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Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012.
április 19-én megtartott ülésén döntött a települési szilárd hul-
ladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól. 

2012. évi közszolgáltatási díjtételek az alábbiak:
a.) Belterületi ingatlan állandó lakos esetén:

60 l gy. edénynél 311 Ft/hét + ÁFA * 35 hét = 10.885 Ft + ÁFA
110 l. gy. edénynél 421 Ft/hét + ÁFA * 35 hét = 14.735 Ft + ÁFA
120 l. gy. edénynél 432 Ft/hét + ÁFA * 35 hét = 15.120 Ft + ÁFA

b.) Üdülő ingatlan esetén: 
60 l. gy. zsáknál 311 Ft/hét + ÁFA * 22 hét = 6.842 Ft + ÁFA

110 l. gy. zsáknál 421 Ft/hét + ÁFA * 22 hét = 9.262 Ft + ÁFA
120 l. gy. zsáknál 432 Ft/hét + ÁFA * 22 hét = 9.504 Ft + ÁFA

(üdülőingatlan tulajdonosok esetében a közszolgáltatás díját a Hul-
ladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLIII. törvény 25. § (2) bekezdést fi-
gyelembe véve, az állandó lakóingatlan tulajdonosára meghatározott
díjjal arányosan egy 5 hónapos szezonális időszakra, május 1-jétől szep-
tember 30-áig állapította meg.)

A háztartásokban keletkező többlet hulladék gyűjtésére alkalmas 120 li-
teres, kék színű, ARIES feliratos zsák ára: 403 Ft + ÁFA/darab.

Döntött a Képviselő-testület arról, hogy az idei évben is támogat
alapítványokat, civil szervezeteket és sportszervezeteket.
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T E S T Ü L E T I
H A T Á R O Z A T O K

TÜDÕSZÛRÉS
SZIGETHALMON
2012. június 4-étõl 2012. június 28-áig

A vizsgálat ideje naponta:
Hétfő – Szerda: 12 – 18 óra között

Kedd – Csütörtök – Péntek: 8 – 14 óra között

A vizsgálat helye: 
Szent István Általános Iskola

2315 Szigethalom, József A. u. 47.

A TÜDŐSZŰRÉS AJÁNLOTT!
NE FELEDJE, PANASZ NÉLKÜL IS LEHET BETEG. 
A VIZSGÁLAT ALKALMAS A TÜDŐBETEGSÉGEK

IDŐBENI FELISMERÉSÉRE. 

SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY T, TB-KÁRT YÁT,
VALAMINT AZ ELŐZŐ ÉVBEN KAPOTT

TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST HOZZA MAGÁVAL!

Szigethalom Város Önkormányzata pályázatot
hirdet a Szigethalom, Dunasziget u. 103. szám
alatti (hrsz.: 4466/1 és 4466/2) alatti Duna-parti,

faházas üdülő ingatlan értékesítésére.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó kiírás és tájékoztató

dokumentáció átvehető: a Szigethalmi Polgármesteri Hivatal (2315
Szigethalom, Kossuth L. u. 10.) Műszaki Iroda 7. szobájában ügyfélfo-
gadási időben azzal a feltétellel, hogy a pályázó előzetesen bruttó 5.000
Ft összeget befizet az önkormányzat pénztárába, és a pénztári bizony-
latot bemutatja a pályázati dokumentáció átvételekor.

A z ingatlan megtekinthető: előzetes egyeztetés szerint – Balázs
Zoltán Ádám, műszaki irodavezető kíséretében.

Elérhetősége: 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.
Telefon: 06/24 403-656; 06/24 403-657; 06/24 403-658 / 214-es mellék
E-mail: balazs.zoltan@szigethalom.hu
A z ingatlan teljes, értékesítési minimál ára: 60.814.000 Ft.
A pályázat benyújtása:
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal (2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.)

ügyfélszolgálatán személyesen, vagy postai úton.
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- név, cím, telefonszám, e-mail cím, személyi igazolvány és lakcím-

kártya másolata,
- cég esetén 90 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány
egyszerű másolata, képviselőjének neve és közvetlen elérhetőségei
(telefonszáma, e-mail címe),

- adószáma,
- bankszámlaszáma,
- igazolás a pályázati óvadék összegének átutalásáról az önkormányzat
számlájára,

- a pályázó írásos nyilatkozata arról, hogy a pályázati feltételeket meg-
értette és teljes körűen tudomásul vette.

Ajánlattételi összeg:
- a pályázó által ajánlott vételi összeg, amely nem lehet kisebb a meg-
hirdetett, értékesítési minimál árnál, azaz 60.814.000 Ft-nál.

Pályázati óvadék: a meghirdetett eladási minimál ár 5 %-a, azaz
3.040.700 Ft, amely összeget a pályázó a pályázatának beadása előtt az
önkormányzat 12001008-00201552-001 00000 számú számlájára utal
át úgy, hogy a megjegyzés rovatba „Duna-sziget óvadék” kerül feltün-
tetésre, az átutalást igazoló bizonylatot pedig másolatban mellékeli a
pályázatához. 

A nyertes pályázó esetében a pályázati óvadék beszámításra kerül a
vételi összeg megfizetése során. 

A nem nyertes pályázó esetében a pályázati óvadék az eredményhir-
detéstől számított 3 munkanapon belül visszautalásra kerül az érintett
pályázó által megadott bankszámlaszámra.

A pályázat beérkezésének határideje: 2012. június 14. 17.00
A pályázatbontás időpontja és helyszíne: 2012. június 14-e, 17.30,

a Szigethalmi Polgármesteri Hivatal (2315 Szigethalom, Kossuth L. u.
10.) Házasságkötő terme.

A pályázat értékelése: az a nyertes pályázó, aki teljesítette a pályázat
előírásait, és a vételi ajánlata a legmagasabb összegű. 

A pályázatról a pályázók 2012. június 30-áig írásban értesítést kapnak
postai úton.

A kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázatot annak bármelyik szaka-
szában eredménytelennek nyilvánítsa.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: 2012. július 1-jétől 2017. jú-
nius 30-áig.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2315 Szigethalom, József
A. u. 59.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint Szi-
gethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köz-
művelődés helyi szabályozásáról szóló 9/2001. (VI.15.) rende-
letében foglaltak alapján a könyvtár törvényes működtetésének
biztosítása, vezetői feladatainak ellátása. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a köz-
gyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogvi-
szonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló
150/1992. (XI. 20.) korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség;
• aa) szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy
• ab) nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szak-

irányú munkaköri szakvizsga, vagy
• ac) főiskolai könyvtárosi képzettség,
• b) a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettsé-

gének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának
és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jog-
viszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Legalább 1-3 éves vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- részletes szakmai önéletrajz;
- az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai hely-

zetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel együtt;
- végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat bemutatása,

vagy hiteles másolata;

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában fog-

lalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő ke-
zeléséhez hozzájárul;

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a va-
gyonnyilatkozat tételi kötelezettséget.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban
2012. július 1-jétől. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
(KSZK) internetes oldalán történő megjelenést követő 30. nap.
(KSZK-n történő megjelenés időpontja: 2012. április 25.)
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tézs-
láné Farkas Klarissza intézményi referens nyújt a 06/24 403-
657/135 m. telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton – digi-
tális változatban (CD-n) is - a pályázatnak Szigethalom Város
Önkormányzat Polgármestere címére történő megküldésével
(2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: He-
gedüs Géza Városi Könyvtár igazgatói munkakör.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság, valamint az Ügyrendi és Koor-
dinációs Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat leadási
határidejét követő rendes Képviselő-testületi ülés, legkésőbb
2012. június 14.

