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Ingyenes havilap

Köszönjük az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezés sze-
replôinek, Barcs János Petôfi-díjas, SZOT-

díjas, Váczi Mihály díjas, többszörös nívódíjas
költônek; a Szigethalmi Kamarakórusnak;
Iszák Martinnak, a Gróf Széchenyi István
Általános Iskola tanulójának és fel-
készítôjének, Nagyné Kirchner
Katalinnak; Ács Vincének, a
Szent István Általános Iskola
tanulójának és felkészítô-
jének, Feketéné Németh
Annamáriának, hogy a zord
idô ellenére is vállalták
a szereplést.

Köszönjük a Mikecz
Kálmán Honvéd és Hu-
szár Hagyományôrzô
Egyesületnek, hogy segí-
tették a koszorúzást, és
köszönjük a Dunavirág
Centrum támogatását.

Városi Szabadidôközpont
munkatársai
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Aképviselőtestület a 2013. február 21-ei ülésén 20 napirendi pontot
tárgyalt. A polgármesteri tájékoztató és beszámoló után a testület elfo-
gadta a Hegedüs Géza Városi Könyvtár és a Városi Szabadidőközpont

2012. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolókat. Ezután jóváhagyta a Szi-
várvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat nyári bölcsődei zárva tartásának idejét.
5. napirendi pontként a Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálatnál végzett
kormányhivatali ellenőrzések során felmerült észrevételek miatti intézkedéseket
hagyott jóvá. Az intézkedések jogi természetűek voltak többségükben, és sza-
bályzatokat, rendeletet kellett módosítani. Ezen kívül azonban a hivatal még to-
vábbi 1,5 fő alkalmazását is előírta az intézmény számára.

Következő napirendben a képviselőtestület jóváhagyta egy új főzőüst beszer-
zését a Szent István Általános Iskolában működő konyha részére, mert az eddig
használt üst használhatatlanná vált, és nem volt javítható. A képviselők levették
a napirendről a szociális térítési díjakról szóló rendelet módosítását azzal, hogy
a márciusi rendes ülésen újratárgyalják a témát.

Elfogadták az Egyesített Népjóléti Intézmény alapító okiratát, Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatát, valamint Szakmai Programját. 2013. április 1-jétől a szociális
szolgáltatásokat végző intézmény, a bölcsőde, a védőnői szolgálat és a gyermekjóléti
és családsegítő szolgálat egyetlen intézménybe összevonva látja majd el a feladatait.

Az előirányzat módosítás a polgármesteri hivatali költséghelyek között az ön-
kormányzat, valamint az intézmények év végi rendezéséről és a Szigethalom
Város Önkormányzatának 2012. évi V. számú előirányzat és költségvetési ren-
delet módosításáról szóló előterjesztéseket vita nélkül fogadta el a testület.

A Kormány által kezdeményezett adósságkonszolidációs megállapodás aláírására
felhatalmazták a polgármestert, mely a kormány és az önkormányzat között köttetik.
A bank, az önkormányzat és a kormány között kötendő háromoldalú meg-
állapodás várhatóan 2013. június 30-áig jön létre, amelynek aláírásával rea-
lizálódik a Kormány 70 százalékos adósság átvállalása Szigethalom esetében.

A házasságkötési díjakról szóló rendelet megalkotását szintén elhalasztotta a
képviselőtestület a március végi ülésre.

A testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását,
azonban a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását nem hagyta jóvá.
Vita alakult ki arról, hogy a testületi ülésen benyújtott SZMSZ javaslatokat be
lehet-e építeni bizottsági tárgyalás nélkül, így az aljegyző javaslatára csak az ere-
deti változat került szavazásra. Miután a hivatal ügyrendjét és szervezeti ábráját
a jegyző javaslatára kellene elfogadni, és ezt a javaslatot jelentősen módosította
volna Porkoláb Zoltán képviselő javaslata, így ez visszavonásra került az előter-
jesztő részéről a szavazás előtt.

Következő napirend a kötelezettségvállalásokról szóló tájékoztató volt. Erről
döntés nem született. Majd következett Bán Norbert képviselő javaslata,
amelynek értelmében Szigethalmon is kitűzésre kerül a székely zászló a polgár-
mesteri hivatalra, ezzel is kifejezve szolidaritásunkat a székelyföldi önkormány-
zatokkal. A testület támogatta a javaslatot. A döntés után a Jobbik helyi elnöke
ingyenesen átadott egy székely zászlót a hivatal részére.

A képviselőtestület visszavonta azon határozatát, amelyet a polgármester jel-
zésére a Pest Megyei Kormányhivatal törvénysértőnek tartott.

Tóth József képviselő javaslatát elfogadva a testület tájékoztatást kért a DPMV
Zrt.-től (a víz- és csatornaművet üzemeltető) a vezetők iskolai végzettségéről és
a vízminőségi ellenőrzésről.

Nyílt ülésen utolsóként tárgyalta a testület a 2013. évi költségvetés előterjesz-
tését. Hosszas vitában a polgármester javaslatait a képviselőtestület elvetette, és
helyette Porkoláb Zoltán képviselő javaslatait fogadta el. A döntések után a költ-
ségvetés elfogadását későbbre halasztották.

Zárt ülés keretében a képviselők újra akarták tárgyaltatni a januári rendes
ülésen már eldöntött témát a Szikő Kft. ügyvezetője ügyében. Mivel a téma
ugyanaz volt, mint az előző ülésen, a polgármester a határozathozatalt megelő-
zően bezárta az ülést.

Az ülés videó anyaga megtekinthető http://www.szigethalom.hu/testuleti/
testuleti20130221.html linken.

A polgármester 2013. március 6-ára és 7-ére rendkívüli ülést kezdeményezett,
de az mindkét esetben határozatképtelenség miatt elmaradt.

Polgármesteri Hivatal

Összefoglaló a testületi ülésről

V árosunk képviselőtestülete március 12-én ülésezett
legutóbb. Újságunk lapzártája március 15-e volt,
ezért szerettük volna, ha a polgármesteri hivatal

már a mostani számban tájékoztatja Olvasóinkat az ott
született döntésekről. Hivatalosan viszont azt a választ
kaptuk, hogy a jegyzőkönyvek elkészítési határideje 15 nap,
ezért csak az áprilisi Híradóban tud megjelenni a 12-ei ülés
összefoglalója. Tekintettel arra, hogy ezen a testületi
ülésen olyan lényeges döntések születtek, amelyekről
Önök időközben már több forrásból is értesülhettek (pl.
Lakihegy Rádió), lapunk szerkesztősége úgy gondolta,
hogy a gyors és hiteles tájékoztatás érdekében szükséges
rövid, előzetes tájékoztatást adni Önöknek a fejlemé-
nyekről.

Az egyik legfontosabb döntés, hogy a március 12-ei ülésen a képviselőtestület
felmentette tisztségéből a polgármestert. Ezt a döntést a polgármester sorozatos
kötelezettségszegése miatt hozták meg a képviselők. Bár a testületi üléseken
szóban már többször is felhívták a kötelezettségszegésekre a városvezető fi-
gyelmét, a polgármester érdemben nem reagált – tájékoztatták lapunkat a fel-
mentést megszavazó képviselők. Az önkormányzati törvény előírja, hogy a pol-
gármesternek kötelessége végrehajtania a képviselőtestület döntéseit. Ezt Fáki
László több ízben is elmulasztotta. Ebből kifolyólag pedig már „kár” is érte a
várost – nyilatkozták a testületi tagok. 

