
2012. október

XXII. évfolyam 10. szám
Ingyenes havilap

Magyarok és vikingek találkoztak
Szent István udvarában

Szeptember 8-án és 9-én több száz, középkori viseletbe
öltözött harcos jelenítette meg a X-XI. század izgalmas

világát az EMESE Parkban. Mindkét napon csatajelenetek,
kézműves foglalkozások és vásári forgatag, valamint viking -
hajózás a tavon, íjászat, középkori játékok és számtalan színes
program várta az érdeklődőket a középkori várispánságba.
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A Testület úgy határozott, hogy a KEOP
7.1.0/11-2012-0028 számú pályázatához kapcso-
lódóan a 6/2012 (III.1.) rendelet szerint EU
Önerő Alap támogatásra pályázatot nyújt be.

Elfogadta a Képviselő-testület a Szivárvány
Bölcsőde és Védőnői Szolgálat szakmai prog-
ramját.

Döntött a Testület arról is, hogy a Szigethalom
és Környéke Egyesített Szociális Intézmény

Idősek Otthona épületének teljes akadálymente-
sítési költségét a 2013. évi önkormányzati költ-
ségvetésbe betervezi.

A Polgármesteri Hivatal
az alábbi napokon zárva tart:

2012. október 22. (hétfő), 27. (szombat)
november 2. (péntek), 10. (szombat)
december 15. (szombat), 24. (hétfő)
27. (csütörtök), 28. (péntek), 31-én (hétfő)

16.00 óráig lesz ügyfélfogadás:
2012. november 30-án (pénteken)

8-11.30 óra között lesz ügyfélfogadás:
2012. december 1-jén (szombaton)

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-ei
ülésén az alábbi döntéseket hozta. 

T E S T Ü L E T I  H AT Á R O Z AT O K

A következő képviselő-testületi
ülés 2012. október 25-én,

csütörtökön 18 órakor lesz 
a Polgármesteri Hivatalban.

Hulladékszállítási rend
az ünnepnapokon

• 2012. október 23-a helyett október 20-a (szombat),
keddi munkarend szerint

• 2012. november 1-je helyett november 3-a (szombat),
csütörtöki munkarend szerint 

• 2012. december 25-e helyett december 22-e (szombat),
keddi munkarend szerint 

• 2012. december 26-a helyett december 29-e (szombat),
szerdai munkarend szerint 

• 2013. január 1-je helyett január 5-e (szombat),
keddi munkarend szerint 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
IGAZGATÓHELYETTESI

munkakör betöltésére
A munkavégzés helye: Gróf Széchenyi István Általános
Iskola (2315 Szigethalom, Thököly u. 37.)

Pályázati feltételek: pedagógus végzettség, fõiskola,
felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások), va-
gyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, magyar ál-
lampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: szakmai tapasz-
talat, legalább 1-3 év vezetõi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
részletes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére
vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel együtt, végzettséget, szakkép-
zettséget tanúsító okirat bemutatása vagy hiteles má-
solata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anya-
gában foglalt személyes adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje:
2012. november 1.

A pályázat elbírálásának határideje:
2012. december 1.

A munkakör legkorábban
2013. február 1. napjától tölthetõ be.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.szechenyi-iskola.hu  • www.szigethalom.hu

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt
Egyed Jolán igazgató nyújt a 06/24 400-621-es
telefonszámon.

További részletek a www.szechenyi-iskola.hu honlapon.

Zöldhulladék begyűjtése
2012. november 5-étől 9-éig,

a rendes szemétszállítás napján

A begyűjtés módja az alábbiak szerint történik:
• A z ingatlanok tulajdonosai a kommunális hulladék elszál-

lításának napján, a háztartási hulladéktól kissé távolabb,
elkülönítve, reggel 7 óráig, helyezzék ki a közút szélére a
zöldhulladékot.

• A z ágakat kévékbe, a falombokat lezárt zsákokba kérjük
elhelyezni. A zsákolást úgy kell elvégezni, hogy az kibírja
a kézi emelést.

Ömlesztett állapotban kihelyezett zöldhulladékot az Aries Kft.
nem szállít el!
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Az elmúlt időszakban Szigethalom város
területéről az alábbi eseményeket jelen-
tették a Szigetszentmiklósi Rendőrkapi-

tányságnak. 
Augusztus végén, egyik éjjel 22 és reggel 7

óra között a Szabadkai út egyik családi házába
ismeretlen tettes ajtóbefeszítés módszerével
hatolt be. 

Nyolc napig nem látogatta ingatlanját az a
Mű úti lakos, akinek családi házába ablakbe-
törés útján hatoltak be, és 160.000 Ft értékben
különböző tárgyakat tulajdonítottak el. A ron-
gálással – a bejelentés alapján – mintegy
300.000 Ft kár keletkezett.

Ehhez a házhoz közel, de a belső Mű úton
lévő családi ház udvaráról egy kerékpárt loptak
el kb. 25.000 forint értékben. 

Szintén még augusztus végén, egyik éjjel az
Őz utcában a ház előtt parkoló személygépko-
csiból vittek el műszaki berendezéseket
220.000 ezer forint összegben. 

Az egyik hétvégén a Szigethalmi piacról ira-
tokat és 180.000 forint kézpénzt tulajdoní-
tottak el. A sértett a lopást később vette észre,
így feljelentését a XX. kerületben tette meg. 

Szeptember elején, egyik éjjel a Dob utca
elejéről az udvarról tulajdonítottak el egy
segéd-motorkerékpárt 70.000 forint értékben. 

Sajnos ismételten a Mátyás utca egyik nyitott
garázsából az éjszaka folyamán egy 60.000 fo-
rint összértékű kerékpárt tulajdonítottak el. 

Ismeretlen tettes ellen folyik eljárás, aki a
Piac utcában egy családi házat gyújtott fel, majd
később a tulajdonos bejelentést tett, hogy a
pincébe betörték, és onnan készpénzt tulajdo-
nítottak el. 

A Szabadkai utca egyik családi házába dél-
előtt folyamán ablakbetörés módszerével ha-
toltak be, és közel félmillió forint értékben
vittek el különböző tárgyakat. 

Keressük azt az ismeretlen személyt, aki
szeptember 16-án 19.43-kor betörte a Sziget-
halom-HÉV megálló egyik üvegét.

Csak öt percre, 16.30 és 16.35 között maradt
őrizetlenül a József Attila utcában lévő REÁL
üzlet parkolójában egy Peugeot Partner típusú
gépjármű, a bal első ablakát törték be, majd ki-
vettek belőle egy fekete női táskát, benne ira-
tokkal, és több mint 100.000 Ft készpénzzel. 

Akik a fenti ügyekkel kapcsolatban érdem-
leges információkkal tudnak szolgálni, jelent-
kezzenek az ismert számokon. 

A Tököli Rendőrős beosztottjai az adott idő-
szakban körözés miatt elfogtak három sze-
mélyt, ittas járművezetés miatt előállítottak

szintén három főt, igazoltatás miatt pedig négy
elkövetőt. Velük szemben a szükséges intézke-
déseket megtettük. 

Egy 81 éves idős hölgyet a földön fekve ta-
láltak, aki részegsége miatt nem tudott haza-
menni a közeli lakásába. Őt a mentők szállí-
tották el. 

A kapitányság ügyeletére Szigethalom terü-
letéről hat balesetet jelentettek. Ebből négy
volt személyi sérüléses, kettő anyagi kárral
járó.

