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Fórum a repül térr l
Választókerületünk  országgylési  képviseljelöltjei  találkoztak  azon  a  lakossági  fórumon,  amelyet  az
Élhet  Környezetünkért  Egyesület  szervezett  Szigethalmon,  a  Városi  Szabadidközpontban.  

HOOLLAAKKOOVVSSZZKKYY LÁÁSSZZLLÓÓ

Zsúfolásig megtelt a nagyterem
február 26-án este hat órakor,
még az eltérben is ácsorogtak
a helyi és a környez települé-
sekr l összegy lt érdekl d k.
Az elnökségi asztalnál Varju
László NFGM államtitkár, az
MSZP, Farkas József, az MDF,
Dankó Géza, a Civil Fórum,
Hoffmann Pál tököli polgár-
mester, a Fidesz és Lévai
György, a Jobbik országgylési
képviseljelöltjei foglaltak he-
lyet. Az este moderátora Fáki
László, a vendéglátó Szigetha-
lom polgármestere volt. 

A  beszélgetés hat körkérdéssel
és a képviseljelöltek egy-két
perces véleménykifejtésével
kezddött, majd a közönség
kérdéseinek a megválaszolásá-
ra és vitára került sor. A köz-
ponti téma az 1995-ös Légi-
közlekedési törvény tavaly de-
cemberi parlamenti módosítása
volt, amely - mint megírtuk - a
kormány hatáskörébl egy-
személyi miniszteri hatáskörbe
helyezte a repültér létesítését
illetve nemzetközi reptérré való
átminsítését, valamint elvette
az érintett önkormányzatoktól
az egyetértési (azaz vétó-) jogot

és egyszer véleményezési jog-
gá degradálta, jelentsen meg-
könnyítve ezzel a tököli nem
nyilvános fel és leszállóhely
nagy forgalmú nemzetközi te-
herszállító repültérré való
átminsítését. 

Hamar  kiderült, a képvisel-
jelöltek lényegében egyetérte-
nek abban, hogy a tököli nagy-
gépes repülést, a repültér nyil-
vánossá tételét nem szabad
megengedni, mert az ország
legsrbben lakott környezet
repülterének újraindítása és
felfejlesztése súlyosan rontaná a
környéken él  százezernyi
ember életkörülményeit, elérték-
telenítené a közelben lakók
ingatlanjait. 

Többségük abban  is  egyetértett,
hogy akár népszavazással is ki
kell nyilvánítani az itt élk a-
karatát, ugyanakkor jó meg-
oldásnak tartanák, hogy Tököl
lehetséges szerepét a mindössze
15 kilométerre lév kiskunlac-
házi volt szovjet katonai reptér
vegye át, amelyet azon a kör-
nyéken támogatnak és amely ott
gazdasági pezsgést hozhatna.
Néhány száz védett, de áttele-
píthet túzok vagy százezernyi
ember közül az emberek vé-
delmét kell választani. 

A  találkozó  végére felforró-
sodott a hangulat. Hallatták
hangjukat a jelenlév civil kör-
nyezetvéd egyesületek, így a
Szigethalmi Lokálpatrióták E-
gyesülete, az Érd Óváros Szent
Mihály Alapítvány, a Százha-
lombattai Környezetvéd Egye-
sület és a Szigetszentmiklósi
Környezetvédelmi Egyesület,
valamint a lakosság, több ízben
a halásztelkiek is. A fórum befe-
jezéseként Szabó Sándor, az
Élhet  Környezetünk Egyesület
ügyvezet elnöke - aki egyéb-
ként szintén halásztelki lakos -
kért szót, és figyelmeztetett,
hogy a fórumon többször el-
hangzott vízi logisztika a Duna
szabályozása nélkül nem old-
ható meg, mert jelenleg az év

nagy részében csak korlátozott
merülés teherhajók közleked-
hetnek. A többször elhangzott
kijelentés, mi szerint itt Tökölön
nem lesz nyilvános repültér,
nem jelenti azt, hogy nem lehet
jelents légiforgalom, mert a
Vas megyei Porpác mellett épül
nem nyilvános cargo repülté-
ren is a kínai teherszállító gépek
nagy forgalmat fognak generál-
ni. 

Végül Fáki László köszönetet
mondott a résztvevknek, és
kitartó küzdelmet kívánt a civil
részvevk számára a végs
siker eléréséig. 

A kép  forrása:
www.borealisz.hu.  
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T e s t ü l e t i  t u d ó s í t á s
SZZIIRRÁÁKK ESSZZTTEERR

2010.  február  25-één  ismét
összeült  a  város  képviselõ
testülete, hogy - ezúttal - ti-
zennégy napirendi ponttal
kapcsolatban döntsenek. A
határozatképes ülés a tá-
jékoztatóval és a lejárt ha-
táridejû határozatokkal
kezdte a munkát, melyeket
el is fogadott. Harmadik
napirendi pontként az
ELOHIM  Kegyeleti  Szol-
gáltató  Kft-vvel  kapcsolatos
döntés született meg. Az
önkormányzat a közteme-
tési szolgáltatásokra három
temetkezési vállalkozó kö-
zül az ELOHIM-ot válasz-
totta ki, és kötött vele szer-
zõdést. Elfogadták  a  város
2010  évi  költségvetését,  és
a  2010-22012  évi  gördülõ-
tervet  is.
Az önkormányzat, mint a
közmûvelõdési intézmény
fenntartója, a közmûvelõ-
dési törvény 78. § (5)
bekezdése alapján megha-
tározza a közmûvelõdési
intézmény mûködésének
módját, valamint feladatait.

Kiadja az általa fenntartott
közmûvelõdési intézmény
alapító okiratát, jóváhagyja
szervezeti és mûködési sza-
bályzatát, éves programját
és költségvetését. Sziget-
halom Város Önkormány-
zata fenntartói körben el-
lenõrzi és értékeli  a  közmû-
velõdési  intézményeket,
melyek  a  következõk:  Hegedüs
Géza  Városi  Könyvtár  és  a
Városi  Szabadidõközpont.
A közmûvelõdési intézmé-
nyek vezetõi elkészítették
beszámolóikat az intézmé-
nyek elõzõ évi tevékenysé-
gérõl. Mind  a  két  intézmény
beszámolóját  elfogadta  a
testület.  
A  Szigethalmi  Római  Ka-
tolikus  Egyházközség  hala-
dékot  kért  az  önkormány-
zati  támogatás  elszámolá-
sára, mivel a nehéz gazda-
sági helyzet miatt a plébá-
nia épületének és keríté-
sének felújítását nem bír-
ták elkezdeni. A testület a
kérelmet támogatta azzal a
kikötéssel, hogy a 2008. és
a 2009. évekre nyújtott
támogatások elszámolási
határidejét 2010. augusz-

tus 31-ig meghosszabbítja,
azzal a kikötéssel, ameny-
nyiben a tervezett beruhá-
zás nem valósul meg, a két
év teljes támogatási ösz-
szegét vissza kell fizetnie az
önkormányzat részére. A
Szigethalom,  Szent  István
Általános  Iskola  József
Attila  utcai  épületének
akadálymentesítésének
megvalósítására a Közép-
magyarországi Operatív
Program keretében, KMOP-
2009-4.5.3-09 számon kiírt
"Egyenlõ esélyû hozzáférés
a közszolgáltatásokhoz "c.
pályázat keretében bruttó
28 327 107 forint támoga-
tást hagytak jóvá az önkor-
mányzat számára, melyhez
a szükséges saját forrás
biztosításáról 2009. decem-
ber 17.-i ülésén határozott
a testület. A kivitelezõ
kiválasztásához - a közbe-
szerzésekrõl szóló 2003. évi
CXXIX. tv. alapján (továb-
biakban Kbt.)  - közbeszer-
zési eljárás lefolytatása
szükséges, mivel az építés
költségei (bruttó 25 517
639 Ft) meghaladják a Kbt.
szerinti közbeszerzési ér-

tékhatárt. A  közbeszerzési
eljárás  lebonyolítására  a
Mezei  és  Vancsura  Ügyvédi
Irodát  kérték  fel, melyet a
testület is jóváhagyott.
Elfogadta  a  testület  a  Vá-
rosközpont  kialakításához
szükséges  koncepcióterv-
nek  módosítását, ez az új
koncepcióterv fog megjelen-
ni a Szabályozási Tervben
is, valamint elindították  öt
ingatlan  belterületbe  voná-
sát,  melyek:  027/4,  5,  6;
valamint  a  053,  056  számú
ingatlanok.
A vonatkozó jogszabályok-
nak való megfelelõség ér-
dekében felülvizsgálták
majd  módosították  a  Szi-
gethalom  és  Környéke  In-
tézményfenntartó  Társulás
Társulási  Megállapodását.
Megválasztották a szava-
zatszámláló bizottság tag-
jait és póttagjait, és végül,
de nem utolsó sorban em-
líteném a  Szivárvány  Böl-
csõde  és  Védõnõi  Szolgálat
intézményvezetõi  pályáza-
tának  eredményét: a pályá-
zat nyertese Miklósné Horváth
Katalin. 
Gratulálunk!

Rendõrségi tájékoztató
Szigetszentmiklósi
Rendõrkapitányság

A Szigetszentmiklósi Rend-
õrkapitányság statisztikai
nyilvántartása szerint 2010
februárjában Szigethalom
területérõl kilenc betörést
jelentettek Ebbõl kettõ
maradt kísérleti stádium-
ban. Hat esetben az ajtón
keresztül, míg három eset-
ben az ablakon jutottak be
az elkövetõk a kiszemelt
épületekbe. Egy esetben az
ajtót kiégették és egy eset-
ben nagyon durván, berúg-
ták, beszakították. Míg az
elsõ lényegében teljesen
hangtalan, addig a máso-
dik esetben nagy hanggal
járt az elkövetés. Az eltulaj-
donított összérték 5. 324.
400 forint volt. A legkisebb
érték 35. 000, míg a leg-
nagyobb érték 3. 562. 400.

forint. A bûncselekmények
nagyobb részét az éjszakai
órákban követték el. A cse-
lekmények helyszínei lefe-
dik a város területét, úgy,
hogy az üdülõterületrõl
nem jelentettek betörést.
Szigethalom területérõl feb-
ruár hónapban, nyolc eset-
ben jelentettek közlekedési
balesetet. Ebbõl egy szemé-
lyi sérüléses volt a Petõfi és
Aradi utca keresztezõdésé-
ben, ahol egy fõ könnyeb-
ben sérült az elsõdleges
adatok alapján. Hét anyagi
káros baleset volt, melybõl
érdekességképen csak ket-
tõ volt keresztezõdésben. A
bejelentett balesetek közül
csak egy volt a Mû úton,
ami a korábbi hónapokhoz
képeset javulás. Kérjük
továbbra is körültekintõen,
közlekedjenek, betartva a
szabályokat, hogy még a-
nyagi káros baleset se kö-

vetkezzen be. Ha mégis be-
következik a vonatkozó
jogszabályok alapján, igye-
kezzenek megegyezni, hogy
a lehetõségekhez mérten ne
kerüljön sor rendõri intéz-
kedésre, mert akkor az e-
setleges kár mellé a részt-
vevõk közül valakivel szem-
ben még büntetést is ki kell
szabni.
A Töklöli Rendõrõrs beosz-
tottjai február hónapban
hat fõt fogtak el. Ebbõl
bûncselekmény elköveté-
sén tetten értek hármat,
hármat, pedig érvényes kö-
rözés alapján. Igazolás vé-
gett elõállítottak hét szemé-
lyt. Tíz fõt jelentettek fel
szabálysértés miatt, és ki-
lenc fõvel szemben 45. 000.
Ft. értékben helyszíni bír-
ságot  szabtak ki.

A statisztikai adatok alap-
ján 2009 évben a Sziget-

szentmiklósi Rendõrkapi-
tányság illetékességi terüle-
tén (hat település) összesen
ismerté vált 3337 bûncse-
lekmény. Ebbõl Szigethal-
mon 396 bûncselekmény
vált ismerté. Ez az elõzõ
évhez képest 1,7 %-s csök-
kenést jelent. A legjellem-
zõbbek még mindig a va-
gyon elleni bûncselekmé-
nyek, és ezen belül is a lo-
pások és betöréseses lopá-
sok. Az elõbbibõl 102, míg
az utóbbiból 75 vált ismer-
té. A lopások száma 4 %-os
növekedést a betörésese
lopások száma 23,4 %-os
csökkenést mutat. Lakás-
betörésbõl 68 esetet jelen-
tettek be, ami az elõzõ évi-
hez képest 11.4 %-kal több.
Ezen kívül a városban nyo-
moztunk még testi sértés,
közúti baleset okozása, it-
tas vezetés, közokirat ha-
misítás, garázdaság, visz-
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Értesítjük  a  lakosságot,  hogy  2010.  évben  az  ARIES  Kft.  az  alábbi  munkaszüneti  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  

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

L o m t a l a n í t á s i  Ü t e m t e r v
I.  ÜTEM:  2010.  ÁPRILIS 10.  SZOMBAT II.  ÜTEM:  2010.  ÁPRILIS 24.  SZOMBAT

Szabadkai út Váci M u.
Mû u. Bem u.
Kandó K. u. Hunyadi u. 
Ifjúság u. Mezõ u. 
Karinthy u. Vasvári u. 
Gagarin u. Arany J. u. 
Vosztok u. Lajos u.
Mókus u. Róka u.
Petõfi S.u. a Szabadkai úttól a Mû útig u. 
Sün u. Õz u. Szarvas  u.
Mátyás u. a Szabadkai úttól a Mû útig u.  
Zerge  u.
Szabadság u. a Szabadkai úttól a Fiumei útig 
Aradi  u.
József A. u. Kolozsvári u. 
Nagyváradi u. Dózsa Gy. u. 
Nyúl u. Homok u
Belsõ u Kossuth L. u. 
Kavics u. Móra F. u.
Tégla u. Temesvári u. 
Sóderos u. Kassai u.
Agyag uFiumei u. és köz 
Dunasor Árpád fejedelem u. 
Fogoly u. Nap u.
Gorkij u. Klapka u. 
Széchenyi u.     a Szabadkai úttól a Mû útig u. 
Veres Pálné u. 
Bercsényi u Babits u.
Balassi u. Kosztolányi u.
Eötvös u. Horváth u.
Radnóti köz Üdülõövezet
Juhász Gy. u. 

