hogyan
néz ki egy átlagos karate
edzés az egyesületnél?

- Az edzéseket csoportbon-
tásban tartjuk, mert úgy
gondoljuk, hogy így lehet a
legjobban fejleszteni külön-
bözõ életkorú és tudású
gyerekeket. Én az ovis és
kezdõ csoporttal foglalko-
zom. Ezen kívül középha-
ladó és haladó gyermek, il-
letve kezdõ és haladó fel-
nõtt csoportok vannak. A
gyerekedzések leginkább
játékos bemelegítéssel és
nyújtással kezdõdnek. E-
zek után alaptechnikákat
gyakorlunk, amelyek ké-
sõbb formagyakorlatokká
állnak össze. A középha-
ladók ezeken kívül páros
gyakorlatokat tanulnak, és
játékos formában megkez-
dik a felkészülést a küz-
delemre. A haladó, azaz
színes öves gyerekek már a
szabad küzdelmet is gyako-
rolják. A felnõtteknél a
kezdõ és a haladó csoport
hol szelektálva, hol pedig
közösen dolgozik hason-
lóan felépített edzéseken. 

- Szeretsz kisgyerekek-
kel foglalkozni?

Nagyon. Hét évvel ezelõtt
kerültem elõször szorosabb
kapcsolatba a gyerekekkel,
amikor az egyetemi éveim
alatt egy óvodában kaptam
alkalmi munkát. Ezek után
már nem tudtam elszakad-
ni tõlük. Elvégeztem az
óvónõképzõ fõiskolát, és
egészen a saját lányaim
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születéséig ezen a pályán
maradtam.

- Mire fektetsz náluk
igazán hangsúlyt?
Legfontosabb a fegyelem és
a játékosság közti össz-
hang megteremtése. Ez a-
zért is fontos, mert az itt
elsajátított készségeket a
gyerekek az élet más terü-
letein, pl.: az óvodában és
iskolában is hasznosíthat-
ják. Megtanulnak koncent-
rálni önmagukra és a fela-
datukra, valamint a cso-
port vegyes összetétele
segít abban, hogy a koope-
rációs képességük és az
empátiájuk is fejlõdjön.

- Te magad is edzel?
Természetesen. Úgy gondo-
lom, hogy nem lehet igazán
jó karate edzést tartani
úgy, hogy az ember nem
aktív. A karatéban minden
tanár egyben tanuló is. Az
edzõk, miután vége a gye-
rekedzésnek, beállnak a
saját edzésükre is. Rend-
szeresen járunk itthoni és
külföldi edzõtáborokba, to-
vábbképzésekre, szeminá-
riumokra.

- Közelgõ események?
-Jelenleg a legfontosabb

esemény az egyesület életé-
ben a közelgõ övvizsga.
Majd megrendezésre kerül
a X. Halom Kupa, ami egy
országos szintû utánpótlás
verseny. Ezek után tartjuk
a IV. Seizan Farsangot.
Továbbá készülünk a már-
cius 15-i megemlékezésre
valamint szervezés alatt
van a tavaszi edzõtábor is. 

- Egy gondolat a jövõt
illetõen?
- Az egyesületünk idén 15
éves, hiszem, hogy az elkö-
vetkezõ 15 év is legalább
ilyen vidám, munkával teli
és sikeres lesz.

- Az érdeklõdõk hol
talál nak titeket?
- Minden hétfõn, szerdán
és pénteken délután öt
órakor kezdjük edzéseinket
Szigethalmon a Thököly ut-
cában, a Gróf Széchenyi
István Általános Iskola
nagyobbik tornatermében.
Honlapunkon, a www.sei-
zan.hu -n minden szük-
séges információt megtalál-
nak.

-Köszönöm szépen a be-
szélgetést, további sikeres
munkát kívánok!

