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KISEBBSÉGI VÁLASZTÁS 33.  OLDAL

KÖZÖSSÉGET ÉPÍTÜNK 4-55.  OLDAL

ÁLLATVÉDELMI HÍREINK 6.  OLDAL

GONDOLATOK A KÖNYVTÁRBAN 8.  OLDAL

KÖNNYEK ÉS GYERMEKKACAJ 10.  OLDAL

SZIVÁRVÁNYOS GYERMEKNAP 11.  OLDAL

GY JTÉS AZ ÁRVÍZKÁROSULTAKNAK 12.  ODAL

ÉLTÜNK A LEHET SÉGGEL 14.  OLDAL

A  MÁJUS NAGY CSODÁI 16.  OLDAL

09:00 Iker regisztráció
10:00 Fergeteges megnyitó 
10:40 Játékos m sorismertetés 
10:40 Stramm lurkó verseny
10:40  Rosta Géza zenés gyerek m sora
11:00 Olasz slágerek, musicalek 
10:45 Bográcsf z  verseny megnyi tása
11:15 Queens of twins kids szépségverseny 
12:00 Jó ebédhez szól a nóta 
12:00 Csiribiri torna a szabadban
12:30 Iker produkciók - a gyerek színpadon 
12:30 Dance Land TSE táncbemutató
13:00 Óriás bábszínház

Napsugár-ssziget  Családi  Klub  Játszópark,  Véradás,  Láda  mászás,  Póni  lovaglás,  Hawaii  Beach  és  koktél  Bár,  Henna,  arc
és  testfestés,  Kirakodó  vásár,  Repi-ssziget,  Állatsimogató,  Vidám  Nyugdíjasok  Palacsintázója,  Zöld  Sziget  program,  ÖKO-
Pannon,  Klima  Klub,  Kata  boltja,  Zöld  Háló  Egyesület,  Paprika  Jancsi  Csúzlizdája,  Vidámpark,  Nyugdíjasok  Baráti  Kör
Ertadó  Pörköltje,  Mvész  sátor  aktív  alkotó  mhely,  Szabad  Föld  Sziget,  Légvárak,  Óriás  Csúszdák,  Kézmves  foglalkozások

Szeretnétek Magyarország legszebb
egypetéj ikerlányai lenni?

AAKKOR JELENTKEZZETEK AZ OORSZÁGOS IIKER SSZÉPSÉGVERSENYRE!!
Idén Iker szépségversenyt rendezünk gyermek, senior és a

hagyományos Queens of Twins kategóriában is! 
Jelentkezési határid: 2010. július 15. 

FF DD ÍÍ JJ ::   11 00 00 .. 00 00 00 - 11 00 00 .. 00 00 00   FF T É R T É K N Y E R E M É N Y !!

13:30 F z verseny eredményhirdetés 14:15 Jessy koncert 15:00 Duma színház - Trabarna
16:00 Queens of twins Iker-szépségverseny Szünetekben fellép Zámbó Krisztián 
19:00 Queens of Twins Eredményhirdetés 19:30 Eurotrend tombola húzás  20:00 Détár Enik Mucisal Show
21:00  INTI és a Reggaester 22:00  Bon-Bon koncert 22:50 T zz song l r ö k



SZZIIGGEETTSSZZEENNTTMMIIKKLLÓÓSSII REENNDDÕÕRRKKAAPPIITTÁÁNNYYSSÁÁGG

Szigethalom területén a betöréses lopások száma május
hónapban ismét az átlagos körüli szintre ugrott. tizenkét
bûncselekményt jelentettek felénk. A betörések nagy
részét az éjszakai órákban követték el, de napközben is
történt cselekmény. Hat esetben az ajtón, két esetben az
ablakon keresztül jutottak be az ismeretlen elkövetõk a
kiszemelt helyszínre, de történt lakatlefeszítés, mennyezet
és tetõbontás, és sajnos megint volt nyitott ablakon való
behatolás is. A bejelentett összes kár nagysága 6.237.48o.
forint volt. A legnagyobb összeg 1.730.000 forint, a leg-
kisebb 25.000 forint. Négy cselekmény az üdülõterületen
volt, kettõ a Mû úton. Három bûncselekményen kívül
lényegében a többi, mind a Széchenyi út és a Duna közé
esett.
Szigethalom területérõl az elmúlt hónapban három
közlekedési balesetet jelentettek be. Ebbõl egy volt anyagi
káros, kettõ pedig személyi sérüléses. A balesetek kap-
csán az elsõdleges adatok szerint négy fõ sérült meg
könnyebben. A személyi sérüléses balesetek sajnos
megint a már ismert baleseti gócpontokban, a Mû út -
Széchenyi és a Mû út - Kossuth Lajos u. keresztezõdésben
történtek... Az anyagi káros baleset a Hunyadi úton volt.
Továbbra is kérünk mindenkit a nyugodt körültekintõ

óvatos közlekedésre. A Tököli Rendõrõrs beosztottjai az a-
dott idõszakban elfogtak öt fõt, elõállítottak nyolc fõt.
Különbözõ szabálysértések miatt feljelentettek 81 fõt, és
14 fõvel szemben 70.000 forint helyszíni bírságot szabtak
ki. Folytatjuk az idõskorúak, de mások által is megszívle-
lendõ tanácsainkat az otthon védelmével. A besurranó
tolvajok a be nem zárt ajtón, ablakon és erkélyajtón jut-
nak be a lakásba. A kertkaput, a lakásajtót akkor is zárja
kulcsra, ha otthon tartózkodik, mert így egyszerûen meg-
akadályozhatja, hogy idegen jusson be a lakásba. 
Célszerû a földszinti ablakokra rácsot szereltetni. A mel-
léképületeket is tartsa zárva, különösen, ha elmegy ott-
honról. Otthonának kulcsait ne rejtse el, azokat vigye
magával. Az értékeket tartsa biztonságos helyen, ne hagy-
ja szem elõtt. Ha esetleg a lakásban fizet, visszaad va-
lakinek pénz, ügyeljen rá, hogy az illetõ ne lássa, hol tart-
ja a megtakarítását. Ha gyanús személyek csöngetnek be
Önhöz, ne nyisson ajtót és haladéktalanul értesítse a
rendõrséget az ismert segélykérõ számokon. Ha gyanús
személyek gépkocsival érkeznek, jegyezze fel a gépkocsi
rendszámát, színét és a típusát. A bejárati ajtóra, név-
táblára célszerû csak a vezetéknevet kiírni. Így nem lehet
következtetni, hogy a lakásban hányan és kik élnek. 
Soha ne vallja be senkinek, hogy egyedül van. Növelje
lakása biztonságát azzal, hogy megnehezíti a betörõ be-
jutását, többféle zár és riasztó felszerelésével. Ha észlelte,
hogy betörtek Önhöz, azonnal értesítse a rendõrséget, a
helyszínt ne járkálja össze, ne változtassa meg, mert ez
nagyban megnehezíti a nyomok rögzítését. Kérjük taná-
csaink megfogadását, azokat a következõ számban folytatjuk.
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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 következõ testületi
ülésére 2010. május 20-án
került sor, a hivatal nagy-
termében. A képviselõ tes-
tület tizenhét tagja volt
jelen, az ülés tehát határo-
zatképes volt. A két ülés kö-
zötti tájékoztató és a lejárt
határidejû beszámoló elfo-
gadása után a Petõfi Sán-
dor utcai HÉV megálló kör-
nyezetrendezésével kapcso-
latos közbeszerzési eljárás
elbírálása következett. A
képviselõk tizenöt igennel
kiválasztották a nyertese-
ket. A sort a Szent István
Általános Iskola József
Attila utcai épületének fel-
újítása s az ehhez kapcso-
lódó közbeszerzési eljárás
elbírálása követte, amit
szintén elfogadott a testület.
Döntés született az új vá-
rosközpont pályázat részét
képezõ fejlesztések engedé-
lyezési és kiviteli terveinek
elkészítésére vonatkozóan
is, azonban ez a 20-ai na-

pirendrõl lekerült, s egy
héttel késõbb történt meg,
egy rendkívüli ülés kere-
tében, ahol részletesen át
tudták a képviselõk tár-
gyalni a fejlesztés költsé-
geit, s megjelölni azok for-
rását. A pályázat részeként
kiválasztották az akcióterü-
leti terv végleges dokumen-
tációjának kidolgozóját.
Módosult a Szivárvány Böl-
csõde és a Polgármesteri
Hivatal alapító okirata.
Hosszabb vitát váltott ki a
Mátyás utca - Kolozsvári
utca - Kossuth L. u. - József
Attila utca által határolt
tömbre vonatkozó Szabályo-
zási Terv véleményezése,
végül a testület úgy döntött
az Lke-1/A övezetre a 30%-
os beépíthetõséget engedé-
lyezi.
Ezen az ülésen döntött a
testület arról is, kinek ado-
mányozzák a díszpolgári és
egyéb díjakat. Minden év-
ben a városnapok rendez-
vényén belül, ünnepélyes
keretek között kapják meg
az ünnepeltek díjaikat. I-

dén az alábbi személyek ve-
hették át az elismerõ okle-
velet és díjat: Szigethalom
Díszpolgára díj, (posztu-
musz): Nagy Tiborné, Szi-
gethalom Közösségi Életéért
díj: Nemes Dezsõ, Szigetha-
lom Sportolója díj, 18 év
feletti, aktív korosztály: ifj.
Laszák Zoltán, Szigethalom
Sportolója díj 14-18 év kö-
zötti korosztályban: Kristály
Cristopher, Szigethalom Spor-
tolója díj 14 év alatti kor-
osztályban: Czeglédy Levente,
Szigethalom Településfejleszt-
éséért díj: Miszori Sándor.
A díjazottaknak ezúton is
gratulálok.
Felülvizsgálta a testület a
környezetvédelemrõl szóló
11/2001. (VI.15.) önkor-
mányzati rendeletet, és
2010. június elsejei hatály-
lyal - a régi rendelet hatá-
lyon kívül helyezésével egy-
idejûleg- új rendeletet hir-
dettek. Módosult a közterü-
let használatáról, védelmé-
rõl, díjáról szóló 23/2008
(VIII.29.) önkormányzati
rendelet, helyette megalkot-

ták a 13/2010.(V.27.) szá-
mút, és új rendelet szüle-
tett a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról,
valamint a családtámoga-
tás helyi rendszerérõl. Elfo-
gadta a testület a Pest
Megyei Víz és Csatornamû
Vállalat a határozat mellék-
lete szerinti végelszámolá-
sára tett vagyonfelosztási
javaslatot, illetve Holczhau-
ser Zsuzsanna óvónõ szol-
gálati férõhelyre vonatkozó
kérelmét is.
Zárszóként pedig: játszó-
terek kérdésében is szüle-
tett döntés, a testület úgy
határozott, hogy a város
2010. évi költségvetésében
játszóterek építésére elkü-
lönített 5.000.000Ft ösz-
szegbõl a Szigethalom Du-
naparton található játszó-
tér kerítésének megépíté-
sére 1.671.823Ft összeget
fordít, s a fennmaradó ösz-
szegbõl Szigethalom és
Környéke Gyermekjóléti és
Családsegítõ Szolgálat ud-
varán új játszóteret alakít
ki.

Rendõrségi tájékoztató
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Kisebbségi Választás 
Tájékoztató

ÁGGIICCSS VIIKKTTÓÓRRIIAA

HVI vezetõje

Tisztelt Választópolgárok!
Az Országgyûlés elfogadta a
kisebbségi önkormányzati
képviselõk választásáról,
valamint a nemzeti és etni-
kai kisebbségekre vonatko-
zó egyes törvények módosí-
tásáról szóló 2005. évi
CXIV. törvényt. Amennyi-
ben Ön a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogairól szóló
törvényben maghatározott
(bolgár, görög, horvát, len-
gyel, német, örmény, ro-
mán, ruszin, szerb, szlovák,
szlovén, ukrán) kisebbsé-
gekhez tartozik, már e jog-
szabály alapján lesz lehe-
tõsége részt venni 2010 õ-
szén a helyi önkormányzati
választásokkal azonos na-
pon megtartásra kerülõ te-
lepülési kisebbségi önkor-
mányzati választáson.
Kisebbségi választójogának
gyakorlásához összefoglal-
tuk a legfontosabb tudni-
valókat, melyek az alábbi-
ak.

VÁLASZTÓJOG A NEMZETI
ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNY-
ZATI KÉPVISELÕINEK VÁ-
LASZTÁSÁN

A települési kisebbségi
önkormányzati választáson
csak az a polgár szavazhat,
aki a fent felsorolt 13
kisebbség egyikéhez tar-
tozik, és a kisebbséghez
tartozását nyilatkozatával
vállalja, 2010. október 1.
napjáig nagykorúvá váló
magyar állampolgár, a helyi
önkormányzati képviselõk
és polgármesterek válasz-
tásán választójoggal ren-
delkezik, szerepel a kisebb-
ségi választói névjegyzék-
ben. Az említett feltéte-
leknek meg kell felelnie a
jelöltként indulni kívánó
személynek is.