A pályázati kiírás további közzétételi helyei:
• Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Kép-

zési Központ internetes oldala
• Oktatási és Kulturális Közlöny
• Szigethalom Város honlapja

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § (2) bekezdésének d) pontja alapján a Hegedűs Géza
Városi Könyvtár vezetésével kapcsolatos feladatok ellátá-
sára - határozott időre - 2012. január 15. napjától a pályá-
zati eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb egy évig
megbízta Luttenberger Katalint.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Hegedüs Géza Városi Könyvtár
IGAZGATÓ MUNKAKÖRÉNEK

betöltésére

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgár-
mesteri Hivatal 2012. május 24-én, csütörtökön technikai
okok miatt zárva lesz. Megértésüket köszönjük.

Szigethalom Város Önkormányzat Jegyzője
ÉRTESÍTÉS

A következő képviselő-testületi ülés 
2012. május 17-én, csütörtökön lesz

a Polgármesteri Hivatal
nagytermében.
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• Mely témák vannak most a
Településgazdálkodási és Vál-
lalkozásfejlesztési bizottság asz-
talán?

- Bár szűkösek az anyagi lehető-
ségeink, igyekszünk tenni a város
fejlődéséért. Jelenleg játszótereket
újítunk fel; a Jókai téren és az Iskola
utcában lévőt. A lakosság figyelmét
ezúton is szeretném felhívni, hogy
becsüljük meg jobban a közös dol-
gainkat. Kérem, hogy mindenki fi-
gyeljen oda arra, hogy a játékokat ne
tegyék tönkre, óvjuk meg a szépet
és a jót. Különös tekintettel arra,
hogy a lakosság pénzéből épülnek a
mostani játszóterek is.

• A játszóterek őrzését ho-
gyan tudják megoldani?

- A januártól működő új járőrszol-
gálat rendszeresen ellenőrzi a terek
és intézmények környékét. Bízunk
benne, hogy az ő munkájukkal is si-
kerül épségben megőrizni az érté-
keinket, így kevesebb rongálás és
lopás lesz a jövőben.

• Mikorra tervezik az új ját-
szóterek átadását?

- Még sok tényezőtől függ, de leg-
később július elején birtokba ve-
hetik a gyerekek.

• A játszótereken kívül milyen
aktuális fejlesztésről tud beszá-
molni?

- Elkezdtük a Duna-sétány rend-
betételét is – a Fiumei utca és V.
utca között – a civil szervezetekkel
karöltve. Egyelőre csak a terepren-
dezésen vagyunk túl, de amint az
anyagi lehetőségeink engedik, a
többi munkálattal is haladni szeret-
nénk.

• A bizottság feladatkö-
rébe tartozik az utcák rende-
zése is…

- Igen, a 2007-ben elkészült köz-
lekedési koncepció megvalósítását
késve kezdte meg az Önkormányzat.
Az Agyag utcában nagyon nagy lett
a forgalom, így a képviselő-testület
újra kétirányúsította a Homok utcát.
Idén újra tárgyaljuk a koncepciót, és
megpróbálunk a város közleke-
désén még inkább javítani. Addig is
a testület hamarosan dönt arról,
hogy a lakossági kérésnek eleget
téve az Agyag utca és Duna-sor két-
irányúvá váljon. Szeretnénk a teher-
forgalmat a minimálisra csökkenteni
– mivel az utak mentén nincsenek
padkák, így az út szélén haladó, le-
húzódó nagyobb járművektől ron-
gálódik az aszfalt. Próbálunk egy
közlekedési és forgalomszabályozási
tervezetet megvalósítani idén.

• A közvilágítás helyzete
mennyire megoldott Sziget-
halmon?

- Szerencsére ezen a területen ke-
vésbé vannak elmaradások. Nemrég
valósult meg például a Mű út és Ka-
kukkfű utca között lévő Átjáró
közben, vagy a Jókai téren. Ahol
pedig hiányosan funkcionált, ott ki-
javítottuk az elmúlt időszakban. Pró-
bálunk a végére érni annak, hogy
minél kevesebb sötét utca legyen a
városban.

• A szelektív hulladékgyűjtés
nem nehezíti meg a dolgukat?

- De igen, sajnos. Komoly anyagi
terhet ró az Önkormányzatra, hogy
a konténerek mellé illegálisan elhe-
lyezett háztartási szemetet elszállít-

tassa. Ez éves szinten milliós nagy-
ságrendet jelent. A másik probléma,
hogy nagyon sokan olyan hulla-
dékkal dobálják a konténereket tele,
amelyek nem odavalóak. Ezúttal is
kérném a lakosság figyelmét, hogy
ha látnak olyan személyt, aki nem
oda illő szemetet helyez el, azt
kérjék meg, hogy ne hagyja ott.

• A Városüzemeltetés mun-
káját korábban számos kritika
érte a testületi üléseken. Mióta
kiszervezték a feladatokat a Vá-
rosfejlesztő és Üzemeltető Kft.-be,
és új vezetője van a karbantar-
tási csoportnak, mik a tapaszta-
latok?

- Úgy látjuk, hogy az elmúlt hó-
napok bebizonyították, lehet keve-
sebb pénzből is jobb színvonalú
munkát végezni. A karbantartott in-
tézmények részéről sem érkezett ne-
gatív vélemény, úgyhogy mond-
hatom, egyértelműen nyert a város
az átalakítással.

• Szinte minden testület
örököl abból a bizonyos „szek-
rényből csontvázakat”. Milyen
múltból előkerülő problémákkal
kell megküzdeniük?

- Ez sajnos nálunk is így van. Je-
lenleg egy 20-30 évre visszavezet-
hető komoly telekrendezési problé-
mával állunk szemben az Agyag ut-
cában. Évek teltek el, mire a
közművesített, aszfaltozott, és a jár-
művek által is igénybe vett utca-
részről mára kiderült, hogy magán-

tulajdon. Most úgy néz ki, hogy ez
több millió forintjába kerül az Ön-
kormányzatnak.

• Ön tagja az Egészségügyi és
Népjóléti Bizottságnak is. Itt me-
lyek az aktuális kérdések?

- A Szigethalom és környéke Egye-
sített Szociális Intézmény (ESZI) ve-
zetőjének 5 éves megbízatása lejár,
így új pályázatot írt ki az Önkor-
mányzat. Tehát bárki jelentkezhet,
akinek megvan a végzettsége. Meg-
látjuk, hogy új vezetője lesz-e az in-
tézménynek, vagy esetleg marad a
régi.

• Bár nem tartozik szorosan
az Ön asztalához, de érdemes
megemlíteni azt a rengeteg vá-
rosi és civil programot, melyek
tartalmas szórakozást nyúj-
tanak helyben. Hogyan látja Szi-
gethalom kulturális életét?

- Itt a jó idő, nagyon sok szabad-
téri rendezvény várja a szigethalmi-
akat. Közelegnek a városnapok,
majd az Ikertalálkozó, s éppen most
vagyunk túl a nagy sikerű, több
ezres közönséget vonzó Botondoló
Majálison. Bíztatok mindenkit, hogy
használja ki az alkalmakat a tar-
talmas kikapcsolódásra és arra, hogy
ilyenkor együtt legyen a családjával.
Jó lenne, ha a nemzeti ünnepeinkre
is nagy számban látogatna ki az ün-
neplő közönség, mert minden
évben egyre színvonalasabb prog-
rammal készülnek mind a civil szer-
vezetek, mind a város.
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Új játszóterek, javuló közlekedés

F azekas László 1995-óta él családjával
Szigethalmon. 2002-óta segíti a Fidesz
szigethalmi szervezetének munkáját.

2006-ban indult először önkormányzati képviselő-
jelöltként. Azóta tagja a Településgazdálkodási és
Vállalkozásfejlesztési bizottságnak, két éve pedig
az Egészségügyi és Népjóléti bizottságnak is.
Jelenleg első ciklusát tölti a szigethalmi képviselő-
testületben. (Riporter: Szilvay Balázs.)