Petõfi S. u. a Szabadkai úttól a Határ útig
Gyöngyvirág u. Kölcsey u.
Határ u. Dériné u. Árnyas u.
Csemete köz Rakéta u. Bornemissza u.
Hársfa u. Irányi u. Tompa M. u.
Nyárfa u. Kisfaludi u. Vízmû u.
Mátyás u. a Szabadkai úttól az Erdõ útig
Móricz Zs. u. Szélsõ u.
Sport u. Jókai u. Deák F. u. 
Batthyány u. Sugár u. Vadászház u.
Piac u. Hold u. Barackos u.
Gábor Á. u. Csokonai u. Rózsa u.
Iskola u. Mária u. Muskátli u.
Könyves K. u. Rákóczi F. u. Viola u.
Erdõ u. Endresz u. Ibolya u. 
Thököly u. Dobó K. u. Rozmaring u.
Katona J. u Munkácsy u Százszorszép u.
Akácfa u. Zrínyi u.
Árpád u. Dobó I. u.
Béke u. Táncsics M. u.
Csillag u. Mikszáth K. u
Dob u. Attila u.
Eper u. Mikes K. u.
Fenyo u. Pázmándi u.
Nagy L. u. Vörösmarty u. 
Kinizsi u. Nyár u.
Gárdonyi G. u. Csáki u.
Széchenyi u. a Szabadkai úttól a Nyár útig Egri u.
Andrássy u. Gyöngyösi u.
Madách u. Tölgyfa u. 
Koszorú u. Nefelejcs u.
Szegfu u. Orgona u.
Szabadság u. a Szabadkai úttól a Nyár u. felé
Rezeda u.

szaélés kábítószerrel, gaz-
dasági bûncselekmények,
személygépkocsi lopás, sik-
kasztás, csalás, rablás,
rongálás elkövetésének ala-
pos gyanúja miatt. Ezek
közül tíz fölötti ügyszám
csak a testi sértés (11) és a
rongálás (37) volt. Öröm-
teli. hogy csak egy gépko-
csit loptak el az év során,
ami 90%-s csökkenést je-
lent, és nem nyomoztunk
jármû önkényes elvételé-
ben sem.

A továbbiakban a Pest
Megyei Rendõr - fõkapi-
tányság sajtóközleményét
ismertetjük: A 2009. évben

kidolgozott "Közbiztonsági
Háló "program a vissza-
jelzések alapján javította a
lakósság biztonságérzetét.
Társadalmi elvárás, hogy a
közterületen több és látha-
tóbb rendõr teljesítsen szol-
gálatot a jogsértõkkel
szembeni fellépés határo-
zott, és következetes le-
gyen. 
Az Országos Rendõr-fõka-
pitányság Vezetõje a prog-
ram folytatását rendelte el.
Ez alapján a rendõrség a
kiemelten veszélyeztetett
településeken naponta a
veszélyeztetett települése-
ken hetente legalább há-
rom alkalommal, a veszé-

lyeztetetteknek nem tekint-
hetõ településeken hetente
egy alkalommal fokozott
ellenõrzést kell tartani.
2010. március 1.- és már-
cius 7.-e közötti idõben a
Pest Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság illetékességi
területén, 86 fokozott elle-
nõrzés 8 közlekedési és 1
körözési ellenõrzést hajtot-
tak végre munkatársaink.
A fokozott ellenõrzéseket
2612 órában 406 rendõr
hajtotta végre. Munkájukat
41 polgárõr segítette. A
közlekedési akciók idõtar-
tama az adott héten 114
óra volt, melyben 21 rendõr
vett részt.

A hét ellenõrzései kapcsán
21 esetben értek tetten
bûncselekmény illetve sza-
bálysértés elkövetõjét 5 fõ
körözött személyt fogtak el
és 239 esetben feljelentést
tettek Az intézkedések so-
rán 21 fõ ittas vezetõt állí-
tottak elõ. Az ellenõrzések a
jövõben is folytatódnak. A
kormány döntése alapján
április elsejétõl 1000 rend-
õrrel több teljesít szolgála-
tot, melybõl a Szigetszent-
miklosi Rendõrkapitány-
ságra 4 fiatal pályakezdõ
jut.

Felhívjuk  a  lakos-
ság szíves  figyel-
mét,  hogy  ház-
tartási,  valamint
építési  -  bontási
hulladékot  a  lom-
talanítás keretén
belül  nem  szállí-
tunk  el.  Az  el-
szállításra  kerülõ
lomokat  kérjük,
reggel    7    óráig  az
ingatlanuk  elé
kihelyezni  szíves-
kedjenek.  Veszé-
lyes  hulladékot  a
lomtalanítás  so-
rán  nem  szállí-
tunk  (pl.:akku-
mulátor,  festék,
stb.)

Kérjük  a  Tisztelt
g é p j á r m û - tt u -
lajdonosokat,  hogy
a  lomtalanítási
munkák  zavarta-
lan  elvégzésében
legyenek  segítsé-
günkre,  a  par-
koló  autóikkal,
ne  akadályozzák
a  kirakott  lom-
talanítási  hulla-
dék  megközelítését.
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Fókuszban a környezettudatosság

JÁSZAI MÁRIA

Fogytán a három település
közös szennyvíztisztítójának
kapacitása, amely most napi
5000m3 szennyvíz tisztítá-
sára képes. Látva a jövõbeli
igényeket, ez a teljesítmény
nem lenne elegendõ néhány
év múlva - mondta Fáki
László, Szigethalom polgár-
mestere. 

AAZ AGGLOMERÁCIÓ HOLNAPJA

Statisztikai adatok bizonyít-
ják, hogy Szigethalom la-
kosságának a száma 1994
óta 7 000 fõvel gyarapodott.
Ez azt jelenti, hogy évente
átlagosan mintegy 500 fõvel
nõtt a település lakossága. A
jelentõs gyarapodás a fõváros
közelségének köszönhetõ, ám
nemcsak vidékrõl költöznek
fel a Budapest közelségében
elhelyezkedõ városba az em-
berek, hanem a fõvárosból is
elõszeretettel költöznek ki a
friss levegõt és a vidéki életet
kedvelõk Szigethalomra. Így
mára már a 17 000 fõt is eléri

a város lélekszáma és további
növekedésre lehet számítani. 
Fáki László elmondta, hogy
Szigethalom önkormányzata
a Tököl és Térsége Szenny-
víztisztító Önkormányzati
Társulás egyik társtulajdo-
nosaként ezért döntött a
szennyvíztisztító bõvítése
mellett. A bõvítési projekt jö-
võbeli sikeres megvalósításá-
val a jelenlegi napi 2 500 m3
kapacitáshoz további napi
700m3 kapacitásbõvítést
nyer a település, és mindezt
európai uniós finanszírozás-
sal. 

HHITELFELVÉTEL AZ ÖNRÉSZ

ELÕTEREMTÉSÉHEZ

A mintegy 1,9 milliárdos
bõvítési projekt 15%-os ön-
részét a települések teremtik
majd elõ. Szigethalom önkor-
mányzata úgy gondolja, ha
kedvezõek lesznek a jegyban-
ki alapkamatok, akkor hi-
telfelvétellel is képesek lesz-
nek elõteremteni az önrészt.
A pénzre nagy szüksége lesz
a három településnek, mert
már most, a második ütem
elõkészítésénél legkevesebb
61 millió forintot fognak fel-
használni. A pályázat bea-
dását az évnek csak a má-
sodik felére tervezik, mert
sok az adminisztráció: a ha-
tósági elõírások, a szakértõi
véleményezések, és a külön-
bözõ tanulmányok elkészíté-
se mind-mind sok idõt igé-
nyelnek. Remélik, hogy a
határidõ csúszási nehézségek

ellenére, racionális tervezés-
sel 2013-ra sikerül majd
megvalósítani a szennyvíz-
tisztító bõvítési projektet. Az
európai uniós pályázatoknál
nagyon fontos a precizitás a
tervezésnél - hangsúlyozta a
polgármester.

FFONTOS A LAKOSSÁG OBJEKTÍV

TÁJÉKOZTATÁSA

A Szigethalmi Híradó, a ha-
vonta 6200 példányban meg-
jelenõ helyi újság minden
háztartásba eljut, ami azért
nagyszerû, mert önkormány-
zatunk legfontosabb, a város
teljes lakosságát érintõ dön-
téseirõl a lapban mindig hírt
adhatunk - mondta Fáki
László. A lakosság vélemé-
nyét számon tartják, ezért a
közeljövõben közvélemény
kutatással mérik fel majd,
hogy mennyire gondolják
környezettudatosnak a
szennyvíztisztító bõvítését
megcélzó projektet Szigetha-
lom lakói.
A modern biológiai úton tör-
ténõ szennyvíztisztás sokkal
tisztább vizet produkál, mint
a korábbi módszerekkel vég-
zett. Ezzel a legfõbb cél is
megvalósul, hogy minél tisz-
tább vizet engedjenek vissza
a Dunába, mert nemcsak a
kapacitásbõvítés fontos, ha-
nem a környezettudatos gon-
dolkodás érvényesítésével a
Duna víztisztaságának meg-
óvása.

Beszélgetés Fáki Lászlóval, Szigethalom 
polgármesterével a Tököl - Szigethalom - Halásztelek
települések közös szennyvíztisztító telepének
bõvítését megcélzó európai uniós pályázatról.
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Szigethalom Város Képviselõ
Testülete 2010. évi költ-
ségvetésében 3. 500.000.-
forintot a civil szervezetek és
5.500.000.- forintot a sport-
szervezetek számára külö-
nített el mûködésének és kö-
zösségi projektjeinek  támo-
gatására.

A  pályázaton  résztvevõk  köre
Bejegyzett szigethalmi
székhellyel rendelkezõ és
Szigethalmon mûködõ e-
gyesületek, alapítványok,
klubok, baráti körök és
egyéb szervezõdések, (to-
vábbiakban: civil szerveze-
tek) valamint sport szerve-
zetek.

Nem bejegyzett szigethalmi
székhellyel rendelkezõ és
Szigethalmon mûködõ e-
gyesületek, alapítványok,
klubok, baráti körök és
egyéb szervezõdések, (to-
vábbiakban: civil szerveze-
tek) valamint sportszer-
vezetek.

A  pályázat  benyújtási
határideje:
2010.  április  06.  (kedd)  16  óra
A pályázat benyújtásának
helyszíne: Bejegyzett  civil
szervezetek: Szigethalom
Polgármesteri Hivatal Tit-
kársága.

ÉRTESÍTÉS KÖTELEZ VESZETTSÉG NÉLKÜLI V É D O LTÁSRÓL
AZ  ALÁBBI  HELYEKEN  ÉS
IDÕPONTOKBAN  KERÜL
MEGTARTÁSRA:

2010.  május  7.  péntek  13.00  -
15.30  óra Marlyn telep Csillag
u. buszforduló

2010.  május  8.    szombat  9.00  -
13.00  óra Városi Szabadidõ

Közp. elõtti szabad terület
2010.  május  14.  péntek  13.00
-  15.30  óra  Köztemetõ elõtti
parkoló területe
2010.  május  15.  szombat  9.00
-  13.00  óra Városi Szabadidõ
Közp. elõtti szabad terület

PÓTOLTÁS  IDÕPONTJA
2010.  május  22.  szombat

9.00  -  13.00  óra Városi Sza-
badidõ Közp. elõtti szabad
terület. Az oltást végzi: dr.
Szakács Endre állatorvos, ház-
hoz    hívható  a  +36-330-99-449-771-
23-aas  telefonszámon
Az  oltás  összege:  3.500.-
Ft/eb+kötelezõ kamarai  sor-
számozott oltási könyv matri-
cával 500.-Ft 

300.-Ft/10 kg/eb féreghajtó.
Felhívjuk  azokat  az  állat-
tartóknak  a  figyelmét,  akik  a
kötelezettségüknek  nem  tesz-
nek  eleget  a  218/1999./
XII.28./Korm.sz.rendelet
113.§.  alapján  50.000,-FFt  -iig
terjedõ  pénzbírsággal  sújthatók  .

Májustól már az új épületben a gyermekjóléti
Már csak néhány simítás és az eszközök beszerzésének egy része van hátra a Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítõ
Szolgálat részére, amely ezt követõen végre ismét elfoglalja régi-új helyét a Szabadkai utcában. A Közép-Magyarországi Operatív Program
támogatásával szemet gyönyörködtetõen átalakított központ átadó ünnepsége áprilisban lesz, de a tényleges nyitás - a tervek szerint -
májusban várható. Az épület területén kívül bõvül a központ által nyújtott szolgáltatások köre is, amelyet várhatóan évente mintegy
8700-an vesznek majd igénybe az intézmény mûködési területén: Szigethalmon, Taksonyban, Szigetszentmártonban, Szigetcsépen, és
Szigetújfalun.