A  KISEBBSÉGI VÁLASZTÓI
NÉVJEGYZÉK

A kisebbségi választói név-
jegyzékbe való felvételét
2010. július 15. napján 16
óráig kérheti a lakóhelye
szerinti település jegyzõjé-
tõl azon a formanyomtatvá-
nyon, melyet a posta mun-
katársai segítségével juttat-
tunk el Önökhöz, illetve a
Postáról visszaérkezett le-
veleket az Ügyfélszolgálaton
vehetik át. Kérelmét a Pol-
gármesteri Hivatal (Sziget-
halom, Kossuth Lajos u.
10.) Ügyfélszolgálatán Radva
Lászlónénál, vagy Balogh
Szilviánál  adhatja le sze-
mélyesen, valamint levél
útján juttathatja el a jegy-
zõhöz (2315 Szigethalom,
Kossuth L. u. 10.). A levél-
nek 2010. július 15-ig meg
kell érkeznie.
A választópolgár a felvételét
csak egy kisebbség válasz-
tói névjegyzékébe kérheti,
ellenkezõ esetben vala-
mennyi kérelme érvényte-
len. A jegyzõ július 15-ig
dönt a kérelmezõ kisebbsé-
gi választói névjegyzékbe
vételérõl. Ha Ön a kérelem
nyomtatványt hiánytalanul
kitölti, továbbá magyar
állampolgársággal, és a he-
lyi önkormányzati képvise-
lõk és polgármesterek vá-
lasztásán választójoggal
rendelkezik, a jegyzõ felve-
szi Önt az adott kisebbség
választói jegyzékébe.

A  KISEBBSÉGI VÁLASZTÓI
JEGYZÉKKEL KAPCSOLATOS
JOGORVOSLAT

Ha a kisebbségi választói
jegyzékbe való felvételt a
jegyzõ megtagadja, errõl
Önt haladéktalanul értesíti.
A kisebbségi választói
jegyzékbe vételt megtagadó
döntés ellen a határozat
kézhezvételét követõ 3 na-
pon belül nyújthat be ki-
fogást a határozatot hozó
jegyzõhöz. 

A  VÁLASZTÁS KITÛZÉSE

A kisebbségi önkormányza-
ti választást akkor tûzi ki a

helyi választási bizottság,
ha a településen az adott
kisebbség választói jegy-
zékében szereplõ kisebbsé-
gi választópolgárok száma
a választás kitûzésének
napján eléri a 30 fõt. 

JELÖLTÁLLÍTÁS

Jelöltet csak olyan - az e-
gyesülési jogról szóló tör-
vény szerinti- társadalmi
szervezet állíthat (ide nem
értve a pártok mûködésérõl
és gazdálkodásáról szóló
törvény szerint bejegyzett
szervezetet), amelynek
alapszabályában (legalább
2006 óta) rögzített célja az
adott nemzeti vagy etnikai
kisebbség képviselete. Füg-
getlen jelöltek indulására a
törvény nem biztosít lehe-
tõséget.
Jelölt csak a lakóhelye sze-
rinti kisebbségi választói
jegyzékben szereplõ válasz-
tópolgár lehet. A választó-
polgár - lakóhelyétõl füg-
getlenül - bármely települé-
sen jelölhetõ. A lakóhelytõl
eltérõ településen jelöltként
történõ nyilvántartásba vé-
telnek nem akadálya, ha a
jelölt lakóhelyén nem kerül
sor települési kisebbségi
önkormányzati választás
kitûzésére.
A jelöltnek nyilatkoznia kell
arról, hogy vállalja az adott
kisebbség képviseletét, is-
meri az adott kisebbségi
közösség nyelvét, ismeri az
adott kisebbségi közösség
kultúráját és hagyománya-
it, korábban volt-e más
kisebbség kisebbségi ön-
kormányzatának tagja vagy
tisztségviselõje. A jelölt nyi-
latkozata nyilvános, azt
bárki megismerheti.

SZAVAZÁS

A szavazásra településen-
ként, az e célra létrehozott,
önálló szavazókörben kerül
sor, melynek címérõl és a
szavazás idõpontjáról a
jegyzõ értesítõt küld. A sza-
vazólapon az érintett kiseb-

bség minden jelöltje feltün-
tetésre kerül, a helyi vá-
lasztási bizottság által ki-
sorsolt sorrendben. A tele-
pülési kisebbségi önkor-
mányzat képviselõ-testü-
lete 5 tagú, ezért szavazni
legfeljebb 5 jelöltre lehet.
Képviselõk a legtöbb szava-
zatot kapott jelöltek lesz-
nek. Az a jelölt, aki egyetlen
szavazatot sem kapott, nem
lehet képviselõ. A választás
eredménytelen, ha 5-nél
kevesebb jelölt kap érvé-
nyes szavazatot.

SZEMÉLYES ÉS KÜLÖNLEGES
ADATOK KEZELÉSE A
KISEBBSÉGI VÁLASZTÁSON

A választás során a szemé-
lyes és különleges adatok
kezelése mindvégig az adat-
védelmi törvényeknek meg-
felelõ módon történik. A
törvény meghatározza az
adatkezelés célját és az
adatkezelõk körét is. Ennek
megfelelõen a kisebbségi
választói jegyzék - a száma-
datok kivételével - nem
nyilvános, abba csak saját
adatait illetõen az érintett
személy, illetve feladata
ellátása során a választási
iroda, a választási bizottság
és a bíróság tekinthet bele.
A kisebbségi választói jegy-
zék a szavazás eredményé-
nek jogerõssé válását köve-
tõen haladéktalanul meg-
semmisítésre kerül. 

TEERRÜÜLLEETTII ÉÉSS OORRSSZZÁÁGGOOSS

KKIISSEEBBBBSSÉÉGGII ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTOOKK

Amennyiben az adott
kisebbség megfelelõ számú
települési kisebbségi ön-
kormányzattal rendelkezik,
2011. tavaszán a kisebbség
területi és országos önkor-
mányzatot hozhat létre. A
területi és országos önkor-
mányzatot a települési
kisebbségi önkormányzati
képviselõk (elektorok) vá-
lasztják. 
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““KK Ö Z Ö S S É G E T ÉP Í TÜ NK ”” - beszé

2010.  június  4-66.  Az  idei  városnapi
ünnepség  külön  meglepetést  is  tar-
togatott  a  szigethalmi  lakosok
számára.  Az  elismerések,  az  izgal-
mak  és  a  lehetõségek  napjai  re-
kord  mennyiségû  embert  vonzottak
a  Szabadidõközpont  területére.
Családi  és  gyermek  vetélkedõk,
harcosok  napja,  futóverseny,

lengyel  testvérvárosi  zenekar,  tán-
cok,  dalok,  slágerek,  s  hogy  éhen
se  maradjuk,  az  elmaradhatatlan
gulyásleves  és  palacsinta,  játszó-
ház  és  vidámpark,  sõt  még  musical
is.  És  egy  plusz  meglepetés,  amirõl
sokan  talán  csak  szombaton
értesültek:  az  év  "Tesz-VVesz"
közössége  díjat  Szigethalom  nyerte.
A  játszóteret  már  nagy  örömmel
birtokba  vehették  a  gyermekek  a
Dísz  téren,  a  többi  ajándékkal
pedig  az  oktatási  intézményekben
találkozhatnak  a  kisebbek  és  na-
gyobbak.

SZZIIRRÁÁKK ESSZZTTEERR

A díjat Fáki László polgármester vette
át, õt kérdezem most: 

-Számított-e erre a díjra?

-Konkrétan erre nem, viszont az önkor-
mányzatnak a célja az volt, hogy ilyen,
vagy hasonló közösségek létrejöjjenek.

Azt tûztük ki célul, hogy közösséget
építünk. Hiszen Szigethalom egy olyan
település, aminek a lélekszáma folya-
matosan nõ, és nagyon sok emberrel
kell megismertetnünk a település lehe-
tõségeit, és kell bevonnunk a város éle-
tébe. Mert hiába építünk sok mindent,
pl. lakoma csarnok, HÉV megálló, hi-
ába újítunk fel és akadálymentesítünk
iskolát, óvodát, önmagában az infra-
struktúra semmit nem jelent, ha nincs
mögötte az ember.

- Hogyan lehet egy dinamikusan
fejlõdõ város közösségét összefogni?

-A közösség akkor épül, ha az emberek
ebbõl önmaguk is részt vállalnak. Ezt, a
civil szervezeteken belül tudják megten-
ni. Mi pedig a civil szervezetekkel folya-
matosan tartjuk a kapcsolatot. Ezért
hoztuk létre a civil fórumot, ami egy fon-
tos kezdeményezés, mert innen eljutnak
információk a város vezetése felé, illetve
közvetlenül a város vezetése tud informá-
ciót eljuttatni a civil szervezetek tagjai
felé és rajtuk keresztül a lakosság felé is. 

-Ön szerint Szigethalmon sikeres-e a

MEGÚJUL A HÉV-MEGÁLLÓ
P+R parkoló, kerékpártároló, térfigyelõ kamerák

V.  Z.

Némileg  rendhagyó  ren-
dezvénnyel  kezdõdött  júni-
us  közepén  a  Petõfi
Sándor  utcai  HÉV-mmegálló
környezetrendezése:  a  régi
utasvárót,  mintegy  búcsú-
zóul,  egy  grafikus  öltöz-
tette  "ünnepi"  viseletbe.  
A  munkálatok  során  a
közlekedési  szempontból
kiemelt  terület  nemcsak
megújul,  hanem  bizton-
ságosabb  is  lesz.

Fáki László polgármester
jelképes kapavágásával
vette kezdetét múlt hónap
18-án az a munkafolya-
mat, amelyet a Pro Régió
Közép-Magyarországi Regi-
onális Fejlesztési és Szol-
gáltató Nonprofit Közhasz-
nú Kft., illetve az Európai
Regionális Fejlesztési Alap
mintegy 47M, míg az ön-

kormányzat több mint 5M
forinttal támogat. Sziget-
halom város fejlesztési
célkitûzései között kiemelt
helyet foglal el a fenntart-
ható környezethasználat,
valamint az élhetõségi
problémák s az esélyegyen-
lõség kezelése. Ennek szel-
lemében döntött úgy az
önkormányzat, hogy meg-
felelõ pályázati segítséggel
hozzákezd a leromlott álla-
potú Petõfi utcai HÉV-
megálló területének kul-
turált rendezéséhez. 
A projekt nemcsak a meg-
álló megújítását, környeze-
tének rendbe tételét foglal-
ja magába, hanem annak
akadálymentesítését is.
Mivel a környezeti prob-
lémák csökkentésének
egyik lehetséges eszköze a
tömegközlekedés szerepé-
nek növelése az autóforga-
lommal szemben, ezért a
megálló mellett 41 sze-

m é l y -
gépko-
csi el-
he lye -
zésére
a l k a l -
m a s ,
szilárd
burko-
l a t ú
P+R parkoló épül, amelybõl
kettõ akadálymentesített
lesz. A város vezetése gon-
dolt a kerékpárral közleke-
dõkre is: ugyanitt korsze-
rû, öt férõhelyes bicikli
tárolót is építenek.
Az utaskiszolgálás haté-
konyságának növelését,
valamint a biztonság erõ-
södését térfigyelõ kamerák
kihelyezésétõl várják, s
korszerûsítik a közterületi
világítást is. 
Esztétikailag is szépül a
környezet: a kivitelezés
során mintegy 1600nm új
zöldfelületet létesítenek. A

projekthez konzorciumi
tagként a BKV Zrt. is csat-
lakozott. A cég távlati célja,
hogy a fõváros közlekedé-
sében megõrizze vezetõ
szerepét, miközben szolgál-
tatásainak minõségét javít-
ja. A munkálatokat 2010.
augusztus végére fejezik be. 
A sikeres átalakítást kö-
vetõen, a késõbbiekben
Szigethalom Város Önkor-
mányzata és a BKV Zrt.
újabb P+R parkoló építését
terezi a HÉV-vonal mentén,
Szigethalom-alsó megállóhe-
lyen.
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élgetés Fáki László polgármesterrel

     
    

   
    

     
   

  
   

  

   
     

   
   

     
     

   
   

   
    

    
    
   

    

párbeszéd a civil szféra és a város
vezetése között?

-Igen. Ezek a civil szervezetek tudják
segíteni a város munkáját, és közösségi
élményben részesíteni azokat, akik e-
zekhez kapcsolódnak. A városnapi ren-
dezvény is ezért volt olyan színes, mert
több civil szervezet vállalt fel felada-
tokat: családi vetélkedõt, stramm lurkó
versenyt, kutyaszépségversenyt, egész-
ségügyi szûrést, fõzést, sütést, mûsoro-
kat. S mindezek az elõzetes egyezteté-
sek és a sikeres kommunikáció ered-
ményeképpen jöttek létre, dolgozunk
azon hogy a civil társadalom, és a lakos-
ság más csoportjait is megszólítsuk.

- Mik ezek a kezdeményezések?

-Az egyik a novemberben elindított vál-
lalkozói fórum, hiszen mind a város,
mind a városban élõk jóléte nagymér-
tékben függ az itt mûködõ vállalkozá-
sok sikerétõl. Erre még jobban rávilágí-
tott a világméretû gazdasági válság. Ez
idáig kétszer hívtuk össze a vállalkozó-
kat fórumra, és pozitív volt a visszajel-
zésük, s nagyon sok olyan javaslat

hangzott el, amelyeknek a megvalósítá-
sába már bele is kezdtünk.

-Lehet tudni ezekrõl a 
javaslatokról?