Augusztus végén egyik délután fél öt körül
a Szabadság és Nyár utca kereszteződésében
egy hatósági jelzés nélküli motorkerékpárral it-
tasan esett el egy 44 éves szigethalmi férfi, aki
az elsődleges információk szerint könnyű sé-
rülést szenvedett. Megállapítást nyert, hogy a
vezető nem rendelkezett a motorkerékpár ve-
zetéséhez érvényes jogosítvánnyal. A Sziget-
szentmiklósi Rendőrkapitányság eljárást kez-
deményezett vele szemben ittas járművezetés
megalapozott gyanújával. 

Változtak a motorkerékpár vezetésének fel-
tételei, B kategóriás jogosítvánnyal vizsga
nélkül csak segéd-motorkerékpárt lehet ve-
zetni. Vizsgával 125 köbcentis vagy 11 kw-os
teljesítményt meg nem halladó hajtómotorral
ellátott motorkerékpár is vezethető. Kérünk
mindenkit, hogy aki motorozni szeretne, tájé-
kozódjon a vezetési feltételekről.

A Mű út és Gyári út kereszteződésében egy
kerékpárost ütött el egy személygépkocsi, ame-
lyik nem adta meg az elsőbbséget. Az elsőd-
leges adatok alapján itt is könnyű sérülés tör-
tént. Az okozó egy 19 éves román állampolgár,
aki jelenleg Ráckevén lakik, de vezetői enge-
déllyel nem rendelkezik. Az elszámoltatása a
kiérkező rendőrök által megtörtént. 

Ugyanebben a kereszteződésben történt egy
másik baleset is, amikor a Mű úton haladó jár-
műbe hátulról beleütközött egy másik, de sze-
rencsére a baleset során csak anyagi kár kelet-
kezett. 

Szintén a Mű úton az Agyag utcánál egy gya-
logost ütöttek el, ahol a gyalogos szegte meg
a szabályokat, és ő is sérült meg – az elsőd-
leges adatok alapján könnyen. Egy 68 éves férfi
elektromos kerékpárjával a Karinthy Frigyes
úton haladt, és kanyarodás közben elvesztette
uralmát a jármű felett, és elesett. Könnyebben
sérült meg.

Még egy anyagi káros baleset történt a Sza-
badkai úton, amikor kanyarodás közben a sze-
mélyautó egy segéd-motorkerékpár bal hátulját
sodorta el.

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság el-
járást indított betöréses lopás miatt, mivel jú-
nius 26-án éjjel fél kettő körül ablakcsavar
benyomás módszerével behatoltak a Sziget-
szentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium
könyvtárába, ahonnan számítástechnikai esz-
közöket tulajdonítottak el. A hatékony felde-
rítő munka eredményeként sikerült beazono-
sítani az egyik elkövetőt, aki szeptember 24-én
részletes beismerő vallomást tett, társait meg-
nevezte, azonban őket és az eltulajdonított tár-
gyakat felkutatni ezt követően sem sikerült. A
fenti tárgyakat szeptember 27-én 15 és 16 óra
között a gyanúsított és megnevezett társai egy
kivétellel visszavitték az iskolába, ahol a rend-
őrök elfogták őket, kihallgatásuk megtörtént,
jelenleg szabadlábon védekeznek. 

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság el-
járást indított három fiatal személy ellen, akik
szeptember 26-án 12 óra körül a szigetszent-
miklósi Auchan bevásárlóközpontban egymás
tevékenységét segítve védelmi csíkok eltávolí-
tásával különböző diétás termékeket rejtettek
ruházatukba. Ezt követően a termékek kifize-
tése nélkül hagyták el az áruház vásárlóterét.
A lopással okozott kár 45.540 Ft, ami megté-
rült; a rongálással okozott kár pedig 360 Ft. Az
elkövetőket a rendőrök kiérkezéséig a bizton-
sági szolgálat munkatársai visszatartották, gya-
núsítotti kihallgatásuk során cselekményüket
elismerték, indokként egyikük lefogyásra irá-
nyuló szándékát jelölték meg. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy közeledik a fűtési
szezon. Ilyenkor mindenki igyekszik minél ol-
csóbban megoldani a fűtését. Azonban kérjük,
körültekintően szerezzék be a tüzelőt, csak el-
lenőrzött helyen vásároljanak fát. Utcai áru-
soktól, házalóktól tartsák magukat távol, mert
mindig csak később vesszük észre, hogy a le-
rakott, behordott mennyiség nem azonos a ki-
fizetettel. Ha mégis ismeretlenektől vásá-
rolnak, jegyezzék meg, írják fel a gépkocsi
rendszámát, típusát, az eladók személyét, ha
később mégis feljelentést kellene tenni,
konkrét adatokkal tudjanak szolgálni.

Tájékoztatjuk a Szigethalmi Híradó
olvasóit, hogy 2012. szeptember 16-ától
a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitány-
ságot Dr. Csipler Norbert rendőr őrnagy
vezeti. A kapitányságvezető előzetes, te-
lefonos egyeztetést követően tudja fo-
gadnia a tisztelt lakosokat (telefon:
06/24 525-460). 

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság

Rendőrségi tájékoztató



Félidőben
Eltelt két év a 2010. évi önkormányzati választások óta. Úgy

gondolom, itt az ideje, hogy a két év tanulságait polgármes-
terként összefoglaljam, és leírjam véleményemet a szigethalmi
választópolgároknak az eddig eltelt idővel kapcsolatban.

Mindenki tudja, hogy az önkormányzati választások eredményeként a képviselő-
testület többségét (a 11 főből 8 fő) a FIDESZ-KDNP képviselői adják. Az is közis-
mert, hogy polgármester-jelöltként a többségi FIDESZ-KDNP nem engem támoga-
tott. De a választópolgárok így döntöttek, és ezt mindenkinek tudomásul kell
vennie! Reméltem, hogy a FIDESZ-KDNP-vel való éveken át tartó normális kapcsolat
mindezek ellenére fennmarad. Sajnos nem így történt. Már az első megbeszélésen
kiderült számomra, hogy nem lesznek kompromisszumok. Ez a fajta erőből való
politizálás működik azóta is. Ennek esett áldozatul nagyon sok ember, aki nem fért
bele a bizalom körébe, és így a FIDESZ-KDNP frakció nyomására a hivatalból vagy
intézményből el lett távolítva.

A fentiekből következik az egyik legnagyobb probléma. A bizalom hiánya! A kép-
viselő-testület többsége nem bízik meg a hivatali és intézményi dolgozókban, így a
rendszer nem is működik úgy, ahogy kellene. Mindent kézi vezérléssel szeretnének
megoldani, mindenről tudni szeretnének. Ennek a következménye a sok felesleges
munka, ahogy mondani szokás, nem látják a fától az erdőt. A testület dolga a stra-
tégiai jellegű döntések meghozatala lenne, nem pedig a mindennapos munkában
való részvétel. 

A második nagy probléma, hogy a testületnek nincs koncepciója a várossal kap-
csolatosan. Ha esetleg van, akkor nagyon jól titkolják. Döntéseikből az látszik, hogy
mindig az éppen többségbe került álláspontot képviseli a FIDESZ-KDNP frakció.
Fontos és stratégiai döntésekbe a hivatalt be sem avatja. Ezekhez előterjesztést sür-
gősséggel nyújt be, lehetőleg a testületi ülést megelőző utolsó órákban. Történt
ez a testület SZMSZ-ének módosításakor, a vízmű átalakításakor, az önkormányzati
társulás felmondásakor.

