


Szigethalom  Város  Önkormányzat Képviselõ-testülete a
263/2010. (X.15.) határozatával megválasztotta Ferenczi
Edit alpolgármestert, módosította az SzMSz 67. § (1) be-
kezdését, mindezek alapján, 2010. október 21. napjától
társadalmi megbízatásúból fõállású jogviszonyba helyezte.

A  testület  úgy  döntött, hogy az SzMSz 2. számú
Függelékében felsorolt Bizottságokat a 2010-2014. közöt-
ti ciklusban 5 fõvel mûködteti az alábbi összetételben: egy
elnök, két képviselõ tag és két külsõs tag. A titkos sza-
vazás során minden szavazat érvényes volt. Ennek alap-
ján: Az  Ügyrendi  és  Koordinációs  Bizottság  tagjai  a  követ-
kezõk  lettek:
Elnök: Végh Balázs, tagjai (képviselõk): Dr. Schuller
Gáborné, Fazekasné Moldván Valéri. Külsõs tagok: Kungli
Ferenc és Gáspár Zoltán.
A  Pénzügyi  és  Vagyongazdálkodási  Bizottság  tagjai:
Elnök: Fazekasné Moldván Valéria, tagjai (képviselõk):

Porkoláb Zoltán, Kerepesi Nándor. Külsõs tagok:
Adorjánné Csapó Gyöngyi és Sarokinné Kulik Gabriella.
Településgazdálkodási és Vállalkozásfejlesztési Bizottság
tagjai: Elnök: Kerepesi Nándor, tagjai (képviselõk): Kovács
Attila, Fazekas László. Külsõs tagok: Vámosi András és
Moisza János.
Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság:
Elnök: Porkoláb Zoltán, tagjai (képviselõk): Kovács Attila,
Deák Gábor. Külsõs tagok: Németh Leila és Molnár
Sándor.
Egészségügyi  és  Népjóléti  Bizottság:
Elnök: Tóth József, tagjai (képviselõk): Fazekas László,
Bán Norbert. Külsõs tagok: Rendek Zsolt és Szûcs László.

Módosult a Képviselõ-testület és szervei szervezeti és
mûködési szabályzatáról szóló 31/2006. (XII.27.) Kt. ren-
delet. Az új, 23/2010. (XI.02.) Kt. rendelet kihirdetve.

A Szigetszentmiklósi Rendõrkapitányság nyilvántartása
szerint Szigethalom város területérõl tíz bûncselekményt
jelentettek felénk. A cselekmények döntõ része a Széche-
nyi utcától a Duna felé lévõ területre esett, s azokat a
sötétedés után késõ estig követték el. Öt esetben az ajtón,
míg négy esetben az ablakon keresztül jutottak be
ismeretlen elkövetõk az értékekhez.
Egy esetben kísérleti szakaszban maradt a cselekmény. A
bejelentett összes kár 3.162.251, a legnagyobb érték
822.251, legkisebb 5000 forint volt. Kérjük Önöket, figyel-
jenek egymás értékeire. Most, hogy korán sötétedik az
elkövetõk is korábban aktivizálják magukat. Bármi
gyanúsat látnak, jelezzék felénk a már ismert számokon.
Az elmúlt hónapban Szigethalom területérõl egy anyagi
káros balesetet és hét személyi sérüléses balesetet jelen-
tettek hozzánk. A balesetek kapcsán súlyosan három, míg
könnyen, hét személy sérült meg. A sérültek között gye-
rekek is voltak, akiket nem elég körültekintõen vezetõ fel-
nõttek sodortak veszélybe. Sajnos voltak balesetek a már
ismert veszélyes útkeresztezõdésekben, így Széchenyi -
Fiumei út, Széchenyi -Szabadkai út, Rákóczi - Dobó K. ke-
resztezõdésekben. Egy kerékpáros a stop táblát figyelmen
kívül hagyta a Kolozsvári és a Mátyás utca keresztezõdé-
sében, és egy személyautónak hajtott. Két gyalogost ütöt-
tek el, melybõl egy, a kijelölt gyalogátkelõhelyen ment át
az úttesten. Ezen kívül két baleset segéd-motorkerékpár
vezetõje azzal okozott, hogy a jármû felett elvesztette
uralmát és leszaladt az úttestrõl. A balesetek döntõ része
egy kis odafigyeléssel megelõzhetõ lett volna.
Jellemzõ volt még, hogy a belesetek közül öt a reggeli, il-
letve a délelõtti órákban történt, amikor figyelmünk még
nem lankad annyira, mind az esti órákban. Nehezen lehet
már a reggeli csúcsidõben közlekedni Szigethalom útjain,
ezért kérünk mindenkit, idõben induljon el, ne kerüljön
idõzavarba, mert akkor kapkod, erõszakossá válik, többet
kockáztat, figyelme másra irányul, ami mind-mind kocká-
zati tényezõ a balesetmentes közlekedésben. Gondoljanak
arra, mindenki egészségesen, idõben céljához szeretne ér-

ni.  Ezt csak egymásra figyelve, a szabályokat betartva ér-
hetjük el. A kapitányság mûködési területén zavarmente-
sen zajlottak le a nemzeti ünnep rendezvényei, és a halot-
tak napi megemlékezések. A rendezvények biztosításában
a polgárõrök is kivették részüket. A hónap során négy al-
kalommal közös közlekedési akciót is szerveztünk, ahol a
polgárõrség tagjai láthatósági mellényeket osztottak ki
kerékpárosoknak.
Közelegnek az év végi ünnepek, a piacok, a bevásárlóköz-
pontok, a tömegközlekedés eszközei mind vonzzák a bû-
nõzõket. Figyelejenek értékeikre. Ne adjanak alkalmat
bûncselekmény elkövetésére. Ha lakásukat hosszabb
rövidebb ideig elhagyják gondosan, zárjanak be mindent,
a riasztót ne felejtsék el bekapcsolni. Szóljanak szomszé-
diaknak, figyeljenek egymás lakására, értékeire. A Kapi-
tányság Vezetése és egész személyi állománya mindenki-
nek baleset és bûnmentes békés karácsonyi ünnepeket,
és boldog újévet kíván.

A  Szigethalmi  Polgárõr
Egyesület  a  szigethalmi
gyermekek  és  idõsek  
biztonságáért  (III.  rész)
DRR SCCHHUULLLLEERR GÁÁBBOORRNNÉÉ

Tagjaink igyekeznek segíteni a közlekedõknek biztonsá-
guk megõrzésében. Két alkalommal szervezett keretek
között adtunk át láthatósági mellényeket elsõsorban gyer-
mekek számára:
Elõször a bölcsõdések számára adtunk át sárga fény-
visszaverõ mellényt, majd a következõ alkalommal az is-
kolásoknak a "Közlekedési Fiesta" alkalmából. Rövideb-
bek már a napok, korán sötétedik. Sokan szürkületben,
vagy sötétben indulnak haza a munkából kerékpárral. El-
feledkeznek azonban arról, hogy ebben a helyzetben a leg-
fontosabb:  LÁTNI ÉS LÁTSZANI!  A korai szürkületben
megdöbbenve szembesülünk a kerékpárosok felelõtlen-
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ségével. Kivilágítatlanul, sötét ruhában vígan kerekeznek
a város útjain. Éppen ezért az elmúlt idõszakban figyel-
münk a kerékpárosokra irányult. A Szigetszentmiklósi
Rendõrkapitányság munkatársaival együttmûködve az es-
ti órákban közös akció keretében ellenõriztük a két kerék-
kel közlekedõket. A hiányos felszereléssel rendelkezõket
figyelmeztettük és láthatósági mellényt adtunk át azok-

nak, akiknél nem volt. Tudjuk, hogy minden segítség
annyit ér, amennyit hasznosítanak belõle. Tehát kedves
kerékpárosok Önökön a sor! Fontos,  hogy a saját és em-
bertársaik biztonsága érdekében használják a láthatósági
mellényt, szereljék fel kerékpárjukat lámpával, "macska-
szemmel"!  

Kedves Szigethalmi Lakosok!
Közelednek az ünnepek. Ilyenkor többször fordulunk meg
üzletekben, piacon és tartunk magunknál a szokásosnál
több készpénzt. Figyeljünk fokozottan értékeinkre! Az el-
szaporodott zsebesek ellen a legjobb megoldás, zárt tás-
kánkban pénztárcánkat lehetõség szerint legalul helyez-
zük el. Higgyék el: megéri a "macerát" fizetéskor. A Sziget-
halmi Polgárõr Egyesület továbbra is várja azok jelent-
kezését, akik csatlakozni szeretnének csapatunkhoz az a-
lábbi elérhetõségeken:
Hetesi László:  06-20/584-6284; 
Polák János:   06-20/218-7383
Természetesen várjuk azoknak a hívását is, akik valami-
lyen formában segítséget várnak Egyesületünktõl.

Végezetül  Egyesületünk  tagjai  nevében  minden  szigethal-
mi  lakosnak  kívánok  szép,  nyugodt  karácsonyt  és  békés,
boldog  2011-ees  évet!

Minden  munkának
megvan  a  maga
eredménye.  És  mi-
nél  odaadóbban,
szorgalmasabban,
folyamatosan  és
szeretettel  végezzük,
annál  nagyobb,
értékesebb  és  szebb
lesz.  Így  van  ez  a
ház  körül,  az
udvaron,  a  kertben
végzett  munkával  is.
Az  ápolt,  tiszta  és
virágos  porták,
kertek  nem  csak
szemet  gyönyör-
ködtetõek,  de
testünk-llelkünk
pihenését  is  szol-
gálják.  