Olvasói levél:
Azt hiszem idõben szóltam. Nem vagyok teljesen
tájékozott Csepel Sziget településeinek közigazgatási
határait illetõen, ezért nem tudom meghatározni, hogy
Szigetszentmiklós és Szigethalom határai a II. Rákóczi
Ferenc utcát illetõen hol húzódnak. Azt viszont tudom
és látom, hogy a Szigethalomra vezetõ út bal oldalán,
akkora méretû és tömegû parlagfû virított a teljes múlt
évi szezonban, mely allergiát keltõ terméseit szétszór-
va képes volt egy egész települést megbetegíteni.
Ehhez jön még az a találékony egyén akciója is, akik
jól látható magas táblákra kiírta, hogy "Parlagfû",
nehogy valaki összetéveszsze egy késõn nyíló
hóvirággal. A tavalyi nyár óta, egész évben, a mai
napig ott virít a felirat, stylszerûen benõve jó sûrûn,
parlagfûvel. Nehezen tudom elképzelni, hogy a két
Önkormányzat tagjai közül, senki a világon, sem ko-
csival sem kerékpárral nem járt arra és nem vette
észre, hogy a parlagfû dzsungel ott van és az sem
ötlött az eszébe, hogy érvényt kellene szerezni, saját
rendeleteiknek, mely szerint büntetés terhe mellett,
mindenkinek irtani kell a parlagfüvet. Azt fel sem
merem tételezni, hogy az Önkormányzatok rendeletei,
magukra a hivatalokra nem vonatkoznak. No, de par-
lagfû van és most már tábla is hirdeti, hogy az
valóban eredeti "termés". Most ugyan el van száradva
és nem fertõz, de én idõben szólnék. Hamarosan itt a
tavasz. Elmegy a hideg és kihajt a parlagfû és tovább-
ra is növekszik, a fertõzés veszélye is nagyobb lesz.
Lehet, hogy már a kitett táblát is benövi. Nagyon jó
lenne, kedves Önkormányzatok - intézkedni és
egyedül, vagy mindketten közösen kiírtani a parlag-
füvet. (Ha lehetne ne úgy, hogy elviszik a feliratos
táblát.)

Veér Jenõ

Tisztelt szigethalmi lakos!
Múlt hónapban beérkezett az Önkormányzathoz a le-
vele, melyben sérelmezi, hogy Szigethalomról
Halásztelek felé vezetõ út jobb oldalán óriási parlagfû
mezõ virított tavaly nyáron, melybe "Parlagfû" feliratú
táblát is tûztek ki. 
Levelére válaszolva fontos megemlíteni, hogy ez a
terület nem tartozik a Szigethalmi Önkormányzat
fennhatósága alá. Másrészrõl a tábla körül még
tavaly nyáron burjánzó növények nagy része nem
parlagfû volt, hanem egyéb más növény, mint például
a magas aranyvesszõ (Solidago gigantea).
Szigethalom Önkormányzatánál a Mûszaki Iroda
hatáskörébe, közvetlen a környezetvédelmi ügyintézõ
hatáskörébe tartozik a parlagfû mentesítés így kérjük,
amennyiben Szigethalom közigazgatási határain belül
észlelnek parlagfûvel szennyezett területet, jelezzék
azt az Mûszaki Iroda felé, és megpróbálunk
hatékonyan fellépni ellene.

Észrevételét és levelét köszönjük.

Szilágyi Gergely
környezetvédelmi referens
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Ferter János karikaturista

""A  kutya  nnemessebb  lénny,  minnt  az  emberr……  A  kutya  hsségess,  öönnffeláldozó  éss  minndennek
eltt  ffeltétel  nnélküüli  sszerretete  a  legirrígyléssrre  méltóbb  tulajdonnssága,  amit  az  emberr  ssoha
nnem  tudhat  magáénnak.""    ""Kérrlek,  ffogadj  öörröökbe…….""
Dorka nevet adtuk ennek a fehér-vajszín, barna fülecské-
j 6-8 hónap körüli lánykutyusnak.  kb. spániel méret
lesz. Bánthatták, elzavarhatták - nagyon félénk szegény-

ke. (Utcáról hoztuk be.).
Bogárka - fekete, fehér mellény-
kés keverék kislánykutyus, kb.
1 éves. Utcán találtuk t
is….. Nagyon hálás a tör-
désért, kedves kutyuska.
Csak állatszeret , jólelk
gazdik jelentkezését vár-
juk! Kérem Önöket, ha van le-
hetségük, segítsenek rajtunk! Vas- és faanyagra
lenne szükség a  kenelek javításához, valamint konzervekre,
száraztápra - a nálunk lév közel 20 megmentett  kutyus

élelmezéséhez. Elre is köszönöm szépen. Telefon: 06-20-803-05-43 (Enik)
Elveszett kutyust keresünk….Egy fekete szín, kan németjuhász kutyust nagyon keresnek
a gazdái! A kutyus Cézár névre hallgat, négy lába sárga szín. Kérjük, aki látta vagy
tud róla valamit, hívja az alábbi telefonszámot: 06-70-703-66-01. Kérjük, segítsenek
megtalálni! Köszönjük szépen!