A harmadik probléma, hogy az előkészített fejlesztéseket, például városközpont,
vízminőség pályázat, lefújta. Így gyakorlatilag elestünk kb. 1,3 milliárd forint támo-
gatástól, amiből sok dolog, például Szent István tér, Szabadkai utca egy részének
felújítása, Városi Szabadidőközpont bővítése elkészülhetett volna. Sajnos ezekre
előbb utóbb költeni kell, de azt majd teljes egészében saját forrásból kell megten-
nünk. Ezen projektek lefújása mellett nem sikerült új pályázatokat nyerni. Talán a
József Attila utcai bölcsődei férőhelybővítésnek van esélye még, amit a ciklus végéig
meg tudunk valósítani, ha más pályázók visszamondják a megvalósítást. A testület
által támogatott legnagyobb projekt, a Szabadkai utcai járda és útfelújítás, teljes
egészében saját forrásból fog megvalósulni, amelyhez előteremtendő közel 400
millió forint súlyos konfliktusokat eredményez a bérmegtakarítások folyamatos el-
vonása miatt.

Negyedszer, arról szeretnék írni, hogy már az előző ciklusban látszódott, nem
lesz lehetőségünk sok új pályázat elnyerésére. Ezért volt az, hogy az előző két cik-
lusban mindent alárendeltünk a pályázati források elnyerésének. Ehhez sok önrész
kellett, és ezért vettünk fel hitelt, de a 900 milliós hitelfelvétel eredményeképpen

2,5 milliárddal nőt az önkormányzat vagyona. Sikerült néhány intézményünkben
jelentős vagy részleges felújításokat elvégeznünk. Akkor is tudtam, hogy nem lesz
minden egyszerre szép és jó. Ez igaz most is. Azt is tudtam, hogy ebben a ciklusban
eljön majd az apró munkák ideje; amire nem volt idő a nagy beruházások mellett,
azokat most kell majd megcsinálni.

Azt viszont nem tudtam, de még a helyi FIDESZ-KDNP sem, hogy a kormány olyan
szinten alakítja át az ország közigazgatását, oktatási rendszerét, önkormányzati finan-
szírozását, mint amilyen mértékben ez most történik. Az még csak hagyján, hogy át-
alakít, de az átalakításról senki, semmilyen konkrétumot nem tud. Ez pedig komolyan
veszélyezteti önkormányzatunk és a többi önkormányzat működőképességét is.

Végezetül, mielőtt az a vád érne, hogy csak politikai hangulatkeltést csinálok a FI-
DESZ-KDNP ellen, azt is el szeretném mondani, hogy a testületi ülésen hozott dön-
tések egy nagy részével egyetértek én is. Sokszor nem azzal van a probléma, amit
mondanak a frakció tagjai, hanem ahogy mondják egy vendégnek vagy intézményi
dolgozónak. Azt gondolom, ha a bizalom meglenne, együtt több eredményt érnénk
el. A következő két évben a legfontosabb lenne a bizalom helyreállítása. Gesztusokat
tenni viszont a többségnek kell a kisebbség felé, ahogy ez eddig megvolt.

Nem gondolom, hogy mindenben csak nekem lehet igazam. De azt igen, hogy
az előző 16 évben is elkötelezettje voltam a város fejlődésének, és az így felhalmo-
zódott tapasztalatokat nem figyelembe venni, pazarlás.

Fáki László
polgármester

Itt az ideje értékelni!
Két év telt el a választások óta, ami azt jelenti, hogy félúthoz érkeztünk. Hason-

lóan egy labdarúgó-mérkőzéshez, a félidőben az öltőzőben a résztvevők levonják
a tanulságokat, és megoldásokkal felvértezve térnek vissza a pályára. E közben az
edző megosztja a szurkolókkal és ellendrukkerekkel is, miként értékeli az első já-
tékrészt. Hiszen joguk van hozzá, hogy megtudják. Még az ellendrukkereknek is.

Az önkormányzati munka sem más. Itt az ideje, hogy levonjuk a tanulságokat,
és megoldásokkal felvértezve folytassuk a fejlődés támogatását. Ugyanakkor itt az
ideje annak is, hogy mindenki megtudja, miért tart itt a város, mit örökölt a jelenlegi
képviselő-testület az előzőtől, mi történt az elmúlt 2 évben, és milyen megoldások
viszik a települést a felelős fejlődés irányába az elkövetkező években is. 

Hogy megértsük a jelenünket, ismernünk kell a múltunkat! Ezt könnyen meg
tudjuk tenni, hiszen sajnálatos módon viszonylag statikus múlttal rendelkezik a
város: az elmúlt 16 évben ugyanaz volt a polgármester (mint a régi tanácselnökök),
és 2010-ig bezárólag az ő irányításával működő MSZP-SZDSZ többségű képviselő-
testület. Azért fontos, hogy tisztában legyünk a múltunkkal és jelenünkkel, mert
csak így tudjuk tisztán látni, hogy ki, mennyit is tett/tesz a településért, és ki, milyen
terheket hagyott, illetve hagy örökül az utódjának.

Mit köszönhetünk az elődöknek, a korábbi szocialista-szabad demokrata képvi-
selő-testületnek, és az őket irányító polgármesternek? Kevesen tudják, hogy mit
kapott a város tőlük, ezért álljon itt erről néhány sor:

1. Felduzzasztott közintézmények
2. Devizás hitelek a forintosak helyett
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Vélemények a képvi   
2010 októberében állt fel Szigethalmon az új összetételű, immár FIDESZ-KDNP több-

ségű képviselő-testület. A ciklus felénél járva a Híradó kíváncsi volt, vajon ki, hogyan
látja az eltelt időszakot, illetve a település elmúlt évtizedeit. A jelenlegi helyzetet
ugyanis nem lehet hitelesen értékelni a múlt ismerete nélkül. A kiegyensúlyozottság
jegyében az egykori SZDSZ-es – most éppen független – polgármester,  Fáki László, va-
lamint a képviselő-testület FIDESZ-KDNP többségének véleményét olvashatják. Lapunk
változtatás és szerkesztés nélkül közli az írásokat.
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3. Városközpont helyett rendezvényterem 1 milliárd forintért, aminek kb. 1/3-
át a lakosok fizették volna

4. Hosszú távú, üzleti alapokat nélkülöző bérleti szerződések
5. Rugalmatlan társulások, amelyeket a lakók finanszíroznak, de nem szólhatnak bele
6. Útépítések, avagy aszfaltozott utak aszfalt nélkül.

Jogosan mondhatják, hogy vádaskodni nem tisztességes, ezért nézzük meg a tényeket:

1. Az előző években jellemző volt a város vezetésére – nevezzük polgármes-
ternek –, hogy szereti azt az elvet alkalmazni, hogy a város és intézményei költség-
vetésében jól „elférnek” hosszú távon, akár éveken keresztül a betöltetlen álláshe-
lyek. Miért érdekesek ezek? Azért fontosak a városnak, mert ezekre az álláshelyekre
is munkabért kell tervezni, miközben valójában nincs is dolgozó. Ennek következ-
tében mivel ténylegesen a nem létező dolgozóknak nem kell kifizetni a fizetésüket,
folyamatosan gyűlik a pénz, amiből akár jutalmat lehet fizetni, de azt már nem kö-
telező mindenkinek! Ezt a pénzt sem az önkormányzat, sem az intézmények nem
spórolták meg, mivel nem is volt senki, akin spórolhattak. Tehát nem bérmegtaka-
rításról van szó, csupán egy külön kassza létesítéséről. A rendszer csak arra jó, hogy
olyan helyekre kerüljön pénz, ahova egyébként nem járna, így lehet belőle személyi
kultuszt építeni, mivel az elosztó döntheti el, hogy kinek, mennyi „jutalom” jár.
Amire nincs feltétlenül szükség hozzá, az a kiemelkedő munka. Amire viszont
szükség van, az a választók pénze, ugyanis ez az ő általuk befizetett adókból kerül
kifizetésre. 

