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VÁROSNAPOK – EGYÜTT MINDENKI 2012. JÚNIUS 9-10.
(SZOMBAT-VASÁRNAP) VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT

(Szigethalom, Sport u. 4.)
Június 9. (szombat) Városnap

• Családi programok
• Sündörgés futóverseny
• Tehetségek a színpadon
• Civil udvar
• Kirakodóvásár
• Sztárok a színpadon

Június 10. (vasárnap) Városnap
Civil sport- és egészségnap
• Harcosok Napja
• Élhetőbb Életért Egészségnap

szűrővizsgálatokkal 
• Gyermek küzdősport és táncbemutatók
•  Zumba parádé
• Főzőverseny
• Kutyabarát program

A részletes programot keresse májusban a Szigethalmi Híradóban és a www.vszk.eu honlapon



Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.
március 29-én tartott ülésén elfogadta a Szigetszentmiklósi Rend-
őrkapitányság Tököli Rendőrőrsének 2011. évi beszámolóját, vala-
mint döntött arról, hogy a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányságnak
1.800.000 Ft támogatást nyújt a 2012. évre.

Döntött továbbá arról, hogy a Polgárőrség 2011. évi beszá-
molóját elfogadja, és a szervezetet 600.000 Ft összegben támo-
gatja ebben az évben. 

Nem fogadta el a testület a Gyertyaláng Kegyeleti Kft.-nek a szi-
gethalmi temető 2011. évi üzemeltetéséről szóló beszámolóját, vala-
mint a 2012. évi üzemeltetési díjemelési javaslatát. 

Szigethalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Homok utcában visszaállítja a kétirányú gépjármű
forgalmat.

A testület úgy döntött, hogy a Duna-szigeti ingatlant felépítménnyel
60.814.000 Ft-ért értékesíti. (Az értékesítés pályázati kiírását követ-
kező lapszámunkban közöljük.)

A képviselő-testület az egyházak 2011. évi beszámolóját elfogadta
és úgy döntött, hogy 2012. évben az egyházakat együttesen
1.500.000 Ft összegben támogatja az alábbiak szerint:

• Római Katolikus Egyházközség 500.000 Ft.
• Református Egyházközség 500.000 Ft.
• Görög Katolikus Egyházközség 500.000 Ft.
A testület a Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális In-

tézmény 2011. évi szakmai beszámolóját nem fogadta el. 
A Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

2011. évi szakmai beszámolóját a képviselő-testület elfogadta. 
Jóváhagyta továbbá a képviselő-testület a feladatkörébe tartozó

szociális szolgáltatásokról szóló 17/2007. (X.31.) sz. önkor-
mányzati rendelet (továbbiakban: R) módosítását. 

A rendelet szövege:

1. § (1) A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az intézményvezető az ellátás igénybevételének megkezdésekor
az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapo-
dást köt, melyet 15 napon belül megküld a fenntartónak.” 
(2) A R. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A képviselő-testület az intézményi térítési díjat konkrét ösz-
szegben állapítja meg, amelyet - a házi segítségnyújtás és a tá-
mogató szolgálat kivételével - ellátási napra vetítve kell megál-
lapítani.”
(3) A R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások igény-
bevételéért az Szt.-ben meghatározott fizetésre kötelezett személy
(a továbbiakban: fizetésre kötelezett) személyi térítési díjat fizet.
A személyi térítési díj megállapításánál az Szt.-ben meghatáro-
zottak alapján kell eljárni.”
(4) A R. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A fizetésre kötelezett által fizetendő személyi térítési díj össze-
géről az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül az in-
tézmény vezetője írásban értesíti a fizetésre kötelezettet.”
2. § A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

A képviselő-testület döntött arról, hogy a szociális igazga-
tásról és a szociális ellátásokról, valamint a családtámogatás
helyi rendszeréről szóló 4/2010. (V.27) sz. rendeletét (további-
akban: R) módosítja. 

A rendelet szövege: 

• 1. § A Rendelet VI. fejezete az alábbi, 27-es ponttal egészül
ki:

63. § (1) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyer-
mekek napközbeni ellátásának formája a bölcsődei ellátás. 
(2) Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a böl-
csődei ellátást a Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat intéz-
ménye útján látja el.

2. § A Rendelet VII. fejezet Záró rendelkezésektől kezdődő to-
vábbi pontjai egy számmal növekednek, valamint a paragrafus
számai is egy számmal növekednek. 

3. § E rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba.

Döntött arról is a képviselő-testület, hogy 2012. évre a böl-
csődei étkezési térítési díjat (4x étkezés) a nyersanyagköltség
és az ÁFA figyelembevételével 457 Ft-ban állapítja meg. 

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a böl-
csődei intézményi térítési díjat a gondozási díjra vonatkozóan
0 Ft-ban határozza meg. 

Arról is döntött a testület, hogy az Átjáró-köz közvilágítását fej-
leszteni kívánja.

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát 2012.
április 1-jei hatállyal módosította, elfogadta.

Jóváhagyta továbbá a testület a képviselő-testület és szervei szer-
vezeti és működési szabályzatának módosítását, valamint a Polgár-
mesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
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T E S T Ü L E T I  H A T Á R O Z A T O K

2012. április 21-én, szombaton
a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

A képviselő-testület következő ülése
2012. április 19-én, csütörtökön lesz

a Polgármesteri Hivatal nagytermében.



Hozzájárult a képviselő-testület az I. világháborús emlékmű városi köztemetőbe történő átszállításához, melynek költségeit az
Önkormányzat a 2012. évi költségvetés tartalékából biztosítja.
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• Kezdjük azzal a témával, ami
most sok kisgyermekes családot
érint az országban, nevezetesen, a
bölcsődei térítési díj kérdése. Sziget-
halmon a képviselő-testület, s benne
Ön is a mellett tette le a voksát, hogy
városunkban ne kerüljön beveze-
tésre ez a díj. 

Ez így van. A márciusi testületi
ülésen tárgyaltak a képviselők a gon-
dozási intézményi térítési díjról, ami
a szolgáltatási önköltség és a nor-
matív állami hozzájárulás különbö-
zete. Előzetes számítások szerint a
bölcsödei térítési díj bevezetése je-
lenleg nem jelentene számottevő be-
vételt az intézmény számára, viszont
egyes családok részére többletkiadást
eredményezne. Ha az önkormányzat
csak az étkezési térítési díjat tartja
meg, akkor a rezsi óradíj kiesésével a
szülőknek ez kb. havi háromezer fo-
rintnyi kedvezményt jelent. Ezek fi-
gyelembe vételével hozta meg a
testület a döntését, miszerint NEM
vezeti be a bölcsődei térítési díjat.
Meg szeretném említeni, hogy a kör-
nyéken lévő települések közül sokan
éltek ezzel a lehetőséggel és beve-
zették a díjat, viszont mi reméljük,
hogy ily módon is tudtunk segíteni az
érintett családoknak, hogy nem ter-
heltük őket ezzel a költséggel.

• Maradva a gyermekes csalá-
doknál, döntött a képviselő-testület
a játszóterek további fejlesztéséről
is, amire 5.000.000 Ft-ot különített
el az idei költségvetésben.

Sajnálatos módon, a Jókai téren,
valamint az Iskola utcánál lévő játszó-
téri játékokat megrongálták, tönkre-
tették, illetve az idő folyamán azok
elöregedtek. A balesetveszély miatt a
játékok egy része megszüntetésre ke-
rült. A még használatban lévő, meg-
rongált játszótéri játékok balesetve-
szélyt jelentenek az ott tartózko-
dóknak, így azok megszüntetése
jelenleg folyamatban van. Játszótéri
eszköz akkor hozható forgalomba, te-
lepíthető illetve vehető használatba,
ha megfelel a biztonsági követelmé-
nyeknek, és ezt a kijelölt tanúsító
szervezet által kiadott megfelelőségi
tanúsítvány vagy azzal egyenértékű
külföldi megfelelőségi tanúsítvány
igazolja. Ennek figyelembevételével
az alábbiak szerint történik a közte-
rületi játékok beszerzése és telepí-
tése. Az Iskola utca vonatkozásában:
homokozó, láncos egyensúlyozó,
bástya csúszdával, mérleghinta, mó-
kuskerék, hintaállvány kétállású lap-
hintával. A Jókai tér tekintetében: két-
tornyú vár rámpával, hintaállvány két-
állású laphintával, mérleghinta és
homokozó. Fontosnak tartom megje-
gyezni, hogy rendkívül nagy az igény
ezekre a játszóterekre, mivel sok a
kisgyermekes család, és kevés a je-
lenleg is működő játszótér. Ezért ez a
fejlesztés remélhetőleg csökkenteni
fogja ezt a hiányosságot, és a lakosság
legnagyobb megelégedésére szolgál
majd.

• Döntött arról is a testület, hogy
támogatja a Szigetszentmiklósi
Rendőrkapitányság Tököli Rend-
őrőrsét idén.

Fontos számunkra a rendőrséggel
való kapcsolat ápolása, és a lehetősé-

gekhez mérten az anyagi támogatása
is. A képviselő-testület minden évben
céltartalékba helyez egy bizonyos ösz-
szeget erre a célra. Ezek szerint a Szi-
getszentmiklósi Rendőrkapitány-
ságnak 1.800.000 forintnyi támogatást
nyújtunk 2012-ben: a Pest Megyei
Rendőr-főkapitánysággal kötendő
megállapodás alapján üzemanyag fel-
töltő kártyára 250.000 Ft-ot, a körzeti
megbízott részére túl szolgálatra
(megbízási díj és járulékai): 1.300.000
Ft-ot, illetve a Hivatal irodaszer, fes-
tékpatron kiadásaiból külön átadással
250.000 Ft-ot. Néhány évvel ezelőtt az
önkormányzat egy személygépkocsit
is vásárolt a körzeti megbízott részére,
amit az elmúlt évben nem csak Sziget-
halmon használt a rendőrség, mivel
az erőforrások szűkössége ezt tartotta
indokoltnak. Idén, hogy új kollé-
gákkal bővült a kapitányság létszáma,
reméljük, már településünk és a la-
kosság is érezni fogja ennek minden
előnyét.

• Mit tartalmaz a nemrég elfoga-
dott közlekedési koncepció?