Szigethalmi Híradó – 2012. május

2005. április 22-e óta a Zöld Háló
Egyesület minden évben csatla-
kozik a meghirdetett országos
szemétgyűjtési akcióhoz.

Idén április 23-án, hétfői napon
tettük ezt meg. A szemétgyűjtési
akció 87 fővel sikeres település-ta-
karítást eredményezett, 300 zsákra
való szemetet gyűjtöttünk össze.

Nagy tisztelettel köszönöm meg
Egyed Jolánnak, a Gróf Széchenyi
István Általános Iskola igazgató-
jának és Németh Leilanak, a szi-

gethalmi Szent István Iskola meg-
bízott vezetőjének a tanárok és
gyerekek révén nyújtott segít-
ségét. Szintén nagy tisztelettel kö-
szönöm egyesületünk aktív tagja-
inak a támogatást, továbbá Radics
Gábor csapatának a segítő kész-
ségét, valamint kiemelten kö-
szönöm a Coca-Cola és Coop cso-
port támogatását.

További együttműködésünk jegy-
ében jó erőt, egészséget kívánok.

Huszárosan a gyógyulásért

Dobpergésre lépkedtek be a Mikecz
Kálmán bandérium lovas huszárai
az április 27-ei jótékonysági ren-

dezvényre, melyet a szigethalmi beteg gye-
rekek segítéséért alakult Aranyhal Alapít-
vány szervezett a Mű úti óvodában. A díszes
bevonulást az óvodások műsora követte,
majd az Őskultúra Alapítvány elnöke, Ma-
gyar Attila tartott apródtoborzót, mely a szü-
lőknek is remek szórakozást nyújtott.
Közben a huszárok vezetésével lovaglásra
és kocsikázásra nyílt lehetőség, és sültek a
palacsinták a polgármester úr vezetésével,
készültek a lufi állatkák, folyt az arcfestés,
a kézműves foglalkozás, valamint középkori
játékokat lehetett kipróbálni az Őskultúra
Alapítvány tagjainak irányításával. A nemes
célon túl igazán jó hangulatú, kellemes dél-
utánt töltöttek együtt a szép számmal meg-
jelenő családok. Ottlétével mindenki beteg
gyerekeket támogatott! Köszönjük vala-
mennyiüknek a részvételt!

Aranyhal Alapítvány
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Tisztább lett Szigethalom a Föld
napja alkalmából

Tisztelt Szépítő Lakosság!

Atelepülésünkön elindult a „szépítsünk, ül-
tessünk együtt mozgalom”. Ennek ered-

ményeiről, folyamatáról rendszeres tájékoztatást
fogunk adni, melyet kérünk figyelemmel kísérni.
Örömmel adhatok hírt arról, hogy a Szent István
téren lévő nagy virágcserepek beültetésre ke-
rülnek. Tisztelettel kérem Önöket, segítsenek a
virágok szép látványának megőrzésében. Kö-
szönöm! 

Regényi Tiborné Aranka
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Hatalmas küzdelmek, értékes nyeremé-
nyek jellemezték idén is a Botondoló Majá-

list. Az Emese Park 9 órakor nyitotta meg kapuit
az érdeklődők előtt. Kicsik és nagyok, fiatalok és
családok egymás után tértek be a középkori vár-
ispánságba. A nap a Gróf Széchenyi István, vala-
mint a Szent István Általános Iskola „vetélkedé-
sével” kezdődött, akik zászlós felvonulással küz-
döttek a Kis-Dunán való hajózásért. A két
„csapat” közül a Szent István Általános Iskolából
jöttek el többen, és az ő zászlójuk nyerte el
jobban a zsűri tetszését, így ők utazhatnak a nagy
„Vörös Kutyán”. 

Ezután egy igazi családi program következett,
hiszen megérkeztek a Langaléta Garabonciások,
akik egy vásári komédiával szórakoztatták a
„népet”. 

Őket a Fabula Bábszínház követte, akik egy vá-
sári bábjátékot adtak elő. Mindeközben nagy
küzdelmek folytak szerte-széjjel az Emese
Parkban: felnőttek, gyerekek, nők és férfiak, fiúk
és lányok küzdöttek a Botond! Hajsza! Rajta! vál-
tófutáson, illetve a Világraszóló Hétpróbás Ős-
tusa elődöntőin. Délben azok izzadhattak meg
igazán a Malomkő és nyúlcipő versenyen, akik
nemcsak fekve nyomtak jól, de a lábukat is
gyorsan szedték. (A Malomkő és nyúlcipő ver-
seny győztesei a férfiaknál: 1. Agócs Bence, 2. Be-
nyovszki Péter, 3. Tarnóczi Richárd), a nőknél: 1.
Abou-Namouss Gália, 2. Szabados Zoltánné, 3.
Szöllősi Krisztina.)

No, de csak ezután következett az igazán iz-
galmas küzdelem, a nap fénypontja, a Hétpróbás
Őstusa döntője. 

Három derék csapat küzdött az értékes nyere-
ményekért: a Piszkos 13, a Zsuzsi csapata, vala-
mint a nyelvtörő Horrorea Hörröre. Fergeteges
hangulatban, fej-fej mellett haladtak a csapatok,
de mint tudjuk, a végén csak egy maradhat. Idén
legjobbnak a
Horrorea Hör-
röre bizonyult,
akik megküz-
döttek az ér-
tékes nyeremé-
nyekért. Hogy
az egész napos

küzdelem
után a csa-
patok és a
nézők is
felhőtlenül
szórakoz-
hassanak, a
Botondoló
Majálist a
Sziget Nép-

tánc Egye-
sület tánc-
háza zárta. 

Természe-
tesen egész napos programok is várták az érdek-

lődőket, hiszen a babáknak és mamáknak volt
babusgató, a gyerekeknek népi játszóház, kéz-
műves foglalkozás és állatsimogató. Ezen kívül
volt még lovaglási lehetőség, sőt még vízre is le-
hetett szállni a középkori csónakázó tavon. 

Akinek ez nem volt elég, az még íjászkodhatott
is. A szervezők idén is megmutatták, hogy tel-
jesen mindegy, hogy esik vagy fúj, süt a nap és
meleg van, a Botondoló Majális egy igazi családi
program mindenki számára. 

Félre veled gumicsizma,
H í r e k  a

Őstusa döntősök
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Köszönet a 2012-es
Botondoló Majális támogatóinak
Szigethalom Város Önkormányzatának, a
Rukkel-tó Waterparknak, az Oázis Wellness
Parknak, az Aqualand Ráckeve termáfürdő
és élménystrandnak, a Violet Kangaroo Kft.-
nek, az Amatőr Labdarúgó Klubnak, a sziget-
szentmiklósi Katedra Nyelviskolának, a Fre-
etime Fitnessnek, az Angyalkert Családi Nap-
közinek, Zumba fitness-Kőszeri Viviennek, az
Airport Szállónak, a Tuti Étteremnek, a Gere

Pékségnek, a SZÉP ABC-nek, a
Sarokház cukrászdának, a Du-

nasor-Játszótéri fagyizónak (ICE
MO-KI 2008 Kft.), a Napraforgó büfének, az
infoSzigetnek, a Szigetsped Kft.-nek, a Szikő
Kht.-nek, az Import-Sport Kft.-nek, Horváth-
Tonigold Nikolettának, a London Szalon Szép-
ségcentrumnak, a Hervis Sport Áruháznak.