Ön erre fizette be az adóját?

2. A másik, pénztárcánkat érintő kérdés a város eladósodottsága. Ez nagyon is
fontos kérdés, mert szinte minden beruházás, ami 2010 előtt kezdődött, hitelből
valósult meg!

Ez azt jelenti, hogy az előző testületek (mind MSZP/SZDSZ többségű volt!),
élükön a polgármesterrel, konkrétan eladósították a várost. Tették ezt úgy, hogy
közben folyamatosan azt állítják és hangoztatják, hogy mennyit fejlődött a település,
és mennyivel nőtt a vagyona. Ez CSÚSZTATÁS! A város fejlődését bankárokkal fi-
nanszírozták, akik megkérik ennek az árát, miközben a költségvetésben található
pénzeket másra fordították. Vagyonnövekedést sem értek el, hiszen amíg ki nem
fizeti a település a hitelt a banknak, addig nem az övé a vagyon. Gondoljunk bele,
hogy ha hitelre vesznek autót, akkor amíg nem fizetik ki a banknak, addig a banké
az autó is.

Ezt a felelőtlen beruházási rendszert még megfejelték azzal, hogy a forintos hi-
teleket lecserélték svájci frank alapúra, természetesen úgy, hogy ez a várost még
pluszban sújtja napjainkban. Az előző MSZP/SZDSZ többséggel rendelkező képvi-
selő-testület megszavazta a 900 millió forintos hitelfelvételt, amit kötvénykibocsá-
tásnak neveztek. Mindezt úgy tették, hogy annak a testületnek még ne kelljen ka-
matot fizetnie, így nagyságrendileg évi 25 millió forintot nekik nem kellett kigaz-
dálkodniuk. Lehet, hogy érezték már a váltás szelét? Sajnos a városnak ezzel 20
évre megkötötték a kezét! Ez azt jelenti, hogy mára a 900 millió forintos hitelből
több mint 1 milliárd 250 millió forint lett. Ezzel sikerült a felvett hitelen felül több
mint 300 millió forinttal megterhelni költségvetést.

Nem elhanyagolható az a szempont sem, hogy a képviselő-testület nem hívott meg
más bankokat ajánlatadásra. Miért maradt el a pénzintézetek megversenyeztetése? 

3. Sok bírálat érte a jelenlegi képviselőket a polgármester és az előző időszak
képviselői részéről, amiért leállították az ún. városközpont projektet. A projekt el-
indítói azzal érveltek, hogy a milliós tervezési díjakat (amiket természetesen még
az előző testület a polgármester előterjesztéseire szavazott meg) így feleslegesen
fizette ki a város. Ezzel vitatkozni nem lehet, de ezt a bírálatot inkább magukra kel-
lett volna alkalmazniuk! A helyzetet már csak rontja, hogy a megvalósítási tervekben
már nem városközpont szerepelt, hanem mindössze egy rendezvényterem és két
park felújítása. Mindezt természetesen majdnem 1 milliárd forintért! Most mond-
hatják, hogy ez pályázat volt, így nem a város terhe lett volna, de ez sem igaz! Arról
ugyanis megfeledkeznek, hogy a pályázat önrészét, amely százmilliókra tehető, a

városnak kellett volna állnia. Mivel ennyi pénzt nem hagytak a kasszában, termé-
szetesen ezt is hitelből kívánták megvalósítani, tovább adósítva ezzel Szigethalmot.
Ennek a következménye a város teljes ellehetetlenítése lett volna.

4. Ezzel azonban még nem volt vége a ténykedésüknek. Szintén polgármesteri
támogatásra bérbe adták a város néhány értékes ingatlanját. Természetesen hosszú
távra: 10-20-50 évre, és természetesen a piaci ár töredékéért, vagy éppenséggel tel-
jesen ingyen! Hasonló, Szigethalom érdekeit figyelmen kívül hagyó döntés volt ré-
szükről a városi intézmények társulásokba vonása. Az indok a magasabb állami tá-
mogatás volt. Ezzel még igazat is mondtak, mégis béklyót kötöttek a település csuk-
lójára. Hogyan sikerült elérniük? Az intézmények kistérségi társulásokba vonásával
mindössze annyi volt a céljuk, hogy azokat Szigethalomtól függetlenül tudja irá-
nyítani a polgármester. Ugyanis a szerződések nem kötelezik őt arra, hogy a város
polgárainak az álláspontját képviselje, azaz úgy dönt, ahogyan csak szeretne. Ér-
dekes kérdést vet fel az is, hogy miért működik veszteségesen a társulásba vont
Egyesített Szociális Intézmény, ha a csatlakozás előtt még képes volt kitermelni a
költségeit! Évente körülbelül plusz 40 millió forintba kerül a városnak és lakóinak
az Intézmény működtetése. Érdekes, hogy erre korábban nem volt szükség!

5. Mondhatnánk, hogy legalább az utak rendben vannak. A korábbi MSZP-s és
SZDSZ-es képviselők, élükön a polgármesterrel, többek között azzal kampányoltak
2010-ben, hogy szilárd burkolattal látták el a város útjainak nagy részét. Az igaz-
sághoz hozzátartozik, hogy bár ne tették volna. Azaz nem úgy, ahogy megcsinálták.
Bár megversenyeztetve az építő cégeket, minőségileg mégis kifogásolható utakra
írtak ki pályázatokat, és vetettek át műszakilag. Elég megnézni a kátyúkat, rögtön
látszik, hogy az aszfalt vastagsága még egy kerékpárúthoz is kevés lenne. Többe
került a leves, mint a hús. Évek óta milliókat visz el az általuk megépítetett utak ja-
vítása. Mindezt tették úgy, hogy még hitelt is vettek fel rá, így kamatot is kell fizetni,
és még az út is használhatatlan. Műszaki átvételnél természetesen papíron minden
renden volt. Vajon ki vehette át így az utakat? Nem kell messze keresni!

Ha az eddigi felesleges kiadásokat összeadjuk, akkor világosan látszik, hogy ezek
a felelős gazdálkodás szempontjából megkérdőjelezhető döntések mennyi szükség-
telen kiadást jelentenek a városnak. Kicsit olyan, mint amikor valaki a munkabérének
a többszörösét költi el havonta, és mindezt hitelből teszi úgy, hogy nem törődik a
következményekkel. Miért is nem? Mert majd úgy is lesz valaki, aki helyrehozza.
Pedig ha házibulit tart az ember, akkor utána takarítani, és az eltört tárgyakat pótolni
kell. Azonban e helyett megvárják, amíg valaki kitakarít, rendbe tesz mindent, hogy
amikor elkészül, akkor kopoghassanak, hogy újra szórakozni akarnak!

Aki felelős kritikát fogalmaz meg, és gátat akar szabni a herdálásnak, az attól
még nem lesz agresszív és kompromisszumra képtelen, csak felelős gondolkodású,
és racionális döntésekben érdekelt. Nem attól dolgozik valaki jól a közösségért,
hogy csendben, titokban hozza meg a döntéseit és elhiteti, hogy mindenre van
pénz hitelből, hanem attól, hogy felelős döntéseket hoz, még ha népszerűtlenek
is, hogy minden Szigethalmon lakónak holnap is legyen városa!

