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T e s t ü l e t i  t u d ó s í t á s
SZZIIRRÁÁKK ESSZZTTEERR

A tavasz második testületi
ülésére 2010. április 22-én
került sor, a hivatal díszter-
mében. A két ülés közötti
tájékoztató és a lejárt ha-
táridejû határozatok elfo-
gadása után a Szikõ  és  a
Szigethalom  Városfejlesztõ
Kft.  beszámolói következ-
tek, melyeket elfogadott a
testület.

Ötödik napirendi pontként
az Emese  park  következett:
Szigethalom Város Önkor-
mányzata 2010 február-
jában elnyerte az "Emese
(European Medieval Settle-
ment) park, az élõ történe-
lem" pályázatot, amelyhez a
szükséges saját forrás biz-
tosításáról 2010. március
25.-i ülésén határozott a
testület. A kivitelezési
munkálatok pályázatban
tervezett költsége nettó
64.998.000 Ft+ÁFA (pályá-

zati költségvetés szerint),
mely a közbeszerzésekrõl
szóló 2003. évi CXXIX. tv.
alapján (továbbiakban Kbt.)
meghaladja a Kbt. szerinti
nemzeti közbeszerzési ér-
tékhatárt, ezért a kivitelezõ
kiválasztásához hirdetmény
megjelenésével történõ nyílt
közbeszerzési eljárás lefoly-
tatása volt szükséges. A
Mezei és Vancsura Ügyvédi
Iroda elkészítette az eljárás
ajánlati felhívását és doku-
mentációját, a közbeszerzé-
si eljárás elindítását jóvá-
hagyta a testület.

Szigethalom város Önkor-
mányzata az idei évben is
pályázatot hirdetett pénz-
beli támogatás elnyerésére
a bejegyzett, és még nem
bejegyzett civil szervezõdé-
sek, szervezetek számára.
Ezen pályázati kiíráson
indult a  Segítõ  Mancs
Alapítvány. A  testület
megítélte  a  támogatást  az
alapítvány  részére,  s fel-

hatalmazta a polgármes-
tert, a támogatási szerzõ-
dés megkötésére.
A testület anyagilag nem
támogatta, azonban jóvá-
hagyta, hogy a KDNP helyi
Szervezete és a Szigethalmi
Római-katolikus Egyház-
községért Alapítvány ünne-
pélyes keretek között elhe-
lyezzen egy Trianon  emlék-
mûvet a Dísztér bal olda-
lán, a sportpálya felõl talál-
ható háromszögletû terüle-
ten. Az emlékmû az elhe-
lyezést követõen az önkor-
mányzat tulajdonába kerül
majd. Elfogadta  a  testület
az  Ép-WWelt  Kft.-vvel  kötendõ
megállapodást, és a  Polgár-
mesteri  hivatal  és  szakfela-
datai,  továbbá  önállóan
mûködõ  intézményei  2009
évi  pénzügyi  beszámolóját.
Megalkották  a  2009.  évi
zárszámadási  rendeletet,
illetve módosították  a  szo-
ciális  szolgáltatásokról  szó-
lót  - 10/2010. (IV.30.) - és a
közterület  használatáról,

védelmérõl,  díjáról  szólót:
11/2010. (IV.30.)

A testülete úgy döntött,
hogy a "Szigethalom  Város-
központjának  funkcióbõ-
vítõ  fejlesztése és funkció-
erõsítõ rehabilitációja" cí-
men benyújtott, KMOP-
5.2.1/B-09-1f-2010-0010
azonosító számú pályáza-
tára elõzetesen jóváhagyott,
csökkentett összegû támo-
gatást elfogadja. A meg-
valósításhoz szükséges sa-
ját forrást, a tervezett 2012.
június 30. befejezéssel be-
zárólag, a mindenkori éves
költségvetés biztosítja
majd. A közbeszerzési
tanácsadói szolgáltatás
igénybe vételére vonatko-
zóan a testület ajánlatkérõ
pályázatot folytat le.
Végül, a testület fegyelmi
büntetésként, megrovás-
ban részesítette Simsik
Zsuzsannát, a Szent István
Általános Iskola igazgató-
asszonyát.

Rendõrségi tájékoztató
Szigetszentmiklósi
Rendõrkapitányság

Az elõzõ hónap magas be-
törési számához képeset
április hónapban Szigetha-
lom területérõl, négy bûn-
cselekményrõl szereztünk
tudomást. Mind a négy, a
hónap elsõ felében volt, az
éjszakai órákban. Az elkö-
vetõk minden esetben az
ablakon keresztül jutottak
be a kiszemelt helyszínre. A
bejelentett eltulajdonított
összérték 451. 637 forint
volt. Szigethalom területé-
rõl az adott idõszakban hat
közlekedési balesetet jelen-
tettek be. Ebbõl kettõ sze-
mélyi sérüléses, míg négy
anyagikáros baleset volt. A
balesetekbõl négy kereszte-
zõdésben történt, három
érintette a Mû utat. Sajnos,
volt baleset a HÉV átjáró-
nál, Mû út - Kossuth L.
utca keresztezõdésében,

valamint a Rákóczi és Dobó
K u. keresztezõdésében.
Továbbra is kérjük e bale-
setveszélyes helyek körül-
tekintõ megközelítését, a
keresztezõdésben való át-
haladást. A Tököli rendõr-
õrs beosztottjai kilenc fõt
fogtak el, tizenegy fõt állí-
tottak elõ, 329 feljelentést
tettek, melybõl 322 gyors-
hajtásért volt. Ezen kívül
tizenhárom fõt 73. 000.
forint értében helyszíni bír-
sággal sújtottak.
Az Országos Rendõrfõkapi-
tány utasítására folytató-
dott a "Közbiztonsági Háló"
program és Pest Megyei
Rendõr -fõkapitányság sajt-
közleménye alapján az elõ-
zõekben írtak után 10416
órában 1671 rendõr 233
polgárõr, 32 körözött sze-
mélyt fogott el, tetten ért
50-et, szabálysértési felje-
lentést tett 775 fõvel szem-
ben, eljárás alá vont 81
ittas vezetõt, és 1843 sze-

méllyel szemben 11, 2 mil-
lió forint helyszíni bírságot
szabott ki. Az akciósorozat
folytatódik tovább. Koráb-
ban jeleztük, hogy az idõs-
korúak sérelmére több
bûncselekményt követtek
el országszerte. Erre figye-
lemmel, próbálunk bûn-
megelõzési tanácsokat adni
e korosztálynak. Tudomá-
sul kell venni, hogy a leg-
többet Mi magunk tehe-
tünk saját biztonságunk-
ért. Az idõskorúak sérel-
mére elkövetett jogsértések
során az elkövetõk azt
használják ki, hogy az idõ-
sek jószívûek, olykor
hiszékenyek is, a figyelmük
könnyen elterelhetõ és
gyakran élnek egyedül.
Biztonságunk növelhetõ
megfelelõ óvatossággal és
körültekintéssel, melyhez
segítséget szeretnénk több
részletben adni. Ha idegen
érkezik, azt lehetõleg ne
engedje be lakásába. Ha ez

mégis elkerülhetetlen soha
ne hagyja öt egyedül egyet-
len pillanatra sem. Minden
idegennel legyen óvatos,
még akkor is, ha hivatalos
vagy hasonló személynek
adják is ki magukat./ pl.
rendõr, postás, szerelõ, díj-
beszedõ mérõóra leolvasó
stb./ A csalók elõszeretettel
szeretik magukat ilyen sze-
mélynek kiadni, vagy bajba
jutott személyként kérnek
segítséget, és így próbálnak
bejutni lakásunkba. Idegen
kérésére ne váltson pénzt,
és legyen óvatos, ha nagy
címletû pénzbõl kell vala-
miért visszaadni, nehogy
hamis bankjeggyel fizesse-
nek Önnek. Ezt a trükköt
elõszeretettel akkor hasz-
nálják az elkövetõk, ha va-
lamit árul és Õk hamis
nagycímletû pénzel, vásá-
rolnak.

Tanácsainkat a következõ
számban folytatjuk.
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Egy lépés
elõre…
Mint Önök elõtt is is-
meretes, településün-
ket 2004. július else-
jén avatták várossá.
Az ugrásszerû népes-
ségnövekedés erre
jogot formált, de
ugyanakkor kö-
telezettségeket is
teremtett. A lakossá-
got megfelelõen kiszol-
gáló infrastruktúrát
kell kialakítani, a
meglévõ egységek
színvonalának növe-
lésével, illetve újak
létrehozásával.

KEERREEPPEESSII BAALLÁÁZZSS

Ilyen lépés egy európai
kisvároshoz méltó város-
központ kialakítása kul-
turális, rekreációs és ke-
reskedelmi illetve hivatali
elemekkel. Az Európai Unió
a Közép-magyarországi O-
peratív Program keretében
"Funkcióbõvítõ rehabilitá-
ció-Pest Megyei Település-
központok Fejlesztése"
tárgyban kétfordulós támo-
gató pályázatot hirdetett.
Örömmel értesítjük a Tisz-
telt Lakosságot, hogy az
Önkormányzatunk által
január elején benyújtott

pályázat az elsõ fordulón
nyertesként került kihirde-
tésre, és a projektfejlesztési
szakaszba lépet. Ezen idõ-
szak 2010. október 8-án
zárul, ekkor szükséges be-
nyújtani a második fordu-
lóra a pályázatot.
A pályázati program tartal-
ma: A Szabadkai, Thököly,
Sport utca által határolt
terület rendezése és ott egy
kultúrált Városközpont ki-
alakítása: -Városi Szabad-
idõ Központ felújítása, bõ-
vítése; -közterület fejlesz-
tés; -díszpark kialakítás, -
bekerített játszótér kialakí-

tása, -sportburkolatú kis-
pálya. Felújítatjuk a Szent
István teret is. A fizikális
megvalósulásokon kívül
nagyon sok szellemi tevé-
kenységet is tartalmaz a
pályázatunk: civil és vállal-
kozói fórumok, vállalkozási
kiállítások, állásbörzék,
sportesemények, környe-
zetvédelmi és kulturális
programok, drog-preven-
ciós megmozdulások.
Az elnyerhetõ támogatás
összege: 691.637.078,- Ft.
Ez nem csekély összeg, ne
hagyjuk kárba veszni, ezért
kérjük a Tisztelt Lakossá-

got, hogy az esetleges i-
gényfelmérések alkalmával
segítsék munkatársaink
munkáját, hiszen elsõsor-
ban Önökért dolgoznak,
hogy egy kultúrált miliõben
élhessék mindennapjaikat. 

Ezzel egyben arra is kérem
Önöket, hogy a már elké-
szült beruházásokat be-
csüljük, s óvjuk meg közö-
sen; erre tanítsuk meg
gyermekeinket is, tekintet-
tel arra, hogy ezek a fejlesz-
tések az Õ jövõjüket szolgá-
lják.

2010.  évi  Országgylési
választás  eredménye

Tájékoztatjuk a Tisztelt választópolgárokat,
hogy a 2010. évi országgylési választások
2. fordulója érvényesen és eredményesen
zárult. Pest megye 12. számú választóke-
rületéhez tartozó településeket (Dunaharaszti,
Halásztelek, Szigetszentmiklós, Szigethalom,
Taksony, Tököl) az országgylésben Hoffman
Pál (FIDESZ-KDNP) képviseli.
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Egy kellemes délután meglepetésekkel
MAANNOOLLEESSCCUU MAARRCCEELLLL

nyugállományú mérnök
alezredes, a rakétaosztály
utolsó parancsnoka

A munka nemzetközi ün-
nepén régi barátommal
Malomsoki Tibor nyugál-
lományú alezredessel - ki
elõdöm volt a 11/12. Légvé-
delmi Rakétaosztály (Szi-
gethalom) parancsnoki be-
osztásában - elhatároztuk,
hogy családostól ellátoga-
tunk a május elsejei ren-
dezvény helyszínére, volt
laktanyánkba.
Dél körül a rendezvény kö-
zelében reménytelennek
tûnt parkolóhelyet találni,
de nagy nehezen ezen is
túlestünk, s nézzük, mit is
láttunk. A bejárattól jobbra

azon a részen, melynek
fûnyírásával katonáink
rengeteget bajlódtak, megé-
pült a szép és korszerû ó-
voda. A parancsnoki és
legénységi épületben jelen-
leg a Szigethalom és Kör-
nyéke Egyesített Szociális
Intézmény mûködik. A
sportpálya és az akadá-
lypálya helyére bölcsõde és
a Fogyatékosok Nappali
Intézménye épült. A lak-
tanyában egyedül a konyha
és az étkezde állapota volt
kissé lehangoló. A volt "tü-
zelõállás" területén sem
kisebb változások történ-
tek. A régi Ellenõrzõ Át-
eresztõ Ponton (EÁP) belép-
ve az Emese Várispánság-
ban találtuk magunkat,
ahol a múzeumfaluban a

várispánság la-
kosai korhû öl-
tözetben végez-
ték sokrétû tevé-
k e n y s é g ü k e t .
Tovább haladva
csodálatos lát-
ványban volt ré-
szünk. A 7. szá-
mú épület, mely-
ben rakétákat és
a felkészítésük-
höz, üzemelteté-
sükhöz szüksé-
ges felszerelést
tároltuk pompás
középkori lovagi
csarnokká lé-
nyegült át. Az 1.
számú szakasz-
fedezék mellett
gyógynövénykertet alakítot-
tak ki, az egyes indítóállás
helyén rönkvár épül, a

harcálláspont elõterében
gyerekek lovagoltak, és még
sorolhatnám a sok-sok
pozitív változást, látnivalót.
A várispánság az Õskultúra

Alapítvány bábáskodásával
épül-szépül. Magyar Attila
az alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke, ki egyben a
várispán is, elmondta, hogy
az alapítvány célja egy
Szent István-kori ispáni vár
és a hozzá tartozó falu meg-
építése, annak minden jel-
lemzõjével.

Fáki László polgármester
úr tájékoztatott bennünket,
hogy az elmúlt idõszakban
a szûkös költségvetési le-
hetõségek ellenére, az Eu-
rópai Unió Strukturális és
Kohéziós Alapjaiból pályá-
zati források felhasználásá-
val a laktanyára fordított
beruházások összes költ-
sége elérte a 900 millió fo-
rintot, s ezáltal jött létre az
általunk megcsodált épület
együttes. A volt honvédségi
objektumok jellemzõen el-

hagyott, végérvényesen le-
pusztult formában várják
az enyészetet, s ez fokozot-
tan igaz a Budapest körüli
légvédelmi rakétaosztályok
laktanyáira és tüzelõállá-
saira, de szerencsére a szi-
gethalmi laktanya ez alól
üde kivételt képez.
A rendezvényen találkoz-
tunk több volt beosztot-
tunkkal, kik kivétel nélkül
nagyon örültek a látottak-
nak.

Örömmel töltötte el szívün-
ket, hogy volt munkahe-
lyünket ilyen szép állapot-
ban láthattuk viszont. Fel-
emelõ érzés volt látni, hogy
régi laktanyánk nem lett az
enyészeté, mint országszer-
te az elhagyott katonai
objektumok többsége.
Jó kezekbe került a lakta-
nya, mivel hasonló jellegû
megõrzésre, fejlesztésre
nem sok példa akad.
Amennyiben a laktanya
"újrahasznosítása" ilyen
eredményesen folytatódik,
nyugodt szívvel kijelent-
hetem, hogy az országban
egyedülálló mû kialaku-
lásának lehettünk szem-
tanúi.

Aki nem hiszi, járjon utána
és csodálja meg az épülõ
EMESE parkot.
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Új helyén a gyermekjóléti szolgálat
A csaknem egy éves mun-
kálatokat követõen április
20-án, ünnepélyes keretek
között átadták a Szigetha-
lom és Környéke Gyer-
mekjóléti és Családsegítõ
Szolgálat újjávarázsolt
épületét. A mintegy hetven
vendég között Varju
László államtitkár, s az
intézmény vonzáskörze-
tébe tartozó települések
polgármesterei és szakem-
berei is ott voltak. A ren-
dezvényt Miklós Istvánné,
a szolgálat vezetõje nyitot-
ta meg.

VÁÁSSÁÁRRHHEELLYYII NAAGGYY MÁÁRRIIAA

- A felújítás során megdup-
lázott alapterülettel, korsze-
rû berendezésekkel, infor-
matikai eszközökkel és
sportszerekkel várjuk a csa-
ládokat, a fiatalokat. A kor-
szerû körülményeknek kö-
szönhetõen új lehetõségek
nyíltak, s ezeknek köszön-
hetõen az eddiginél is ha-
tékonyabban tudjuk ellátni

munkánkat a gyermekek s
a családok érdekében -
mondta az intézményve-
zetõ, hozzátéve: a kivitele-
zés során külön figyelmet
fordítottak az energiataka-
rékos megoldásokra, ami
jelentõsen csökkenti a szol-
gálat fenntartási költségeit.
Varjú László, a Nemzeti Fej-
lesztés és Gazdasági Mi-
nisztérium fejlesztési ügye-
kért felelõs államtitkára
beszédében a beruházás
munkahelyteremtõ szere-
pének fontosságára hívta
fel a figyelmet, utalva a
jelenlegi gazdasági helyzet-
re. A továbbiakban hang-

súlyozta: az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv pályá-
zata a szolgálat megújítását
50 millió forinttal segítette.
Fáki László, a település pol-
gármestere az önkormány-
zat sikereirõl számolt be.
Mint mondta, az elmúlt
években pályázatok segít-
ségével számos beruházást
tudtak megvalósítani, ame-
lyek jelentõs mértékben
hozzájárultak a település
élhetõségének s rangjának
emeléséhez. Ezek között

említette az új óvoda épü-
letét, a bölcsõdét, az Emese
parkot, a fogyatékosok
nappali intézetét, a Szent
István Általános Iskola é-
pületének felújítását, s a
gróf Széchenyi István
Általános Iskola akadály-
mentesítését. A fogadással
egybe kötött megnyitót óvo-
dások és a helyi néptánc-
csoport fellépése színesí-
tette. 

A Szigethalom és Környéke
Intézményfenntartó Társu-
lás pályázatának eredmé-
nyeképpen a gyermekjóléti
és családsegítõ intézmény
elöregedett, 98nm-es épü-
letének alapterületét csak-
nem megkettõzték. Több
vezetõi és szociális irodát
alakítottak ki, s a hátrá-
nyos és veszélyeztetett
helyzetben lévõ gyermekek
és bajba jutott családok
fogadására foglalkoztató-
kat. Megújultak a mellék-
helyiségek, korszerûsödött
a fûtésrendszer, az elavult
tetõt s nyílászárókat kicse-
rélték, az épületet hõszige-
telték. A szolgáltatások
számát is jelentõsen növe-
lik. Így pl. bõvítik a preven-
ciós programokat, önisme-
retei csoporttréningeket s
13-17 éves korosztályt fog-
lalkoztató klubot indíta-
nak. A problémák haté-
konyabb orvoslása érdeké-
ben családi klubot hoznak
létre, és internet kuckó
kialakításával segítik hát-
rányos helyzetû, problémás
klienseiket. Roma szár-
mazású ügyfeleiknek ha-
gyományõrzõ foglalkozáso-

kat terveznek tartani. 
A fenti programok beindí-
tásával várhatóan évente
mintegy 8700-an veszik i-
génybe majd a szolgálat tá-
mogatását annak mûködé-
si területén, Szigethalmon,
Taksonyban, Szigetszent-
mártonban, Szigetcsépen,
és Szigetújfalun. 