KOONNTTRRAA MAARRIIKKAA SZZVVIITTAA

Nem véletlen hát, hogy a
szigethalmi Zöld Háló E-
gyesület - amelynek egyik

célja éppen a szebb, tisz-
tább és virágosabb környe-
zet elérése - a helyi önkor-
mányzattal közösen immár
hatodik alkalommal hir-
dette meg tavasszal a "Szép
kertek, rendezett porták"
elnevezésû fotópályázatát.
Az évek során egyre többen
és többen kapcsolódtak be
ebbe az igazán nemes ver-
sengésbe. 
Az idén a jelentkezési lapok
leadása után ki-ki saját
kertjének, udvarának, por-
tája fotójának szeptember
végéig történõ benyújtásá-
val vehetett részt a pályáza-
ton. A 61 jelentkezési lapot
követõen végül 49 helyrõl
érkeztek fotók a "Családi
ház" a "Családi ház és utca-
részlet", valamint az "Intéz-
mények" kategóriában. Ne-
héz volt a dolga a jeles zsû-
rinek. Nem csak azért, mert
egy-egy címrõl számos fotó
érkezett igyekezvén a lege-
lõnyösebb, legszebb képet
mutatni a kertrõl, portáról,
hanem azért is, mert a
szebbnél szebb, rendezett
és ápolt kert, porta és ut-
carészlet közül bizony nem
volt könnyû kiválasztani a
legszebbeket, hiszen mind

olyan gyönyörû! Fáki László
polgármester úr és Regényi
Tiborné Aranka mellett
részt vett még a zsûrizés-
ben Domokos Balázs, az
érdi Kertstúdió ügyvezetõ
igazgatója, aki valódi szak-
mai szempontok alapján
bírálta a kerteket, valamint
Csapó Lajos és Kürti Zoltán
festõmûvészek és Hatiné
Vig Marianna a Zöld Háló
Egyesület részérõl.
A Díjátadó Gála október
25-én volt a Szigethalmi
Városi Szabadidõközpont
Színháztermében. Igazi,
hamisítatlan örömünnep
volt az a nap. A Színházte-
rem egyik oldalán a pályá-
zat legszebb fotóiból össze-
állított kiállítás, míg a má-
sik oldalon Kürti Zoltán
festõmûvész virágfestmé-
nyei, a színpadon pedig élõ
virágok tömege fogadta a
vendégeket. A színpad elõt-
ti asztalokon a dísztáblák
és a díjak sokasága várt
gazdára a Csapó Lajos által
tervezett és kivitelezett
Emléklapok, Oklevelek és
Díszoklevelek társaságá-
ban.
A Díjátadó Gála Regényi
Aranka köszöntõjével kez-

dõdött, majd a Széchenyi
Általános Iskola dráma-
szakkörösei adtak elõ egy
rövid Lázár Ervin történetet
a Négyszögletû Kereker-
dõbõl Ónodiné Petõ Mara
tanárnõ vezetésével. A ked-
ves mûsor után megkezdõ-
dött a díjak átadása, ahol
Fáki László polgármester
úr mellett évek óta Kuncze-
né Fellegi Katalin, a Virágos
Magyarországért Mozgalom
fõvédnöke adja át a nagy-
lelkû szponzorok által föl-
ajánlott díjakat. Ebben az
évben támogatóink voltak:
Szigethalom Város Önkor-
mányzata, Bakosné Till
Györgyi, Kunczené Fellegi
Katalin, Szikõ Kft., Kertstú-
dió Érd, Gábora István,
Erika Virágbolt. Ezúton is
nagy tisztelettel és szeretet-
tel köszöntjük támogató-
inkat és hálás szívvel kö-
szönjük a támogatásokat. A
részvevõk és a díjazottak
boldog megelégedettséggel
vették át az Emléklapok,
Oklevelek vagy Díszokle-
velek mellett a méltán meg-
érdemelt ajándékaikat. 
Végül az ajándékozó is ka-
pott ajándékot. Mindenki
meglepetésére a szigethal-

A legnagyobb jutalom
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mi lakosok nevében Kontra
Marika Szvita olvasta fel
írását, tolmácsolva Aran-
kának az emberek kö-
szönetét azért, amit eddig,
mint képviselõ, értük és a
városért tett, majd Csapó
Lajos adta át a megbe-
csülést és szeretetet jelké-
pezõ Díszoklevelet és az
azzal járó ajándékot "min-
denki Arankájának".
A Díjátadó Gála szerény
állófogadással és baráti be-
szélgetésekkel ért véget.
Elfogyott a színpadról a
sok-sok virág, gazdára lelt
minden ajándék a jól vég-
zett munka jutalmaként.
De a legnagyobb jutalom
mégis csak az, hogy a sok-
sok munka nyomán egyre
szebb és szebb, tisztább,
virágosabb és élhetõbb lesz
a környezetünk, a váro-
sunk valamennyiünk örö-
mére.

Ismét bizonyított az Emese park
Újabb ellenõrzést tartottak
a közelmúltban az Emese
parkban. Most Budapest
Fõváros Közigazgatási Hi-
vatalának Építésfelügyelete
vizsgálta az építkezéssel
összefüggõ dokumentumo-
kat, illetve a kivitelezést. Az
ellenõrök, miként a koráb-
ban már a skanzenban járt
hatóság, a pályázatot kiíró
ProRégió, mindannyiunk
megnyugvására mindent
rendben talált. Az építés-
felügyeleti hatóság mun-
katársai mindössze az é-
pítési tervvel kapcsolatban
tettek egy adminisztrációs
jellegû észrevételt, amely-
nek a korrigálása megkez-
dõdött.
Közben megérkeztek a kül-
földrõl rendelet hatalmas
szálfák, amelyekbõl a vár-

udvart lezáró két óriási
kapu épül. Halad a tóhoz
vezetõ alagút építése is, a-
melyben kínzókamrát ala-
kítanak ki (rossz nyelvek
szerint a renitens vendégek

számára). Az Emese park-
ban uniós támogatásból
épülõ újabb fejlesztések
átadása jövõ év harmadik
harmadában várható.

ÉKE beszámoló
Az Élhetõ Környezetünkért Egyesület (ÉKE) 2010. novem-
ber 11-én megtartotta éves közgyûlését a Szigethalmi Vá-
rosi Szabadidõközpontban. Az éves beszámoló elfogadása,
majd a tisztségviselõk megválasztása után a jövõ évi ter-
veket és feladatokat is megbeszélték. A civileket egyre job-
ban korlátozó jogszabályi feltételek között, - légügyi tör-
vény 2009-es változtatása, az új 159/2010. (V. 6.) Korm.
rendelet (a repülõtér létesítésének, fejlesztésének és
megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének
és megszüntetésének szabályairól) -még nagyobb szükség
van a nyilvánosság erejére és az érintett lakosság tájékoz-

tatására. Szeptemberben az ÉKE alkotmánybíróságon
megtámadta a 159/2010. (V.6.) Korm. rendeletet Sziget-
halom Város Önkormányzatának anyagi támogatásával. A
2009-ben törvénysértõ módon kiadott nem nyilvános fel
és leszállóhely engedély miatt Szigethalom város Önkor-
mányzata és az ÉKE is a Legfõbb Ügyészséghez fordult.
Egyesületünk jelenlegi támogató partnerei az érdi,
százhalombattai és szigethalmi Önkormányzat. Hama-
rosan a halásztelki Önkormányzat csatlakozása is várha-
tó. Egyesületünk céljairól, eddig végzett munkájáról töb-
bet az http://www.elhetokornyezetunkert.hu/honlapról
tudhatnak meg. Információt az info@elhetokornyezetun-
kert.hu Email címen kérhet.

Sziget Folk-Feszt
Néptánctalálkozó
"És legyen elveszett  minden olyan napunk,
Amelyben legalább egyszer nem táncolunk,
És legyen fülünknek hamis minden állítás, 
ha nem csattan fel vele együtt legalább egy kacaj."
( Nitzsche)

Októberben ismét ünnepelhettünk a Szent István Álta-
lános Iskolában. Elsõ alkalommal adtunk helyet egy na-
gyon érdemes kezdeményezésnek. Megrendezhettük a
harmónia és  az összetartozás ünnepét, az I. Sziget Folk
Feszt  Néptánctalálkozót, reményeink szerint hagyományt
teremtve. Több a  Csepel-szigeten és  környékén mûködõ
néptáncegyüttes (Szigetújfalu, Szigetszentmárton, Száz-
halombatta,Ráckeve, Szigethalom) hozta el nekünk nem-
zeti és nemzetiségi kincseinkbõl azokat, amelyeket
megõriztek és továbbhagyományoztak. Simsik Zsuzsanna
igazgatónõ, a program házigazdája a következõt emelte ki

köszöntõjében
Voltaire-t idéz-
ne: "Három do-
log szükséges
ahhoz, hogy bol-
dog legyél: e-
gészséges test,
szabad lélek
és tiszta szív."
Ez a gondolat
azért is volt
nagyon aktu-
ális, mert a
programunk alkalmat adott az ARANYHAL alapítványnak,
hogy egy súlyosan beteg gyermeknek gyûjtsön ado-
mányokat.
Köszönjük Kakuk Pálnak, az Állami Népi Együttes örökös
tagjának, valamint a fellépõ együtteseknek, hogy elfogad-
ták meghívásunkat, szebbé tették délutánunkat, és me-
legséggel töltötték meg lelkünket. Az adományozóknak
köszönjük az összegyûlt pénzt az alapítvány, és gyermek
nevében.
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Hírmorzsák

Szigethalom  és  Környéke  Gyermekjóléti  és  Családsegíto  Szolgálat.  Szigethalom,  József  A.
u.  49.  Telefonszám:  06-224-6655-6624.  E-mmail:  info@gyermekjoleti.hu  Web:www.gyermekjoleti.hu

Felhívás
SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE

GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTÕ

SZOLGÁLAT MUNKATÁRSAI

Szigethalom  és  Környéke  Gyer-
mekjóléti  és  Családsegítõ  Szol-
gálata  felhívja  a  lakosság  fi-
gyelmét  az  alábbi  törvényi  vál-
tozásra  az  iskoláztatási  támo-
gatás  (családi  pótlék)  felfüg-
gesztésérõl.  