Az eddigiek alapján mi a problémája a bírálóknak a jelenlegi képviselő-testü-
lettel? A válasz egyszerű: 2010 óta nem a polgármester döntéseire bólogató képvi-
selők alkotják a testületet, hanem olyan többséggel kell együtt dolgoznia, akiknek
vannak önálló ötletei, és olyan tapasztalatuk, amelyekkel képesek felelős döntéseket
hozni. Így viszont már nem megy át bármilyen polgármesteri előterjesztés a kép-
viselő-testületen, csakis azok, amelyek a város érdekeit szolgálják. Kényelmetlen
helyzet ez egy olyan polgármesternek, aki nem így építette fel a „maga kis városát”.
Itt lenne az ideje, hogy végre ne hiúsági kérdésként legyen ez kezelve, hanem
együttműködésként! Elgondolkodtató, hogy a Polgármester úr addig volt komp-
romisszumra kész a képviselőkkel, amíg csak bólogattak, vagy kisebbségben voltak.
A megváltozott helyzet azonban már nem tetszik neki, így marad a képviselők tá-
madása, hátha valaki megsajnálja őt. Attól, mert valaki azt mondja, hogy bántják,
még nem igaz! Itt az ideje, hogy most már a város és lakosai bajával törődjön. Ezek
ugyanis fontosabbak, mint az ő saját, egyéni érdekei!

A képviselő-testület FIDESZ-KDNP többsége

  selői ciklus közepén
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Köszönetnyilvánítás
AZöld Óvoda Méhecske csoportjának nebulói nevében ez-

úton mondunk köszönetet Láng Vanda, Obuczky Gergő
és Viezer Vince szüleinek, hogy fáradtságos munkájukkal,
önzetlen felajánlásukkal megszépítették a Méhecske csoport
előterét és csoportszobáját.

Csoportos óvónők és a gyerekek

Autómentes nap 2012
AHegedüs Géza Városi Könyvtár az idén is várta kreatív szigetével a gyerekeket szeptember 21-én, az Autó-

mentes napon. A kilátogatók birtokukba vehették a lezárt Kossuth Lajos utca egy szakaszát, asztalunknál
színezhettek, nyomdázhattak, kirakózhattak. Jó volt látni az önfeledten játszó gyerekeket, akik nagyon élvezték
Moha bácsi vidám gyermekmûsorát, benne a fõ attrakcióval, az ejtõernyõzéssel! Reméljük, jövõre is találkozunk!

Mesevarázslat
a könyvtárban
Szeptember 20-án a népmese napját ünnepeltük a városi

könyvtárban. Amikor beléptünk, a könyvtáros nénik
kedvesen fogadtak, és tombolát osztottak nekünk. A
nyeremény egy Benedek Elek mesekönyv volt. 

Mi, gyerekek párnákra telepedtünk le a mesemondó
néni – Bumberák Maja – köré. Sok mesét mondott nekünk
szép, régi kiejtéssel, köztük népdalokat énekelt vagy
furulyázott. A lányok képzeletben mesebeli királylányok
lehettek, a fiúk együtt szálltak Mezőszárnyasival a táltos
paripán, a felnőttek pedig jókat nevettek a mulatságos
mondásokon. Az előadás után még maradtunk, és meg -
csodáltuk a kiállítást a népdalokról készült képekkel. 

Nagyon jókedvűen indultunk haza. A tévé helyett jó
lenne minden héten egy-egy népmese nap! Köszönjük
könyvtáros nénik!

A Gróf Széchenyi István Általános Iskola 
4. osztályos tanulói
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Zöld Manók az
I. Aries nyílt napon
Remek programon vettünk részt szeptember utolsó szombatján. Az

I. Aries nyílt nap megrendezése nagyon jó ötlet volt. A gyerekek, fel-
nőttek betekintést nyerhettek az Aries Kft. munkájába, mely nemcsak

a lakossági hulladék elszállításából áll. Egyre népszerűbb a háztartások kö-
rében is a szelektív hulladékgyűjtő konténerek használata. Ovisainkat is
igyekszünk a környezettudatos szemléletnek megfelelően nevelni. 

Az Aries Kft.-vel folyamatos, jó kapcsolatban áll az összes szigethalmi
óvoda, például a komposztálók használatát is közösen indítottuk el. Én,
mint a Zöld Óvoda környezetvédelmi felelőse külön is örültem, hogy ve-
zetőnk, Zoltayné Ibolya felhívta a figyelmemet a nyílt napra és a Zöld séfek
versenyére, illetve anyagilag is támogatott bennünket. Így két vállalkozó
kedvű családdal, Hajnalékkal és Csabaiékkal be is neveztünk a versenybe. 

Zöld Manók fantázianévvel indultunk, és mindjárt két kategóriában:
zöldség- és gyümölcssaláta készítésben. Hála az ügyes kezű anyukáknak,
mindkét feladatot sikerrel teljesítettük. Sőt, még a gyerekek is besegítettek,
aranyos szőlő-süniket alkotva. Nagyon vidáman telt az idő, egymás keze
alá dolgoztunk. Nem is reméltük, hogy a színvonalas versenyen harmadik
helyezést sikerül elérnünk. Sokan megcsodálták gusztusos táljainkat, mi
pedig szívesen kínálgattuk azokat az érdeklődőknek. Nagy örömünkre a
kis óvodásaink is csak úgy tömték magukba a finom és vitamindús falatokat.
Kolléganőmmel, Szabó Szilvivel és a dadus nénivel, Tóthné Brigivel el is
határoztuk, hogy „Micimackó” csoportunkba is készítünk ilyen egészséges
és szép salátákat. 

Köszönöm a családok részvételét, nagyon jó nap volt. Buzdítok min-
denkit az ilyen és hasonló rendezvények látogatására. 

Nagy Józsefné Anikó
a Zöld Óvoda óvónője

Az I. Aries nyílt nap igencsak jól sikerült városunk szempont-
jából. Nemcsak a gyümölcssaláta készítő versenyben bizo-
nyult legjobbnak Szigethalom a Zöld Háló Egyesület jóvol-

tából, de a kukásautó-húzó versenyt is megnyertük az önkormányzat
csapatának köszönhetően. A Fazekas László, Szűcs László, Kerepesi
Balázs, Tézsla Pál és Fáki László alkotta csapat húzta el ugyanis a
leggyorsabban a mintegy 7 tonnás járművet a 20 méteres távon.

Gratulálunk valamennyi résztvevőnek, akik „idegenben” (Sziget-
szentmiklóson, az Aries Kft. telephelyén) öregbítették városunk hír-
nevét.

Szilvay Balázs

A győztes Zöld Háló Egyesület

A kukásautó-húzó verseny győztesei
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A hónap zárásaként részt vettünk a Szigethalmi Szabadtéri Show Kupa elnevezésű
nyílt nemzetközi kempo versenyen. Csapatunk a következő eredményeket érte el:

Csősz Márton, light contact +40 kg, 8-9 éves kategória 1. hely.
Csősz Zoltán, light contact 40 kg, 8-9 éves kategória 1. hely
Tóth Krisztián, light contact 30 kg, 8-9 éves kategória 1. hely.
Gödri Koppány, full contact B +93 kg 1. hely.
Keresztesi Ádám, full contact B 86 kg 1. hely.
Ormándi Márk, Chikara kurabe 69 kg 1. hely.
Svajka Lázár, light contact 40 kg, 8-9 éves kategória 2. hely.
Sághy Attila, light contact 56 kg, 12 éves kategória 2. hely.
Kanalas Nikolett, light contact lány 56 kg 2. hely.
Pusztai Vendel, full contact B 72 kg 2. hely.
Höchst Ferenc, Chikara kurabe 69 kg 3. hely.
Reuzé Dávid, light contact 30 kg 8-9 éves kategória 4. hely.
Jakab Roland, light contact 36 kg, 10-11 éves karegória 4. hely.
Putnoki Norbert, light contact 30 kg, 10-11 éves kategória 4. hely.