-Igen, az egyik egy vállalkozói füzet elké-
szítése lenne, amelyet a lakosság körében
terjesztenénk, s ezen keresztül is megis-
merhetnék a városban mûködõ vállalko-
zásokat és tevékenységüket. Ezen kívül
dolgozunk a honlapon, egy nyílt ajánlat-
kérõ oldal létrehozásán, amelyen keresz-
tül a helyi vállalkozásoktól tudnánk minél
több eszközt, anyagot beszerezni a hivatal
és intézményei számra. Készülne egy vál-
lalkozói hírlevél is, amely az aktuális vál-
lalkozói információkat juttatná el, az ér-
deklõdõk számára. 

-Mi a másik kezdeményezés?

-Ebben az évben öt éves a testvérvárosi
kapcsolatunk Jaworznóval. Mind a két
város részérõl eredményesnek ítéljük
meg eddigi közös projektjeinket. Na-
gyon sikeresek voltak az ifjúsági és a
kulturális csereprogramjaink. Ezen fel-
bátorodva kerestünk újabb testvérvárosi

kapcsolatot, és közvetlenül a városnapok
után a svédországi Shöderhamn városával
írtunk alá testvérvárosi szerzõdést. Körül-
belül egy éve tartott ennek az elõkészítése
és úgy látjuk, hogy nagyon sokat tudunk
tanulni a svédektõl az ifjúság bevonásáról
a közéletbe. 

-Milyen módon próbálják õk bevonni
egy település életébe a fiatalokat?

-Az elsõ és a legfontosabb náluk is a
párbeszéd a város vezetése és az ifjúság
között. Ennek volt köszönhetõ, hogy az
oktatás keretrendszerén belül megje-
lent a vállalkozói szemlélet elterjesztése
az ifjúság körében és az általuk szorgal-
mazott fejlesztések mûködtetésébe és
fenntartásába személyesen õket is be-
vonták. Pl. létrehoztak egy ifjúsági cent-
rumot egy lerobbant raktárépületbõl, a-
hol a felújítási munkálatokban önkén-
tesen részt vettek a fiatalok, valamint a
különbözõ klubokat ifjúsági vezetõk i-
rányítják. 

- Igen hosszú távú és igen konkrét ter-
vek ezek a jövõre vonatkozóan. Meg-
valósításukhoz sok sikert kívánok! 

Szabad a Szabad?
Engedjék  meg  kedves
lakosok,  hogy  pár  szóban
bemutassam  a  Városi
Szabadidõközpont
fejlesztését,  melyet  a
Városközpont  kialakítása
részeként  igyekszünk  meg-
valósítani.

KEERREEPPEESSII BAALLÁÁZZSS

Szigethalmon már-már fo-
galommá vált a "Kulti" meg-
nevezés, ugyanakkor keve-
sen vannak, akik tisztában
vannak vele, milyen hatal-
mas szervezõmunka és kö-
zösségi élet zajlik az épület-
ben, mely csendesen meg-
bújik a Sport utcai telek fái
között. Az épület tiszti-
klubként szolgált éveken
keresztül, de mára már ki-
nõtte magát, a termei szû-
kösek és folyamatosan
programokkal teltek. Szük-
ségessé vált a felújítás és a

bõvítés. A Városközponti
rekonstrukció keretében
mindkettõre pályázunk. Je-
lenleg földszintes az épület,
egy aulával és négy terem-
mel. A már meglévõ és a
tervezett programok indo-
kolttá tették az emeletrá-
építést. A földszinten a ter-
vezettek szerint egy aula,
egy kiállítótér és 4 terem
kapna helyet a szükségek
kiszolgáló terekkel, helyi-
ségekkel (toalett, porta és
raktárak), valamint elhe-
lyezésre kerülne egy te-
rasszal ellátott büfé is.Az
emeletre elõzetesen az iro-
dákat, teakonyhát és két
oktatótermet tervezzük. Az
emeleti rész köré pediglen
egy körbejárható teraszt
álmodtunk meg.
Mivel a Városközpont Pro-
jekt célja a gazdasági fejlõ-
dés elõrébb lendítése is,
ezért terveztük egy legalább
300 fõs rendezvényterem
építtetését is, mely a kul-

t u r á l i s
progra-
m o k
me l l e t t
profito-
rientált
e s e m é -
nyeknek
is teret
nyithat-
na. A
rendezvényterem kapcso-
lódna a "Kultihoz" azonban
lehetõség van a külön üze-
meltetésére is. A terem
nagyságát indokolja, hogy
ekkora, szétszedhetõ szín-
paddal ellátott terem nincs
a környéken, így a kistérsé-
gi rendezvényeket is a váro-
sunk rendezhetné.
A Szabadidõközpont kor-
szerûsítéséhez tartoznak
eszközbeszerzések is, így az
új környezetben többnyire
új kellékkel találkozhatnak
az közmûvelõdni vágyok,
legyen az akár egy délutáni
baráti beszélgetés a klub-

szobában, egy halk, de
színvonalas kiskoncert, e-
setleg idõszakos kiállítás,
esetleg központilag szerve-
zett, multimédiás oktatás.
Az elmúlt Városnapok al-
kalmával önkormányza-
tunk lakossági igényfelmé-
rést tartott. A megkérde-
zettek több, mint 75 %-a e-
gyetértett a tervezettekkel.
Ezúton is köszönjük a la-
kosságnak a türelmet, me-
lyet a munkatársaink felé
tanúsítottak és köszönjük
építõ jellegû ötleteiket, hoz-
záfûzéseiket.
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IS K O L Á I N K : háromból három!
A  2009-ees  esztendõ  nyarán
felújult  két  intézményépü-
let:  a  Gróf  Széchenyi  Iskola
és  a  Szent  István  Iskola
Szabadkai  utcai  iskola-
épülete.  Ebben  az  évben  a
kicsit  mostohagyer-
mekként  kezelt  József
Attila  utcai  iskola  a  soros,
így  érvényes  a  címben
szereplõ  képlet.

KEERREEPPEESSII BAALLÁÁZZSS

Mostoha, mert a "Gróf" és a
Szabadkai utcai mellett
eltörpül és korát tekintve

már igencsak aggastyán-
nak mondható. Gondoljunk
csak bele: a csõszházban
1917 óta tanítottak, míg az
emeletráépítést 1956 szep-
temberében adták át. Saj-
nos az elmúlt években for-
ráshiány miatt nem nyílt
lehetõség az épület ren-
oválására. Ezen most si-
került változtatni egy kicsit.
A KMOP-4.5.3-09-2009-0023
számú, Európai Uniós pá-
lyázaton nyert az Önkor-
mányzatunk pénz, amit az
iskolára lehet fordítani,
persze szigorú keretek
között. A támogatás profilja
a közintézmények akadály-

mentesítése, ezért az épí-
tési tevékenységeket ehhez
kellett párosítani. Készül a
közintézményekben ma-
napság már kötelezõ lift, a
közlekedõk padlóburko-
latait vezetõsávokkal kie-
gészítve felújítatjuk. Építet-
tünk akadálymentesített
vizesblokkokat és parko-
lókat. Beszereztetünk mo-
bil indukciós hurkot (ez a
hallássérültek számára
fontos), valamint látássé-
rültek által is használható
számítógép egységet és spe-
ciális tanbútorokat. A ki-
vitelezést a nyílt közbeszer-
zési eljárást megnyerõ

VERAVA Kft. végzi június
21-étõl augusztus köze-
péig. Tudjuk, hogy épü-
leten sok minden mást is
felújításra szorul, de most
erre van lehetõség. A többi
munka forrásainak elõte-
remtésére is megtettük már
a lépéseket: külön ener-
getikai pályázatíró céggel
készítünk közösen támo-
gatási pályázatot az épület
felújítására (hiszen ez ha-
talmas összeget emésztene
fel), de ez még sajnos a jövõ
zenéje… Reméljük, tényleg
Jövõre.

REEGGÉÉNNYYII TIIBBOORRNNÉÉ ARRAANNKKAA

elnök

Tisztelettel értesítem a
lakosságot, hogy 2010.
márciustól a híradóban
megjelent VI. Szép kertek-
rendezett porták fotópá-
lyázat jelentkezési ideje
2010. június 15-én lejárt.
A fotókat az Önök által
legszebb látványt nyújtó
alkalommal készíthetik,

ugyanis a leadási határidõ
2010.szeptember 30. Érté-
kelés, díjazás október 25.
hétfõ 17. óra polgármesteri
hivatal díszterme. A leadá-
sokat ugyanoda lehet meg-
tenni ahova a jelentkezést. 

Egyben ismét jelzem, hogy
akár kérdéssel akár a fotó-
zással kapcsolatban 06-
70-2634855 számon kész-
séggel állok rendelkezésre.
Továbbá a települést járva

megállapítottam, hogy ez
az elindított szép tevékeny-
ségre való felhívás sok em-
bert megmozgatott, ugya-
nis egyre több helyen látni
a szebbnél szebb fantázia-
dús kerteket és portákat,
amiért igazán nagy tiszte-
letemet és köszönetemet fe-
jezem ki.
"Aki a virágot szereti, rossz
ember nem lehet " - ezért
tegyünk  együtt meg min-
dent a településért

Állatvédelmi híreink

Gazdira váró talált
kutyusok: ÁDI  másfélév
körüli  fiú-ppalotapincsi,
HÓPIHE  egy  év  körüli,
hófehér  fiú  (sicu-fféle)

kutyuska.  Mindketten
nagyon  barátságosak,  sze-
retik  a  gyerekeket.  Hópihét
Miklóson  találtuk.  
Mindkét  kutyus  chippezve
van.  Rajtuk  kívül  még  sok
kutyus  van  nálunk  (külön-
bözõ  fajták),  akiket  utcai
kóborlástól,  sintértelepre
kerüléstõl  mentettünk
meg!  Szeretnénk  jólelkû,
állatbarát  gazdit  találni
mindnyájuk  számukra!
Telefon;  Enikõ: 06-220-
803-005-443  

Ha tudnak segíteni a ná-
lunk lévõ kutyusok élel-
mezésében, kennelek ja-
vításában, építésében, ké-
rem, hívjanak. Nagyon szé-
pen köszönöm elõre is.

Kutyusokat, cicákat befo-
gadunk, örökbeadunk. Ké-
rem a szigethalmi lako-
sokat - minden jóérzésû
állatbarát nevében -, hogy
gondoskodjanak kutyusaik
megfelelõ tartásáról. A nagy
melegben legyen árnyékos
helyük, friss víz elõttük!

Sajnos, nem egy helyen
látni láncra vert kutyákat,
forró, tûzõ napon kikötve!
Szomorú, hogy emberek
képesek elnézni az állat
szenvedését, a legalapve-
tõbb tartási körülményeket
sem biztosítják számukra! 

Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a Kéménysepr Ipari
Vállalat megsznése után, a
MAGYAR KÉMÉNY KFT. 1126
Budapest, Böszörményi út
24/b. (06-1/766-58-50) szék-
hely, 2310 Szigetszentmiklós,
Árpád u. 51. (?06-24/447-
442) szám alatti telephellyel
rendelkez társaság várja az
ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal 
Mszaki Iroda

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

Az egyesület története
“A lokálpatriotizmus nem más, mint helyi érdekû hazafiság”

Nyílt nap a Szigethalmi Lokálpatriótáknál

DEEÁÁKK GÁÁBBOORR

Sz.l.e. elnök

2007: alap ötlet; iwiw-en
történõ megjelenés
Több mint kétezren vissza-
igazoltak megmutatva ezzel,
hogy igény van ilyen hagyo-
mányõrzõ és közösségépítõ e-
gyesületre. Célok és alapsza-
bály meghatározása. Támo-
gatók és tagok szervezése.
Városi és civil szervezetek
rendezvényein részvétel és
népszerûsítése.

2008: A kialakuló támo-
gató tagokkal megtartottuk
az elsõ önálló rendezvényün-
ket a hagyományõrzés és kö-
zösségépítés jegyében a CSA-
LÁDI DISZNÓVÁGÁST. A
rendezvény nagyon sikeres
volt, több mint 150 résztve-
võvel. Ígyhát, összeállt a csa-
pat eldöntöttük, hogy ki mi-
lyen tisztséget fog betölteni az

egyesületben, formailag is
megalakultunk, még aktí-
vabban vettünk részt váro-
sunk életében és közösségé-
nek építésében.

2009: Regisztráltattuk az
egyesületünket Szigethal-
mon. Megtartottuk immár
már másod ízben a hagyomá-
nyos családi disznóvágást.
Már akkora érdeklõdés mel-
let tartottuk meg a rendez-
vényt, hogy az eddigi kitûnõ
helyszínt a városi Helytör-
téneti Múzeumot kinõttük. A
rendezvényen 250 fõ feletti
résztvevõt regisztráltunk. Ez
évi második önálló rendez-
vényünk a Városi Szabadi-
dõközpontban megrendezett
vadászati és ismeretterjesztõ
kiállítás elõadásokkal és film-
vetítésekkel. Nagyon büszkék
vagyunk a rendezvényre,
mert olyan nagy siker volt,
hogy meg kellet hosszabbí-
tani a kiállítást, és nem csak

Szigethalomról, de Halászte-
lekrõl és Csepelrõl is jöttek
iskolák és egyéni látogatók is.
A kiállítást és a kapcsolódó
programokat közel 3000-en
látogatták meg. A rendez-
vényeink sikere igazán abban
állt, hogy más civil szerveze-
tek, lakosok, önkormányzati
dolgozók aktívan vettek részt
a rendezvényeinken, igazi
közösséget alkotva. 