Vásárhelyi Nagy Mária

KÖZGYLÉSI HÍREINK-  ZÖLD HÁLÓ EGYESÜLET
REEGGÉÉNNYYII TIIBBOORRNNÉÉ

elnök

Egyesületünk 2010. február
22-én tartotta az éves közgyû-
lését, örömmel nyugtáztam,
hogy szinte 100 %-os volt a
tagság megjelenése és ugyan-
akkor minden meghívott ven-
dégünk eleget tett a meghívá-
sunknak. Fõ témaköreink:
2009. évi beszámoló, 2010. évi
munkaterv, valamint hulladék-
gazdálkodás és környezetvéde-
lem. Tekintettel arra, hogy az
egyesületünk tevékenységi kö-
rénél fogva több kft, intézmény
és civil szervezettel van kapcso-
latban.
A beszámoló és az éves mun-
katerv elfogadása után követ-
kezett a meghívott vendégek ré-
szérõl való bekapcsolódás. El-
sõként a Trillium Kft. részé-
rõl megjelent Kiss Gabriella
ügyvezetõ igazgató tartott
elõadást a hulladékgazdálko-
dással kapcsolatosan, ponto-
sabban a palackpréselõ és fém-

zsugorítókról. A háztartások-
ban kezelendõ hulladékok kis
térfogat foglalására való figye-
lem, valamint az azok után le-
hetséges anyagi vonzatról. A kis
térfogatban gyûjtött anyagok
elszállítása költségcsökkentés-
sel járna, mivel a szállítás nem
kéthetente, hanem akár 4-5 he-
tes intervallumban is lehetne és
ezzel a környezetszennyezõdést
is csökkentenénk, ehhez a la-
kosság bevonása szükségelte-
tik. Ezek után Szarvas Tibor,
az ARIES Kft. ügyvezetõ igaz-
gatója mondta el hozzá kap-
csolódó véleményét,amelyben
jónak látta a javaslatot, csak
ehhez valójában a lakosságnak
nagy volumenben kellene részt
venni. És egyben külön kö-
szönetét fejezte ki, hogy meg-
hívottként részt vehetett a tag-
gyûlésünkön.
Továbbá maga a szemétel-
szállítással kapcsolatos
problémák felvetésére Viola
Károlyné szintén az ARIES
Kft. részérõl megjelent kom-
munális vezetõ elmondta, a

probléma abban rejlik, hogy az
emberek nem regisztrálják be
magukat és ezáltal a kukák
nem kerülnek kiürítésre, de
olyan is elõfordul, hogy a kuka
mellett nem megfelelõ felira-
tozású zsák van kitéve, ebben
az esetben megint nem tudják
elvinni. Sajnos a mi szemszö-
günkbõl viszont ez nagyon
rossz, mivel így kerül minden
szemét illegális helyen történõ
lerakásra, amely tisztázása az
Önkormányzatnak óriási költ-
ségébe kerül. Mindez azt tük-
rözi, hogy valahol tudatosul-
nunk kellene azzal, hogy a
környezetünk védelmét csak
saját magunk kezelhetjük. Itt
kapcsolódott a témához
Tasnádi Tünde a Négy-
színvirág Óvoda vezetõje, aki
elmondta, hogy õk már pici
kortól megpróbálják a környe-
zettudatos gondolkodásra való
nevelést beütemezni, amely
még ilyen pici korban játékosan
kezelendõ, de ugyanakkor a
jövõ generációjának a kör-
nyezetvédelemre való mega-

lapozása. Az Önkormányzat
részérõl megjelent Szilágyi
Gergely szintén azonosult a
javaslatok és a problémák té-
májában, hiszen õ is folyama-
tosan a híradó hasábjain jelzi a
lakosság felé, hogy mik a
környezetvédelmi elõírások sza-
bályai és azok be nem tartásá-
nak esetleges hatósági szank-
cionálása. Mindezeket nyugtáz-
ta és a változások megtéte-
lére mindkét alpolgármester
aszszony dr. Schuller Gábor-
né és Fereczi Edit is közremû-
ködését ajánlotta.
Összességében az egyesület el-
nökeként azt mondhatom,
hogy a felsorolt partnerek ilyen
összefogása alapján a lakosság
megfelelõ hozzáállásával egész-
séges, tiszta környezetet tud-
nánk biztosítani, azaz abban
tudnánk élni és ehhez csak
annyit kellene tenni, hogy saját
környezetünket tegyük tisztá-
ba. A  préselõk  felõl  érdeklõdni  a
06  70  263  4855-öös  telefonszá-
mon  lehet  érdeklõdni.
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Zöld-sziget

Véget ért a "Téli vendégeink a kertben" rajz és fotópályázat

"Az új tavasznak ünnepén…"
KOONNTTRRAA MAARRIIKKAA SZZVVIITTAA

… zengett a dal a Sziget-
halmi Felnõtt Kórus tag-
jainak ajkán március 15-
én. Az AMME és a Zöld
Háló Egyesület közös,
hagyományos Rügyfaka-
dás címû festmény- és
virágkiállításának a
Városi Szabadidõ Köz-
pont Zöld terme adott
otthont.

A két egyesületi vezetõ -
Regényi Tiborné Aranka
(Zöld Háló) és Csapó Lajos
(AMME) - köszöntõje után
Fáki László polgármester
úr megnyitó beszédében
üdvözölte a rendezvényt,
amely valóban hagyományt
teremtett, hiszen az AMME
festõmûvészei 9. alkalom-
mal mutatták meg virágos

alkotásaikat. Négy éve már,
hogy csatlakozott hozzájuk
a Zöld Háló Egyesület,
bemutatkozási lehetõséget
kínálva a környéken mûkö-
dõ virágüzletek és kertésze-
tek számára.
Színpompás virág kavalkád
a festményeken, a kaspók-
ban és vázákban, kreatív és
látványos díszítõelemek
minden virágos asztalnál.
Bódító virágillat, bársonyos
barka, száraz- és élõ virág-
csokrok, és cserepes virá-
gok sokasága bizonyította a
hideg, szeles idõ ellenére,
hogy visszavonhatatlanul
itt a tavasz. Valódi tavasz-
ünneppé azonban az érdek-
lõdõk sokasága tette a
Rügyfakadás kiállítás meg-
nyitóját a zsúfolásig meg-
telt Szabadidõközpontban.
"Az új tavasznak ünne-
pén…" - ahogy a Felnõtt

Kórus énekelte - az idén,
remélhetõleg újabb hagyo-
mány született. A kiállítás
megnyitója után Szilágyi
Gergely, a Szigethalmi Ön-
kormányzat környezetvé-
delmi ügyintézõje értékelte
a Téli vendégek a kertben
címmel meghirdetett rajz-
és fotópályázatra beérke-
zett munkákat. A díjak
átadása elõtt Kohut Máté
óvodás Zelk Zoltán: Mit
mondanak a madarak címû

versét szavalta. A díjá-
tadást követõen mindenki
megcsodálhatta mind a
Rügyfakadás kiállítás érté-
kes festményeit és csodás
virágkompozícióit, mind a
rajz- és fotópályázatra be-
érkezett legjobb alkotáso-
kat a Bordó teremben.
Méltó nyitánya volt ez a
csodálatos kiállítás a Dísz-
téren folytatódó városi ün-
nepségnek.

SZZIILLÁÁGGYYII GEERRGGEELLYY

Szigethalom Város Önkor-
mányzata által meghirde-
tett Téli vendégeink a kert-
ben rajz és fotópályázat díj-
kiosztója március 15-ére
esett. Több mint 280 db pá-
lyamunka érkezett. Ezek

közül a legjobb 60 kép ke-
rült kiállításra a Városi
Szabadidõ Központban. A
háromtagú zsûri kiválasz-
totta a 9 legeredményesebb
és legkreatívabb munká-
kat, és azok beküldõi érté-
kes díjakat kaptak. Azok-
nak sem kellett szomorkod-
niuk, akik meghívót kaptak
és eljöttek, de nagyobb dí-

jat nem kaptak, mivel az õ
képeik is igen színvonala-
sak voltak, ezért mindenki
névre szóló emléklappal és
egy kis aprósággal mehetett
haza. Minden egyes pályá-
zónak visszajutattuk a ké-
peket a pályamunkáért járó
emléklappal együtt. Nagyon
köszönjük a hatalmas érde-
klõdést a pályázat iránt.
Szeretnék megkérni min-
denkit, hogy a kihelyezett
madáretetõkbe a további-
akban ne tegyenek elesé-
get. Eljött a Tavasz és a
madarak már tudnak ma-
gukról gondoskodni. Most
eljött az idõ hogy õk segít-
senek nekünk a kertben.

Díjazottak:  
Varga Virág, Narancssárga
óvoda
Varga Virág 2./a, Gróf
Széchenyi István Általános
Iskola

Benyovszki Csenge 3./a,
Gróf Széchenyi István
Általános Iskola:
Kosztin Nikol Vanessza
5./c, Szent István általános
Iskola: 
Sváb Evelin 8./c, Gróf
Széchenyi István Általános
Iskola:
Fénykép  kategóriában
Takácsné Kispál Györgyi 
Kettõ  különdíjat  került
kiosztásra:
Horváth Lili, Szigetszent-
mártoni Általános Iskola
tanulója 
Gulyás Istvánné, Szigethal-
mi lakos
Csoportos  díjat  kapott:
Narancssárga óvoda Napra-
forgó csoportja
A különdíjat az OME aján-
lotta fel. Az óvodások egy
napot eltölthetnek Ócsán
és megfigyelhetik a mada-
rakat, befogásukat, gyûrû-
zésüket stb.
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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 

A internet története IV. rész
KRRIIVVEECCZZKKYY LAAJJOOSS

villamosmérnök

A gyors elterjedésbõl és
egyszerû kezelhetõségbõl
eredeztethetõ a korábban a
felhasználó szempontjából
ingyenes, nonprofit hálózat
kommercializálódása is. Az
óriási és egyre növekvõ,
többé már nem csak profi
számítás technikusokból
álló internetközösség hatal-
mas üzleti lehetõségeket
rejt, sõt, az emberek közöt-
ti kommunikációs kapcso-
latok teljesen új formáit
teszi lehetõvé. Ahogyan
gyorsabbá vált az adatto-
vábbítás, ahogy egyre nõtt
az Internetre csatlakozó
számítógépek száma, úgy
tolódott el a fejlõdés hang-
súlya az Interneten elérhe-

tõ fejlesztések irányába. A
90-es évek vége felé a szá-
mítástechnikai eszközök és
technológiák árának roha-
mos csökkenése a világháló
további, dinamikus növe-
kedését és poularizálódá-
sát, valamint az Internet
globalizálódását eredmé-
nyezte. Az országos és nem-
zetközi vonalak és hálóza-
tok összekapcsolása, a
földrajzi határokon átívelõ
szolgáltatások megjelenése,
(pl. ingyenes E-mail szol-
gáltatások, internetes ke-
reskedelem, E-könyvtárak,
galériák stb.) az otthoni
internet elérés általánossá
válása, a világhálót egy so-
ha nem látott eszközzé és
egyúttal lehetõséggé egyút-
tal pedig - ne felejtsük el -
hatalmas üzletté (is) fej-
lesztette. A technológia, az

eszközök és a szoftverek
fejlõdése, az egyre nagyobb
adatmennyiségek egyre
gyorsabb elérése iránti
igény a sávszélességek ro-
hamos növekedését ered-
ményezte. Az internet tör-
ténete ezzel még korántsem
ért véget. Mivel rohamosan
nõ a felhasználók száma,
az új szolgáltatások egyre
újabb, gyorsabb és több
számítógépet, egyre na-
gyobb adatátviteli kapaci-
tást igényelnek. 

Ilyenek  például:
- üzleti/kereskedelmi 
alkalmazások terjedése
- online szolgáltatók
(kereskedelmi szolgáltató
központok)
- adatbázis szolgáltatók 
adatbázis elõállítók 
- tartalomszolgáltatás 

megjelenése [információk
ingyenes közzététele külön-
bözõ témákban a weblap
látogatottságának növelése
céljából]
- költségek fedezése 
- reklámbevételekbõl
könyvtári jellegû 
alkalmazások [általában
ingyenesen!]
- keresési indexek 
(pl. Google, AltaVista,
Heureka)
- információkatalógusok 
(pl. Yahoo, HuDir)
nagy adatbázisok 
(pl. ERIC)
- könyvtári katalógusok
(OPAC)
- elektronikus könyvtárak
Magyar Elektronikus
Könyvtár (MEK)
Project Gutenberg (PG)...

DEEÁÁKK GÁÁBBOORR

Sz.l.e. elnök 

Élhetõ Környezetünkért E-
gyesület: A tököli, volt szov-
jet katonai repülõtér hatás-
területén élõk jogainak vé-
delmében. Az egyesület
elsõdleges célja, hogy a volt
tököli, katonai reptér hasz-

nosításának várható kiha-
tásai következtében a léte-
sítmény közvetlen hatáste-
rületén élõ több mint 100
000 ember életminõsége ne
romoljon. Célunk, hogy ez
a hasznosítás ne hozza visz-
sza a korábban megélt rep-
téri zajt, környezetszennye-
zést, szabadban nem eltölt-
hetõ kellemes délutánokat,

az éjszakai kellemetlensé-
geket. Azt kívánjuk elérni,
hogy a vállalati haszon nö-
velése ne érinthesse hátrá-
nyosan a környéken lakók
életét, illetve néhány ember
szórakozása, sportja ne
ronthassa el több ezer
ember mindennapjait. Cé-
lunk az is, hogy a hasznosí-
tásból eredõ megnöveke-

dett jármû forgalom ne te-
gye még elviselhetetlenebbé
a közlekedésünket. MI SZI-
GETHALMI LOKÁLPATRIÓ-
TÁK MAXIMÁLISAN EGYET-
ÉRTÜNK AZ ÉKE CÉLJAI-
VAL ÉS TÁMOGATJUK AN-
NAK ELÉRÉSÉNEK ÉRDE-
KÉBEN. SOK SIKERT KÍ-
VÁNUNK.

EGGYYRREE TTÖÖBBBBEETT HHAALLLLUUNNKK AAZZ ÉKE-RR LL

CSALÁDI DISZNÓVÁGÁS NYEREMÉNYJÁTÉK NYERTESEI
I.  díj  (húsvéti  sonka):  

Kiss Nikolett, Szigethalom, Dobó Katica utca
II.  díj  (egy  pár  kolbász)

Földesi Krisztián, Szigethalom, Sport utca
III.  díj  (szalonna)

Szilágyi József, Szigethalom, Veres P. utca

A  nyerteseket  a  díjak  átadásának  részleteir l  külön  is  értesíteni  fogjuk.

DEÁK GÁBOR SZ.L.E. ELNÖkE  
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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

Simon István: 
Tavaszi vers (részlet)

Vérlázítóan szép a tavasz ismét,
feltámadott az élet odakint.
Teljes tüzével süt a nap, és húsvét
körül rózsa nyit, hajt a rozmaring.

Tavasz,-mintha már évmilliók óta
ugyanazt ölelné szívén a kert.

Bánóczy Istvánné, Becker Beatrix,
Bolega Lászlóné, Briskiné Dr. Pálfi
Krisztina, Dávid Magdaléna, Domokos
László Fábián, Juhász Jánosné,
Kerekesné Nagy Julianna, Kiss
Andrásné, Kovács Ferencné, Kürti
Zoltán, Lakatos Zsuzsanna, Ónodi-
né Petõ Mária, Sziklainé Fazekas
Erzsébet, Ticskáné Pöttendi Ibolya
(Majosháza),Varga Lajosné,  Zaka-
riás Lajosné. Köszönjük Soós Máté,
Szikszai István, Bánóczy István és
Zakariás Attila önzetlen segítségét
az anyagmozgatásban! Támogatá-
sukat köszönjük!