Szigethalom Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a 79/2008. (III.
27.) számú határozatában elfogadta a
város forgalomtechnikai felülvizsgá-
latát (közlekedési koncepció), amely
tartalmazza a település úthálózatának
a tanulmány elkészítésének idősza-
kában meglévő helyzetét, illetve ja-
vaslatokat tesz a területi forgalomsza-
bályozásokra és a nem közvetlenül a
forgalomszabályozás körébe tartozó
változtatásokra. A közlekedési kon-
cepcióban megvalósult, bizonyos
utcák egyirányúsításával kapcso-
latban több negatív visszajelzés is ér-
kezett a lakosság részéről. Ezeket
megvizsgálva és figyelembe véve ko-
rábban már a Fekete utcában vissza-
állította a testület a kétirányú for-
galmi rendet, és a legutóbbi ülésen
döntés született az Agyag utcával kap-
csolatban is ugyanezen témában. Az
előbb említett problémák miatt vala-
mint, mert a törvények szerint 5
évente egyébként is felül kell vizs-
gálni (és ez 2013-ban lenne ese-
dékes), úgy döntött a testület, hogy
pályázatot ír ki a felülvizsgálatra. Ezt
a márciusi ülésen hagyták jóvá a kép-
viselők. Természetesen lakossági köz-
meghallgatás is lesz ebben a té-

mában, mivel nagyon fontos minden
visszajelzés, vélemény, javaslat, ami
építő jellegű.

• Ha már a lakossági jelzéseket
említette, nemrég az Átjáró-köz lakói
fordultak az önkormányzathoz
azzal a kéréssel, hogy számukra is
biztosítsa a város a közvilágítást a
köz- és közlekedésbiztonság alapfel-
tételeként. Milyen döntés született az
ügyben?

A közvilágítási fejlesztés keretében
hat új elektromos tartóoszlopot tele-
pítünk új világítótestekkel. A két
szélső oszlop közül az egyik az Átjáró-
köz és a Mű út kereszteződésébe, a
másik az újdonsült Kakukkfű utca és
az Átjáró-köz közlekedési csomópont-
jába kerül telepítésre, ezzel is növelve
a közúti közlekedés biztonságát.

• Legutóbbi ülésén az egyházak
támogatásáról is döntött a testület.
Hogyan osztották szét a rendelke-
zésre álló keretet?

A képviselő-testület a 2011. évi költ-
ségvetés céltartalékában az egyházak
támogatásra 1.500.000 Ft-ot különített
el. Az egyházak megkapták a támoga-
tást, amivel határidőben el is szá-
moltak. A Szigethalmi Római Katolikus
Egyházközségért Alapítványa szintén
2011-ben kért és kapott támogatást
200.000 Ft értékben a Dísz téren a Tri-
anoni emlékmű környezetében térkő
kialakítására, mellyel ugyancsak határ-
időben elszámolt. Az önkormányzat a
2012. évi költségvetés céltartalékában
ismételten elkülönített 1.500.000 Ft-
ot. A korábbi évek gyakorlatának meg-
felelően ebből egyenlő arányban tá-
mogatjuk a történelmi egyházakat. A
Római Katolikus Egyházközség
500.000 Ft-ot, a Református Egyház-
község szintén 500.000 Ft-ot, és a
Görög-Katolikus Egyházközség is
500.000 Ft-ot kap támogatásként. Ez
az összeg az eddigi gyakorlatnak meg-
felelően továbbra is csak fejlesztésre,
beruházásra fordítható.

• A fentiek alapján örömmel
konstatálhatjuk, hogy ebben a nehéz
időszakban is – amikor országos
szinten mindenhol a spórolás kerül
előtérbe – fegyelmezett költségvetés
mellett ugyan, de jut helyben pénz a
fejlesztésekre, és a közösségi élet gya-
rapítására. Köszönöm a beszélgetést.

Én is köszönöm.
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Megújuló játszóterek, javuló közbiztonság
Végh Balázs 2006 óta képviselő a szigethalmi testü-
letben, mindkét alkalommal a Fidesz támogatásával, de
egyéni jelöltként nyert a választókörzetében. Az első cik-
lusban az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjaként
dolgozott, jelenleg pedig az Ügyrendi és Koordinációs Bi-
zottság elnöke. Városunk legaktuálisabb kérdéseivel ke-
restem fel egy beszélgetésre. Riporter: Szilvay Balázs.
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ANemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt. (NIF Zrt.) kie-
melten fontos fejlesztésként

kezeli az M0 déli szektorának bőví-
tését, hiszen a beruházás célja, hogy
nagyobb forgalmat, biztonságosabb

körülményeket nyújtson a személy-
és teherforgalom résztvevőinek az
ország legfontosabb tranzitútján.

2011-ben kezdődött meg a 6-os
számú főközlekedési út – Növény
utca csomópontjának átépítése. Az

átépítés része az M0 útgyűrű bal
pálya 6-os úti csomóponti ágának
átalakítása is. Ebben a csomó-
pontban a kivitelezési munkálatok
a forgalom fenntartásával nem vé-
gezhetők el. Emiatt 2012. március
26-ától május 26-áig az M0 út-
gyűrű 6-os úti csomópontjánál
az M1-es felé se fel, se lehajtani
nem lehet. Ez alól kivételt ké-
peznek a BKV Zrt. autóbuszai, ame-
lyek számára a kivitelező a lezárás
ideje alatt is biztosítja a lehajtást.

A lezárás érinti a Volánbusz Zrt.
azon járatait is, amelyek ezt a cso-
mópontot használva haladnak az
M0 autóútról Érd irányába. Ezek a
járatok a lezárás idején az M0-M6
csomópontján hajthatnak le az au-
tóútról és haladhatnak az M6 autó-
pályán – a lezárás idejére díjmen-
tessé kijelölt szakaszán – Érd felé.
Ez néhány perces menetidő hosz-
szabbodást eredményezhet.

A munkálatok következtében na-
gyon komoly forgalmi torlódásokra

lehet számítani az érintett szaka-
szokon, a 6-os út bevezető szaka-
szán, illetve az M0-ás M6-os és M1-
es közötti részén. Az autósokat
kérjük, hogy az utazásuk tervezé-
sekor ezt vegyék figyelembe.

A lezárás idejére kijelölt terelőút
az M0 autóútról a 6-os úti csomó-
pontnál lehajtani szándékozó sze-
mélygépkocsik és tehergépkocsik
számára – figyelembe véve a Párhu-
zamos úton lévő tengelysúly korlá-
tozást – az M6 autópálya M0 autóút
és Érd-Észak csomópont közötti
szakasza, amelyet a lezárás idejére
a tehergépkocsik számára is díjmen-
tesítenek.

Szintén ezt az autópálya szakaszt
vehetik igénybe azok a járművek,
amelyek a 6-os sz. útról az M1 autó-
pálya felé szeretnének továbbhaladni.

A beruházó, Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő Zrt. köszöni türel-
müket és megértésüket!

További információk: 
info@nif.hu

Az M0 útgyűrű M6 autópálya és
51. számú főút közötti szaka-
szának fontos része az M0 au-

tóút jobb pálya halásztelki csomó-
ponti ágának átalakítása is. Ebben a
csomópontban a kivitelezési mun-
kálatok a forgalom fenntartásával
nem végezhetők el, emiatt 2012. áp-
rilis 13-án 23 órától június 10-e 23
óráig az M0 útgyűrű halásztelki
csomópontjánál az M5 autópálya
felé se fel, se Halásztelek felé le-
hajtani nem lehet. A II. Rákóczi Fe-
renc úton az érintett szakaszon erre
az időre megszűnik a kerékpár- és
gyalogosforgalom.

A lezárás érinti a tömegközleke-
dést is, mind a BKV Zrt. járatai, mind
a Volánbusz Zrt. autóbuszai terelő-

úton közlekednek ebben az idő-
szakban. Az érintett járatok a lezárás
idején az M0 csepeli (Szigetszent-
miklós/Csepel) csomópontjánál haj-
tanak le az autóútról, és a körfor-
galmat használva az M1 autópálya
felé haladva tudnak lehajtani a ha-
lásztelki csomópontban és folytatni
szokásos útvonalukat. Így egyetlen
megálló sem marad ki, a menetidő
különbséget a járatok sűrítésével mi-
nimalizálja a két busztársaság.

A munkálatok következtében for-
galmi torlódásokra lehet számítani
az érintett szakaszokon. Az autó-
sokat kérjük, hogy az utazásuk ter-
vezésekor ezt vegyék figyelembe. A
lezárás ideje alatt a jelenlegi hídszer-
kezetet elbontják, közműépítés, az

új híd pilléreinek építése, útépítés
és a június 10-ére használható ide-
iglenes halásztelki lehajtóág kiépí-
tése is megtörténik. A tervek szerint
a halásztelki lehajtóág teljes átépí-
tése 2012. november 30-ára feje-
ződik be.

2012. április 14-én 20 órától áp-
rilis 15-e 8 óráig a halásztelki csomó-
pontnál a II. Rákóczi Ferenc utat tel-
jesen lezárják, a forgalmat rendőri
segítséggel elterelik. Az autósokat
ebben az időszakban kitáblázott te-
relőúttal is segítik. 

A 2012. április 13-a és június
10-e közötti lezárás idejére ja-
vasolt terelőút: az M0-ról a halász-
telki csomópontnál lehajtani
szándékozó – és Halásztelek felé
tartó – személygépkocsik és te-
hergépkocsik számára a csepeli
lehajtóágnál történő lehajtás, majd
az új Csepel-szigeti gerincúton ha-
ladva érhetik el Halásztelket. A fel-
hajtani szándékozóknak ugyanez
a javasolt útvonal, fordított irányban
(lásd: térkép).
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Megkezdődött az M0 útgyűrű déli szektorának bővítése
– Tájékoztató az M0 útgyűrű bal pálya 6-os úti csomóponti ág lezárásáról –

Négy sávosra bővül az M0 autóút halásztelki csomópontja

2012. március 26. és május 26. között kerül sor az
M0 útgyűrű bal pálya (M1 autópálya felé tartó oldal)
6-os úti csomóponti ág lezárására, amelynek során
a csomóponti ág burkolatának szélesítésével új
forgalmi sávokat alakítanak ki a forgalom bizton-
ságának növelése érdekében. 

2012. április 13. és június 10. között kerül sor az M0
autóút jobb pálya (M5 autópálya felé tartó oldal)
halásztelki csomóponti ág lezárására, melyet az új,
négysávos híd kialakítása tesz szükségessé.
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Reggel 8 órakor a szokásos 5
és 10 kilométeres futással
kezdődött a forgatag. Aztán

10 órától két (de többször három)
teremben egymásnak adták a kilin-
cset a mozgás mesterei. Primator-
nával nyithattak a nagyteremben
kezdők, Szabados Timi vezényelte a
hölgyeket. A kisteremben Stram
Lurkó torna folyt az ovisoknak
Balog Diával. Az ebédlőből átalakí-
tott torna helyiségben pedig az idő-
sebbek pattantak fel a karosszékből
egy közös tornára Pappné Nagy Esz-
terrel. 