Köszönjük a rendezvény lebonyolítá-
sában nyújtott segítséget az Őskultúra Ala-
pítványnak és a Seizan Karate-Do Sportegye-

sületnek, az Élhetőbb Életért Közhasznú Ala-
pítványnak, a Szigethalmi Teljesítménytú-
rázók Egyesületének, a Sziget Néptánc Köz-
hasznú Egyesületnek, a Szigethalmi Aerobik
és Szabadidősport Klubnak, a V-75 Galamb-
és Kisállattenyésztők Egyesületének, a Baba-
Mama Klubnak, a Szigethalmi Nyugdíjasok
Baráti Körének, a Szigethalmi Polgárőr Egye-
sületnek, dr. Schuller Gábornénak, Fabula Já-
nosnénak, Horváth Katalinnak és Suhai Tí-
meának.

avagy napos időt mindenkinek!
- r ó l
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Az idei tanévben is megszerveztük a már hagyo-
mánnyá váló névadó heti programjainkat.

Március 28-án a 7-8. évfolyamos tanulók előadásában
névadónkra, Gróf Széchenyi Istvánra emlékeztünk.
Az interaktív műsorral méltón tisztelegtünk névadónk
emléke előtt. Ennek keretében adtuk át az „Akire név-
adónk is büszke lenne” díjakat iskolánk legkiválóbb
tanulóinak. Alsó tagozaton Tóth László 4.b osztályos
tanuló, felső tagozaton Dabasi Zsuzsanna 8.a osztá-
lyos tanuló nyerte el ezt a kitüntetést. 

Március 29-én rendeztük meg a kistérségi Szé-
chenyi matematika versenyt az 1. és 2. évfolyamos
tanulók részére. A megmérettetésre 90 kisdiák érkezett
a környező iskolákból. 

Március 30-án tartottuk az alsó tagozatos tanu-
lóknak a Nyuszi bulit, ahol 6 állomás versenyfeladata-
iban próbálhatták ki képességeiket a gyerekek. Min-
denki jól érezte magát, élvezettel vettek részt a játékban.
Délután a nyuszi túrán több alsó tagozatos osztályból
kerekedtek fel gyerekek, illetve tanító nénik és kisétáltak
az erdőbe, hogy megkeressék a fűben a hímes tojásokat.
Az erdészháznál különféle játékokat, futóversenyt ren-
deztünk, a gyerekek locsolóverseket mondhattak. A
résztvevők fáradtan, de élményekkel gazdagodva tértek
haza. Ugyancsak ezen a napon a felső tagozatos diá-
koknak játékos sportversenyt szerveztek a testnevelők

az egészséges életmód jegyében. Asztalitenisz, kosár-
labda, röplabda és labdarúgás sportágakban mérhették
össze tanulóink az erejüket. Izgalmas meccsek zajlottak
óriási hajrá közepette, hatalmas szurkolótáborok buz-
dításával. Az összesített eredmények alapján a 8.c osz-
tály nyerte el az I. helyezéssel járó vándorkupát. Az 5.c
osztály II., a 6.b osztály III. helyezést ért el. 

Április 2-án rendeztük meg a Széchenyi Gálamű-
sort, ahol iskolánk idei legkiválóbb produkciói kerültek
bemutatásra. Ismét hallhattuk és láthattuk a „Ki mit
tud?” nyertes jeleneteit, verseit, dalait. Op Veasna remek
díszletet varázsolt, mely a pergő, változatos műsorszá-
mokat méltó környezetbe foglalta. A szervezők kiváló
érzékkel rendezték sorba a tréfás és komolyabb dara-
bokat, figyelve arra, hogy a finálé fergeteges hangulata
megidézze az Olimpia nyújtotta fennkölt érzelmeket,
amelyet Bóka Péter tanár úr a tőle megszokott humorral
konferált fel. A szereplők méltó komolysággal, fegye-
lemmel készültek a kitüntető fellépésre. Köszönjük a
megható és vidám pillanatokat, melyek büszkeséggel,
jó érzéssel töltöttek el minden itt tanuló diákot és itt ta-
nító pedagógust, de a szülők is felejthetetlen élmé-
nyeket vihettek haza az ünnepekre. Nagyon szépen kö-
szönjük, hogy rengetegen eljöttek a gálaműsorunkra. A
legtöbb belépőt megvásárló osztályok anyagi támogatást
kapnak a tanulmányi kirándulásokhoz. 

Április 3-án rendeztük meg a kistérségi versenye-
inket: a 4. évfolyamos KOKTÉL és az 5-6. évfolyamos
KOMPLEX tanulmányi és környezetvédelmi verse-
nyeket. Idén 20 csapat versengett a legjobb helyezése-
kért. A Zöld Háló Egyesület évek óta támogatja a prog-
ramot, idén is sok ajándékot kaptunk a versenyzők ré-
szére. Ezúton is köszönjük a támogatást Regényi
Tibornénak, az egyesület elnökének. A vetélkedőn a
tantárgyi feladatokon túl játékos, ügyességi és környe-
zetvédelemmel kapcsolatos feladatok is voltak. A gye-
rekek lelkesen dolgoztak, örültek egy-egy jó megol-
dásnak. Nagy büszkeség számunkra, hogy a felső
tagozatos versenyen iskolánk csapata (Ender Lídia
5.a, Retek Mercédesz 5.c, Unghi Tamás 6.a, Varjas
Gábor 6.a) III. helyezést ért el. A Városi Siker-
könyvbe is bekerül a nevük a fenti szép eredmény-
nyel. Az alsó és felső tagozaton egyaránt, a díjakon kívül
„VÁNDORKUTYÁT” adtunk át a nyertes csapatoknak.

Április 4-én a nyílt órák keretében sok szülő láto-
gatott el az iskolánkba, hogy bepillantást nyerjen a ta-
nórákba, a gyermekek és pedagógusok munkájába. 

Nagyon kellemes hangulatú, tartalmas, vidám hét
volt az idei névadó hét is, amely után jólesett a várva
várt tavaszi szünet. 

Köszönet a programok szervezőinek, résztvevőinek. 
Gróf Széchenyi István Általános Iskola
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Április 17-én meghívást kaptunk Ja-
worznoba. A Gróf Széchenyi Iskolából
2 pedagógus és 3 tanuló, a Szent
István Iskolából 1 pedagógus és 4 ta-
nuló utazhatott. A hosszú út után
meleg szeretettel és finom vacsorával
vártak bennünket. Második nap a kul-
turális esemény színhelyére a Városi
Könyvtárba látogattunk, ahol meséket
olvastunk fel magyarul, amelyek az-
után lengyel fordításban is elhang-
zottak. A helyi gyerekek népviseleti ru-
hában táncoltak és énekeltek. Ezután
a mi tanulóink műsora következett. A
könyvtár dolgozójától oklevelet és egy
Jaworek nevű bábfigurát vehettünk át.
Ennek az érdekessége az, hogy Len-
gyelországban egy olyan mozgalom in-
dult el, mely a szülőket arra ösztönzi,
hogy minden nap olvassanak mesét a
gyermekeiknek. A könyvtárból a ja-
worznoi Polgármesteri Hivatal üléster-
mébe látogattunk el. A kezdeti bátor-
talanság után sok-sok kérdés hangzott
el. A terem különlegessége a csúcs-
technikai felszereltség volt. Délután
ismét a könyvtárba látogattunk a helyi
nyugdíjasok meghívására. A téma a
húsvéti néphagyományok megismer-

tetése volt. A vendéglátóink kiállítást
szerveztek, megkóstolhattuk sütemé-
nyeiket is. Negyedik nap Bochniában
jártunk. Lifttel leszállítottak minket a
sóbányába. Ezután egy kisvasúttal utaz-
tunk másfél kilométert. Innen gyalo-
gosan indultunk a vezetőnkkel a bánya
megismerésére. Több helyen megáll-
tunk, és a multimédiás bemutatókon
szinte megelevenedett a bánya törté-
nete. A bátrabbak egy fából épített, 120
méter hosszú csúszdán csúszhattak le.
Majd ezt az útszakaszt gyalogosan te-
hettük meg újra a liftig. Délután a város
múzeumában láttak bennünket ven-
dégül. Az érdekes báb- és helytörténeti
kiállítás után tanulóink kézműves te-
hetségüket is bemutathatták, hiszen
bábokat készíthettek. Mi ajándékokkal
köszöntük meg vendéglátóink kedves-
ségét. A felnőttek a dzsessz klubban be-
szélgettek. Köszönjük a város vezeté-
sének, a fenntartó önkormányzatnak és
minden szervezőnek, tolmácsnak,
hogy részt vehettünk ezen a tartalmas
és érdekes programon. 