Miszori Sándorné 
könyvtárigazgató és  munkatársai

VVÁROSI KÖNYVTÁR
TÁMOGATÓI

A s y l u m  é s  h u m á n u m
NÁÁDD BÉÉLLAA

Amikor így pár nap távla-
tából visszagondolok a
Városi Könyvtárban már-
cius 8-án megtartott elõ-
adásra valahogy ez e két
szó jut eszembe. Két olyan
dolog, melybõl mostaná-
ban deficitje van a világ-
nak. 
Asylum-  a  menedék!
Mikor március 8-án Pais
István elõadására igyekez-
tem és feltárult elõttem a
könyvtár ajtója (Na, jó-
nem egy dzsinn, hanem
egy lelkes könyvtáros jó-
voltából) két dolog villant át
rajtam. Az egyik- szégyel-
lem így utólag- az volt: Mi a
csuda? Már alig van hely!
Biztos, hogy itt filozófiatör-
téneti trakta lesz? Igen-
telve volt a könyvtár érdek-
lõdõkkel. Mea culpa! Mea
maxima culpa! Szigetha-
lom lakossága- kalapom
megemelve! A másik in-
kább egy érzés volt. Valami
ilyet érezhetett a középkori
üldözött, mikor az egyház
kebelére térve, átlépve a
templom kapuján menedé-
ket talált. Akkor ott 8-án
engem is átjárt a megnyug-

vás, kívül maradtak a pár-
tos torzsalkodások, kívül a
mindennapok ezernyi
gondja. Együtt voltunk!
Vártuk a csodát, azt a cso-
dát, amit a demokrácia "fel-
találói", az ókori görögök
mesteri szinten mûveltek-
a filozófia vegytiszta igazsá-
gait. ( Ja, és jó szaftos szto-
rikat, hiszen nõnap kap-
csán a hetérák is "terítékre"
kerültek!)
Humánum-  az
emberiesség!
Elkezdõdött az elõadás-
inkább adomaparádé hála
istennek! Ahogy hallgattam
a lelkes és avatott monda-
tokat egyre jobban kikris-
tályosodott bennem Pais
tanár úr szavai nyomán
miért vagyok (vagyunk) itt.

Az ókori Hellász bölcselõit
átjárta a humánum. Mi,
mint akik már régóta ke-
resünk valamit, végre itt
ráleltünk kincsre, a humá-
numra. A tanár úr minden
történetét átszõtte a humá-
num. Az emberek iránti
tisztelet. (Nesze neked:"
Homo homini lupus" ku-
tyakemény valósága). Itt
úgy érezhettem röpke ó-
rácskára, hogy a külvilág,
anyázó, vezérválasztó zász-
lók alatti menetelõ világa,
az illúzió! És mi itt a tömött
teremben, mi vagyunk a
hétköznapok valósága. Kö-
szönet a könyvtár dolgozói-
nak az asyliumért! Kö-
szönet TANÁR ÚR a humá-
numért!Kedves Olvasók,

Kedves Lakosok!

Több éve kérjük, hogy adójuk 1 %-át ajánl-
ják fel a könyvtár számára. Ezt nagy
örömünkre igen sokan meg is teszik.
Többször leírtuk és elmondtuk, hogy ennek
látható és kézzelfogható eredményei van-
nak. (Legutóbb a KisDuna Televízióban
volt errõl tájékoztatás.) Azoknak, akik ezt
az adást nem tudták megnézni, elmond-
juk, hogy 2003 óta a felajánlott összegeket
teljes egészében az építkezésre fordítottuk.
Ezekbõl tudtunk betongerendákat, bélés-
elemeket, betonvasat, ablakokat, ajtót, lé-
pésálló kõzetgyapotot, bádogosmunka
anyagait, tetõtéri szigetelõanyagot vásárol-
ni. Valamennyi munkadíjra is "futotta"
belõle. Az önkormányzat lehetõségeihez
képest támogatja a könyvtárat, de nem
tudja olyan mértékben, hogy mihamarabb
elkészüljön, befejezõdjön az építkezés. A

felajánlásokra ezért igen nagy szükségünk
van, az "elõrelépés" érdekében. Aki hozzá-
járult illetve hozzájárul erõfeszítéseinkhez,
velünk együtt büszkén mondhatja: én is
építettem a könyvtárat! 

Intézményünk a Csepel Autós múltját
tekintve az idén, augusztus 20-án lesz
60 éves! Az új lakosok talán ezt nem is
tudják! Mint ahogy azt sem, hogy csak mi
maradtunk meg a gyári létesítmények
közül, mi vagyunk a túlélõk a szigethalmi
önkormányzatnak köszönhetõen. Felhívom
a figyelmüket a honlapunkra, ahol errõl és
a legfrissebb statisztikai adatainkról, ren-
dezvényeinkrõl olvashatnak 3 évre vissza-
menõleg! Akik felkeresik könyvtárunkat,
szívesen bemutatjuk, mi készült el! Hogy
milyen lesz a földszinti és a tetõtéri "beren-

dezkedés", megtekinthetik a honlapunkon
is elhelyezett alaprajzon! A teljes befe-
jezésig van egy "kis" álmunk: a 60. évfor-
dulóra szeretnénk, ha elkészülhetne a ren-
dezvénytermünk! 
Itt szeretnénk megünnepelni a születés-
napot az oktatási, kulturális- és sportbizott-
ság tagjaival, Kürti Zoltán festményeibõl
készült kiállítással együtt! Õsszel pedig -
már nem szorongva és zsúfoltan - születés-
napi irodalmi mûsorral kedveskednénk a
kedves olvasóknak! Kívánjuk közösen,
hogy így legyen!

AAddóósszzáámmuunnkk::  1166779955002288-11-1133

Miszori Sándorné könyvtárigazgató
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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!

Ezúton  szeretnénk  megköszönni  minden  kedves  segítõnknek,  hogy  felajánlásukkal  hozzájárultak  a  sporttörténeti  kiál-
lítás  létrejöttéhez:  Dudás  Lajos,  Major  Árpád,  Alföldi  Tamás,  Kovács  Tibor,  Sárközi  Ferenc,  Zelei  Mónika,  Kovács  Attila,
Ágics  József,  Bata  Ilona,  Bolega  Lászlóné  Vali,  Benkõné  Lucza  Júlia,  Lottaller  Viktorné,  Gere  Irén,  Medveczky  Erika,
Misurák  Erika,  Tumpek  György,  Talabos  István,  Miszori  Sándorné  Márta,  Bata  Ilona,  Vámosi  András,  Tari  Józsefné,
Gál  István,  Glotz  József,  Bedõ  Lajosné,  Lenkó  Károly,  Kecskeméti  Gyula,  Hanfeldt  István,  Farkas  Ferenc,  Ambrózi
István,  Geiszler  Istvánné,  Rukkel  János,  Rukkel  Sándor,  Rukkel  László,  Deák  Gábor,  Bajkó  Károlyné  Teca.  Ezúton  is
tisztelettel  megköszönjük  az  ÁTI  sziget,  Hegedüs  Géza  Városi  Könyvtár  támogatását.  Megköszönjük  Alföldi
Tamásnénak,  hogy  a  kiállítás  megvalósításához  papíráruk  támogatásával  segített.

Kleineizel Ilona múzeumpedagógus

Így farsangoltunk mi!

Idei farsangunkhoz a mo-
hácsi Busójárás adta az öt-
letet. Segítségül hívtuk
Kleineizel Ilonát és Horváth
Barbarát elképzelésünk
megvalósításához. Egy hi-
deg téli délelõtt a Fogyaté-
kosok Nappali Intézetének
foglalkoztatójában Icáék és
az ügyes kezû gondozónõk
segítségével készültek az
ijesztõ maszkok, busóálar-
cok. Pár óra alatt elvenné
váltak a színes kartonok és
bemelegítésként megkezdõ-
dött egymás riogatása- a tél
helyett. Gondoltuk, hogy a
vígasságból más is része-
süljön, álarcot öltve, szõr-
mékbe bugyolálva magun-
kat és nagy adat saját ké-
szítésû farsangi fánkkal
felszerelkezve útnak indul-
tunk. Elsõ állomásunk
Aranka néni boltja volt,

ahonnan a közös kó-
lázás után az aján-
dékba kapott édes-
séggel megtömve
zsebünket, folytat-
tuk utunkat az Ön-
kormányzat felé. Itt
is táncoltunk egy jót,
kereplõinkkel han-
goskodva próbáltuk
elûzni a telet. Jutal-
munk forró tea, zsí-
ros kenyér, lilahagy-
ma volt.
Teli bendõvel a Sa-
rokház cukrászda fe-
lé kanyarodtuk, ahol
szintén eljártuk télû-
zõ táncunkat. Teli

bendõ ide vagy oda, Kákai
Tibiéktõl kapott édességek-
nek jutott hely a pocakunk-
ban. Kellõképpen elfáradva
értünk vissza a foglalkoz-
tatóba, jól telt ez a nap…

Köszönet minden fent em-
lítettnek, és a Sziget Nép-
tánc Egyesületnek a kellé-
kekért.
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Oktatás

Bemutatkozik a Szent István Általános Iskola 
(2315 Szigethalom, Szabadkai u. 64.)

A szigethalmi Szent István
Általános Iskola a város e-
gyik legrégebbi intézménye.
Két telephelyen mûködik, a
József Attila úti épületben
az 1-3. osztályosok és a sa-
játos nevelési igényû tanu-
lók, míg a felújított Szabad-
kai úti épületben a 4-8.
osztályos diákok tanulnak.
Az iskolába 617 tanuló jár.
Napi tanulmányi munká-
jukat és nevelésüket 48 pe-
dagógus segíti.
"Minden gyermek tehetsé-
ges valamiben" - vallják az
iskola pedagógusai. Ennek
szellemében készült el az
iskola Pedagógiai Program-
ja, melyben olyan értékeket
közvetít, mint a hazasze-
retet, a család tisztelete, er-
kölcsösség, a tudás becsü-
lete. A tanítás-tanulás fo-
lyamatának fontos elemei a
gyermekközpontúság, a
képességfejlesztés, az e-
sélyegyenlõség és a siker-
élmény biztosítása. A peda-
gógusok élményszerû tanu-
lással, tevékenykedtetéssel,
kreativitást ösztönzõ fela-

datokkal erõsítik az alapve-
tõ képességeket és alap-
készségeket. Az iskolában
az elsõ osztályos tanulókat
a szakmai körökben elis-
mert, Meixner-féle olvasás
tanulási módszerrel ok-
tatják, amely többéves ki-
próbálás és tapasztalat
eredményeként jött létre.
Ez a módszer a legtöbb ta-
nulónál biztosítja a ku-
darcmentes tanulást. Lé-
nyege az apró lépésekben
történõ haladás, az értõ
olvasás változatos formá-
ban történõ fejlesztése és
az egész évet végigkísérõ
képességfejlesztés.
A lemaradó gyerekeket fej-
lesztõpedagógusok és logo-
pédus segítségével igyek-
szik az intézmény felzár-
kóztatni. A diszlexiás, disz-
gráfiás és a diszkalkuliás
gyerekeket már az elsõ év
elején kiszûri az iskola és
biztosítja számukra a szak-
szerû fejlesztést.
Több éves hagyománya van
az emelt szintû ének-zene
oktatásnak Büszkeség az

1992-ben megalakult fú-
vószenekar, melyhez ma-
zsorett csoport létrehozását
is tervezi az iskola. 
2008-tól beépítésre került
az órarendbe elsõ osztály-
ban a néptánc oktatása,
harmadik osztályosok szá-
mára a testnevelés óra ke-
retében  úszásoktatást  biz-
tosít az intézmény. . 
Negyedik évfolyamtól kez-
dõdõen angol és német
nyelvet tanulhatnak a diá-
kok. Ötödik osztálytól be-
kapcsolódik a számítástec-
hnika-oktatás is, melyet
képzett pedagógusok és jól
felszerelt számítógéppark
biztosít . 
Tervek a jövõre: végzõs nö-
vendékeinknek lehetõséget
adunk ECDL vizsga isko-
lánkban való letételére.
Alsó tagozatban jelenleg
három napközis csoport,
két iskolaotthon, felsõ
tagozatban egy tanulós-
zobai csoport biztosít lehe-
tõséget arra, hogy a tanu-
lók nyugodt körülmények
között felkészüljenek a ta-

nítási órákra és elkészítsék
a házi feladataikat. 
A választható szakkörök
(kézmûves, énekkar, zene-
kar, modern tánc, néptánc,
elsõsegélynyújtás, csecse-
mõgondozás, matematika),
a délutáni sportfoglalkozá-
sok (úszás, futás, atlétikai
sportágak, Teki Túra, röp-
labda, kosárlabda, asztal-
itenisz, konditerem) kielé-
gítik a tanulók igényeit.
A tanuláshoz segítséget
nyújt az iskola jól felszerelt
könyvtára, valamint az In-
ternet-hozzáférési lehetõ-
ség. Házi és területi ve-
télkedõk, felvételi elõkészí-
tõ, országos levelezõ ver-
senyek, tanulmányi verse-
nyek állnak a tehetséggon-
dozás szolgálatában. Isko-
lánk pedagógusai rendsze-
resen szerveznek nyári
táborokat, melyeken tanu-
lóink mindig szívesen vesz-
nek részt.

www.szentistvan.shp.hu
iskola@sztistvan-
szhalom.sulinet.hu

BEÍRATÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:
- személyi igazolvány, lakcím kártya
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- 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

1  %-oos  SZJA  visszatérítés:  211  204  Ft
Kapott  banki  kamat  94.614  Ft
Összes  bevétel:  346  314  Ft
Nyitó  pénzkészlet:  1.622.906  Ft
Összes  bevétel:  969  220  Ft

2009. évben személyi változás történt a Közalapítvány
életében, s az átmenetbõl fakadóan csak az évvégén
került sor az alapítvány céljainak megfelelõen a gyerme-
kek úszás oktatásának támogatására. Ennek fényében
alakultak kiadásai:
Úszásoktatás  díja:  600  000  Ft
Bank  költségek:  12  540  Ft
Összes  kiadás:  612  540  Ft

Következõ  évre  átvitt  pénzkészlet  összege:  1  356  680  Ft

A Szent István Általános Iskola Fejlesztéséért Közalapít-
vány pénzgazdálkodása,- és nyilvántartása az elõírások-
nak megfelelõ volt, s a Mérleg-és eredmény-beszámoló a
valóságot tükrözi. Köszönjük mindazok támogatását,
akik adójuk 1%-át az alapítvány számlájára utalták ezzel
támogatva iskolánk tanulóit.

Simsik Zsuzsa

Szent István Általános Iskola Fejlesztéséért
Közalapítvány
2315  Szigethalom,  Szabadkai  út  64.