Gazdit keresek
Keresi gazdáját a képen látható
boxer keverék kiskutyus. Anyukája
fajtiszta boxer, de a kicsi nem igazán
hasonlít rá. November 13-án szüle-
tett. 3 hónapos, nagyon játékos, ara-
nyos kicsike. Amíg rossz idõ van,
nem lehet kint tartani.
Ingyen elvihetõ és minden oltást
megkapott! 
Érdeklõdni  lehet  a  +36-220-5543-999-
11-ees  telefonszámon.  (Csak nagy
kutya barátnak adjuk oda.) 
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Irány a Mozi

A Zöld Sziget projekt céljai
A Zöld Sziget projekt 2009 októberében azzal a céllal indult útjára, hogy a szigethalmi lakosok figyelmét felhívják 
a környezeti fenntarthatóság kérdésének sürgetõ megoldására. A projekt szervezõi fontosnak tartják annak
tudatosítását, hogy megfelelõ életforma mellett biztosítani lehet az ember egészségét, valamint anyagi és szellemi
javainak védelmét. Az egy éves idõtartamra tervezett környezetvédelmi projekt egyrészt védekezõ jellegû
tevékenységeket foglal magába, másrészt a tervszerû környezetfejlesztést is célozza, amely környezetünket az 
ártalmak megelõzésével átalakítja. A jelenlegi helyzet tudatában tûztek ki 2010 augusztusára elérendõ célokat,
konkrét indikátorok megjelölésével. A projekt a következõ környezetvédelmi területek mentén halad: hulladék-
gazdálkodás (szelektivitás és újrahasznosítás), természet- és tájvédelem (talaj- és vízvédelem), állatvédelem
(különös tekintettel a madárvédelemre), egészséges táplálkozás. A környezetvédelem feladatainak tananyagba való
integrálása különös jelentõséggel bír az óvodás és iskolás korosztály számára, hiszen ez egy másfajta szemléletet 
is feltételez a felnövekvõ nemzedéktõl, amelynek megalapozását már kicsi gyermekkorban el kell kezdeni. 
A Filmszakadás Film Klub 2009 végén csatlakozott a Zöld sziget projekthez melyben vállalta, hogy 3
környezetvédelemmel foglalkozó filmet levetít

Otthonunk (Otthonunk a Föld) 
(Home) - 2009
Yann-Arthus Bertrand az UNESCO által támogatott
világhírû Földünk a magasból címû fotókiállítás alapító-
ja. A világ 55 országában 120 szabadtéri kiállításán
mutatták be a képeket, melyet több millióan látogattak
meg. A Földünk a magasból fotói könyv formájában is
megjelentek, majd végül láthattuk õket egy 8 részes
dokumentumfilm keretében. Az alkotás nagyon megrázó
földünk szépségeirõl és az eljövendõ vaskorról, a pusz-
tulásról. Otthonunk címû film világpremierjére 2009.
június 5-én, a Föld világnapján került sor. A közel 120
perces film gyönyörû és magával ragadó. Hihetetlenül
monumentális alkotás, elkalauzol több mint 50 ország-
ba, elindulva a föld múltjától, kialakulásától, törékeny
szerkezetétõl kezdve a jelen korba, rávilágít a
környezetvédelem szükségességére, a jövõ veszélyeire,
de felvázolja a kiugrási lehetõségeket, a megoldásokat
is. Elképesztõ és nagyon megrázó. Minden embernek
látnia kell, és tanulnia belõle. Nincs sok idõnk.
A film és a hozzá tartozó projekt megtekinthetõ az
interneten: http://www.youtube.com/homeproject

A hülyeség kora 
(The Age of Stupid) - 2009
A film 2055-ben játszódik, túl a katasztrófán, emberek
tekintenek vissza 2008-ra, arra az idõre, amikor még
meg lehetett volna menteni a Földet. Egy
környezetvédelmi propaganda film, a jó cél érdekében,
hogy felébredjünk végre, hogy felfogjuk, hogy a föld tar-
talékai végesek és vészesen közeledünk a vis-
szafordíthatatlan felé. A fogyasztói társadalom hibáira
próbálja meg felhívni a figyelmünket, arra, hogy lehet
másképpen élni.
A film és a hozzá tartozó projekt megtekinthetõ az
interneten: http://www.nelegyhulye.com

2010. március 23-án 19:00 órakor a
Filmszakadás Film Klub vendége Mészáros
László lesz. A téma: Indokína.