A tankötelezettség teljesítésé-
vel összefüggésben módosító
2010. év LXVI. törvény 2010.
augusztus 30-ai hatállyal be-
vezette az iskoláztatási támo-
gatás (családi pótlék) jogin-
tézményét. Az új jogintézmény
célja a tankötelezettség tel-
jesítésének, ezáltal a gyermek
helyes irányú fejlõdésének elõ-
segítése.  Ha  a  gyermek  nem
teljesíti  tankötelezettségét  és
összegyûlik  10  igazolatlan  órá-
ja,  az  iskola  ezt  jelzi  a  jegyzõi
gyámhatóságnak. A jegyzõi
gyámhatóság végzésben figyel-
mezteti a szülõt arra, hogy az
adott tanévben mulasztott öt-
venedik igazolatlan óra után el
fogja rendelni az  iskoláztatási
támogatás  felfüggesztését  és
ezzel  egyidejûleg  a  gyermek  vé-
delembe  vételét.  Amennyiben a

gyermek továbbra sem teljesíti
tankötelezettségét és 50  igazo-
latlan  órája  összegyûlik, a
jegyzõi  gyámhatóság  -  az  isko-
la  jelzése  alapján  -  felfüggeszti
az  iskoláztatási  támogatást
(családi  pótlékot)  és  védelembe
veszi  a  gyermeket. A jegyzõnek
e körben mérlegelési lehetõsé-
ge nincsen. Az  50  igazolatlan
óra  automatikusan  az  iskoláz-
tatási  támogatás  felfüggeszté-
sével  és  a  gyermek  védelembe
vételével  jár.  A 2010. szeptem-
ber 16. apjától hatályos, egyes
gyermekvédelmi tárgyú kor-
mányrendeletek módosításáról
szóló 237/2010. (IX. 13.) kor-
mányrendelet az alábbi ren-
delkezéseket tartalmazza.

Az  iskoláztatási  támogatás
felfüggesztése  határozatlan  i-
dõre  történik. Háromhavon-
ként (3 tanítási hónapot
magában foglaló idõszakon-
ként) és a tanév végét követõen
azonban a jegyzõi gyámható-
ságnak felül kell vizsgálnia,
hogy továbbra is indokolt e a
felfüggesztés, azaz a gyermek
helyzete rendezõdött  - e, telje-
síti e tankötelezettségét.
A jegyzõi gyámhatóság csak
akkor szüntetheti meg a felfüg-
gesztést, ha a felülvizsgálattal
érintett idõszakban a gyermek

egy óráról sem hiányzott igazo-
latlanul.
Az iskoláztatási támogatás
felfüggesztésének idõtartama
alatt az iskoláztatási támoga-
tás egy eset kivételével a csa-
ládtámogatási folyószámlán
gyûlik. A  felfüggesztés  meg-
szüntetésekor  az  összegyûlt
iskoláztatási  támogatás -  az
eseti  gondnok  közremûködé-
sével  -  természetben  kerül a
gyermek  számára  biztosításra.
A természetbeni juttatás ekkor
sem egyszerre, hanem a felfüg-
gesztés idõtartamával mege-
gyezõ számú hónapra elosztva,
részletekben nyújtandó.

A  kivételes,  egyedi  esetet  a  leg-
rászorultabb,  azaz  rendszeres
gyermekvédelmi  kedvezmény-
ben  részesülõ  gyermekek  jelen-
tik.  Ha rájuk tekintettel állapí-
tották meg az iskoláztatási
támogatást, számukra a
felfüggesztés idõtartama alatt
az iskoláztatási támogatás tel-
jes összegét természetben kell
nyújtani.

Az iskoláztatási támogatás
megszüntetését követõen a
gyermek védelembe vételét
még legalább a felfüggesztés
idejével megegyezõ idõtar-
tamig, de legkésõbb a nagyko-

rúság eléréséig fenn kell tar-
tani, megelõzendõ az újbóli
tankötelezettség-mulasztását.
Szolgálatunk  munkatársai  a
jelzõrendszeren  keresztül  min-
den  alkalommal  értesülnek az
iskolai  hiányzásokról  és  min-
den  eszközével  próbálják  meg-
akadályozni  az  50  óra  igazolat-
lan  mulasztás  elérését. 
Kérjük  a  tisztelt  szülõket,  hogy
támogassanak  minket  ebben,
gyermekükre  való  odafigyelés-
sel,  iskolai  tanulmányainak
figyelemmel  kísérésével.

A célunk, hogy az igazolatlan
hiányzások száma ne lépje át
azt a küszöböt, melynél, a csa-
ládi pótlék felfüggesztésre
kerül, hiszen tudjuk, hogy a
háztartásokban minden fillérre
szükség van.

Amennyiben  többet  szeretne
megtudni  a  törvényi  változás-
ról  honlapunkon  -  www.gyer-
mekjoleti.hu  - a dokumen-
tumoknál bõvebb tájékoztatást
talál. Valamint a Nemzeti
Erõforrás Minisztérium Gyer-
mek - és Ifjúságvédelmi Fõ-
osztály honlapján is megtalálja
felmerülõ kérdéseire a válaszo-
kat. Együttmûködésüket  kö-
szönjük!

TTELEFONÁLJON: Ne hagyja hidegen a kihûlés!
""EEggyy  kköözzééppkkoorrúú  nnõõ  vveesszzíí-
tteettttee  éélleettéétt  KKoommjjááttiibbaann..  AAzz
5544  éévveess  nnõõ  hhaalláálláátt  aazz
eellssõõddlleeggeess  aaddaattookk  sszzeerriinntt
kkiihhûûllééss  ookkoozzttaa..  BBoorrssoodd-
AAbbaaúújj-ZZeemmpplléénn  mmeeggyyéébbeenn
eezz  aazz  eellssõõ  iillyyeenn  eesseett  aazz  iiddeeii
õõsszzii-ttééllii  iiddõõsszzaakkbbaann..""

A megelõzõ téli idõszak ösz-
szegzett adataiból kitûnik,
hogy nemcsak közterületen,
hanem különbözõ ingatla-
nokban is számolni lehet i-
lyen jellegû halálesetekkel.
Kérjük, hogy amennyiben
úgy értékelik, hogy kihûlés
veszélyeztethet valakit, ak-

kor értesítsék a rendõrséget
az ingyenesen hívható 107-
es, 112-es telefonszámokon.
Az intézkedõ rendõrök elsõ-
sorban felvilágosítást ad-
nak, megteszik a szükséges
intézkedéseket annak meg-
elõzésére, hogy a hajlékta-
lanok sérelmére bûncselek-
ményt kövessenek el. Ha
indokolt gondoskodnak
mentõvel vagy krízisautóval
történõ elszállításra is.
Szükség esetén megfelelõ
gondossággal, körültekin-
téssel eljárva a veszélyez-
tetett személyekrõl és tartóz-
kodási helyükrõl haladékta-
lanul értesítik a hajlékta-

lanokat ellátó orvosi rende-
lõt, vagy a szociális ellátó
helyet, illetve valamely, a
megyében mûködõ karitatív
szervezetet. Segítik a veszé-
lyeztetettek megfelelõ biz-
tonságot nyújtó helyre szál-
lítását, amennyiben a haj-
léktalan sérült, rosszullétre
panaszkodik, haladéktala-
nul értesítik a mentõszolgá-
latot.

AA  pprroobblléémmaa  aazzoonnbbaann  nneemm
eellssõõssoorrbbaann  hhaattóóssáággii,,  hhaanneemm
sszzoocciiáálliiss,,  öösssszzttáárrssaaddaallmmii
üüggyy!!  AA  hhiiddeeggeebbbb,,  ttééllii  iiddõõ-
jjáárrááss  bbeekköösszzöönnttéévveell  ffoorrddíítt-
ssuunnkk  nnaaggyyoobbbb  ffiiggyyeellmmeett

aazzoonn  eemmbbeerrttáárrssaaiinnkkrraa,,  aakkiikk
eellssõõssoorrbbaann  aazz  uuttccáánn  éélliikk
mmiinnddeennnnaappjjaaiikkaatt!!  LLeehheettõõsséé-
ggeeiinnkk  sszzeerriinntt  sseeggííttssüünnkk  aa-
zzookknnaakk  iiss  ""ttúúllééllnnii""  aa  hhiiddeegg
iiddõõsszzaakkookkaatt,,  aakkiikk  sszzoocciiáálliiss
hháátttteerrüükk  mmiiaatttt  eezzeenn  aa  ttéérreenn
iiss  vveesszzééllyyeezztteetteetttteekk..  AA  hhûû-
vvöösseebbbb,,  ccssaappaaddéékkoossaabbbb  nnaa-
ppookk  kköözzeelleeddttéévveell  eellssõõssoorrbbaann
aa  hhaajjlléékkttaallaann,,  iiddõõss,,  eeggyyeeddüüll-
áállllóó,,  vvaaggyy  mmááss  ookkbbóóll  ggoonnddooss-
kkooddáássrraa  sszzoorruullóó  sszzeemméé-
llyyeekkrree  kkeellll  ooddaaffiiggyyeellnnii..  HHii-
sszzeenn  aazz  aaddaattookk  aazztt  mmuuttaattjjáákk,,
hhooggyy  nneemmccssaakk  aa  hhaajjlléékkttaallaa-
nnookkaatt  éérriinnttii  aa  kkiihhûûllééss  vveesszzéé-
llyyee!!



Köszönjük a 4Pénzes
Kft-nek, Pénzes Gyu-
lának, fiainak és mun-
katársainak a könyv-
tárban végzett minõsé-
gi szép szakmunkát!
Nekik köszönhetõen
több hónapos munká-
val elkészült a teljes
tetõtér hõszigetelése,
gipszkartonozása, fes-
tése; sõt az alsó új rész
festése is. Mindezeket
nem tudtuk volna elvé-
gezni, ha õk -támoga-
tásként- jelentõs ár-
kedvezménnyel nem
segítettek volna! Mun-

kájukat igen lelkiismeretesen, szorgalmasan végezték; bárkinek jó szívvel aján-
ljuk õket! Támogatásukat, lelkes munkájukat köszönjük!
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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 Ünnepi  nyitva  tartásunk:  december  24-ttõl
-  december  27-iig  és  december  31-ttõl  -  2011.  január  3-iig  a  könyvtár  zárva  tart

Ady Endre
KARÁCSONY

(RÉSZLET)

Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság 
Szállna a világra.
És a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne 
A szomorú útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erõ hatná át
A nagy mindenséget.
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra…

Bánóczy Istvánné, Bér-
czesi Zoltán, Dr. Bokor
Péter és Dr. Bokor Péter-
né, Briskiné Dr. Pálfi
Krisztina, Dósai Sándor-
né, Fodor Melinda,
Juhász Jánosné, Komlós
Attila, Kürti Zoltán,
Lang Melinda, Nemes
Dezsõ, Nyáry Dávid,
Orsós Gábor. Köszönjük
Mucska István ismételt
segítségét! (radiátorok
visszaszerelése a raktár-
ban). Támogatásukat
köszönjük! 