A Szigethalmi Híradóban
megjelenünk hónapról hó-
napra két sorozattal, az egyik
energetikai tanácsok, a má-
sik az Internet története, és
ezen kívül beszámolunk a vá-
rosunkban történt progra-
mokról. Csapatot alkotva
Ráckevén indultunk a sár-
kányhajó versenyen, amin
tisztes eredményt értünk el,
és képviseltük városunkat.
Tagjaink képviselték az
egyesületünket gyakorlatilag
minden városi és civil ren-
dezvényen, ahol aktívan

segítve hól résztvevõként. Az
év utolsó napjaiban még
részt vettünk a betlehemi
városi rendezvényen ahol
sült tökkel kedveskedtünk a
kilátogató érdeklõdõknek. 

2010: Megrendeztük az
immár hagyományos családi
disznóvágást, már a Szabadi-
dõközpontba, közel 1000
résztvevõvel és bõvített prog-
rammal. Továbbra is aktívan
részt veszünk a város életé-
ben és annak rendezvényein,
folytatva a közösségépítés és
hagyományõrzõ és teremtõ
tevékenységünket. Bejegyez-
ték egyesületünket az orszá-
gos egyesületek közé. Új
akciót hirdetünk a nagycsa-
ládosok segítésére. Ha van
valahol még lecserélendõ és
még használható mûszaki
gép (pl. számítógép), ne dob-
juk ki, hanem támogassuk a
nagycsaládosokat.

FAARRKKAASS CSSAABBAA

SZ.L.E. tag

Május 22-én a Szigethalmi
Lokálpatrióták Egyesülete
nyílt napot szervezett a Sza-
badidõközpontban. Nem
kapcsolódott hozzá külön-
leges esemény, csupán
összejöttünk, hogy átte-
kintsük az elmúlt évek tör-
ténéseit, és erõt gyûjtsünk a
közös munka folytatásához.
A családi disznótor emlékére
zsíros kenyeret készítettünk
lilahagymával, természetesen
az akkor feláldozott két disz-
nó zsírjából. (Maradt a követ-
kezõ alkalomra is!) Az e-
gyesület tagjai a zöld terem-
ben ültek össze. Deák Gábor,
az SZLE elnöke felidézte az

elmúlt évek legfontosabb
eseményeit: a három disznó-
tort, ami egyre nagyobb
tömegeket vonzott, a vadász-
kiállítást és az egyesület tag-
jainak részvételét számtalan
eseményen, például a garázs-
futásban, a ráckevei sár-
kányhajó bajnokságon, a
lovasnapi fõzõversenyen, a
városi betlehemen, ahol tököt
sütöttünk. Ezután kiosztotta
az egyesület rendes és pár-
toló tagjainak a tagsági kár-
tyájukat. Az egyesület új
akciót hirdetett: a használ-
ható, jó állapotban lévõ
mûszaki cikkeket ajánljuk fel
az arra rászorulóknak!
Ennek jegyében az egyesület
tagjai a nyílt napon két
számítógépet adtak át nagy-
családos polgártársainknak.

Fáki László polgármester
prezentációjában meghök-
kentõ adatokat mutatott be a
város fejlõdésérõl. Vajon
tudjuk-e mi szigethalmiak,
hogy miközben a város éves
költségvetése alig 2 milliárd
forint, csupán 2007-ben több
mint 1,2 milliárd forintnyi
beruházás valósult meg a
városunkban? Persze nem
csak az elmúlt évek legfon-
tosabb beruházásait mutatta
be, hanem bemutatott konk-
rét terveket a jövõre is. Lát-
hattuk a szigethalmi HÉV-
megállóban hamarosan meg-
valósuló parkoló terveit és az
elsõ fordulón sikeresen túlju-
tott, uniós forrásokból fej-
lesztendõ városközpont el-
képzeléseit. A városnapokra
készülve pihenésként össze-

mértük ügyességünket és
tudásunkat is. A tojásdo-
bálás emlékezetes lesz nem
csak a kicsiknek, hanem
azoknak a felnõtt résztvevõk-
nek is, akiknek nem a védõ-
öltözetét, hanem a haját ta-
lálták el. 

Szigethalom címere megfelel
a heraldika elõírásainak és
látszólag egyszerû is, de
akinek a legrövidebb idõ alatt
sikerült kiraknia, az bizony
megérdemelte a gyõzelmi tró-
feát: a pezsgõt. A nyílt napon
örömmel láttuk, hogy egyre
többen vagyunk, akik - bár
többnyire dolgozni a fõváros-
ba járunk -szeretnénk Szi-
gethalmot nemcsak lakóhe-
lyünknek, hanem az ottho-
nunknak is érezni.
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Gondolatok a könyvtárban
Elérhetõség:  2315  Szigethalom  József  A.  u.  59.    Tel.:  06-224/514-8810  Fax:  06-224/514-8811
Nyitva  tartás:  Hétfõ:  zárva;  Kedd:  12-119;  Szerda:  9-119;  Csütörtök:  12-119;  Péntek:  9-116;  
Szombat:  9-114  Vasárnap:zárva  Honlap: www.hgvk.hu
Júliusban  és  augusztusban  szombati  napokon  a  könyvtári  nyitva  tartás  szünetel!

Juhász Gyula: Prológ

Oh, gyermekek, dal és virág az élet,
Szépség és jóság, csak akarni kell.
Ti víg jövendõ népei, felétek 
Egy bús költõ úgy ivell,
Mint szivárvány a fergeteges égre.
És zengem villámok zenéjével:
Szeressétek a szépet és a jót, ti
Jövõ harcoknak békés harcolói.

(részlet)

Antal Tamásné, Bán József,
Bánóczy Istvánné, Bércesi Zoltán,
Feczkó Andrea (Szigetszentmiklós),
Ferenczi Edit, Kiss András, Kovács
János és Jánosné, Kürti Zoltán,
Nagy József, Pántya Péter, Vertetics-
né Doszpod Bernadett. Köszönjük
Bakosné Till Györgyikének, Dévay
Ferencnek és Kunzer Lászlónak az
újabb homok, sóder "támogatást" és
az építési törmelék elszállítását!
Támogatásukat köszönjük!

Miszori Sándorné
könyvtárigazgató és munkatársai

VVÁROSI KÖNYVTÁR
TÁMOGATÓI

Gratulálunk  Miszori  Sándornak,  aki  a  könyvtári  építkezésben  nyújtott  önzetlen  és  fáradhatatlan  munkájáért  Szigetha-
lom településfejlesztéséért  díját  vehette  át  Fáki  László  polgármester  úrtól  a  Városi  Díjátadó  ünnepségen.  

Könyvtárosaink  a  városnapokon  mini  könyvtárat  varázsoltak  a  Szabadidõ-
központ  területén  álló  pavilonunkba.  Bemutattuk  az  elmúlt  egy  év  könyvtári
eseményeit,  rendezvényeit,  beiratkozási  akciókkal  vártuk  az  érdeklõdõket.  
A  körhintázásban  és  dodzsemezésben  megfáradt  gyermekeket  kirakókkal,
színezõkkel  és  kreatív  játékokkal  vártuk.  

Olvasni jó, olvasni érdemes!
- ajánlataink

Szakirodalom
Gálvölgyi János: Jókedvet adj
Ledó D. Hajnalka: Fedezzük fel! : Házkerti zöldségtermesztés egyszerûen

Szépirodalom
Saramago, José: Az elefánt vándorútja
Meyer, Stephenie: Breaking Dawn: Hajnalhasadás

Gyermek- és ifjúsági irodalom, szakirodalom
Brezina, Thomas: A világ legklasszabb biciklije
Telegdi Ágnes: Mesélnek a házi kedvencek

A pontgyûjtõ  program  nyertesei
A pontgyûjtõ program keretében könyvtárunkat szeptembertõl májusig 519
gyermek és 33 kisérõ felnõtt kereste fel a helyi iskolákból, óvodákból. 3 osz-
tály kapott tõlünk különdíjként egy finom tortát, mert ezeknek az osztályok-
nak a látogatás után minden tagja beiratkozott hozzánk és lelkes könyvtárlá-
togatóvá vált.  A díjazottak: Szent István Általános Iskola 5. c. osztály (of. Nád
Béla) és a Spec. I. osztály (of. Bak Ágnes); Gróf Széchenyi István Általános
Iskola 1. b. osztály (of. Mészáros Krisztina). Gratulálunk!
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Séta a múltban

Helytörténeti  Gyûjtemény  2315  Szigethalom,  Fiumei  u.  48.    www.varosiszabadidokozpont.hu/muzeum
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 Nyári  zárás:  2010.augusztus  02  -  2010.szeptember  6-iig.

Köszönetnyilvánítás
Megköszönöm Barnuch György vállalkozónak, hogy a gazdasági épületünk felújításához használt téglával hozzájá-
rult.Radics Gábornak, hogy kerti növényekkel hozzájárult fûszernövény kertünk kialakításhoz. Miklós Istvánnak, hogy
felajánlásaival gyarapította a Helytörténeti Gyûjtemény anyagát.

Felhívás
Gazdasági épületünk felújításához szükségünk lenne használt téglára, szeretnénk kérni a kedves szigethalmi lakosok
segítségét. Aki tudna nekünk akár kisméretû, vagy nagyméretû téglával segíteni, bármennyi mennyiségben, szívesen
fogadjuk. Az elszállításról tudunk gondoskodni. Felajánlásaikat a 06-70/380-76-81 telefonszámon lehet jelezni.
Segítségüket megköszönöm.

Kleineizel Ilona múzeumpedagógus

Városnapi  versenyek  nyertesei:
Sündörgés  futás  eredményei:  

Óvodások: 5,3 km 19,2 km
lány lány 14 éves korig: nõ:
I. Bolega Réka I. Villányi Brigitta I. Alföldi Csilla
II. László Anna II. Csáki Szabina II. Õrsi Anna
III. Vermes Viktória Gyeszát Emese III. Bakos Judit
fiú III. Gere Mónika férfi:
I. Sutarski Álmos Györfi Bernadett I. Steib Péter
II. Fényes Gergõfiú 14 éves korig: II. Török Illyés   
III. Angyal Vince I. Kristály Cristopher III. Sztrapkó Norbert

Potonic Vencel II. Patonai Dániel
1-2. oszt.: III. Zoltán Máté
lány junior (15-21) lány:
I. Marton Lilla I. Györfi Dóra
II. Angyal Villõ II. Szabó Diána
III. Soós Eszter III. Fülöp Andrea
fiú junior (15-21) fiú:
I. Füzesi Zoltán I. Judik Richárd
II.Csatári Richárd II. Kovács Imre
III. Vermes Norbert III. Katona Tamás
3-4.oszt.: felnõtt (22-40) nõ:
lány I. Illés Ágnes
I. Marton Dóra felnõtt  (22-40) férfi:
II. Koleszár Kata I. Steib Gábor
III. Baczoni Sára Senior (41-tõl) nõ:
fiú I. Baloh Tiborné
I. Sutarski Csanád II. Sziklainé 

Fazekas Erzsébet
II. Ballai Attila Senior (41-tõl) férfi:
III. Nagy Márk I. Laza László

II. Kovács János

Villámrajz  verseny  eredményei:
ovisok: alsó tagozatosok:
Ujvári Adél és Dénes Sára 1. Marton Dóra   2. Dénes Zsófia

3. Kóti Eliána, Hegyes Zalán, Marton Lilla
külön díj: Villányi Brigitta. A legfiatalabb résztvevõ különdíját Pfeffer
Bendegúz érdemelte ki. ( két és fél éves). A legtöbb szavazatot a közön-
ségtõl Lóránt Dominik kapta.

Kincskeresõ  játék  nyertesei:
Szombat:  Mihalik Eszter, Földesi Ferenc,
Baranyi Tímea, Kalocsai Dzsenifer, Krizsa
Gergõ. Vasárnap: Bányácski Csaba, Szabó
Norbert, Gyeszát Emese, Koleszár Tamás,
Papp Melinda

Kutyaszépségverseny  nyertesei:
kistestû  -  kölyök:
I. Zsilko Alexandra - Rudi (2 éves bichon
havanese)
II. Nagy Sándor - Alojzia (8 hónapos törpe tacskó)
III. Galambos Beáta - Áfonya (8 hónapos yorki)
kistestû  -  felnõtt:
I. Kelemen Athéna - Dobi (2 éves westi)
II. Katona Benedek - Maró (4 éves törpe
német spicc)
III. Neumann Erzsébet - Manó (3 éves törpe
pincsi)
nagytestû  -  kölyök:
I. Nyirák Rudolf - Kyra (6 hónapos kanári
szigeteki)
II. Nagy Katalin - Artúr (6 hónapos nápolyi
masztiff)
III. Neumann László - Héra (8 hónapos bull-
terrier)
nagytestû  -  felnõtt:
I. Papp János - Usher (2.5 éves német dog)
II. Balogh László - Csucsu (7 éves golden
retriver)
III. Szombathelyi István - Theo (2 éves husky)
Különdíjak:
Legszebb kölyök kutya:
Zsilko Alexandra - Rudi (2 éves bichon
havanese)
A kiállítás legszebb kutyája:
Kelemen Athéna - Dobi (2 éves westi)
Közönségdíj:
Balogh László - Csucsu (7 éves golden
retriver)

Hírlevél  regiszt-
ráció  nyertesei:
Szombat:
Baranyi Gabriella
Szekszárdi Erika
Veres Imre
Vasárnap:
Szalay Péter
Katona Benedek
Vágner András

Stramm  Lurkó  
verseny:
kisiskolások:
Földesi Ferenc
Földesi Krisztián
Fehérvári Dániel
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Oktatás

Könnyek és gyermekkacaj
a 2. Fischer-díj átadáson

A  Szent István Általános Iskola a nyári szünetben minden szerdán déleltt  8-12-ig tart nyitva hivatalos ügyek intézésére. 
A tanévnyitó 2010. augusztus 31-én 17 órakor lesz.