Pénzügyi  Beszámoló  2009  év
A Szent István Általános Iskola Fejlesztéséért Közalapít-
vány 2000.évben alakult, bejegyzése a Pest megyei Bíró-
ságon a 60.074/2001. szám alatt történt. Az Közala-
pítvány pénzügyi helyzete a 2009 évben az alábbiak sze-
rint alakult:
Bevételek:
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Óvodások egy óvodásért
MATISNÉ JUHÁSZ KATALIN

szülõ

A Négyszínvirág Óvoda
minden évben szervez o-
lyan összejöveteleket, mely-
nek bevételét a gyermekek-
re fordítja. Február 12-én
egy olyan rendezvényre ke-
rült sor, amilyenre még
Szigethalom történetében
nem volt példa. Csurcsiáné
Török Ilona a Kék tagóvoda
vezetõje minden jószándé-
kú ember segítségét kérve
egy olyan jótékonysági ren-
dezvényt szervezett, mely-
nek teljes bevétele egy sú-
lyosan beteg, szigethalmi
kis óvodás, Bubenkó Luca
gyógyítására lett felajánlva.
Az est folyamán óvodások
és óvó nénik szórakoztatták
a jelentõs számú közön-
séget. Apró lábak ropták a

táncot, énekeltek zeneovi-
sok, volt aerobic és meseje-
lenet. Az óvó nénik lelkese-
dése sem volt kisebb, gitárt
és söprût ragadtak egy-egy
produkció erejéig. Az óvoda
bábcsoportja eddig még
nem látott kézjátékkal zár-
ta a fellépéseket.  Nagy örö-
münkre szolgált, hogy Luca
a családjával részt tudott
venni ezen az emlékezetes
estén, szép barna szemeit
tágra nyitva, egy elkülöní-
tett helységbõl nézte csa-
ládjával együtt az elõadást.
Az est zárásaként Fáki
László polgármester úr, az
est fõvédnöke átadta a csa-
ládnak az összegyûlt ado-
mányokat. Búcsúzóul ven-
dégek, fellépõk együtt éne-
kelte, jó volt látni, hogy
mennyi segítõ szándékú
ember vesz minket körül,
és igenis a szigethalmiak is

össze tudnak fogni.  Vége-
zetül engedjék meg, hogy
köszönetemet fejezzem ki
sok-sok ember nevében
Csurcsiáné Török Iloná-
nak, aki minden követ
megmozgatva szervezte
meg ezt az estét, úgy érzem
mindenki örömére. Sok-sok
ilyen emberre van most
szükség…Luca édesanyja
az est után a következõket
írta: "Itthon vagyunk, még

kábán… Mi nem is gondol-
tuk, hogy ennyien segíteni
akartatok nekünk! Keresem
a szavakat …Hogyan tud-
juk meghálálni? Nektek is-
merõseink, és nektek isme-
retlenek! Szinte az egész
város itt volt! Köszönet érte
… Köszönet a kicsimért …
Nincs más választása, 
Õ újra ovis lesz!"

K Ö N Y V T Á R L Á T O G A T Á S
2010. március 2-án, szerdán déleltt a Széchenyi iskola 2.b
osztályával egy kellemes órát töltöttünk városunk könyvtá-
rában. Nagyon köszönöm a két könyvtáros hölgynek -
Szabó Zsuzsannának és Dusza Gabriellának - hogy egy
órán át maradandó élményben részesítették a gyerekeket, és
sok hasznos információval látták el ket. A pedagógusoknak
és a szülknek egyaránt fontos feladatuk az olvasásra
nevelés, amelyhez egy kis lépést tettünk meg ezen a napon.
A gyerekek üdítvel és könyvjelzvel tértek haza. Még
egyszer köszönjük a könyvtár vezetjének, Mártikának,
valamint az említett két könyvtáros hölgynek a munkáját,
vendégszeretetét.

Sziklainé Fazekas Erzsébet és a 2.b osztály

K Ö S Z Ö N E T N Y I L V Á N Í T Á S

2010. március elején a szigethalmi Négyszínvirág Óvoda
Zöld Tagóvodájának kertje három madárodúval lett gaz-
dagabb, melyekért Oláh Lászlónak és kisfiának, Oláh
Gyuszinak szeretnénk ezúton is köszönetet mondani.
Ezzel nem csak madarainkat segítették biztonságosabb
fészkeléshez, költéshez, hanem óvodásainkat is hozzá-
segítették a megpályázott "ZÖLD ÓVODA" cím esetleges
méltó viseléséhez, madárbarát kert kialakításához.

Köszönettel a Micimackó csoport óvodásai és Soósné
Balogh Judit óvodapedagógus

Nagy örömünkre új szõnyeget kapott a Micimackó cso-
port a szülõk összefogásának köszönhetõen. A lelkes
támogatásnak köszönhetõen a szõnyeg mellett szépen,
lassan megújul és egyre szebb lesz a csoportszoba.
Köszönet a segítségért, mellyel hozzájárulnak a gyer-
mekek esztétikai ízlésformálásához.
Köszönettel: Rácz Emese óvodapedagógus Zöld tagóvoda

AA  NNééggyysszzíínnvviirráágg  ÓÓvvooddaa  ddoollggoozzóóii  ééss  aa  ccssaalláádd  nneevvéébbeenn  kköösszzöönneetteett  mmoonndduunnkk  aazz  aalláábbbbii  aaddaakkoozzóókknnaakk,,
aakkiikk  hhoozzzzáájjáárruullttaakk  BBuubbeennkkóó  LLuuccaa  óóvvooddáássuunnkk  ggyyóóggyykkeezzeellééssééhheezz:: Varga Barbara - természetgyógyász,
Megálló kocsma - Halásztelek, Kunzer László, Csorvási Dominik és szülei, Szent István Általános Iskola dolgozói, Török
József (Tököl), Csurcsia István (Tököl), Hoffman Pál - Tököl polgármestere, Varju László, Bakosné Till Györgyi, Lupa
János - zenetanár, Nagy Gábor, Oláh Zoltán, Fáki László, dr. Schuller Gáborné, Holczhauser Zsuzsanna, Kürti Zoltán,
Veszpréminé Irsai Krisztina, Szoták Zoltán, Marosvölgyi Zsolt, Görgényi Gáspár, Kecán János, Ruff István, Balog-
Darida Lajos, Lukács Antalné és a Rókus Kórház dolgozói, Magyar Attila - EMESE Park, Gyermekjóléti Szolgálat dol-
gozói, Schüszler Tibor, Városi Szabadidõközpont dolgozói, Domonkos István, Bánki Andrea, Hegedûs Géza Városi
Könyvtár dolgozói, Szigethalmi Lokálpatrióták, Fejes Lajos, Gróf Széchenyi István Általános Iskola dolgozói, Sándorné
Bencze Mónika és családja, Apáti Istvánné, Ender Emõke, Munkácsi Mihályné, Sipos Zoltánné, Czuczor Anita, Kuncze
Gábor, Városi Szabadidõközpont dolgozói, Marton Péter, Szivárvány Bölcsõde dolgozói, Bodor Jánosné, Pántya
Istvánné, Hajdu Márta, Faragó Laura, Ferenczi Edit, Porkoláb Zoltán, Fazekasné Moldván Valéria, Sziget Néptánc
Egyesület, Kovács Attila, Vámosi András, Unghiné Polányi Erzsébet, Bóka Péter
Ezen kívül köszönetet mondunk a név nélkül adakozóknak is.

Csurcsiáné Török Ilona
gyermekvédelmi koordinátor
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Farsangoltunk…
Szedlárné  Pántya  Veronika
gondozónõ

Február 19-én a Szivárvány
Bölcsõdében mi is megtar-
tottuk farsangi mulatsá-
gunkat, melyet nagy készü-
lõdés elõzött meg. A gondo-
zó nénik farsangi díszlete-
ket varázsoltak a csoport-
szobákba, a folyosókra,
mindenki -kicsik és nagyok
egyaránt- a jelmezét tervez-
gette, varrogatta.  Aztán el-
jött a nagy nap is. Sok pici
olyan izgatott volt, hogy
már reggel jelmezbe, kifest-

ve érkezett, másokat pedig
csak társaik felszabadult
vidámsága tette oly bátor-
rá, hogy az otthon sokszor
felvett jelmezt a bölcsiben
is magukra öltötték. Képvi-
seltették magukat király-
nõk, cicák, kutyusok, nyu-
szik, de akadt aki Hallo-
ween töknek, kalóznak
vagy éppen virágnak öltö-
zött. A csoportokban a
gyerekek vendégül látták a
másik csoport pici lakóit.
Az egész délelõtt a vidám-
ság jegyében telt, énekel-
tünk, táncoltunk, és még a
konyha dolgozói is hozzá-

tettek ehhez a jó hangulat-
hoz azzal, hogy farsangi
fánkkal kedveskedtek a
gyerekeknek ezen a napon.

Mindenki élményekkel teli
alaposan elfáradva pihent
le.

Ügyeleti  Telefonszámok: Az orvosi ügyelet a 06-24-405-405-ös telefonszámon, vagy a 06/70-450-31-24-es mobilszámon érhetõ el.

Röplabda Körzeti 
Diákolimpia
A szigethalmi Gróf Széchenyi István
általános iskola színeiben a negyedik
korosztályos leány röplabda csapa-
tunkkal február 20-án, Szigetszent-
miklóson, röplabda tornán vettünk
rész.  Lányaink csapatszellemének és
küzdeni tudásának segítségével a 2.
helyet szereztük meg. Idén a nagy
rivális csapatot csak a 3. szettben sike-
rült megszorongatunk, de talán leg-
közelebb a javunkra dl el a dönt
mérkzés.

Farkas Ágnes testnevel tanár

A  Gróf  Széchenyi  István  Általános  Iskola  tanulói  és  dolgozói  nevében  megköszönjük  az  1%  adó  felajánlásukat.  Tiszte-
lettel  kérjük  Önöket,  hogy  2010-bben  is  támogassák  alapítványunkat.  Szigethalmi  Gyermekek  Mosolyáért  Alapítvány
adószáma:  18660544-11-113.  Köszönettel: Egyed Jolán a kuratórium elnöke

Fizikai  alkalmasság: A
gyermek fizikai alkalmas-
ságát jelzi a megfelelõ testi
fejlettség elérése (kb. 110
cm-es testmagasság, 18 kg-
os), ha lezajlott az ebben a
korban esedékes alakválto-
zás (eltûnik a kisgyerme-
kekre jellemzõ pocak, a test
megnyúlik, karcsúbb lesz),
ha megkezdõdik a fogvál-
tás, a jó fizikai erõnlét, a

jobb és balkezesség egyér-
telmûen felismerhetõ.
Pszichikai alkalmasság: er-
re utal, ha a gyermek várja
az iskolát, készül rá, ez a
játékában is megjelenik, a
rábízott feladatokat elvégzi,
tevékenységeit nem hagyja
félbe, tud kapcsolatot kia-
lakítani és fenntartani kor-
társaival, megtalálja helyét
a közösségben, képes fel-

nõttekkel kapcsolat kiala-
kítására, fenntartására.
Képességterületek: Az isko-
laérett gyermeket tartósan
tíz-tizenöt percig leköti a
rajzolás, színezés, nem o-
koz problémát versek, rövid
mesék megjegyzése és el-
mondása. Nincs beszéd-
hibája, ki tudja fejezni
magát szóban, "barátság-
ban" van a ceruzával,

színez, rajzol (a rajzolás té-
nye a fontos, nem a minõ-
sége), eligazodik az 1-10
számok között, ismeri és
helyesen használja a több-
kevesebb, nagyobb-kisebb
fogalmát. Ezeket a képessé-
geket nem kell külön taní-
tani, mivel a fejlõdés során
maguktól is megjelennek.
Egy egészséges, megfelelõ-
en inger-gazdag, a gyer-

Iskolaérettség megítélésének szempontjai
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mekre figyelõ környezetben
a gyermek saját érdeklõd-
ésétõl vezérelve, a neki
megfelelõ tempóban sajátít
el mindent, ami az iskola
megkezdéséhez szükséges.
Ebben az életkorban azon-
ban még nagyok az egyéni
eltérések, jelentõsek a gyer-
mekek közötti különbsé-
gek. Szülõként, családtag-
ként sokkal komolyabb az a
feladat, mely nagycsopor-
tos gyermekük iskolára
való felkészítésében önök
elõtt áll. A gyerekek érzel-

mi, lelki ráhangolódása
erre az új, más körülmé-
nyek között zajló iskolai
életre nem egyszerû. Na-
gyon sok kérdés, bizonyta-
lanság fogalmazódik meg
gyermekeinkben. Sok infor-
mációval rendelkeznek az
iskoláról, de ezek pontos
helyreigazítása, és a meg-
felelõ érzelmi biztonság
megteremtése Önökre vár.
Minden esetben azt tartom
elsõdlegesen fontosnak,
hogy ne fenyegessük a
gyerekeket az iskolával. Ez

a változás önmagában is
stresszes érzelmi állapotot
hordoz. Fontos, hogy sokat
beszélgessünk gyerme-
künkkel az iskolai életrõl,
néhányszor sétáljunk el a
kiválasztott iskola épülete
felé, mutassuk meg a gye-
reknek az ott zajló esemé-
nyeket. Ha lehetõség van
rá, tegyünk látogatást az
iskolában, az ott szervezett
óvodás programokon ve-
gyünk részt gyermekünk-
kel együtt. Ha van iskolás
testvér, kísérjük el együtt,

mutassuk meg az iskolába
készülõ testvérnek az osz-
tálytermet, meséljünk a
testvér programjairól. Is-
merjük meg a tanító nénit
is. A mesékben is megele-
veníthetjük az iskolás gye-
rekek életét. Legjobb tudá-
sunk szerint válaszoljuk
meg kérdéseiket, és min-
denképp törekedjünk olyan
pozitív érzelmi viszony
kialakítására az iskolával
kapcsolatban, mely meg-
könnyíti a gyermek szá-
mára az átmenet idõszakát. 

A  KKOOMMPPEETTEENNCCIIAA AALLAAPPÚÚ NNEEVVEELLÉÉSSRRÕÕLL

Csemetenevelde

Tasnádi Tünde
intézményvezetõ

Az utóbbi idõben
nem csak szakmai
körökben esik szó a
kompetencia alapú
nevelésrõl, oktatás-
ról, gyakran
foglalkozik vele a
média, és a szülõi
értekezleteknek is
rendszeres témája.
Annak ellenére
azonban, hogy
gyakran beszélünk
róla, talán kevesen
értik, mit is jelent a
kompetencia alapú
pedagógia.