Miszori Sándorné
könyvtárigazgató 
és munkatársai

VVÁÁRROOSSII KKÖÖNNYYVVTTÁÁRR
TTÁÁMMOOGGAATTÓÓII

Könyvtárunkban
szigethalmi  képes-
lapok  vásárolható-
ak  100  Ft-oos  darab-
áron.  A  képeslapok
Szilágyi  Andrea
festményeinek  fel-
használásával  ké-
szültek.    A  képesla-
pok  megvásárlásá-
val  a  könyvtári  é-
pítkezést  támogat-
hatják.  

Olvasni jó! Olvasni érdemes! Újdonságaink:

Szakirodalom: 
Síklaki  István: Elõitélet és tolerancia
Ungvári  Tamás: Csalódások kora
Csernus  Imre: Felnõtt húsleves 
- Élet-és ételérzések
Kavanagh,  Wendy: A masszázs alapjai
Martin,  Simon: Maja uralkodók
krónikája

Szépirodalom:
Müller  Péter: Isten bohócai
Zusak,  Markus: A könyvtolvaj
Cooper,  Glenn: Holtak könyvtára
Meyer,  Stephenie: Bree Tanner rövid
második élete
Fortier,  Anne: Júlia
Follett,  Ken: A titánok bukása-

Évszázad- trilógia 1.
Vámos  Miklós: A csillagok világa
Asher,  Jay: Tizenhárom okom volt…

Gyermek- és ifjúsági 
irodalom, szakirodalom:
Alma  együttes  -  Bartos  Erika: Balaton
Defoe,  Daniel: Robinson Crusoe
(képregény)
Varró  Dániel: Akinek a lába hatos -
Korszerû mondókák kisbabáknak
Fráter  Erzsébet: Mesés növények,
növényes mesék
Varga  Katalin:  Kisbence vasárnapja
Lenk,  Fabian: Idõdetektívek: Drake
kapitány, a királynõ kalóza
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Séta a múltban
Helytörténeti  Gyûjtemény  2315  Szigethalom,  Fiumei  u.  48.    www.varosiszabadidokozpont.hu/muzeum
E-mmail:  info@varosiszabadidokozpont.hu  Nyitva  tartás: Hétfõ: zárva, Kedd, Szerda: 13:00-16:00, Csütör-
tök: 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: Nõk,  aszszonyok  a
háztartásban.  

KÖRNYEZETI NEVELÉS A SZIGETHALMI HELYTÖRTÉNETI GYJTEMÉNYBEN

DAANNCCSS MAARRIIAANNNN

óvodapedagógus
Narancs-tagóvoda
Napraforgó csoport

Az óvodai környezeti ne-
velés alapozó jellegû. Ma-
gába foglalja azokat a
viselkedési formákat, szo-
kásokat, amelyek késõbb
fontosak lesznek az egyén
környezetkultúrájának ki-
alakulásában.
Fontos, hogy a gyermeket
óvodába lépésétõl kezdve
megfelelõ érzelmi hatások
érjék, melyek segítik szo-
ciális érzékenységük fejlõ-
dését, teret adnak én-érvé-
nyesítõ törekvéseiknek. A
szocializáció a környezeti
nevelés feladatainak meg-
valósítása szempontjából
különös jelentõségû. Közös
élményekre épülve, közös
tevékenységeken keresztül
valósulhat meg. Az óvodai
környezeti nevelés nem
korlátozódhat a csoport-
szobai tevékenységekre. A
gyermekeknek szükségük
van felfedezésekre, közvet-
len tapasztalatszerzésre. A
természet megláttatása
megalapozza a természet
iránti vonzódásukat, és így

a természetet szeretõ, tisz-
telõ, értékeit megbecsülõ és
a természetet védõ embe-
rekké válhatnak.
Szigethalom gazdag termé-
szeti értékekben. Ezek
megismertetése mindany-
nyiunk közös feladata. A
Szigethalmi Helytörténeti
Gyûjtemény gyakran kínál
családoknak és gyermek-
csoportoknak programo-
kat, tevékenységeket. Nincs
is annál jobb, ha egy-egy
múltba veszõ használati
tárgy, tevékenység,  ese-
mény megismerésére a
múzeumok, helytörténeti
gyûjtemények kínálta lehe-
tõségeket használjuk ki. A
múzeum színtere lehet az
óvodában-iskolában tanul-
taknak, lehetõséget nyújt
az önálló ismeretszerzésre, 
Régen a szüret, társas e-
seménynek számított. A
18.-19. szd-ban egész fal-
vak, szõlõhegyek ünnepel-
ték a betakarításnak ezt az
idõszakát. Még napjaink-
ban is olyan esemény ahol
összejönnek a rokonok,
barátok. 
Régen a szedõk, görbe kés-
sel, kacorral, vagy metszõ-
ollóval vágták le a fürt nye-
lét. A fürtöket vödörbe, kézi

puttonyba, sajtárba, vagy
szedõ kosárba tették. Pré-
selés elõtt összezúzták a
szemeket, régen taposva,
manapság darálva.
Napraforgó csoportos gyer-
mekeinkkel mi is részt vet-
tünk a Helytörténeti Gyûj-
temény vezetõje Kleineizel
Ica jóvoltából egy hasonló
szõlõszüreten. Mintha visz-
szacsöppentünk volna egy
kis idõre a múltba. Kis ko-
sarakba szedtük a szõlõt,
majd bár nem lábbal tapos-
va, de összezúztuk a szõlõ-
szemeket, és igazi présgép-
pel kipréseltük a szõlõ le-
vét. Jólesõen kortyolgattuk

a szõlõ édes zamatos levét,
a mustot. Takaróval lete-
rített szalmabálákra ülhet-
tünk, amikor elfáradtunk,
és közben fatuskón diót
törve beszélgettünk szüreti
élményeinkrõl. A Helytörté-
neti Gyûjtemény újonnan
átadott épülete a múltat
idézte számunkra. Minden
eszközt, amit valaha is
használtak elõdeink a szü-
retnél és a borkészítés fo-
lyamatában, megnézhettük
és kipróbálhattuk, a kiál-
lításon. Kellemes, tanulsá-
gos délelõttöt töltöttünk
ismét a Szigethalmi Hely-
történeti Gyûjteményben. 

Adventi készülõdés a Helytörténeti Gyûjteményben

Készüljünk együtt az ünnepre! Adventi  programok  péntek  délutánonként  14:00
és  18:00  között.  Idõpontok:  November  26-áán: Adventi koszorú, asztali dísz és
ajtó-kopogtató készítése. December  3-áán: Angyalka, tündér és manó készítése,
Télapó érkezése 16 órakor. December  10-één: Gyertya és karácsonyfadíszek
készítése, Karácsonyfa díszítése közösen. December  17-één: Mézeskalács, kará-
csonyi képeslap, ajándék-kísérõ kártya és hajtogatott papír díszek készítése.
Belépõ:  400  Ft/fõ.  A programokra jelentkezni a 06-70/380-7681, valamint a
06-24/401-837-es telefonszámon lehet, vagy személyesen a Helytörténeti Gyû-
jteményben (2315 Szigethalom, Fiumei u.48.) nyitvatartási idõben. Minden
kedves érdeklõdõt, alkotni vágyót szeretettel várunk.

Kleineizel Ilona múzeumpedagógus
Horváth Barbara Izolda adminisztrációs munkatárs
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Oktatás

VII. Kistérségi Pedagógiai Konferencia
EGGYYEEDD JOOLLÁÁNN

a Szigethalmi Gróf
Széchenyi István Általános
Iskola igazgatója

A szigethalmi Gróf Széche-
nyi István Általános Iskola
és a Csepel-sziget és Kör-
nyéke Többcélú Önkor-
mányzati Társulás meghív-
ta az intézményvezetõket, a
pedagógusokat, a szakmai
munkaközösségek vezetõit,
a települések vezetõit, ok-
tatásigazgatásban dolgozó
munkatársait, a kistérségi
társulások képviselõit a VII.
Kistérségi Pedagógiai Kon-
ferenciára. A rendezvény
célja volt, hogy az oktatás

ügye iránt érdeklõdõk az
aktuális, közoktatásügyi
kérdésekben tájékozódhas-
sanak. A rendezvény fõvéd-
nöke: Fáki László a Csepel-
sziget és Környéke Több-
célú Önkormányzati Tár-
sulás elnöke volt. A 2010.
október 11-12-én megren-
dezett Kistérségi Pedagógiai
Napok sikeresen lezajlot-
tak. Szakmailag igényes,
felkészült elõadókat hall-
gattunk meg. A hallgatóság
kiváló értékelést adott a
minõségfejlesztési kérdõí-
veken. Közel 400 vendég
tisztelt meg minket a jelen-
létével. Szeretnénk ezt a
hagyományt a jövõ tanév-
ben is folytatni. Köszönjük
a CSÖSZ Társulás anyagi

támogatását is. Köszöne-
tünket fejezzük ki dr. Szûcs
Lajos úrnak, a Pest megyei
Közgyûlés elnökének a ren-

dezvény erkölcsi támogatá-
sáért.

BÓÓKKAA PÉÉTTEERR

osztályfõnök

2010. október 8-án máso-
dik alkalommal rendezték
meg a Mû úton lévõ KRESZ
parkban a Baleset Mege-
lõzési Fiestát, amit 3 város-
ból 19 felsõ tagozatos osz-
tály látogatott meg. Többek
között a helyi Gróf Széc-
henyi István Általános Is-
kolából az 5. b osztály is.
Nagy izgalommal készül-
tünk a megmérettetésre.
Elõzetesen átismételtük a

gyalogos és kerékpáros
közlekedési szabályokat,
valamint az alapvetõ
KRESZ táblákat. Szeren-
csénkre a verseny napján
az idõjárás kegyeibe foga-
dott minket. A regisztráció
során tudtuk meg, hogy 12
állomás van, amin végig
kell haladnunk. Kíváncsian
vártuk, hogy a több mint
400 résztvevõ között mi-
ként teljesítünk. A felada-
tokat Laszák Zoltán rendõr
õrnagy, az Ingvesting Kft.
és az Élet Védelmében
Nonprofit Kft. vezetõi szer-

vezték meg. A verseny vé-
geztével nem hirdettek vég-
eredményt. Erre október
28-án került sor ünnepé-
lyes keretek között. Ez al-
kalomból vendégünk volt
Fáki László polgármester
úr, Pókos József úr, az Ing-
vesting Kft. ügyvezetõ igaz-
gatója, Laszák Zoltán õr-
nagy úr és Egyed Jolán,
iskolánk igazgató asszonya.
Itt tudtuk meg, hogy mi let-
tünk a verseny gyõztesei. A
jó hírt nagy örömmel és
ujjongással fogadtuk. Az
oklevél mellett a hab a

tortán egy kétnapos osz-
tálykirándulás, teljes ellá-
tással, utaztatással és re-
mek programokkal, amely
az Ingvesting Kft. felaján-
lása volt. A kirándulásra a
tavaszi szünetben kerül
sor. Köszönjük a rendez-
vény megszervezését, az
ajándékokat a szponzorok-
nak, köszönjük a kirándu-
lást és végül, de nem utolsó
sorban köszönöm az 5. b
osztály tanulóinak a kiváló
helytállást.