A Zöld Óvoda Tökmag csoportja nevében köszönetünket szeretnénk kifejezni Kucsera Noel, Divinyi Balázs, Galvanek
Levente családjának, hogy a Föld Napja alkalmából szervezett környezetszépít törekvéseinkben segítségünkre voltak, cso-
portunk óvodai udvari fajátékait felújították, lefestették. Köszönettel:

"Tökmagok"

A Piros óvodás gyermekek nevében köszönetünket fejezzük ki Grancsai Csaba ,Csiga csoportos apukának. Egész évben
nagyon sokat dolgozott a gyermekekért, készítette a nagyszer játékokat.

Szegedi Józsefné tagóvoda vezet Piros Óvoda

Használt ruha és játékbörzét tartunk a Kék Ovi (M út 6.) udvarán 2010. július 16-án, 15:00-18:00-ig.
Asztalfoglalás: ingyenes. Érdekldni: Csurcsiáné Török Ilona gyermekvédelmi koordinátor
Tel.: 06-70-938-9796

KOONNTTRRAA MAARRIIKKAA SZZVVIITTAA

" A kultúra az egyetlen, ami
megmarad belõlünk."  Faludy
György költõ szavait idéz-
tem, amikor május 31-én a
Szent István Általános Is-
kolában immár másodszor
került sor az AMME által
2009-ben alapított Fischer-
díj átadására, majd hoz-
zátettem: "de a mûvészet
az, ami mindezt széppé
teszi."
Ezen gondolatok jegyében
nyílt meg Kovács Zsuzsa, a
fiatalon tragikus hirtelen-
séggel elhunyt tehetséges
képzõmûvész, porcelánfes-
tõ, grafikus, az idei Fisc-
her-díjas posthumus kiál-
lítása.
Az iskolai fúvós zenekar
tagjainak fanfárjával kez-
dõdött a nem mindennapi
ünnepség, majd Simsik
Zsuzsa, az iskola igazga-
tónõje köszöntötte a megje-
lenteket. Beszédében hang-
súlyozta azt, milyen öröm
számukra, hogy tavaly óta
az AMME az õ iskolájukban
adja át a Fischer-díjat és
rendezi meg a díjazott kiál-

lítását.
Fischer György Szigethal-
mon élt festõmûvész halá-
láig az AMME aktív és meg-
becsült tagja volt. A róla
elnevezett díj a fiatal tehet-
ségek erkölcsi elismerését
szolgálja. Elsõként 2009-
ben Vermes Ádám, Buda-
pesten élõ grafikus kapta a
díjat, aki érettségi vizsgái
közepette is szakított idõt,
és megjelenésével megtisz-
telte rendezvényünket.
2010-ben az AMME Kovács
Zsuzsinak ítélte posthu-
mus a Fischer-díjat. Zsuzsi
haláláig az egyesüket tagja
volt. Korai,  súlyos betegsé-
gébõl felgyógyulva kapcso-
lódott be a munkába, talált
barátokra és szakmai se-
gítõkre az AMME-ban. A
posthumus díjat Zsuzsi
édesanyja vette át Csapó
Lajostól, az egyesület elnö-
kétõl. A megható pillana-
tokban egyikük sem tudott
megszólalni. Helyettük az
iskola ötödikesekbõl álló
kórusa énekelt Dvorák
Marianna tanárnõ irányítá-
sával. Kovács Zsuzsi az ég-
bõl biztosan mosolyogva,
maghatottan hallgatta a
csengõ hangú gyerekek

tiszta énekét, akik az õ
tiszteletére fakadtak dalra.
A kiállításon látható volt
többek között Zsuzsi porce-
lánmintáiból, régi, 11 évvel
korábbi festményeibõl, és a
lélekút rejtelmeit-gyötrel-
meit dokumentáló szürre-
alista rajzaiból is néhány. A
kiállítás legkülönlegesebb
darabja az, a Zsuzsi édes-
anyja által varrott kép volt,
amelynek az eredetijét oda-
haza Zsuzsi a fürdõszobá-
juk ajtajára rajzolta fel. A
nap legmeghatóbb pillana-
tai voltak, amikor már a
könyvtárban baráti beszél-
getések, és némi vendég-
látás után Zsuzsi édesany-
ja  könnyek között ajánlot-
ta fel az elõbb említett var-
rott képet Zsuzsi volt
iskolájának. Simsik Zsu-
zsanna igazgatónõ szintén
könnyeivel küszködött a
meghatódottságtól, amikor
a tanárok és a diákok ne-
vében megköszönte az a-
jándékot, ígérve, hogy mél-
tó helyet keres a mû kiál-
lításához.
A meglepetések sora azon-
ban még ezzel nem ért
véget, mert - mint késõbb
megtudtam - Borsody

Zoltán festõmûvész, az
AMME tagja, és szintén az
iskola volt diákja még az-
nap megkereste az igaz-
gatónõt és felajánlotta,
hogy megfesti Kovács
Zsuzsi portréját.
Zsuzsi kislánya, a két és fél
éves Tünde is részt vett az
ünnepségen, és élvezte a
felnõttek kedvességét, fi-
gyelmességét, hiszen több
vendég róla sem feledkezett
meg és ajándékokkal, játé-
kokkal kedveskedett a kis-
lánynak, amit az csillogó
gyermekszemével és gyön-
gyözõ kacajával köszönt
meg.
Furcsa, fájdalmas, szomo-
rú és felemelõ délután volt
az, ott május 31-én a Szent
István Általános Iskolában. 
Furcsa és fájdalmas, mert
az alkotásokon keresztül
megidéztük egy igazságta-
lanul rövid élet pillanatait.
Szomorú és felemelõ, mert
a Fischer-díj már csak késõ
erkölcsi elismerése Zsuzsi
grafikai tehetségének. Ki
tudja? Talán kislányában
tovább él majd e tehetség.
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Szivárványos gyereknap

SZZEEDDLLÁÁRRNNÉÉ PÁÁNNTTYYAA VEERROONNIIKKAA

Június 11-én gyereknapot
tartottunk a bölcsiben. Már
kora reggel nagy volt a
készülõdés: dekoráltunk,
lufit fújtunk, papírt hajto-
gattunk, székeket és asz-
talokat hoztunk-vittünk,
jöttünk-mentünk, na és
persze izgultunk… de na-
gyon: minden rendben lesz-
e?  Eljött aztán a délután, s
vele együtt az, amin oly so-
kat dolgoztunk mindannyi-
an. A hatalmas kert a ká-
nikula ellenére megtelt, a

vidám gyerekzsivaj betöl-
tötte a környéket. Amíg a
mûvészek a színpadon ké-
szülõdtek, a teraszon
gyöngyfûzésre, gyurmázás-
ra nyílott lehetõség, a kert-
ben pedig "állomáslátogató"

szórakoztatta a kicsiket,
akik ha minden állomást
meglátogattak, a pecséte-
ket összegyûjtötték ajándé-
kot kaptak. A tûzoltóautót
és a rendõrautót is nagy
érdeklõdés övezte kivált-
képp akkor, amikor a sziré-
nával játszhattak a gyere-
kek. 
A mûsor elõtt Szendrey
Zsolt apuka (aki egyébként
egész délután betöltötte a
mûsorvezetõ szerepét, me-
lyet ezúton is köszönünk
neki) néhány mondatban
összefoglalta a délután ap-
ropóját, majd felkérte a

nemrégiben kinevezett in-
tézményvezetõt: Horváth
Katalint arra, hogy nyissa
meg a rendezvényt. Ezután
a délután csúcsaként az
Alma Zenekar lépett a vilá-
got jelentõ deszkákra…

vagy a gyerekek közé a fû-
be? Esetleg a közösen kia-
lakított körbe? Ki-ki eldönt-
heti hogyan látta ezt.  A
gyerekek szeme csillogott, a
felnõttek újra gyereknek
érezhették magukat. Azt
hiszem kicsiknek és na-
gyoknak felejthetetlen él-
ményt nyújtottak. Mûsoruk
befejezése után a tombola
következett, melyen az 5
bölcsõdei csoport ajándéka
mellett a Magyar Vöröske-
reszt, a Magyar Posta Zrt.
(Szigethalom) ajándékait
sorsoltuk ki. Mindeközben

a büfében nem gyõzték a
frissítõket felszolgálni, a
süteményeket, pogácsákat
adagolni. Észre sem vettük
és tovarepült a délután.
Ahogy a kert benépesült
néhány órával ezelõtt, most
oly gyorsan csendesedett
el, s már csak a fák leveleit
lehetett hallani, ahogy a
szél rezgette õket. 
Mi pedig fáradt, de elé-
gedett mosollyal az arcun-

kon rogytunk le az elsõ
székre mely az utunkba
került, arra gondolván jö-
võre újra ugyanitt találko-
zunk.
Köszönjük szponzoraink-
nak, hogy támogatták ren-
dezvényünket: S.W.A.T Team
Security Távfelügyelet (Tö-
köl), Alföldi Patyolat Kft.,
Cseszi Fesztivál, Mc Do-
nald's Mo 19 Szigetszent-
miklós, Kengi üdítõ és
gumicukor, Regényi Tibor-
né, és mindazoknak akik
név nélkül tették mindezt.
Köszönjük a gyerekeknek

és szüleiknek, hogy eljöt-
tek, a megváltott belépõ-
jükkel támogatták intézmé-
nyünket, a Városi Szabadi-
dõközpont dolgozóinak,
hogy segítették a rendez-
vény lebonyolítását, a Szi-
getszentmiklósi Tûzoltóság-
nak és Rendõrkapitányság-
nak, hogy jelenlétükkel
emelték a rendezvény szín-
vonalát.
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Az anyatej olyan "csoda-
szer"amellyel az újszülött
minden szükséges tápa-
nyagához egyszerûen és él-
ményt kapva-adva jut hoz-
zá. Ezt egyetlen tápszer
sem képes pótolni.
A kisbabának olyan táp-
lálékra van szüksége, mely
lehetõvé teszi agya és teste
gyors növekedését és meg-
védi a betegségektõl.
A szoptatással az újszülött
szervezetébe kerülõ anyatej
nemcsak nélkülözhetetlen,
hanem a maga nemében
pótolhatatlan is. Nemcsak
táplálékul szolgál, hanem
hosszabb távon is pozitív
hatása van az egészségi
állapotra.
Azt az érzést, mely az egész
testét és lelkét átjárja az
édesanyának talán leírni
sem lehet. Mindkét fél
egyaránt részesül elõnyök-
ben a szoptatás által. 

A  SSZZOOPPTTAATTÁÁSS EELLÕÕNNYYEE ÉÉSS

HHAATTÁÁSSAA AA CCSSEECCSSEEMMÕÕRREE

A várandóság ideje alatt
un. colostrum termelõdik
az anya mellében, amely
semmihez sem fogható vé-
delmet biztosít a babának a
vírusok és baktériumok el-
len. A colostrumot köve-
tõen, az érett anyatej tar-
talmazza azokat az immun-
anyagokat, amelyek ellen-
állóbbá teszik a csecsemõt
a betegségekkel szemben.

Ennek is köszönhetõ az,
amit kutatások is alátá-
masztanak, hogy a szopta-
tott babák kevesebbszer
betegednek meg, illetve ha
mégis, tüneteik enyhébbek.
Fontos tudni azt, hogy az
anyatej a csecsemõ fejlõdé-
sével együtt változik annak
érdekében, hogy mindig a
megfelelõ tápanyag-össze-
tételû, mennyíségû, és mi-
nõségû tápanyaghoz jus-
son.
Ne feledkezzünk meg arról
sem, hogy az anyatej a leg-
biztonságosabb abból is
fakadóan, hogy steril. Nem
kell melegíteni, hiszen
mindig megfelelõ a hõmér-
séklete és természetesen
mindig friss és azonnal
fogyasztható. Talán ami,
manapság az egyik legje-
lentõsebb tényezõ a min-
dennapokban, hogy költ-
ségtakarékos, mert ingyen
van.
Koraszülött csecsemõ ese-
tében a szoptatás még na-
gyobb jelentõséggel bír,
mert a számukra az anyatej
magasabb koncentrációban
szolgálja az ellenálló ké-
pességet segítõ fehérjéket.
Abban az esetben, ha az
édesanya valamilyen oknál
fogva, nem tudja szoptatni
gyermekét, akkor anyatej-
gyûjtõ állomásról, illetve
más szoptató édesanyától
is kérhet anyatejet, lehetõ-

leg korban azonos csecse-
mõ édesanyjától származ-
zon, annak érdekében,
hogy megfeleljen a csecse-
mõ igényeinek. Ha mégsem
sikerül, azonos korú cse-
csemõt találni, akkor lehet
eltérõ korú is (nem sokkal),
mert akkor is jobb meg-
oldás, mint a tápszer, de ez
mindenkinek a saját dön-
tése. 
A szoptatás alapját szolgál-
ja a megfelelõ anya- gyer-
mek kapcsolat kialakulásá-
nak. Az egyik a csecsemõ
és az édesanya bõrének
közvetlen érintkezése, a
másik, hogy szopás közben
a csecsemõ olyan helyzet-
ben fekszik, hogy a szopás
teljes ideje alatt nehézségek
nélkül figyelheti anyja ar-
cát.
Ahogyan már említésre ke-
rült, természetesen az é-
desanya számára is vannak
elõnyei a szoptatásnak. El-
sõsorban segíti a méh
visszahúzódását, illetve
csökkenti az emlõ-és  méh-
nyakrák, valamint a csont-
ritkulás kialakulásának
lehetõségét. Abban az eset-
ben, ha az anyatej folyama-
tosan termelõdik, akkor az
anyuka segítségére lehet a
terhesség után fennmaradt
kilók elleni harcban. Ter-
mészetesen ezek nem
tekinthetõek szentírásnak,
hiszen pl.: vannak olyan

anyukák, akik híznak a
szoptatás alatt. 