Markó Tiborné, Csürke Olga,
Bakondi Katalin

és a gyerekek

Lengyelországban jártunk

NÉVADÓ NAPOK a Gróf Széchenyi István
Általános Iskolában

AGróf Széchenyi István Általános Iskolában a ballagási ünnepélyt 2012. jú-
nius 15-én (péntek) 17 órától tartjuk. A tanévzáró ünnepélyünk 2012.

június 25-én (hétfő) de. 9 órától lesz. Mindkét ünnepélyünkre szeretettel várjuk
kedves vendégeinket. Igazgatóság

Költészetből nyertünk
Idén negyedik alkalommal hirdette meg az AMME az „Így írunk mi”

versíró pályázatát. A versenyen 4 ország több mint negyven településéről
100 pályázó több száz munkáját küldte be, köztünk a Gróf Széchenyi
István Általános Iskolából Szaller Viktória és Orbán Tímea ötödikes ta-
nulók is. 

A felső tagozatos korcsoportban Viki I. helyezést ért el, és Timi versének
hangulatiságát is kiemelték. 

Íme a győztes pályamű:

Lóország (János vitéz fantázia)

Sokfelé jártam, sok mindent láttam,
égig érő pipacs tűzszínű országában,
mákvirágok közt gumierdőben,
nyalókák völgyében, 
mindig csak merészen.

Legnagyobb élményem mégis csak
az volt, 
mikor pacim egyik este így szólt:
„Kedves Gazdám, unom már a sok csatát, 
ideje elmennünk, itt az időnk lejárt…

Vár bennünket Lóország a hegyen túl,
majd meglátod, ott minden milyen cool.
Lóóvoda, lóiskola, lópékség és lóuszoda,
szénabárban zabdiszkóban az élet
csoda.” 

Kukorica Jancsi amint ezt meghallotta,
szeme összeakadt s közben ezt dadogta:
„Sok volt a rum, meg a bor, 
mert úgy hallom,
a pacim hozzám szól.”

„Jól hallottad, én beszélek nem a pia’,
igyekezzünk, mert nyakunkon a sok 
haramia!
Meg sem állok Lóországig ígérem, 
addig egy Redbullal is beérem.”

Jancsi tudata csak nehezen tisztult,
miközben lova már útnak is indult.
Mi több, később szárnyai is nőttek,
s Pegazusként szelte a vidéket.

Kelemen Lilla
tanárnő
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Két igen illusztris vendéget
is köszönthettünk idén
iskolánkban író-olvasó

találkozók keretében. 
Április 12-én Bosnyák Viktória

volt a vendégünk, aki közel két órán
át szórakoztatta az egybegyűlt alsó
tagozatos kisdiákokat, akiknek a
könyvek világa iránti érdeklődését
próbálta felkelteni, majd április 19-
én a felső tagozatosok találkoz-
hattak napjaink egyik legsikeresebb
gyermekkönyvírójával, Bö ször  mé -
nyi Gyulával.

Az első találkozón Bosnyák Vik-
tória az interaktív tábla segítségével
megismertette eddig megjelent
műveit a tanulókkal, majd leghíre-
sebb regényéből, a Tündérboszor-
kányból készített amatőr filmfeldol-

gozást tekintették meg közösen. A
film elemzése után a gyerekek kér-
dései következtek, megtudhattuk,
milyen lehet írónak lenni, és mi-
lyen lehet gyerekeknek könyvet
írni. Zárásként egy filmzenét éne-
keltünk el közösen, majd a gye-
rekek vidáman, élményekkel és
egy-egy, az írónő által aláírt könyv-
jelzővel gazdagabban távoztak.

A második találkozón a diákok
kezdésként megismerhették Bö-
szörményi Gyula írói munkás-
ságát és életútját, megtudhatták,
hogy milyen út vezetett az inté-
zeti évektől az országos elismert-
séget hozó Gergő-könyvekig,
majd ezt követően a diákok kér-
déseire válaszolván betekintést
nyerhettünk az író életébe és hét-

köznapjaiba, ráadásul hasznos ta-
nácsokat is kaphattak az írás iránt
érdeklődők. 

Sokáig úgy tűnt, hogy a diákok
kérdései egyik találkozón sem
akarnak elfogyni, annyi mindenre
szerettek volna választ kapni, hogy
észre sem vettük az idő múlását. A
találkozókat mindannyian élmé-
nyekkel, hasznos olvasmányaján-
lókkal és örök tárgyi emlék gya-
nánt írói aláírásokkal gazdagabban
zártuk.

A két íróval készült interjú és
részletesebb beszámoló iskolánk
könyvtári blogján, a

szentistvanszhalom.klog.hu
weboldalon olvasható.

Mucska Gábor István
iskolakönyvtáros

Aköltészet napja alkal-
mából meghirdetett

szavalóverseny házi fordu-
lója április 12-én került
megrendezésre a Szent
István Általános Iskolában.
28 gyerek készült fel
szebbnél szebb versekkel.
Mikor mindenki megérke-
zett, a diákok sorszámot
húztak, és a verseny meg-
kezdődött. Mikor az összes
szavaló elmondta a versét,
a tanulók kivonultak az
aulába, hogy a zsűri el-
döntse, ki az a 6 szeren-
csés, aki dobogós lesz. Fél
óra alatt megszületett az
eredmény:

5-6. évfolyam:
1. Pusztai Alexa 6.c
2. Ahmad Diana 5.b
3. Papp Lilla 5.c

és Lukács Cintia 6.c

7-8. évfolyam:
1. Stud Renáta 7.c
2. Dér Ádám 8.a
3. Krisztián Viktória 7.a

A Ráckevén megtartott
területi szavalóversenyen
Pusztai Alexa, Ahmad Diana,
Dér Ádám és Krisztián
Viktória képviselte isko-
lánkat.
Az eredménytől függet-
lenül mindenki remekül
érezte magát.

Pusztai Alexa
és Lukács Cintia 

6.c osztály

ASzent István Általános Iskola
ballagási ünnepélyét 2012.

június 16-án, szombaton 10
órakor a Szabadkai úti épületben
tartjuk
A tanévzáró ünnepélyre 2012. jú-
nius 22-én, pénteken 17 órakor
kerül sor, szintén a Szabadkai úti
épületben.
Szeretettel várunk mindenkit!

Igazgatóság
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Március 30-án a szigetszentmiklósi tűz-
oltóságon rendezték a kistérségi ka-
tasztrófavédelmi versenyt. Tíz általános

és négy középiskolás tanuló indult el, akik az ál-
lomásokon kiválóan teljesítettek. Szigethalom
mindkét általános iskolájából egy-egy csapat, va-
lamint a Szent István Általános Iskola alapítvá-
nyához tartozó középiskolás társaság mérte
össze tudását és ügyességét a többi verseny-
zővel.

A verseny célja a felkészítés volt, hogy a legfi-
atalabbak is tisztában legyenek a váratlan ese-
ményekkel és tetteik következményeivel. Felké-
szülhettek elsősegélynyújtásból és a KRESZ-sza-
bályokból, valamint a környezetszennyezésre is
felhívták a figyelmet.