Egy óra múlva pedig megjelent
Rodney az Oázis Wellness Cuba
Zumba oktatója, és tört magyar-
sággal, de hatalmas sikerrel inst-
ruálta a lányok csípőmozgását.
Pappné Nagy Eszter az intimiz-
mokat feszesítette, a fiúk, akik
pedig nem elégedtek meg a ringó
csípők látványával, Thai-Boksz
nyílt edzésen vehettek rész Nagy
Kálmán vezetésével. 

A forró latin ritmusokat a ke-
ménység és lágyság harmóniája vál-
totta fel, Haas Zoltán 4 danos

mester, a Seizan Karate Sportegye-
sület vezetője és csapata segítsé-
gével. A kislányok, akiket még talán
megrémítenek a küzdősportok, a
kisteremben a Fitt Dance Gyermek
Tánccsapatának bemutatóját néz-
hették meg. 

Az állóharctól megizzadt ifjakat
ismét tüzes ritmusok várták, hiszen
érkezett Vyvien a fergeteges Zumba
Show-jával, aki magával ragadta a
tömeget. Az FTF Kangoo Jumps
óráinak jó híre már bejárta a kistér-
séget, Tóth Niki igazi ugráló cir-
kuszt varázsolt a kisterembe, míg
Vyvi halmozta a ritmusokat. 

A lágy dallamokat kőkemény ki-
képzés követte Gödri Koppány 300
tornája, amely az igazán fitteknek is
kihívást jelentett. Persze, hogy nem
maradtak ez időben sem program
nélkül a lágy mozgások szerelmesei,
hiszen Tai Ji bemutató is volt a Tai
Ji Baráti Kör jóvoltából, akik finom
teával és baráti beszélgetéssel is
várták az érdeklődőket. 

Én nagyon örültem, hogy Cseh
Árpi, a Sziget Fitness nagyszerű Kick
Boksz Aerobik oktatója ebben az

évben először – de remélem, nem
utoljára – 15 órakor a nagyterem
színpadára „bokszolta magát”, és
megőrjítette az elszánt aerobiko-
zókat. Akik pedig még mindig a
táncra vágytak, azok a Dance Up
Hip Hop Gyermek Tánciskola nö-
vendékeivel pöröghettek a fejükön.

Aztán megérkezett a nap sztár-
vendége, Béres Alexandra. A fitness
ikon, az elbűvölően kedves és ba-
rátságos Szandi még mindig tudott
újat mutatni a délelőtt óta szaka-
datlan mozgó sport szerelme-
seknek.

A nap zárásaként a mélyen meg-
bújó izmokat is megtornáztathatták
az abszolút kitartók Réti Adrienn Pi-

lates óráján, Hollós Marcsi pedig az
idősebbeknek szolgáltatott levezető
Senior Tornával megnyugvást. A
nap folyamán TRX bemutató és E-
fit edzések is voltak, de ping-pong
verseny is zajlott, és még íjászkodni
is lehetett. Nem szeretném kihagyni
a kiállítókat sem, hiszen kicsiknél és

nagyoknál sikere volt a
csillámtetoválásnak.
Az aktív életet élők ér-
deklődését évről évre
felkelti a Kinesio TAPE
technika bemutató, de
a mágneses éksze-
rekben rejlő gyógyerő
is az érdeklődés kö-
zéppontjába került.
Kiss Katalin Jósnő, csa-
ládfelállító előadása is
tartogatott izgalmakat,
de finom és egész-
séges ételeket is meg
lehetett kóstolni, be
lehetett szerezni. Sőt,
ajándéktárgyat egyedi
matricával is hazavi-
hettek az érdeklődők.

Évről évre többen
jönnek el a Fitt-Lesz

Halom sportnapra, idén közel 400
ember volt. Ez a néhány sor ugyan
nem adja át teljesen a hangulatot,
de a képek magukért beszélnek. A
mozgás örömét, a vidámságot a
helyszínen egyszer mindenkinek át
kell élnie.

Haris Éva
Élhetőbb Életért Közhasznú

Alapítvány
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Újra Fitt-Lett HalomÚjra Fitt-Lett Halom
Március 10-én XI. alkalommal sportolt Sziget-
halom reggeltôl késô délutánig a méltán
híres és egyre látogatottabb Fitt-Lesz Halom
sportnapon. A Szigethalmi Túrázók Egyesü-
lete idén is oda tette magát a szervezés terén,
senkinek sem kellett unatkoznia a gyönyörû
tavaszi napon.
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KÖTELEZÕ, VESZETTSÉG ELLENI

VÉDÕOLTÁS
S Z I G E T H AL M O N,

MELY AZ ALÁBBI HELYEKEN ÉS IDŐPONTOKBAN KÉRHETŐ:

2012. április 21. (szombat) 14.00 – 16.00
Marlyn telep – Csillag u. buszforduló

2012. április 27. (péntek) 14.00 – 17.00
Szigethalom, Fiumei utca – Homok utca kereszteződésénél

2012. április 28. (szombat) 9.00 – 13.00
Városi Szabadidőközpont (Szigethalom, Sport u. 4.)

A kutyaoltás díja: 4.200 Ft.
A féreghajtó költsége 300 Ft/db.

10 kg testsúlyonként 1 féreghajtó ajánlott. 

Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy ha nem rendelkeznek
kötelező kamarai sorszámozott oltási könyvel,

annak költsége + 500 Ft.

A z eboltást Dr. Szakács Endre állatorvos végzi.

Az ebek oltására a Szigethalom, Mű út 1. szám alatti állatorvosi rende-
lőben is van lehetőség rendelési időben, valamint az állatorvos

a 06/30 949-7123-es számon házhoz is hívható. 

Az állatok chippel történő ellátására fenti telefonszámon,
illetve a rendelőben történő előzetes megbeszélés alapján

van lehetőség. 

Felhívjuk az állattartók figyelmét, akik e kötelezettségüknek nem
tesznek eleget, a 218/1999. (XII. 28.) Korm. sz. rendelet 113 §.

alapján 50.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatók.

Polgármesteri Hivatal

Agyag u. • Aradi u. • Arany J. u. • Árpád fejedelem u. • Babits u. • Ba-
lassi u.• Belső u.• Bem u. • Bercsényi u.• Dózsa Gy. u. • Dunasor• Eöt -
vös u.• Fiumei u. és köz • Fogoly u.• Gagarin u.• Gorkij u.• Homok u. •
Horváth u. • Hunyadi u. • Ifjúság u.• József A. u.• Juhász Gy. u.• Kandó K. u.•
Karinthy u.• Kassai u. • Kavics u.• Klapka u. • Kolozsvári u. • Kossuth L. u.
• Kosztolányi u. • Lajos u. • Mátyás u. a Szabadkai úttól a Mű útig • Mező u.
• Mókus u. • Móra F. u. • Mű u.• Nagyváradi u.• Nap u. • Nyúl u.• Őz u.
• Petőfi S. u. a Szabadkai úttól a Mű útig • Radnóti köz • Róka u. • Sód -
ros u. • Sün u. • Szabadkai út • Szabadság u. a Szabadkai úttól a Fiumei útig
• Szarvas u. • Széchenyi u. a Szabadkai úttól a Mű útig • Tégla u. • Temes-
vári u. • Üdülőövezet • Váci M u. • Vasvári u. • Veres Pálné u. • Vosztok u.
• Zerge u. 

Akácfa u. • Andrássy u. • Árnyas u. • Árpád u. • Barackos u. • Batthyány u.
• Béke u. • Bornemissza u. • Csáki u. • Csemete köz • Cseresznyés u. •
Csillag u. • Csokonai u. • Deák F. u. • Dériné u. • Diófa u. • Dob u. • Atti -
la u. • Dobó I. u. • Dobó K. u. • Egri u. • Endresz u. • Eper u. • Erdő u. •
Fenyő u. • Gábor Á. u. • Gárdonyi G. u. • Gyöngyösi u. • Gyöngyvirág u. •
Hársfa u. • Határ u. • Hold u. • Ibolya u. • Irányi u. • Iskola u. • Jókai u. •
Katona J. u. • Kinizsi u. • Kisfaludi u. • Koszorú u. • Kölcsey u. • Könyves
K. u. • Madách u. • Mária u. • Mátyás u. a Szabadkai úttól az Erdő útig •
Mikes K. u. • Mikszáth K. u. • Móricz Zs. u. • Munkácsy u. • Muskátli u. •
Nagy L. u. • Nefelejcs u. • Nyár u. • Nyárfa u. • Orgona u. • Pázmándi u. •
Petőfi S. u. a Szabadkai úttól a Határ útig • Piac u. • Rakéta u. • Rákóczi F. u.
• Rezeda u. • Rozmaring u. • Rózsa u. • Sport u. • Sugár u. • Szabadság u.
a Szabadkai úttól a Vadászház utcáig • Százszorszép u. • Széchenyi u. a Sza-
badkai úttól a Nyár útig • Szegfű u. • Szélső u. • Táncsics M. u. • Thököly u.
• Tompa M. u. • Tölgyfa u. • Vadászház u. • Viola u. • Vízmű u. • Vörös-
marty u. • Zrínyi u.

Felhívjuk a Lakosság szíves figyelmét, hogy háztartási, valamint építési - bon-
tási hulladékot a lomtalanítás keretén belül nem szállítunk el. 

Az elszállításra kerülő lomokat kérjük, hogy reggel 7 óráig az ingatlanuk elé
kihelyezni  szíveskedjenek. 

Veszélyes hulladékot a lomtalanítás során nem szállítunk (pl.: akkumu-
látor,  festék, palatető, szigetelő anyagok stb.) 

Kérjük a gépjármű tulajdonosokat, hogy a lomtalanítási munkák zavartalan el-
végzésében legyenek segítségünkre és a parkoló autóikkal ne akadályozzák a
kirakott lomtalanítási hulladék megközelítését. 

Az autógumit (max. 8 db) és az elektromos berendezéseket díjmentesen
beszállíthatják ügyfeleink cégünk telephelyére az alábbi nyitvatartási időben: 

ARIES Kft. Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14. sz. 
hétfőtől – péntekig: 7:00 – 16:00 óráig

Gazdimat várom...
Szigethalmon találtuk

ezt a 6 hónap körüli lány
kutyuskát. Nagyon barát-
ságos, szeretetre méltó.
Örülnénk, ha „régi” gazdija
felismerné, és jelentkezne
érte, de a sok szomorú ta-
pasztalat azt mondatja ve-
lünk, hogy kidobhatták…

Reméljük, találni fog egy
olyan IGAZI gazdit, aki már
soha nem hagyja őt el, s
élete végéig szolgálhatja hűséggel, szeretettel befogadóját! Rajta
kívül még sok-sok kutyus, cicus vár állatbarát gazdira. Szeretnénk
kérni, hogy aki tud, segítsen az árva állatokon élelemmel, állator-
vosi költség-hozzájárulással, illetve bármi mással (edények, fa-
anyag, plédek stb.). Hálásan köszönjük!