Köszönet
Köszönöm a Csokonai utcában
lakó és az ott közleked fiata-
loknak, hogy az évek óta az
utca fronton lév virágaimat
tiszteletben tartják. Örülnék, ha
a példaadó magatartás raga-
dós lenne városunk szépsége
érdekében.

Csokonai utcából Márta néni

Vállalkozói Fórum
Tisztelt vállalkozók 2010. június
21.-én, 18 órakor a Városi
Szabadidközpont Zöld termé-
ben vállalkozói fórumot tartunk,
melynek témája a Szigethalom
Városközpont projekt bemuta-
tása, s az elz vállalkozói fó-
rumon felvetett javaslatok meg-
valósítása.
Szeretettel várunk minden
érdek l d t .

Fáki László 
polgármester
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T ü d s z r é s A  lehet ségek  napja
POOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERRII HIIVVAATTAALL

Értesítjük Tisztelt Lakosa-
inkat, hogy Szigethalmon
2010. évben tüdõszûrést
tartunk. A tüdõszûrés al-
kalmas a betegségek idõ-
beni felismerésére, hiszen
panasz nélkül is lehetünk
betegek. A  vizsgálat  helye:  
Általános Iskola József
Attila utca 47. 
Ideje: 2010. június 4. -
2010. június 28.

Napok: -kedd, csütörtök,
péntek: 8:00 - 14:00
-hétfõ, szerda: 12:00 - 18:00
Megjelenéskor személyi i-
gazolványt, TB. kártyát va-
lamint az elõzõ évben ka-
pott tüdõszûrõ igazolást
hozza magával.
Kérjük, aki 1 éven belül
volt tüdõszûrésen, az arról
szóló igazolást (személye-
sen vagy családtagjai által)
szíveskedjék a tüdõszûrés
helyén bemutatni!

2010. június 6-a Szigetha-
lom lakosai életében a le-
hetõségek napja lesz: a
Fogyatékosok Nappali In-
tézményének gondozottjai
lehetõséget kapnak, hogy
megmutassák a világnak,
hogy a sérült emberek vilá-
ga is színes, az õ álmaik és
vágyaik is olyanok, mint
bármelyik ép embertár-
suké.
Ebben lesz segítségükre a
Kézenfogva Alapítvány,
"Fogadd el, fogadj el" köz-
vélemény-formáló prog-
ramja, amely a sérült em-
berek jobb társadalmi elfo-
gadása érdekében indított
el az Alapítvány. A program
segít abban, hogy közelebb
kerüljenek egymáshoz a
fogyatékkal élõ és az egész-
séges emberek. A lehetõsé-
gek napján a látogatókat
színes, ún. integrált ese-
mények várják, azaz min-
den programban részt
vehetnek sérült és ép em-
berek. Lesz kézmûves
foglalkozás fogyatékosok
emberek segítségével. A

sorversenyen együtt spor-
tolhatnak sérültek és e-
gészségesek, ahol az integ-
ráció mellett kiemelt szere-
pet kap a mozgás, a játék
jótékony hatása. Az ese-
mény színvonalát emeli az
ország legnagyobb bankjá-
nak Esélyegyenlõségi Já-
téka, amelyben felnõtt és
gyermek egyaránt próbára
teheti magát. Az elfogadás
kamionjában pedig speci-
ális számítógépes játékok
segítenek megérteni, mi-
lyen a fogyatékos emberek
élete, milyen problémákkal
kell naponta szembenéz-
niük.
A színpadi produkció is az
együtt cselekvés jegyében
készült. Közösen lépnek fel
értelmi-, és mozgásfogyaté-
kos és ép emberek. Többek
között Sas Sándor paralim-
pikon színesíti a fellépõk
sorát.

További  információért  hív-
ható:  Tóthné  Kovács
Katalin  0670977589  szoci-
ális  szakmai  vezetõ.

“Teszünk-Veszünk”
A www.teszvesz.hu inter-
netes aukciós portál 2010.
február 15. és április 30.
között versenyt hirdetett a
magyarországi települések
számára. Az Év TeszVesz
Közössége 2010 díjat és az
ezzel járó értékes nyeremé-
nyeket annak a település-
nek szánták, ahol a legak-
tívabb a teszveszes közös-
ség, azaz a lakosságszám-
hoz viszonyítva a legtöbben
használják az oldalt. Az
adatok  összesítését  köve-
tõen  megszületett  a  vége-
redmény: az Év TeszVesz
Közössége 2010 díjat
Szigethalom nyerte. Éppen
ezért Szigethalom városá-
ban építik fel a verseny fõ-
díját, egy másfél millió
forint értékû kültéri rönkfa
játszóteret. A fõdíj magá-
ban foglalja a játszótér te-

lepítését és összeszerelését
is, amelyet a Woodwork
Kft. végez el.

A  fõdíj  mellett  a  következõ
nyeremények  kapja  Sziget-
halom  városa:
- 4db Blup! Maharadja Jr
gyermek babzsákfotel a
Blup Group Kft. felajánlásá-
ban 50 000 Ft értékben
- 50 000 Ft értékû mese-
könyv csomag a Pozsonyi
Pagony Kft.-tõl;
- mesekönyvek, naptárak
50,000 Ft értékben az ABC
Mill Projekttervezõ Kft. jó-
voltából
- Le Toy Van márkájú fából
készült babaház és hozzá
egy 4 darabból álló, szintén
fából készült családi baba-
készlet Nagy Zsolt egyéni
vállalkozó felajánlásában,
25 000 Ft értékben

In  Memor iam I rén 
(Turjánszki Béláné)

Egy márciusi napon elvesztettük õt. Tudtuk hosszú
ideje beteg volt. Mégis méltatlanul kevés idõ jutott
neki, hogy befejezze valamennyire az elkezdett dolgait.
Ezek már mind másra maradtak. Sokszor sok
embernek segített, de a legnagyobb bajban nem tud-
tunk segíteni neki. Tétlenül kellet végig néznünk egy
kiváló ember elmúlását. Hosszú ideig dolgozott a köz-
szolgálatban. Következetesen és tisztán. Az élete volt a
munkája, amit az utolsó pillanatig tisztességesen vég-
zet. Már hiányozni fog a következõ színházi évadban,
amihez szervezte barátait. A mondással ellentétben, õ
számunkra pótolhatatlan ember. Már nem lesznek ba-
ráti beszélgetések, sem viták. Egy biztos pontot veszí-
tettünk vele. Búcsúzunk tõled Irén. Kívánjuk, utadon
találj megnyugvást. Mi pedig bizakodjunk valahol,
valamikor, találkozunk még vele.

Leszel a gazdim?
"Amíg meg nem tapasztaltuk, milyen
érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy
része mélyen alszik…" (Anatole France) 

"Kidobott, árva kutyusok vagyunk…
keressük örökbefogadó gazdinkat…"
MOLLI-nak neveztük el ezt az utcán
talált, nagyon szép és kedves vizsla-
keverék lánykutyust kb. 10 hónapos lehet. FORTI (Sze-
rencsés) - Szintén utcán kóborolt ez a félév körüli stef-
ford-keverék fiú-kutyus. Mindketten nagyon szeretetre
méltóak, barátságosak. Szomorú, hogy az emberi nem-
törõdömség, lelketlenség újabb és újabb kutyusok életét
teszi tönkre, utcára kerülnek, kóborlásra kényszerülnek.
Minden jóérzésû ember számára szívfájdító, hogyan képe-
sek ilyet tenni emberek leghûségesebb társaikkal…
Reménykedünk, hogy találunk számukra igazi, jólelkû,
állatszeretõ gazdikat, akik képtelenek ilyen gonoszságra. 

Kérjük is, hogy csak olyan le-
endõ gazdik jelentkezzenek,
akik mellett biztonságban,
szeretetben élhetnek majd, s
nem kell újra csalódniuk!

Érdeklõdni  irántuk  az  alábbi
telefonszámon  lehet:
Telefon:06-220-8803-005-443
(Enikõ)"
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Összefogással, csapatmunkával a tiszta környezetért
Szigethalom Zöld Háló
Egyesület, valamint a
KCSZSZ környezetvé-
delmi alelnökeként már
negyedik éve szervezem
az április 22. Föld Napja
szemétgyûjtési akciót és
összekötõimmel a
tavaszi kistérségi takarí-
tást, amely az idén
április 24-re esett. 

REEGGÉÉNNYYII TIIBBOORRNNÉÉ

A Föld napi szemétgyûjtést a
Közút Kezelõ Kht-hez kap-
csolódva közösen teszszük,
ennél az akciónál az elõre
megadott létszám alapján
kapjuk a zsákokat, kesztyû-
ket és mellényeket. 
Az én feladatom a megszerve-
zése, a szemétgyûjtés vonalá-
nak beütemezése, a hulladék
elszállítása, valamint a gye-
rekek jutalmazása. Mint
minden évben, most is kie-
melkedõ munkát végzett a
Gróf Széchenyi Általános
Iskola részérõl Bóka Péter
tanár úr vezetésével érkezett
és a Szent István Általános
Iskolából Barta Miklós és
Virt Ágnes csapata. A Zöld
Háló Egyesület aktív segítõi

sem maradhattak el ebbõl a
tevékenységbõl, sõt az indu-
lásnál dr. Schuller Gábornét
is köszönthettük és Szilágyi
Gergely pedig együtt szorgos-
kodott velünk. A szemét-
gyûjtésnél megállapítást
nyert, hogy ez évben jóval
kevesebb szemét volt és ez
már a környezettudatos gon-
dolkodásra utal. A gyerekek
a munkájuk jutalmazásául
üdítõt és óriási csokis croas-
sont kaptak.

Mindezt követte április 24-i
kistérségi településtakarítás,
amelynél a szervezésem nem
csak a településünkre vonat-
kozott, hanem Dunavarsány,
Dunaharaszti, Dunasor, Tö-
köl, Szigetcsép elágazása.
Ezeknél az összefogásoknál
maximális segítséget nyúj-
tottak Gál Sándor és Kerekes
Gabriella összekötõim mel-
lett Dunaharaszti DHRV
részérõl Módis Viktor úr, Szi-
getszentmiklós ARIES Kft.
részérõl Szarvas Tibor és
Viola Károlyné, Tököl Va-
dásztársaság részérõl Ágics
István és csapata, Suhajiné
Timi valamint, a Pilisi Park-
erdõ erdésze Rittling István,
akik eszközöket, valamint a
hulladékbegyûjtést biztosí-
tottak, Dunavarsány Tiffen-
bach László, Szigethalom

SZIKÕ Kft. Balla Dániel és az
általa küldött segítõk
Fazekas László, Vég József és
Bakos Gyula, akik a tele
zsákokat gyûjtötték össze.
Nem maradhat el Radics
Gábor és csapata sem, Hüve-
lyes László és Kondor Gyula,
akik az egész települést
pásztázták végig. A telepü-
lésünkön a szemétgyûjtést
107-en végezték, köztük
Sziklainé Erzsike, Lilla
tanárnõ és csapata, Szikla-
vári csapat, Baloghné Marika
és csapata, Reményi Editke
képviselõ, aki négy éve segít
ebben a munkában és még
nagyon sok lakos, aki szí-
vesen eljött és segített. Ezen
a napon is megállapítható
volt, hogy jóval kevesebb
szemetet szedtünk, mint ed-
dig, azaz 40 %-kal keveseb-
bet. Arra következtetek, hogy
nem volt hiába az eddigi
munkánk, azaz a környezet-
tudatosítás hangsúlyozása
és az akciók szervezése. Ami
még mindig gondot okoz,
hogy az egészséges levegõt
legfõképpen az erdõk bizto-
sítják és sajnos ezek még cél-
pontjai egy-egy illegális sze-
métlerakásnak. Jó lenne az
efféle szemeteléssel is fel-
hagyni, hisz már annyiszor
említettem, hogy mindezek
saját magunkat is fertõzés-

nek teszi ki. A köszönet min-
dazon kezeknek szól, akik
ebben részt vettek, összessé-
gében közel 1500 -an. A
munka befejeztével a Városi
Szabadidõ Központ területén
nagyon finom ebéddel várt
mindenkit Csizmadiáné
Julika és Reisz István. A
finom ebéd mellé finom süte-
mény, üdítõ és egy jó pofa
sör is jutott.

Csapatmunkánk 2010. má-
jus 6-tal az Egyesített Szo-
ciális Ápolási Központnál
folytatódott, ahol egyesüle-
tünk aktív tagjaival 100 tõ
virágot ültettük be 8 virág-
ládába. Az összefogásból és
csapatmunkából azt gondo-
lom, hogy példaértékû kör-
nyezettudatos gondolkodást
és cselekvést mutattunk.
Reméljük, hogy sok hasonló
gondolkodású és tevékenyke-
dõt fogunk a településünkön
a tiszta, egészséges környe-
zetünkért köszönteni.
Külön köszönet a fõ szpon-
zoraimnak: Coca-Cola Kft,
Pereg Pékség Mikó János,
Gere Pékség, Bakosné Till
Györgyi, Fejes Lajos.
Mindezeket megörökítette, és
köszönet érte Bolega Valériá-
nak és Domonkos Istvánnak. 

Tisztteltt  Ügyfeleinkk!
A köztisztviselk jogállásáról szóló törvény 71/A. §-a szerint "Köztisztviselk Napja" július 1-je, amely munkaszüneti nap. 
Ennek megfelelen 2010. július 1-jén csütörtökön a Polgármesteri Hivatal zárva tart. Köszönjük megértésüket! 

Polgármesteri Hivatal

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS KSH  ÁLTALÁNOS MEZ GAZDASÁG I ÖSSZEÍRÁSRÓL
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy Szigethalom településen a KSH elnöke által 2010. június 1. és június 21. között az ország vala-
mennyi településen általános mezgazdasági összeírást hajt végre. Az összeírás kiterjed a földhasználat, a növénytermesztés, az állatál-
lomány részletes feltérképezése mellett a mezgazdaságban foglalkoztatottak összeírására, mezgazdasági szolgáltatások nyújtására és
igénybevételére, valamint a mezgazdasági termelési módszerek - talajmvelési, öntözési, trágyázási, stb. eljárások - számbavételére is.
Az összeírást szakszeren felkészített összeírók végzik (az összeírók személyre szóló igazolvánnyal vannak ellátva) és személyes interjú
során töltik ki a kérdíveket. Mivel az összeírást törvény írja el, a kérdésekre a válaszadás kötelez. 
Az összeírás idszakában az ingyenesen hívható 06-80-200-224-es telefonszámon lehet további tájékoztatást kérni. 

Polgármesteri Hivatal

Köszönetnyilvánítás
A Városi Szabadidközpont nevében köszönjük a Botondoló Majálison nyújtott segítséget és a támogatást a Kis Tejesnek, az Eurotrend Kft-nek,
Violet Kangaroo Kft-nek, Koodza Sportáruháznak, Katedra nyelviskolának, Kétmédia Kft-nek, FreeTime Fitness-nek, Szigethalmi TE-nek, az Oázis
Wellness Parknak, az Aqualand Ráckevének, a Napsugár-Sziget Családi Klubnak, a Szigethalmi Polgárr Egyesületnek, a Napraforgó büfének, a
Szime-Bé Kft-nek, a Kürtös Kuckó Bt-nek, az Értékr Security-nek, Tézsláné Farkas Klarisszának, a Szik Kht-nek, Csillagpor kreatív boltnak, Szi-
gethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézményének, V75 Galamb-és Kisállattenyésztk Egyesületének, Dojo Lovász SKE-nek.
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Zöld-sziget

FELHÍVÁS A VI.  SZÉP KERTEK RENDEZETT PORTÁK
SSZEBB SSZIGETHALOMÉRT VÁROSSZÉPÍTÕ VERSENYRE

Városunkban évek óta tapasztalható a ZÖLD HÁLÓ EGYESÜLET, az önkormányzat valamint egyre na-
gyobb aktivitással lakosság törekvése a környezetszépítésre, a kulturált városkép kialakítására. Vala-
mennyi szépet, kultúrált környezetet szeretõ szigethalmi lakost kérünk, kapcsolódjon bele ebbe a nemes
versengésbe. A verseny célja a környezetbarát, kulturált városkép kialakítása, az itt élõ emberek életminõ-
ségének javítása, vendégváró kertvárosi városkép kialakítása, a magyar kertkultúra ápolása, kiterjesztése. 
E  városszépítésre  rendezett  versenybe  benevezhetnek:

-Családi és lakóparki házak, -intézmények, 
-Lakóterületek (utcák, utca részek /minimum 3 porta/),
-vendéglátó,- kereskedelmi egységek

A  verseny  elbírálásánál  a  következõ  szempontok  a  mérvadóak:  -családi ház, lakóparki ház kategóriában az
udvar, elõkert, homlokzat, járdaszegély zöld növényi és virágdíszítése, esztétikai összhatása ; -lakóterületek
(utcák) kategóriánál a közterüle parkosítása, rendezett, ápolt, kultúrált összképe, a zöldterület együttes
hatása; -intézmény, kereskedelmi és vendéglátó egység kategóriában az épületek körüli növényi díszítés,
virágosítás, környezetszépítõ eszközök minõsége, összhangja.
Jelentkezési  határidõ  (a  nagy  érdeklõdésre  való  tekintettel):  2010.  június  15.
A jelentkezéssel kapcsolatos bármi nemû kérdéssel és segítséggel a 06 70/ 263-4855 telefonszámon
kereshetnek. A városszépítési benevezés nagyon fontos, mert már a Virágos Magyarországért pályázati fel-
hívás is megérkezett, mely elkészítéséhez az Önök pályázati aránya szükséges. Jelentkezéseiket várva,
tisztelettel és köszönettel: Regényi Tiborné Aranka.
A  verseny  elbírálása  október  elején  várható.  Az  ünnepélyes  eredményhirdetés  hagyományainkhoz  híven
október  25-één  a  Polgármesteri  hivatal  dísztermében.