A Négyszínvirág Óvoda
2004-ben kezdett foglal-
kozni a kompetencia alapú
nevelés kérdésével, amikor
egy pályázat kapcsán lehe-
tõségünk nyílt pedagógus-
továbbképzések és szakmai
anyagok segítségével foko-
zatosan bevezetni a neve-
lési gyakorlatunkba. Azóta
egyre nagyobb sikerrel és
egyre tudatosabban alka-
lmazzuk a nevelés során a
kompetencia alapú pedagó-
giai elemeit. A kompetencia
jelentése nem egyszerûen

valamire való képességet
jelent, hanem annál jóval
többet. Ha egy gyerek, fel-
nõtt kompetens valamiben,
az azt feltételezi, hogy meg-
bízható ismeretei vannak
az adott témával kapcsolat-
ban, és megfelelõ képessé-
gekkel rendelkezik ahhoz,
hogy ezeket az ismereteket
képes legyen a gyakorlat-
ban felhasználni, konkrét
szituációkban alkalmazni.
A gyerekek, sõt a felnõttek
tudása is itt kezdõdik: az
még nem nevezhetõ tudás-
nak, ha sok-sok ismeret
van a fejünkben, de azokat
nem tudjuk felhasználni a
tevékenységeink során. E-
zek így csak lexikális is-
meretek, amiknek a gya-
korlati életben nem vesz-
szük hasznát. Ilyen példá-
ul, amikor a gyerekek kí-
vülrõl fújnak egy matem-
atikai vagy nyelvtani szabá-
lyt, de annak valódi tartal-
mát nem értik, így nem is
képesek azt behelyettesí-
teni egy adott feladat elvég-
zése során, fõleg nem egy
életszituációban. Ha tehát
a gyermek megszerzi egy
témában a kellõ ismerete-
ket, azokat képes is alkal-
mazni, akkor van megfelelõ
tudása az adott területen.
Ám ez még mindig nem
jelenti, hogy kompetencia
alapú tudásra tett szert a
gyerek, mert valami fontos
dolog még hiányzik: a
motiváltság, hogy akarja
csinálni az adott feladatot,

és érdekelje is a téma, hogy
legyen egy inspiráló érzelmi
töltet, amiért azt érdemes
csinálni és szívbõl, jól csi-
nálni. Gyakran halljuk
gyermekeinkrõl, hogy meg-
van a magához való esze,
de lusta. Ilyenkor igazán
nem lustaságról van szó,
hanem motiválatlanságról,
érdektelenségrõl. Gondol-
junk csak bele, hogy ami
érdekli a gyerekeket, mi-
lyen hihetetlen gyorsaság-
gal és aktivitással képesek
azt elsajátítani. Itt van
például a számítógép hasz-
nálata. Mesterien alkal-
mazzák a legbonyolultabb
mûveleteket is rajta, és
mindezt örömmel, kedvvel
végzik. Pillanatok alatt
megszerzik azokat az isme-
reteket, amelyek szüksége-
sek a használatához, ön-
ként gyakorolják, hogy
képességeket, készségeket
szerezzenek az alkalmazá-
sához, az érdeklõdésük pe-
dig hatalmas vele kapcso-
latban. Ez is tanulás, még-
pedig kompetencia alapon. 

Nincs ez másképp a többi
témánál sem: motiválttá
kell tenni a gyerekeket a
megtanulandó anyaggal
kapcsolatban, olyan témát
kell választani, olyan oldal-
ról kell megközelíteni, o-
lyan módszerekkel és esz-
közökkel kell ezt tenni,
hogy érdekes legyen. Építe-
nünk kell a pedagógiai jó
hagyományokra, az értékek

megõrzésére, de figyelembe
kell venni, hogy a XXI. szá-
zadi gyerekek egészen más
körülmények közé szület-
nek, mint akár 50 évvel
ezelõtt. Más a család szer-
kezete, életmódja, szerepe,
más a társadalom felépí-
tése, másféle ingerek érik a
gyerekeket, másféle tudás-
sal érkeznek óvodába, is-
kolába. És arra is tekintet-
tel kell lennünk, hogy más-
féle embert kíván a munka-
erõpiac, másféle kompeten-
ciákkal kell bírniuk az
iskolapadból kikerülõ gye-
rekeknek. Olyan tudással
és nyitottsággal kell ren-
delkezniük, aminek a birto-
kában helyt tudnak majd
állni abban a gyorsan vál-
tozó világban, ahol folya-
matosan kell tanulni, ké-
pezni magukat, mert ami
néhány hónappal elõbb
még igaz volt, az mára már
elavult. Mi az, ami változik
ebben a sebes technikai
fejlõdésben? Az ismeretek,
az információk. Éppen
ezért sokkal nagyobb hang-
súlyt kell fektetni a kompe-
tenciáknak a másik két
elemére: a képességek fej-
lesztésére, aminek a segít-
ségével az újabb és újabb
ismereteket feldolgozhat-
ják, alkalmazhatják, vala-
mint az érdeklõdés folya-
matos ébrentartására. 

folytatjuk...
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Április havi kulturális programok

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

Z ö l d   t e r e mZ ö l d   t e r e m
1.  csütörtök  15:00  Mozgáskorlátozottak  Egyesülete    
2.  péntek  18:00  Jobbik    
6  .kedd  19:00  Fidesz    
7.  szerda  15:30  Asszonykórus          18:00  Regenerációs  Alapítvány
8.  csütörtök  15:00  Vidám  Nyugdíjasok    
13.  kedd  17:00  Nyugdíjas  Baráti  Kör    
14.  szerda  15:30  Asszonykórus      18:00  Regenerációs  Alapítvány
15.  csütörtök  9:00-112:00  gobelin  kiállítás  pakolás

16:00  Mozgáskorlátozottak  Egyesülete    
18.  vasárnap  9:00-112:00  Babaruha  Börze    
19  .hétfõ  18:00  Szegfû  Klub    
21.  szerda  15:30  Asszonykórus    18:00  Regenerációs  Alapítvány  
22.  csütörtök  15:00  Vidám  Nyugdíjasok    
23.  péntek  9:00-115:00  termékbemutató    
24.  szombat  14:00  SZISZIK    
28.  szerda  15:30  Asszonykórus      18:00  Regenerációs  Alapítvány
29.  csütörtök  16:00  Mozgáskorlátozottak  Egyesülete  

1.  csütörtök  18:30  Tai  ji                                              
2.  péntek  10:00  Csiribiri  torna    19:00  Társastánc                        
4.  vasárnap  10:00-113:00  OMEGA  Gyülekezet    
6.  kedd  10:00  Csiribiri  Torna      19:00  Társastánc    
7.  szerda  10:00  Baba-MMama  Klub                                                                    
8.  csütörtök  18:30  Tai  Ji                                                                                              
9.  péntek  10:00  Csiribiri  Torna  19:00  Társastánc    
10.  szombat  17:00  Hangfürdõ    
11.  vasárnap  10:00-113:00  OMEGA  Gyülekezet    
12.  hétfõ  15:00  Nyugdíjas  Torna  17:30  Tai  Ji                18:30  Jóga
13.  kedd  10:00  Csiribiri  Torna    19:00  Társastánc                          
14.  szerda  10:00  Baba-MMama  Klub                              

14:00-117:00  Történelmi  verseny                                            
15.  csütörtök  18:30  Tai  Ji                                                    
16.  péntek  10:00  Csiribiri  Torna    19:00  Társastánc    
17.  szombat  10:00-115:00  Kórus  verseny,  AMME  versíró
verseny  eredményhirdetés    17:00  Tai  Ji  -  teaház    
18.  vasárnap  15:00-118:00  Zártkörû    
19.  hétfõ  15:00  Nyugdíjas  Torna    17:30  Tai  Ji        18:30  Jóga
20.  kedd  10:00  Csiribiri  Torna 19:00  Társastánc                        
21.  szerda  10:00  Baba-MMama  Klub                                                                  
22.  csütörtök  18:30  Tai  Ji    
23.  péntek  10:00  Csiribiri  Torna  19:00  Társastánc    
24.  szombat  10:00-113:00  Tai  Ji                        14:00  SZISZIK    
25.  vasárnap  10:00  Omega  Gyülekezet                                                      
26.  hétfõ  15:00  Nyugdíjas  torna    17:30  Tai  Ji        18:30  Jóga    
27.  kedd  10:00  Csiribiri  Torna    19:00  Társastánc                          
28.  szerda  10.00  Baba-MMama  Klub      
29.  csütörtök  9:00-116:00  vegyeskereskedés            18:30  Tai  Ji    
30.  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  csütörtök  17:00  Irka    
2  péntek  16:00  Felnõtt  Kórus                  18:00  Cserkészek    
5  hétfõ  18:00  AA.                    
6  kedd  18:00  Kulturális  Baráti  Kör  +  AMME    
7  szerda  15:00  Rózsa  Gobelin  Kör      17:00  Felnõtt  Kórus    
8  csütörtök  17:00  Irka    
9  péntek  16:00  Felnõtt  Kórus                    18:00  Cserkészek    
11  vasárnap  8:00-110:00  Napsugársziget  

Családi  klub-TTehetséggondozás    
12  hétfõ  18:00  AA                    
13  kedd  18:00  Vállalkozói  Fórum    
15  csütörtök  14:00-118:00  Véradás      18:00  Irka    
16  péntek  16:00  Felnõtt  Kórus                    18:00  Cserkészek    
18  vasárnap  8:00-110:00  Napsugársziget  

Családi  klub-TTehetséggondozás    
19  hétfõ  16:30  Életmód  és  Egészségvédõ  Egyesület  
18:00  AA.    
21  szerda  15:00  Rózsa  Gobelin  Kör      17:00  Felnõtt  kórus    
22  csütörtök  17:00  IRKA    
23  péntek  16:00  Felnõtt  Kórus                    18:00  Cserkészek    
25  vasárnap  08:00-110:00  Napsugársziget  

Családi  klub-  Tehetséggondozás    
26  hétfõ  18:00  AA    
28  szerda  15:00  Rózsa  Gobelin  Kör      17:00  Felnõtt  kórus    
29  csütörtök  17:00  Irka    
30  péntek  16:00  Felnõtt  Kórus          18:00  Cserkészek  

S á r g a   t e r e mS á r g a   t e r e m

1.  csütörtök  08:30  Angol    
6.  kedd  08:30  Angol    
8.  csütörtök  08:30  Angol    
12.  hétfõ  10:45-112:00  Falugazdász    
13.  kedd  8:30  Angol    
14.  szerda  15:00  Rózsa  Gobelin  Kör              

17:00  Felnõtt  Kórus                                                          
15.  csütörtök  8:30  Angol    
19.  hétfõ  10:45-112:00  Falugazdász    
20.  kedd  8:30  Angol    
22.  csütörtök  8:30  Angol    
26.  hétfõ  10:45-112:00  Falugazdász    
27.  kedd  8:30  Angol    
29.  csütörtök  08:30  Angol  

B o r d ó   t e r e mB o r d ó   t e r e m
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V á r o s i  s z a v a l ó v e r s e n y  
2010. február 22-én délután rendeztük
meg a Városi Szabadidõközpontban "Zsi-
vajgó természet" címmel az idei szavalóver-
senyt, melynek témája a szigethalmi Zöld
Sziget projekthez kapcsolódva, a madarak-
ról szólt. A programot Vadas Anna és
Dropsa Vanessza zenével, dallal nyitotta
meg. A versenyen 10 óvodás, 38 iskolás és
egy felnõtt szerepelt, kiket a szigethalmi
intézményekbõl delegált, hozzáértõ zsûri
hallgatott meg. A zsûri elnöke Mészáros
László volt, de Privigyei Csaba, az Ócsai
Madárvárta Egyesület elnöke is pontozta a
versenyzõket. Hagyományainkhoz híven a
versenyt az idén is Ónodiné Pethõ Mara
drámapedagógus vezette le, kinek segítsé-
gét ezúton is szeretnénk megköszönni. A

szünetben Márki Zoltán és Kenesei Anikó
dalokkal, versekkel szórakoztatták a kö-
zönséget.

A  2010-ees  városi  
szavalóverseny  gyõztesei:
Óvoda: I. helyezett: Varga Dorottya
II. helyezett: Tóth Lenke; III. helyezett:
Bálint Jázmin
1-22.osztály: I. helyezett: Ocskó Dóra és
Orosz Evelin
II. helyezett: Abou-Namouss Ahmed és
Szitás Krisztián
III. helyezett: Budai Kovács Marcell
3-44.osztály: I. helyezett: Kóti Henriett
II. helyezett: Papp Lilla; III. helyezett:

Pusztai Alexa és Retek Mercédesz
5-66.osztály: I. helyezett: Balogh Adrienn
II. helyezett: Kosztin Nikol Vanessza; III.
helyezett: Sándor Zsófia
7-88.osztály: I. helyezett: Fekete Bernadett
II. helyezett: Kovács Réka; III. helyezett:
Sipos Eliza
Felnõtt: Nagy Józsefné
Gratulálunk!

Szigethalom  Város  Önkormányzatának  Hivatalos  Honlapja  új  köntösben,  friss  tar-
talommal!  Itt  megtalál  mindent,  amit  Szigethalomról  tudhat.

www.szigethalom.hu
Megújult  Szigethalom  Város  Hivatalos  Hírlevele!                    

Ha  értesülni  szeretne  Szigethalom  híreirõl,  eseményeirõl,  programjairól,  iratkozzon  fel
hírlevelünkre!

www.szigethalom.hu

Tai Ji és az egészség III.
Fontos, hogy az emberi testben az energia mindig újratermelõdjön, megújuljon, és szabadon
áramolhasson a test minden részében. Az ismert sportágak serkentik a keringést és termel-
hetünk velük energiát, de annak egy része felemésztõdik és elvész az izzadással. Továbbá a
hagyományos sportok végzése szapora és felszínes légzést idézhet elõ, ami azonban megterhe-
li a szívet és a tüdõt. A TaiJi mozgásrendszer lehetõvé teszi, hogy testünk izzadás nélkül
kerüljön tökéletes állapotba. A mozgás során a szív nyugodt, a légzés pedig mély és teljes, mely
által több oxigén jut a vérkeringésbe, továbbá hasznosul a tüdõ teljes befogadóképessége. 
A mély, ritmikus légzés a rekeszizmot a belsõ szervek masszírozására készteti, és segíti a friss
vér keringését a zsigerekben. A központi idegrendszer, mely a gerinc aljától az agyig terjed, a
testünk legfontosabb része. A központi idegrendszer egyik feladata, hogy felfogja a külvilágból
és a test belsejébõl érkezõ információt, valamint, hogy a test cselekedeteit és reakcióit az agyba
továbbítsa. A TaiJi mozgás során gerincünket a központi idegrendszer hatékony mûködése
érdekében mindig egyenesen tartjuk. Ennek "mellékhatásaként" javul a tartás és a gerinc-
problémák.