Az egyik ilyen eset hátrányosan érintette a város közintézményeit,
ugyanis a képviselők korábban megszavazták, hogy elindulnak a KEOP
energiapályázaton. Ennek köszönhetően a város közintézményeit beszige-
telték volna, amely óriási energia-megtakarítást jelentene a településnek.
A megtakarított pénzt pedig további fejlesztésekre, a lakossági igények ki-
elégítésére fordította volna a testület – hangzott el a testületi ülésen. 

Egészen mostanáig úgy tűnt, hogy a pályázattal minden rendben, minden
készen áll a beadásra. A polgármester által javasolt pályázatíró cég több mint
egy éven keresztül intézte a tennivalókat, hogy minden szükséges dokumentum
meglegyen. Az utolsó pillanatban viszont, amikor megnyílt a pályázat, a cég „el-
tűnt”, így mindössze egyetlen ajánlat került beadásra.

A többi között emiatt döntöttek úgy a képviselők, hogy felelősségre vonják
a polgármestert. Ezért fegyelmi eljárást is indítottak ellene, melynek idejére fel-
függesztették őt hivatalából.

Fáki László polgármester a február 21-ei testületi ülésen – amikor először
került szóba az elmulasztott pályázatok kérdése – nem ismerte el a felelősségét.
Éppen ellenkezőleg, a testület által a pályázat koordinálásával megbízott mun-
katársra igyekezett hárítani a felelősséget.

A képviselőtestület az ülésen döntött még a 2013-as költségvetésről, melyben
biztosították a civil és sportszervezetek, valamint az egyházak támogatását, a
Szabadkai utca további felújítását, illetve létrehoztak egy alapot a Mű úton járda
építésére és gyalogátkelők kialakítására. 

A márciusi testületi ülés további részleteit a Szigethalmi Híradó következő
számában közöljük.

Szilvay Balázs

Kiegészítés
Olvasónk, Lévai György a Szigethalmi Híradó februári számában megjelent,
Összefoglaló a közmeghallgatásról címet viselő cikk kapcsán azt az ész-
revételt tette, hogy ő nem közhasznú foglalkoztatottként, hanem a Nemzeti
Értékelvű Párt elnökeként, a közhasznúak érdekében tette fel kérdéseit a
február 18-ai közmeghallgatáson.

Szerk.

E l ő z e t e s  a  k é p v i s e l ő t e s t ü l e t
m á r c i u s i  ü l é s é r ő l
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A népegészségügyi intézet akcióellenőrzése
a nemdohányzók védelmében

Adohányzás visszaszorításának egyik kiemelt területe a nemdohányzókat
érintő dohányfüst expozíció (passzív dohányzás) kiküszöbölése. Ennek

fontos eleme a lakosság tájékoztatása és véleményformálása mellett a
törvényi szabályozás betartásának ellenőrzése.

2012. január 1-jén lépett hatályba a Nemdohányzók Védelméről Szóló
Törvény (Nvt.) módosítása, amely többek között megtiltotta a közforgalmú
intézmények és a munkahelyek zárt tereiben a dohányzást. Ez év január
1-jétől több olyan módosítás lépett életbe, amelyek a jogszabály
gyakorlati alkalmazását, az élet adta helyzetekhez való igazodást segítik.
Ilyen módosítás volt például, hogy már nemcsak a szórakoztató,
vendéglátóipari egységek, hanem bármely közforgalmú intézmény előtt
nyitva áll az a lehetőség, hogy nemdohányzóvá nyilvánítsa a létesítményt.
Ez esetben nyílt térben sem kell kijelölni dohányzóhelyet. 

Az Nvt. előírásainak alkalmazása során felmerült gyakorlati kérdések és
válaszok az ÁNTSZ honlapján „Gyakran Ismételt Kérdések” címmel meg-
találhatók. 

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által koordinált, február 18. és március
3. között zajló akció keretében Intézetünk a Ráckevei és a Szigetszent-
miklósi Járás illetékességi területén összesen 176 ellenőrzést végzett. Az
ellenőrzött egységekben jogszabálysértést 3 esetben tapasztaltunk, mely
ügyekben eljárás indult.

Az ellenőrzések során felügyelőink a dohányzást tiltó táblák szabály-
szerű kihelyezését, a dohányzóhelyek kijelölésének megfelelőségét, va-
lamint a dohányzási korlátozást megsértő személyeket ellenőrzik, jogsza-
bálysértés esetén egészségvédelmi bírság kiszabását kezdeményezik.
Fontos azonban, hogy a törvényi rendelkezések betartását nem csak az
akcióellenőrzések alkalmával, hanem azon kívül is, folyamatosan vizs-
gálják.

Intézetünk tapasztalatai azt mutatják, hogy a közforgalmú intézmények
tulajdonosai, üzemeltetői és az állampolgárok is megértették a nemdo-
hányzók védelméről szóló szabályozás fontosságát, támogatják azt, és
alapvetően jogkövető magatartást tanúsítanak.

Nem árt minél többször hangsúlyozni azt a tényt, hogy a dohányzás a
legjelentősebb megelőzhető halálok a fejlett országokban, így Magyar -
országon is. A dohányzás felelős a rák okozta halálozások mintegy
negyedéért, illetve a bekövetkező halálesetek 15%-áért. 

Ezért fontos a dohányzás visszaszorítása, és ennek érdekében a lakosság
további támogatása a törvény rendelkezéseinek betartásában és be -
tartatásában.

PMKH Ráckevei Járási Hivatal

Avonatkozó jogszabályi rendel-
kezések módosításával kapcso-

latban szükséges intézkedések fo-
lyamatban vannak. Azok hatályba

lépéséig a földhivatalok a zártkerti
földekre vonatkozóan a földhaszná-
lati nyilvántartásba történő regiszt-
rálással kapcsolatban ügyintézé-
süket felfüggesztették.
Ezen intézkedések a külterületi fek-
vésű földek használóit nem érintik, a
külterületi fekvésű földek használatát
a hatályos jogszabályok rendelkezé-
seinek megfelelően továbbra is be
kell jelenteni.
Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala

a zártkert tulajdonosok részére a földhasználati
regisztrációval kapcsolatosan

A Kormány döntése értelmében a zártkerti fekvésű földek használóinak nem
kell földhasználatukat a földhasználati nyilvántartásban regisztráltatniuk.

K Ö Z L E M É N Y

TEGYÜNK AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT!

2000-ben a Párizsi Charta február 4-ét a „Daganatos beteg-
ségek elleni küzdelem” napjává nyilvánította. Az idei köz-

ponti vezérgondolat: számoljunk le a tévhitekkel!
Tévhit: A rák kialakulása sorsszerű, semmit nem tehe-
tünk ellene.
Az igazság: A leggyakoribb daganatos betegségek har-
mada megelőzhető.
• a dohányzás mellőzésével,
• zöldségben, gyümölcsben gazdag, zsírban szegény táplálko-

zással,
• rendszeres fizikai aktivitással (legalább napi 30 perces

tempós gyaloglás),
• a túlsúly, az elhízás megelőzésével/megszüntetésével,
• az alkoholfogyasztás mellőzésével vagy mértékletes alkohol-

fogyasztással.
Tévhit: A rák diagnózisa egyet jelent a közeli és elkerül-
hetetlen halállal.
Az igazság: Számos daganatféleség gyógyítható vagy jól
kezelhető, de ennek feltétele a korai észlelésük.
• a népegészségügyi szűrővizsgálatok igénybevételével

- emlőszűrés: 45-65 éves nők kétévente meghívólevéllel
- méhnyakszűrés: 25-65 éves nők legalább háromévente

meghívólevéllel
- vastagbélszűrés: háziorvos segítségével

• testünk jelzéseinek észlelésével, szükség esetén orvoshoz for-
dulással

- az emlő, here, bőr önvizsgálatával,
- a két héten túl is fennálló rendellenességek orvosi kont-

rolljával (vérzés, váladékozás, köhögés, széklet-, vizeletü-
rítés jellegének megváltozása)

• a háziorvos felkeresésével legalább kétévente még panaszok
és tünetek híján is.