J E L E N T K E Z É S I L A P

Jelentkezõ  neve:
Címe:
Kategória: (a megfelelõ aláhúzandó): Családiház, lakóparki ház Lakóterületek, (utcák, utca részek)

Intézmény kereskedelmi és vendéglátó egység

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

Irtsuk a parlagfüvet idén is
Tisztelt szigethalmi lakosok! Ismételten felhívjuk
figyelmüket, a parlagfû elleni védekezés fontossá-
gára. Mindenkinek kötelessége elvégezni a parlagfû
irtást, ingatlanának területén, valamint az ingatlan
elõtt legfeljebb 2m széles sávban. A tulajdonos vagy
a földhasználó köteles az  adott  év  június  30.  napjáig
az ingatlanon a parlagfû virágbimbójának kialakulá-
sát megakadályozni, és ezt követõen ezt az állapotot
a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntarta-
ni. 
A kirendelt ügyintézõ (Földhivatal, Polgármesteri Hi-
vatal) a határidõ eltelte után a parlagfûvel szennye-
zett területen ingatlan tulajdonosának, használójá-

nak személye ismeretének hiányában is haladékta-
lanul - birság  kiszabása  mellett - elvégezteti a köz-
érdekû hatósági védekezést, amire halasztó hatálya
még a benyújtott fellebbezésnek sincs. Szeretnék
felhívni lakosaink figyelmét hogy, településünkön is
nagyon sokan szenvednek a parlagfû pollenje által
okozott allergiás tünetektõl, ezért kérjük Önöket,
hogy a védekezési munkálatokat értük, és települé-
sünk rendezettsége tisztasága szempontjából is
mindenki végezze el. 
Parlagfû  forródrót  a  Hivatalban:  
Szilágyi Gergely - környezetvédelmi elõadónál
a 06-24/403-656 / 129 melléken
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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.
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"Botondoló" egy lokálpatrióta szemével

REEMMÉÉNNYYII SÁÁNNDDOORRNNÉÉ

egy lokálpatrióta

Május elsején második al-
kalommal került megrende-
zésre a Botondoló majális.
Új helyszínen, a szigethal-
mi középkori skanzen, az
EMESE Park területén. A
Park évrõl-évre szebb és
funkciójának megfelelõbb
lesz. A legfeltûnõbb vál-
tozás mégis az új Lakoma-
csarnok. A katonaság által
hátrahagyott szürke beton
monstrum nagy átalakulá-
son ment keresztül. Báb
állapotából csodás pillangó
vált belõle. Magyar Attila
álmai alapján tervezett áta-
lakulás és nagyszerû kivite-
lezés eredménye ez a gyö-

nyörû épület, amely ren-
dezvényteremként, illetve
kiállításként fog mûködni a
továbbiakban. A nagykö-
zönség elõször tekinthette
meg az újonnan elkészült
középkori lakomacsarno-
kot. Közel négyezer ember
látogatott ki a rendezvény-
re, ahol összemérhették ki-
csik és nagyok különféle
harci és ügyességi játékok-
ban erejüket, tudásukat.
Volt váltófutás, apró(do)k
versenye,  vérfoci, "malom-
kõ és nyúlcipõ"-fekvenyo-
más és futás- verseny,

kincskeresõ a skanzen e-
gész területén és természe-
tesen a világra szóló "hét-
próbás õstusa" csapatver-
seny. A résztvevõk kipró-
bálhatták ügyességüket
vagy szurkolhattak a csa-
ládtagoknak, ismerõsök-
nek. 
A rendezõk nagyon igénye-
sen készítették elõ a tere-
pet, a versenyeket. Korhû
öltözékbe bújt fiatalok se-
gítették a vetélkedések le-
bonyolítását ötletes, a kö-
zépkorhoz illõ eszközök se-
gítségével. Természetesen a
színpadi programok is eh-
hez a stílushoz igazodtak.
Óriásbábokkal mulatságos
elõadás részesei lehettek
azok, akik éppen nem vet-
tek részt valamelyik ver-

senyben. Ha valaki éhes
lett, talált ott mindent, mi
szem-szájnak ingere. A
Nyugdíjas Baráti Kör finom
gulyáslevese ismét kevés-
nek bizonyult, a Vidám
Nyugdíjasok is alig gyõzték
az elõttük álló hosszú so-
rokban türelmetlenül vá-
rakozók palacsinta igényeit
kielégíteni. A számtalan
más finomságot kínáló
standok is eladtak mindent
a mozgástól megéhezett,
vagy csak a finom illatokkal
felingerelt látogatóknak.
Mindenki megtalálhatta a

kedvére való foglalatossá-
got. Egész napos kézmûves
foglalkozások, állatsimo-
gató, játszóházak, lovaglás,
íjászat, kempo bemutató és
még sok érdekes program
közül választhattak a gye-
rekek és felnõttek egyaránt.

A szigethalmi Lokálpatri-
óták csapata (Blum Gerõ,
Blum Zoltán, Fáki Anna, ifj.
Fáki László, Laczó Pál, Nagy
Tibor, Reményi Sándorné) is
benevezett a világra "szóló
hétpróbás õstusa" verseny-
be (íjászat, kopja hajítás,
sulyokvetés, ügyeskedés
gólyalábbal, hordólovaglás
és hasonló praktikák ver-
senye). Lelkesen küzdöt-
tünk és az elõkelõ negyedik
helyen végzetünk. Szeret-
tünk volna a végsõ küzde-
lemben, a várostromban is
részt venni és a gyönyörû
fõnix madarat kiszabadí-
tani. Idén ez nem sikerült
… majd jövõre. A fõnix
madár lenyûgözõen szép
volt. Fenséges szárny csap-
kodások közepette vezette a
kiszabadítóit és a nézõkö-
zönséget az eredményhir-
detés helyszínére. A döntõs
csapatokat értékes díjakkal
jutalmazták. 
I. helyezett: PISZKOS 13
csapat (Nagy Réka, Takács
Dóra, Haas Zoltán, Kisszé-
kelyi Gergely, Kisszékelyi

Zsolt, Bak Ricsi, Csicsay
Imre). II. helyezett: VÉN
CSONT OK csapat (Farkas
Veronika, Földesi Kata,
Sebestyén László, Tóth Balázs,
Omaisz-Takács Döme, Csi-
szár Attila, Földesi Tamás).
III. helyezett: KISCSIKÓK
csapata (Kiss Kriszti,
Megyesi Kati, Harsányi
Ádám, Kovács Péter, Nagy
Máté, Kaszap Zsolt, Nagy
Bence).
A napközben vásárolt
tombolákat is ekkor sor-
solták. Az Euro Trend Kft.
által felajánlott fõdíj egy
100 ezer forintos üdülési
lehetõség Bükkszéken,
négy személyes apartman-
ban, egy hétre. A további
22 db 40 000 forintos
nyereményt is örömmel vet-
ték át a nyertesek, amelyek
szintén oda szóltak, csak
rövidebb idõre. A Kincs-
keresõ verseny sorsolása
után a Téka zenekar -
"Vadvirágok "lemezbemu-
tató zenéjére relaxálhattak
vagy perdülhettek táncra
az ott lévõk. 
Nagyon szép, tartalmas
kikapcsolódást nyújtó nap
volt, színvonalas rendez-
vény. Remélem, ezek után
sajnálja, aki nem vett részt
benne.

(a fotókat Graff Gergely
készítette)
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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-
14  Vasárnap:zárva  Honlap: www.hgvk.hu
Júliusban  és  augusztusban  szombati  napokon  a  könyvtári  nyitva  tartás  szünetel!

Bánóczy Istvánné, Dr. Bokor Péter, Dr. Bokor Péterné, Encián és Tüzes Kft Dr. Parádi Enikõ, Géczi Viktória és Mária (Budapest),
Kollárné Ott Mariann, Kürti Zoltán, N. Petõ Ilona, Merészné Kacsora Viktória, Szakadáti Tamara (Szigetszentmiklós), Szilágyi
Ildikó (Tököl), Vatti család. Köszönjük Szikszai Istvánnak és Zakariás Attilának, hogy ismét segítettek a könyvtári építkezésnél
az anyagok rakodásánál. Támogatásukat köszönjük! 

Miszori Sándorné könyvtárigazgató   és   munkatársai

VVÁROSI KÖNYVTÁR TÁMOGATÓI
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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!

Egy villanásnyi dicsfény a múltból

Köszönetnyilvánítás

Május 7-én és 8-án a Hely-
történeti Gyûjteményben a
Múzeumok majálisa kere-
tében megrendezésre kerü-
lõ programunkon sok neves
szigethalmi sportoló és
több általános iskolás osz-

tály vett részt. A majális ap-
ropóját az adta, hogy az
idõszakos kiállításban szi-
gethalmi neves sportolókat
ismerhettek meg a látoga-
tók. Május 7-én a délelõtti
órákban tartalmas mûsor-
ral vártuk a hozzánk elláto-
gatókat, a mûsorban közre-

mûködtek a Gróf Széchenyi
Általános Iskola 7/a osztá-
lyos tanulói, Kelemen Lilla
osztályfõnök vezetésével. Az
összeállításukban feleleve-
nítették az olimpiák törté-
netét, megható epizódként
megjelent egy futó, aki az
Olimpiai lángot hozta és
meggyújtotta az Olimpiai

fák lyát .
Program-
juk továb-
bi részé-
ben izgal-
mas Judo
bemuta-
tóval és
t o r nász
bemutató-
val káp-
ráztatták
el a ven-
dégeket.

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni Kelemen Lilla tanár-
nõnek, hogy felkészítette
osztályát, köszönjük a 7/a
osztálynak aktív közremû-
ködését, valamint a Buda-
örsi Judo Team és Mikó
Zoltán tornász színvonalas
bemutatóját. Megköszön-

jük Op Vesna tanár úrnak,
hogy az Olimpiák történe-
téhez való dekorációt elké-
szítette. A mûsor további
részében még felléptek a
Seizan Karate-Do sport-
egyesület tagjai Haas
Zoltán vezetésével és a kis
múzeumi udvarunkon fer-
geteges karate bemutatóval
kápráztattak el minket.
Nem mindennapi élmény-
ben volt részünk, amikor az
egyesület tagjai szamuráj
kardal mutatták be tudá-
sukat, ügyességüket. Fel-
léptek továbbá a Sziget-
szentmiklós-Tököl sporte-
gyesület Kick-boxosai. Hi-
hetetlen energiával küzdöt-
tek a fiatalok, mindenki
nagy ámulattal nézte az
óriási ökölcsapásokat. A
szombati rendezvényünkön
felléptek még a Thai Chi
Baráti Kör tagjai, kellemes
hangulatot varázsoltak ker-
tünkbe.  

Köszönjük közremûködésüket
minden sportszervezetnek,
akik részt vettek. Megkö-
szönjük Sziklavári Sándor-

nak, Sziklaváriné Mariká-
nak, Nagy Kálmánnak,
Kleineizel Anikónak, hogy a
rendezvény elõkészületei-
ben segítségünkre voltak. A
vendéglátásban való segít-
ségét köszönjük Kunzerné
Áginak, Gere István Sütö-
déjének.

A polgárõrség részérõl
Sallai Zsigmondnak és
Kristály Krisztofernek. Az
Õskultúra Alapítvány ré-
szérõl Magyar Attilának,
hogy sporteszközzel járult
hozzá programunkhoz.

Kertünk szebbé tételéhez
nagyban hozzájárult Kovács
Ilona, segítségét megköszön-
jük. A Vágola család régi
temetõben lévõ sírját meg-
javította Vámosi András
sírkõ készítõ, a család és a
Helytörténeti Gyûjtemény
nevében is köszönjük.

DEEÁÁKK GÁÁBBOORR

ex vízilabdás
SZ.L.E. elnöke

Kedves meghívásnak tet-
tem eleget minap. A városi
helytörténeti múzeum hí-
vott egy kiállítás megnyitá-
sára. Péntek délelõtt volt,
munkaidõ miatt nehezen
jutottam el, így az utolsó
pillanatban érkeztem. Nagy
meglepetésemre már mesz-
szirõl jól láthatóan megtelt
a múzeum kertje. A kapu-
ban fogadták a látogatókat
nagy -nagy szeretettel váro-
sunk polgármestere Fáki
László és alpolgármester

asszonyai Ferenczi Edit és
dr.Shuller Erzsébet. Bel-
jebb lépve nagy örömmel
fedeztem fel régi clubtár-
sakat és hírbõl vagy újság-
ból, tévébõl ismert neves
sportolókat. Nem sok idõ
maradt az üdvözlésre, mert
kezdõdött a hivatalos prog-
ram. Városunk aktív spor-
tolói és diákjai adtak elõ
egy színvonalas bemutatót
és mûsort, majd megnéz-
tük a sporttörténeti kiál-
lítást, amit a mi fáradhatat-
lan Icánk szervezett.

- Jó volt nézni a sok féltve
õrzött érmeket, okleveleket,
kupákat, sporttörténeti

emlékeket, amit
városunkban lakó
vagy itt lakott
sportolók adtak a
kiállítás rendelke-
zésére.
- Jó volt beszélget-
ni a "régi" és aktív
sportolókkal.
- Jó volt feleleve-
níteni a régi és új
történeteket.
- Jó volt nézni ak-
tív fiatal sportoló-
ink szemében azt a tüzet,
ami régen és talán egy kic-
sit még most is ég ben-
nünk.
-J ó volt egy kicsit újra átél-
ni a régi dicsõségeket.

-Jó volt másnap vissza-
menni és még egyszer vé-
gignézni a sportbarátaim és
saját emlékeimet.
Köszönöm ezt a szép él-
ményt.



TÓÓTTHH CSSAABBAA

Szigethalmi  sikernek  örül-
hettünk  a  Katasztrófavédel-
mi  Ifjúsági  Verseny  Pest
megyei  döntõjében  is,  ahol
mindkét  korosztályban  a
Szent  István  Általános  Is-
kola  csapata  gyõzött.  Így  a
szigethalmi  intézmény  ver-
senyzõi  képviselhetik  me-
gyénket  az  országos  döntõ-
ben,  melyet  május  21-222-
én  rendeznek  Zánkán,  a
Gyermek-  és  Ifjúsági  Cent-
rumban.

A tavalyi évben az általános
iskolás korosztályban már

letette a névjegyét a Szent
István Általános Iskola,
hiszen elhódították a Pest
megyei vándorkupát. A si-
ker lendületet adott a fiata-
loknak, és önbizalmat a fel-
készítõ tanároknak, mely
az idei évre is kitartott. A
tavalyi gyõztes csapat az
intézmény alapítványának
színeiben a középiskolás
korosztályban nevezett a
felmenõ rendszerû verseny-
re, akik karöltve a nyolca-
dikosokra épülõ általános
iskolás csapattal érték el a
fent említett sikereket. 
A megyei döntõn tesztírás
és tizennégy állomáshely
várt a fiatalokra a százha-
lombattai Csónakházban. A

tesztírás során az elméleti
felkészültséget mérték a
rendezõk, mely tûzoltó, pol-
gári védelmi, elsõsegély-
nyújtó, környezetvédelmi,
valamint közlekedési is-
meretekre épült. A dinami-
kusan lebonyolított 14 állo-
máshely viszont már nem
csak elméleti, hanem fizi-
kai-technikai felkészültsé-
get is igényelt a verseny-
zõktõl: veszélyhelyzeti cso-
mag összeállítása; mocsár-
járás; segélykérés menete;
biodiverzitás, természetvé-
delmi állomás; sérült szál-
lítása kézben; elsõsegély-
nyújtási ismeretek; árvíz
elleni védmû; DROG pre-
venció; környezetvédelmi
ügyességi; kerékpáros ü-
gyességi pálya; sérültszál-
lítás hordágyon; Airsoft

lövészet; tûzoltás puttony-
fecskendõvel; veszélyes a-
nyag, ADR ismeretek. 
A Barva Miklós által veze-
tett szigethalmi csapatok az
eredményhirdetés során az
elsõ helyet elismerõ kupák,
érmek és ajándékok mellett
számos különdíjban is ré-
szesültek. 
Általános Iskolás csapat
tagjai: Rácz Szabina, Judik
Richárd, Kristály Christopher,
Zólyomi Róbert. 
Középiskolás csapat tagjai:
Szalontai Nóra, Cséfalvay
Balázs, Cséfalvay Mátyás,
Szabó László Attila. Pest
megye már megtanulta a
szigethalmi intézmény ne-
vét, remélhetõleg május 22-
én a név országos hírûvé
válik.
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Oktatás

SZIGETHALMI SIKER A MEGYEI DÖNT BEN

A Föld napja - április 22.
Ebben az évben is megemlékeztünk otthonunkról, a Földrõl.
Mindannyian tudjuk, hogy védeni, óvni kell, hisz egyre több
veszély fenyegeti, amelynek legtöbbjét mi magunk okoztuk.
Tennünk kell, hogy az úgy nevezett visszafordíthatatlan vál-
tozásokat legalább lassítsuk, de mindenképpen felhívjuk rá a
figyelmet. A fiatalok, a gyerekek, a diákok számára szervez-
tünk olyan programokat a Szent István Általános Iskolában,
melyek sokrétûségükkel ezt a figyelemfelkeltést szolgálták.
Voltak osztályok, melyek a Fõvárosi Állatkertbe látogattak,
elõadásokat hallgattak, vetélkedõkön vettek részt. Más cso-
portok a város utcáin szemet szedtek, még megint mások
virágot ültettek az iskola kertjében. A diákok nagyon aktívan
vettek részt a programokban, és nagyon élvezték a "védelmi"
munkát, mellyel közvetlenül saját környezetüket védik, köz-
vetve pedig védik jövõjüket.

Megyei Csecsem - és Kisdedgondozó Verseny 
Iskolánk csapata Dr. Békássyné Kocsis Györgyi tanárn felkészítésével és vezetésével 2010. május 15-én Megyei Csecsem- és Kisded-
gondozó Versenyen vett részt. Vöröskeresztes ismeretekbl megyei I. Csecsem- és kisdedgondozásból megyei IV. helyezést értek el.
A "Bébicsszök" csapat tagjai: Balogh Szidónia, Dojcsár Nikolett és Rácz Szabina 8.a osztályos tanulók Gratulálunk eredményükhöz!

Házi hangverseny
"Megmondom a titkát édesem a dalnak:

Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat.
Mindenik embernek a lelkében dal van
És a saját lelkét hallja minden dalban.

És akinek szép a lelkében az ének,
Az hallja a mások énekét is szépnek."

Május 7-én elõször, hagyományteremtõ szándékkal,
hangversenyt rendezett iskolánk, a Szent István Általá-
nos Iskola. Minden diákunk, elsõtõl nyolcadik osztályig,
aki zenét, éneket, táncot tanul, bemutatkozott, egyedül
vagy csoportban. A diákok rendkívül színes, tetszetõs
programmal tették emlékezetessé a délutánt. Külön érde-
kesség volt, - mert gyerekeink utánpótlásként táncolnak
velük - hogy a Sziget néptánc-csoport is megtisztelte mû-
sorával az elõadást. Simsik Zsuzsanna igazgatónõ kie-
melte bevezetõjében, mennyire büszkék vagyunk arra,
hogy tanulóink "ebben az iskolában nemcsak a klasszi-
kus tantárgyak rejtelmeit sajátítják el, hanem a mûvésze-
tek világában is biztonságosan tájékozódnak." 