II. Baleset Megelzési Fiesta

Okt. 6-i megemlékezés
A Gróf Széchenyi István Általános Iskolánkban évek óta
hagyomány, hogy ünnepi mûsorral emlékezünk meg
1849. október 6-ról. Idén a 6. a és c osztály 20 diákja
idézte fel a korabeli eseményeket. A díszlet, a síremlék, a
13 aradi vértanú tiszteletére meggyújtott gyertyák és virá-
gok elõtt adóztunk a hõsök emlékének. A zenei aláfestés,
a versek és Haynau korabeli levélrészlete megidézték a
kor hangulatát. Megindító volt hallgatni a tanulók
elõadásában a kivégzések menetét, újra hallani a mártí-
rok nevét és nézni fényképeiket. Az énekkar nagyszerû
dalával lett teljes a mûsor. 

Marschek Zsuzsanna tanárnõ

Október 23-i
ünnepély
Köszönetünket fejezzük ki
a rendhagyó, színvonalas
ünnepély megszervezésé-
ért Kelemen Lilla, Takács
Róbert, Czita Gáborné, Op
Veasna, Kartali István
pedagógusoknak, valamint
a szereplõ tanulóknak.

Igazgatóság

K e l -
l e -
m e s
K a -
r á -
c so -
n y i
Ünnepeket  és  Boldog  Új
Évet  kívánok  a  Gróf  Széc-
henyi  István  Általános
Iskola  tanulói  és  dolgozói
nevében:

Egyed Jolán igazgató



VAASSLLAAKKII JUUDDIITT

Az állatok világnapja alkalmából október elején a fõvárosi
Állat- és Növénykertbe látogatott a Szent István Általános
Iskola néhány elszánt osztálya. Az Állatkert szervezésében
vettünk részt a programon, melynek célja, hogy a
gyerekek minél többet megtudjanak az állatokról, olyan

közvetlen ismereteket szerezzenek, melyek nem a tévébõl,
internetrõl származnak. Megérkezve az Állatkertbe, a
szervezõk kiosztották a csoportoknak a feladatokat, majd
útjára bocsátották õket. A kiírásokat, térképeket tanul-
mányozva oldották meg a diákok a teszteket, válaszoltak
a kérdésekre. Aki megoldotta a feladatokat, jól válaszolt az
összegzõ kérdésekre, jutalmat kapott. A legnagyobb
jutalom mégis az állatok szépsége, közelsége, tanulmány-
ozása volt. Sok-sok fénykép is készült, még viccesek is.
Rengeteg élménnyel gazdagodva tértek vissza a gyerekek
Szigethalomra, bízva abban, hogy mások is szeretik
tiszteleik az állatokat, és védik is azokat
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Gyermekkori balesetek megelõzése

Védd, óvd a természetet!

SZZEEDDLLÁÁRRNNÉÉ PÁÁNNTTYYAA VEERROONNIIKKAA

2010. június 11-én a városi bölcsõde megrendezte az I.
Szivárvány Gyereknapot. A rendezvény bevételébõl a kerti
játékok palettáját kívántuk szélesíteni. Októberben el is
készültek az intézmény udvarán a várva-várt egyensúly-
fejlesztõ játékok és a csúszda. A kivitelezést egy helyi cég
a Woodwork Hungary Kft.(Szigethalom, Berzsenyi D. köz
4) végezte, akiknek ezúton is szeretnénk köszönetet mondani.

VAARRGGAA ATTTTIILLÁÁNNÉÉ

védõnõ

Gyermekeink környezetét
veszélyekre nyitott szem-
mel kell megvizsgálnunk,
hogy megelõzhessük a bal-
eseteket. A fürdõszobában
egy percre se hagyjuk egye-
dül a csecsemõt, kisdedet!
Megcsúszhat a kádban, feje
víz alá kerülhet. A vizes
padlón elcsúszva csontját
törheti, a meleg vizes csa-
pot kinyitva leforrázhatja

magát. A gyermekek kíván-
csian magukra kenik, meg-
kóstolják a kezükbe kerülõ
kozmetikai készítményeket,
ezért ezeket zárható vagy
magas helyen tartsuk! A
vegyszereket mindenképp
zárjuk el! Az emeleti abla-
kokon, erkélyajtókon nehe-
zen nyitható kilincs vagy
külön retesz legyen! Ügyel-
jünk, hogy az ablak alatt ne
legyen olyan bútor, amire
felmászva nekieshetnek az
üvegnek, a lépcsõt korlát-
tal, kis ajtóval kerítsük el,

amíg gyermekünk nem tud
egyedül biztonságosan köz-
lekedni rajta.
Az udvaron is sok veszélyt
kell elhárítani. A terasz
korlátja olyan sûrû legyen,
hogy egy kicsi fej ne férjen
ki rajta. Ne legyenek vízsz-
intes lécek, mert azon fel
tud kapaszkodni a gyer-
mek, a pincelejáró, vízak-
na, emésztõgödör biztonsá-
gosan legyen lezárva! A
kerti medencét egyedül ne
közelíthesse meg gyerme-
künk, vízzel és üresen is

veszélyes. Az elsõ utcai ön-
álló sétálástól kezdve arra
szoktassuk a kisdedeket,
hogy fogják a kezünket,
nehogy elszaladjon, úttest-
re lelépjen.
Gyermekeink fantáziája,
kíváncsisága végtelen, ezért
állandó feladatunk szünte-
lenül figyelni a környezetet
- akkor is, ha nem otthon
vagyunk -, hogy észreve-
gyük a veszélyforrásokat,
megelõzzük a baleseteket. 

E l k é s z ü l tISASZEGEN EMLÉKEZTÜNK AZ
ARADI VÉRTANÚKRA
VVASLAKI JJUDIT

Rendhagyó módon emlékeztünk meg október 6-án az aradi
vártanúkról. A 49-s szabadságharc legdicsõségesebb szín-
terén, ahol a honvédsereg gyõzelmet aratott a császári erõk
felett, ott emlékeztünk az Aradon kivégzett honvédtáborno-
kokra. Az "egész" iskola felkerekedett október 6-án. Megér-
kezve ebbe a kedves történelmi városba, elõször a
helytörténeti múzeumot látogattuk meg. A város legfonto-
sabb történelmi eseményének makettje mellett, a helyi népi
hagyományokból is kaphattunk ízelítõt a múzeumban.
Innen könnyû gyaloglással felmentünk az emlékhelyhez,
majd tovább az erdõn át a honvédsírokhoz. Makovecz Imre
által épített Angyal fogadott bennünket. Ez az angyal állít
emléket minden, Isaszegen elesett katonának, aki elesett a
csatában. De itt van a sírok között olyan is, ahol császári
katona nyugszik, holtukban békésen, egymás mellett.
Itt az Angyal mellett mondták el megemlékezõ verseiket a 6.
a osztályosok - Csorvási Eszter, Krisztián Viktória, Sõregi
Anna, Vasi Bence, Vida Klaudia  - és énekeltük valamennyi-
en a Himnuszt és Szózatot. Az Angyalhoz tették le az osztá-
lyok képviselõi a megemlékezés gyertyáit is.
Jó volt látni a sok diákot, az égõ mécseket. Jó volt akkor
magyarnak lenni. A szép õszi erdõn kellemes sétát téve
érkeztünk vissza a buszokhoz, majd visszautaztunk Sziget-
halomra. Méltón emlékezünk hõs elõdeinkre, történelmünk
nagyjaira.
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Kultúra 
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Forró tea, sült gesztenye, karácsonyi hangulat...
ZAAJJZZOONN GYYÖÖRRGGYYII

Ünnepi hangulatot
varázsolunk a Dísz tér-
re december 22-tõl, ahol is-
mét megcsodálhatják ki-
csik és nagyok az ember
nagyságú bábukkal díszí-
tett betlehemet és a karám-
ban az élõ állatokat. A szi-
gethalmi intézmények és
civil szervezetek a feldíszí-
tett faházakban kínálják
majd portékájukat és fi-
nomságaikat. Az ünnepi
hangulat lelkünket, a for-
ralt bor, forró tea és a sült
gesztenye pedig testünket

melengeti át. December  22-
én  és  23-áán  este  karácsonyi
mûsorokkal  várunk  min-
denkit, ahol fellépnek töb-
bek között a szigethalmi
óvodás és iskolás csopor-
tok, szigethalmi ifjú tehet-
ségeink, valamint a helyi
cserkészcsapat elhozza ne-
künk a betlehemi lángot.
December 22-én, szerdán
este 6 órakor jótékonysági
musical koncerten hallgat-
hatják a legnépszerûbb
slágereket. 

"Legyen szép
ünnep min- denkinek!"

- ezzel a felkiáltással
kérünk mindenkit, hogy
aki csak megteheti, hozzon
egy cipõs doboznyi aján-
dékot ezen a napon, a Dísz
térre. A karácsonyfánál a
Gyermekjóléti Szolgálat
dolgozói és a Négyszínvirág
Óvoda pedagógusai várják
az ajándékokat, melyeket a
hátrányos helyzetû sziget-
halmi gyerekek között osz-
tanak szét még szent este
elõtt. Kérésünk, hogy a do-
bozokra feltétlenül írják rá
milyen korosztályú fiút,
illetve lányt szeretnének
megajándékozni! 