2010. április 13. kedd 19:00 A hülyeség
kora (The age of Stupid) (2009)

2010. április 24. szombat 17:00 a
Filmszakadás Film Klub vendége: a Bonnyawood
Pictures, akik bemutatják új egészestés filmjüket,
egy izgalmas krimit.

2010. június 15. kedd 19:00 Kellemetlen
igazság (An inconvenient Truth) (2006)
A belépés díjtalan! 
Helyszín: Városi Szabadidõközpont 
(2315 Szigethalom, Sport u. 4.)

A Filmszakadás Filmklub várható klub-
napjai a 2010-es évben: február 17., március 23.,
április 13., május 18., június 15., július-augusztus
nyári szünet, szeptember 21., október 19., 
november 16., december 14.

A III. Arctalan Film Fesztivál (AFIF)
döntõje 2010. november 20. szombaton lesz 15:00
órakor a Városi Szabadidõközpontban. 

A Filmszakadás Film Klub szokásos
klubnapjai mindig kedden 19:00 órakor 
kezdõdnek.
Szeretettel várunk minden filmbarátot!

Domonkos István

Kellemetlen igazság 
(An Inconvenient Truth) - 2006
Al Gore a 2000-es választási vereségek után életét
annak szentelte, hogy megmentse a Földet a globális
felmelegedés maradandó változásaitól. A filmben Al
Gore kõkeményen vázolja a lehetséges végkifejletet,
akár egy politikus a választási kampányban. Sokan
ezért is támadják a filmet. Az alkotás nagyon lebilin-
cselõ, nagyon megmondó, és hát ettõl a mozitól sem
lesznek szép, rózsaszín álmaink. Mi még tehetünk
valamit a jövõért, hogy a gyermekeink, unokáink úgy
örököljék meg a bolygót, ahogyan mi kaptuk szüleinktõl,
nagyszüleinktõl. De az utolsó órában vagyunk, és meg
kell tudnunk a kellemetlen igazságot a lehetséges
jövõrõl. Megnézed. Felzaklat. Tegyél te is valamit.
Húzzuk ki a konnektorból a stand by-os készülékeket,
járjunk munkába gyalog, vagy biciklivel, ne fogyasszunk
húst és ne járjunk Plázákba. 
Gondoljunk magunkra a jövõben is. 
Hasonló filmje: Az utolsó óra (The 11th Hour) - 2007
Kemény és hosszú narráció a globális felmelegedésrõl
Leonardo DiCaprioval.
A film és a hozzá tartozó projekt megtekinthetõ az
interneten: http://wwws.hu.warnerbros.com/11thhour
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Egészség-Halom

F u s s  a z  e g é s z s é g e d é r t !
AAhhooggyy  eezztt  aa  mmúúlltt  hhóónnaappbbaann  ííggéérrtteemm,,  jjöövvöökk  mmoosstt  
nneekktteekk,,  eeggyy  iiggaazzáánn  eeggyysszzeerr  ééss  kköövveetthheett  
ffuuttóópprrooggrraammmmaall..  PPrróóbbáálldd  kkii  eeggyy  hhéétteenn  kkeerreesszzttüüll,,
aazzttáánn  mmeeggllááttoodd,,  tteettsszzeettss  ee  aa  ttee  sszzáámmooddrraa,,  hhiisszzeenn
nniinnccss  kkéétt  eeggyyffoorrmmaa  eemmbbeerr  ééss  kkéétt  eeggyyffoorrmmaa  ffuuttóóeeddzzééss
sseemm..HHaa  vvaarriiáálloodd  aa  ffuuttáássáátt,,  eezz  nneemmccssaakk  sseeggíítt  mmeeggóóvvnnii
aa  sséérrüüllééssttll,,  hhaanneemm  jjoobbbb  ffuuttóóvváá  iiss  tteesszz..  