Az időjárás sem akadályozhatta meg, hogy jól
érezzék magunkat, mert az egész nap jó hangu-
latban, tele versenyszellemmel zajlott. Az ered-
ményhirdetésnél mindenki nagyon izgult, várta,
hogy csapata milyen helyezést ér el. Minden
csapat kapott valamilyen ajándékot, és a külön-
díjakból is rengeteg volt. Szigethalom pedig két
kupával is büszkélkedhet! A Szent István Álta-
lános Iskola mindkét csapata II. helyezést ért el.

Kádár Alexandra 
8.c osztály

Tanulságos
Víz világnapját szerveztek

Iskolánkban a tavaszi szünetet megelőző
utolsó napon egy osztályok közötti aka-
dályversennyel emlékeztünk meg a Víz

világnapjáról. 
A nap egyik célja az volt, hogy felhívjuk a gyerekek fi-

gyelmét a víz jelentőségére, felhasználásának lehetősé-
geire, arra, hogy minden élőlény számára fontos és nél-
külözhetetlen. Azt szerettük volna elérni, hogy tudatosan
figyeljenek oda vízhasználati szokásaikra, és ezután taka-
rékosabban használják azt. A másik cél az volt, hogy is-
merjék meg jobban hazánk legnagyobb vízfelületét, a Ba-
latont, annak természeti és kulturális értékeit.

Tanulóink az iskola falain és a faliújságon kihelyezett
térképekből, prospektusokból és a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park kiadványaiból készülhettek fel a megmé-
rettetésre. A könyvtár kiemelt kínálatán keresztül, szóró-
lapok, ismertetők, útikönyvek révén is bővíthették a Ba-
latonnal és annak környékével kapcsolatos ismereteiket.
A Fővárosi Vízművek ajándék kiadványaiból minden gye-
reknek jutott, és abból is elgondolkodtató adatokat, is-
mereteket szerezhettek a diákok.

Előzetes feladatként minden osztálynak egy vízzel kap-
csolatos alkotást kellett elkészítenie. Sok osztály papírból
akváriumot varázsolt elénk, elkészült Noé bárkája is, és a
Balaton makettje papírmaséból. Az alkotásokat az iskola
aulájában állítottuk ki, ott megtekinthetik az érdeklődők.

Pelyváné Szendrei Erzsébet

Költészet napi
szavalóverseny

Kistérségi
katasztrófavédelmi

verseny

Író-olvasó találkozók
a Szent István Általános Iskolában
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SZIVÁRVÁNY GYERMEKNAP

Jegyek a Szivárvány Bölcsőde titkárságán május 15-étől kaphatóak!

Helye: Szivárvány Bölcsőde,
Szigethalom, Rákóczi F. u. 149/a

Ideje: 2012. június 1.

Szeretettel meghívunk minden kicsit
és nagyot

a Szivárvány Gyermeknapra

1430  BUBORÉK 
együttes élő koncertje

Játszóház

Ügyeskedjünk!
Fűzés, ragasztás,

gyurmázás

SZIGETHALOM VÁROSNAPOK – EGYÜTT MINDENKI
VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT (SPORT U. 4.) 2012. JÚNIUS 9. SZOMBAT

Családi Matiné Gyerekszínpad:
10:30 Kids Club vidám zenés angol
11:00 Csengettyű bábcsoport bábelőadása
13:00 Dzsungel könyve (részletek a Gézengúz

Színpad előadásában)

Családi Matiné Játszó-tér:
10:00-14:00 Stramm Lurkó ügyességi verseny

(Élhetőbb Életért Alapítvány)
10:00-14:00 Négyszínvirág Óvoda kézműves prog-

ramja
10:00-18:00 Angyalkert Családi Napközi

Játszóház
10:00-18:00 Hegedüs Géza Városi Könyvtár

Társasjáték- és könyvsátor

10:00-18:00 Violet Kangaroo ugrálóvár
Trambulin
Kisállat-simogató

További programok:
10:00-tól Szigethalmi Sündörgés futóverseny
10:00-18:00 Megyelakó Egyesület családi

és ifjúsági programja, sport-
és ügyességi játékok
Ládamászás a Re-Generáció
Alapítvánnyal

14:00-tól Tehetségek a színpadon:
bemutatkoznak a helyi
művészeti és sport-
egyesületek, csoportok

Vidámpark  •  Kirakodóvásár
A RENDEZVÉNYRE A BELÉPÉS INGYENES!

15:30 Rocktenors
17:30 Mulatós sztárparádé Jollyval és vendégeivel

19:30 Magashegyi Underground
21:00 Bëlga

22:00 

I. CIVIL SPORT- ÉS EGÉSZSÉGNAP 2012. JÚNIUS 10. VASÁRNAP
Ingyenes egészségügyi szűrések, életmód tanácsadás
III. Harcosok Napja – Harc- és mozgásművészeti talál-
kozó
Reform és hagyományos ételek főzőversenye
Gyermekjátszó, kézműves programok, családi vetélkedő
Csocsóverseny
Amatőr modern táncverseny 5-99 éveseknek
Gyerek küzdősport verseny

Gyerek focibajnokság
Kutyaszépségverseny
Zumba parádé
Flash Mob – Összefogás tánc 13:30-kor
Részletek:
www.elhetobbeletert.hu
www.harcosoknapja.eoldal.hu
www.vszk.eu
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A „Jön a nyár, vár a könyvtár” 
rendezvénysorozat keretén belül

GYEREKNAPI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
lesz a könyvtárban. Május 18-án (pénteken)

Dr. Inczéné Molnár Ágnes népi játszóház vezető útmutatása alapján gyékény- és csuhéfigurákat készít
9 órától a Gróf Széchenyi Általános Iskola 3.a osztálya,
10 órától a Szent István Általános Iskola 2.b osztálya,

11 órától az ESZI Fogyatékkal élők Nappali Intézetének csoportja és a
Szent István Általános Iskola Speciális tagozat II. osztálya.

Helyszín: Hegedüs Géza Városi Könyvtár  •  2315 Szigethalom, József Attila u. 59.

A program ingyenes!
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Az idei Költészet Napját ün-
nepelve április 12-én az
IRKA jóvoltából vendégül

láthattuk Szepes Erika irodalom-
történészt a Hegedűs Géza Városi
Könyvtár szép új rendez-
vénytermében.

Nagy örömmel tapasz-
taltuk, hogy a költészet, az
irodalom kedvelői, ha
napjainkra megfogyat-
koztak is, de nem fogytak
el! Mintegy ötvenen le-
hettünk szerencsés hall-
gatósága Erikának, aki a
mai és a régmúlt elfeledett,
vagy kevéssé ismert költészetére
értően irányította figyelmünket.
Műhelytitkokba avatott be ben-
nünket.

Külön örömet volt, hogy az if-
jabb korosztály is képviseltette
magát a vendégek között. E kor-
csoporton belül is volt, aki külö-
nösen elmélyült érdeklődéssel kí-

sérte az előadást, és az azt követő
kötetlen beszélgetéskor is külön
kérdésekkel fordult az előadóhoz.

Megtisztelte jelenlétével és ér-
deklődésével a rendezvényt Fáki
László polgármester, Ferenczi Edit
alpolgármester asszony és Kovács

Attila képviselő is.
Fájlaltuk, hogy sokan –

akikről tudjuk, hogy szintén
irodalom és közelebbről

költészetet kedvelők,
művelők – egyéb el-
foglaltságaik miatt
nem jöhettek el.

Köszönjük Ba-
lázs Sándornak és az IRKÁ-nak a
színvonalas összejövetelt! Re-
méljük, hogy a továbbiakban is ha-
sonlóak kerekednek együttműkö-
désünkből.