Egészségünk legalább
felerészben saját

döntéseinken múlik!

PMKH Ráckevei
Járási Hivatal Járási

Népegészségügyi Intézete
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2013. január hónapban Szigethalom ille-
tékességi területén gépkocsi lopás nem

történt.
Gépkocsi feltörés 1 db volt a Sugár utcában.

Betöréses lopás 4 db történt a Mátyás, Mókus,
Szarvas, Aradi utcákban. Az ismeretlen elkö-
vetők 2 esetben ajtó befeszítésével, 1 esetben
ablakbetöréssel, és 1 alkalommal lakatpánt le-
feszítéssel jutottak be a kiszemelt épületekbe. 

Rablás bűncselekményt nem regisztráltunk.
A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság

Bűnügyi Osztályának munkatársai és a BRFK
XXI. Kerületi Rendőrkapitányságának munka -
társai közösen jelentek meg 2013. február
28-án egy halásztelki családi háznál, ahol a
szigetszentmiklósi nyomozók 32 tőből álló
kábítószer ültetvényt, és a termesztéshez szük -
séges berendezéseket foglaltak le. Az intézkedő
rendőrök a helyszínen elfogták R. Zoltán 39
éves, és K. Zoltán 43 éves szigetszentmiklósi
férfiakat, akik a vallomásuk során elmondták,
hogy saját használatra termesztették a
növényeket. Velük szemben – őrizetbe vételük
mellett – termesztéssel elkövetett kábítószerrel
visszaélés bűntettének megalapozott gyanúja
miatt folytat eljárást a Szigetszentmiklósi
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya. 

Emberölés bűntettének megalapozott
gyanúja miatt folytat eljárást a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya egy 59
éves szigetszentmiklósi férfi ellen, aki 2013.
március 1-jén a reggeli órákban bejelentést tett
telefonon a Szigetszentmiklósi Rendőr kapi -
tányság Ügyeletére és elmondta, hogy öt
perccel korábban megölte az édesanyját.
Munkatársaink a bejelentő által megjelölt
helyszínre mentek, ahol megbizonyosodtak
arról, hogy a bejelentés valós. A házban a
rendőrök holtan találták a bejelentő 81 éves
édesanyját.

A férfit a rendőrök a helyszínen elfogták és
előállították a Szigetszentmiklósi Rendőrkapi -
tányságra, ahol kihallgatását követően őrizetbe
vették. Az 59 éves K. József ellen a további
eljárást szakértők bevonásával folytatja a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya. 

A Bűnügyi Osztály eljárást folytat a Btk. 316.
§ (1) bekezdésébe ütköző és az (5) bekezdés b)
pontja szerint minősülő – figyelemmel a (2) be-
kezdés II. fordulat d) pontjára – nagyobb ér-
tékre elkövetett betöréses lopás bűntettének és
más bűncselekmények megalapozott gyanúja
miatt H. József dunavarsányi lakos és társai
ellen. Az eljárás eddigi adatai alapján neve-
zettek a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság

illetékességi területén – Szigethalmon is –
számos betöréses lopásos bűncselekményt kö-
vettek el. Az elkövetők ellen az eljárás – elő-
zetes letartóztatásuk mellett – jelenleg is folya-
matban van. 

A Bűnügyi Osztály beosztottjai 2013.
február 6-án Dunaharasztiban, egy családi
házban 77 tőből álló kábítószer ültetvényt, és
az ezek termesztéséhez szükséges beren de -
zéseket foglaltak le. A helyszínen a nyomozók
elfogták és őrizetbe vették a 36 éves L. Pétert,
aki ellen visszaélés kábítószerrel bűntett
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
indítottak eljárást. A bűncselekmény elköveté -
sével megalapozottan gyanúsítható L. Péter a
vallomása során a terhére rótt bűncselekmény
elkövetését elismerte.

A Rendőrkapitányság eljárást indított a Btk.
316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) be-
kezdés I. fordulata szerint minősülő kisebb ér-
tékre elkövetett lopás vétségének megalapozott
gyanúja miatt B. Kálmán 21 éves, szigetszent-
miklósi lakos ellen. Nevezett megalapozottan
gyanúsítható azzal, hogy 2013. március 9-én
06:45 körül egy szigetszentmiklósi családi
házhoz tartozó bekerített helyre csukott, de
nem zárt tolókapu nyitásának módszerével be-
hatolt, és onnan eltulajdonított egy kormány-
zárral lezárt állapotban leállított Malaguti F10
típusú segédmotorkerékpárt. Cselekményének
elkövetése során a lakókörnyezetben élők a
bűncselekmény közelében feltartóztatták, majd
a helyszínre visszakísérve a Szigetszentmiklósi
Rendőrkapitányság járőreinek átadták. B.
Kálmán gyanúsítottként történő kihallgatása
során a terhére rótt bűncselekmény elkövetését
elismerte. A nyomozás során megállapítást
nyert, hogy egy másik, hasonló tényállású ügy
miatt előzetes letartóztatásban volt. A fogdából
két héttel korábban szabadult. A bíróság újra el-
rendelte a gyanúsított előzetes letartóztatását.

Eljárást folytatunk a Btk. 316. § (1) bekezdé-
sébe ütköző és a (6) bekezdés b) pontja szerint
minősülő jelentős értékre dolog elleni erő-
szakkal elkövetett lopás bűntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt B. Péter 26 éves,
halásztelki lakos ellen, aki a rendelkezésre álló
adatok alapján megalapozottan gyanúsítható
azzal, hogy 2013. március 7-én a hajnali
órákban, eddig ismeretlen társával a Ráckevei
Hév vonalon húzódó kb. 240 méteres légtáp ká-
belt levágta, és azt eltulajdonította. A levágott
táp kábelt a bűncselekmény helyszínétől kb.
500 méterre gyalogosan továbbvitték, hogy
onnan azt gépjárművel szállíthassák el. Cselek-

ményük elkövetése közben az elkövetőket
megzavarták, ezért a gépkocsit és a kábeleket
hátrahagyva elmenekültek a helyszínről. B.
Péter március 7-én a délelőtti órákban megje-
lent kapitányságon, és feljelentést tett isme-
retlen tettesek ellen, akik állítása szerint reg-
gelre virradóra tehergépkocsiját eltulajdoní-
tották. A nyomozók jó kihallgatási taktikájának
köszönhetően B. Péter a későbbiek során elis-
merte, hogy a hatóság félrevezetése miatt tette
csak meg a feljelentését. Valójában a járművét
nem lopta el senki, azzal ő közlekedett. A bí-
róság a gyanúsított előzetes letartóztatását el-
rendelte.