Kedd
Ne  fuss! Adj szünetet az izmaidnak
(ersebbek lesznek a következ napon).
Ha mozgásra vágysz az úszást a
kerékpárt vagy a jógát ajánlom. 

Hé t f
Bemelegítés: 

5-10 perc könny jogging, vagy élénk séta
Futás: Menj 20 perc tempót, ez azt jelenti, hogy rizd meg

a nyugodt szívverést a teljes id alatt. Legyél még képes
szavakban kommunikálni, ha nem is teljes mondatokban.

Ha nem megy a 20 perc futás, menj kétszer 10 perces
menetet, öt perces szünettel, vagy lassú sétával a kett

között.

Szerda
Bemelegítés:  

5-10 perc könny jogging vagy élénk séta
Futás: Fuss kényelmesen 40 percet, ami azt jelenti,

hogy lassan és rendületlenül. A cél az, hogy ma
hosszabban és könny sebességgel fuss, úgy hogy

képes legyél társalogni, mert bizony nem kell,
hogy a futás magányos sport legyen. Az edzés

alatt gyakorold az orron keresztüli légzést. 

Csütörtök
Szabadnap. Egy kis nyújtás sosem árthat
meg, a jóga a legjobb választás

Péntek
Bemelegítés:  
5-10 perc könny jogging vagy élénk séta.
Futás: Ez a nap az intervallum tréning napja.
Ez azt jelenti, hogy váltogasd a rövid sprinte-
ket a lassú, kényelmes sebességgel. A leg-
egyszerbb a dombfutás módszer: fuss fel a
dombra aztán sétálj le a lejtn. Az ideális
dombot 2 percet alatt meg lehet mászni, nem
kell a Mount Everesttel kezdeni. 25 percen
keresztül ismételd.

Szombat
Ersít   tréning: Jöjjön egy kis izomer fejlesztés a hétvégére:

kitörés séta közben, járás magas térdemeléssel,  guggolva
ugrálás és az egy lábon ugrálás. Az izomépülés folyamán egyre

gyorsabban és könnyebben fog menni. Ne hanyagold el a fel-
stestet sem, a fekvtámasz fejleszti a karizmot, és növeli az ere-
jét is. Gondolj arra, hogy a kezeddel is "evezel" a futás közben.

Vasárnap
Bemelegítés: 
5-10 perc könny jogging vagy élénk séta.
Futás: Kezdj egyenletes tempójú kitartós
kocogásba vagy futásba 1 órán keresztül. Elsre
lehet hihetetlenül hangzik, hogy 60 percen át
lehet futni, de próbáld meg, ha elfáradtál sétálj,
de maradj mozgásban. 

Meg is vagyunk a heti programmal. Kezdjél
bele, és legyél kitartó az eredmény nem fog
elmaradni. Jobb állóképesség, formás test és
egy egészséges élet a jutalom.

HARIS ÉVA

Free Time Fitness
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IMMPPRREESSSSZZUUMM-SSZZIIGGEETTHHAALLMMII HÍÍRRAADDÓÓ-IINNGGYYEENNEESS ÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII HHAAVVIILLAAPP Fõszerkesztõ,  tördelõszerkesztõ:  Szirák Eszter. Rovat-
vezetõk:  Gondolatok  a  könyvtárban:  Vékonyné Szoboszlai Éva; Hírmorzsák:  Fabula Jánosné; Kulturális  programok,  Séta  a
múltban,  Csak  sportosan:  Zajzonné Bognár Györgyi; Oktatás:  Szedlárné Pántya Veronika,Mermeze Klára, Holczhauser
Zsuzsanna; Egészség-HHalom:  Haris Éva; Irány  a  Mozi:  Domonkos István. Telefon:  06-224-4403-6656  Nyomda:  Ex-KKop  Bt.    Sziget-
szentmiklós.  A  Szigethalmi  Híradónál  a  lapzárta  minden  hónap  15. A  megjelenés  várható  idõpontja  minden  hónap  elseje.    E-
mail:  szigethalmi.hirado@szigethalom.hu  A  kéziratok  elfogadása  nem  jelenti  azok  feltétlen  megjelenését!  A  szerkeztõ  az  újság-
ban  megjelent  cikkek  tartalmával  nem  feltétlen  ért  egyet.  