Az Egyesület vezetősége nevében gratulálok a versenyzőknek az elért eredmé-
nyekhez, és köszönöm a szülőknek valamint a segítőknek a támogatást és a
buzdítást.

Köszönet a Szüreti
Családi napért

AHelytörténeti Gyûjtemény Szüreti Családi
nap programjához nyújtott segítségét, tá-

mogatását ezúton szeretnénk megköszönni va-
lamennyi kedves segítõnek, köz re mû kö dõ nek.

Minden kedves látogatót
szeretettel várunk a Hely-
történeti Gyûjtemény Ci-
pészmesterek Szigethal -
mon címmel megnyitott
kiállításra.

Kleineizel Ilona
múzeumpedagógus

Tizenhatodik alkalommal került megrendezésre
a szigethalmi szüreti felvonulás, mely kíváló

táncosokkal, nagyszerű közönséggel és szép őszi
idővel, fesztiváli hangulatban telt. Köszönjük az
esemény szervezésében és lebonyolításában nyújtott
szíves segítségét támogatóinknak és a résztvevőknek.

Gógán Csaba
főszervesző

Az Öt Elem Wushu Egyesület, amely alapító tagja a Ma-
gyar Chan Wu Szövetségnek és az Amatőr Muay Thai
Szakszövetségnek, szeptember hónapban felvételt

nyert az MMA Kevert Harcművészetek Szövetségébe. Ez be-
tudható annak a sikernek, amit a 2012. szeptember 15-én Du-
naharasztiban megrendezett Küzdelmek Éjszakáján ért el egy
versenyzőnk. Ormándi Márk 69 kg-ban, amatőr MMA szabály-
rendszerben aratott győzelmet egy nála egy fejjel magasabb
felvidéki kempos ellen. 19 éves ifjú harcosunk döntő fölénye a
3. menetre csúcsosodott ki, amikor is gyakorlatilag „felmosta
a padlót” ellenfelével.

Szüre t i
fe l v onu lá s
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Készítettél egy filmet, ami több,
mint egy családi videó?

Megvágtad, mondanivalója lett,
vagy nagyon vicces?

Képileg más, mint a megszokott filmek?
Esetleg a története miatt
érdemes megnézni?

Küldd el nekünk,
mi díjazzuk értékes ajándékokkal.

Gyere el november 17-én,
nézzük meg közösen az összes filmet!
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negyedik alkalommal hirdet meg
– kiállítással egybekötött – korhatár nélküli szavalóversenyt

közöttünk,
Szigethalmon élő kortárs költők verseiből.

Balázs Sándor, Barcs János, Csapó Lajos, Kontra Marika Szvita,
Kővári Tibor, Somody Gyula …

Célunk, hogy ráirányítsuk a figyelmet a köztünk élő alkotókra, műveikre,
jobban megismertessük az itt élő költőket, és ezúton is erkölcsi elismerést

nyújtsunk nekik.

Forrásanyag:
a költők kötetei megtalálhatók a Városi Könyvtárban.

Információ:
ammegy@gmail.com  •  06  20 / 80 60 40 9

AMME 2315 Szigethalom, Rozmaring u. 3.

Ha szeretsz táncolni, rendezvényeken fellépni, esetleg a tánc a hobbid, vagy ki akarod próbálni magad a versenytámcban?
Meg akarod mutatni mire vagy képes? Vagy csak a mozgás öröméért ...

az ifjú „D' Artagnan”, aki a „Három
testőrökhöz” csatlakozzott (Sebők Imre,
Zórád Ernő, Korcsmáros Pál) – Cs. Horváth
Tibor közbenjárására.
Képregényei jelentek meg a Pajtásban,
a Népszabadságban, a Népszavában,
a Fülesben és a Pesti Műsorban – számos
filmadaptáció fűződik a nevéhez,
valamint sikerkönyvek borító lapjai
(Csillagok háborúja, Botond, Tarzan
könyvek, Hód sorozat, Ben Hur stb.)
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Az exkluzív környezethez kiemelkedő színvo-
nalú műsor társult: szinte az összes szigethalmi
intézmény részt vett a köszöntésben. A Fogyaté-
kosok Nappali Intézményébe járó fiatalok béka-
király meséjének bábos előadásával készültek. Az
óvodások kedves produkciója után felpezsdült
még a legidősebbek vére is, amikor a Fitdance

táncosai tartottak bemu-
tatót. Az ünnep hangulatát
jelentősen meghatározta a
Gróf Széchenyi István Álta-
lános Iskola énekkara.
Czita Gáborné tanítványai
igazán kitettek magukért.
Ugyanez mondható el a
Sziget Néptánc Egyesület
vérpezsdítő programjáról
is. Nagy tapsot kapott Sár-
közi Ferenc is, aki vidám
versével megnevettette és
el is gondolkodtatta az
egybegyűlteket. A kaval-
kádot a Szigethalmi Nyug-

díjasok Baráti Körének kórusa színesítette to-
vább. A vendégeket pogácsa, túrós táska és
meleg tea várta. Hála a jó időnek és a kiváló

szervezésnek, igen sokan tekintették meg a
programot. Idős gondozottjaink számára ez a
nap az év kiemelkedő eseménye, és a mostani
ünnep is méltó volt ehhez. 

Szép gesztus, hogy az ENSZ 1991-ben október 1-jét az
Idősek Világnapjává nyilvánította. Még szebb, hogy váro-

sunkban minden évben méltó módon ünnepelhetjük a szép
korúakat. Idén különleges helyen, az EMESE Park Lakoma-
csarnokában ülhettük meg az eseményt. 

„Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.”

Gyermekkorom kedvenc versrészletével köszönteném az
őszt. Az iskolát az osztályfőnökünkkel mindig egy kétnapos
kirándulással kezdtük a Nagy Kevély hegyre. Sok érdekeset
mesélt és mutatott nekünk az erdőben, ahol ha gombát ta-
láltunk, a nála lévő könyv segítségével mindig kielemeztük.
Két finom gombás recepttel idézném fel az őszi erdő han-
gulatát.

Bakonyi sertésborda 
A bordaszeleteket enyhén sózom, borsozom, lisztbe for-
gatom, és forró olajban mindkét oldalát megpirítom,
majd egy tányérra félreteszem. Az apróra vágott
hagymát ebben a zsiradékban aranybarnára sütőm, a pi-
rospaprikát belerakom, kevés vízzel felengedem, és ha
a víz elfőtt róla, belerakom a cikkekre vágott gombát,
paradicsomot, paprikát, fokhagymát, majd sóval, borssal fűszerezem. Összefőzőm,
visszateszem az elősütött húsokat, és kevés vízzel felengedem, majd puhára főzöm.
Tejfölt kevés liszttel és vízzel simára keverek, a forró gombás léből kicsit hozzáteszek,
és behabarom vele az ételt, majd összeforralom. Nokedlivel tálalom.

Gombás rizottó 
Az apróra vágott hagymát kevés olajon megpirítom, a
megmosott rizst hozzáadom, és felengedem húslével.
Ha nincsenek gyerekek, akkor pici fehérbort is adhatok
hozzá, majd készre főzöm. A gombát kockára vágom,
olajon megpárolom, sózom, borsozom, az apróra vágott
petrezselymet hozzáadom, majd tejszínnel behabarom.
Pár percig összefőzöm, és a rizzsel összekeverem. Tálaláskor reszelt sajttal megszórom.
Jó étvágyat kívánok!