Az elmúlt időszakban három közlekedési bal-
eset jutott a tudomásunkra. Ebből kettő volt
személyi sérüléses, egy pedig anyagi káros. 

Egy 24 éves taksonyi fiatalember személygép-
kocsijával a Kisfaludy utcában haladt, és a Dobó
Katica utcához érve nem adott elsőbbséget a
neki jobbról érkező, a Dobó Katica utcában
közlekedő személygépkocsinak és összeüt-
köztek. A vétlen személygépkocsi vezetője az
elsődleges orvosi adatok alapján könnyű sérü-
lést szenvedett. 

A másik sérüléses balesetben egy 52 éves, szi-
getszentmiklósi lakos a motorkerékpárjával a
Szabadság utcában haladt, és az Orgona utcánál
vezetéstechnikai hibát ejtett, melynek során
eleset, és könnyű sérülést szenvedett.

Személyautójával egy 36 éves szigetszentmik-
lósi hölgy a Mű úton haladt a híd felé, és balra,
nagy ívben akart bekanyarodni egy ingatlanhoz,
de nem vette észre, hogy a kanyarodás megkez-
dése előtt gépjárművét előzni kezdte egy másik
személygépkocsi, mellyel összeütköztek. Az
egyik gépkocsi egy villanyoszlopot is megron-
gált, amiről egy vezeték le is szakadt. A baleset
során személyi sérülés nem történt, de jelentős
anyagi kár keletkezett.

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság

Tájékoztatjuk a város lakóit, hogy a
Tököli Rendőrőrs járőrei az állam-

polgárokkal való jobb kapcsolattartás
érdekében az önkormányzatok támoga-
tásával egy szolgálati mobiltelefont
kaptak. A telefon mindig a szolgálatos
járőrnél van, így az közvetlenül elér-
hető, amennyiben rendőri intézkedés
szükséges. Természetesen a Rendőrka-
pitányság ismert számai továbbra is
éjjel-nappal bármikor hívhatóak.

A járőr száma: 06/30 409-8685



Pest megyében 23 mentőállomás van.
Ezekből az egyik legmegterheltebb a sziget-
szentmiklósi, amely Délegyháza, Dunaha-
raszti, Dunavarsány, Halásztelek, Sziget-
halom, Szigetszentmiklós, Taksony és Tököl
ellátásáért felel, ezért volt szükség az új
mentőautóra, amely minden Európai Uniós
előírásnak megfelel. Ez a kiemelt mentő-
egység speciális égési kötszereket is tar-
talmaz, van benne gyermektáska, amelyben
kifejezetten csecsemők ápolásához szük-
séges felszerelés van, valamint található
benne félautomata defibrillátor, és minden
olyan eszköz, ami súlyos sérültek ellátására
alkalmas.

Bóna Zoltán polgármester úr a mentőál-
lomás eszközparkjának fejlesztésére 100
ezer forintot ajánlott fel. Két fontos dolog
azonban (húzósín és medenceöv) még hi-
ányzik az autóból, melynek megvásárlá-
sához szükséges összeget Szabó József, Szi-
getszentmiklós polgármestere ajánlotta fel
saját fizetéséből. Ezúton köszönjük a támo-
gatásokat!

A tavalyi év során mentőállomásunk 6363
feladatot látott el, 3713 esetben (58,35%-ban)
közvetlen életmentéshez vonultunk, a fenn-

maradó 2650 esetben pedig háziorvosok
által rendelt őrzött (mentőápolói, mentőtiszti,
orvosi felügyeletet igénylő) szállítási felada-
tokat végeztünk. Az összes feladatok
29,23%-ában, 1864 esetben, esetkocsi
(orvos/mentőtiszt) segítsége volt szükséges.

Ezen magasnak mondható feladatszámok
mellett 295.097 km-t teljesítettünk, ebből

mintegy 182.620 km-t esetszerűen (megkü-
lönböztetett jelzés használatával) közleked-
tünk. Jellemzően reggel 7 és délután három
között kérték a segítségünket (3003
esetben). A helyszínre 55,46%-ban 15 percen
belül érkeztünk, 30,51%-ban 16-30 perc volt
a vonulási idő. A fennmaradó 14,03%-ban
olyan távolabbi helyekre mentünk, melyek a
mentési területünkön kívül esnek, és 15
percen belül biztosan nem tudunk a hely-
színre érni, viszont az aktuális mentési
helyzet és kapacitásterhelés szükségessé
tette az ilyen riasztást. 

Sikerélményünk a 2012-es esztendőben
egy 12-13 év körüli szigetszentmiklósi lány
sikeres újraélesztése volt, több alaka-
lommal pedig eszméletlen, életveszélyes
állapotban lévő gyermekeknél kezdtük
meg az ellátást, stabilizáltuk az állapotukat,
majd gyermekroham szolgálat segítsé-
gével végleges gyógyintézeti elhelyezésük
is megtörtént.

Rácz Zoltán

Új mentőautó került Szigetszentmiklósra
Amentőszolgálat fejlesztési stratégiájának megfelelően

március 6-án új mentőautót adtak át a szigetszentmiklósi
mentőállomáson. A hivatalos átadáskor Deák Csaba görög ka-
tolikus parókus a történelmi egyházak nevében megszentelte
az új járművet és a mentőállomás épületét. Az átadásnál Szabó
József, Szigetszentmiklós, Bóna Zoltán, Dunavarsány, és Kreisz
László, Taksony polgármestere is jelen volt.
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TISZTELT SZÜLŐK,
NAGYSZÜLŐK!

Kérjük, hogy adójuk 1%-ával segítsék óvodánk
alapítványát. A befolyt összegből az óvodák
játék és sporteszközeinek bővítését valósítjuk
meg, megszépítve, gazdagítva az óvodás
éveket. Támogatásukat előre is köszönjük a
közel 800 szigethalmi óvodás gyermek ne-
vében.

A kedvezményezett adószáma:

18687738-1-13

A kedvezményezett neve:

A SZIGETHALMI ÓVODÁSOKÉRT
ALAPÍTVÁNY

Köszönettel:
Zoltay Árpádné a kuratórium elnöke

ASzigethalmi Óvodásokért Alapítvány ezúton
mond köszönetet a Heni Szépségápoló Keres-

kedelmi Kft.-nek, amely évről-évre 120.000 Ft ösz-
szeggel támogatja Alapítványunkat.

Köszönjük a gyermekek nevében!

Mi, szülők, akik részt veszünk a szerdánkénti foglal-
kozásokon, ezúton szeretnénk köszönetet mondani

a Baba-Mama Klub szeretetteljes, odaadó munkájáért, a
nagyszerű foglalkozásokért (baba-farsang, mondókák,
énekek, gyakorlati tanácsok stb.) a klub vezetőségének:
Balogh Istvánné Marikának, Bata Éva néninek, Kovács
Imréné Sacinak, Pálóczi Lászlóné Mártinak.
Szeretettel várunk minden 0-3 éves korú babát, akik nem
férnek be a bölcsődébe.

Érdeklődni lehet a 06/20 237-2519 telefonon.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Referencia intézményi felkészítés
a Négyszínvirág Óvodában

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott tá-
mogatás társfinanszírozásával valósult meg a Társa-
dalmi Megújulás Operatív Program keretében a
TÁMOP-3.1.7-11/1 pályázati projekt, melynek záró be-
számolóját tartották a Négyszínvirág Óvoda Narancs-
sárga bázisóvodájában 2013. március 7-én.