MIIÉÉRRTT JJÓÓ AA SSZZOOPPTTAATTÁÁSS?
Egyrészt az anyatej össze-
tevõi révén optimális,
mondhatni a legjobb a ba-
bának. Pont azt tartalmaz-
za, amire akkor szükség
van. Az anyatej összetétele
folyamatosan változik, és
követi a baba igényeit.
Olyan immunanyagokat
tartalmaz, ami megvédi a
gyermeket a betegségektõl.
Tartalmaz olyan anyago-
kat, amelyek fejlesztik a
csecsemõ idegrendszerét.
Egyes tanulmányok szerint
azokból a csecsemõkbõl,
akik legalább 7 hónapos
korig szoptak, magasabb
intelligenciájú felnõttek let-
tek, mint azokból, akik
nem szoptak ennyi ideig.
A szoptatás nemcsak testi-
leg fontos a babának, ha-
nem lelkileg is. Egy igen
erõs lelki kötelék alakul,
anyja és szopó csecsemõje
közt. A kisbaba számára a
kinti világ félelmetes, de
anya testi közelsége és az
anyából jövõ édes anyatej
biztonságot ad. A szoptatás
során az anyában is felsz-
abadulnak olyan hormo-
nok, melyek az anyai ösz-
tönöket erõsítik és segí-
tenek a kis jövevény elfoga-
dásában.

(folytatjuk)

Gyûjtés az árvízkárosultak javára
A  NÉGYSZÍNVIRÁG  ÓVODA  és  Szigethalom  Város  Önkormányzata  közösen  gyjtést  szervez  az  edelényi  árvízkárosultak
javára,  akik  egy  élet  munkáját  elveszítve  fedél  és  remény  nélkül  maradtak.
A károsultaknak elssorban 
- tartós élelmiszerekre, 
- ferttlenítszerekre, tisztítószerekre, tisztálkodási szerekre,
- takaróra, ágynemre,
- lakberendezési cikkekre, bútorokra van szükségük.

Az adományokat 2010. július 10-én Dörfler Zsolt szállítmányozási vállalkozó segítségével juttatjuk el Edelénybe, ahol Fáki
László polgármester úr és az óvoda dolgozói személyesen adják át a rászorulóknak. Az  adományokat  a  Kék  Óvoda
(Szigethalom,  M  út  6.  sz.)  épületében  6:00-117:00-iig  lehet  leadni  2010.  július  9-iig.
Adományozási  szándékát  kérjük  jelezze  a  következ  telefonszámon:  Csurcsiáné  Török  Ilona  Tel.:  06-770-9938-99796
Segítségüket köszönjük!

Szigethalom Város Önkormányzata és a Négyszínvirág Óvoda dolgozói

Az  anyatejes  táplálás
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Július havi kulturális programok

SSZIGETHALMI VVÁROSI SSZABADIDÕKÖZPONT -  22331155  SSZIGETHALOM,,  SSPORT U..  44..  
TTEL ::  0066-2244-888899-222299;;  0066-7700-333344-88889944  WEB::  WWW..VAROSISZABADIDOKOZPONT ..HU

E-MAIL ::  INFO@@VAROSISZABADIDOKOZPONT ..HU;;  

Z ö l d   t e r e mZ ö l d   t e r e m
6.  kedd  10:00  Nyugdíjas  Baráti  Kör    (szabadtéri  klubnap)    
7.  szerda  18:00  Re-GGenerációs  Alapítvány    
8.  csütörtök  16:00  Mozgáskorlátozottak      
9.  péntek  19:00  Létminimum  klub    
14.  szerda  18:00  Re-GGenerációs  Alapítvány    
15.  csütörtök  16:00  Vidám  Nyugdíjasok      
21.  szerda  18:00  Re-GGenerációs  Alapítvány    
22.  csütörtök  16:00  Mozgáskorlátozottak      
23.  péntek  19:00  Létminimum  klub    
24.  szombat  11:00-115:00  Véradás    
28.  szerda  18:00  Re-GGenerációs  Alapítvány    
29  csütörtök  16:00  Vidám  Nyugdíjasok      

1.  csütörtök  18:30    Tai  Ji    
2.  péntek  10:00  Csiribiri  torna        
5.  hétfõ  17:30  Tai-JJi              18:30  Jóga    
8.  csütörtök  18:30  Tai-JJi      
9.  péntek  10:00  Csiribiri  torna    
11.  vasárnap  10:00-113:00  OMEGA  Gyülekezet    
12.  hétfõ  17:30  Tai-JJi            18:30  Jóga    
15.  csütörtök  18:30  Tai-JJi      
16.  péntek  10:00  Csiribiri  torna    
18.vasárnap  10:00-113:00  OMEGA  Gyülekezet    
19.  hétfõ  17:30  Tai-JJi            18:30  Jóga    
22.  csütörtök  18:30  Tai-JJi      
23.  péntek  10:00  Csiribiri  torna    
24.  szombat  XI.  ORSZÁGOS  IKERTALÁLKOZÓ    
26.  hétfõ  17:30  Tai-JJi            18:30  Jóga              
29.  csütörtök  18:30  Tai-JJi      
30.  péntek  10:00  Csiribiri  torna    

S z í n h á z t e r e mS z í n h á z t e r e m

2.  péntek  16:00  Felnõtt  kórus        19:00  Jobbik    
6.  kedd  19:00  FIDESZ    
7.  szerda  15:00  Rózsa  Gobelin        17:00  Felnõtt  kórus    
14.  szerda  15:00  Rózsa  Gobelin    17:00  Felnõtt  kórus    
21.  szerda  15:00  Rózsa  Gobelin    17:00  Felnõtt  kórus    
24.  szombat  XI.  ORSZÁGOS  IKERTALÁLKOZÓ    
28.  szerda  15:00  Rózsa  Gobelin    17:00  Felnõtt  kórus  

S á r g a   t e r e mS á r g a   t e r e m
1.  csütörtök  8:30-110:00  Angol  tanfolyam    
6.  kedd  8:30-110:00  Angol  tanfolyam    
8.  csütörtök  8:30-110:00  Angol  tanfolyam    
13.  kedd  8:30-110:00  Angol  tanfolyam    
15.  csütörtök  8:30-110:00  Angol  tanfolyam      
20.  kedd  8:30-110:00  Angol  tanfolyam    
22.  csütörtök  8:30-110:00  Angol  tanfolyam    
24.  szombat  XI.  ORSZÁGOS  IKERTALÁLKOZÓ    
27.  kedd  8:30-110:00  Angol  tanfolyam    
29.  csütörtök  8:30-110:00  Angol  tanfolyam    

B o r d ó   t e r e mB o r d ó   t e r e m

Felhívás
2010. július 24-én rendezzük a XI. Országos Ikertalálkozót
a Városi Szabadidközpontban és környékén. Ezen a na-
pon sokan látogatnak el hozzánk az ország különböz
tájairól, így a környez utcákban fennakadás lehet a
közlekedésben. A program reggel 9-tl kb. éjfélig tart, ami
a környékbeliek nyugalmát zavarhatja. Kérjük a lakosság
türelmét és megértését! Köszönettel: 

Városi Szabadidközpont

Figyelem
2010. július 24-én, az Országos Ikertalálkozó ideje alatt a
Városi Szabadidközpont zöld termében véradás lesz!

Köszönetnyilvánítás
A Városi Szabadidközpont nevében köszönjük a Városna-
pok lebonyolításához nyújtott támogatást és segítséget Fáki
László polgármester úrnak, a Kis Tejesnek, a SZIK Kft-nek,
a Raiffeisen Banknak, a Airport Szállónak, az Aqualand
Ráckevének, a Dog's and Cat's állateledel boltnak, a Duna-
virág Cetrumnak, az Eukanubának, az Értékr Securitynek,
a Free Time Fitnessnek, a Full-Invest Kft-nek, a Katedra
Nyelviskolának, a Kétmédia Kft-nek, a KisDuna TV-nek, a
Koodza Sportdiszkontnak, Kovács Tibor vállalkozónak, a
Napraforgó büfének, a Norautonak, az Oázis Wellness
Parknak, Pataki Jánosnénak, a Purina Pro Plan-nak, a Sza-
lay Tüzépnek, a Szigethalmi Vállalkozók Szervezetének, a
Szigethalmi Híradónak, a  Szigetsped Kft-nek, a Szrmók
Állatorvosi Rendelnek, a Tuti Étteremnek, a Violett Kanga-
roo Kft-nek, a Zöld Háló Egyesületnek, a Barracuda  Egész-
ség Központnak, Mészáros Lászlónak (Lachris Kft), a Sziget-
halmi Polgárr Egyesületnek, a Tesconak, Tézsláné Farkas
Klarisszának. Az idén több civil szervezet által rendezett
programmal színesítettük Városnapokat, az ebben nyújtott
segítségüket köszönjük Kissné Izsák Szilvinek és csapatának
(Harcosok Napja), a Szigethalmi Kutyatartók, Kutyatenyész-
t k és Környezetvédk Egyesületének (Kutya-sziget) és a
Szigethalmi Lokálpatriótáknak (Hírlevél), az Életmódváltó
Klubnak (Stramm Lurkó), a Szigethalom és Környéke Egye-
sített Szociális Intézménynek (Fogadd el, fogadj el), a Szi-
gethalmi TE-nek (Sündörgés), és a Csillagpor Kreatívnak
(Villámrajz verseny).



EEzzúúttoonn  sszzeerreettnnéénnkk
bbeesszzáámmoollnnii  aa  SSzziiggeett-
hhaalloomm  ééss  KKöörrnnyyéékkee
EEggyyeessíítteetttt  SSzzoocciiáálliiss

IInnttéézzmméénnyy  FFooggyyaattéékkoo-
ssookk  NNaappppaallii  IInnttéézzmméénnyyee
rreennddeezzvvéénnyyéérrõõll,,  aammeellyy-
rree  aa  sszziiggeetthhaallmmii  VVáárrooss-
nnaappookk  pprrooggrraammssoorroozzaattaa
rréésszzeekkéénntt  kkeerrüülltt  ssoorr..  AA
rreennddeezzvvéénnyy  rréésszzeekkéénntt  aa
KKéézzeennffooggvvaa  AAllaappííttvváánnyy
ttáámmooggaattáássáávvaall  aa  
ffooggyyaattéékkoossookk  ttáárrssaa-
ddaallmmii  iinntteeggrráácciióójjáánnaakk
ééss  eellffooggaaddáássáánnaakk
eellõõsseeggííttééssee  éérrddeekkéébbeenn  aa
FFOOGGAADDDD  EELL,,  FFOOGGAADDJJ
EELL  kkaammiioonn  vváárrttaa  aazz
éérrddeekkllõõddõõkkeett..

Lehetõség volt interaktív
játékok kipróbálására, illet-
ve folyamatos minimozi ve-
tített a fogyatékosságról, a
fogyatékosok integrációjá-

ról szóló filmeket. Az ala-
pítvány munkatársai kész-
séggel álltak az érdeklõdõk
rendelkezésére és felvilágo-
sítással, szóróanyagokkal
népszerûsítették munká-
jukat, munkánkat. Részt
vett a rendezvényen a FO-
GADD EL, FOGADJ EL
kampány egyik fõtámogató-
jaként az OTP Bank, az õ
asztaluknál Esély Játékon
lehetett ajándékokat nyer-
ni.