Amennyiben nem érnek rá
ebben az idõpontban, de
szeretnének ajándékot ad-
ni, úgy kérjük, vigyék be a
Városi Szabadidõközpont-
ba, december  15-één  és  16-
án  8-116  óráig.

December  24-één, Szent
Este, közös éneklésre vá-
runk mindenkit 17 órakor,
melyben segítségünkre
lesznek helyi kórusaink és
a szigethalmi zeneiskolá-
sok. A Dísz téren álló betle-
hemet december 27-ig sza-
badon látogathatják az
érdeklõdõk.

Kezd szint számítógépes
tanfolyam a Városi Szabadidközpont-
ban. Ajándékozza meg szüleit, nagyszüleit a
számítógép kezelésének örömével! Kitn kará-
csonyi meglepetés, amelyet egész évben
használni fognak. A  részletekrl  tájékozódhat  a
http://www.varosiszabadidokozpont.hu/
Tanfolyamaink menüpont alatt, vagy a +36-
24/889-229-es telefonszámon Jakab Juditnál. 

Büfé kiadó a Városi
S z a b a d i d k ö z -
pontban!

Érdekldni lehet munkaidben
Baranyi Gabriellánál a 24/889-
229-es telefonszámon, illetve
személyesen a Szabadidköz-
pont irodájában. 

Köszönetnyilvánítás
A Városi Szabadidközpont ne-
vében köszönjük a Szent István
Általános Iskola növendékeinek és
felkészít tanáraiknak (Unger
Jánosné, Jassó Csaba, Dvorák
Marianna és Barna Zsuzsanna)
az október 23-i ünnepségen
eladott színvonalas msort.



BOOGGYYAA RÓÓZZSSAA

Kör vezetõ

A mai rohanó világunkban az öröm-
hír, nem hír. Mi megmutattuk az
örömhírt! Össze fogással minden célt
el lehet érni. Az emberi léleknek, van
egy kristály tiszta pontja ez a Hit.
Ettõl függ az életnek a helyes látása.
2009 õszén mikor megalakítottuk
kicsiny csapatunkat, hittünk abban,
hogy amit csinálunk az építõ, amit
alkotunk az-az embereknek mûvésze-
ti érték nekünk kikapcsolódás és
mûvészet.

Egy éves évfordulónkon ezen a ragyo-
gó szombati napon a nap sugarai is
jobban ragyogtak és melengették szí-
vünket. Szigethalom érdeklõdése mû-
vészetünk iránt nagyon fogékony,

megmutatta ezt az a sok látogató, ki
tisztelettel, áhítattal csodálta alkotá-
sainkat. A Szigethalmi Városi Sza-
badidõ Köz-
pont zöld ter-
mében kiállí-
tott alkotása-
ink láttán.
Tûgobelinje-
ink melyek a
mûvészetek
terén a leg-
magasabb fo-
kozatot érik
el, ez nyerte
meg legjob-
ban a látoga-
tók tetszését.
Ünnepi meg-
e m l é k e z é -
sünk egy é-
ves történel-

mi áttekintése után Iványi Szilvike,
Bancsók Bianka, Müller Mercédesz a
Rózsa Gobelin Kör tagjai. Laszki
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Fenyõfutás
A Szigethalmi TE szervezésében megrendezésre kerül a hagyományos fenyõfutás és gyaloglás. Helye: Városi
Szabadidõközpont, Szigethalom Sport.u.4. Ideje: 2010. december 26. 10 óra.  Nevezési  díj: egy kis sütemény, üdítõ ita.
Távok: 4 és 10 km. Mindenkit szeretettel várunk! Érdeklõdni: Lang Mónika (06-70/372-8403)

2010. NOVEMBER 13-ÁN ÜNNEPELTÜNK ÉS KIÁLLÍTÁST SZERVEZTÜNK
A RÓZSA GOBELIN KÖR EGY ÉVES ÉVFORDULÓJÁRA
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Erzsébet festõmûvész és versíró az
IRKA nevében versmondással, és a
Szigethalmi Felnõtt Kórus felcsendülõ
énekhangja emelte az ünnep hangu-
latát. Szigethalom Önkormányzat és
a város nevében Ferenczi Edit alpol-
gármester asszony ünnepi köszön-
tõjével tisztelt meg bennünket. Szüle-
tésnapi tortát bontottunk és minden-
kit megvendégeltünk! Látogatóink
egésznap megtekinthették az elkészí-

tett alkotásainkat. Támogatóink:  Dr.
Parádi Enikõ, Dr. Tüzes László,
Gábora István, Ilcsi Virágos, Tükör
ÁBC, Bogya Károly, Vámosi András,
Bancsók Béla, Simon István.
Tagjaink  és  a  kiállítás  szervezõi:
Bogya Rózsa, Faragó Juditka,
Majerné Margitka, Müller Mercédesz,
Újváriné Panni, Borosné Kata,
Kürtiné Anika, Bancsókné Zsuzsi,
Bancsók Bianka, Iványiné Szilvi,

Simon Rozi, Faragóné Jutka. Köszön-
jük támogatóinknak, tagjainknak és
szervezõinknek az áldásos tevékeny-
ségüket. Szeretettel várunk! Minden
szerdán 15-17-ig a Városi Szabadidõ
Központ bordó termében. Nem tudsz
gobelinezni? Megtanítunk! Az ne le-
gyen akadály.

http://rozsagobelin.hupont.hu
rozsagobelin@freemail.hu

HAALLÁÁSSZZ IMMRREE

Október  utolsó  csütörtökén  a  sziget-
halmi  Irodalmi  és  Képzõmûvész
Asztaltársaságnak  /IRKA/  ezúttal  is
jeles  vendége  volt  a  Városi  Szabadi-
dõközpontban:  Dr.  Bereczky    Lóránd
mûvészettörténész,  a  Magyar
Nemzeti  Galéria  Európa  szerte
ismert,  becsült,  ez  évben  nyugál-
lományba  vonult  fõigazgatója.  A
vendéget,  és  a  rendezvényen  megje-
lent  Fáki László polgármestert,
valamint  a  Szigethalmi Híradó
fõszerkesztõjét,  Tari Esztert az
asztaltársaság  házigazdája,  
Balázs  Sándor  köszöntötte.

A köszöntés után - ahogy ez itt már
hagyomány - a szokásos eszmecserét
fehérasztal-foglalkozás elõzte meg:
birkapörkölt, illetve gombás-csirke-
paprikás formájában, pogácsa és
aprósütemények kíséretében. A pör-
költek Endrédi Zsuzsi, a különleges
nokedli Estók Laci konyhájáról kerül-
tek a társaság asztalára. Az érzékeny
gyomrúaknak H.Tóth Maja reform-
konyhája szolgáltatott zöldséges í-
nyenségeket. Ezt követték a szelle-
miek. Mi a mûvészet? Mik az ismérvei
a mûvészi alkotásoknak? - kérdések
határozták meg a beszélgetés fõirá-
nyait. 

A kultúra, ezen belül a képzõmûvészet
feladata, hogy az emberekhez szóljon
az emberekrõl, az embereket körül öle-
lõ világról. Fogalmazta meg jeles ven-
dégünk a legfontosabbakat. A lát-
ványra épülõ modern képzõmûvészet
megítélése nem egységes. A köznyelv
így fogalmaz:  "Csak azt hiszem el,
amit látok." De a fényképezés, a filme-
zés után a mai képzõmûvészet is túl
van a szimpla "láttatáson". Szétszedi,
összerakja, értelmezni próbálja a vilá-
got. Nem a jelenséget, a lényeget
próbálja fókuszba helyezni. Hogy
mennyire sikerül? - ez az, ami az

alkotókon múlik, és amihez szükség
van a társadalmi befogadói szándékra
is. A XX. Század izmusai: imp-
resszionizmus, futurizmus, kubizmus
és a többi - bizonyítják, hogy csak az
marad érték, ami mögül kisüt /amin
átsüt/ az alkotói egyéniség, a kor, és
mindkettõ lelke is.

Egyre bonyolultabbá válunk, mint az
egyre bonyolultabbá váló világ
körülöttünk? Igen is, nem is. Zseniális
Munkácsy Mihályunkról áttérve a
társmûvészetekre, az irodalomra,
Bereczky Lóránd a másik zseniális
magyart, Petõfit idézte. A XIX. század
költõi címû versét.

A vers megírása óta könyvek, szak-
munkák, tanulmányok százai jelen-
tek meg sok-sok száz oldalnyi ter-
jedelemben arról, mi dolgunk a világ-
ban, és milyen irányba kell /kellene/
törekedni a politikának, a mûvé-
szeteknek a maguk eszközeivel. Amit
163 évvel ezelõtt egy 24 éves fiatalem-
ber leírt, pontosan leírta. Oda, ahol a

szellem napvilága ragyog be minden
ház ablakán, s a jognak asztalához
mindnyájan leülhetünk, és a bõség
kosarából is egyaránt jut mindenk-
inek.

Emlékezetes szép este volt. Tuda-
tunkba, lelkünkbe is beíródott egy
valóban európai kultúrember, aki
nemcsak a képzõmûvészet, de az iro-
dalom vizein is magas fokú jártasság-
ról tett tanúbizonyságot, és széleskö-
rû mûveltségével, közvetlenségével
lenyûgözte hallgatóságát. 

Köszönjük Bereczky Lóránd! Szere-
tettel várunk máskor is. Nem csak
sok ismerettel, jó-baráttal gazdagod-
tunk október 28-án.
Összejöveteleink sikerének fokmérõje
az, hogy a hivatalos aktus után meny-
nyire sietünk haza. A 16 órakor
kezdõdõ est hivatalos része 18 óra 15
perckor lezárult. Ezt követõen majd-
nem 21 óráig beszélgettünk október
28-án.

Bereczky Lóránd Szigethalmon



Egyesületünk  tagsága  az
elmúlt  hetekben  mindent
elkövetett,  hogy  más
sportolók  és  a  maga
számára  bearanyozza  az
õszt.  Két  nagysikerû  ren-
dezvény,  egy  remek  ered-
ményeket  hozó  OB  és  egy
kárpátaljai  felkérés  "közös"
rendezésre.  Mi  ez,  ha  nem
"arany  õsz"?