A „Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban taníthas-
sunk” mottót viselő rendezvényen a polgármester meg-
nyitóját követően Tasnádi Tünde óvodavezető beszélt
arról, hogy a projekttel elnyert 3 000 000 forintos támo-
gatásból az óvodapedagógusok az intézmények közti
kommunikáció javítását szolgáló képzéseken vehettek
részt. Céljuk, hogy az itt szerzett tudást fokozatosan to-
vábbadják kollégáiknak, és beépítsék az intézmény min-
dennapos munkájába. Az általános ismertető után az ok-
tatáson résztvevők mondták el tapasztalataikat, össze-
gezték a hét hónapot átölelő projekt eredményeit.
Végezetül, a projektet kötetlen szakmai beszélgetéssel
zárták le. 

Négyszínvirág Óvoda
Szigethalom
http://negyszinviragovoda.hu/
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a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Sziget-
szentmiklósi Tankerülete fenntartásában mûködô
általános iskolákba történô beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre történő ál-
talános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2013. április 8–9. (hétfő, kedd) 8.00-tól 18.00-ig
Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-éig született gyermekét a szülő

köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint ille-
tékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazono-
sítására alkalmas,

a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet
igazoló hatósági igazolványt (vagyis a lakcímkártyát),

és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolást kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szigetszentmiklósi Tankerü-
letének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

dr. Pálos Annamária
tankerületi igazgató

FELHÍVÁS

2013. 
Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó településrészek nevét az alábbiakban közöljük:

Település: SZIGETHALOM

1. GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA (2315 Szigethalom, Thököly utca 37.) Felvételi körzete:

Nem állami fenntartású iskolák a tankerületben:
• Bocskai István Református Oktatási Központ – Óvoda, Általános Iskola,

Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
(2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc u. 17.)

• Majosházi Református Általános Iskola
(2339 Majosháza, Kossuth u. 22.)

Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény:
Szent István Általános Iskola
(2315 Szigethalom, Szabadkai út 64.) sni-tagozata, mely a szakértői és rehabilitá-
ciós bizottság szakvéleménye alapján enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékos
tanulók ellátását végzi Szigethalom közigazgatási területén.

2. SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA (2315 Szigethalom, Szabadkai út 64.) Felvételi körzete:

Akácfa u. 
Amur köz 
Andrássy u. 
Angolna köz
Arató u.
Árnyas u. 
Árpád u.
Attila u.
Barackos köz
Barackos u.
Batthyány L. u. 
Béke u. 
Bogrács köz
Bornemissza u.
Busa köz
Compó köz
Csáki u. 
Csemete köz
Cseresznyés u.

Csillag köz
Csillag u.
Csokonai u.
Csuka köz
Deák F. u. 
Déryné u.
Diófa u.
Dob u.
Dobó István u. 
Dobó Katica u.
Duna sétány
Dunasor
Dunasziget
Egri u.
Endresz Gy. u.
Eper u.
Erdészlak
Erdő u. 
Erdőszél u. 

Eszterházy P. u.
Fácán köz
Fácán u.
Fenyő u.
Fogas köz
Fogoly u.
Fürj u.
Gábor Á. köz
Gábor Á. u. 
Gárdonyi G. köz
Gárdonyi u.
Gere tanya
Gyöngyösi u. 
Gyöngyvirág u. 
Harkály u.
Hársfa u.
Határ u.
Hold u. 
Honvéd köz

Honvéd út
I-XXII. u. 
Ibolya u.
Irányi D. u. 
Iskola köz
Iskola út
Jókai köz
Jókai tér
Jókai u. 
Kagyló köz
Karám köz
Kárász u. 
Katona J. u. 
Keszeg u.
Kinizsi u. 
Kisfaludy u.
Koszorú u. 
Kölcsey F. u. 
Könyves K. köz

Könyves K. út
Ledina dűlő
Lejáró út
Madách u. 
Mária u. 
Márna köz
Mátyás u. (Sza-
badkai u. és Erdő
u. közötti sza-
kasza) 
Medve u.
Meggyfa u.
Mikes K. u. 
Mikszáth u. 
Mókus u. 
Móricz Zs. u.
Munkácsy u.
Muskátli u. 
Nadály köz

Nagy Lajos u. 
Nefelejcs u. 
Nyár u. 
Nyárfa u. 
Nyúl köz
Nyúl u. 
Orgona u. 
Őz u. 
Pázmándi u. 
Petőfi u. (Sza-
badkai u. Határ u.
közötti szakasza)
Piac u. 
Pinty u. 
Ponty u. 
Rakéta u. 
Rákóczi u. 
Rezeda u. 
Róka u. 

Rozmaring u. 
Rózsa u. 
Rubicon köz
Sas u. 
Sport u. 
Sugár u. 
Sügér köz
Süllő köz
Sün u. 
Szabadkai u. (Sza-
badkai u. és Du-
nasor közötti sza-
kasza) 
Szabadság u. (Va-
dászház u. felé eső
szakasza) 
Szarvas u. 
Százszorszép u. 
Széchenyi u. (Sza-

badkai u. és Nyár
u. közötti sza-
kasza)
Szegfű u. 
Szélső u. 
Sziget köz
Szigeti út 
Táncsics u. 
Táncsics u. 
Thököly I. u. 
Tompa M. u. 
Tölgyfa u. 
Vadászház u. 
Viola u. 
Vízmű u. 
Vörösmarty u. 
Zerge köz
Zerge u. 
Zrínyi u. 

Ady Endre u.
Agyag u. 
Aradi u.
Arany János u.
Árpád fejedelem u.
Átjáró köz
Babits M. u. 
Balassi B. köz
Belső u.
Bem u.

Bercsényi M. köz
Berzsenyi D. köz
Dózsa Gy. u. 
Eötvös u.
Fekete u.
Fiumei köz
Fiumei u.
Gagarin u.
Gorkij u.
Gyalog u.

Halom köz
Homok köz
Homok u.
Horváth u.
Hunyadi J. u.
Ifjúság u.
Illyés köz
József A. u. 
Juhász Gy. u. 
Kandó K. u. 

Karinthy F. u. 
Kassai u. 
Kavics köz
Kavics u. 
Kis Duna köz
Klapka u. 
Kolozsvári u. 
Kossuth L. u. 
Kosztolányi D. u. 
Külső Mű út 

Lajos u.
Mátyás u. (Szabad -
kai u. Mű út kö-
zötti szakasza) 
Máv őrház - Ka-
kukkfű u.
Mező u.
Móra F. u. 
Mozdony u.
Mű út 

Nagyváradi u. 
Nap u. 
Petőfi u. (Szabad -
kai u. Mű út kö-
zötti szakasza) 
Radnóti Miklós
köz
Rejtő köz
Sétáló u. 
Sóderos u. 