Hiszen hangversenyekre, képzõmûvészeti kiállításokra
járnak, sõt az AMME évente két alkalommal rendez
iskolánkban kiállítást. Igazgatónõ a diákok és felkészítõ
tanáraik áldozatos munkáját Babits Mihály (Második
ének) gyönyörû verssoraival köszönte meg, mely rendez-
vényünk mottója is egyben.



LUUKKÁÁCCSSNNÉÉ MEEZZEEII PIIRROOSSKKAA

Beköszöntött a tavasz, az
újjászületés, megújulás i-
deje. Érezzük a közelgõ
szabadságot is. Ahogy jö-
vök-megyek az iskolámban,
kihallom a tantermekbõl,
mivel foglalkoznak éppen.
Ilyenkor tájt szokatlan dol-
gokat veszek észre - ami
nem számolás, nem olva-
sás, nem történelem. Vala-
hogy semmiféle tananyag-
hoz nem kötõdnek szoro-
san. Az újdonság, a frisses-
ség hangjai ezek: versikék,
dalocskák, ismeretlen szö-
vegek, a tanárok furcsa

instrukciói. És akkor rájö-
vök: " aha, készülnek a KI
MIT TUD?-ra". Gondolom,
a többi iskolában is így van
ez, a sok kötelezõ feladat
mellett másféle dolgokat is
lehet mûvelni, feszegetni a
megunt határokat: énekel-
ni, táncolni, jeleneteket
próbálni. 2010. április 15-
én pedig elérkezett az idõ,
hogy ezeket a nem éppen
iskolás tudásokat a gyere-
kek bemutassák a speciális
tagozatosok kistérségi Ki
mit tud?-ján, melyet a Szent
István Általános Iskola ren-
dezett. Vendégeink Tököl-
rõl, Szigetszentmiklósról,
Dunaharasztiból, Ócsáról
érkeztek, csaknem hatva-
nan. Sokuk régi ismerõ-
sünk, hiszen évrõl évre ta-
lálkozunk, láttuk õket kis-

iskolásként kicsi produk-
cióban fellépni, és tanúi
lehetünk fejlõdésüknek,
ami komolyabb mûsorszá-
mok elõadásában is megje-
lenik. Elmondhatjuk, hogy
ezen a hûvös, esõs délutá-
non mi, az iskola ebédlõjé-
ben vidám órákat töltöt-
tünk együtt. Láttunk bábe-
lõadást, táncot, hallottunk
mesét, tréfás és komoly
verseket, énekszámokat,
musicalrészletet. Tudtunk
szorítani a piciknek a mon-
dókázás közben, önfeledten
énekelni-tapsolni a régi slá-
gerek alatt, és nagy csend-
ben, áhítattal figyelni a ko-
molyabb, elmélyültebb pro-
dukciók hatására. Nem is a
versengés hangulata volt
jellemzõ a délutánra, hanem a
kíváncsiság, az öröm, a jó-

kedv. Gondterhelt legfel-
jebb a zsûri lehetett, hiszen
nekik helyezéseket kellett
kiosztani. Látva a gyerekek
és a felkészítõ tanárok mo-
solygását, ez is nagyszerû-
en alakult. Regényi Tibor-
né, Aranka, a tõle megszo-
kott rutinnal elnökölt, és
kedves, biztató szavakkal
értékelte a résztvevõket.
Amíg a zsûri döntéshoza-
talra elvonult, addig élvez-
hettük a bõséges vendéglá-
tást és a Happy and Band
zenéje nyomán kialakult
fergeteges hangulatot. Ez
az élmény könnyebbé teheti
a helytállást az elõttünk
álló feladatokban, az év vé-
gi hajrában. A kellemes
délutánnak lesz folytatása -
jövõ tavasszal mindenkit
visszavárunk!

Étkezési térítési díj befizetésérõl

A Szivárvány Bölcsõdében az étkezési térítési díjat havon-
ként a tárgyhónapot követõ 10. napjáig kell befizetni a
gazdasági irodában. A befizetés idõpontját, az átadó helyi-
ségekben lévõ faliújságon tesszük közzé. Három nap áll
rendelkezésre, hogy minden szülõnek legyen ideje és
módja, fizetési kötelezettségét teljesíteni. Az egyénenkénti
befizetési összegekrõl pedig, a kisgyermekek öltözõ szek-
rényében helyezünk el értesítést. Jól mûködik a kis-
gyermekek távolmaradásának bejelentése, és így csak a
ténylegesen igénybe vett napokra fizetnek a szülõk térítési
díjat. Az intézmény megnyitása óta, ha elõfordultak is né-
mi fennakadások a befizetések teljesítésével, az csak a
tartós betegségekbõl adódó hiányzások miatt volt. A gaz-
dasági nehézségek ellenére is, minden szülõ igyekszik be-
tartani a fizetési határidõt. Szomorú tény, hogy 2008-as
évhez viszonyítva, a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosult kisgyermekek aránya megtöbbszörözõdött.

Bedõné 

Bölcsdék Napja 
SZZEEDDLLÁÁRRNNÉÉ PÁÁNNTTYYAA VEERROONNIIKKAA

Magyarországon 2010-ben elõször, hivatalosan is emlé-
kezhetünk azokra, akik 158 évvel ezelõtt, 1852. április
21-én megnyitották Budapesten, a Kalap utcában az or-
szág elsõ bölcsõdéjét. Az ünnepélyes nyitáskor a nép elö-
zönlötte az utcát éljenzéssel adott kifejezést érzelmeinek.
Az elsõ bölcsõde egyleti úton jött létre. A bölcsõdei mozga-
lom elindítása a Pesti Elsõ Bölcsõdei Egylet érdeme. En-
nek emlékére a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
2010-ben hivatalosan is a bölcsõdék napjává nyilvánítot-
ta április 21-ét. Ezt a jeles napot természetesen mi is
megünnepeltük, de mivel országszerte elsõ ízben rendez-
tek ilyen ünnepségeket a bölcsõdékben, nem volt egy vo-
nal, amit követhettünk volna. Minden intézmény máskép-

Szeretettel meghívunk minden kicsit és nagyot az I. Szi-

várvány Gyereknapra. Helye: Szivárvány Bölcsõde Sziget-
halom Rákóczi F. u. 149/a. Ideje: 2010. június 11. (péntek)
15:00-18:00-ig. Bõvebb információ: www.szivarvanybolc-
sode.hu honlapon, illetve bölcsõdében. Színes programok,
tombola várja az érdeklõdõket, és egy fergeteges koncert
az Alma együttes elõadásában. 

A Zöld Óvoda Méhecske csoportja nevében köszönetet

mondok Takács Zoltán asztalos apukának a nívós faipari mun-
kákért, melyekkel megszépítették gyermekeink környezetét.
Köszönettel: Zoltay Árpádné Ibolya néni, óvodapedagógus

Bubenkó Luca beteg-

sége felszínre hozta,
hogy Szigethalmon
sok-sok gyerek küzd
ilyen vagy hasonlóan
súlyos gondokkal. Luca
jobban van, túl van a
kemoterápiás kezelé-
seken, és várja, hogy
újra óvodába jöhes-
sen.  Ez adta az ötle-
tet, hogy létrehozzuk
a Szigethalmi Beteg
Gyerekekért Alapítványt,
melynek alakuló ülése
2010. május 13-án volt.
Ezen részt vett Fáki László polgármester úr, Till Györgyi
vállalkozó, Vásárhelyi Nagy Mária és jómagam. Az alapít-
vány céljaként határoztuk meg a Szigethalmon a fogya-
tékkal, daganatos betegségekkel, születési rendellenes-
ségekkel küzdõ gyerekek segítését 0-18 éves korig. 
Szeretnénk  kérni  azon  segítõ  szándékú  emberek  segít-
ségét,  akik  az  alapítványt  anyagilag,  erkölcsileg  támogat-
ni  tudnák,  vagy  a  munkájában  részt  kívánnak  venni.
Köszönettel: Csurcsiáné Török Ilona /Tel: 06-70-938-9796/

2010. június Szigethalmi Híradó 13. oldal

Ki mit tud?
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pen látta ezt a napot. Volt, ahol nem fogadták aznap a
gyerekeket, hanem elvitték az intézmény dolgozóit kirán-
dulni, máshol egy ünnepség keretében emlékeztek. Mi, a
Szivárvány Bölcsõdében úgy döntöttünk, hogy mind a ki-
csik, mind pedig az intézményben dolgozók megérdemlik,
hogy picit ünnepelve legyenek. A gyerekek három alka-
lommal vehettek részt olyan programon, melyet felszaba-
dultan élvezhettek, mert korukhoz, fejlettségükhöz igazo-
dott. Elsõ ízben egy zenés mûsort tekinthettek meg Zoli
bácsi és Ani néni tolmácsolásában. Kicsik és nagyok e-
gyaránt mosolyogva énekelték az ismert dalokat, mond-
ták a mondókákat, verseket. Vidáman táncoltak, s az elsõ
megszeppenés után már semmi sem tartotta vissza a
bátrabbakat attól sem, hogy megpengessék ama gitárnak
a húrjait, melybõl felcsendültek az ismerõs dallamok.
Következõ napon a Helytörténeti Gyûjtemény kedves dol-
gozóinak, Kleineizer Ilonának és Horváth Barbarának
közremûködésével, minden kisgyermek saját kezûleg ké-
szíthetett nemezlabdát. A gyerekek hihetetlenül élvezték a
mûveletet, szívesen görgették apró tenyereik között a
gyapjút, melybõl a szappanos víz hatására néha nem egé-
szen kerek, de saját készítésû labdácskák születtek.  Az
utolsó napon az óvó nénik bábelõadását tekinthették meg
a bölcsisek. Már azt is nagy érdeklõdéssel figyelték, aho-
gyan a díszletet felállították, de amikor az elõadás elkez-
dõdött hol megszeppenve, hol érdeklõdve, hol pedig han-
gosan kacagva csodálták az elõadást. A mese végén még
egy közös éneklés is kialakult.  A gyermekprogramok ez-
zel véget is értek. A rendezvénysorozat zárásaként a Szi-
várvány Bölcsõde és védõnõi Szolgálat minden dolgozója
részt vett egy állófogadáson, ahová meghívást kaptak a
város vezetõi, valamint az intézményvezetõk. Fáki László
polgármester úr után Miklósné Horváth Katalin a frissen
kinevezett vezetõnk mondott beszédet, majd Gémesi
Jánosné szakmai vezetõtõl hallhattunk egy rövid áttekin-
tést a bölcsõdék múltjáról és jelenérõl.  Ezt követõen min-
denki átvehetett egy apró ajándékot, majd kötetlenül be-
szélgethetett, fogyaszthatta a friss pogácsákat, finom sü-
teményeket. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenki-
nek az áldozatkész segítségét, munkáját, felajánlását. Kü-
lön köszönet: Ani néninek és Zoli bácsinak (Napsugárszi-
get) a zenés mûsorért, Kleineizer Ilonának, és Horváth
Barbarának (Helytörténeti Gyûjtemény) a nemezeléshez
szükséges gyapjú biztosításához, a Négyszínvirág Óvoda
bábosainak, a kellemes percekért, név szerint: Csurcsiáné
Török Ilona, Marlin Erika, Takácsné Kispál Györgyi,
Márainé Kovács Zita, Koleszár Tamásné. A sok finom-
ságért, enni- és innivalóért Török Csabát, a Pribomeat
Kft-t, Regényi Tibornét, és az Ag Foods Kft-t illeti köszönet.

A KOMPETENCIA ALAPÚ NEVELÉSR L II.

TAASSNNÁÁDDII TÜÜNNDDEE

intézményvezetõ

A kompetencia alapú
nevelésben nagy hangsúlyt
fektetünk az integráció, az
együttnevelés megvalósu-
lására. Ebben az esetben
nem csak a sajátos nevelési
igényû, bizonyos fogyaték-
kal élõ gyerekek befoga-
dásáról van szó, hanem
arról is, hogy a különféle
hátterû, képességû, nem-
zetiségû, vallású gyerekek
ugyanabban a közösségben
nevelkednek - válogatás
nélkül. Abból indulunk ki,
- amivel gondolom, min-
dannyian egyetértünk, -
hogy minden gyerek más.
Más képességekkel ren-
delkeznek az egyes terü-
leteken, másféle génekkel
születnek, más az érdek-
lõdési körük, más a tem-
pójuk, másféle környe-
zetbõl érkeznek óvodába,
iskolába. A másság nem
valami negatívumot, ha-
nem egyben sokszínûséget
is jelent, amibõl rengeteg
értéket lehet csiholni, ha jó
szerszámot használunk
hozzá.

Ha viszont mások, nem is
várhatjuk el tõlük, hogy
ugyanazt a teljesítményt
nyújtsák mindannyian, e-
zért arra kell törekednünk,
hogy minden gyereknek
önmagához mérten kínál-
junk feladatokat, nekik
való módszerekkel, idõtar-
tammal, segítségnyújtás-
sal, rájuk méretezett elvá-
rásokat állítsunk eléjük.
Egyszóval differenciáljunk
minden egyes tevékenység-
ben. Ha a gyermek elé túl
magas követelményt állí-
tunk, kudarcként éli meg
sikertelenségét, ezáltal el-
veszíti motiváltságát, és
valami másban keres örö-
möt, ami gyakran nem a
felnõtteknek tetszõ ered-
ményt hoz.  A differenciálás
módszerével élve egyben le-
hetõséget is adunk minden
gyereknek arra, hogy saját
képességeihez mérten fej-

lõdhessen, és ne legyen va-
lamely hátrányt okozó té-
nyezõ miatt eleve kudarcra
ítélve a tanulásban. Min-
den gyereknek van olyan
pozitívan értékelhetõ tulaj-
donsága, képessége, amit
erõsítve sikerélményhez
juttathatjuk, és ezáltal mo-
tiváltabbá válhat.

Az óvoda feladata ebben a
folyamatban elsõsorban az,
hogy azokat a képességeket
megalapozza, amelyek
majd az iskolai élethez, a
tanuláshoz szükségesek,
így a beszédkészség, a szö-
vegértés, a problémameg-
oldó képesség, az együtt-
mûködéshez és alkalmaz-
kodáshoz szükséges képes-
ségek megalapozása és fej-
lesztése. Mindezeket a fel-
adatokat elsõsorban olyan
tevékenységek kínálatával
törekszünk elérni, ame-
lyekben érvényesülhet a
gyermekek természetes kí-
váncsisága és érdeklõdése,
amelyben teret kaphat a
megismerési vágyuk, és a-
mi egy oldott légkörû, gye-
rekre figyelõ közösségben
zajlik. Ahol bátran el lehet
mondani gondolataikat, és
ahol természetes, hogy a
kérdésekre együtt keressük
a választ.



SCCHHIINNDDLLEERR TÍÍMMEEAA

Új szigethalmi lakosként,
csak hallomásból tudtunk
róla, hogy korábban ho-
gyan volt megoldva a böl-
csõdés korú gyerekek nap-
pali elhelyezése. A pár hó-
napos kisbabánkat a vado-
natúj a bölcsõde átadásá-
nak elsõ hetében beírattuk
és milyen jól tettük, mert a
várólista véget nem érõnek
bizonyult. Szerencsések
voltunk, ugyanis tavaly
õsztõl a mi kis szemünk
fénye bölcsis lett! A nyár
folyamán igyekeztünk õt
felkészíteni, hogy mi vár
majd rá az õ "dolgozójá-
ban", a bölcsiben, bár mi
sem voltunk teljesen tisz-
tában vele, hogy mire szá-
míthatunk. Elérkezett az
õsz, és elkezdtünk bölcsibe
járni. Az elsõ hónap komoly
megpróbáltatás volt mind-
annyiunk számára. A gon-
dozónõk mégis határtalan
türelemmel és kedvességgel

kezelték a folyton csak bõ-
gõ kislányunkat. Látták
rajtunk is, hogy a szívünk
mennyire összeszorul, mert
egyelõre csak sírni láttuk a
gyermekünket. Kedves sza-
vaikkal igyekeztek meg-
nyugtatni bennünket is,
hogy majd meglátjuk, meg
fogja szokni, és ez a viselke-
dés természetes. És nekik
lett igazuk: minden átme-
net nélkül, egyik reggel már
nem sírva, hanem fülig érõ
mosollyal az arcán szaladt
be a kislányunk, egyenesen
a gondozónõ ölébe!
Most - mindössze fél évvel
késõbb - csak ámulunk és
bámulunk, hogy mennyit
változott a bölcsi hatására
a kislányunk viselkedése.
Sokkal önállóbb, mintha
itthon maradt volna. A gon-
dozónõk szakértelmûk és
tapasztalataik birtokában
sokkal bátrabban (és el kell
ismernünk: sikeresebben)
tanítják önállóságra cseme-
téinket, mint mi magunk. A
csöppségek pedig nagyon
élvezik ezeket a kihívásokat

és örömmel igyekeznek vég-
rehajtani a kis feladataikat.
Itthon pedig szívesen meg-
mutatgatja, hogy milyen
ügyesen tudja már felhúzni
a kis cipõjét, vagy táncolja
és énekli el a legutóbb ta-
nult kis dalocskát. Nekünk
pedig feldereng, hogy vala-
mikor mi is így adtuk elõ a
szüleinknek ugyanezeket a
produkciókat…
Mindemellett pedig öröm-
mel tölt el a tudat, hogy a-
míg távol vagyok TÕLE, ad-
dig is van, aki szeretettel
átöleli, megpuszilja, beta-
karja, vagy, ha kell, akkor
ugyanolyan -vagy még
nagyobb - szigorral állítja
sarokba.
Jó érzés reggelente látni,
hogy szívesen szalad be a
csoportba, és már a folyo-
són hallani, ahogy a sok ki-
csi nevetve kiáltozik, és ö-
römmel játszik. A nap vé-
gén pedig mindig részletes
beszámolót kapunk a kicsi
napjáról, kezdve, hogy
mennyit evett, jól aludt-e,
és egyáltalán: milyen kedve
volt aznap. És hogy még
szegényes a bölcsi felszere-

lése? Hát igen, de sok lele-
ménnyel a gondozónõk ezt
is ki tudják küszöbölni.
Már mi is gyûjtjük a kislá-
nyunk rajzait, a Mikulás-
ról, a húsvétról készült mû-
veit. Nagy örömmel készül-
tünk a farsangra, és na-
gyon édesek voltak a gyere-
kek a sok színes jelmezben!
Aki szeretné, annak a
születésnapját, névnapját
is megünneplik a csoport-
ban, és este otthon egész
kis elbeszélést hallhatunk
ezekrõl a rögtönzött "házi-
bulikról". Talán az évek
múlásával a játékok, má-
szókák száma meg fog sza-
porodni, de akkor is a leg-
fontosabb minden szülõnek
az lesz, hogy kik és hogyan
viselik gondját a csöppsé-
geknek.
Azok a szülõk, akik azt ter-
vezik, hogy a Szivárvány
Bölcsödébe íratják gyer-
mekeiket, megnyugodhat-
nak, mert kellemes környe-
zetben, szeretõ gondozók
között tudhatják majd
szemük fényét.
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A bölcsi, ahogy mi látjuk

Föld Napja a Zöld tagóvodában

SOOÓÓSSNNÉÉ BAALLOOGGHH JUUDDIITT

óvodapedagógus

Április 22-e ebben az évben
csütörtökre esett. Csütör-
tök. Ez a szó sokszor el-
hangzott már a héten, hi-
szen nagyon vártuk már ezt
a napot. A Föld Napját
megünnepelvén erre a nap-
ra tettük a babnevelõ ver-
seny zárónapját. Ahogy a
gyerekek reggel a szüleikkel
együtt megérkeztek az óvo-
dába, már jöttek is a fõbe-
járat mellett elhelyezett
asztalkához, ahol közösen
megnéztük behozott bab-
jaikat, és gondoskodásuk
jutalmaként átvehették
Babszem Jankó nyaklán-
caikat. A behozott babokat
és a kész babpalántákat
csoportonként tálcákra tet-
tük, így szépen lehetett
látni a bab csíráztatásának
különbözõ fejlõdési fokait,
hiszen a babszemeket a

gyerekek nem mind azonos
idõben kezdték el csíráztat-
ni. A tálcákon lassan már
nem volt szabad hely, és az
elõre elkészített Babszem
Jankó láncok száma is
jelentõsen csökkent. Persze
akadt olyan kisgyerek is,
aki ezen a napon találta
meg zsákjában a babsze-
meket, de természetesen
számukra is nyitva áll a
lehetõség Babszem Jankóik
átvételére, amint õk is
megkezdik a csíráztatás
folyamatát. Volt olyan cso-
port, ahol a babokat az óvo-
dai teraszon közösen nevel-
getik tovább, de sokan
inkább hazavitték õket. A
babnevelõ verseny lezárása
után a kertünk felé fordí-
tottuk figyelmünket, mert
ezen a napon a gyerekek
virágokat is hoztak az
óvodába, mellyel megszé-
píthettük kiskertjeinket.
Míg két óvónénivel egy 14
fõs csapat kiment az

Európa Ligetbe a posta
mellé, hogy ott egy szá-
munkra elõkészített ágyás-
ban palántázzanak, és ül-
tessenek, addig a csoportok
a többi óvónénivel gyönyö-
rûvé varázsolták a kisker-
teket. Beültették az otthon-
ról hozott virágpalántákat,
élettel teltek meg a kisebb-
nagyobb ládák, barátsá-
gosan hívogatva a gyereke-
ket óvodánk bejárata elõtt. 