Az intézmény saját szer-
vezésû programjain mun-
katársaink arcfestéssel,

kreatív kézmûves foglal-
kozással, teázó-sütizõvel,
"érzékek sátrával" és közös
társasjátékkal várták az ér-
deklõdõket. A délelõtt fo-
lyamán került sor az integ-
rált sorversenyre, ahol a
Fogyatékosok Nappali In-
tézménye csapata és a
Szent István Általános
Iskola csapata mérkõzött
meg az intézmény dolgozói-
nak csapatával. Az elsõ
helyezést az iskolások, a
második helyet a FE-
SZIGET, míg a harmadik
helyet a dolgozók szerezték
meg. A csapatok erõfe-
szítését a KOODZA által
felajánlott sportszerekkel
díjaztuk. A dolgozók csapa-
ta nyereményét a FESZI-
GET csapatának adomány-
ozta. Még nekünk is rá kel-
lett jönnünk, hogy milyen
sok nehézségbe ütközhet a

tolókocsival átmenni egy
küszöbön, vagy kikerülni
valamilyen akadályt.
A délelõtt sok energiát
kívánt a résztvevõktõl, ezért
ebédre finom kolbászos
paprikás krumplival és
fánkkal vendégeltük meg a
jelenlévõket. 
Délután Marosi Zoltán har-
monikamûvész szórakozta-
tott bennünket, a jó hangu-
latot bizonyítja, hogy a
koncertbõl nagyon hamar
táncház lett.
Délután a "Tehetségek a
nagyszínpadon" keretében
fergeteges sikert aratott a

FESZIGET és a Szent Ist-
ván Általános Iskola közös
énekes-táncos produkciója.
A közönség vastapssal ün-
nepelte a fellépõket.

A rekkenõ hõség ellenére is
nagyon jól éreztük ma-
gunkat, ezúton szeretnénk
megköszönni mindenkinek
a segítségét, akik lehetõvé
tették, hogy ez a nap ilyen
jól sikerüljön.

Támogatóink és a rendez-
vény lebonyolításában se-
gítségünkre voltak: Kézen-
fogva Alapítvány, Szép ABC
- Regényi Tiborné, Széche-
nyi utcai Díszfaiskola és
Kertészet, KOODZA Sport-
diszkont, Fejes Lajos, IM-
PEX Kft Pohárcenter, PATA
Kft., valamint dolgozóink és
hozzátartozóik (Balázs

Zsoltné, Erdélyi Andrea,
Foris Mónika, Horváthné F.
Katalin, Ráczné Kádár
Andrea, Rutz Józsefné,
Szabados Krisztina, Báder
Nándor, Dudás Lajos,
Martincsek Attila, Csontos
Jánosné, Magyar Imréné,
Király Andrea, Király
Szilvia, Homér-Kovács
Melinda, Tóthné Kovács
Katalin).
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“Életem névvel vállalom. Akármit szólsz, utam folytatom. 
Életem lehet rossz vagy jó, Ez vagyok én: emberbõl való.”

Ossian

Éltünk a lehetõséggel 
beszámoló a "Lehetõségek napja" rendezvényeirõl
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III. "HALÁL 50" TEREPFUTÁS SZIGETHALMON 
2010.  július  10.  szombat
Versenyközpont:  EMESE
park  (2315  Szigethalom,  a
Rákóczi  utca  végén)

Táv            Rajtidõ        Nevezési  díj
52 km 08:00 2400 Ft *
14,5 km   10:00 800 Ft
8 km 10:00 500 Ft

Elõnevezéssel június 15-ig
2000 Ft (az UMSZ regiszt-
rált futóinak elõnevezéssel
1600, a helyszínen 2000 Ft).
Kedvezmény: az SZTE és a
SZUFLA tagjainak 50%.  
Útvonal: a parkerdõben egy

900m bevezetõ szakaszt
követõen 6350m pályán 1,
2 illetve 8 kör, majd vissza
900m (8150, 14500 és
52600 m),
Nevezés: az 52 km távra
elõzetesen név, lakcím és
születési idõ megadásával
(karolyine@dunapack.hu ),
valamint a verseny napján
a helyszínen 07:00-tól. A
rövid távokra a helyszínen
9:00-tõl lehet nevezni.
Szintidõ: az 52 km távon
7:00, a rövid távokon nincs
meghatározva. Információ:
06/70-5371490 Szabó

Piroska. Díjazás: az 52 km
távon minden induló emb-
lémázott pólót és egyedi ér-
met, a célban meleg ételt
kap. Az elsõ három nõ és
férfi kupát kap! A rövid tá-
vokon nemenként az elsõ
három felnõtt és gyerek kap
érmet. Eredményhirdetés: a
rövid távokra 12:00-kor, 52
km-re 15.00-kor
Megközelítés: A Ráckevei
HÉV vonalon, Szigethalom
megállótól a Szabadkai ú-
ton, majd jobbra a Thököly,
végül balra a Rákóczi utcán
haladva kb. 1500 m. Szi-

gethalom autóbusz állo-
mástól a piros négyzet tu-
ristajelzést követve kb. 2000 m.
Helyi járatú autóbuszok
6:30-tól 19:30-ig óránként
indulnak a szigethalmi au-
tóbusz állomástól Szigetha-
lom autófordulóig (temetõ),
ahonnan kb. 100m-re van
az EMESE park bejárata.

TÁMOGATÓINK:  
Szigethalom Önkormány-
zata Nemzeti Civil Alap-
program 

Idõpont: 2010. július 11. vasárnap 10 óra. Buszindulás: 7
óra 30 perc Városi Szabadidõközpont elõl (2315 Sziget-
halom, Sport u. 4.). Versenyközpont: Tata Építõk parkja -
Pikantó étterem. Rendezõ: Megalódusz sportegylet -
Sprint futóklub. Táv: 6x7 km, mindenkinek egy tó kör (6
fõs csapatok). Buszköltség: SZTE tag 14 év feletti 1500 Ft,
nem tag 2000 Ft. SZTE tag 14 év alatti 1000 Ft, nem tag
1500 Ft. A buszköltség tartalmazza a nevezési díjat is! Aki
saját kocsival jön, annak a nevezési díj: 1000 Ft/fõ. 6 fõs

csapatokat kell szerveznünk, amely lehet nõi, férfi, illetve
vegyes csapat. Megkérek mindenkit, hogy aki szeretne
részt venni a rendezvényen, június 25-ig jelezze az alábbi
adatok megadásával: Név, születési év, cím, telefon, csap-
at név (ha már van csapatod). 
Akkor is jelentkezz, ha még nincs csapatod! 
Szervezõ: Lang Mónika lang.monika@varosiszabadi-
dokozpont.hu; lang.m@pr.hu; 70/372-8403

18. MARATON VÁLTÓ TATA ÖREG TÓ
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A MÁJUS NAGY CSODÁI- KÉPEK A SZIGETHALMI TE ÉLETÉBÕL

Egyesületünk három igazán frenetikusra sikeredett rendezvényt szervezett, illetve versenyzett
végig májusban. Az elsõrõl Bata Ilona a turistaszakosztály elnöke írt beszámolót:

Csupa öröm, csupa siker májusban

ÚSZÓHÁRTYA
VAGY KOPOLTYÚ

BAATTAA ILLOONNAA

a turisztikai szakosztály
vezetõje

Amióta hazajöttünk 2 hete
a Bakonyból, minden nap
esik az esõ. Azon gondol-
kodtam, hogy a bükki túra
elõtt nem kéne-e úszóhár-

tyát vagy kopoltyút nö-
veszteni, attól biztos jól
éreznénk magunkat. S el-
jött szombat reggel! Gyö-
nyörû napsütés. Kezdetnek
nem rossz. Nyugatról ígérik
az újabb esõt, mi keletre

indulunk 3 busszal. Irány a
Bükk-hegység! Elsõ fela-
datként bevettük Szarvas-
kõ várát. Gyorsaságunkat
bármely hadvezér megiri-
gyelhette volna. Alattunk,
mintegy terepasztal a vasút
és mellette a falu. Tovább
haladva a Tardos-bérc
oldalában csodálatos kilá-
tásban volt részünk a
környezõ hegyekre. Már
ezért is megérte elindulni.

Az úton hol párhuzamosan,
hol keresztül-kasul erek,
vízmosások. Enyhe célzás-
ként próbáltam meggyõzni
a gyerekeket, hogy én nem
cipõst szoktam lábat mos-
ni, de olyan jó a sárban

tapicskolni! Rövid pihenõ a
Szt. Anna-kápolnánál, az-
tán séta tovább. Szinte
megütközik az ember, a-
mikor hirtelen elé tárulnak
a Bél-kõ fehér sziklái. (Nem
kell Doverig elutazni, hogy
gyönyörködhessünk.)  Még
fel sem ocsúdunk, már meg
is érkeztünk a rövidtáv
céljába a bélapátfalvai cisz-
tercita apátság római kori
épületéhez.

Közben kapjuk a híreket,
hogy otthon szakad az esõ.
Akkor jó, addig mi nem
ázunk. Aztán irány a busz,
a tó, a Szomjas Csuka csár-
da. Itt válik ketté a társa-
ság. Aki hazamegy, biztos,
hogy nem ázik el. Aki vál-
lalja a 2 km-en 300 m-es
szintemelkedést. az nem
biztos. Elkezdett csöpörög-
ni az esõ. A gyerekek, mint-
ha csak most kezdenék, a
gyaloglást fel-alá futkároz-
nak. Élvezik a szép tájat, a
szabad mozgást, a jó leve-
gõt. Észre sem vesszük s
már fenn is vagyunk a
csúcson alig fél óra alatt.
Óriási! Innen már csak le
kell ereszkedni a Szalajka
völgyén Szilvásváradra. Mi-
re a kisvasút felsõ végállo-
másához érünk, már folya-
matosan esik, de csak kis

cseppekben, olyan finom
áztató esõ. Már nagy baj
nem érhet. A Fátyol-vízesés
gyönyörû! Ennyi vizet még
nem látott itt egyikünk
sem. Aztán a Szikla-forrás,
a Pisztráng-telep, a Vadas-
park, miközben zubogva,
medrét keresve, kanyarog-
va folyik a patak mellet-
tünk. A rossz idõ ellenére
kirándulók, turisták cso-
portjai élvezik a táj szépsé-
gét, hangulatát.

A völgy bejáratánál vár a
száraz, meleg busz. Ekkor,
már ha nem is zuhog, de
rendesen esik. Eger, M3-as,
Budapest végig szakad az
esõ. Pesten nem gyõzik a
lefolyók áll a víz a Hungá-
rián. Megérkezünk Sziget-
halomra. A látvány elké-
pesztõ. A Szabadkai út a
Petõfi utcától a Thököly
utcáig szinte egyetlen me-
dence. Lehet, hogy mégis
kellene az úszóhártya vagy
a kopoltyú? Mire az ut-
cánkhoz, érek, már nem is
esik.

Köszönetet mondhatok az
égieknek (meg Esztinek),
hogy ilyen jól sikerült ez a
túra, s ennyi embernek
tudtunk kikapcsolódást,
örömöt, élményt nyújtani.

ARANYESÕ ÉS FELHÕSZAKADÁS A TISZA-TÓ PARTJÁN

Május 29-én tucatnyi fu-
tónk látogatta meg a Zöld-
gömb Sportklub Tisza-tó
kör elnevezésû országos
versenyét. Hajnalban álmo-
san kászálódtunk be a Csa-
ládsegítõ Szolgálat buszá-
ba, amit most is Kasza
Huba vezetett-egész nap
non-stop. Köszönet érte!
Odaértünk, nevezés, kis
melegítés. 10-kor indult a
verseny. Indult 3 váltónk. A
nagyok a 68,5 km-t teljesí-
tették öten. A picik 25-öt
hárman. 10 perccel a rajt

után indult egy 1 km-es
betétverseny. Csáki Szabrina,
Gyeszát Emese és Zoltán
Máté indulni akartak (ne-
kik még a váltóban "fellépé-
sük" volt, mégis) Az nem
baj, ha 11 évesen valaki
maximalista magával szem-
ben! No, a rajtvonalnál a
csemeték közt feltûntek 15
éves óriások is. Kérdezem a
rendezõt. ez most, hogy is
van? Mondja, 15 éves korig
lehet. Szólok a nagyoknak-
akkor Ti is indultok! Ezen a
versenyen Judik Ricsi és

Kristály Christopher (beug-
róként) abszolút elsõ és
harmadik lettek. Csáki
Szabrina, Zoltán Máté meg-
nyerte a korcsoportját, Gyeszát
Emese pedig ezüstöt gyûj-
tött. 
Negyed 11-kor már 3 a-
rany, 1 ezüst és egy bronz
már a zsebben volt! Egyre
még 2 arany összejött: a
Szent István Általános
Iskola fiú- és lánycsapata is
elsõ lett a 25 kilométeres
távon. (Egyesületünk és az
iskola kapcsolatának újabb

gyümölcse! Reméljük nem
az utolsó!?) Az igazi nagy
"dobást" a Szigethalmi TE
csikócsapata hajtotta végre.
A 68 és fél kilométert 5 óra
42 perc 15 másodperc alatt
zúzták le, 5 másodperccel
megverve a 2 helyezett csa-
patot-aranyérmet nyertek
(és vele 3 napos meghívást
egy tiszaszõlõsi nemzetközi
versenyre). Nem akartam
hinni a szememnek. Az ösz-
szes felnõtt csapatot mege-
lõzték "fiaink". Volt is cso-
dálkozás, mikor az ered-
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ményhirdetéskor "a felnõtt
futók fölé" tornyosultak a
dobogó felsõ fokán az ifik.
Mind az öten nagyszerût al-
kottak.
Kovács Imi 16 évesen a 19
kilométert 1 óra 32 perc
alatt "letolta". Judik Ricsi,
aki 15 kilométeren 1 óra 7
perc alatt végigszáguldva
dobogóra röpítette a csapa-
tot. Katona Tomi, aki az
utolsó kilométereken kifor-
dult bokával szinte sírva a
fájdalomtól végigért a 16 ki-
lométeren. Piróth Ádám,
aki újoncként a 10 kilomé-
teren tartotta a tapasztalt

felnõttek iramát. Kristály
Christopher, aki a 4. hely-
rõl aranyérmes helyre fu-
totta fel, extázisban, a csa-
patot. Az eredményhirdetés
alatt leszakadt az ég, de a
szûk helyen nyomorogva én
mindent verõfényesnek lát-
tam! Még egy apróság ezek-
rõl a fiúkról! Mikor Tomi
kifordult bokával lassan
bevánszorgott elnézést kért
a csapattól… Na, ez az! 5
másodperc, amivel gyõztek
apróság, de a CSAPAT az nagy!