Tai Ji Baráti Kör

Hangfü rd
DDRR.  FAAZZAAKKAASS ÉVVAA

SCCHHUULLLLEERR ÁGGNNEESS

gongmesterek

Gongokkal, hangtálakkal, csengõk-
kel és harangokkal, sípokkal, dobok-
kal, kalimbákkal, kínai vizes tállal, s
más hangszerszámokkal….A gong
hangja különleges élmény - e-
gyedülállóan széles hangspektrum-
mal és felhangokkal rendelkezik. Ez
a kiterjedt hangfrekvencia a részt-
vevõkben gondolatokat, mélyen elá-
sott érzelmi emlékeket, konkrét
képeket ébreszthet. Ellazít, támogat-
ja az öngyógyító folyamatokat. A
sejteket energiával tölti fel, kitaka-
rítja, így közvetve hozzájárul a sejt
megújulásához. A gong egy eszköz és
lehetõség, a kiteljesedésre. Támogat-
ja önismeretünket. Segít a megnyí-
lásban, a felismerésben, az elenge-
désben, a személyes fejlõdésben. Ép-
pen pillanatnyi állapotunknak meg-
felelõen támogat. A hangfürdõ után
megújulunk, feltöltõdünk, és meg-
tisztulunk. 

Ezért is hívjuk hangfürdõnek. Akkor
is hat ránk, ha éppen elalszunk, és
akkor is, ha csodálatos tájakon
járunk, vagy éppen különbözõ fé-
nyeket látunk. Egy csoda, melyre
hívunk, várunk. .....

30/260-11448  20/957-00914
Helyszín:  Városi  Szabadidõ  Központ
Szigethalom,  Sport  u.4.  
Idõpont:  április  10.  1700.  
Részvételi  díj:  1800  Ft

KÖ S Z Ö N E T N Y I L V Á N Í T Á S
Köszönjük Kürti Zoltánnak, a Városi Szabadidõközpontnak adományozott képét, melyet a Dísz
téren álló betlehemrõl festett. Köszönjük a városi szavalóverseny lebonyolításában nyújtott segít-
ségét Ónodiné Pethõ Marának, a zsûri tagjainak (Mészáros Lászlónak, Dr Schuller Gábornénak,
Ferenczi Editnek, Miszori Sándornénak, Privigyei Csabának, Holzhauser Zsuzsának, Tóthné
Kelemen Lillának, Vaslaki Juditnak, Miklós Istvánnénak és Gémesi Jánosnénak), és Márki
Zoltánnak, Kenesei Józsefnénak, Vadas Annának és Dropsa Vanesszának, hogy a résztvevõk
szórakoztatásáról gondoskodtak. A Zöld Háló Egyesületnek köszönjük, a Szabadidõközpontnak
ajándékozott virágokat. Köszönjük a Nyugdíjas Baráti Kör Asszonykórusának, az Irodalmi
Asztaltársaságnak, a Szigethalmi Felnõttkórusnak és a Szent István Általános Iskola diákjainak,
hogy színvonalas mûsorukkal hozzájárultak a március 15-ei nemzeti ünnep méltó megün-
nepléséhez, és a Szigethalmi Polgárõr Egyesületnek, hogy biztosította rendezvényünket.
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Gratulálunk Endrédi Zsuzsi
2010. február 26-án 18
órakor nyitotta meg kiállí-
tását az Ács Károly Mûve-
lõdési Központ a ráckevei
KEVE Galériában. A KEVE
KÖR ez évben 8. alkalom-
mal rendezte meg a kété-
venként aktuális, Csepel-
sziget képzõmûvészeinek
gyûjteményes seregszem-
léjét. 2010. február 24-én
a következõ értesítést küld-
tük e-mailben a szigethalmi
IRKA barátainak:
"Örömmel értesítünk min-
denkit, hogy Asztaltársasá-

gunk alapító tagjának -
Endrédi Zsuzsinak - ez év-
ben is beválogatta két pasz-
tellképét a Képzõ- és Ipar-
mûvészeti Lektorátus által -
az Országos Szakértõi Név-
sorból  - kiválasztott zsûri a
"KEVE KÖR 8" gyûjtemé-
nyes kiállításra. A kiállítás
helye: Keve Galéria, Rác-
keve, Kossuth Lajos u. 49. 
A kiállítás megnyitója rend-
ben megtörtént, azzal a vál-
tozással, hogy dr. Dávid
László elfoglaltsága miatt a
kiállítást a város alpolgár-

mestere nyitotta
meg. A színvona-
las kiállításra
csak meghívott
mûvészek küld-
hettek be pálya-
mûveket, és a
válogatás szigo-
rúságát mi sem
bizonyítja jobban, hogy kis-
térségünk neves mûvészei
által benyújtott pályamûvek
fennakadtak a válogatási
rostán. 
Ezért volt nagy öröm volt
számunkra, hogy Asztaltár-

saságunk alkotójának -
Endrédi Zsuzsinak - két
pályamunkája is elnyerte a
zsûri tetszését. Gratulá-
lunk, Endrédi Zsuzsi!

B.S.T.

22001100..  áápprriilliiss  1155-éénn,,  ccssüüttöörrttöö-
kköönn  1144-1188  óórrááiigg  aa  VVáárroossii
SSzzaabbaaddiiddkköözzppoonnttbbaann  ((22331155
SSzziiggeetthhaalloomm,,  SSppoorrtt  uu..  44..))  vvéérr-
aaddááss  lleesszz..  JJööjjjjöönn  eell,,  éélleetteett
mmeenntt..

Teaház
Egészségünk megrzésében fontos és
hathatós segítség a masszázs. A kínai
masszázs során is a szervezetben
áramló energia, a csi befolyásolása,
az életenergia áramlását gátló akadá-
lyok leküzdése, az energiaháztartás
harmonizálása a f cél. Az ehhez
használt eljárások: az akupunktúrás
pontok kézzel történ kezelése, a
különböz masszázsfogások alkalma-
zása az izmokon, meridiánokon és a
mobilizációs technikák, azaz a gerinc
kimozgatása, a keresztcsonti izület
szimmetrizálása, felsháti szakasz
kimozgatása. Áprilisi tea és masszr
vendégünk: Szcsné Szilvi, a sziget-
szentmiklósi Barracuda Egészségköz-
pontból. Helyszín:  Szigethalom  Városi
Szabadidközpont,  ápr.  17.  17  óra

TaiJi Baráti Kör

A  Hegedüs  Géza  Városi  Könyvtár  szeretettel  meghívja  2010.
április  19-één,  hétfn  14  órai  kezdettel  ROSTA  GÉZA  eladómvész  

""  A  titkookat  az  ujjjjaimnak  moondoom  ell""  cím  gyermekmsorára.
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EGYRE TÖBB A FELNTT KARATÉS SZIGETHALMON
Az elmúlt hónapokban fo-
lyamatosan újabb és újabb
arcok jelentek meg estén-
ként a Gróf Széchenyi István
Általános Iskola tornater-
mében, hogy fehér gúnyát
öltsenek magukra. A felnõt-
tek edzésén mindenféle korú
és foglalkozású emberrel
találkozhatunk. A több gyer-
mekes családapáktól indul-
va a gimnazista tinédzsere-
kig. Akad ott informatikai
fejlesztõ, frissen végzett vil-
lamosmérnök, kereskedõ és
óvónõ, de akár rendõr vagy
tûzoltó is. Most õket kértük
meg, hogy foglalják össze: 

Miért  járnak  karatézni?  
Az  alábbi  válaszokat  kaptuk:
"… sportolni mindig szeret-
tem, illetve a fiam kedvéért"

"… egy kis inspiráció a fiam
felé ,hogy még így "öregen"is
tudok értelmes és hasznos
sportot ûzni. És példát mu-
tatni."

"Elõször az önvédelem miatt
jártam, de ahogy haladtam

éreztem, hogy hajlékonyabb
vagyok, jobb az állóképessé-
gem, erõsödtem, és a karate
szellemileg is helyre rázott."

"… hogy az edzések alatt
kicsit kikapcsolódjak, hogy
tagja legyek egy közösség-
nek"

"… de minél többet jártam
edzésre rájöttem, hogy nem
csak az idõ eltöltése miatt
járok, hanem mert élvezem
az edzéseket."

"… és Döme megtanított
ugráló kötelezni."

"… levezethetem vele a
felesleges energiáimat."

"Rég óta karatézom, nagyon
hiányozna, ha nem lenne."

"… találtam egy jó pár olyan
dolgot, ami elõrevisz, és ami-
tõl vigyorogni van kedvem."

"… mert szeretnék önvédel-
met tanulni és sportolni is
szeretnék valamit"

www.seizan.hu
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Április  18-áán egy 20 kilo-
méteres sétára invitáljuk a
természet szerelmeseit. Ez-
úttal a Gödöllõi-dombságba
ruccanunk ki. A Pest me-
gyei Piros "túrafolyam"
Gyömrõ és Isaszeg közötti
részét abszolváljuk. A túra
legfelemelõbb része (Na, itt
elfogult vagyok! Nem is ki-
csit!) Isaszeg határában az
a sírcsoport, ahol az 1849.

április 6-án vívott gyõztes
csata hõs honvéd halottai
nyugszanak. A sírok fölött
hatalmas fák állnak õrt, és
mostanában már gondos
kezek is óvják-, vigyázzák
az elesettek örök álmát.
Akinek kedve van egy sétá-
hoz csatlakozzon hozzánk.
Aki gondolja egy apró mécsest
is gyújthat valamelyik síron.
Május  1-jjén kerül sor a Bo-

tond futásra. Várjuk 3 fõs
baráti társaságok, csapa-
tok jelentkezését. A táv
egyáltalán nem lesz mege-
rõltetõ. A magoncoknak
500 méter. a suhángoknak
1 kilométer és a büszke töl-
gyeknek 1500 méter a pen-
zum. Külön kerül értéke-
lésre az amazonok hada és
külön a férfinép. A csodás
helyszínt az Emese Park

biztosítja. Sporttársak fel a
"csukát", kézbe a buzo-
gányt (elvégre "botondol-
unk") és uccu, neki!
Akinek  bármelyik  esemény
felkeltette  az  érdeklõdését  a
www.szigethalmite.hu  hon-
lapon  illetve  a  nadbela@
invitel.hu  e-mmail  címen
tájékozódhat.  

NÁÁDD BÉÉLLAA

A Szigethalmi TE 
tiszteletbeli elnöke

A Szigethalmi TE három
nagyon "népszerû" ren-
dezvénnyel múlatta az
idõt az elmúlt hetekben.
Az egyik a magyar hadtör-
ténet egyik legnagyobbjá-
nak, a méltatlanul "lehaza-
árulózott" Görgey Artúr
tábornoknak a tiszteletére
rendezett emléktúra volt.
Az ország minden tájáról
225 sportoló gyûlt össze a
versenyre. A "hónaljig" érõ
hóban, a röpködõ mínu-
szokban bizony komoly ki-
hívást jelentettek a Visegrá-

di-hegység meseszép turis-
taútjai. Én a vírussal vívott
csatám közepén a meleg-
ben telefonügyeletet tartva
fogadtam a versenyzõk hí-

vásait. Volt eltévedés, kime-
rülés, szintidõ túllépés, de
volt heroikus küzdelem
után teljesítõ is bõven.
204-een  értek  célba  az  50,
25  illetve  a  15  kilométeres
távokon. Hatalmas erõt ad
nekünk az indulók nagy
száma és a pozitív vissza-
jelzések. Így biztos kijelent-
hetem jövõre újra lesz
Görgey emléktúra és ott
leszek én is. ( Vesszenek a
parazita kórokozók!)
Február  21-één  több  mint
300-aan  mozogtak  a  Fitt-
Lesz  Halom  egész  napos
karneválján. Ez a nap a fit-
ness, az aerobic ünnepe. Itt
igyekszünk (elsõsorban a
fõrendezõ, Lang Móni)

"ócsón" lehetõséget biztosí-
tani, hogy neves edzõkkel
találkozzon az érdeklõdõk
serege. Idén volt futás, asz-
talitenisz, fekve nyomás és

küzdõsportok, de a hang-
súly nem az élsportra he-
lyezõdött ezen a napon. Az
egészséges életmód propa-
gálása az igazi cél.

Március  6-áán  rendeztük
nõnapi  futásunkat. Közel
70 helyi nyüzsgött a rajt-
nál. (Egyre népszerûbb a
tömegsport a mi kis váro-

sunkban!) Sajnos egy gya-
lázat miatt az utolsó pil-
lanatban új útvonalat kel-
lett kijelölni. Egy ismeret-
len "valaki" (az ember szót
itt most nem használnám)
az út mellett gyilkolt le 5
kiskutyát, egy másik lény
pedig a futóösvényt torla-
szolta el sitt Himaláját
hagyva ránk és a parker-
dõre örökül. Gondolom, õ
nem fut, nem hallgatja a
madarakat, sõt még a virá-
gok illatát sem élvezi. Õ sit-
tet hord… hûvös halomba.
Szerencsére a sporttársak
így is remek hangulatban
teljesítették a távot. Ki az 5,
ki a 10 kilométert. (Na jó,
õk nem látták a természet-
és teremtménymészárlást!)
Mivel az összes induló ne-
vét nehéz lenne felsorolni,
álljon  itt  a  gyõztesek  neve:
Mojzer Nikolett, Sziklainé
Fazekas Erzsébet, Balogh
Adrienn, Alföldi Csilla, Zólyomi
Róbert, Judik Richárd,
Kristály Christopher,
Ostoróczki Ferenc.