Elkövetkező rendezvényeinkre is
szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Luttenberger Katalin
mb. könyvtárigazgató

A Gróf Széchenyi István Általános Iskola tanulói és pedagógusai ne-
vében köszönjük szépen a könyvtár dolgozóinak a

színvonalas, kulturális est megszervezését.
Kelemen Lilla

tanárnő

2012. június 30-án (szombat) a Gróf Széchenyi István Általános
Iskola Aulájában kerül megrendezésre a

SZIGETHY KAVALKÁD
c. egész napos, Országos Irodalmi, Művészeti Találkozó, 

melyet a SZIGETHY Irodalmi és Művészkör megalakulásának
10. évfordulója alkalmából rendezünk!

Műsorvezető: 
N. Pető Szigethy Ilona szerző, alkotó, a művészkör vezetője

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Fellépési lehetőség biztosított a jelenlévő szerzők,
alkotók és előadóművészek számára!

Az utolsó műsorrészben hagyományőrzésként fotózással,
bemutatkozással egybekötött 

DIVATBEMUTATÓT
tartunk!

Belépőjegyeket a helyszínen lehet megváltani!

A rendezvény 10:30-tól –  kb. 18.00-ig tart!

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Telefon: 06/20 997-2345; 06/70 422-2239

E-mail: szigethyilona@gamail.hu
Internet: hu.netlog.com/ilonapetőszigethy
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Május (ősi magyar
nevén: Ígéret hava) az
év ötödik hónapja a

Gergely naptárban, 31 napos.
Nevét Maiáról (Maia Majestas)
kapta, aki egy ősi termé-
kenység istennő volt a római
mitológiában. A 18. századi
nyelvújítók szerint a május:
zöldönös. A népi kalendárium
Pünkösd havának nevezi. Az
Ikrek havának is hívják.

Anyák napja alkalmából ke-
restem fel a Szigethalmon 1968
óta élő Szabó Sándorné Erzsike
nénit, mindenki Ángyiját, aki
87 éves, és 5 dédunokával büsz-
kélkedhet. Ezúttal Erzsike néni
kedvenc receptjeivel kedves-
kednék minden édesanyának.

Hurka tészta 
– avagy Görcsgaluska –
2 tojásból és 4 evőkanál lisztből

tésztát gyúrunk, vékonyra kinyújtjuk
és téglalapokat vágunk. Megszórjuk
sóval és borssal, dinsztelt hagymával
megtöltjük, majd felhajtjuk és kö-
tünk rajta egyet. Közben paprikás
krumpli alapot készítünk bő lével.
Amikor már a krumpli félig puha,
belerakjuk a töltött tésztát és készre
főzzük. Nem szabad keverni.

Kozák sapka 

10 tojás sárgáját 30 dkg porcu-
korral, 1 kávéskanál kakaóporral si-
mára keverünk. Félretesszük, majd

a fehérjét kevés cukorral kemény
habbá verjük, és 25 dkg lisztet 1
csomag sütőporral, a tojássárgájával
és a habbal óvatosan összekeve-
rünk. Tepsibe öntjük, és kb. 200
fokos sütőben megsütjük, majd ha
kihűlt, félbe vágjuk és pogácsa szag-
gatóval kis karikákat vágunk. A töl-
telékhez ½ l tejet, 25 dkg lisztet, 25
dkg cukrot, 2 csomag vaníliás
cukrot simára keverünk, és sűrű
krémmé főzzük. A félbe vágott pis-
kóta karikákat megtöltjük vele,
majd a tetejét rárakjuk és körbe
kenjük a krémmel, majd kókusz re-
szelékbe megforgatjuk. A tetejére
csoki öntetett készítünk: 1 diónyi
margarint 10 dkg keserű csokival
felforrósítunk, és a sapkák tetejére
kenünk.

Jó étvágyat kívánok!
Suhai Tímea

Hagyományok és receptek

MÁJUS - PüNKöSd HAVA
„Ugarat szánt Pünkösd hava búzatermésért.
Szőlőt kapál nagy munkával jó bor italért”

Lelki feltöltődés az irodalom
kedvelőinek a Költészet Napján

Meghívó
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Először március 31-én a Cserhátban, ahol
csordultig tele, 50 fős busszal tettünk lá-
togatást. Öröm volt nézni a dolgos csa-

ládanyákat, a lelkes lurkókat, akik nagy-nagy
elánnal mászták meg a Cserhát szuszlatóit.
Sokszor olvasok a kőkemény élsportolókról,
de nagyon ritkán a hétköznapok emberéről,
aki a szó legnemesebb értelmében amatőr. Ha
nincs széles merítés ezekből a sokszor „elfelej-
tett” emberekből, akkor elhal az élsport is.

Másodszor április 14-én voltam büszke,
mikor újra teli busszal látogattuk meg az
„Előzd meg a gyermekvasutat!” rendezvényt.
Ez nemcsak túra, de országos futóverseny is
volt több mint 400 indulóval. A Szigethalmi TE
és a Szent István Általános Iskola közösen in-
dított egy futókülönítményt. A lelkes csapat 5
aranyat, 2 ezüstöt és 2 bronzot szerzett. A leg-
kiemelkedőbb teljesítményt Judik Richárd érte
el, aki a 7,5 kilométeres távot 30 perc 12 má-

sodperc alatt abszolválta, és 16 évesen meg-
előzte a felnőttek mezőnyét is. 

Sporttársak köszönöm, hogy ennyi örömöt
szereztetek nekem, és ennyi dicsőséget váro-
sunknak.

A büszkeség mellett várakozással tekintek a
jövőbe. A következő hetekben 2 országos ren-
dezvényünk lesz itt Szigethalmon. Nagyon
várjuk a helyiek mellett az ország más tájairól
is a sportolókat.

Május 19-én lesz az országos Sziget kerék-
páros túránk. Ki-ki erőnléte és kedve szerint
választhat a 30, 60 és 90 kilométeres távok
közül. A legrövidebbet választók a Szigetszent-
márton, a közepeset a Szigetbecse, míg a leg-
hosszabbat preferálók a Tassi-zsilip oda-vissza
útvonalat karikázhatják le.

A városnapok keretében ismét sor kerül a
hagyományos futóversenyünkre, a Sündör-
gésre. Lesz ovis vágta, aszfaltszaggatás, porosz-
kálás a homokban és sok-sok futótárs. Te,
kedves olvasó, a futócipődet, a jókedvedet és
a kitartásodat hozd.

A 19,2 kilométeres táv férfi és női nyertese
részt vehet testvérvárosunk grandiózus futó-
versenyén idén augusztusban.

Bővebben információ a versenyről a
www.szigethalmite.hu honlapon olvasható.

Hajrá sporttársak! Találkozzunk a rajtvo-
nalnál! Mi, a Szigethalmi TE sportolói ott le-
szünk!