Szabadkai u.
(Mező u. és Sza-
badság u. közötti
szakasza)
Szabadság u. (Sza-
badkai u. és Fiu mei
u. közötti szak.) 
Széchenyi u. (Sza-
badkai u. és Fi-
umei u. közötti

szakasza)
Szilágyi Lajos köz
Szilágyi Lajos u. 
Tégla u. 
Temesvári u. 
Váci M. köz
Váci M. u. 
Vasvári Pál u. 
Veres Péter u. 
Vosztok u.
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Tanórán kívüli programok
• tanulmányi kirándulások, erdei iskola, táborok
• múzeum-, mozi- és színházlátogatás • farsang, „Ki mit tud?”
• sportfoglalkozások, játékos sportdélutánok
• dráma, zongora- és furulyaoktatás
• énekkar • városi rendezvények rendszeres látogatása 

Környezet- és természetvédelem
• terdőtakarítás, öko-tó gondozása
• parlagfű elleni küzdelem, fa- és virágültetés, környezetvédelmi versenyek
• természetjárás, teljesítménytúrázás, kerékpártúra

Hagyományok
• Széchenyi névadó hét • Gálaműsor
• „Akire névadónk is büszke lenne”, „Év tanulója”, „Év sportolója”, 

„Év tanára” díjak átadása

Bemutatkozunk

AGróf Széchenyi István Általános
Iskola 1988 óta működik. Je-

lenleg 13 alsó tagozatos és 11 felső ta-
gozatos osztályunk van. Tanulóink ki-
váló eredményeket érnek el kistér-
ségi, megyei, országos és nemzetközi
versenyeken. Differenciáltan nevelik-
oktatják a pedagógusok az átlagosnál
tehetségesebb, az átlagos képességű
és a többiektől valamelyik részképes-
ségben lemaradó tanulókat. A tanó-
rákon kívül a gyermekeknek szám-
talan lehetőség kínálkozik arra, hogy

megtanulják a számukra vonzó kifejezési, megismerési formákat. Al-
kalom van a sakk, a zenetanulás, a kézművesség, a festészet, a néptánc
és a színjátszás elsajátítására.

Egyed Jolán igazgató

Minősítő okleveleink
• OKAIM Minőségfejlesztési Védjegy • Örökös ÖKOISKOLA
• „Virágos Magyarországért” Virágos Iskola miniszteri díj
• Miniszteri elismerő oklevél • Regisztrált Tehetségpont

Tehetséggondozás
• matematika, testnevelés, angol szakkör
• kooperatív tanulásszervezés
• differenciált foglalkozások • tanulmányi versenyek

Integrálás - fejlesztés
• sajátos nevelési igényű és többségi tanulók gyüttnevelése
• logopédiai, pszichológiai foglalkozások

és készségfejlesztés
• hátrányos helyzetű tanulók segítése

Elérhetőségek:
Tel.: 06/24 400-621
Honlap: www.szechenyi-iskola.hu

Bemutatkozik a GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN Általános Iskola
Sok szeretettel várjuk a leendő 1. osztályos tanulókat
és szüleiket a beiratkozásra, amelynek időpontja: 
2013. április 8–9. (hétfő-kedd) 8 –18h
Helyszín: Gróf Széchenyi István Általános Iskola 
2315 Szigethalom, Thököly u. 37.

Igazgatóság

Gróf Széchenyi István Általános Iskola
Szigethalom 2013 –- 2014

2013. április 8. (hétfő)

2013. április 9. (kedd)

2013. április 10. (szerda)

2013. április 11. (csütörtök)

2013. április 11- 12.
2013. április 12. (péntek)

8 órától 10.45-ig nyílt tanítási órák
a szülőknek.
14 órától „Koktél” és „Komplex”
járási tanulmányi versenyek.
14 órától az 1-2. évfolyam
részére járási matematika verseny.
14 órától kézműves foglalkozások
és sportversenyek, tanár-diák 
mérkőzések.
Költészet napi megemlékezés
17 órától SZÉCHENYI-GÁLA
Ásványkiállítás
Projektnap
„Akikre névadónk is büszke
lenne” díjak átadása

Névadó hét
a Gróf Széchenyi István Általános Iskolában
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Iskolánkban február 8-án került sor az alsó tagozaton,

15-én pedig a felső tagozaton a farsangi bálra. A vidám
hangulat garantált volt mind a két napon, a gyerekek a

legváltozatosabb maskarákat, álarcokat öltötték magukra,
szórakoztatván a megjelent nagyszámú szülői és tanári né-
zőközönséget, illetve saját magukat. Ezen a napon a tel-
jesség igénye nélkül megszállták az alsó tagozat ebédlőjét
varázslónők, boszorkányok, bohócok, csontvázak, kalózok,
rablók, cowboyok, és mindenféle egyéb varázslatos, me-
sebeli szereplők, de még mindenki nagy kedvence, Spon-
gyabob is megtisztelt bennünket jelenlétével, igaz, barátját,
Patrikot ezúttal nem hozta magával. Felső tagozaton a far-
sang egy kis társadalomkritikával indult a 8.c osztály jó-
voltából, de ellátogatott hozzánk Kleopátra és fényűző ud-
vartartása, találkozhattunk a zöld Marslakókkal, ellátta az arra fogékony diákokat Luci Feri tanár úr ördögi életvezetési
tanácsokkal, és végül egy, a Rednex-féle Cotton Eye Joe című retro slágerre „Gangnam Style” stílusban előadott táncot

nézhettünk meg. A csoportos osztályjelmezek után pedig itt is az
egyéni szereplők jöttek, kezdve a kommandósoktól, a különféle küz-
dősportolóktól, télapótól egészen a kisvakondig és a vérszomjas
zombikig. A helyezést elérő tanulók tortával,
a diákok, és mi, tanárok pedig egy öröm-
teli, mosolygós, vidám nappal gazda-
gabban távozhattunk.

A farsangi rendezvényekről ké-
szült képek megtekinthe-

tőek iskolánk facebook
oldalán. Most csak
egy kis ízelítőt adunk
belőlük.

Mucska Gábor
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10. oldal

„Fitt lett” Halom
A XII. Fitt-Lesz Halom (március 9.) eseményei képekben
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Jókedv és mozgás minden mennyiségben!

Áprilisban egyesületünk két merőben eltérő
programot ajánl a természet és a mozgás „sze-
relmeseinek”.

Április 7-én a tököli parkerdőben tartjuk a
„hajszát” a tojások után. Ez egy furcsa „hibrid”
játékos verseny lesz (tájékozódás és futás, az
utóbbit sétára is lehet cserélni). A díjazás mi is
lehetne más így húsvét táján, mint csokitojás. A
nevezési díj jelképes: 200 Ft. A résztvevőknek
megadott pontokat kell felkeresniük az er-
dőben, ahol 1-1 különböző színű kartontojást

kapnak. Az első az lesz, aki legelőször össze-
gyűjti a 4 eltérő színt. Persze minden célba ér-
kező kap ajándékot. Győztes pedig minden
célba érkező, hiszen egészséges környezetben,
társaságban vidáman tölti délutánját. Nevezni
az erdészháznál lehet a tököli parkerdőben a P
négyzet S sáv jelzés találkozásánál 14 és 15 óra
között.

Április 13-án meglátogatjuk Márton-hegyét,
ahol hazánk legősibb kolostora áll. Pannonhalma
jelkép, a keresztény magyar államiság jelképe. 

Amellett, hogy lehetőség lesz az ősi apátság
megtekintésére, még egy teljesítménytúrán is
részt veszünk. A választható távok: 10, 20 és 30
kilométer. A túra nagy része a Szent Márton za-
rándokúton halad, így aki szeretné, a helyszínen
megvásárolva a zarándokút igazolófüzetét, el-
kezdheti végigjárni a S sávval jelzett zarándo-
kutat.

A túrára egyesületünk különbuszt szervez
rendkívül baráti áron. A buszra Sziklavári Sán-
dornénál lehet jelentkezni. Elérhetősége a
www.szigethalmite.hu honlapon megtalálható.