Elõkerültek a kerti szerszá-
mok, szorgos kezek segítet-
tek az óvónéniknek ültetni,
és az összegyûjtött ágakat
kis dömpereiken elfuvaroz-
ni az arra kijelölt területre.
Munka után még maradt
egy kis idõ a játékra is,
majd amíg a gyerekek bé-
késen pihentek a délelõtti
munka után, addig néhány
szülõ szorgoskodott tovább
a kertben. Megcsiszolták a
játékokat, majd szépen
felosztva egymás között a

munkát, le is festették õ-
ket. A játékok így nemcsak
állagmegóváson estek át,
hanem a gyermekek szá-
mára biztonságosabbak és
esztétikusabbak lettek. 

Ezúton is szeretnénk min-
denkinek megköszönni azt
a segítséget, amivel e jeles
zöld nap megünnepléséhez
hozzájárult, hisz a babpa-
lánták gyermekeikkel e-
gyütt történõ nevelése, a vi-
rágpalánták beszerzése, a
kerti játékok felújítása
(köszönjük a Méhecske
csoport Szülõi Közösségé-
nek összefogását) mind-
mind nagy segítség volt
számunkra, mellyel hoz-
zájárultak gyermekeik
környezeti problémák irán-
ti fogékényságának, kör-
nyezettudatos magatartá-
sának megalapozásához,
kialakulásához.
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AEROBIKOS LÁNYOK ÚJRA A DOBOGÓN

Látogatásaink a város múzeumába

Az idén már két verseny izgal-
main vannak túl a Gróf Széc-
henyi Általános Iskola és a
SzASzA Klub aerobikosai. Elõ-
ször áprilisban a 6. Országos
Dinamik Gyermek Aerobik Ku-
pa, majd májusban a XV. Or-
szágos Dinamik Gyermek Ae-
robik Fesztivál egyéni- és csa-
patversenyein szurkolhattunk
a lányoknak. A  következõ  he-
lyezések  születtek:  Egyéniben:
Györfi Bernadett arany minõ-
sítéssel II.,  Huszti Nikolett ezüst
minõsítéssel III., plussz külön-
díj, Szántó Petra arany minõ-
sítéssel III., Fejszés Andrea
arany minõsítéssel III. plussz
különdíj, Györfi Dóra ezüst
minõsítéssel IV., Csikár Csilla
ezüst minõsítéssel V. Csapatban:

Buborékok-ezüst minõsítéssel
V., (Görhes Bianka, Kormányos
Nikolett, Marton Petra Lilla,
Novák Napsugár), Vadnyugati
csajok - arany minõsítéssel II.,
(Györfi Bernadett, Huszti
Nikolett, Nádas Anita, Nádas
Edina, Ökrös Hanna), Bûbájos
Boszorkák - arany minõsítéssel
II., (Dabasi Zsuzsi, Nagyváradi
Nóra, Papp Adrienn, Szántó
Petra), Füstbombák - arany
minõsítéssel II., (Csikár Csilla,
Györfi Dóra, Pákozdy Kata,
Tóth Ibolya, Zajzon Anita),
Pályát tévesztettek - arany
minõsítéssel III. (Csikár Zsófia,
Deák Brigitta, Fejszés Andrea,
Molnár Ági, Várady Éva, Zupka
Eszter), Tûzrõl pattant me-
nyecskék (step csapat) - arany

minõsítéssel I. (Csikár Csilla,
Deák Brigitta, Györfi Dóra,
Pákozdy Kata, Tóth Ibolya,
Zajzon Anita, Molnár Ági,
Várady Éva, Zupka Eszter).
Gratulálunk! Ezúton szeret-

nénk megköszönni a Szigethal-
mi Aerobik és SZAbadidõsport
Klub nevében a  Violet Kanga-
roo Kft. támogatását, és a név-
re szólóan részünkre készített
szabadidõruhát.

ÓNÓDYNÉ PAPP ADRIENN NAGYNÉ

KIRCHNER KATALIN

kísérõ pedagógusok

Gratulálunk a Helytörténeti
Gyûjtemény vezetõjének Kleineizel
Mátyásnénak a változatos,
sokoldalú rendezvényeihez,
amelyekkel meglepi Szigetha-
lom város fiataljait és öregjeit.
Rendszeres látogatói lévén sze-
retnénk a két legutóbbi ren-

dezvény nagyszerûségére fel-
hívni a figyelmet. A Sporttör-
téneti kiállításra a Gróf Széc-
henyi István Általános Iskola
3.b osztályával mentünk, ahol
a gyerekek elragadtatással
hallgatták a vezetõ beszámoló-
ját a kiállított anyagról, és
irigykedve nézték a város ki-
emelkedõ sportolóinak kupáit,
érmeit, okleveleit és egyéb re-
likviáit. A Múzeumok Majáli-
sának sportbemutatói rendez-

vényére a legkisebbeket, az
elsõ osztályosainkat vittük
el, ahol picinyeink megis-
merkedhettek az olimpia
történetével, amelyet legna-
gyobb meglepetésünkre is-
kolánk 7.a osztálya adott
elõ Kelemen Lilla osztály-
fõnök vezetésével. 
Igazán sok érdekességet rejtett
kicsinyeink számára a Judo,
Karate és Kick-box bemutató.
Mindkét programról jókedvûen

és sokat tanulva mentünk
haza.  
Köszönjük az élményeket! 

A költészet napja 
Április 11.

József Attila születésnapja okán vers-
mondó versennyel emlékeztünk meg a
költészet napjáról a Szent István Általá-
nos Iskolában. A diákok nagy számmal
készültek a magyar költészet klassziku-
saiból, Petõfi, József Attila, Radnóti ver-
seibõl. "Aki ma itt verset mond, az mind
gyõztes, hiszen megtanulta a magyar köl-
tészet egy gyöngyszemét." - mondta a ver-
senyzõknek köszöntõjében Simsik Zsu-
zsanna igazgatónõ. 
A közel harminc produkció után a zsûri a
következõ döntést hozta: az 5.- 6. osztá-
lyos korcsoport I. helyezettje Simon
Mihály (5.c) II. helyezettje Stud Renáta
(5.c) III. helyezettje Csorvási Eszter (5.a),
Kosztin Nikol Vanessza (5.c), Sándor
Zsófia (5.c) tanuló. A 7. - 8. osztályos
korosztály I. helyezettje Kristály Cristopher
(8.b), II. helyezettje Németh Leila (8. a) III.
helyezettje Németh Gábor ( 7.b) lett.
Köszönjük a felkészítõ tanároknak is -
Kohán Józsefnek, Kontha Gabriellának,
Pesti Józsefnénak, Vaslaki Juditnak -
hogy kellemes délutánt tölthettünk a
magyar költészet "körében". A verseny-
zõknek, valamint a nyerteseknek grat-
ulálunk, és bíztatjuk õket, õrizzék meg
versszeretetüket felnõtt korukban is.

" A titkokat az ujjaimnak mondom el" 
NAGYNÉ KIRCHNER KATALIN

A Gróf Széchenyi István Általános Iskola
1.a és 3.b osztálya nagyon várta már az
ápr.19-i hétfõt. Na nem enynyire az is-
kolát, inkább a délutáni programot. Ugya-
nis ekkorra hívták meg a Hegedüs Géza
Városi Könyvtár dolgozói Rosta Géza elõ-
adómûvészt, amely programra mi is hivat-
alosak voltunk. Az énekes-gitáros már jó
pár éve egyedül járja az országot gyerek-

mûsoraival és itt is nagy sikert aratott. A
gyerekek vidáman énekelték Ágai Ágnes
verseit, a népdalokat, hozzá rázhatták a
ritmust rumbatökkel. 
Köszönjük Miszori Sándornénak (Márti-
kának) és a könyvtár dolgozóinak, hogy is-
mét szerveztek egy olyan hangulatos dél-
utánt, amelyrõl a gyerekeink még a mai
napig is mesélnek. Reméljük, minél elõbb
elkészül a tervezett nagyobb terem, ahol
még több csemetét tudnak egy-egy ilyen
programon vendégül látni!

A KRESZ-parkban jártunk
Május 10-én, hétfõn délután elbicikliztünk az osztályom nagy részével a szigethalmi
KRESZ-parkba. Iskolánktól a parkig "élesben" közlekedtünk, az úttest szélén, az autók
mellett. Ügyesek voltak a gyerekek, betartották a szabályokat. A parkban védett környe-
zetben, felszabadultan kerekeztek. Jól éreztük magunkat, kipirultan, vidáman értünk
vissza a kellemes idõtöltés után.

Sziklainé Erzsike tanító néni és a 2.b osztály

AA  GGRÓF SSZÉCHENYI IISTVÁN ÁÁLTALÁNOS IISKOLA TANULÓI ÉS DOLGOZÓI NEVÉBEN SOK
SZERETETTEL MEGHÍVJUK ÖÖNÖKET AZ ALÁBBI,,  TANÉV VÉGI RENDEZVÉNYEINKRE::
2010.  június  11.  (péntek)  17  óra Ballagási ünnepély
2010.  június  14.  (hétf)    17  óra Gálamsor
2010.  június  21.  (hétf)  de.  9  óra  Tanévzáró ünnepély

Igazgatóság



KÓTI HENRIETT

4.b osztályos tanuló

2010. 05. 07-én az a megtisz-
teltetés ért, hogy osztálytár-
saimmal elutazhattam Nagy-
cenkre. Odaúton egyszer lát-
tunk egy turulmadár-szobrot
és nagy repceföldeket. Az út
igen hosszú volt, de megérte!
Mikor megérkeztünk, megtek-
intettük a Széchenyi Múzeu-
mot, amely a nagycenki kas-
télyban van berendezve. A vé-
gén láthattuk Széchenyi István
kiállított ruháit (amelyekben
halála napján volt). A mú-
zeumban jegyzetelni is kellett.
Amikor mindent megnéztünk,

kicsit álltunk, ettünk, ittunk a
francia kertben, amely a kastély
elõtt terül el.
Rövid gyaloglás után elértük a
Széchenyi Mauzóleumot. Itt
van eltemetve a legnagyobb
magyar, az õsei és az utódai.
Miután a sírt megkoszorúztuk,
újabb séta következett, azután
egy totó a jegyzetek alapján.
Majd buszozás után elértük a
Fertõ tavat, ahol madárlesre
indultunk az Õszirózsa tanös-
vényen. Itt nyári ludakat és
(valószínûleg) barna rétihéját
láttunk.
Az én véleményem szerint a
kirándulás szuper volt! Hála az
égnek csak egy kicsit kellett
várni a Mauzóleumnál, de ne-

kem minden nagyon-nagyon
tetszett! Köszönjük a tanárok-
nak (és mindenki másnak is),

hogy nekünk ezt a kirándulást
lehetõvé tették.

Nagy meglepetés érte a Négy-
színvirág Óvoda közlekedni ta-

nuló gyermekeit. A szi-
gethalmi PEDRÓ kocs-
mában 2010. május 1-én
megrendezésre kerülõ
motoros majálison tom-
bolát szerveztek a mo-
torosok által felajánlott
tárgyakból. Az ebbõl
befolyt összegbõl vásá-
rolták meg a PEDRÓ
motorosok a motoros
utánpótlás számára azt
a 13 db kismotort, ami 
2010. május 18-án ke-
rült átadásra a Kék

Tagóvoda udvarán. A gyerekek
azonnal, és nagy örömmel vet-

ték birtokba az új motorokat. A
nemes kezdeményezés azt a
célt is szolgálta a jelenlévõ mo-
torosok elmondása alapján,
hogy ne "bántsák", szeressék
õket! Azt is elmondták, hogy
ezt a kezdeményezést szeret-
nék az elkövetkezendõ években
hagyománnyá kialakítani. 
A kis óvodások - és az egyre
többet a Közlekedési Parkba
látogató kisiskolások - nevé-
ben is szeretnénk megköszönni
felajánlásukat.
Elsõsorban a PEDRÓ Motoro-
soknak, Ablak-Sugár Kft.-nek,
Impex 2000 Kft.-nek, Vajtai és

fiai Kft.-nek, valamint Tibi bá-
csinak, Fabók Istvánnak,
Sándor Anikónak, Jász Lajos-
nak, Pántya Istvánnak, Katona
József és Gyöngyinek, Márkus
Dezsõnek, Martonosi Viktor,
Erdõs Ambrusnak, nem utolsó
sorban a PEDRÓ kocsmának
és mindazoknak akik névte-
lenül, de hozzájárultak az ado-
mányhoz. A Négyszínvirág Ó-
voda óvodásai és dolgozói ne-
vében: 

Csurcsiáné Török Ilona 
tagóvodavezetõ
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KAAJJAATTII TÓÓTTHH ÁGGNNEESS

NÁÁDD BÉÉLLAA

1849. április 14-én a magyar
nemzet nagyjai kinyilvání-
tották akaratukat Debrecen
városában. Azt, hogy egy füg-
getlen, szabad hazában akar-
nak élni. Erre emlékezve
2010. április 14-én a "Sziget-
ország" történelem és a nem-
zeti múlt ápolása mellett el-
kötelezett pár tucatnyi apra-
ja-nagyja szintén hitetet tett.
Hitet tett amellett, hogy ha-
zánk hadtörténetének a leg-
dicsõbb lapjait író huszár-
ságra emlékezik. Az emléke-
zés keretét egy játékos baráti
tusakodás adta. MI a Szent
István Általános Iskola taná-
rai boldogok vagyunk, hogy
megszervezhettük ezt a ver-
senyt- iskolánk névadója

predesztinálja iskolánkat er-
re a nemes küldetésre. Büsz-
kék vagyunk arra, hogy társ-
rendezõként magunk mellett
tudhattuk a város MÚZEU-
MÁT és a Mikecz Kálmán Ha-
gyományõrzõ Bandériumot.
Hála a Városi Szabadidõköz-
pontnak a környezet is méltó
volt a témához. ( Csak hál is-
tennek kicsit szûken  voltunk!)
Mert bizony a helyi nebuló-
kon kívül Szigetszentmiklós
ás Szigetújfalu is kiállította
büszke "regimentjét".
Azt kell mondjam- így utólag-
egy rendkívül jó hangulatú
verseny zajlott itt a mi kis
városunkban. Nemes ellenfe-
lekkel tusakodhattunk, au-
tentikus huszárruhát tapo-
gathattunk, rácsodálkozhat-
tunk a versenyzõk csodás
alkotásaira, ismereteket sze-
rezhettünk…… ja és jókat

nevethettünk. De ez elsõsor-
ban nem verseny volt, hanem
a nemzeti emlékezet közös á-
polása, olyan valami, amire
nagy szükségünk van. Vala-
honnan ez a sor ugrik be:
"Emeld fel fejedet büszke
nép!" A versenyt végül a szi-
getszentmiklósi József Attila
Általános Iskola egyik csapa-
ta nyerte a szigetújfalui Móra

Ferenc Általános Iskola diák-
jai elõtt.
Hát hol voltak a mieink?!?
Nos, õk versenyen kívül bril-
líroztak. Mert hiszen MI
akkor gyõzünk, ha MI min-
dannyian büszke, múltunkat
ismerõ és annak fényes mo-
mentumait elismerõ magya-
rokká válunk!