Suhai Tímea

Hagyományok és receptek
Szeptember, október 
Szent Mihály hava

„Hordót készít Szent Mihály hava termett szőlőknek,
Földbe veti ő búzáját jövendő termését.”

Idôsek Vi lágnapja

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete
ezen alkalomból köszönti a városunkban élő időseket. 
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Folytattuk eredményességünket az áprilisi Fel-
csút Kupán. Ismét az első helyet foglaltuk el a
csapatverseny dobogóján a 12 versenyzőnk által
szerzett 29 éremmel. 

Meghívásra részt vettünk Esztergom kertváros
küzdelmi versenyén, ahol a népes nemzetközi
mezőnyben harmadikak lettünk. 

Ezzel a versennyel egy időben, az IKF (nemzet-
közi szövetségünk) Világbajnokságán szerepelt
klubunk két tagja Törökországban. Mesterünk,
Lovász Gábor két arany- és egy ezüstéremmel,
míg csapattársunk, Kasza Pál egy ezüst- és egy
bronzéremmel térhetett haza. 

Három hét múlva ismét jelenésünk volt a kö-
vetkező kempo versenyen, Budajenőn. Szövet-
ségünk versenyzőin kívül számos meghívott klub
volt jelen ezen a rendezvényen. 9 fős csapattal
vágtunk neki, itt a megszerezett 13 arany-, 12
ezüst- és 4 bronzérem volt az, ami ismét hozzá-
segített bennünket a csapatdobogó első fokához. 

Júniusban a már megszokott Nagy sportágvá-
lasztón tartottunk bemutató foglakozásokat, ahol
kisiskolások és más érdeklődők pillanthattak be
stílusunk szépségeibe és rejtelmeibe. 

Még ebben a hónapban Szlovákiába, nemzet-
közi versenyre indult a válogatott, ahol csapa-

tunkból Szedlár Krisztina kapott helyet. Két
aranyérem büszke tulajdonosaként térhetett
haza.

Még egy nagyon örömteli eseményre került sor
a nyári pihenés előtt. Június 14-én három ver-
senyző vehette át az „év sportolója” díjat városunk
Önkormányzatától, akik mindannyian a Dojo Lo-
vász tagjai. Balogh Tamás, Deák Zsófia és Garam-
völgyi Tünde voltak a díjazottak. Ezúton is gratu-
lálunk nekik, és nagyon büszkék vagyunk rájuk.

Nyáron a főszerep a pihenésé, és természe-
tesen az edzőtáborozásé. Idén Balatonszemes
adott otthont második ízben szövetségünk köz-
ponti táborának. Közel másfélszáz kempos kö-
zött ott voltak a Dojo Lovász tagjai is, 30 fővel
képviseltük csapatunkat.

A hatnapos tábor igazán remek hangulatban
telt. Rengeteg olyan foglalkozáson vehettek részt
a táborozók, amelyeken a megszokott tréningek
alkalmával nem nagyon találkoznak. A külföldi
mesterek sajátos edzésmódszerei, a fegyveres
foglalkozások sokszínűsége, a változatos tré-
ningek – hol a homokban, hol a vízben, zenére
vagy anélkül – tették színessé a táboridőt. Az es-
ténkénti játékok, vagy a reggeli meditációs gya-
korlatok oldották az egyre fáradtabb táborlakók
hangulatát. Az edzőtábort övvizsga zárta, ahol
Pintér Veronika, Szabó Gábor, Szitás Tamás, Doj-
csár László, Dojcsár Péter, Vaitzner Richárd 8.
kyu; Becskeházi Kata, Szitás Krisztián 7. kyu;
Deák Zsófia 6. kyu; Balogh Péter, Telek Attila 5.
kyu fokozatot ért el.

Szeptembertől újra indultak a kempo edzések
a megszokott időben. Továbbra is várjuk a régi
és az új tanítványokat! Ősztől két új programot
is nyújt az edzőtermünk a „gyengébbik” nem ré-
szére: hétfőnként hastánc, szerdánként zenés
alakformáló torna várja az érdeklődőket. További
információk a www.dojolovasz.com oldalon.

Dojo Lovász Sport Egyesület

Abevezetőben megemlítenénk azokat az eseményeket,
amelyek már csapatunk mögött állnak, és a legutóbbi hír-

adásunk után történtek. Eredményeink teljesítményünk után
mérhetőek; amennyi munkát beleteszünk az edzésekbe, a
versenyeken elért sikerek is azt tükrözik. A Dojo Lovász csa-
pata ennek jegyében készült és készül a megmérettetésekre. 
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AMagyar Kempo Szövetség versenynaptá-
rában szereplő szabadtéri kupa idén 16.
alkalommal került megrendezésre szep-

tember 29-én, Szigethalmon másodszor. Minden
évben igyekszünk valami újdonságot hozni ren-
dezvényeinkre. A szabadtéri szervezés miatt egye-
dülálló verseny ebben az évben is rengeteg új-
donságot tartogatott a hozzánk ellátogatóknak.
A célunk az volt, hogy ezt a programot igazi csa-
ládi nappá változtassuk, a család minden tag-
jának lehetőséget adva a kikapcsolódásra, szóra-
kozásra. Már pénteken nagy volt a sürgés-forgás
a Városi Szabadidőközpont területén, a Dojo Lo-
vász SKE csapata ekkor kezdte meg a sport és
családi nap helyszínének kialakítását. Ezt az éj-
szakába nyúló munkát igazolta a szombati lát-
vány, ami az érkező versenyzőket és látogatókat
fogadta. Hatalmas Tori-n ( japán kapun) keresztül
lehetett belépni a helyszínre, ahol a feldíszített
terület és a különböző foglalkozásokra berende-
zett helyek várták az érkezőket. Amíg a ver-
senyzők regisztrációval, mérlegeléssel kezdtek,
addig a csapatokat kísérők és a látogatók a csa-
ládi programok sátrainál nézelődhettek. A prog-
ramokat helyi civil szervezetekkel, intézmé-
nyekkel karöltve szerveztük. Fáki László polgár-
mester megnyitója után a versenyzők a technikai
számokban mérhették össze tudásukat.

Itt került sor első ízben a „speciális formagya-
korlat” versenyszámra, ahol az ESZI fogyatékkal
élők nappali intézetének lakói – Faragó Roland,
Sándor László, Proksa János és Kolonics Erzsébet
– mérhették össze tudásukat. Számukra az elért
eredmények nem az érmek színei miatt fontosak,

hanem a mások elismerése okán, amire nagy
szükségük van, hogy tovább tudjanak fejlődni. A
nagy sikert arató új versenyszámunkat szeret-
nénk a későbbiekben továbbfejleszteni, és be-
vonni más – fogyatékosokkal foglalkozó – szer-
vezeteket is.

A szünetben meleg étel várta a versenyzőket
és nézőket a szervezők jóvoltából, a szigethalmi
Szép ABC, a Zöldségsziget és a tököli TESCO, va-
lamint Milkó-Hús Kft. támogatásával. Ekkor le-
hetet látni – a látványos hastánc bemutató után
– a fergeteges pankrációs küzdelmeket is.

A bemutató és technikai számok éremátadása
után elérkezett a küzdelmek ideje. Nem csak a meg-
szokott versenyszámokban mérhették össze tudá-
sukat a jelentkezők, hanem újdonságként helyet ka-
pott a Sumo birkózás is. Libor Dezső világbajnok
ismét maga mögé utasította kihívóit. De itt kell meg-
említenünk klubunk két versenyzőjét, Balogh Tamást
és Hegyesi Jánost, akik kemposként állhattak a do-
bogó első és második fokára súlycsoportjukban.