Telefon: 06/20 803-0543
E-mail: seniko79@citromail.hu

ARIES Ipari Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. 
2310 Szigetszentmiklós, 
Határ u. 12-14. sz. 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Szigethalom város területén
az alábbi utcákban a feltüntetett ütemezések szerint,

szombati napokon tartunk lomtalanítást:

I. ÜTEM – 2012. 04. 21.

II. ÜTEM – 2012. 04. 28. 
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GÁLA A bETEG GYErEKEKérT

A z Aranyhal Alapítvány a Szigethalmi
beteg Gyerekekért jótékonysági rendez-
vényt tart 2012. április 27-én, pénteken
16.00 és 18.00 között a Mű úti óvodában.

Színes műsor, ingyenes lovaglási lehetőség
és íjászat, középkori játékok, színpadi elő-
adások, kézműves foglalkozások, valamint té-
rítés ellenében lufi hajtogatás, arcfestés, büfé,
palacsinta várja a családokat! 

Az alapítvány immáron egy esztendeje mű-
ködik. Ez az idő természetesen kevés arra,
hogy világmegváltó dolgok történjenek egy
szervezet életében. Mégis büszkék vagyunk
arra, hogy hat beteg gyermeknek tudtunk egy-
szeri támogatást nyújtani. Célunk, hogy ezen
az úton haladva további, nem csupán anyagi
segítségben részesíthessük mindazokat, akik -
nek a mindennapi megpróbáltatásokból jóval
több jutott. 

A műsorban közreműködnek: a Vitéz Mi-
kecz Kálmán Huszár és Honvéd Hagyomá-
nyőrző Egyesület, az Őskultúra Alapítvány, az
Összefogás Szigethalomért Egyesület, valamint
a Mű úti óvoda dolgozói, óvodások, és társa-
dalmi munkában még sokan mások.

Családi belépőjegyek ára: 900 Ft.
Részvételével beteg gyermekeket támogat!
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A Szigethalmi Óvodásokért Alapítvány ezúton kéri az Önök segítségét, hogy 780 kisóvodás juthasson ud-
vari fejlesztő játékokhoz. Az elmúlt években a felajánlott 1%-ból valamennyi tagóvodánk udvara gaz-
dagodott ilyen játékokkal a gyermekek nagy-nagy örömére. Bizonyára sokat hallják, hogy milyen meg-
határozó a gyerekek életében az első, az „alapozó” színtér, az óvoda szerepe. FOGJUNK ÖSSZE! Segítsenek
nekünk, hogy okosan, sok-sok élményt átélve teljenek az óvodás évek! Adószám: 18687738-1-13

Az ovisok nevében:
Zoltay Árpádné

A Szigethalmi Óvodásokért Alapítvány kuratóriumi elnökeA
dó

 1
%

Időpontja: 2012. MÁJUS 7. – 2012. MÁJUS 11.  8.30 – 17.00
Helyszín: 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI F. u. 149/A.

Amit be kell nyújtani: 
• kérelem adatlap kitöltve, aláírva: megtalálható a honlapon, az önkormányzat ügyfél-

szolgálatán, vagy beiratkozáskor a helyszínen,
• a szülők, ill. gyermek lakcímkártyájának másolatát (másolást biztosítunk a helyszínen),
• szülők munkáltatói igazolását – édesanya esetén a munkahely szándéknyilatkozata

is elég abban az esetben, ha az ellátás megkezdésekor, vagy legkésőbb a megkezdéstől
számított egy hónapon belül benyújtja a munkáltatói igazolást,

• a szülő betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiadott igazolást,
• ha az ellátási kérelmet szociális indokra alapozzák, a kérelemhez csatolni kell azokat

a nyilatkozatokat, igazolásokat, amelyek a rászorultságot igazolják (pl. rendszeres gyer-
mekvédelmi támogatás),

• egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását az emelt családi pótlékról,
ill. nyilatkozatot → beiratkozásnál biztosítunk formanyomtatványt,

• családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar Államkincstár
igazolását az emelt családi pótlékról,

• tartós vagy krónikus betegségben szenvedő, továbbá étel- és gyógyszerallergiás gyermek
esetén szakorvosi vélemény, hogy a gyermek bölcsődében (amely nem rendelkezik
egészségügyi személyzettel, ill. ételallergiás gyermek étkezését a főzőkonyha nem tudja
biztosítani) gondozható.

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy a bölcsődei gondozási díjat nem vezeti be!

A kérelmezőknek az igazolásokat, nyilatkozatokat büntetőjogi felelősségük tudatában kell benyújtaniuk.
Továbbá annak tudatában, hogy ha a felvételt követően az ellátás feltételei nem állnak fenn,

a gyermek bölcsődei ellátását megszüntetjük. (Gyvt. 37/A. §. (3) alapján )

KICSINYEK JÁTSZÓHÁZA
Minden rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, valamint halmozottan hátrányos helyzetű,

3 év alatti, illetve óvodás korú, de óvodába nem járó gyermek részére.
A játékos foglalkozások célja a gyermekek beóvodáztatásának segítése, a gyermekek korai fejlesztése.

A következő játszóház időpontja:
2012. április 25., szerda, 11 óra

Helye: Kék Óvoda (2315 Szigethalom, Mű út 6.)

A játszóházban a gyermekeket az alábbi foglalkozások várják:
Tavaszi kép készítése – ragasztás előre kivágott formákból

Dalos játékok

A rendezvény ingyenes.

A rendezvény Szigethalom Város Önkormányzatának a TÁMOP 3.3.2.
„Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása” című pályázat 

ÁMOP.3.3.2.-08/1-2008-0008 azonosító számú „Összefogás Szigethalom gyermekeiért”
című projekt keretében valósul meg. 

Gyere el, játssz velünk, és készüljünk együtt az óvodába!
Négyszínvirág Óvoda Szigethalom
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Az iskola 1988 óta végzi az 1-
8. évfolyamos tanulók okta-
tását-nevelését. Jelenleg 24

osztályunk van, 12 osztály az alsó és
12 osztály a felső tagozaton. 4 nap-
közi otthonos és 1 tanulószobás
csoport, valamint 3 iskolaotthon is
működik. A tanulók száma: 536
fő. Az intézmény az alapkészségek
elsajátításán túl számtalan lehető-
séget kínál arra, hogy a gyermekek
művészi, mozgásbeli, matematikai
képességeikben fejlődjenek. Az 1.
évfolyamon a szövegértő olvasás és
a számolási alapismeretek elsajátí-
tását segítik elő a Nemzeti és a Mo-
zaik Tankönyvkiadó tartalmas,
vonzó tankönyvei, a Meixner-féle ol-
vasástanítási módszer alkalmazása.
Matematikából, rajzból és testneve-
lésből tehetségfejlesztő órákat tar-
tanak a pedagógusok az 1. évfo-
lyamtól kezdődően.

Tanulóik kiváló eredményeket
érnek el a kistérségi, megyei, or-
szágos és nemzetközi verse-
nyeken.

Az SZMK elnökség példaérté-
kűen segíti az iskolaszékkel együtt
az iskola munkáját.

A „Szigethalmi Gyermekek Moso-
lyáért” Alapítvány anyagilag is támo-
gatja a rászoruló tanulókat. 2004
szeptembere óta az iskolában integ-

rált oktatás folyik.
A 2010-2011. és a
2011-2012. tan-

évben, két éven keresztül a TÁMOP
3.3.2. Esélyegyenlőségi pályázat si-
keres megvalósításán dolgoznak az
intézmény nevelői. Differenciáltan
nevelik-oktatják a pedagógusok az
átlagosnál tehetségesebb, az átlagos
képességű és a többiektől valame-
lyik részképességben lemaradó ta-
nulókat. Az eltérő képességű diákok
felzárkózását, fejlesztését, tehetség-
gondozását speciális végzettségű pe-
dagógusok segítik: gyógypeda-
gógus, pszicho-pedagógus, fejlesztő
pedagógusok, tehetségfejlesztő
szakértő. A koncentráltabb fi-
gyelem, a hatékonyabb együttmű-
ködés, a közös gondolkodás szolgá-
latába állítható a kooperatív ta-
nulás, melyet az iskola sikeresen
alkalmaz. A gyermekek megta-
nulnak együtt dolgozni, mindenki
aktív szereplője a tanóráknak, a fog-
lalkozásoknak. Ez a módszer a gyer-
mekek személyiségét kitűnően for-
málja, így toleráns, segítőkész, kre-
atív felnőttekké válhatnak. 

Az angol nyelv tanításának a 4.
évfolyamtól kezdve sok éves hagyo-
mánya van. Rendszeresen szervez
az iskola tanulmányutat Nagy-Bri-
tanniába. Az angol nyelvű levelező
versenyek, tehetséggondozó foglal-
kozások egyaránt segítik a tanulókat
abban, hogy a 8. évfolyamon a leg-

tehetségesebb tanítványok sikeres
alapfokú nyelvvizsgát tehessenek.
Ezt támogatja a rendelkezésre álló
hordozható nyelvi labor is. 

Felső tagozaton, az 5. osztálytól
megkezdődik az informatika tan-
tárgy oktatása, a tanulóknak lehető-
ségük van internet szakkörre is
járni. Az évek óta sikeresen mű-
ködő tanulószoba szervesen kap-
csolódik az iskola tanulást segítő
programjához. A tanórákon kívül a
gyermekeknek számtalan lehető-
ségük kínálkozik arra, hogy megta-
lálják a számukra vonzó kifejezési,
megismerési formákat. Alkalom van
a zenetanulás, a kézművesség, a fes-
tészet, a modern tánc, a néptánc és
a színjátszás elsajátítására. Emelt
szintű testnevelést és sokféle
sportfoglalkozást is választhatnak
a tanulók. Sikeresen működik a
Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola
zeneművészeti tagozata az intéz-
ményben. 

Az egészség és a környezet vé-
delme mellett a diákok jogainak vé-
delmére is nagy hangsúlyt fektet az
iskola. A diákönkormányzat szabad-
idős programokat szervez, és rend-
szeresen véleményezi az iskola do-
kumentumait. Évente diákközgyű-
lést tart a diákokat érintő és érdeklő
kérdések körében. Az iskola rend-
kívüli sokszínűségét az intézményi
hagyományok ápolása, a Széchenyi
Névadó Hét programjai, a tanul-

mányi kirándulások, az erdei is-
kolák, táborozások, sportversenyek
megszervezése is tükrözi. 

Iskolába hívogató foglal-
kozás időpontja (2. alkalom):

2012. április 19., csütörtök 17 óra
www.szechenyi-iskola.hu

grofalt@pr.hu
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A Pest Megyei Bíróság a Sziget-
halmi Gyermekek Mosolyáért
Alapítványt A/2812. számon

nyilvántartásba vette. Az Alapítvány
székhelye: 2315 Szigethalom, Thö-
köly u. 37.