Huszártörténeti verseny

GRÓF SZÉCHENYISEK KIRÁNDULÁSA NAGYCENKEN

Meglepetés
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Június 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.  kedd  18:00  Kiállítás  megnyitó  (Bankó  Katalin)      
2.  szerda  15:30  Asszonykórus            18:00  Regeneráció      
3.  csütörtök  9:00-114:00  Termékbemutató      

16:00  Vidám  Nyugdíjasok      
4.  péntek  18:00  Cserkészek          
5.  szombat  VÁROSNAPOK      
6.  vasárnap  VÁROSNAPOK      
8.  kedd  17:00  Nyugdíjas  Baráti  Kör  (kézimunka  kiállítás)      
9.  szerda  15:30  Asszonykórus        18:00  Regeneráció      
10.  csütörtök  9:00-114:00  Vegyeskereskedés                                                  

16:00  Mozgáskorlátozottak      
11.  péntek  19:00  Létminimum  Alatt  Élõk  Társasága      
12.  szombat  12:00  Kórustalálkozó-FFelnõttkórus        
14.  hétfõ  18:00  Szegfû  Klub      
16.  szerda  15:30  Asszonykórus                18:00  Regeneráció      
17.  csütörtök  10:00  Vidám  Nyugdíjasok  kerti  parti      
19.  szombat  10:00  Mozgáskorlátozottak      
22.  kedd  17:00  Nyugdíjas  Baráti  Kör      
23.  szerda  15:30  Asszonykórus                18:00  Regeneráció      
24.  csütörtök  16:00  Mozgáskorlátozottak      
25.  péntek  19:00  Létminimum  Alatt  Élõk  Társasága      
30.  szerda  15:30  Asszonykórus                  18:00  Regeneráció  

B o r d ó   t e r e mB o r d ó   t e r e m
1.  kedd  18:00  AMME,  Kulturális  Baráti  Kör      
2.  szerda  15:00  Rózsa  Gobelin      17:00  Felnõtt  kórus      
3.  csütörtök  17:00  IRKA      
4.  péntek  16:00  Felnõtt  kórus      19:00  Jobbik  Szigethalom      
5-66.  szombat,  vasárnap  VÁROSNAPOK      
7.  hétfõ  18:00  AA      
9.  szerda  15:00  Rózsa  Gobelin      17:00  Felnõtt  kórus      
10.  csütörtök  17:00  IRKA      
11.  péntek  16:00  Felnõtt  kórus    18:00  Cserkészek      
12.  szombat  12:00  Kórustalálkozó-FFelnõttkórus        
13.  vasárnap  8:00-110:00  Napsugársziget  Családi  Klub      
14.  hétfõ  18:00  AA      
15.  kedd  18:00  Vállalkozói  Fórum      
16.  szerda  15:00  Rózsa  Gobelin      17:00  Felnõtt  kórus      
17.  csütörtök  17:00  IRKA      
18.  péntek  16:00  Felnõtt  kórus      18:00  Cserkészek      
20.  vasárnap  8:00-110:00  Napsugársziget  Családi  Klub      
21.  hétfõ  16:00  Életmód  és  Egészségvédõ  Egyesület                  

18:00  AA      
23.  szerda  15:00  Rózsa  Gobelin      17:00  Felnõtt  kórus      
24.  csütörtök  17:00  IRKA      
25.  péntek  16:00  Felnõtt  kórus      18:00  Cserkészek      
27.  vasárnap  8:00-110:00  Napsugársziget  

Családi  Klub  -  Tehetséggondozás      
28.  hétfõ  18:00  AA      
30.  szerda  15:00  Rózsa  Gobelin      17:00    Felnõtt  kórus

S z í n h á z t e r e mS z í n h á z t e r e m
1.  kedd  15:00-116:00  Nyugdíjas  torna

19:00  Társastánc      
2.  szerda  10:00-112:00  Baba-MMama  Klub      
3.  csütörtök  19:00  Tai-JJi      
4.  péntek  10:00  Csiribiri  torna    19:00  Társastánc      
5.  szombat  VÁROSNAPOK      
6.  vasárnap  VÁROSNAPOK      
7.  hétfõ  15:00  Nyugdíjas  torna  17:30  Tai-JJi      18:30  Jóga      
8.  kedd  19:00  Társastánc      
9.  szerda  10:00-112:00  Baba-mmama  Klub      
10.  csütörtök  19:00  Tai-JJi      
11.  péntek  10:00  Csiribiri  torna    16:00-118:00  Bölcsõde  

(esõ  esetén)  19:00  Társastánc      
12.  szombat  9:00-112:00  Tai-JJi  meditáció                                  

12:00  Kórustalálkozó-FFelnõttkórus        
13.  vasárnap  10:00-112:00  OPGYH      
14.  hétfõ  15:00  Nyugdíjas  torna  17:30  Tai-JJi  18:30  Jóga      
15.  kedd  19:00  Társastánc      
16.  szerda  10:00  Baba-mmama  klub      
17.  csütörtök  19:00  Tai-JJi      
18.  péntek  10:00  Csiribiri  torna      19:00  Társastánc      
19.  szombat  10:00  Mozgáskorlátozottak      
20.  vasárnap  17:00  Tai-JJi      
21.  hétfõ  15:00  Nyugdíjas  torna  17:30  Tai-JJi  18:30  Jóga      
22.  kedd  19:00  Társastánc      
23.  szerda  10:00  Baba-mmama  klub      
24.  csütörtök  19:00  Tai-JJi      
25.  péntek  10:00  Csiribiri  torna    19:00  Társastánc      
27.  vasárnap  10:00-112:00  OPGYH      17:00  Tai  Ji      
28.  hétfõ  15:00  Nyugdíjas  torna  17:30  Tai-JJi  18:30  Jóga      
29.  kedd  19:00  Társastánc      
30.  szerda  10:00  Baba-mmama  klub  

S á r g a   t e r e mS á r g a   t e r e m
1.  kedd  8:30-110:00  Angol  tanfolyam      19:00  FIDESZ      
3.  csütörtök    8:30-110:00  Angol  tanfolyam      
5-66.  szombat,  vasárnap  VÁROSNAPOK      
8.  kedd  8:30-110:00  Angol  tanfolyam                                    
10.  csütörtök  8:30-110:00  Angol  tanfolyam      
12.  szombat  9:30  Eurotrend      
13.  vasárnap  9:30  Eurotrend      
15.  kedd  8:30-110:00  Angol  tanfolyam      
17.  csütörtök  8:30-110:00  Angol  tanfolyam      
19.  szombat  9:30  Eurotrend      
20.  vasárnap  9:30  Eurotrend      
22.  kedd  8:30-110:00  Angol  tanfolyam      
24.  csütörtök  8:30-110:00  Angol  tanfolyam      
26.  szombat  9:30  Eurotrend      
27.  vasárnap  9:30  Eurotrend      
29.  kedd  8:30-110:00  Angol  tanfolyam  
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LE C S Ó F Z VERSENY
A Szigethalmi Vállalkozók Szervezete
2010-ben is megrendezi hagyomá-
nyos LECSÓFÕZÕ versenyét, mely-
nek idõpontja: 2010. július 3. (szom-
bat) 16 óra (Gyülekezõ 15 órától).
Helyszíne: Városi Szabadidõ Központ
(Szigethalom, Sport u.4.)
Nevezési  díja: 500.- Ft/fõ (A helyszínen kell fizetni). 
A nevezési díj tartalmazza a lecsóhoz a paprikát, a para-
dicsomot, és hagymát, valamint egy sör- vagy üdítõ je-
gyet. Minden csapat csak egy lecsóval nevezhet! 
A fûszerekrõl és a jókedvrõl a résztvevõk gondoskodnak.
A jelentkezéseket minél elõbb az alábbi elérhetõségen várjuk:
Sziklavári Sándor: 06-20/667-9773
Dr Schuller Gáborné 06-70/459-1664

Szigethalmi Vállalkozók Szervezete

STRAMM LURKÓ
Ügyességi versenysorozat a Szigethalmi Életmódváltó
Klub szervezésében. 
Verseny  idõpontja: 2010. június 06 vasárnap 10-14-ig.
Rendezvény: A Város Napja 
Helyszín: Szigethalom, Sport u. u.
Nevezés: A helyszínen
STRAMM  LURKÓ  ovis  és  kisiskolás  kategória
Gyorsasági és ügyességi feladatok, egy elõre felállított
pályán és eszközökkel. A verseny egyszerû, mindenki által
könnyen megérthetõ gyakorlatokat tartalmaz, mely fej-
leszti a gyerekek mozgáskoordinációját, erõ-, és állóké-
pességét valamint hajlékonyságát és gyorsaságát is. A
versenyre 10 órától 14 óráig folyamatosan lehet jelent-
kezni. A feladatok elvégzéséért pontokat lehet gyûjteni. A
legügyesebb gyerekek nyereményt kapnak. 
Az abszolút legjobb megkapja a STRAMM LURKÓ meg-
tisztelõ nevet és vele egy értékes ajándék is. A verseny cél-
ja, hogy megszerettesse a mozgást a 3-10 éves korosz-
tállyal és növelje egészségtudatosságukat és ismeret-
anyagukat.
Eredményhirdetés: 14 óra 30 -kor, a nagyszínpadon

SISSY DANCE NAPKÖZIS TÁBOR
4-12 éves korig. Amit Mi nyújtunk: (életkori sajátosságok
miatt csoportbontásban): - mozgáskoordináció, ritmus-
érzék fejlesztés, - színpadi mozgás, balett-és show táncok-
tatás, - kézmûves foglalkozások, - medence party,
vetélkedõk, - napi 3-szori étkezés (reggeli, ebéd, uzsonna)
Tábor  helyszíne: Szigethalom Rákóczi Ferenc u. 145.
Négyszínvirág Óvoda, ahol csúszda, hinta, mászóka,
homokozó és egyéb játékok is megtalálhatók.

Az elsõ turnus 2010. június 21-én indul heti turnusok-
ban - hétfõtõl-péntekig 08.00-16.00-ig, de akár egy-két
napra is megoldható! Tábor ára: 15.000 ft/fõ/hét
Akció  testvéreknek,  barátoknak/barátnõknek:  
14.000 ft/fõ/hét
Exta  akció:  
a táborozók nyereménysorsoláson vesznek részt.
A nyertes szeptemberi hónapban heti 2 X 90 percben díj-
mentesen vehet részt a Sissy Dance tánciskola képzésein!
Bõvebb  információ: Molnár Szilvia 06 70/313-8423
info@gyerektanc.hu www.gyerektanc.hu



BALÁZS SÁNDOR TURZA

/B.A.S.A./

2010. április 17-én sokan
vártuk kíváncsian a Városi
Szabadidõ Központban az
AMME második alkalommal
- 2010-re - meghirdetett
versíró pályázatának ered-
ményhirdetését. Az országos
pályázatra beküldött anyag
értékelésében magam is részt
vettem, eleget téve az Alkotó-
mûvészek és Mûvészbarátok
Egyesülete felkérésének. Ön-
magában a kezdeményezés is
figyelemre, követésre érde-
mes. A verseket olvasva,
majd hallgatva, több is fel-
keltette érdeklõdésemet, és a
jelen sorok megírására ösz-
tönöztek: Sokszor hallhattuk
már, hogy nincs még egy o-
lyan ország, ahol annyi "köl-
tõ", pontosabban versíró,
rímfaragó koptatná a papírt
és a tollat, mint kicsiny
hazánkban. Persze, ha bele-
gondolunk, hogy talán nincs
is a világon még egy olyan
gazdag nyelv, olyan színes
mint a miénk, amely képes
az érzések legfinomabb rez-
géseit, árnyalatait költõi mó-
don közvetíteni, ez akár ter-
mészetes is lehet. 
A versek értékekésénél min-
dig bajban van a felkért ítész,
mert csak egy dolgot tehet:
pontoz. Nem osztályozhatja
külön a helyesírást, a tartal-
mat, és a külalakot /ese-
tünkben a formai, mester-
ségbeli tudást/. Mint ahogy
tették, teszik tanáraink az
általános és a középiskolák-
ban.
- Na, hogy tetszik? Kérdezte a
neves feltaláló, mûvész ba-
rátjától, miután megmutatta
világraszóló találmányát.
- Nem tetszik. - Volt a lehan-
goló válasz.
- Miért nem tetszik? - hang-
zott az újabb kérdés.
- Mert nem szép. 
Nos, igen. Azt hiszem, a vers
is csak akkor jó igazán, ha
van sommázott mondaniva-
lója, hatni tud az érzelmekre,
az értelemre, de meg kell len-
nie a formai szépségnek, a-
mit a versírás tudománya - a
prozódia - az évszázados ha-
gyományokban kikristályo-
sodott tapasztalat, tudás,

netán egy új, soha nem látott
versforma biztosíthat. Azt
már csak nagyon halkan
jegyzem meg, nem elhanya-
golható, ha a strófákat papír-
ra vetõ tisztában van anya-
nyelvünk helyesírási szabá-
lyaival is.
Kell-e, szabad-e ennyire szõr-
szálat hasogatni? Hol van
akkor a "költõi szabadság"?
Baranyi Ferenc Kossuth-
díjas költõnk mondta egy-
szer: - Hát igen, aki "megtan-
ult" verset írni, az megenged-
heti magának az avantgárd
elhajlásokat is. Illényi Katica,
a sokak által csodált gyönyö-
rû nõ, virtuóz muzsikus, é-
nekes-táncos az MTV egyik
mûsorában feltett kérdésre:
hogy hátat fordított-e a ko-
molyzenének, azt válaszolta:
- Szó sincs róla, minden nap
több órát gyakorolok, ugyan-
úgy, mint ahogy foglalkozom
az egészségemmel, a tánccal,
a sporttal is. Minden zenei tu-
dás alapja- így a könnyûze-
néé is - a komolyzene. Tótfa-
lusi István, József Attila-dí-
jas mûfordító, mi a jó vers
kritériuma? - kérdésre rövid
gondolkozás után így vála-
szolt: - Az, amelyik sok em-
bert tud megszólítani. Madár
János Váci Mihály díjas költõ
pedig arra, hogy: - Ki a jó
költõ János? - meglepõ mó-
don így reagált: - Aki szépen
tud írni akár a semmirõl is. 

A tudás, a szépség, a magvas
tartalom, ami az értelemhez,
az érzelmekhez szól. Külön-
külön, és persze együtt, biz-
tosan a jó vers kritériumai
lehetnek. Ha olvassuk.
Ha felolvassuk, szavaljuk,
elengedhetetlen a versmondó
elõadói - színészi - képessége
is, hiszen az elõadó hozzá
tud tenni, de sokat el is tud
venni a vers értékébõl.
Költõi szabadság? Hát igen.
A költõi szabadság - úgy,
mint a fizetett szabadság -
annak jár, aki megdolgozott
érte.
A tehetség hozadéka lehet a
tartalom, de a forma, a kife-
jezésforma - ami a vers szép-
séget adhatja - már mester-
ség. Amit bizony Petõfi
Sándor és a többi híres
költõnk is a nagy elõdöktõl,
az iskolapadban, a könyvek-

bõl tanult meg. Bár a köl-
tészet nem egzakt tudomány,
megvannak a saját játéksza-
bályai. Amit a pályára téve-
dõnek nem árt elsajátítani.
Valamennyien úgy születünk
ugyan, hogy belénk van kó-
dolva a járás - a helyváltozta-
tás - képessége, de micsoda
különbség van a menni, fut-
ni, rohanni fogalmak között.
A világbajnoki sprinterek tel-
jesítményeirõl nem is be-
szélve.
A versírás csodálatos dolog.
Az emberi érzelmek, az em-
beri szellem átvitelének vil-
lanydrótja a másik ember, az
olvasó elméjébe az értelem, a
lélek hullámhosszán.
Hiszem és vallom, akiben
megvan a költõi vátesz ki-
csinyke szikrája, annak nem
csak érdemes, kötelessége
kitanulni hozzá a mester-
séget is. Amennyiben mûvel-
ni akarja.
Gratulálok a nyerteseknek,
felkészülésüket segítõknek,
tulajdonképpen minden részt-
vevõnek. A rendezõknek el-
kötelezett elszántságot kívánok
a kiírás megismétléséhez.
Bár magam azt vallom, az
embernek elsõsorban saját
magával kell versenyeznie
úgy, hogy ma jobb legyen a

tegnapi, holnap a mai önma-
gánál, mégis hiszem, idõn-
ként nem árt összehasonlít-
kozni másokkal is. Ha má-
sért nem, hát azért, hogy ta-
nuljunk.

KÖNYV ÉS FESTMÉNYVÁSÁR
2010. június 5-6-án az IRKA
/Irodalmi és Képzõmûvész
Asztaltársaság/ a Városna-
pokon sátrat állít, ahova
szeretettel vár minden érdek-
lõdõt alkalmi Festménykiál-
lítására, valamint KÖNYV és
FESTMÉNY- vásárra.
- Könyvek 100 Ft-tól, 
- Festmények 1000 Ft-tól
vásárolhatók. 

TEAHÁZ
Júniusi beszélgetésünk té-
mája: A tai ji mint belsõ út,
útmutatás az önfejlesztés és
gyakorlás ösvényein. 
Beszélgetõpartner: 
Molnár László tai ji oktató
Városi Szabadidõközpont,
június 27. 17.00.

Tai Ji Baráti Kör
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I. HARCOSOK NAPJA
Csepel-sszigeti  Harcmûvészeti  Találkozó  
2010.  június  5.  
10.  00  -  17.  00  óráig
Szigethalom,  Városi  Szabadidõközpont,  Sport  u.4.  Sportpálya

Látványos harcmûvé-
szeti bemutatók, fegy-
veres formagyakorla-
tok, bemutató küzdel-
mek, sokféle stílus, a-
merikai autók. 13 csa-
pat, 10 stílus: kungfu,
kempo, tai chi, karate,
integrál tai chi,baran-
ta, kick box, thai box,
krav maga, K3.
Részletes  program:

www.harcosoknapja.eoldal.hu
10 órakor Megnyitó
10.10.-tõl Pusztakezes formagyakorlatok
11.30.-tól Fegyveres formagyakorlatok
12.30.-tól Tábori konyha és harc az árnyékért
14.00.-tól Önvédelem, technikák alkalmazásai
15.30.-tól Bemutató küzdelmek
16.30. A fáradt harcosok megpihennek...

Támogatók: Szigethalom Önkormányzat, Városi Szabadidõközpont,
Freetime Fitness, Seizan SE, TaiJi Baráti Kör, Mizsei Kft., Kicsi-
Trans Bt., Atlantic Motors, Bucsi Józsefné méteráru, Ács Nyomda,
Szigetprint Bt., Sziget-Kémia Kft.