Az esemény családi programján a Pest megyei
Rendőrkapitányság a DADA program keretén
belül csoportos és egyéni tesztírással kereste a
legtájékozottabbakat. Itt a Veresi Medveotthon
és a Dunaharaszti Mustang Lovas farm felajánlá-
sait lehetett elnyerni. A Gyermekbarát Baráti Kör
sátrában Markó Tiborné és Domokos Ilona veze-
tésével a kézműves foglalkozás eredményeként
számos remekmű született. Néhány sátorral
odébb pedig csillámtetkók örvendeztették meg
új „tulajdonosaikat”. Az egészségügyi méré-
seknél bárki információt kaphatott testi állapo-
táról, a mozgásra vágyók ismerkedhettek a has-
tánc szépségével és a mozgás elemeivel egyaránt,
Inancsik Kinga hastáncoktató segítségével. 

Az estét a Wall Street és Zorall együttes kon-
certje zárta a Kisdunadokk Yacht Klub jóvoltából. 

A programon több mint ezer látogató vett
részt, ez számunkra azt jelzi, hogy van igény az
ilyen jellegű rendezvényekre, így jövőre is ter-
vezzük megrendezését.

A jól sikerült lebonyolítás és a számtalan
egyéni érem megkoronázásaként pedig ismét
csapatunk vehette át a csapatverseny első he-
lyéért járó kupát és ajándékokat.

Lovász Gábor

CSALÁDI NAP KEMPOS MÓDRA
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Ezúttal 11-en utaztunk ki a jeles rendezvényre Grossarlba (ez a városka Salz-
burg tartomány egyik gyöngyszeme). Maga a világbajnokság 3 napig tartott, de
mi 6 napos útra indultunk. (Ha már az Alpok, akkor nagy dózisban kell élvezni!)

A rendezvényen sok-sok ország
ezernyi versenyzője képviseltette
magát. A rengeteg „örökmozgó” tú-

ratárs és a bábeli zűrzavar adta meg a sajátos zamatát a „versenynek”.
A túrákhoz maga a vadregényes természet adta a kies helyszínt. A 3 nap

alatt közel 500 kilométert „zúztunk le” mi 11-en, ott, fenn az Alpok szét-
zúgatta, smaragd-
zöld almai között.

Persze nem csak
ezt kaptuk „aján-
dékba” Salzburg
tartománytól. Dél-
utánonként „kalan-
dozni” indultunk.
Feljutottunk a
2000-es hegyek hó-
pöttyezte csúcsára.
Lemásztunk a har-
sány hangú, zu-
bogó vizű szoro-
sokba. Bámultuk kerek szemmel az 50 méteres magasságból lezúduló, mo-
rajló vízeséseket. Csodáltuk a várak évszázados falait. A sólymok röptét, a
zergék kecses táncát a sziklákon. 

Eljutottunk Gastein világhírű termálfürdőibe, Kaprun arisztokratikus ci-
vitasába, no, és persze Mozart városába, Salzburgba.

Remek 6 nap volt! Becsülettel képviseltük hazánkat, és élmények áradata
zúdult ránk ott messze! Messze túl az Óperencián. 

Nád Béla 
a Szigethalmi TE tiszteletbeli elnöke

Október 22-én buszos kirándulást tervezünk a Mátra déli lábához (aki
jobb kondícióban van, az persze eljuthat a csúcsára is).

Abasár ősi településről
indul majd a teljesítmény-
túra. 15 és 30 kilométeres
távok közül választhatnak a
résztvevők. Aki egy jót akar
kirándulni a természetben,
látni akarja a Mátra lábához
simuló „helyre” kis falvakat,
a lejtőkön felkúszó szőlő-
tőkék hadát, a mátraerdő
végtelen rengetegét és a Ké-
kestető égre törő tömegét,
nosza, jöjjön velünk.

A túra nemcsak sportese-
mény, de emlékeztető is.
Emlékeztet azokra az ez-
rekre, akiket a recski kény-
szermunkatáborba juttatott
a Rákosi diktatúra dühödt
őrjöngése.

November 17-én a Ve-
lencei-hegység az úticélunk. Vezetett túránkon 11 és 15 kilométeres táv ab-
szolválható. 

A Pákozd-Sukoró
közti utat járjuk be.
Megnézzük egy ha-
talmas „művész” (a
neve: természet) al-
kotásait, melyeket
az egyik legkemé-
nyebb kőzetbe, a
gránitba faragott.
Szerszáma nem volt
a „mesternek”, csak
barátai: a szél, a víz
és a hőmérséklet in-
gadozása. 

Higgyétek el, ha
Ti is megnézitek, ezeket a remekműveket, el fogjátok ismerni, még Michelan-
gelo is csak inasa lehetne.

Mindkét túrára rendkívül „baráti” áron szervezünk buszt. Aki jelentkezni
szeretne, megteheti Sziklavári Sándornénál; cím és elérhetőség egyesüle-
tünk honlapján (www.szigethalmite.hu) megtalálható.

Aki további részletekre kíváncsi az útvonalról, az nálam érdeklődjön a
06/70 379-2928-as telefonszámon.

Élményekben gazdag őszt kívánok minden szigethalmi polgárnak!
Nád Béla 

a Szigethalmi TE tiszteletbeli elnöke

Egyesületünk, a Szigethalmi TE tagjai újra fel-
kerekedtek, hogy dicső kalandozó őseink
nyomán túl az Ober Ennsen képviseljék Ma-

gyarországot a 10. alkalommal megrendezett Tu-
rista Világbajnokságon.

Újra túl az Óperencián…

A Szigethalmi TE csapata Ausztiában

Rajzolt ég és hegyóriások

A legkeményebb hazai kocka – Velencei-hegység

A Mátra smaragdzöldje

A Szigethalmi TE ajánlatai őszre
a természet és a mozgás „szerelmeseinek”
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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.hu
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
Hegedüs 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
Felelôs szerkesztô: 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 szerkesztô a cikkeket rövidítheti, szerkesztheti úgy, hogy azok tartalma ne változzon.)
Lapzárta: minden hónap utolsó munkanapja. Várható megjelenés: minden hónap 15-e.

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!
szigetszentmiklós, 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

A Szépségvarázs Szépségszalon
folyamatos akciókkal várja vendégeit.

Fodrászat:
• hajtetoválás (első alkalom IGYENES)
• hajszárító bérlet (6-8-10 ezer Ft/hó, hossztól függően)
• keratinos hajkiegyenesítés és hajszerkezet javítás

(ALFAPARF LISSE DESIGN Keratin Therapy)
Műköröm: 3.000 Ft-tól, japán manikűr, paraffinos kézápolás
Pedikűr: 2.500 Ft-tól, tyúkszem, benőtt, gombás köröm

kezelése, SPA pedikűr
Októberi GÉL lakk akció: 1.500 Ft 

Telefon, bejelentkezés:
70/278-50-72
Facebook:
szépségvarázs szigethalom
Szigethalom, Mű út 52.



Szigethalmi Híradó – 2012. október16

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt

és kedves családját

2012. október 23-án, kedden

az 1956. évi
forradalom és szabadságharc emlékére

rendezett ünnepi megemlékezésre.
Helyszín:

Városi Szabadidőközpont (Színházterem)
Szigethalom, Sport u. 4.

Programkezdés:
10:00 óra

Ünnepi beszédet mond:
Vitéz lovag Dömötör Zoltán,

nemzetőr vezérezredes, elnök-főparancsnok

Ünnepi műsort adnak elő:
A Szent István

Általános Iskola növendékei.