Az Alapítványt a Pest Megyei Bí-
róság 1998. január 1. hatállyal kie-
melten közhasznú alapítvánnyá mi-
nősítette.

Az Alapítvány megalakításának
céljai között szerepel az iskola tanu-
lóinak számítógépes oktatása, a ta-
nulók tehetséggondozása, táboro-
zások, kirándulások, sport és egyéb
foglalkozások támogatása, az iskola

nyelvi, zenei oktatásának fejlesztése. 
Az Alapítványnak főfoglalkozású

dolgozója nincs, a tevékenységét se-
gítők a munkájukat honorárium,
tiszteletdíj nélkül végzik. Közhasznú
tevékenysége során 614.162 Ft bevé-
telt ért el, melyet magán és jogi sze-
mélyek felajánlásaiból, valamint ka-
matbevételekből szerezte. 

A 2010. évben befolyt személyi jö-
vedelemadó 1%-ából származó bevé-
telét – melynek összege 352.346 Ft
– alapítványi célokra, tanulmányi ki-
rándulásokra használta fel.

A 2011. évben befolyt 2010. évi
személyi jövedelemadó 1%-ából szár-

mazó bevételét – melynek összege
377.214 Ft volt – azt elkülönítve, a
2012. évben fogja felhasználni. 

Köszönjük mindenkinek, aki ala-
pítványunk javára ajánlotta fel az
adója 1%-át, valamint az egyéb támo-
gatásokat is.

Az összes kiadás 202.164 Ft volt,
melyet közhasznú tevékenységeinkre
használtunk fel. 

Az Alapítványnak tevékenysége
során semmilyen adókötelezettsége
nem keletkezett, így az adóható-
ságok felé tartozása nincs.

Az elmúlt évek és a 2011. év si-
keres munkája alapján tevékenységét
az Alapítvány a 2012. évben is tovább
kívánja folytatni.

Egyed Jolán
kuratóriumi elnök

A szigethalmi általános iskolákba a
2012/2013-as tanévre történő

beíratás
időpontjai: 2012. április 23–24.

(hétfő–kedd) 8–18 óráig

Gróf Széchenyi István
Általános Iskola 

2315 Szigethalom, Thököly u. 37.
Tel.: 06/24 400-621

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

Szent István
Általános Iskola

2315 Szigethalom, Szabadkai u. 64.
Tel.: 06/24 407-608

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

Szigethalmi Gyermekek Mosolyáért Alapítvány
– beszámoló a 2011. évi közhasznú tevékenységről –

KI MIT TUD?
A Gróf Széchenyi István Álta-
lános Iskola 2012. március 21-
én rendezte meg az 1. és 2. év-
folyamon tanuló gyermekek
számára a Ki mit tud? megmé-
rettetést.
A kisiskolások verssel, verses me-
sével, mesével készültek, a moz-
gékonyabb diákok tánccal színe-
sítették a versenyt. Ezen felül
három mesejáték is megnevet-
tette a nézőközönséget. A verseny
kategóriánkénti legjobbjai a kis-
térségi vers- és prózamondó ver-
senyen vehetnek majd részt. Kel-
lemes és hasznos időtöltés volt ez
a gyermekek, szüleik és a pedagó-
gusok számára egyaránt. Nem is
gondolnánk, hogy mennyi tehet-
séges kisiskolás diák jár hozzánk.
Ezúton is köszönjük a Fókusz
Takarék támogatását az Igazga-
tóság nevében is.

Gulyás Rita
tanítónő

bemutatkozik a sokszínű Gróf Széchenyi István
Általános Iskola
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Bizony ezek ma is megszívle-
lendő szavak. A mai gyere-
kekkel meg kell ismertetni a

magyar honvédek szeretett szülőföld-
jükért vívott évszázados harcait.
Persze nem akadémikus előadások
keretében, félhomályos tantermek ál-
mosító melegében. Semmiképpen
sem! Kint, azon fenséges tájon, ahol
egykor a magyar honvédség született
1848. szeptember 29-én. Micsoda
szép helyen is történt ez! A Mészeg-
hegyről körbetekintve egyik oldalról
a Velencei-hegység szelíd-erdős haj-
latai hívogatnak, másik oldalon ezüst-
ösen csillámlik a nádfoltokkal pettye-
gett tó. 

240 magonc és tucatnyi
tanár

2012. március 14-én iskolánk, a szi-
gethalmi Szent István Általános Iskola
240 felsős diákja tanárai kíséretében
„kivonult” Pákozdra, hogy ott a ter-
mészetben ünnepelje meg 1848 már-
ciusának idusát. Mikor 3 héttel előtte
bejártam a „terepet”, egyből úgy dön-
töttem, hogy ünnepi műsorunkat a
doni emlékkápolnánál adjuk elő. Ez
az égbe törő kápolna, mely a Don-ka-
nyarban elesett katonahősök tízezre-
inek fájdalmas felkiáltójele, méltó
környezetnek tűnt. Miközben néztem
a műsort, arra az ismeretlen katonára
gondoltam, akinek csontjai itt, a ká-
polna alatt nyugszanak, aki lehetne
akár a nagyapám is. Mi köze neki
1848-hoz? A válasz egyszerű: hazánk
Magyarország… amiért élnünk, hal-
nunk kell.

Szíves és gondos fogadtatás
az Emlékparkban

Mivel március 14-én telt házra le-
hetett számítani, előre bejelentkez-
tünk. Szíves, segítőkész hölggyel be-
széltük meg a nap forgatókönyvét. A
240 gyerek 7 csoportban, forgó-
színpad rendszerben járhatta be az
Emlékpark látnivalóit. 

Csemetéink – pedig van köztük jó
pár eleven „csibész” – megszelídülve
hallgatták a tudás két lábon járó tár-
házát. 

Külön része a parknak egy első vi-
lágháborús, doberdói fronton álló
tiszti barakk pontos mása korabeli fel-
szerelési tárgyakkal. A barakkot kifli
alakban körbefolyja a Margit-vonal
220 kilométeres kígyójának helyreál-
lított szakasza. Itt röpke 5 perc alatt
diákjaim jobban megismerhették a vi-
lágháborúk nyomorult hétköznapjait,
mint hosszú tanítási órák kínlódá-
sával.

Kipróbálhatták a 6-8 lépésenként
álló tüzelőállásokat, a rajonkénti (10-
12 fős) fedezéket. Hat nyolcadikos ta-
nulónál már tömegnyomor volt benn
– hogy a csudába fért ide be egy raj?

Jöhet a kézigránátdobás egy nagy
körbe. (Ahogy a dal mondja: egyiknek
sikerül a másiknak nem.) A csúcs a
méretes és súlyos golyóálló mellé-
nyekben a „fel a hegyre, de gyorsan”
játék. Testnevelés órától borzadó
„kispórolt” testalkatú gyerekek zaka-
tolnak fel a domboldalon. 

Az egyik magaslaton egy világoskék
egyenruhás, zöldcsákós huszár pom-

pázott. Mellette kis ágyúcska múlatta
az időt. Nosza, gyerünk oda! Út-
közben elhaladunk Móga János altá-
bornagy szobra mellett. A földből
zászlóerdő nőtt, körülötte szirmok,
virágok, koszorúk. 

Amint a hadfihoz érünk, önti is
elénk a huszármúltat. Igen, ő nem
játssza Vilmos huszárt, ő megéli. Vele
együtt a lurkók is.

Mi volt ennek a vidám kompáni-
ának a zászlajára hímezve? Győznek
vagy halnak a hazáért!

Amint befejezte beszédét a derék
huszár, a pákozdi csatát bemutató ki-
állításra igyekeztünk. Itt egy nyugdíjas
nagy tudású hadtörténész fogadott
minket. Nemcsak diákjaim, de én is
csöndben hallgattam, szívtam az in-
formációkat.

Nézem a makettet, kicsit kopottas,
de remekül szemlélteti a csata lefo-
lyását. Jellasics 50 ezres hadát sikerült
itt feltartóztatni honvédjeinknek. (De
szép szó is ez! A hont védő ember!
Vajon más népeknek is van ilyen
csodás kifejezésük a katonára?) 

Itt a vége…
Sajnos hamar elrepült az a 3 óra,

amit a látogatásra szántunk. (Ez bi-
zony egész napos program!) Még
gyorsan megnézzük az 1956-os hő-
sökre emlékeztető tankot, a magyar
békefenntartók emlékművét, majd
irány vissza a buszhoz. Mi is a Nem-
zeti Katonai Emlékpark legnagyobb
dicsérete? A vidám, élményekről cse-
vegő gyerekek, az időhiányra panasz-
kodó kollégák…

Számomra a nap legnagyobb hoza-
déka nem az volt, hogy információ-
özönt zúdítottak ránk, nem a szám-
talan emlékmű – pedig hej, be fel-
emelőek, hej, be szépek –, hanem,
hogy a diákjaim megértették, miért is
kell a honvéd. Megértették Kossuth
gondolatát: „az erős békéje biztosí-
tékát magában hordja.” Csak azt
tudom javasolni, vigyük el tanítványa-
inkat Pákozdra, hogy erősek legyünk!
Hogy meglegyen hazánk békéje!

A Szent István Általános Iskola
nevében:

Nád Béla
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Angol-német szavalóversenyen
álltunk helyt

ASzent István Általános Iskolából két, angolul tanuló 5. osztályos
kislánnyal, és három németül tanulóval vettünk részt a sziget-
szentmiklósi idegen-nyelvű szavalóversenyen március 29-én.

Már régóta készültünk ezekkel a gyerekekkel; nagy lelkesedéssel és
örömmel tanulták a verseket és az egy prózai művet. Az 5.a osztályos Magos
Vivien és az 5.b osztályos Ahmad Diana verset mondott az 5. évfolyamos
versenyzők termében, ahol igen magas színvonalon folyt a megmérettetés.
A zsűrit egy kicsit megizzasztotta a sok (26 gyerek), felkészült, angolul is
ügyesen és jó kiejtéssel szavaló tanuló.

A német nyelvű versenyen is nagyon szépen helyt álltak diákjaink, Krizsa
Gergő, Stud Renáta 7.c, valamint Dér Izabella a 6.c osztályból. 

Ahmad Diana és Krizsa Gergő II. helyezése jó érzés volt számunkra, akik
felkészítettük és elkísértük őket.

Angol nyelvből Mogyorósi Erzsébet tanárnő, német nyelvből pedig
Kontha Gabriella és Unger Jánosné tanárnő foglalkozott a gyerekekkel.