Amikor még gyermek voltam
gyakran úgy éreztem, hogy
meg ált körülöttem az Idõ,
mert oly hosszúnak tûnt gon-
datlan napjaim. Módfelett vár-
tam nagykorúságom jövetelé-
nek idõpontját de nem akart
hozzám beköszönni. Sok min-
denre gondoltam még arra is,
hogy valaki véletlenül vagy
szándékosan rálépett az idõ-
fékre és azért volt oly hosszú
egy nap, mert nekem, egy hét-
nek is tûnhetett. Nem tudtam
megbarátkozni az Idõ kényel-
mes és lassú mozgásával. Mé-
gis eljött a várva várt felnõtt i-
dõm, amikor megérkezett 18 é-
vem, nyomban felnõttnek is
éreztem magam. Az új idõszak-
ban érdekes kettõs tapaszta-
lataim voltak, ugyanis gyorsan
eltelt némely estély vagy néha
alig akart megérkezni egy
másik idõpont. Az életem
kalandos idõszakában megvir-
rad 1962 évben egy szokatlan
napkelte, amikor megkaptam a
BM. Határõrséghez a katonai
behívóparancsot. Több mint
egy éves kiképzési idõnk na-
gyon gyorsan elmúlt. Amikor a
tisztes iskolával végeztünk ezt

követõen nekem újból meg ált
az Idõ. De akárhogyan is ala-
kult sorsom mégis letelt a 27
hónapban meghatározott sor-
katonai szolgálati idõm lesze-
relésének napja. A katonai le-
szerelésem követõen már a na-
pokat nem is tartottam célsze-
rûnek nyilvántartani mivel azt
tapasztaltam, hogy nagy se-
bességgel a hetek egymást kö-
vetik.
Idõközben a nemes õsi gondo-
lat foglalkoztatott engem, hogy
meg kellene házasodnom, mi-
velhogy az Idõ gyors rohanása
végett már a napokat, heteket
nem tudtam kordában tartani.
Menyasszonyommal meghoz-
tuk életünk legfelsõbb ren-
deletét: minthogy a lelkünk
mélyén lévõ tengerében, mi két
hajókapitány 1965 évben part-
ra szálltunk házasságunk
megkötése érdekében. Mint
számos más fiatal házastársak
mindketten célul tûztük ki a
boldogulásunk gyarapítását az
életre szóló kincset érõ ered-
mények elérését, amely most
úgy érem törekvésünk eredmé-
nyes lett. Oly gyorsan rohant
az Idõ, hogy a napokat vagy

heteket már nem tudtam érzé-
kelni csak azt vettem észre, a-
hogyan oly hirtelen 40 és 60
éves lettem. A fentiek végett az
a gyanúm támadt több mint
gyanúm, hogy az idõfék már
rég nem mûködött. Én mégis
abban a hitben élek, hogy az
idõvel minden rendben van.
Arra az elhatározásra jutot-
tam, hogy az idõfék végképpen
elromlott, mert az Idõ fékezhe-
tetlenül tovább uralkodott mi-
vel engem megajándékozott 68
évvel. Megállás nélkül száll az
Idõ már kínos lett számomra a
vélt idõfék romlása, mivel ré-
szemre az alábbiakban felso-
rolt indokaim szerint erkölcsi
károm is keletkezett.

Az általam nagyon tisztelt
Csepel Autógyári és más volt
munkatársaim, barátaim és
gyermekei mellet úgy megyünk
el, mintha minket az idegenség
érzése hatalmába kerített vol-
na. A tisztánlátás végett nyil-
vánosan ez úton teszem köz-
hírré valamennyi volt munka-
társaimnak, ismerõsömnek,
barátomnak, hogy nézze el ré-
szemrõl az ismeretségünk rej-

télyes felejtését, nem is feledés
történése e közös ügyünk, ha-
nem a múló évtizedek a felelõ-
sek. A sorsunk kegyetlen ano-
máliája, amely minket egymás-
tól akarva akaratlanul a távol-
tartásnak az örökösei lettünk.
A szóban forgó távoltartás
magával hordja az Idõ múlását
a generációnk elöregedését és
az emberi változását. Felismer-
tem azt a tényt, hogy az idõfék
nem romolhatott el, mivel az
nem létezik. Azt viszont már
tudom, hogy a múló és a jövõn-
ket meghatározó Idõ nagyon
nagy-úr, amelyet gondolataim
közé szellemi zsákmányként
elrejtettem. Az Idõ uraságát
feltételek között tisztelem mivel
engem folyamatosan mega-
jándékoz: boldogsággal, re-
ménységgel, vidámsággal, szo-
morúsággal, sikerrel, kudarc-
cal stb. Az idõ mégis oly bölcs,
mert sok mindent adott nekem
a 68. évet, de azért mégsem
tisztelhetem minden mozzana-
tát, ugyanis az Idõ a 18-20-30
éves idõmet is mindenféle e-
gyezségünk nélkül örökre el-
vitte.Õszinte tisztelettel:

Urbán Szabó József

A LELKIISMERET ÉS AZ I D F É K
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A MVÉSZETRE HÍVÁS NAPJA
KONTRA MARIKA SZVITA

2006 tavaszán egy salgótar-
jáni drámapedagógus fiatal-
ember , Rónai Róbert azon
törte az eszét, hogyan lehet-
ne az embereket és a külön-
féle mûvészeti ágakat össze-
hozni egyetlen napra úgy,
hogy azon a napon minél
többen foglalkozzanak pasz-
szívan vagy aktívan valamely
mûvészettel. Ebbõl az ötlet-
bõl született meg a Chellenge
Day mintájára a Mûvészetre
Hívás Napja.

Az idén immár negyedik al-

kalommal, itt Szigethalmon
másodszor rendeztük meg a
Mûvészetre Hívás Napját. Az
egész napos rendezvény a
Rózsa Gobelin Kör, az Alko-
tók, Mûvészek és Mûvészet-
pártolók Egyesülete, az
AMME és a Szigethalmi Fel-
nõtt Kórus összefogásával
valósult meg. Ismét bebi-
zonyosodott, hogy az össze-
fogásnak, a közös akaratnak
mekkora teremtõ ereje van.
Szerencsére az idén még több
támogatója akadt a rendez-
vénynek, mint tavaly. Mind
azon fáradoztak, hogy Szi-
gethalmon a Mûvészetre Hí-
vás Napja maradandó él-
ményt nyújtson minden
résztvevõnek. Köszönet illeti
hát a támogatókat, a szer-
vezõket és a résztvevõket is. 

Boldoggá tesz az a tudat,

hogy ilyen sokan vágynak
ebben a mai értékválságos
világunkban a szépre, a jóra,
az emberi szóra, az értékek-
re. Örömmel tölt el az a tény,
hogy ilyen sokan, kb. három-
százan áldozták fel pihenõ-
napjukat, szombatjukat a
mûvészetek oltárán, s lettek
gazdagabbak lélekben, feltöl-
tõdhettek szépséggel, érté-
kekkel. Szemnek, szívnek,
fülnek szóló gyönyörûségek-
kel volt teli az a nap április
17-én. Szemet gyönyörköd-
tetõ csodás gobelinek káp-
ráztatták el a Zöld terembe
belépõ látogatókat elsõsor-
ban a Rózsa Gobelin Kör tag-
jainak, illetve környékbeli
barátok munkáinak nyomán.
Bogya Rózsa, a Rózsa Gobe-

lin Kör vezetõje megnyitó-
jában rövid történelmi át-
tekintést adott a gobelin
múltjáról, jelentõségérõl. A
közönség szavazhatott a kiál-
lított legszebb munkákra is.
A legtöbb szavazatot Kajtor
Noémi gobelinje kapta, így õ
nyerte el az ezzel járó emlék-
plakettet. De emlékplakettet
kapott bíztatásul a Rózsa
Gobelin Kör két legfiatalabb
tagja, Müller Mercédesz és
Iványi Szilvia is. A megnyitót
Mészáros Baruka csengõ
éneklése tette hangulatossá.

A Mûvészetre Hívás Nap-

jának rendezvénysorozata a
Színházteremben folytató-
dott, ahol az AMME immár
hagyományos  "Így írunk mi"
címû versíró versenyének
díjkiosztására került sor.
Csapó Lajos, az AMME
elnöke köszöntötte a megje-
lenteket, majd a Szigethalmi
Felnõtt kórus kis tavaszi
dalcsokorral kedveskedett a
vendégeknek. Ezek után
Csapó Lajos a zsûri értéke-
lését összegezve átadta az
emléklapokat és a legjobb
versek íróinak járó oklevele-
ket és könyvjutalmakat.
Meglepetésként szolgált,
hogy a kategóriánkénti elsõ
helyezettek versei el is hang-
zottak, ezzel is bizonyítva a
méltán elért eredményt. A
zsûri tagjai közül Angyal
Gyula költõ, Balázs Sándor
költõ és Barcs János költõ, a
zsûri elnöke is szót kért, és
szakmai jó tanácsokkal lát-
ták el a versenyzõket. Hu-
szonkét alkotó ötvenkét verse
került most nagyító alá a
szakértõ szemek elõtt, így
alakult ki a végeredmény.
Általános iskola felsõsök kö-
zött: I. Nagy Eszter, II. Máté
Melitta, III. helyet nem adott
ki a zsûri. A középiskolás
kategóriában volt a legerõ-
sebb a mezõny, itt olvashat-
tuk a legjobb verseket, így
megosztott I. és III. hely is
született. Az eredmények a
következõk lettek: I. Denke
Tamás Zoltán, Budapest, és
Molnár Péter, Szigethalom,  II.
Szegedi Katalin, Szigetha-
lom, III. Nemes Katalin, Bu-
dapest és Erdei Kinga, Kom-
lódtótfalu. A felnõtteknél a
következõképpen alakultak a

helyezések: I. Nagy Viktor, II.
Zsolnayné, Maglóczky Tímea,
III. Tátrai Zsuzsa. Az idõ-
sebbek között közel maxi-
mum pontszámmal Kohán
József az idén is I. helyezést
ért el. Alkotásai kész, érett
költõt mutatnak. II. helyet
nem adott ki a zsûri, III. lett
Nagy Ágnes, Budapestrõl.
Rövid technikai szünet után
került sor a Szigethalmi Fel-
nõtt Kórus által meghirdetett
népdaléneklési versenyre.
Nagy volt az izgalom nem
csak a gyerekek, de a felnõt-
tek körében is. A verseny
kezdete elõtt Kóti Andrea és
Kóti Kitti, a Kék óvoda óvo-
dásai énekeltek népdalokat a
közönség nagy örömére
Csurcsiáné Török Ica óvóné-
ni támogatása mellett, majd
a Nyugdíjasok Baráti Köré-
nek Kórusa népdalcsokrot
adott elõ megalapozva ezzel a
verseny bensõséges hangula-
tát. 

Sehol a világon nincs olyan

gazdag népdalkincs, mint ép-
pen nekünk, magyaroknak.
Ebbõl az óriási és gyönyörû-
séges kínálatból meríthettek
a versenyzõk, amikor a ver-
senyre készültek. A kötelezõ
dal, a "Tavaszi szél vizet
áraszt…" eléneklése után
hallhattunk  a versenyzõktõl
közismert, régi és új stílusú
népdalokat, de elhangzottak
kevésbé ismert, gazdagon
díszített magyarországi és
erdélyi népdalok is. Ennek a
nemes vetélkedésnek mind-
annyian nyertesei voltunk,
akik e csodás dalokat meg-
hallgathattuk. Nagy örömet
és boldogságot jelentett a
versenyzõk nagy száma,
tisztelettel tekintek bátorsá-
gukra, hogy fel merték vállal-
ni ezt a nem könnyû versen-
gést, ugyanakkor rengeteget
tanulhattunk valamennyien
ezen a napon. Szépség és
értékek, szívünkbõl fakadó, s
a magyarságtudatunkat
nagyban meghatározó, vé-
rünkkel lüktetõ dalok keltek
szárnyra április 17-én, szom-
baton a Színházterembõl.

Az egész Mûvészetre Hívás
Napja talán legmeghatóbb,
legfelemelõbb élménye volt az

a húsz perc, amíg a zsûri
meghozta döntését. Ezen idõ
alatt a közönség a halásztelki
Bel Canto Kamarakórus tag-
jainak irányításával közös
éneklésbe kezdett, bizonyítva
ezzel, hogy a magyar nép aj-
kán ma is él a dal! Nem hol-
mi színpadi kellék, hanem õ-
si hagyományunk, kulturális
örökségünk valóban élõ része
a magyar népdal.  

Szünet után a zsûri érté-

kelését megelõzve Vaskó
Andrea elõadó is énekelt ne-
künk egy csodás erdélyi nép-
dalt, s ez után került sor az
eredményhirdetésre. A zsûri
elnöke, Perecsényi Zsuzsa, a
halásztelki Bel Canto Kama-
rakórus vezetõje értékelte a
hallott dalokat, elõadásokat,
majd átadta a díjakat. 

Az eredmények a következõk
voltak:
4-55.  osztályosok  között:  
I. Pusztai Alexa, II. Pintér
Vivien, III. Katona Fanni lett. 
A  6-77-88.  osztályosok
kategóriájában  :
I. helyezést Tamás Anita érte
el, akinek az éneklését a kö-
zönség  vastapssal jutalmaz-
ta. II. Tillmann Barbara, III.
Cseri Bernadett. 
A felnõtt kategóriában a zsû-
ri csak nagyon nehezen tu-
dott dönteni a sok remek elõ-
adást hallva. 
A  végsõ  eredmény  a  követke-
zõ  volt: I. Mészáros Baruka,
II. Prodán András, III.
Mlecsenkó Lászlóné.
Gratulálunk minden verseny-
zõnek, külön gratulálunk a
helyezetteknek!

Összességében elmondhat-

juk, hogy a Mûvészetre Hívás
Napja 2010-ben Szigethal-
mon valóban ünnepnap volt,
a mûvészetrõl szólt. Festmé-
nyek, kézimunkák, gobeli-
nek, versek, népdalok és
ezen mûvészeti ágak mûvelõi
és az azt szeretõk adtak egy-
másnak randevút e szép
napsütéses tavaszi napon,
amikor zsúfolásig megtelt a
Városi Szabadidõközpont,
ahol kultúrált körülmények
között, nemes versengések
közepette hódolhattunk a
mûvészeteknek.
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Mozgalmas napok mögöttünk, kihívások elttünk
Krónika a Szigethalmi TE mindennapjairól

NÁÁDD BÉÉLLAA

a Szigethalmi TE 
tiszteletbeli elnöke

Az elmúlt hetekben 3 olyan
rendezvényen vettünk részt,
ami a Szigethalmi TE tagságá-
nak különösen kedves volt.
Kezdõdött április 14-én egy
túrával. A 20 kilométeres táv
abszolválására közel 150 tag-
társunk vállalkozott. A rende-
zõk a mi kedvünkért kreáltak
egy Gyömrõ-Isaszeg közti rész-
távot. (Valahogy a Csévha-
raszt-Gyömrõ közti sík, geze-
micés, szeméthalmokkal tarkí-
tott szakasz nem csábított!)
A tájékozódás itt nem okozott
nehézséget, végig a piros sáv-
jelzésen! A látvány nem volt
szemkápráztató, de kárpótolt
ezért a remek rendezés, na és a
remek társaság! A túra csúc-
spontja-, ahogy vártam is- az
Isaszeg határában lévõ hon-
védsírok környéke volt. Maguk
a sírok évrõl évre gondozottab-
bak! Egy nemzet ébredése?!
Különösen Makovecz Imre al-
kotása ragadott meg. Ahogy a
sláger mondja:" Ezt mindenki-

nek látni kell!" Május elsején a
Botond fesztivál keretében ren-
deztük a Botond hajszát. A
rendezõ öröme- 84 csapat 252
versenyzõje jelentkezett a
"versenyre". Igazából jó lenne,
ha nem a "versenyre" koncen-
trálnánk, mert ez nem az. Igaz
jólesõ érzés, ha valaki dobogó-
ra kerül és gazdájává válik egy
egyedi kerámia éremnek. Biz-
tos, hogy ez a fontos? Szerin-
tem az, hogy kedvet kapjon
mindenki a mozgáshoz! E-
gyütt, örömmel mozogjunk! A
futóverseny befejezte után kör-
besétáltam a sokadalomban.
Öröm volt látni, hogy így is le-
het. Politikai felhangok nélkül!
Az õsi magyar hagyományok-
hoz ragaszkodva! Jókedv,
pezsgõ sokadalom, õsi játékok!
Érték… érték…

Május 7-re meghívták az
egyesületünket (a szeretett 5.
c-met is) egy sportünnepre a
Múzeumba! Tú in van- ahogy
intelligens celebjeink mon-
danák! Ica, a múzeum vezetõje
ismét nagyot "dobott". A múlt
nagyjai után most a jelen sike-
res egyesületei mutatkozhat-
tak be (köztük mi is- köszönet

érte!). Volt itt mûsor a "grófo-
soktól". Szép rajzok! De a
csúcs- csemetéim szemén is
láttam- a küzdõsportok bemu-
tatója volt. Volt egetverõ kiál-
tozás, hatalmas puffanások,
csillogó kardok, látványos for-
magyakorlatok, na és szikrázó
küzdelem. Nem kímélték ma-
gukat a "fiúk" (köztük jó pár a-
mazon). Jött a mi bemutatko-
zásunk. Ezek után!? Mintha
jóllakott vegetáriánusnak kí-
nálnék a marhapörköltet! 
A mûsor után még maradtunk,

mert Ica, gondolva az aprósá-
gaimra, kézmûves házat szer-
vezett. Lehetett korongozni,
ugrókötelet gyártani, nemezel-
ni. No, nem is zavartak sokat a
gyermekeim: a kis buksik hol
az egyik, hol a másik mester
körül tûntek fel.  9-re mentünk
és 14 órakor úgy kellett "elza-
varnom" az én 5. c-met, hogy
még vár rájuk a délutáni kon-
cert a "Szent Istvánban". Na,
ugye, hogy mozgalmas nap-
jaink voltak!

SZUFLA futó eredmények 
100km-en és 24 órában

A Szigethalmi Ultrafutók Egyesületének futói számá-
ra idén is Kis-
béren kezdõ-
dött a verseny-
szezon. Hat
futónk indult
a 100 km or-
szágos baj-
nokságon, kö-
zülük Cserpák
József (9:01),
W e i n b e r
Ferenc (10:73)
Bán Péter
( 1 0 : 4 8 ) ,
Mózsik József
( 1 0 : 5 4 ) ,
Fridrich Imre
(10:59) és Bozó
Pál (12:31)
birkózott meg
sikeresen a
Kisbér és Ba-
konysárkány
közötti dim-
bes-dombos
útszakaszon
az erõsen sze-

les idõben a teljes távval. A
70 éves Bozó Pál eredmé-
nye magyar csúcs a 70-74
éves korosztályban!
Sárváron április 23-24-én
rendezték meg a 24 órás fu-
tás országos bajnokságát,
mellyel egyidejûleg 12 órás
váltófutásra is sor került.
Itt szenior futónk, Kovács
Mihály 133km-t teljesített,
ez korosztályos 1.  helyet e-
redményezett számára. 
A Bán Péter - Gaál Ferenc -
Fridrich Imre - Sztrapkó
Norbert összetételû váltónk

12 óra alatt 173 kilométer-
nyit vágtázott (ehhez 168-
szor kellett megtenniük az
1031méteres Várkört), ami-
vel megszerezték az abszo-
lút 1. helyet a bajaiak csa-
pata elõtt. A küzdelem na-
gyon kiélezett volt, de az u-
tolsó 2-3 órában sikerült a
mieinknek 3 kör elõnyt ösz-
szegyûjteniük. Gratulálunk
a csapatnak, amely remél-
hetõleg még további verse-
nyeken fogja öregbíteni Szi-
gethalom hírnevét. 