Nád Béla 
Szigethalmi TE tiszteletbeli elnöke
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Büszkén és várakozássalBüszkén és várakozással

Kik a Szuflások? Szigethalmi Ultra-
Futók Lelkes Alakulata. A Sziget-
halmi Teljesítménytúra Egyesület
futói közül a „legelvetemültebbek”,
akiknek még egy maraton sem elég
hosszú. 2005-ben kiválva a Sziget-
halmi TE-ből létrehozták a Sziget-
halmi Ultrafutók Egyesületét,
amely segíti a tagok ultratávú ver-
senyekre való felkészülését, és ösz-
szehangolja, támogatja a verse-
nyeken való részvételüket. Az egye-
sület tagsága folyamatosan bővül,
Budapestről, Pest megyéből csatla-
koznak hozzájuk ultrafutók. A ver-
senyzők támogatása mellett évente
egyszer a festői szépségű Tököli-
parkerdőben megrendezik a szo-
kásos éves versenyüket, amely
2005-ben a Halál 50’ néven került
be a köztudatba. Időközben a

„halál” szót lecserélték Szuflára,
hogy kissé barátságosabbá tegyék a
verseny nevét. (A halál szó egyéb-
ként a versenykör 4,2 km-énél ta-
lálható Halál-domb miatt szerepelt
az elnevezésben.) A futóknak a kb.
6,3 km-es körpályának ennél a ré-
szénél egy 5 méteres „szakadékba”
kell lefutniuk, majd hirtelen 2 mé-
tert felmászniuk, ami nagyon meg-
terhelő. Az 50 km-es verseny a
parkerdőben eleinte szinte csak há-
ziverseny volt, az „elvetemültek”
belső összecsapása. Mára azonban
egy színvonalas, országos hírű ver-
sennyé nőtte ki magát, amelyen
már nemcsak 50 km-en, hanem 8,
14, 21 km-en is lehet indulni, és a

futni nem akaró, de a természetet
kedvelő családok idén már a 8 km
gyaloglást is választhatják. A pálya
mesésen szép, de elég nehéz. A ta-
pasztalatok szerint, aki aszfalton 5
perces iramot tud futni kilométe-
renként, itt 15 másodperccel biz-
tosan lassabb lesz. A szokásos 33
fokos meleg ellenére 4 perces kilo-
méterenkénti iramban érkeznek
célba az első versenyzők. Néhány
név és eredmény a résztvevők
közül: Steib Péter, a 2009 es
győztes, aki idén a 4 napos (195
km-es) V. BSI Balaton maratont
úgy nyerte meg, hogy 52 percet ja-
vított az eddigi pályacsúcson.
Aztán itt van Cserpák Józsi, aki Gö-

rögországban a Spartatlonon 11.
lett, 2007-ben Sárváron pedig a 24
órás OB-t 225 km-el nyerte. Biz-
tosan itt lesz Szekeres Ferenc, or-
szágunk „öreg motoros” hosszútáv-
futója, aki már harmadik éve ter-
vezi a részvételét a versenyen. Idén
már vastag betűkkel szerepel a ver-
senynaptárában a Szufla 50’, igaz
„csak” 14 vagy 21 km-en fog in-
dulni, a 1980-as moszkvai olimpia
12. helyezett magyar versenyzője,
aki 10 éven keresztül (1980-90-ig)
tartotta a magyar maratonfutás
országos csúcsát. Mindenkit sze-
retettel várnak a Szuflások július
21-én a Szufla 50’-re. Részletek
a honlapon, informálódj a ver-
seny részleteiről folyamatosan a
szufla.hu hírek oldalán!

Szabados Károly

Az elmúlt hetekben 2 alkalommal is büszkeség töltött
el egyesületem, a Szigethalmi TE sportolóinak a telje-
sítményét látva.

Fuss te is a Szuflával
a szigethalmi parkerdõben!

Felsőtold határában még együtt a csapat
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Június 8-án 17 órára min-
denkit egy baráti „cso-
csózásra” invitálunk.

Asztal nem lesz, de egy
remek korrajz igen. Az 50-es
évek Sztálinvárosába repít
minket Koltai Róbert remek-
műve.

Ezzel az eseménnyel zárul a Szent
István Általános Iskola és a Filmszakadás
Filmklub közös „kísérlete” a Rendhagyó
Történelemóra filmnézéssel. A kérdés,
amire választ akartunk kapni: segítheti-e
az igényes filmművészet a történelmet ta-
nítók munkáját? Így, utolsó felvonás előtt

a válasz egyértelmű! Tanulóink már
tudják, hogy „az élet nem habos torta”,
nem jó, ha egy faluban mindenki Bélaként
él és gondolkodik. Valamint szembesültek
a XX. század legsötétebb diktatórikus
éveivel.

Higgyék el! A filmművészet egy remek
eszköz, mert mélyebb, szélesebb korrajzot
ad.

Június 8-án adja át legfőbb támogatónk,
Ferenczi Edit alpolgármester asszony, a
legaktívabb klubtagoknak az általa fel-
ajánlott díjakat. Köszönjük, hogy végig
támogatta kezdeményezésünket! 

Ezúton szeretnénk megköszönni két
házigazdánknak, a Városi Szabadidőköz-
pontnak és a Hegedüs Géza Városi
Könyvtárnak, hogy helyet biztosítottak
nekünk.

Akkor ne felejtsétek! Akinek kedve
van, várjuk június 8-án a Hegedüs Géza
Városi Könyvtárban, várja a „Csocsó”!

Domonkos István és Nád Béla

Március 31-én ren-
deztük meg első al-
kalommal a Dance-

Land Kupát, melyre 25 egye-
sület, tánciskola, művészeti
iskola adta le nevezéseit. Sze-
gedtől Dombóváron keresztül
egészen Pestről és környékéről
érkeztek a párosok hozzánk. A
versenyt a tököli művelődési
házban tartottuk, és nagyon jól
sikerült. Aki eljön legközelebb
is, annak a mostani jó hangu-
latot, a megfelelő szervezést
és a megérdemelt díjakat ga-

rantáljuk. Köszönet minden
segítő kéznek (egyesületünk
tagjainak), és köszönet a tá-
mogatóinknak: Szalay Tüzép
(Szalay Kálmán), Plasticon
Kft., Dunagép Zrt., Gál Pincé-
szet, Tuti Étterem, Flamingó
Virágüzlet, Császár és Kovács
Könyvelőiroda Kft., Simonla-
kásterv Kft., Perspektíva-
novo.hu Kft. és az Idesüss.
Nélkülük nem lett volna ilyen
színvonalas és jó hangulatú a
verseny.

Tanítványaink is nagyon jól
szerepeltek. Nem csak a Dance -

Land Kupán, hanem az elmúlt
időszakban is. Az I. Dance-
Land Kupát gyerek kategóri-
ában megnyerte Váradi Balázs
és Korompai Zsófi párosunk,
amely sorban már a 3. arany-
érmük volt. Kecskeméti Kristóf
és Bakos Bettina szintén ara -
nyat hoznak el majdnem min -
den versenyről amelyen elin-
dulnak. És ez még csak egy
töredéke növendékeink sike-
reinek.

Legközelebbi versenyünket
ősszel rendezzük, addig to-
vábbi jó felkészülést kívánunk
minden párosnak. 

A versenyről készült fotók a
Facebook oldalunkon megte-
kinthetőek a DanceLand TSE li-
keolásával, vagy az Andrea Dan-
ceLand Illés név bejelölésével. 

További információk a
www.dancelandtse.hu webol-
dalon.

Illés Andrea
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Sikerek az
I. DanceLand Kupán

Sikerek az
I. DanceLand Kupán

Csocsózzunk együtt asztal nélkül!
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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.

Értesítjük kedves olvasóinkat,
hogy a Hegedüs Géza Városi Könyvtár

május 31-én,
a Városi Pedagógusnapi ünnepség miatt

16 óráig tart nyitva!

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

10 ÉV GARANCIÁVAL
Megrendelés: 2315 Szigethalom, Szabadkai u. 61.

Telefonszám: 06/20 374-6268
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NAPSUGÁR SZIGET
SZÉPSÉGSZALON

Pataki László Richárd
Gyógy- és sportmasszőr

06-70-278-89-05

szigethalom, szabadkai utca 175.
+36/20 338-5496

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

Az akció május hónapban érvényes!
Június hónapban az arctisztító kezelés mellé ajándékba

adunk egy hajszárítást, a hajfestés mellé ajándékba adunk
egy szemöldökszedést és festést!

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

Minden hétfőn
-30% kedvezmény

az alábbi szolgáltatásokra:

Fodrászat: • dauer • vágás • szárítás
Kozmetika: • arctisztító kezelés
Műköröm: • műköröm építés