Az  október  23-ii  emléktú-
ránkat több mint 500-an
tisztelték meg jelenlétük-
kel. A Mátra zöldes-rozs-
dás- sárgás-barnás szín
kavalkádja sokakat csábí-
tott barangolásra. Azért
reménykedem benne, (Nem
is titokban! Úgy ki tudná
meg?) voltak a sporttársak
között olyanok, akik- lega-
lább pár pillanat erejéig-

elgondolkodtak a túra ne-
vén. Via Dolorosa- a szen-
vedés útja- annak a több
ezer ártatlan honfitársunk-
nak állít emléket, akik a
recski kényszermunkatá-
borban éltek, szenvedtek,
haltak. Magyar mártírokra
emlékezni, közben a Mi Hi-
malájánk útjait járni- sze-
rintem míves kombináció.

November  6-áán 350 lelkes
sporttársunk taposta a
Pesti-síkság és "Szigetor-
szágunk" piros jelzésfo-
nalát. (Ez a gombolyag bi-
zony több mint 250 kilo-
méteres) A merészebbek 55
kilométert, a "langsam" ka-
tegória a rövidebb távok

valamelyikét választotta.
Mi úgy gondoltuk tagsá-
gunknak a Csévharaszt és
Ócsa közti 20 kilométert
ajánljuk. Egyrészt, mert de-
cemberben úgy is járhatják
Csepel fõlovász birodalmát.
Másrészt "lezsugáztuk",
hogy kompániánkat been-
gedik (Mit beengedik?! Vé-
gigkalauzolják!) a hazai ro-
manika ócsai csodájába, a
közel 800 éves református
templomba. Az idegenveze-
tõ szépen beültette egy vir-
tuális idõgépbe a csapatot
és….. huss, máris IV. Béla
korában voltunk. Közel egy
óra volt míg visszaértünk a
mába. Történelemtanár-
ként és pókhasúként csak
annyit mondhatok: Nyami!

November  7-één fiataljaink

(a jól bevált Szent István
Általános Iskola- Szigethal-
mi TE páros jóvoltából)
részt vettek Óbudán az 50
kilométeres Országos Baj-
nokságon. Ennek a futók
számára rendezett verseny-
nek vannak ( 5x10, 5x2
kilométeres váltó, valamint
10 és 2 kilométeres egyéni)
betétszámai is. Remény-
kedtünk abban, hogy az
erõs mezõnyben valami
csurran-cseppen nekünk
is! Mit cseppent? Zuhogott!
Csáki Szabrina ezüst-,
Gyeszát Emese valamint
Zoltán Máté bronzérme a 2
kilométeres vágtán mega-
lapozta a hangulatát a szi-
gethalmi különítménynek.

Szabó Diána arany- vala-
mint Judik Ricsi ezüstér-
me, amit 10 kilométeren
szerzett csak fokozta az
étvágyat. A teljes jóllakott-
ságot a két váltónk arany-
érmével érte el a csapat. Az
5x2 kilométer gyõztese a
Csáki Szabrina, Gyeszát
Emese, Német Emese,
Zoltán Máté és Sutarski
Csanád ötös. Míg az 5x10
kilométeren Judik Ricsi
Kristály Christopher, Kato-
na Tamás Piróth Ádám és
Kovács Imre csapat csillo-
gott. Köszönet Bata Ilona és
Kontha Gabriella kolléga-
nõimnek, hogy feláldozták
vasárnapjukat a gyerkõcö-
kért. Ja, és Huba (Kasza
Huba) rád is mindig szá-
míthatunk!

Miközben a piros-ezüst nyi-
lak remekeltek én nagy
bánatomra kb. 5 kilomé-
terre egy országos rendezõi

értekezleten múlattam az
idõt. De! Itt olyan dolog
történt, ami az egész egye-
sületet dicséri. Egy kárpát-
aljai rendezõ hallva egyesü-
letünkrõl megkért segít-
sünk, hogy Kárpátalján is
elterjedjen a sportturisztika
nemes idõtöltése. Úgyhogy
2012-ben cél a Vereckei-
hágó, a Fekete-Tisza felsõ
folyása és az Ukrajnában
élõ magyar sporttársaink.

AJÁNLATOK A TÉLI

NAPOK MÚLATÁSÁRA ÉS

A BEJGLI-KILÓK ELLENI

KÜZDELEMRE

December  18-áán, szomba-
ton rendezzük a 18 éves
múlta visszatekintõ "szige-
tországi" tekergést. Ezúttal
a hazai huszárok éke, a
János vitéz ihletõje Horváth
Nepomuki János a túra
névadója. 50, 30, 20 és 15
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Aranyõsz és aktív élet
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kilométeres távok közül vá-
laszthatnak a mozgásra vá-
gyók. Mivel "csak" Ráckevé-
ig kell elhévezni nincs nya-
fogás (korán kell kelni).
Irány a természet, a jó leve-
gõ, Ráckeve csodái, a Kis-
duna-part ezüstje. 

December  26-áán futóink
várják egy kis "zsírégetésre"
az aktív élet kedvelõit.
Ahogy a "nagy" Norbert
mondta minap a tévében, a
két õsellenség a liszt és a
cukor elleni bajvívás kere-
tében lehet 4 illetve10 kilo-
métert kocogni. Hagyomá-

nyainkhoz híven a nevezési
díj a karácsonyról megma-
radt házi süti  hegyei és jó-
féle nedûk patakja. Ha már
ellenség az a cukor, az a
liszt- pusztítsuk! Mozgás és
dõzsi. Micsoda egy kettõs!

Január  2-áán tartjuk az
immár hagyományos újévi
sétánkat a Szigethalom-
Szigetcsép útvonalon. Aki
tud, hozzon magával a
"puttonyban" frissítõt! A
tököli parkerdõben batyu-
ból köszöntjük majd 2011
(remélhetõleg) sikerekben
gazdag évét. A túrára ta-

lálkozó a Szigetszentmik-
lós- Gyárteleprõl 9 óra 16
perckor induló HÉV 2. ko-
csijában. Akikkel nem ta-
lálkoznánk valamelyik ren-
dezvényünkön (remélem,
kevesen lesznek ilyenek!),
azoknak boldog, békés új
esztendõt kíván a Sziget-
halmi TE tagsága nevében:
Nád Béla tiszteletbeli elnök

KÖZÉRDEKÛ
KÖZLEMÉNY

A Szigethalmi TE rendes évi
közgyûlését január  28-áán  a
hónap  utolsó  péntekjén  17

órai kezdettel tartja. A-
mennyiben nem lesz meg a
határozathozatalhoz szük-
séges létszám a megismé-
telt közgyûlést ugyanezen a
napon 18 órára hívjuk
össze. Sor kerül a 2010-es
szakmai és pénzügyi beszá-
moló, valamint a 2011-es
tervek megvitatására. A
közgyûlés helye: Szigetha-
lom, Szabadkai út 64- a
Szent István Általános Is-
kola épülete. Minden tag-
társunkat illetve érdeklõdõt
szeretettel várunk!

az elnökség

KIISSSSZZÉÉKKEELLYYII ZSSOOLLTT

Nemcsak szaporodunk, ha-
nem egyre fejlõdünk. Lega-

lábbis ezt mutatják az
október 28-án rendezett
övvizsga eredményei. Az-
nap délután 35 szigethalmi
karatés állt a hat fõs bi-
zottság elé, hogy bizonyít-

sák megérettek a következõ
fokozatra. A vizsgázók öt
különbözõ csoportból ke-
rültek ki: Jöttek az ovis
csoportból, a kezdõ és a ha-
ladó gyerekektõl, illetve két
felnõtt csoportból is. A vizs-
ga a tanulóknak próbatétel,
a tanáraiknak viszont el-
lenõrzési pont, hiszen az e-
gyesületben rendelkezésre
álló hét edzõ csoportokra
bontva tartják az edzése-
ket. A vizsgán az edzõk
munkáját a Seizan vezetõ-
je, Haas Zoltán Sensei,
szigorú szemmel ellenõrzi.
A vizsgára való felkészülés
mindig jár nehézségekkel.
Az ovisoknál és a kisiskolá-
soknál az edzõk vért izzad-
nak, hogy a kötelezõ gya-
korlatokat sikerüljön meg-
tanítani az örökmozgó és

gyakran elkalandozó figyel-
mû csemetéknek. A haladó
gyerekek heti négy-öt ed-
zést töltenek azzal, hogy
versenyekre készüljenek
fel, a vizsgafelkészülést pe-
dig ezeken felül kell meg-
oldani. A felnõttek elõtt
pedig le a kalap, hiszen
munka, család és egyéb te-
endõik mellett még jut
energiájuk, hogy saját
egészségükkel és karatés
tanulmányaikkal is foglal-
kozzanak. A Seizan KSE
edzõi gárdája még egyszer
gratulál a sikeres csapat-
nak!

(További  információk:
www.seizan.hu)

D.A.

Csapatunk októberben két
nagy világversenyen is részt
vett, ahol bizonyították,
helyük van a nemzetközi
élmezõnyben. 2010. októ-
ber 15-17 a KUNGSAO
Világbajnokság a lengyel-
országi Mikolowban, zaj-
lott.  A 7 fõs magyar kül-
döttségben a Dojo Lovász
csapatából shihan Lovász
Gábor és Juráncsik Patrik

vett részt. 13 országból,
közel 600 versenyzõ érke-
zett, hogy ezen a rangos
viadalon bizonyíthassák
jártasságukat a harcmûvé-
szet különbözõ versenyszá-
maiban. Shihan Lovász
Gábor katában és fegyveres
katában gyõzedelmeskedett
a kategóriájában, Jurán-
csik Patrik pedig nagyon
kiegyenlített küzdelemben,
épphogy csak lemaradt a
dobogó harmadik fokáról
light contactban. Külön

elismerésben részesülhe-
tett csapatunk vezetõje,
hiszen a megtisztelõ "leg-
technikásabb versenyzõ"
címet is megkapta. 2010.
október 28-31 került meg-
rendezésre a Martial Ma-
rathon World Champion-
ship elnevezésû, nagysza-
bású verseny Olaszország-
ban, amelyen a Magyar
Kempo Szövetség válogatott
tagjaként 7 fõ képviselte a
Dojo Lovász csapatát. A
verseny méretét jellemzi,

hogy több mint 50 páston
folyt a verseny, melynek
indulói létszáma több mint
4000 fõ volt. Így különösen
nagyszerû eredménynek
számít, hogy shihan  Lovász
Gábor  két  aranyéremmel,
Balogh  Péter  (8  évesen)
három  aranyéremmel  tér-
hetett  haza. A  csapat  össze-
sen  9  aranyérmet,  2  ezüst-
érmet  és  több  4.  és  5.  he-
lyet  szerzett.