Nád Béla 
a Szigethalmi TE tiszteletbeli elnöke

Ez a kötelesség azonban nem az a megszo-
kott, nyögvenyelős-muszájos, ez a …de
jó, hogy ott lehetek típusú volt. Az elmúlt

évek sikerei, a résztvevők százainak mosolygós,
elégedett arca jelent meg lelki szemeim előtt,
mikor reggel otthonról elindultam.

Ki az a sportot szerető ember, akinek ne tá-
madna fergeteges jókedve ilyen emlékképektől.

No, a 2013-as Fitt-Lesz Halom „hozta” az előző
évek nyüzsgős-zsivajos formáját, sőt… Ez a ren-
dezvény olyan, mint a jó bor, ami az évek múl-
tával egyre jobb lesz. A rendező Szigethalmi TE
remek „borászt” talált Lang Mónika személyében,
aki minden évben új zamattal bolondítja meg a
rendezvényt. Az pedig egyenesen csodálatos,
hogy évről-évre egyre nő a rendezvényen részt-
vevő, ott segítő egyesületek, közösségek száma.
(Elnézést, hogy nem sorolom fel őket, de már a
puszta felsorolás is egy oldalt elfoglalna.)

Az idén is több százan jöttek, hogy együtt mo-
zogjanak, hogy baráti társaságban, sporttársak
között töltsék el a napot.

Már reggel 8-kor több tucat lelkes futó vágott
neki a csuszpájzos földutaknak, hogy az 5 (a szta-
hanovisták 10) kilométert letudják. 

Alig ért véget a futás, már kezdődött is a
zumba. Hű, férfitársaim, ez ám a sport! Ezt még
nézni is maga a „Nirvána”. Nekem a Flashdance
című film ugrott be.

Míg a tornateremben zumbáztak, egy kisebben
a jövő nagy sportolói ismerkedtek a mozgás örö-
mével. 

Ezután jött a sprintfutás, majd a pingpong, a
harcművészek bemutatója, és Katus Attila, a
sztárvendég. 

Bizony este 6-ig zsongtak és zsibongtak az is-
kola falai. Izzadt, fáradt, de elégedett résztvevők
százai töltötték meg a termeket.

Ha 2013. március 9-ére visszagondolok majd
egyszer, biztos, hogy ezek a szavak jutnak
eszembe: mozgás, összefogás, egészség.

Köszönöm a szervezőknek és a támogatóknak!
Köszönöm, hogy részese lehettem ennek a
remek napnak. A résztvevőknek pedig csak any-
nyit: találkozunk Veletek jövőre ugyanitt!

A Szigethalmi TE programajánlatai
április hónapra

Március 9-én fél nyolc felé érkeztem a Gróf Széchenyi István
Általános Iskolába. A Szigethalmi TE tiszteletbeli elnökeként
„kötelességem” volt részt venni a 2013-as Fitt-Lesz Halmon.

Kéz a kézben

Az utolsó méterek

Katus Attila és „követői”

Útbaigazítás



Február 25-én lezajlott a Városi Szavalóver-
seny a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban,
több mint negyven versmondó részvéte-

lével. A szülők, pedagógusok, kísérők és érdek-
lődők a könyvtár rendezvénytermében szemé-
lyesen, és a nagy érdeklődésre való tekintettel
az aulában felállított kivetítőn követhették végig
az eseményeket. A versenyről felvétel is készült,
a DVD megtalálható a könyvtárban. A zsűrinek

nagyon nehéz dolga volt kiválasztani a legjob-
bakat, néha csak egy-egy ponton múltak a he-
lyezések. A szünetekben vendéglátás, bábelő-
adás és kézműveskedés várta a résztvevőket. 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvény si-
keréhez. Köszönjük az Édesanyák Klubjának a
finom házi süteményeket, Regényi Arankának
a friss pogácsákat, a Csengettyű Bábcso-

portnak a szórakoztatást, Domonkos Istvánnak
és Kalmár Andrásnak a technikai eszközöket
és segítséget. 

Köszönjük a gyerekeknek a csodálatos vers-
mondást, amivel megajándékoztak minket! Kö-
szönjük a két felnőtt versmondónak, Dr. Bata
Pálné Éva néninek és Jakab Juditnak a példamu-
tatást, reméljük, jövőre több követőjük is akad! 

Vékonyné Szoboszlai Éva

„ Játék a költészetben” – Városi Szavalóverseny

Ovisok:

3-4. oszt.:

7-8. oszt.:

Gratulálunk!

1-2. oszt.:

5-6. oszt.:

1. hely
2. hely
3. hely

1. hely
2. hely
3. hely

1. hely
2. hely
3. hely

1. hely
2. hely
3. hely

1. hely
2. hely
3. hely

Csiba Attila
Balogh Zsanett
Csabai Lajos

Budai-Kovács Marcell
Varga Alexandra
Márton Gergő

Stud Renáta
Krizsa Gergő
Sándor Zsófia

Bálint Jázmin Tímea
Balogh Zsófia
Tézsla Kíra

Holodov Anna
Szedlár Krisztina
Fehér Fanni és
Kiss Liliána Melody

Szigethalmi Híradó – 2013. március12
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Apukámmal pár éve tortillát készítettünk a családnak,
akkor félkészen vettük a tésztát, de most kaptam egy szuper
receptet, amit a barátaim örömére ki is próbáltam.

Tortilla tészta 
Hozzávalók: 25 dkg kenyérliszt, másfél teáskanál só, 5 dkg
zsír vagy Rama, 2 dl langyos víz.
Elkészítés: A lisztet és sót egy keverőtálban összeszitáljuk,
majd a zsiradékkal elmorzsáljuk. A közepébe a vizet bele-
öntjük, egy villával eldolgozzuk. Áttesszük egy lisztezett desz-
kára, kb. 5 percig a tenyerünkkel átgyúrjuk (épp úgy, mint a
kenyeret). Akkor jó, amikor sima és nyúlós. Folpackba cso-
magolva minimum 30 percig pihentetjük. Dió nagyságú go-
lyókat sodrunk a tésztából, ezeket kinyújtjuk. Forró, nehéz
aljzatú sütőlapon vagy serpenyőben kisütjük.

Saját töltelék 
A csíkokra vágott csirkemellet
forró olajban átsütöm, sózom,
borsozom, kentucky vagy mexicói
fűszerkeverékkel megszóróm,
hozzáadom a szeletelt hagymát,
laska gombát, kaliforniai pap-

rikát, majd felöntöm édes-savanyú és chilis szója szósszal,
kevés paradicsompürét is adok hozzá, majd jól összefor-
ralom. A tejfölt összekeverem fokhagymával, sóval, borssal.
Tálaláskor a tortilla lapot megkenem a tejföllel, ráteszem a
husit, reszelt sajttal megszórom és feltekerem.
Jó étvágyat kívánok!

Suhai Tímea

Idén az áprilist húsvéti locsolással és bolondozással kezdjük.
Április elsején, bolondok napján mindig valami tréfát

eszelnek ki a jókedvű emberek, gyerekek. A költészet napja
alkalmából egy Zelk Zoltán vers részletével üdvözlöm a ta-
vaszt.

„Napfény az ebéded, / szellők simogatnak:
így élsz vidáman, / hírnöke tavasznak”

Hagyományok és receptek
Április – Szent György hava
„Szent György hava terem nekünk virágokat,

Az sok jó szénáért az réteket megtiltat.”