A diákokkal együtt mi, pedagógusok is nagyon jól éreztük magunkat, és
az ajándékok is nagyon színvonalasak voltak. Az I. helyezettek angol, illetve
német nyelvtanfolyamon való kedvezményes részvételt nyertek.

Szeretnénk az elkövetkező években is részt venni hasonló versenyeken.
Mogyorósi Erzsébet

angoltanár

Egy hely, ahová el kell vinni diákjainkat
– Pákozdon, Nemzeti Katonai Emlékparkban ünnepeltünk –

„A gyöngének békéje kegyelemtől függ,
az erős békéje biztosítékát magában hordja”

(Kossuth Lajos)
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Tisztelt olvasóink,
Szigethalmi

Lakosok!
A napokban a posta kézbesítői
bizonyára az Önök postaládájába
is bedobták adóreklámunkat,
melyben azt kértük, hogy adójuk
1%-át ajánlják fel intézményünk
számára. 
Kérjük, hogy személyi jövedele-
madójuk 1%-ával továbbra is tá-
mogassák a Hegedüs Géza Városi
Könyvtár tevékenységét!

Adószámunk:

1 6795028-1-13
A felajánlott összeget az épít-
kezés folytatására fordítjuk! Kö-
szönjük támogatásukat!

Kedves Jóérzésű Emberek!
Tavaly gyűjtést rendeztek egész Szigethalomra
kiterjesztve a betegségem miatt. A mai napig is
kapok még támogatást, és ezúton szeretném meg-
köszönni mindenkinek, aki rám és családomra
gondolt, hogy adományaival segített a legnehe-
zebb időkben.
Hálám jeléül szépen haladok a gyógyulással, jól
tanulok, és nagy szeretettel gondolok mindazokra,
akik támogatnak engem ezen az úton.

Balázs Dóri

Köszönetnyilvánítás
Köszönöm mindazoknak, akik lányom, Faragó
Judit temetésén részt vettek, és fájdalmunkban
osztoztak. 

Faragó család

Ahangoskönyvek létjogosult-
ságát és előnyeit számos or-
szágban felfedezték már a fo-

gyasztók. A CD-n kiadott köteteknek
természetesen nem céljuk az olva-
sásról való leszoktatás, éppen ellen-
kezőleg, mivel gyakorlatilag bárhol
hallgathatóak, a kiadványok számos
olyan helyen teremtik meg az ol-
vasás élményét, ahol a klasszikus
könyvek forgatása elképzelhetetlen
lenne.

Vasalás, takarítás, kertészkedés,
utazás, hogy csak saját tapasztalata-
imat említsem. A gyengénlátóknak
(és vegyük ide az idősebbeket is,
akiknek a szeme már hamar elfárad)
is nagy segítség és nagy élvezet a

hangoskönyv hallgatása. Az olvasási
nehézségekkel küzdő gyerekeknek,
felnőtteknek is sokat nyújthat: kép-
zeljünk el valakit, aki tiszta szívéből
gyűlöli az olvasást, mert diszlexiás,
nehezen olvas, nem is érti, mi a jó
benne. Egyszer csak találkozik a
hangoskönyvekkel, és bumm! Rá -
 jön, milyen csodás világ ez, mennyi
fantázia, mennyi szépség van az iro-
dalom világában. 

A népszerű és kedvelt színészek,
szinkronszínészek szöveghű elme-
séléseként rögzített hangosköny-
veket 2006 óta gyűjti könyvtárunk.
Mára nagyon szép, 400 db-os állo-
mánnyal büszkélkedhetünk.
Ezeket külön kölcsönzési díj

nélkül, az éves tagsági díj fejében
kölcsönözhetik felnőtt olvasóink.
A részletes listát honlapunkon
(www.hgvk.hu) is megtekinthetik
az érdeklődők.

Látható tehát, hogy csupa prak-
tikum a hangoskönyv. Újdonság, s
mint ilyentől, félni szoktunk. Pedig
az internet sem pusztította el sem a
könyveket, sem az olvasást. Guten-
berg galaxisa nem kerül veszélybe,
csak tágul, újabb és újabb módú be-
fogadási formákkal bővül. 

Legyen ennek részese Ön is, sze-
retettel várjuk könyvtárunkban! És
persze azokat is, akik maradnak a
hagyományos, lapozós formánál!

Vékonyné Szoboszlai Éva
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„KISDIÁK LESZEK NEMSoKÁrA”
címmel

Szigethalom Város Önkormányzata

rAJZPÁLYÁZAToT HIrDET
6-7 éves korú, iskolai életre készülő gyermekeknek

a pályázat célja, hogy az iskola előtt álló gyermekeket
érzelmileg, lelkileg ráhangolja erre az új,

más körülmények között zajló életre.
A pályázati  munka az iskolai  élettel kapcsolatos témájú

lehet, amely
☼ bármilyen technika alkalmazásával, a4-es méretben

elkészíthető;
☼ a pályázati munkákat Szigethalom, Kossuth L. u. 10. 

(Szigethalom Önkormányzata - PM Hivatal) címre kell beküldeni

2012. május 2-áig.
A legszebb rajzokat értékes ajándékokkal díjazzuk,

és a VÁROSI GyERMEKNAPON kiállítjuk.
Készüljünk együtt az iskolai évekre!

A hangoskönyvek előnyei
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Megköszönjük az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc tisz-
teletére rendezett városi ünnep-

ségen való közreműködését a Szigethalmi
Nyugdíjasok Baráti Köre Asszonykóru-
sának, a Szigethalmi Kamarakórusnak,
Dénes Zsófiának, a Gróf Széchenyi István

Általános Iskola tanulójának, Lukács Cin-
tiának, a Szent István Általános Iskola ta-
nulójának, Angyal Gyulának, Kelemen
Richárdnak, Kontra Szvita Marikának és
Szalavári Adriennek. A megemlékezés ko-

szorúit a vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és
Huszár Hagyományőrző Egyesület tagja-
inak segítségével helyezték el a részt-
vevők. Köszönjük támogatását a Duna-
virág Centrumnak, valamint segítségét a
Szigethalmi Polgárőr Egyesület tagjainak.

Városi Szabadidőközpont dolgozói
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Egyesületünk 2004. március
8-án alakult meg Sziget-
halmon. A Pest Megyei bí-

róság 2011. december 30-ával a
Sziget Néptánc Egyesületet nyil-
vántartásba vette, mint „Sziget
Néptánc Közhasznú Egyesület”.
Az egyesület rövidített neve:
Sziget Néptáncegyüttes. Így jogo-
sultak lettük a személyi jövedele-
madó 1%-ára. Adószámunk:
18706859-1-13. Az egyesület
célja a népművészet, a néphagyo-
mányok és népdalok megismer-
tetése. A feltárt, megőrzendő szel-
lemi és tárgyi emlékek, illetve
népzenei örökség széleskörű
gyűjtése. Hagyományteremtés, a
népviseletek megőrzése.

Közhasznú tevékenységünk során
2011-ben 429.367 Ft bevételünk ke-
letkezett, tagdíjból 208.500 Ft, ön-
kormányzati támogatásból 170.000
Ft, magánszemélyek támogatásából
70.000 Ft, banki kamatból 867 Ft.
Ráfordításunk összesen 674.450 Ft
volt, melyet bevételeinkből és előző
évi megtakarításunkból fedeztük.
Ezeket a kiadásokat az egyesület
működésére fordítottuk. Legna-
gyobb kiadásunk rendezvényeink
megszervezésének és jelmezeink fel-
újításának költsége volt. Ezen felül

zenekari, utazási, nyomtatási költ-
ségek, honlap készítés, banki, postai
és anyagköltségek is jelentkeztek. Az
egyesületnek alkalmazottja nincs, a
tisztségviselők feladataikat anyagi el-
lenszolgáltatás nélkül, ingyen végzik.
Vállalkozásból származó bevétele
nem volt az egyesületnek. Adófizetési
kötelezettsége nem keletkezett, így a
hatóságok felé tartozás nem áll fent.

Gyűlések időpontjai:
Elnökségi gyűlések: minden

hónap első szerdáján 21.30 órai
kezdettel.

Felügyelő bizottsági gyűlések:
minden negyedév második szer-
dáján, 21.30 órai kezdettel.

Helye: 2315 Szigethalom, Kassai
utca 3. Témái: Aktualitások megbe-
szélése, egyéb napirendi pontok. 

Májusi programjaink:
2012. május 1. Botondoló ma-

jális, táncházat tartunk minden ér-
deklődőnek az Emese Parkban.

2012. május 5. Budapesten a
Budai várban lépünk fel a Kenyér-
és Péksütemény-fesztivál keretében.
2012. május 8. fellépünk a Városi
Szabadidőközpontban, a Sziget-
halmi Nyugdíjasok Baráti Köre
meghívására.

Droppa Borbála

ASzigethalmi Vállalkozók
Szervezete már tavaly elin-
dult egy új irányba, és új

célokat jelölt ki magának. A
Szervezet leg főbb célja, hogy
segítse a helyi vállalkozókat, vál-
lalkozásokat, hogy sikeresebben
tudják népszerűsíteni minőségi
szolgáltatásukat a helyi lakosság
körében. 

„Célunk, hogy összekötő hidat
alkossunk a lakosság és a vállal-
kozók között. Ez azért nagyon
fontos, mert így a város lakói köz-
vetlenül értesülhetnek olyan lehe-
tőségekről, amelyek helyben
vannak, és segítség a vállalko-
zóknak is, hiszen a városon belül
találhatják meg vevőiket.” –
mondta el Molnár Ferenc, a Szer-
vezet marketingjéért felelős vezető-
ségi tag. „Nagyon fontos, hogy nem
az a célunk, hogy elárasszuk a la-
kosságot kéretlen reklámüzene-
tekkel, inkább egy csatornát szeret-
nénk kialakítani, amelyben olyan
ajánlatok jutnak el a lakossághoz,
amelyek a közvetlen lakókörnyeze-
tükből indulnak ki, és amellyel
tényleg jól járnak, ha használják.”

A Szervezet mindemellett sze-
retne kiemelkedő szerepet vállalni
abban, hogy a helyi vállalkozók

olyan képzéseket kapjanak, ame-
lyekkel tényleg sikeresek lehetnek.
Erre találták ki még tavaly a klub
estet, amelyen már volt olyan téma,
mint a vállalkozásszervezés, marke-
ting. Legutóbb 2012. március 13-án
tartottunk ilyen rendezvényt, ame-
lyen az ország egyik legjobb kom-
munikációs és értékesítési trénere,
Kreutz Zsolt tartott egy interaktív
előadást a jelenlévő vállalko-
zóknak. Zsolt 20 éves kommuniká-
ciós tapasztalataiba vezette be a je-
lenlévőket, és segített nekik kü-
lönbséget tenni a jó és rossz
kommunikáció között.