SZUFLA



KISSZÉKELYI ZSOLT

Május elseje alkalmából ismét
megbolydult a Grófban edzõ fe-
hérruhások hangyabolya. A-
míg a gyerekek sorra döntõs
helyeket értek el a futásban,
addig a felnõttek három harcra
kész csapatot állítottak össze a
Hétpróbás Õstusára. Az ügyes-
ségi feladatokból álló játékos
vetélkedõ döntõje rendkívüli
izgalmakkal kecsegtetett, ha-
bár a karatés gyõzelem kizár-
hatatlan volt. Fõleg ha figye-
lembe vesszük azt, hogy a há-
rom továbbjutott csapat min-
degyike Seizan-os volt. A nap
fénypontja azonban a félmezte-
lenül és mezítláb játszandó,

barátságos agresszióval fûtött
vérfoci volt. Négy csapat lévén
itt körmérkõzésre került sor,
melynek végén a karatés csa-
pat sikeresen megszerezte az
elsõ helyezést. Igazán köszön-
jük a remek szervezést és a
jobbnál jobb feladatokat. A nap
végére nagyon elfáradtunk, de
reméljük, hogy jövõre is ha-
sonló izgalmakkal fogad min-
ket az Emese Park.
Formagyakorlat szamuráj kard-
dal és puszta kézzel. Küzdelem
gyakorló-kardokkal és ököllel.
Valamint egy kis ízelítõ az
utánpótlás és a haladók ver-
senyrendszerébõl. Ezek voltak
a fõbb témái a Múzeumok Ma-
jálisa alkalmából tartott ka-
ratés bemutatónak a Helytör-

téneti Gyûjteményben. A Seizan
KSE köszöni a meghívást, a re-
mek hangulatot és az érdekes

kézmûves foglalkozásokat. Leg-
közelebbi szigethalmi fellépés-
ünk: június 5.- Harcosok Napja.
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Formagyakorlat  szamuráj  karddal  és  puszta  kézzel

Június 5-én a városnapok keretében egyesületünk a SZIKE DSE
segítségével megrendezi hagyományos "sündörgését". A távok ez
alkalommal minden korcsoport igényeik kielégítik. Az ovisoknak
300 méter, az alsósoknak 800 méter, míg a nagyobbak 5 kilo-
méteres illetve 19,2 kilométeres távok között választhatnak! ( A
19,2 kilométeren csak 14 évet betöltött sportolók indulhatnak).
Mindegyik induló, aki szintidõn belül célba ér kitûzõt, a dobogó-
sok érmeket, a leghosszabb táv abszolút elsõ 3-3 helyezettje ser-
leget kap.
Június 19-én a Budai-hegységbe kirándulunk. Részt veszünk a
Turul-túrán. A 20 kilométeres táv a XII. kerületi Turul szobortól
Nagykovácsiig tart. Az útvonal a hegység legszebb részeit érinti.
Van-e jobb, mint a meseszép Nagykovácsi környéki tájakon
barangolni így Szent Iván éj környékén. A túrára egyesületünk
buszt szervez. Tekintettel a várható nagy érdeklõdésre kérünk

mindenkit idõben jelentkezzen, nehogy lemaradjon! (Magának a
Turulnak (ami 192 kilométer hosszú) társrendezõi vagyunk, mi
rendezzük az Esztergom- Visegrád közti 50 kilométert.
Június 29-én indul egyesületünk lelkes különítménye az elsõ
hosszú távú több napos vándorlásunkra. Terveink szerint a leg-
kitartóbbak 8 nap alatt több mint 250 kilométert menetelnek
hátizsákkal. Jáktól Valkonyáig jutunk el, végig a Rockenbauer
Pál emlékúton a Dél-Dunántúli kéken. Aki csatlakozni kíván hoz-
zánk a nadbela@invitel.hu e-mail címen érdeklõdjön. Bõvebb
információt a www.szigethalmite.hu honlapon kaphatnak ren-
dezvényeinkrõl a "sportszeretõk".Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk rendezvényeinken!

a Szigethalmi TE tagsága nevében Nád Béla tiszteletbeli elnök

Júniusi  ajánlataink  a  sport,  a  természet  szerelmeseinek

XII. szigethalmi sündörgés
2010. június 5. szombat
Versenyközpont: Szent István Általános Iskola Szigethalom,
Szabadkai út 64. Nyitva tartás: 8.30-tól 13.30-ig. 
Rajt: Szigethalom, Dísz tér (Thököly út Dobó I. utca sarok). 
Cél: Szigethalom, Városi Szabadidõközpont 

Táv Rajt  ideje Szintidõ Nevezési  díj
200 m ovis futás 9:45 ------------ Ingyenes
800 m alsó 
tagozatos futás 10:20 ------------ 600 Ft
5 km 10:15 ------------ 600 Ft
19,2 km 10:00 2 óra 30 perc 600 Ft

A 19.2 km távon csak a 14 életévüket betöltött sportolók indul-
hatnak! Kedvezmény: Szigethalmi TE tagoknak fél áron Magyar
Turista igazolvánnyal rendelkezõknek 500 Ft. 
Nevezés: a versenyközpontban a verseny napján 8.30-tól 9.40-ig.
Információ: www.szigethalmite.hu
Ihászné Mezei Zsuzsanna Tel.: +36 30 486 8962
Díjazás: Minden célba érkezõ kitûzõt, csokit és szörpöt kap.
Távonként, korcsoportonként és nemenként az elsõ három he-
lyezett érmet kap. 19,2 km távon nemenként az abszolút elsõ
három helyezett kupát,valamint minden célba érkezõ érmet kap.
Az eredményhirdetés 13.45-kor a Városnapok keretén belül a
sportpályán felállított nagyszínpadon lesz. 
A díjakat Fáki László Szigethalom polgármestere adja át. 
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Irány a Mozi

Vasember 2 (Ironman 2)
Bádogember visszatér

Bombák földjén (THE HURT LOCKER)
A Navik sírnak

Amerika nagyon várta a má-
sodik Vasembert, hisz ez le-
hetett volna az alkotás, a-
mely ledönti a Fekete lovagot
és Heath Ledgert a képre-
gényadaptációk Olimpuszá-
ról. De ez nem jött össze. A
szereplõk és a karakterek
hitelesek, Robert Downey
Jr., Don Cheadle, Gwyneth
Paltrow, Mickey Rourke,
Sam Rockwell, Scarlett
Johansson. Samuel L. Jackson
maximálisan teljesít. Tony
Stark még viccesebb, mint
valaha. Gyors sztori, gyors
akció, gyors odacsapó rög-
tönható poénok. A fõgonosz
sajnos szerethetõ, nem elég
aljas, a film végén nem a jó

és a rossz közötti nagy
összecsapás a csúcspont. A
látvány sokkal erõsebb és
meghatározóbb, mint a szto-
ri. Sajnos a szereplõk játéka
sem tudja feledtetni a karak-
terek és a történet sablonos-
ságát. A film után ott mara-
dunk egy kicsit a moziban és
valamit még várunk. Mégis
minden szuperhõs kedvelõ
családnak kötelezõ darab.
Apukák és a fiúk nyugodtan
beülhetnek erre a filmre, nem
lesz túl nagy csalódás, anyu-
kák és lányok pedig irány
shoppingolni.

Értékelés:  7/10

Kathryn Bigelow alkotása
egy bombasztikus mozi az
amerikai hadsereg 2003 óta
tartó iraki megszállásáról.
Szó szerint, hisz az Irakban
dolgozó amerikai bomba-
osztag hétköznapjaival is-
merkedhetünk meg. A film
nem több mint egy nagy do-
kumentumfilm a bombasza-
kértõk életérõl egy nagyon
apró történetbe ágyazva.
Három mondatban el lehet
mesélni az egész mozit.
Érdekes film, de nem meg-
rázó, nem érzékelteti a há-
ború szörnyûségeit, a sze-
replõk elnagyoltak, igazán
nem ismerjük meg õket, alig
tudunk valamit a hétköznapi

életükrõl. A film a belsõ kon-
fliktust akarná hangsúlyozni,
mégsem több mint hogy si-
kerül-e hõseinknek a megfe-
lelõ zsinórt elvágni idejében,
hatástalanítani az aktuális
hárommilliomodik bombát,
mielõtt valaki felrobbantaná
a tölteteket. 
James Cameron volt felesé-
ge nyolc Oscart kapott ezért
az alkotásért. Az Avatar
csak hármat. Ha megnézzük
mindkét filmet, már nem ér-
tünk semmit. Csak a Navik
könnyeit látjuk.

Értékelés:  7/10

Domonkos István
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Egészség-Halom

Táplálkozz egészségesen
HHARIS ÉÉVA

Szigethalmi 
Életmódváltó Klub

Szigethalom Város 
Önkormányzat és a
Városi Szabadid-
központ az elz évben
elindított egy versenyt 
- "A legkulturáltabb
közösség" elnevezéssel.
A program célja, hogy
minél több óvodás és
diák találkozzon a város
a helyi szabadids és
kulturális programokkal.
2010-ben jómagam is
részese lehettem ennek a
nagyszer programnak
egy egészséges
táplálkozásról szóló inter-
aktív eladással.

340 általános iskolás gyer-
mekkel találkoztam az ela-
dásaim során, és a tapasz-
talataim nagyon pozitívak vol-
tak. Korosztálytól függetlenül
tisztában vannak a gyerekek
a táplálkozás aranyszabálya-
ival. Tudják, hogy az ötszöri
étkezés lenne a legideálisabb,
és hogy a reggeli a legfon-
tosabb az összes közül. Tisz-
tában vannak a gyümölcs és
zöldségfogyasztás elnyeivel,
és szinte nem volt olyan isko-
lás, aki ne szeretné, a lédús,
finom és egészséges gyümöl-
csöket. 
Természetesen a csokik és
chips-ek is nagyon népszer-
ek a cukros üdítkkel együtt,
de ki kell hangsúlyozni, hogy
fogyasztásuk nem tilos, csak

korlátozott. Rendkívül fontos
az iskolában a tanárok hoz-
záállása az étkezéshez, fleg
a kisebbek még hajlamosak
elfeledkezni a rendszeres
evésrl és ivásról, ezt egy jó
tanári attitddel vagy példa-
mutatással, könnyen át lehet
hidalni, és nagy örömömre
sok jó példát láttam mind két
iskolában. 

A gyerekek min-
tákat követnek, és a tanító mellett
a legmeghatározóbb mintaadó
a szül, nagyon fontos, hogy
mi felnttek ne csak ismerjük,
hanem betartsuk az egészsé-
ges táplálkozás alapelveit. 

- Bevásárláskor ne az édes-
ségek, hanem az olajos mag-
vak, gyümölcsök, tejtermékek
kerüljenek a kosárba, és ezek
legyenek a nassok. 
-   Soha ne engedjük el gyer-
mekünket az iskolába reggeli
nélkül, és tízórait is csoma-
goljunk, elég egy alma, egy
joghurt, vagy egy ízletes
szendvics, de péksütemények
is lehetnek egy dobozos tejter-
mékkel.

- Ne feledkezzünk meg a
folyadékpótlásról.

1 0 0 % o s
gyümölcslevek, zöldség-
levek, szénsavmentes ásvány-
víz mind-mind tökéletes szomj-
oltó.
-  A vacsora, a lefekvést mini-
mum 2 órával elzze meg, és

kerüljük a zsíros, nehezen
emészthet ételeket.
- Kóstoltassunk meg a gye-
rekekkel minél több fajta ételt.
Ismerjék meg az alternatív
táplálkozás összetevit is (csí-
rákat, szója vagy tofu alapú
ételeket), hiszen az  ízlésvilá-
guk még sokkal könnyebben
formálható, mint a felnttkorban.
-  Beszélgessünk családi kör-
ben az egészséges táplálko-
zásról, hogy mit, mikor és mi-
ért fogyasztunk.

Összességében örömteli volt a
munka számomra és a

tapasztalat is, hi-
szen ha meg

van a gyere-
kekbe a tu-
dás, akkor
már csak
egy mini-
mál lépés,
hogy ez

gyakorlattá vál-
jon és egészséges jó testössze-
tétel új generáció njön fel. 



Egyesületünk elõdje a PGSK a
Pestvidéki Gépgyár Sport Klub,
melynek hosszú évtizedekig
Marczinkó Györgyné volt az
edzõje. Itt kezdett kajakozni
Nusi néni szárnyai alatt
Vereckei Ákos olimpiai bajnok
kajakos is. 1998-ban, a Gép-
gyár megszûnésével az egyesü-
let is gazdátlan maradt, léte ve-
szélybe került. Szerencsére
Szigethalom Önkormányzata a
segítségünkre sietett. A Duna-
szigeten kaptunk használatra
egy területet, ahol kialakíthat-
tuk a telephelyünket. (Öltözõk,
hajótároló és konditerem.) Így
1998 óta az egyesület új neve

Kis-Duna Sportegyesület (KDSE).
Jelenleg is sok segítséget ka-
punk az Önkormányzattól. Az
edzéskörülményeinket sokan
irigylik, hiszen az egész ország-
ban itt a "legjobb" a víz. Nem
hiába olyan kedvelt a kajako-
sok és evezõsök körében a Du-
navarsányi edzõtábor, melynek
szomszédságában található a
mi kis birodalmunk is. 2002-
ben ismét nagy változás állt be
az egyesület életében azzal,
hogy az addig közel 30 éve ott
dolgozó edzõ nyugdíjba ment
és helyette Básti Attila kezdte
meg a munkát. 2007-ben ön-
kormányzati támogatásból és

pályázaton nyert pénzekbõl,
valamint a szülõk és sportoló-
ink segítségével felújításra, át-
alakításra kerültek az öltözõk,
zuhanyzó helyiségek és a kon-
dicionálóterem is.
Lehetõségeinkhez mérten
igyekeztünk folyamatosan
bõvíteni, fiatalítani hajó-
parkunkat is.

Kis-Duna Sportegyesület
Szigethalom, Dunasziget utca

(Taksonyi híd lábánál)

GGyyeerree  TTee  iiss  kkaajjaakkoozznnii!!
Úszni tudó, 9-13 éves lányok

és fiúk jelentkezését várjuk. Az
úszástudásról igazolást ké-
rünk! (200m leúszását igazoló
úszópapír). Egyesületünk nyá-
ri napközis tábort is szervez,
ahol a kajakozás oktatása mel-
lett törekszünk a gyermekek
sporttudatos és környezetba-
rát képének kialakítására is.
Reméljük, hogy sok fiatallal is-
mertethetjük meg a mozgás, a
sport örömét és a természet
szépségeit! Bõvebb információ: 
http://www.kdse-
kajak.freeweb.hu/

Érdeklõdni:  Legrand  Emese
+36 70 / 40 50 197
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Kis-Duna Sportegyesület (KDSE)

Olvasói levél
Örömünket és köszönetünket szeretnénk
az Önkormányzat Út és Közterület-
Felügyelete felé kifejezni. A József Attila -
és a Belsõ utca közötti cules minõségû,
forgalmas útszakasz annyira elhasználó-
dott, hogy az balesetveszélyessé vált.
Megjavításáért az Önkormányzat illetéke-
seihez fordultunk, akik igen rövid idõ
elteltével intézkedtek. Ismert a mondás,
hogy a KEVESEBB TÖBB LETT VOLNA, a
település a városi rangra emelés idején
Szigethalom úthálózatát felújította.
…Sok, - kevésbé forgalmas út, cules
burkolatot kapott. Már akkor elutasította
a lakosság ezt az útburkolati módot: laza
üledéket hordtak az úttestre, ezt
tömörítették, majd erre vékony bitumenes
máz került. Ezzel az út szintje a jár-
daszint fölé emelkedett. Az esõvíz, a hólé
az úttestrõl a járdára, innen pedig az
udvarra folyik. Szigethalmon gyakori a
süllyesztett, lejt lejárós garázs. Ezek a
garázstulajdonosok pedig egész évben
küzdenek a vízbetörések ellen. Már az
útépítõk elmondták, hogy ez az útbur-
kolati mód kb. 4 évig tart. Ezalatt lekopik
a máz, felszínre kerül a laza üledék, ami
igen gyorsan, erõsen kátyúsodik. Ez a
folyamat - ami valószínûleg a mi utcánk-
ban jelentkezett elõször- , rövidesen a
többi, hasonló módon készült utcában is
jelentkezni fog. Fel kéne ezért folyama-
tosan számolni ezeket az olcsón kialakí-
tott, elkészülte után látványosan szép
útburkolatokat, legyen ismét az úttest
fölé emelkedõ a járda, az útburkolat
pedig idõtálló minõségben kerüljön
kialakításra! Végül ADÓZZUNK
ELISMERÉSSEL a Kossuth Lajos utca
készítõinek. A felújítok gyorsan és
szépen dolgoztak. Kerékpárral végighajt-
va, egyetlen zökkenõt nem érzünk. A
víznyelõ kanálisok "szintbehozása" is
tökéletes. A járdaszegély kialakítása
pedig mûvészi. Mindezek ellenére - sze-
rintem - a Kossuth utca csupán "félig
kész": megújult, ugyanakkor a forgalmi
rendje változatlan maradt. Az utca forgal-
ma óriási, hiszen a városközpontot köti



össze a Mû - úttal. Az úttest szélessége mindössze 5 méter. A for-
galom kétirányú. A kitûnõ útburkolat és az egyenes vonalvezetés
gyors tempóra ösztönöz. Egymást érik a parkoló autók. Az utca
közintézmények sorát fûzi fel, ezért itt a gyalogos forgalom is
jelentõs. Sok erre a kerékpáros is. Ezen a forgalmas utcán sehol
nincs egy forgalomlassító tábla. Nem találunk egyetlen
gyalogátkelõhelyet sem. Ha egy kerékpáros elérkezik a Mû-
úthoz, számára "véget ér a világ". Az óvatos kerékpáros nem is
mer az autók között biciklizni, inkább babakocsik között
ügyeskedik a járdán. Ebbõl a szabálytalan közlekedésbõl elõbb-
utóbb baleset lesz. Tehát igen sürgõs feladat a Kossuth utca
FORGALMI RENDJÉNEK SZABÁLYOZÁSA. A szerkesztõséget
tisztelettel köszöntöm,

Dr. Bokor Péter 

Tisztelt Olvasó!

A Belsõ utca minõségével valóban vannak problémák, de a mart-
aszfaltos utak közül ez az elsõ ütemben épült, és ennek a hibá-
iból okulva, már a késõbbiekben épültek jobb minõségûek és a
Vakond kft 5 év garanciát vállalt rájuk. Nem tudjuk, honnan
veszi a folyamatos vízbetöréseket, ugyanis ilyen jelzés a
Hivatalhoz nem érkezett, hiszen mindenütt nyílt árkok készültek
az új utak mellé. 
Köszönjük elismerését a Kossuth Lajos utca felújításával kapcso-
latban. A forgalmi rend szabályozásához már készült koncepció,
de mivel a Petõfi utca József
Attila és a Mû út közötti sza-
kasza, többszöri kérés ellenére
még mindig nincs önkormány-
zati tulajdonban, egyelõre nem
tudunk oda-vissza irányokat
kijelölni. 

Hevényiné Danics Nikoletta
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