Az elmúlt idõszakban Dojo

Hírek a karate világából

szi aranyes a szigethalmi kemposoknál



Néhány hete Szigetszent-
miklósról mentettünk ki 11
kutyust a nyomorból...
most Kiskunlacházáról 5
kutyust a sintértelepre ke-
rüléstõl mentettünk meg.
Húsznál több kutyus van
nálam eredetileg is, akik-
hez érkeztek a miklósi és
lacházi szerencsétlen ár-
vák. Kérem Önöket, ha
tudnak segíteni kutyatáp-
pal, élelemmel, fahulladék-
kal, forgáccsal…. stb., ké-
rem, hívjanak.  Természe-
tesen örökbefogadó gazdik
jelentkezése is életmentõ
lenne. 

Ezúton is szeretném meg-
köszönni a Szigethalmi Hír-
adó, az Idesüss, a sziget-

halmi és a duna-
haraszti kábeltévé
szerkesztõségé-
nek, hogy gazdi
keresõ felhívása-
inkat rendszere-
sen megjelentetik.
A szerkesztõségek
segítségével tu-
dom csak a gazdi
keresést megje-
lentetni, illetve a
lakosság felé to-

vábbítani. Nagyon szépen
köszönöm még egyszer!

Nagyon sok a kidobott
kutyus, folyamatosan e-
melkedik a számuk. Szo-
morú ez a nagy emberi fe-
lelõtlenség, lelketlenség.
Ugyanakkor nagyon kevés
az örökbefogadó gazdi… és
természetesen nagyon szé-
pen köszönöm - elõre is - az
Olvasók segítségét és vá-
rom a jövendõ gazdik jelen-
tkezését! 

(Csak jólelkû állatbarátok
hívjanak, akik komolyan,
egy életre szólóan gondo-
lják az örökbefogadást!)
Elérhetõség:

Enikõ 06-20-803-05-43
A fotón a lacházi mentett

kutyusok láthatók, gazdira
várva….
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Lovász csapata több hazai
versenyen is részt vett, ahol
a következõ csapatered-
mények születtek: 
2010.04.24  Pilisi  Kempo
Bajnokság II. hely
2010.  06.12  III.  Városnap
küzdelmi  Kupa  II. hely
2010.06.19  Jász  Kempo
Bajnokság I. hely
210.08.19    Felcsút  Kupa II. hely
2010.09.18  Palota  
Szabadtéri  Kupa  I. hely
2010.10.23-224  VIII.  
Délvidék  Kupa  I. hely
Következõ nagy megméret-
tetésünk az egyesületünk
által szervezett Juhász
Ferenc emlékverseny, nyílt
kempo világkupa lesz 2011.
február 11-13 között, a tö-
köli sportcsarnokban. Itt
nem csak a harcmûvésze-
tekben való jártasságunk-
ról tehetünk tanúbizonysá-
got, hanem egyesületünk
szervezõképességét is bizo-
nyíthatjuk. Ahogy minden versenyünkre, erre is sze- retettel várunk minden érdeklõdõt.

Felhívás - segítségkérés
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Egészség-Halom

Zárjuk az évet kis kedvenceinkkel
Már  a  második  évet  zárjuk,
hogy  együtt  leszünk  egyre
egészségesebbek,  hónapról
hónapra.  Arra  gondoltam,
hogy  2010  utolsó  gondolatit
az  állatoknak  szentelem,
hiszen  számos  tanulmány
kimutatta,  hogy  a  kis  ked-
vencek,  mind  testileg,  mind
lelkileg  jó  hatással  vannak
az  emberre.  Jönnek  az
ünnepek,  a  szeretet  fénye
ragyogja  be  otthonunkat,
ebben  az  idszakban
hajlamosak  vagyunk
megfeledkezni,  vagy  csak
kissé  elhanyagolni  "bará-
tainkat"  a  háziállatokat.  

HARIS ÉVA

Szigethalmi 
Életmódváltó Klub

Azt leszögezhetjük, hogy
betegnek lenni semmikor
sem jó, de ünnepekkor még
hatványozottan rossz, ez az
állítás az állatokra is igaz. A
bajok egy része kiszámít-
hatatlan, a betegségek nem
ismerik a naptárt. Több o-
lyan baleset vagy heveny
megbetegedés van azon-
ban, amelynek elfordulása
sokkal gyakoribb ilyenkor,
mint az év más részeiben.
Ha az év végi programok
megszervezésekor, el készí-
tésekor arra is gondolunk,
hogy mit szól majd min-
dezekhez a kis álltunk, akkor
az "ünnepi betegségek" jó
részét kivédhetjük vagy meg-
elzhetjük! Ehhez pedig nem
is kell túl sokat tennünk,

mindössze annyit, hogy a
dolgokat egy kicsit "állat-
szemmel" nézzük, és "állat-
szemmel" gondoljuk át!

A karácsonyfa a legkiválóbb
mászóka a cicáknak, hiszen
a fára mászás a cicaszóra-
kozás alapja, de a csillogó-
villogó fenydíszek is vonz-
zák a macska játékosokat.
Javaslat: a Cicát tartsuk távol
a fenyfától, ha lehet, még
közös helységbe se kerül-
jenek.

A cicák és a kutyusok is
imádnak a gazdi lába alatt
sertepertélni a konyhában,
hisz ez jelenti a biztonságot
és a meghittséget a számuk-
ra. A karácsonyi készüle-
tekkor szinte minden otthon
konyhája csatatérré változik,
a nagy sürgés-forgás követ-
keztében, érdemes hát szem
el tt tartani a nem hétköz-
napi körülményeket.
Az ünnepi ételek készíté-
sekor, a sütés-fzés lázában
hajlamosak vagyunk enge-
dékenyebbek, egyúttal fi-
gyelmetlenebbek is lenni,
ami szintén bajok forrása
lehet. A megmaradó nyese-
dékeket, br- és zsírdarab-
kák gyomorrontást, de akár
fulladásos megbetegedést is
okozhatnak. Javaslat: Zárjuk
ki az állatokat a konyhából,
hogy még véletlenül se érje
háztartási baleset, vagy ko-
molyabb probléma kis ked-
venceinket.

A nagy vendégjárás, rokon-

látogatás, me-
lyek sokszor
az éjszakába
nyúlnak, elte-
relheti figyel-
münket az ál-
latokról. Ab-
szolút nem cso-
da, ha el for-
dul, hogy ész-
re sem vesz-
szük, hogy el-
kóborolt, vagy
éppen üres a
vizes tálja, de
a jól megszo-
kott gyógy-
szerek bead-
ása is elma-
radhat.

Javaslat: Ké-
szítsünk fela-
dat listát, amit
jól látható hely-
re akaszszunk
ki és naponta
többször pillantsunk rá, az
elvégzett teendket húzzuk
át, így biztosan nem marad
ki semmi.

Nem szeretnék a madártar-
tókról sem megfeledkezni,
mert k azok a lények, akik
talán a legkevésbé viselik jól
a sürgés-forgást, amikor a
megszokott életük felborul.
Hangos rikácsolással adhat-
nak hangot a nem tetszé-
sünknek, mely akár elvisel-
hetetlenségig fokozódhat az
ünnepek alatt.
Javaslat: Olyan meleg szo-
bába helyezzük - akár át-
menetileg is a madarunkat -

ahol békében töltheti a kará-
csonyt és legkevésbé zavar-
juk t. Ezt azzal hálálja meg,
hogy  sem zavarni bennün-
ket.

Zárszó: Az állatok tartása
sok figyelmet, gondoskodást
igényel, csak akkor adj aján-
dékba éllényt, ha biztos
vagy benne, hogy akinek
szánod szert  és vigyázó
gazdija lesz egy életen át.

Kívánok  minden  kedves
olvasónak,  szeretetteljes,
meghitt  ünnepeket,  és  egy
kiegyensúlyozott  lelkiekben
is  gazdag  boldog  újévet!



Igen tisztelt Kollégák,

A megerõltetõ üzleti évet az elõzõ évekhez hasonlóan idén is
céges karácsonyi bulival szeretnénk befejezni. Mivel tavaly
néhány igen sajnálatos közjátékra került sor, szeretném fel-
hívni mindenki figyelmét néhány "játékszabályra", hogy a
meghitt ünnepet megfelelõ keretek között tarthassuk meg.
1.) Nem vesszük jó néven, ha a dolgozók a széküket
közvetlenül a hidegtálas büfé asztalok elé helyezik. Sajnálat-
tal kell megállapítsuk, hogy a "Különben a Kovács felzabálja
elõlem az összes libamájat" indoklást sem áll módunkban
elfogadni.
2.) Pálinkat, bort, pezsgõt még késõi idõpontban se igyunk
közvetlenül az üvegbõl. Pláne akkor nem, ha az elfogyasztott
finomságok darab-
kái még ott virí-
tanak arcunkon...
3.) Meg szeretnénk
kérni azt az illetõt,
aki tavaly a forralt
bort csipkebogyó-
tea + ólommentes
benzin keverékre
cserélte, idén mel-
lõze ezt a tréfát..
4.) Amikor kará-
csonyi dalokat é-
nekelünk, az ere-
deti szövegekre
szorítkozzunk..
néhány friss
tanoncunk még
nem nagykorú...
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Ferter János karikaturista

Céges karácsony



IMMPPRREESSSSZZUUMM-SSZZIIGGEETTHHAALLMMII HÍÍRRAADDÓÓ-IINNGGYYEENNEESS ÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII HHAAVVIILLAAPP Fõszerkesztõ,  tördelõszerkesztõ:  Tari Eszter. Rovatvezetõk:
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.    Szigetszentmik-
lós.  A  Szigethalmi  Híradónál  a  lapzárta  minden  hónap  15. A  megjelenés  várható  idõpontja  minden  hónap  elseje.    E-mmail:
szigethalmi.hirado@szigethalom.hu  A  kéziratok  elfogadása  nem  jelenti  azok  feltétlen  megjelenését!  A  szerkeztõ  az  újságban
megjelent  cikkek  tartalmával  nem  feltétlen  ért  egyet.  