DRÓTSZAMÁRON A SZIGETORSZÁGBAN
Ugyanezen a napon közel
200-an pattantak nyereg-
be, hogy bejárják a sziget
zegét-zugát. Sajnos nem le-
hettem itt, épp a Tisza
tónál üvöltöttem el a hang-
om a csemeteinkért szur-
kolva. De sokan karikáztak
aznap itt a "Szigetország-
ban" 199-en. Mindannyian
sikeresen célba is értek.
Hála a magasságos égnek,
õk is megúszták az esõ,
csak miután mindenki cél-
ba ért kezdett rá az égi
zenekar. Itt ennek a túra-
versenynek a kapcsán ki
kell emelnem egy kollégát,

már régóta lelkesen önzet-
lenül terelgeti, egyáltalán
nem kisded, csapatát ren-
dezvényeinken. Õ Kerekes-
né Julika. Most is elvitték,
vezérletével, a grófosok (Bo-
csánat: a gróf Széchenyi
István Általános Iskola)
nebulói a legnagyobb lét-
számú csapatnak járó
kupát. Ilyen emberek miatt
létezik még egyáltalán sport
hazánkban. Önzetlenség.
Lelkesedés. Gratulálok
minden teljesítõnek, sajnos
csak így utólag. Remélem,
jövõre együtt tekerhetek
veletek.

Tisztelt szigethalmi sporttársak!
Nyáron a mi sportágainkban is "uborkaszezon" van. Sokan családostól nyaralni indulnak. Ha bárkinek turistatérképre,
túraajánlatra, esetleg olcsó, de jó szállásra van szüksége, keresse bátran egyesületünket! Kellemes idõtöltést és jó
egészséget a nyárra! A Szigethalmi TE sportolói nevében:  

Nád Béla a Szigethalmi TE tiszteletbeli elnöke
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Irány a Mozi

PERZSIA HERCEGE: AZ IDÕ HOMOKJA
(PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME)  (2009)

DOMONKOS ISTVÁN

1989-ben kiadtak egy játékot
Apple 2-re, amely meghódította
a világot. Jordan Mechner olyan
történetet teremtett, amely meg-
határozta az ugrálós platform
játékok jövõjét és nagyban hoz-
zájárult ahhoz, hogy a PC és a
PC-s játék ilyen magasságokig
juthatott.
A játékot 2000-ben élesztették
újra, amikor megjelent a régi
játék Mobil telefonra írt javas
változata. A nagy sikerre való
tekintettel az új generációs kon-
zolokra megjelent 2003-ban a

teljesen felújított Prince of
Persia: The Sands of Time. 
Innen ismét sikertörténetet írt a
játék, most már az UBI Soft
jóvoltából. Idén jelent meg az 5-
ik rész Prince of Persia: The
Forgotten Sands címmel.

1989:    PRINCE OF PERSIA

2003:  PRINCE OF PERSIA:  THE

SANDS OF TIME

A játék töretlen sikerétõl egye-
nes út vezetett a filmes adaptá-

cióhoz. A nagy elõdöknek
köszönhetõen az elvárás is
óriási volt a filmmel kapcsolat-
ban. A producer neve is tovább
emelte a várható minõséget:
Jerry Bruckheimer. Hát mit is
mondjunk… Kaptunk egy filmet,
amelynek nem sok köze van a
számítógépes játékhoz. Kap-
tunk egy kosztümös filmet,
egzotikus helyszínekkel, nagy
tömegjelenetekkel, városokkal,
amely, akár elképesztõen látvá-

nyos is lehetett volna. Kaptunk
egy herceget, aki egy igazi
Jamakasi ugra-bugra, mégsem

nézzük szájtátva, ahogy ugrál
az egyik tetõrõl a másikra,
inkább a korábbi utcagyereket
látjuk benne, mint a herceget.
Kaptunk egy fõgonoszt, akit
nem tudunk gyûlölni.
Kaptunk egy Disney-s családi
kalandfilmet, amely mindenhol
megállja a helyét, mégsem válik
olyan filmmé, amelyet egynél
többször megnéznénk. Szere-
lem, szép hercegnõ, sármos
herceg, cselszövés, árulás,
kaland, gyors akció, kevés tör-
ténet. Unalomig lerágott tör-
ténettel, ismert klisékkel, már
sokszor hallott párbeszédekkel,
semmi váratlan és meglepõ for-
dulattal. 116 perc, amely után
várjuk a második részt, amely
akár jól is elsülhet, és a né-
zettséget tekintve biztosra ve-
hetünk. Gyerekes apukáknak
gyerkõccel és lány társaságok-
nak kötelezõ.

Értékelés:7/10



2010. július Szigethalmi Híradó 19. oldal

Egészség-Halom

Itt a nyár!
A hivatalos nyári hónapokból már egy elmúlt, de napsugarat alig láttunk -annál több vízcseppet-,
azért lassan de biztosan megérkezik az igazi meleg, a tényleges nyár is. A hségben szinte semmi-
lyen étel nem esik jól, és egy kiadós ebéd után úgy érezzük magunkat, mint mikor a farkas megette a
nagymamát...

HARIS ÉVA

Szigethalmi 
Életmódváltó Klub

A tikkasztó hségben nehe-
zebben mozgunk, nehezeb-
ben emésztünk és nehezeb-
ben koncentrálunk. Szerve-
zetünk egyszeren takarék-
lángon ég, ezért jobb, ha
nem terheljük gyomrunkat
nehéz, zsíros ételekkel. 
Az szinte biztos, hogy a
strandok talponállóiból so-
sem fog eltnni a tejfölös
lángos, a mustáros kolbász
vagy a sült krumpli, de hála
az egészséges ételek meg-
szállottjainak, már roston pi-
pihúst, zöldségköretet és
még gyümölcssalátákat is
beszerezhetünk egy-egy tik-
kasztó strandolás közben.
Azért az sosem szabad el-
felejtenünk, hogy hiába a
sok nyers zöldség- és gyü-
mölcscsoda, még nyáron
sem ajánlatos csupán hideg
ételeket fogyasztani, hiszen
ezzel gyengíthetjük az im-
munrendszerünket és a lé-
pünket. Ügyeljünk a kiegyen-
súlyozott táplálkozásra.

- Nyáron se hagyd ki az
étrendedb l a teljes ki rlé-
s  l i sz tb l  készü l t  ke-
nyeret, még akkor sem, ha
az jobban laktat, mint a
fehér lisztbl készült pékáru.

- Kerüld viszont a
zsírban sütött étele-
ket, szardíniakonz-
ervet, zsíros libahúst,
sertészsírt, a jól ki-
sütött szalonnát, pör-
költöt, halászlevet,
töltött káposztát. 
- A zsíros sajtok
helyett fogyassz in-
kább sovány saj-
tokat.
- A zsíros tejfölt
helyettesítsd kefirrel.
- Kerüld a túl er s
fszerek használatát.
- Délután- ha teheted iktass
be egy órás pihent.
- Ne feledd: 5-6-7 órán át -
amíg az étel emésztése tart -
hiába iszol bségesen, vagy
fogyasztasz el egy negyed
dinnyét, ezek frissít hatása
nem, vagy csak késbb
érvényesül. 
- Nehéz étkezések után ne
fogyassz nagy mennyiség
gyümölcsöt. Célszerbb 1-2
órával a fétkezések el tt
elmajszolnod a lé- és rostdús
finomságokat. 
- A nyári hségben a foko-
zott izzadás miatt különösen
fontos, hogy a napi folya-
dékigényünket megfelelen
fedezzük.
A nap folyamán többször,
kisebb adagokban minden
étkezéshez és az étkezések
között is fogyassz folyadé-

kot, pl: vizet, ásványvizet,
friss, hígított gyümölcs- és
zöldségleveket  - szomjúság-
érzetedt l függen. Ha útnak
indulunk, mindig legyen in-
nivaló a táskánkban (fél li-
teres ásványvíz, vagy kis
kiszerelés dobozos gyü-
mölcslevek). Az autóban
mindig legyen kéznél víz,
ásványvíz. 
Ha a szabadba indulunk a
gyerekekkel játszani, kirán-
dulni, vigyünk magunkkal
annyi folyadékot, ami az
egész család számára ele-
gend (nem biztos, hogy
kirándulás közben tudunk
venni). A gyerekek és az
idsek különösen érzé-
kenyek a kiszáradásra, és
mivel sokszor nem is érzik a
szomjúságot, folyamatosan
kínálni kell ket. Kerüld az

alkohol fogyasztását, mert
az alkoholtartalmú italok
növelik a folyadékveszte-
séget, hasznos összetevket
pedig csak kis mennyiség-
ben tartalmaznak.

Utolsó jó tanácsom az, hogy
pihenjünk nyáron legalább
egy hetet! Nem kell luxus-
utazásokra költeni, elég, ha
eldlünk egy nyugágyon a
kertben, kiolvasunk egy jó
kis könnyed könyvet és pár
napra elfeledjük a körülöt-
tünk rohanó világot. 

Bízzanak bennem, megéri,
az egészség elengedhetetlen
része a regenerálódás és a
pihenés
.
Boldog nyaralást kívánok.



A karate nem csak test-
edzés, sokkal inkább jel-
lemfejlesztés. Az ember jel-
lemét sok féle képen lehet
fejleszteni - beszélgetések-
kel, kihívásokkal, megpró-
báltatásokkal, izzasztó
helyzetekkel - de legfõkép-
pen a sok-sok szép emlékek
és a megszerzett, életre
szóló tapasztalatok teszik
teljessé az embert. A sziget-
halmi karatésoknak, csa-
ládtagjaiknak és barátaik-
nak bõven volt alkalma az
elmúlt hónapban, hogy
bõvítsék tapasztalataik tár-
házát. Elsõként részt vehet-
tek az I. Seizan Családi
Napon és a hozzá kapcsoló-
dó Éjszakai Barangoláson.
A Családi napon a gyerekek
és szüleik közösön tölthet-
tek el egy csodálatos napot
a Kultúrház kertjében, ahol
gólyalábak, bivalylábak,
kötélfonás, karikadobálás,
íjászat, falfirka, arc- és
hennafestés, foci, pingpong
és ugráló vár mellett a fel-
nõtteknek szervezett házi

karate verseny szó-
rakoztatta õket.  Rövid
pihenõ után kezdetét
vette az Éjszakai Ba-
rangolás. Felnõttekbõl
és gyerekekbõl álló
csapatok vágtak neki
Szigethalom sötét és
rejtélyes utcáinak,
hogy a városszerte
kitûzött állomásokon
megoldják a játék-
mesterek gondolkod-
tató, vicces, egyes
esetekben igazi em-
bert próbáló felada-
taikat. A nap igazi
gyõztesei a gyerekek
voltak, akik reggeltõl
egészen hajnalig tal-
pon voltak és végül fárad-
tan, de rengeteg új él-
ménnyel gazdagodva tértek
haza. 
Elsõsegélynyújtás - olyan
alapvetõ tudás, amellyel az
ember életeket menthet.
Ennek elsajátításában és
az eszméletvesztés körül-
ményeirõl tartottak elõa-
dást Mucska Zoltán, men-

tõápoló és Jakab László, a
Jakab Autós-Motoros Is-
kola munkatársa. Kipróbál-
hattuk az újraélesztést a
tanbábun és feltehettük
kérdéseinket az egészségü-
gyi vészhelyzetekkel kap-
csolatban. Köszönjük a
lehetõséget, mindenki szá-
mára rendkívül tanulságos
volt!

A következõ jeles
esemény a simon-
tornyai utánpótlás
verseny volt, ahol
34 versenyzõvel
képviselte magát
egyesületünk. Haj-
nali 7 órakor már

úton volt a csapat - izguló
versenyzõk, lelkes anyu-
kák-apukák és még álmos
edzõk, bírók. 

Az  eredmények  magukért
beszélnek: 18 arany-, 16 e-
züst- és 10 bronzérem.
Gratulálunk a versenyzõk-
nek a sikeres helytálláshoz
és köszönjük a szülõknek a
sok lelkesítõ, buzdító, él-
jenzõ tapsot! A nap azon-
ban nem ért véget ennyivel.
Hazafele ellátogattunk Sió-
fokra a Balaton partra, ahol
fürdés, lángos és sült hekk
várta a csapatot. 

2010. július Szigethalmi Híradó 20. oldal

Ferter János karikaturista

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik szeretett édesanyán-
kat, Kovács Gyulánét 2010. június
16-án utolsó útjára elkísérték és
mély fájdalmunkban osztoztak.

Sosem unatkozunk





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