Zsolt előadása olyan sikeres volt,
hogy a következő klub esten is ő
fog előadni, ezúttal arról, hogyan
kell egy boltban úgy kommunikálni
a betérő vevővel, hogy az illető
megtisztelve érezze magát, hogy az
adott boltban vásárolt.

A következő előadás 2012. áp-
rilis 17-én, kedden lesz a Városi
Szabadidőközpontban 18:00-tól,
ahová minden szigethalmi vál-
lalkozót szívesen várnak a szer-
vezők. Az eseményen való rész-
vétel ingyenes, és nem feltétele
az egyesületi tagság! 

Szigethalmi Vállalkozók
Szervezete
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Egyes népeknél ilyenkor ünne-
pelték az újév és a kinyíló ter-
mészet kezdetét mókázással.

Gyerekkorunkban az április 1-je
fontos nap volt, nem csak egymást
ugrattuk, hanem az iskolában is for-
dított nap volt, kifestettük magunkat
és egész nap bolondoztunk. Álta-
lában a tavaszi szünet és a húsvét is
ilyenkorra esik. A Helytörténeti Mú-
zeumban is készültek a húsvétra,
ahol a tojásfestéssel, asztali díszek
készítésével és állatsimogatóval
várták a családokat. Húsvétkor ha-
gyomány a sonkafőzés és tojásfestés,
de sokszor nem tudjuk mindet meg-
enni, ezért két olyan receptet
ajánlok most, amit az ünnepek után
is el lehet készíteni reggelire és va-
csorára egyaránt; a sonkás rakott
tésztát és a tojáskrémet, melyek a
barátaim kedvencei.

Sonkás rakott tészta

A szélesmetélt tésztát sós vízben
kifőzzük, a tojást tejföllel, pici sóval,
borssal kikeverjük, és a tésztával
összekeverjük. A tepsit kivajazzuk,
zsemlemorzsával megszórjuk és a

tészta felét belerakjuk. Az apró koc-
kára vágott hagymát arany barnára
pirítjuk, a kockára vágott főtt
sonkát, kicsi paradicsomot, pap-
rikát belerakjuk, borsozzuk, kicsit
összefőzzük, hogy a paprika, para-
dicsom puhuljon. Megkóstoljuk,
hogy elég sós-e a sonkától, utána
ízesítjük. Mikor kész, a főtt tojást
összevágjuk és belekeverjük. A tész-
tára tesszük, majd a tészta másik
felét rárakjuk, tetejére sajtot szó-
runk, sütőben készre sütjük.

Tojáskrém

A főtt tojást villával összetörjük,
ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, te-
szünk bele vajat, kevés pirospap-
rikát, mustárt, apró kockára vágott
vöröshagymát, és jól összekeverjük.
Pirítós kenyérre is kenhetjük.
Jó étvágyat kívánok!

Suhai Tímea

ÁPRILIS - SZENT GYÖRGY HAVA
Hagyományok és receptek

„Szent György hava terem nekünk virágokat,
Az sok jó szénáért az réteket megtiltat.”

A Sziget Néptánc Közhasznú Egyesület
közérdekű hírei

Megújul a Szigethalmi Vállalkozók Szervezete
– Kommunikáljunk jól! –
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Akövetkező években sokszor, sok helyen ta-
lálkozhatnak majd a fenti szlogennel
annak az új, több éven átívelő zöld prog-

ramnak a keretében, melynek során megújulhat
Szigethalom zöld felülete.

A város sűrűn lakott, kis területen helyezkedik
el. Ez azonban nem akadálya a kertvárosi jelleg
kialakításának.

Mára a telektulajdonosok többségében is
megfogalmazódott az igény a szép, rendezett
környezetre. Ennek jegyében sokan, sok fát,
virágot, bokrot ültettek. Vannak kiemelkedően
szép, rendezett utcák. A zöld felület kialakítása
azonban koncepció nélkül történt: kinek, mi
tetszik, vagy mire van pénze alapon. Ennek
köszönhetően sok a villanyvezeték miatt szak-
szerűtlenül megcsonkolt fa, a bokrok miatt be-
láthatatlan, balesetveszélyes útkereszteződés
és a túlburjánzott növényzet miatt használha-
tatlanná vált járda. Más esetben az tapasztal-
ható, hogy amelyik növény a város egyik ré-
szén gyönyörűen fejlődik, az másutt esetleg
kipusztul.

Az érdi Kert Stúdió munkatársai évek óta kap-
csolatban vannak városunkkal. Ismerik a fenti
problémákat. A cég vezetői vállalták, hogy szak -
mai tanácsokkal segítik a város lakóit a település
egységes arculatának kialakításában.

Március végén megtörtént a növényzet telepí-
téséhez történő ajánlás bemutatása, melynek
prezentációjával a város hivatalos honlapján
(www.szigethalom.hu) és a személyes találko-
zások alkalmával mindenki megismerkedhet.

A projekt alapvető célkitűzése, hogy Szi-
gethalom lakosságát összefogva együtt va-
lósuljon meg a város zöld felületének meg-
újítása a már meglévő értékes növényzet
érintetlenül hagyásával, vagy minimális be-
avatkozással.

A település felosztása öt régióra történt, me-
lyek élére helyi projektkoordinátorok kerültek.
Ők segítik a szakmai irányítók munkáját és szer-

vezik a lakók összefogását. Az öt régióban tanács -
adó napok, takarítási, ültetési akciók lesznek. A
régiók szerinti felosztás térképe – a régiós pro-
jektkoordinátorok nevével és elérhetőségével –
szintén megtalálható a honlapon. 

Rövid idő alatt sikerült – a város vezetése mel-
lett – olyan aktivistákat megnyerni a projekt el-
indításához, akik ismerik a település egyes része-
inek jellegét, a lakosság összetételét. 

A kapcsolattartást a város és a szakmai vezetés
között a Zöld Háló Közhasznú Egyesület vállalta.
Minden kérdéssel elsődlegesen az Egyesület ve-
zetőjét, Regényi Tibornét keressék az alábbi el-
érhetőségeken: telefon: 06/70 263-4855, e-mail:
szepari@pr.hu.

A projekt megvalósítása jelenleg a felmérések
szakaszában tart. A továbblépés azonban csak
úgy történhet meg, ha mi, lakosok partnerek le-
szünk egy-egy utcakép megváltoztatásában.
Ennek érdekében régiós koordinátoraink rövi-
desen felkeresik a telektulajdonosokat, és rövid
tájékoztatást nyújtanak a helyben megvalósítható
elképzelésekről.

Kérjük a város lakosságát, hogy legyen partner te-
lepülésünk megszépítésében! Közös érdekünk, hogy
Szigethalom szép, rendezett kertvárossá alakuljon.

Ezért „Szépítsünk, ültessünk együtt!”
Domokos Balázs,

dr. Schuller Gáborné
Kert Stúdió Kft. projektkoordinátor
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Szépítsünk, ültessünk együtt!
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Afebruárban megrendezett or-
szágos sikerű Halom Kupa
után sem állt meg a karatésok

lendülete. Ötödik alkalommal ren-
deztük meg az egyesületi farsangot,
ahol több mint 70 gyermek és fel-
nőtt szórakozott felhőtlenül a
jobbnál jobb jelmezek mögé bújva.
Aztán jött a munka. A nemzetközi
Tatami Team Kupán Körmendy
Zsófia versenybíróként képviselte
egyesületünket, miközben verseny-
zőink egy arany- (Szkotniczky
Ákos), egy ezüst- (Kiss Gergő) és két
bronzérem (Görhes Bianka és Ho-
locsi Bence) boldog tulajdonosai
lettek. A jóidő érkeztével tagja-
inknál is megkezdődött a tavaszi
zsongás. Vezetőnket, Sensei Haas
Zoltánt felkérték a májusi Boton-
doló Majális társszervezőjének,
részt vettünk a XI. Fitt-Lesz Halom
rendezvényen, másnap pedig egy
baráti versenyen szüreteltünk az ér-
mekből. Az eredmény: 11 arany-
érem, 12 ezüstérem és 6 bron-
zérem. Mivel volt még energiánk, a
15-ei szabadnapot is együtt töl-
töttük; a tököli parkerdőben egy

közös játékos, szaladgálós, bográ-
csozós napot szerveztünk. A sziget-
halmi klub mellett jelen voltak a ha-
lásztelki ovisaink és szüleik is. A len-
dületből olyannyira futotta, hogy 2
arany-, 8 ezüst- és 9 bronzérmet
szereztünk Ercsiben, a március 17-
ei Országos Bajnokságon, és ezzel
elnyertük a harmadik legeredmé-
nyesebb csapatnak járó kupát.

A hónap végével együtt eljött a
2012-es év egyik legjelentősebb
versenye is, a WKF Karate Magyar
Bajnokság. Ez a kvalifikációs ver-
seny dönti el, hogy ki jogosult az
adott évben a magyar válogatotti
címre. Az elmúlt pár évben több-
ször is jelezték már felénk, hogy
ideje lenne elindítani itt is a csa-
patot. Megtörtént. Görhes Bianka
utánpótlás magyar bajnok, Simon
Enéh és Polák Veronika harmadik
helyezett lett. A haladóknál Kiss
Gergő magabiztosan menetelt
előre. Aztán összekerült a későbbi
győztessel, és mindössze egy
ponttal maradt alul a csatában. Így
jött a vigaszág, ahol győzedelmes-
kedett, és megszerezte a harmadik

helyet. Ami talán még ennél is fon-
tosabb, ezzel magyar válogatott
lett! Két versenyzőnk (Fazekas
Tamás és Holocsi Bence) a bronz-
meccseken kaptak ki, így az előkelő
negyedik helyezést érték el. Re-
méljük, jövőre hasonló jó munkát
végeznek a fiúk és lányok.

Áprilisban vár még ránk néhány
tennivaló. Fellépünk a Gróf Szé-
chenyi István Általános Iskola
névadó hetének gáláján, és a tavaszi
szünetben bejárós tábort szerve-
zünk a Városi Szabadidőköz-
pontban. A hónap második felében

van még egy utánpótlás verseny Bu-
dapesten és egy Országos Baj-
nokság Solymáron. Azt is elárul-
hatjuk, hogy a május sem lesz unal-
masabb, vár ránk a Majális, a Harcos
Társak Kupa Szigethalmon, a Kőrösi
Kupa Százhalombattán, a Seizan
Családi Nap, az ukrajnai edzőtábor
a rangidősöknek, szóval a közeljö-
vőben sem tétlenkedünk.

Információkat és fotókat a
www.seizan.hu weboldalon, vagy
egyesületünk Facebook oldalán ta-
lálhatnak az érdeklődők. 