Duna-parti Majális - 2013. május 1.
Helyszín: Dunasor utca 

(Karám vendéglő és a játszótér közötti szakasza,
amely a rendezvény idejére a gépjármű forgalom elől

el lesz zárva).
Részletes program a következő számban és a

www.vszk.eu honlapon!



Valahogy minden képemnek története lett. Lett ennek is, amelyet itt látnak.
Talán nem több ez a kép, mint öt-hat szín pacsmagos keveréke, vagy szívmelen-
gető bíbor, vagy más szemmel nézve borszín, némi narancs és citrom, és ha az
egészet egy kis acélkékkel, feketével vegyítjük, húzunk egy vonalat ide, meg
egyet tussal oda, karcolunk bele még kettőt, meg imitálunk vagy két karót,
akkor a vége valahogy egy NAPLEMENTE. 

Pontosan 11 hónap alatt kerekedett ki az a majd száz fotó, amelyből úgy negy-
vennégyet mutattam meg a szigethalmi Városi Szabadidőközpontban 2013. feb-
ruár 9-étől, és végül ez a fotó lett édesanyám kedvence. 

S ha Ön is akarna ilyen képet, mi a recept? Először is, legyen jó fáradt. Végig-
rohanván az egész napot, munkával, ügyfelekkel, az őszi szárazság porával, estére
már az ember lánya felüdülésnek éli meg, ha odaér a gyerekért, hogy eleget
tudjon tenni szülői kötelezettségének. A gyereknek, legalábbis az enyémnek kis
ünnep, mikor én érek előbb Szigethalomra, és el tudok menni érte, hogy együtt
térjünk utána haza. 

Az október még melegen ölelt körbe koradélután a Tököli utcában, mire a foci-
pályára értem. Elő a fényképezőgép, egy-két kattintás, és szomorúan tapasz-
taltam, hogy nem elég a fény, hogy jó fotókat készítsek a futballpályán portyázó

focikergető porontyokról.
Persze a sajátom is
köztük van… A szokásos
edzésnek hamarosan
vége, én nőként továbbra
is utálom a focit, de elfo-
gadom, a férfiaknak ez
egy nagyon fontos és
hasznos elfoglaltság, így
kimaradva annak szá-
momra nagyon agresszív
részéből, maradok annak
pihentető formájánál, és
nézem a pálya széléről.
Hogy közben valami hasz-
nosat is tegyek, megörö-
kítem a játék hevét. Ahova
csak tehetem, kísérem a
csapatot, és fényképezek.
A meccsek közötti szü-
netben sem pihen a
szemem, így történt ez
most is. A gyerekek már
szedelőzködtek, mikor a
nap lebukott a fák között,
hogy magára húzza pap-
lannak az eget, és el -
bújjon előlünk, miközben
mi azt hisszük, hogy nyu-
govóra tér. S közben a bí-
borban úszó napkorong a
világnak tőlünk nyuga-
tabbra fekvő tájain járja
égi táncát, és ragyogja be
az eget, ha épp a felhők el
nem rontják a kedvét. Úgy
látszik, aznap a felhők va-
lahogy nem akarták a
kedvemet szegni nekem
sem, úgy pózoltak az
égen a nap sugarai közt,
mint valami széjjelszórt
vattapaplan, és megannyi
színben pompáztak az
égen bíborló aranyban, s
álltak háttérként modellt
- nekem. 

A kép a szigethalmi fo-
cipályán készült, a naple-
mente sáncai „mögött” a
Városi Szabadidőközpont
bújik meg. 2012. október
elején fotóztam. 

Kiss Katalin jósnő, 
tanácsadó, 

és büszkén írva azt, hogy
SZIGETHALOM.
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Egy hétköznapi naplemente margójára
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Szigethalmi Híradó – ingyenes önkormányzati havilap
Felelôs szerkesztô: dr. Szilvay Balázs, telefon: 06/20 515-0582

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 15-e. Várható megjelenés: hónap vége.
Hirdetések megrendelése, befizetése: Polgármesteri Hivatal pénztára – Kossuth L. u. 10.

Hirdetések leadása: hirado@gmail.hu (a hirdetési összeg befizetése után!)

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
Orvosok
Dr. Ammo Ahmed felnőtt háziorvos: 06/70 938-9956
Dr. Balogh Béla fogszakorvos: 06/70 382-6599
Dr. Csipán Zoltán felnőtt háziorvos: 06/70 450-4059
Dr. Kóczah Judit fogszakorvos: 06/70 382-9536
Dr. Kővári Gábor gyermek háziorvos: 06/70 375-9845
Dr. Molnár Julianna felnőtt háziorvos: 06/70 451-5095
Dr. Parádi Enikő gyermek háziorvos: 06/70 375-9630
Dr. Vékony Irma felnőtt háziorvos: 06/70 374-9167
Dr. Zellmann Margit felnőtt háziorvos: 06/70 382-9223
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

Tisztelt Olvasóink és Hirdetőink!
A Szigethalmi Híradó szerkesztősége ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a lap-
zárta és a várható megjelenés időpontja megváltozott.
A cikkeket minden hónap 15-éig kérjük eljuttatni a hirado@gmail.hu címre. Ha kér-
désük van, vagy egyeztetni szeretnének, hívják a felelős szerkesztőt (dr. Szilvay Balázs)
a 06/20 515-0582-es telefonszámon.
Az újság várható megjelenése: minden hónap vége.
Megváltozott továbbá a hirdetések feladásának rendje. A hirdetési díjat a Polgár-
mesteri Hivatal pénztárában kell befizetni nyitva tartási időben. A hirdetés szövegét
pedig a befizetést követően kérjük eljuttatni a hirado@gmail.hu e-mail címre.
Fontos, hogy csak olyan hirdetési szöveget tudunk fogadni, amelynek díját előzetesen
rendezték a Hivatal pénztárában.
Megértésüket és segítő közreműködésüket ezúton is köszönjük!

A Szigethalmi Híradó szerkesztősége

Köszönetnyilvánítás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Hegyi István elhunyt. Utolsó útjára február
26-án kísértük el a szigethalmi temetőbe. A gyászunkban osztozó valamennyi
kedves ismerősének, barátjának, a búcsúztatóján megjelenteknek ezúton fe-
jezzük ki hálás köszönetünket. Lánya: Ili

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Kis Józsefné távozott közülünk. Utolsó útjára
március 8-án a szigetszentmiklósi altemplomban, szórásos temetéssel kísértük
el. A gyászunkban osztozó valamennyi kedves ismerősének, rokonának, és a
búcsúztatóján megjelenteknek ezúton fejezzük ki köszönetünket. Lányai,
Sebők Károlyné és családjaik

Kedves Szigethalmiak és Támogatóink! 

Kérlek benneteket, hogy adótok

1%-ával
támogassátok egyesületünket!

18037755-1-13
Köszönettel: Szigethalmi Lokálpatrióták
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KEMÉNYFA
BRIKETT

KAPHATÓ!
100% bükkfából készült,

kandallóba, kályhába,
kazánba  használható.
Tiefen Stein Kft.

Taksonyi temető mellett.
Nyitva tartás:

hétfő - péntek 7-16 óráig.
Egyéb időpontban:

06/30 940-2008.

SZIGETHALMI SZIGET SZELET
Minden hónap utolsó szerdáján a Lakihegy Rádióban (FM 107 MHz)

Kezdés: 19.07 A mûsor visszakereshetô a Hangos archívumban: www.lakihegyradio.hu