A Szigethalmi TE programajánlatai április havára

Nagy siker rendezvényekkel múlattuk az elmúlt 2 hónapot
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SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009.  ÉVI

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRÕL

EGGYYEEDD JOOLLÁÁNN

kuratórium elnöke

A  Pest  Megyei  Bíróság  a
Szigethalmi  Gyermekek
Mosolyáért  Alapítványt
A/2812.  számon  nyilván-
tartásba  vette.  Az  Alapít-
vány  székhelye:  2315  Szi-
gethalom,  Thököly  u.  37.
Az alapítványt a Pest
Megyei Bíróság 4.PK.A.62.
812/1993/15. számú ha-
tározatával 1998.január 1.
hatállyal kiemelten köz-
hasznú alapítvánnyá nyil-
vánította.
Az alapítvány megalakítá-
sának céljai között szerepel
az iskola tanulóinak számí-
tógépes oktatása, a tanulók
tehetséggondozása, táboro-
zások, kirándulások, sport
és egyéb foglalkozások tá-
mogatása, az iskola nyelvi,
zenei oktatásának fejleszté-
se. Az alapítványnak fõfog-
lalkozású dolgozója nincs,
a tevékenységét segítõk a
munkájukat honorárium,

tiszteletdíj nélkül végzik.
Közhasznú  tevékenysége
során  767.614,-  Ft  bevételt
ért  el.  Bevételeit  magán  és
jogi  személyek  támogatá-
saiból,  valamint  kamat-
bevételekbõl  szerezte.  Ösz-
szes  kiadása  1.343.992,-  Ft
volt,  melyet  közhasznú
tevékenységeire  használt
fel  az  alapítvány. A 2008.
évi személyi jövedelemadó
1%-ából származó bevéte-
lét, melynek összege: 349.400,-
Ft alapítványi célokra hasz-
nálta fel. A 2009. évi sze-
mélyi jövedelemadó 1%-
ából  származó  bevételét,
melynek  összege:  478.295,-
Ft  volt , azt elkülönítve,
2010. évben fogja felhasz-
nálni. Az alapítványnak
tevékenysége  során  semmi-
lyen  adókötelezettsége  nem
keletkezett, így az adóható-
ságok felé tartozása nincs.
Az elmúlt évek és a 2009.
év sikeres munkája alapján
tevékenységét az alapít-
vány a 2010. évben is to-
vább kívánja folytatni.

Tisztelettel  kérjük  Önöket,  hogy  adójuk  1%-áával  segítsék
iskolánk  alapítványát.  Az  alapítványba  befolyt  összeggel
tanulóink  iskolai  elõmenetelét  támogatjuk.  "Szigethalmi
Szent  István  Általános  Iskola  Fejlesztéséért  Közalapít-
vány".  Adószáma:  18687642-11-113

Simsik Zsuzsanna
kuratórium elnöke

A Free Time Fitness ÁPRILISI újdonságai:
- Hozz magaddal egy új vendéget és a havi bérleted 50%-al ol-
csóbban kapod! (Csak teljes áru havi bérletekre vonatkozik az
ajánlat.)
- Minden pénteken 18 órától Szauna Szeánsz a Wellness-terem-
ben 500 Ft/fõ 6-8 fõs csoportokban 50 perc.
- Csatlakozz az életmódváltókhoz és tegyél egészségedért, ked-
vezményekkel és szakmai felügyelettel - részletek a
www.ftf.hu oldalon!
-Újra Muay Thai edzések Szigethalmon az FTF-be, Jóni Zsolt
vezetésével!
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Irány a Mozi

Ha  márciuss,  akkkkor  OOsscar,  az  Amerikka  Fillm  Akkadéémia  elldönti,  hhogy  kkikk  ééss  melly  ffillmekk  kkapjákk  meg  a  kkiss
arany  sszobrocsskkákkat.  1929-ttõll  lléétezikk  az  Academy  Awardss,  mellyet  mi  Magyarokk  a  sszobor  ellnevezéésséérõll
cssakk  OOsscarnakk  hhívunkk.  2010-bben  24  díjat  ossztottakk  kki,  ezekk  sszáma  az  éévekk  ssorán  néémilleg  válltozott.

AA  22000099-ES ÉV GYY ZTTESEI::AA  lleeggjjoobbbb  rreennddeezzééss:: Kathryn Bigelow A Bombák földjén.AA  lleeggjjoobbbb  ffiillmm:: A Bombák földjén - Kathryn Bigelow, Mark Boal, 
Nicolas Chartier and Greg Shapiro.AA  lleeggjjoobbbb  vváággááss:: A Bombák földjén - Bob Murawski and Chris InnisAA  lleeggjjoobbbb  sszzíínnéésszznn: Sandra Bullock A szív bajnokaiban.AA  lleeggjjoobbbb  fféérrffii  ffsszzeerreeppll::  Jeff Bridges a Crazy Heartban.AA  lleeggjjoobbbb  fféérrffii  mmeelllléékksszzeerreeppll:: Christoph Waltz a Becstelen Brigatykban.AA  lleeggjjoobbbb  nnii  mmeelllléékksszzeerreeppll: Mo'Nique a Preciousben.AA  lleeggjjoobbbb  iiddeeggeenn  nnyyeellvv  ffiillmm:: az argentin The Secret in Their Eyes (El Secreto de Sus Ojos), Juan Jose Campanella.AA  lleeggjjoobbbb  vviizzuuáálliiss  ttrrüükkkk: Avatar - Joe Letteri, Stephen Rosenbaum, Richard

Baneham és Andrew R. Jones.AA  lleeggjjoobbbb  eerreeddeettii  ffiillmmzzeennee: a Fel! zenéjéért Michael Giacchino kapta.AA  lleeggjjoobbbb  bbeettééttddaall:: a Crazy Heart The Weary Kind cím daláért Ryan Bingham
és T Bone Burnett kapta.AA  lleeggjjoobbbb  aanniimmáácciióóss  ffiillmm: Fel! - Pete Docter.AA  lleeggjjoobbbb  ddookkuummeennttuummffiillmm:: The Cove - Louie Psihoyos and Fisher Stevens.AA  lleeggjjoobbbb  rröövviidd  ddookkuummeennttuummffiillmm: Roger Ross Williams és Elinor Burkett alkotta

Music by Prudence.AA  lleeggjjoobbbb  ééllsszzeerreeppllss  rröövviiddffiillmm: Joachim Bach és Tivi Magnusson alkotta 
The New Tenants.AA  lleeggjjoobbbb  aanniimmáácciióóss  rröövviiddffiillmm:: Nicolas Schmerkin alkotta Logorama.AA  lleeggjjoobbbb  eerreeddeettii  ffoorrggaattóókköönnyyvv: A Bombák földjénért Mark Boal.AA  lleeggjjoobbbb  aaddaappttáálltt  ffoorrggaattóókköönnyyvv:: Precious írója, Geoffrey Fletcher kapta.AA  lleeggjjoobbbb  ssmmiinnkk:: Star Trek filmben Barney Burman, Mindy Hall and Joel Harlow. AA  lleeggjjoobbbb  llááttvváánnyytteerrvv:: Avatar - Rick Carter and Robert Stromberg; Kim Sinclair.AA  lleeggjjoobbbb  jjeellmmeezz::  Az ifjú Viktória királyn jelmeztervezje, Sandy Powell.AA  lleeggjjoobbbb  hhaannggvváággááss: A bombák földjén Paul N.J. Ottosson.AA  lleeggjjoobbbb  kkeevveerrééss:: A bombák földjén Paul N.J. Ottosson és Ray Beckett.AA  lleeggjjoobbbb  ooppeerraattrr:: Avatart fényképez Mauro Fioré.

Az életmûdíjat, a producerek Thalberg emlékdíját
és a Jean Hersholt humanitárius díjat nem az
Oscarral együtt, hanem külön ünnepség keretében,
novemberben osztják ki. Az Akadémia azzal
indokolta 2009-es változtatást, hogy több idõ jut
majd így a díjazottak köszönõbeszédére és
munkájuk elismeréseként bemutatott filmbejátszá-
sokra.

Rövid  összegzés  számokban:  
AA  BBoommbbáákk  ffööllddjjéénn  6db Oscar, AAvvaattaarr 3 db Oscar,
CCrraazzyy  HHeeaarrtt  2 db Oscar, FFeell! 2 db Oscar, PPrreecciioouuss
2 db Oscar, AA  sszzíívv  bbaajjnnookkaaii 1db Oscar, AAzz  iiffjjúú
VViikkttóórriiaa  kkiirráállyynnõõ  1 db Oscar, BBeeccsstteelleenn  BBrriiggaattyykk 1
db Oscar, TThhee  SSeeccrreett  iinn  TThheeiirr  EEyyeess (El Secreto de
Sus Ojos) 1 db Oscar, LLooggoorraammaa 1 db Oscar,
MMuussiicc  bbyy  PPrruuddeennccee 1 db Oscar, SSttaarr  TTrreekk  1 db
Oscar, TThhee  CCoovvee 1 db Oscar, TThhee  NNeeww  TTeennaannttss 1
db Oscar.

James Camerontól és az Avatartól a nagy többség
jobb szereplést várt - hogy talán megismétli, vagy
túl is szárnyalja a Titanic 9 Oscarját, de az
akadémia tagjai másképp döntöttek. A közönség
film és a szakma által kedvelt produkciók sokszor
nem esnek egybe. Ennek ellenére Cameron volt
neje brillírozott a 6db Oscarral, melyet a Bombák
földjénért zsebelt be. Az persze megint egy más
kérdés, hogy ez az amerikai nacionalista "bombás"
film ennyivel több-e a 2009-es termésnél.
Propaganda, politika…

MMaaggáárróóll  aazz  OOssccaarr  ggáálláárróóll  aannnnyyiitt, hogy idén is
színpompás rongyrázás volt Holywoodban, az
amerikai sztárok krémje képviseltette magát, aki
nem volt ott az a sztár nincs is.
A mostani szabályozás szerint a jelölendõ filmnek
a megelõzõ naptári év valamelyik napján kell for-
galomba kerülnie Los Angelesben és minimum 40
perceseknek kell lennie (kivéve a rövid filmes
kategóriában). A hagyományokhoz híven az
Akadémia állítja össze a jelöltek listáját - tech-
nikai kategóriákban három, a többi kategóriában
öt jelöltet választanak ki, kivétel a Legjobb film
kategória, melyben 2010-tõl 10 jelölt szerepel. A
jelöltekre az akadémia tagjai szavaznak. Az ered-
ményeket rendkívüli titoktartás mellett õrzik a
díjátadás pillanatáig - a nyertes alkotásokat, és a

díjazottakat csak a piros szõnyegen tudhatja meg a
nagyvilág.

MMaaggáátt  aazz  OOssccaarr  sszzoobbrroott George Stanley készítette, de
az Oscar elnevezést csak 1931-tõl viseli. Az anekdota
szerint Margaret Herrick, az Amerikai Filmakadémia
elsõ könyvtárosa legelsõ munkanapján körbejárta a
házat, és közelrõl megvizsgálta a kis szobrocskát.
Nézegetés közben rájött, hogy a szobor nagyon hason-
lít nagybátyjára, a texasi Oscar Pierce-re. 
ÉÉss  vvééggüüll  nnééhháánnyy  éérrddeekkeesssséégg::  
Az Oscar-díj eddigi történelme során a legtöbb díjat
Walt Disney nyerte, 26 Oscar-díjjal büszkélkedhet. 
A legidõsebb díjazott Jessica Tandy volt - õ 82 éves
korában vehette át az Oscart a Miss Daisy sofõrje
(1989) címû filmért. Tatum O'Neal mindössze 10 éves
volt, amikor a Paper Moonért jutalmazták. Hát ez volt
március. Menjünk ki a konyhába, együnk egy kalácsot
és nézzük meg újból az Oscar gálát. És tippeljünk,
hogy jövõre mely filmeket jelölik.

Domonkos István
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Egészség-Halom

A  hagyomány  aztt  jelentti,  hogy  az  eldökk  örökkségétt,  cselekkvvéseitt,  melyekk  a  vvilágnézettükkett  ttükkrözi,
megrizzükk  az  uttókkor  számára.  Egy  sporttprogram  pedig  attttól  lesz  jó,  ha  évvrl-éévvre  megrendezésre
kkerül,  mindig  újabb  és  színesebb  programokkkkal  és  egyre  ttöbb  részttvvevvvvel.  A  IX.  Fitttt-LLesz  Halom
napon  minden  megvvalósultt,  ami  egy  hagyományos,  kkivváló  sporttprogramott  jellemez.  

HAARRIISS ÉVVAA

Free Time Fitness

Jó magam harmadik éve veszek
részt a Fitt-Lesz Halom mozgás-
napon, és elfogultság nélkül állí-
tom évrl-évre egyre színvo-
nalasabb, amit mi más bizonyí-
tania jobban, mint hogy 2009-
ben 240 f és ehhez képest idén
már 300 f volt.  Sokat gondol-
kodtam mit is kéne írnom err l a
rendezvényrl. Akik ott voltak
azoknak sok újat nem tudok
írni, k kellemesen elfáradtak,
beszerezhettek jó néhány új-
donságot, mely az egészséges
életet szolgálja és hasznos
információkra tehettek szert.
Akik  nnem  voltak  ott? Hát  k
nagyon sajnálhatják, mert
lemaradtak Körtvélyessy Ákos,
Gyarmati Andrea alakformáló
óráiról. Nem vehetett részt

Pesuth Rita fantasztikus és
testzsírokat nem kímél kick-
boksz aerobik óráján. Molnár
Miki Body Art órája azokat is
megizzasztotta, akik rendszeres
hobbisportolók. Rózsa Viktor és

Ferenczy Kriszta a résztvevk
er-, és állóképesség határait
feszegette, aztán Lang Mónika
a táncos lábú stepp rajongók

lábait és ritmusérzékét tette
próbára két stepp padon. A
holisztikus szemlélet hívei is
találtak programot maguknak,
Kissné Izsák Szilvivel jógázhat-
tak, Schuller Ágnes és Reisinger

Ingrid a hangterápia világát
mutatta be, és Thai Chi-zni is
lehetett Molnár Lászlóval.

A bölcsisek és ovisok moz-
gáskoordináció fejleszt fog-
lalkozáson vehettek részt, az
igazi n ies tornára vágyók
Príma tornázhattak, vagy intim-
tornán tehettek az egészsé-
gükért, az idsebb korosztályt a
nyugdíjas torna várta. Termé-
szetesen a harciasabb férfiak-
nak és fiúknak is akadt elfoglalt-
ság a gyerek thai-boksz fog-
lalkozáson és a Karate edzésen
fáraszthatták izmaikat.  Akinek
mind ez még kevésnek bizonyult
az reggel futhatott, napközben
ping-pongozhatott, fekvenyom-
hatott és megismerkedhetett egy
igazán kivételes emberrel Sass
Sándor er emel  paraolim-
pikonnal. Dióhéjban ennyi volt
a IX. Fitt-Lesz Halom rendez-

vény. Az igazi érzést, amit átél-
tek a résztvevk, pár jellemz
jelzvel szeretném átadni:
jókedv, mosolygós, kellemesen
fáradt, barátságos, elégedett,
egészségesebb…

2011-bben  jubilálunk, akik az
elmúlt kilenc évben kihagyták
ezt a kiváló sportnapot, azokat
jövre még több programmal,
egészségügyi szrésekkel és
további sztár eladókkal várja
a szervezség.  

Jövre  újra  ugyanitt!

A  ffotókat  Grraffff  Gerrgely
késszítette.  Köösszöönnjüük! (szerk.)

Fitt-Lesz Halom 2010







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.  