Haas Zoltán

Programajánló
A Szigethalmi TE május 1-jén egy
rendhagyó futóversenyt szervez az
Emese Parkban. Buzogányra hon-
fitársaim! 
A Botond hajsza egy csapatver-
seny. A 3 fős amazonokból illetve
vitézekből álló csapatok váltóbot
helyett buzogánnyal teljesíthetik
a távot. (Na, jó! Buzogányra ha-
jadzó bottal!)
A táv 500 métertől 1500 méterig
terjed, és 12 kategóriában hirde-
tünk eredményt. Nosza, szedjük
össze magunkat és persze baráta-
inkat egy nyargalás erejéig! Bo-
tond hajsza! Rajta!
A rendezvényről bővebb informá-
ciót a www.szigethalmite.hu hon-
lapon, illetve a 06/70 379-2928-
as telefonszámon lehet szerezni. 
Gyerünk! Ki a szabadba! Vége a
szürke, ködös, zimankós télnek.

Nád Béla 
tiszteletbeli elnök

Március 17-én a Gróf Szé-
chenyi Általános iskolában

került megrendezésre a má-
sodik Szigethalmi Utánpótlás
Kempo Kupa.

A rendezvényt a Dojo Lovász
SKE csapata a szülők, a Szép ABC,
a Milkó Húsbolt, Kunczerné Zöld-
séges, az Egyedi ajándékok boltja,
az 5K szatyor Kft., a Gere Pékség és
a Szent István Iskola segítségével
és támogatásával sikeresen, majd
200 nevezővel zárta. A verseny
fontos volt, hiszen ezen a bajnok-
ságon azok a kezdőszintű harcmű-
vész tanoncok állhattak a pást
szélén, akiknek még nem volt ver-
senyzői rutinjuk.

Számos harcos érkezett 20 kü-
lönböző stílusú iskolából. Az or-
szághatáron belülről és kívülről is
érkező versenyzők és nézők mind

egybehangzóan dicsérték a bírás-
kodást és a szervezést. Ezen a
napon hatféle technikai és küz-
delmi versenyszámban, számos
kor- és súlycsoportban állhattak
rajthoz a nevezők. A pástokon fo-
lyamatosan zajlottak a mérkő-
zések. Csak egy rövid időre kaptak
a bírók pihenő időt, amikor Shihan
Lovász Gábor a Fogyatékkal Élők
Nappali Intézetének foglalkozta-
tottjaival rövid bemutatót tartott. 

A verseny végén Fáki László, vá-
rosunk polgármestere adta át a
versenyzőknek a megérdemelt dí-
jakat. Csapatversenyben a Dojo Lo-
vász lett az első, ehhez a helyhez a
következő eredmények segítették
hozzá a csapatot.

Aranyérmeseink: Becskeházi
Kata, Martonosi Zorán, Pintér Ve-
ronika, Szedlár Réka Timea, Szitás
Krisztián.

Ezüstérmeseink: Dojcsár László,
Dojcsár Péter István, Kotogány
Zénó, Martonosi Zorán, Pintér Vero-
nika, Szabó Gábor, Szedlár Krisztina.

Bronzérmeseink: Kotogány Zé -
nó, Szedlár Krisztina, Szedlár Réka
Timea.

Negyedik helyen végzett: Vaitz -
ner Richárd György.

A verseny legeredményesebb
versenyzői díjait is csapatunk két
tanítványa hozhatta el a következő
remek teljesítménnyel: a leány-
oknál Becskeházi Kata 4, a fiúknál
Szitás Krisztián 3 aranyat szerzett. 

Soron következő versenyük áp-
rilisban a Felcsút Kupa lesz, amely
egyben felkészülést is jelent csapa-
tunk haladó versenyzői számára a
szintén áprilisban megrendezésre
kerülő ukrajnai Kempo Világbaj-
nokságra. 

Lovász Gábor
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Mozgalmas karatés tavasz

Helyi sikerek a kempo páston



Szigethalmi Híradó – 2012. április 15

Közérdekű telefonszámok
Polgármesteri Hivatal: 06/24 403-656
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-18.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00
Péntek: 8.00-11.30
Orvosi ügyelet: 06/24 405-405 és 06/70 450-3124; 104
Egészségház, Védőnői Szolgálat: 06/24 403-654
Gyártelepi Rendelőintézet: 06/24 406-010
Postai nyitva tartás:
H-P: 8.00-18.00
Gyepmester - Herczig József: 06/20 964-3025

ELMŰ
Helyszín: Csepel Pláza • Levélcím: 1300 Bp., Pf. 151. 
Telefon: 06/40 38-38-38, Fax: 06/1 238-4452

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBÁK BEJELENTÉSE
Telefon + fax: 06/27 363-887
E-mail: ugyfelszolgalat2@mtkke.hu

TIGÁZ Zrt.
Szigetszentmiklósi kirendeltség
Levélcím: Szigetszentmiklós, Gyári u. 9. 
Telefon: 06/24 525-900
Hátralék ügyintézés: 06/24 525-907, Fax: 06/24 367-705

Szikő Kft. 
Ügyfélszolgálat:
Cím: 2315 Szigethalom, Móra Ferenc. u. 1.
Telefon: 06/24 514-860, Fax: 06/24 514-141
E-mail: sziko.kht@freemail.hu • Web: www.szikokft.h
Nyitva tartás:
Hétfő: 8-18, Kedd: zárva, Szerda: 8-15.45
Csütörtök: zárva, Péntek: 8-12
Pénztári nyitva tartás ugyanezekben az időpontokban.
Hibabejelentés:
Cím: 2315 Szigethalom, Erdő u. 55.
06/24 655-255, 06/70 387-8297 (éjjel-nappal)

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
Telefon: 06/24 525-460-tól 466-ig KÖZPONT 
06/24 525-467 ÜGYELET

Tűzoltóság
06/24 525-300, 105

Szigethalmi Polgárőr Egyesület 
Elnök: Hetesi László 06/20 584-6284 
Szolgálatvezető: Polák János 06/20 218-7383

INTÉZMÉNyEK
Szivárvány Bölcsőde: 06/24 402-071
Négyszínvirág Óvoda: 06/24 407-609
Szent István Általános Iskola: 06/24 407-608
Gróf Széchenyi István Általános Iskola: 06/24 400-621
Hegedűs Géza Városi Könyvtár: 06/24 514-810

Nyitva tartás: Vasárnap: szünnap, Hétfő: szünnap, Kedd: 12-19, 
Szerda: 9-19, Csütörtök: 12-19, Péntek: 9-16, Szombat: 9-14

Városi Szabadidőközpont: 06/24 889-229
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat:
06/70 334-8916, 06/70 339-8742
Egyesített Szociális Intézmény: 06/24 404-573
Segítő Mancs Alapítvány: 06/70 220-1862, 06/70 604-2715

Szigethalmi Híradó – ingyenes önkormányzati havilap  •  Felelős szerkesztő: dr. Szilvay Balázs  •  Tördelés: West-Graph Kft.  •  Nyomda: Ex-Kop Nyomdaipari Bt.

Cikkek leadása: hirado@gmail.hu

(A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen megjelenését. A szerkesztő a cikkeket rövidítheti, szerkesztheti úgy, hogy azok tartalma ne változzon.)

Lapzárta: minden hónap utolsó munkanapja.  •  Várható megjelenés: minden hónap 15-e.

A VIrÁGKIÁLLÍTÁSrÓL
„Ha ezt nem látom, egy élménnyel szegényebb vagyok”, írta egy kedves
látogatónk.
Nagyon nagy örömmel tudatom, hogy Szigethalom Város Zöld Háló Egye-
sülete az AMME-vel március 15-én immár hatodik alkalommal rendezte meg
a Rügyfakadás és Virágkiállítást.

Tiszta szívből köszönöm
a kiállításban segítséget
nyújtók hozzáállását, szé-
pítő tevékenységét, melyet
úgy az egyesület tagjai
részéről, mint a Városi Sza-
badidőközpont vezetősé-
gétől kaptam.
Fáki László polgármes -

ter megnyitója előtt a virágkiállítás színvonalát emelte a fellépő Sziget-
halmi Kamara Kórus előadása, valamint Csóka Gabriella és lánya által
nyújtott fülbemászó fuvola előadás. 
Külön köszönöm az együttműködő kiállítók munkáját Erika virágkerté-
szetének, a Krisztina virágboltnak, az Ilcsi virágsaroknak, Jusztina Marika
virágosnak, az Orchidea ház kertészetnek, a Juni-Kertnek, a Duna virág
kertészetnek, Ágota virágosnak, Gábora Istvánnak, Dávid Ildikó virág-
kötőnek, Dávid Tamás keramikusnak, Kovács László orchidea gyűjtőnek,
Tóthné Csilla orchidea gyűjtőnek, Vitáris Mártikának, Lukácsné Jut-
kának, Schillingné Aninak, Vucskovics Jolika gobelin készítőnek, Suhai
Tímeának, Sütő Aranka üveg- és porcelánfestőnek .

Tisztelettel:
Regényi Tiborné Aranka

elnök

Szigethalom, VSZK
Sport u. 4.

Belépőjegy ára:
1.000 Ft
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Megoldás sziget szerviz és alkatrészbolt
Lakásán: mosógép, bojler, hűtő, tűzhely stb.,

nagygépek javítása  garanciával.
Üzletünkben: mikró, porszívó és más kisgépek javítása garanciával.

aLKatréSz cSerénéL 1 év garancia!
javítáS eSetén a KiSzáLLáS ingyeneS!

Szszmiklós, tököl u. 33. (Tököli–Bajcsy sarok),
06-24 441-725, 06-30 950-1717.

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-17 óráig, szombaton 9-12 óráig.

Új címünk: Dunaharaszti, Bezerédi u. 58 - Somogyi u. sarok
viktóri Üzletház

Tel.: 06-24 460-490, 06-30 950-1717, Nyitva: H-P 8-17, Szo. 9-12 óráig

Minőség szolgáltatás, elérhető áron, 19 éve! 
www.megoldasszerviz.hu

NAPSUGÁR
SZIGET

SZÉPSÉGSZALON
Minden hétfőn -30 % kedvezmény

az alábbi szolgáltatásokra:

Fodrászat: 
- dauer - vágás - szárítás

Kozmetika:
- arctisztító kezelés

Műköröm:
- műköröm építés

Kár lenne kihagyni az akciós hétfőket! 
Gyere és szépülj nálunk! 

Az akció április és május napban érvényes!

Újdonságaink:
• Biorezonanciás állapotfelmérés

(Dr. Rónay Barbara)
• Auroafotózás és személyiség elemzés

(Kolcza Ilona)

Szigethalom, Szabadkai utca 175.
06/20 338-5496

www.szeparc-szalon.hu   •  www.rozikozmetika.hu


