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Erről az ülésről a márciusi lapszámban
már megjelent egy előzetes tájékoztatás
Szilvay Balázs tolmácsolásában, amely

nem teljesen fedi a valóságot. A Polgármesteri
Hivatal részéről tett helyesbítést ebben a lap-
számban olvashatják. Az erre vonatkozó meg-
keresést pont azért utasította el a Hivatal, hogy
pontos tájékoztatást kaphassanak a lakosok a
városban, annak is szűkebb körében, a képvi-
selő-testületi üléseken történtekről.

A március 12-ei ülést már megelőzte két
rendkívüli (határozatképtelen) márciusi ülés,
és a február 21-ei, költségvetési tárgyalásról
szóló ülés. Az ezeken történtek már előrevetí-
tették, hogy nem egy szokványos este elé
néznek a képviselők, de az ott történtek min-
denki számára okoztak meglepetéseket.

A február 21-ei ülésen a képviselő-testület
20 főben határozta meg a Polgármesteri Hi-
vatal létszámát. Az erre vonatkozó testületi ha-
tározat Fáki László polgármesteri döntését kö-
vetően érvényét vesztette, helyette a jegyző
által javasolt, és a költségvetési törvényben
meghatározott létszám került megállapításra. 

Erről a polgármester tájékoztatta a képvise-
lőket, majd mivel a képviselők egy része ra-
gaszkodott ehhez a döntéséhez – a létszám 20
főben való megállapításához –, a jegyző ismer-
tette, miért volt törvénysértő a testület ezen
döntése, ami a polgármesteri döntést lehetővé
tette. 

A napirendek megállapításánál Kovács Attila
képviselői indítvánnyal élt, amely Fáki László
polgármester ellen fegyelmi eljárás elrendelé-
séről szólt, majd a polgármester felfüggesz-
tésről, és fegyelmi bizottság felállításáról. 

Kisebb jogi huzavona után (mert persze a
jegyző törvényességi véleményét a helyszíni
előterjesztés miatt ott alakította ki a történtek
tükrében) az ülést végül Fáki László polgár-
mester vezette.

A fegyelmi eljárás kezdeményezésnek indo-
kait több kérdés után kapták meg a határozatot
nem támogató képviselők. Fáki László polgár-
mestert azóta a bíróság visszahelyezte foglal-
koztatási jogviszonyába.

Ezek után a testület működésére vonatkozó
alapdokumentum, a Szervezeti és Működési
Szabályzat került a képviselők elé elfogadásra,
melyet a jegyző véleményezett, illetve a képvi-
selői javaslatokat figyelembe véve átdolgozott.
A képviselők részéről a helyszínen hirtelen ki-
küldésre és kiosztásra került egy újabb módo-
sító javaslat, amely terjedelmét és súlyát te-
kintve az eredeti többszörösét tette ki. A jegyző
tett pár kísérletet arra, hogy a jogalkotásról,

annak folyamatáról, hatásáról, mindenféle ér-
vényességi kellékekről és hasonlókról tájékoz-
tassa a képviselőket, persze mindezt úgy, hogy
ő is ott látta a több oldalas anyagot először. A
jegyző megtette a törvényességi véleményét,
amit a képviselők többsége nem támogatott.
Ennek eredménye egy érvénytelen jogszabály
lett, melyet kihirdetni sem lehetett. Az eredeti
javaslat pedig, ami törvényi kötelezettségeket
tartalmazott, elutasításra került.

Ezután a polgármester által javasolt pályázat-
írók által elnyert bölcsőde pályázat önrészének
megpályázásáról döntöttek a képviselők.

Következő napirendben a Szigethalom Város
Fejlesztéséért Kötvényére érkezett banki átüte-
mezési javaslatot utasították el képviselők.

Ekkor következett a város költségvetése. A
hivatal az eredetileg működési hiányt tartal-
mazó költségvetést átdolgozta úgy, hogy a költ-
ségvetés nem tartalmazott hiányt. A javaslat
leglényegesebb részei voltak: a konyhai dol-
gozók átvétele az óvodába, képviselői tisztelet-
díjak megszüntetése, a Városfejlesztő Kft. be-
olvasztása a Polgármesteri Hivatalba, a taná-
csadói díjak csökkentése, a cafeteria juttatások
elvétele, és a Szabadkai utcai beruházás felfüg-
gesztése.

A javaslatban már nem szerepelt az alpolgár-
mester tiszteletdíja, ezért Fáki László polgár-
mester indítványozta Ferenczi Edit alpolgár-
mester tisztségének visszavonását. A képviselő-
testület természetesen ezt nem fogadta el,
ezért a polgármester írásban visszavonta az
összes feladatát az alpolgármesternek.

Itt szintén, a helyszínen került kiküldésre
egy, a jegyző által készített, és a polgármester
által előterjesztett javaslatot teljesen módosító
költségvetési koncepció, melyet előtte nem
egyeztettek az előterjesztő képviselők. Könyv-
vizsgáló, belső ellenőr, jegyző és semmilyen
pénzügyi szakember nem ellenőrizte, vélemé-
nyezte. A javaslat főbb elemei voltak: az adó-
bevételek növelése, a hivatali létszám 37 főről
20 főre való csökkentése, az intézményi költ-
ségvetések megnyirbálása. A javaslat tartal-
mazta a Szabadkai utca folytatását, de nem tar-
talmazott semmilyen döntést a Mű úttal kap-
csolatban.

A napirend közben még két helyszíni anyag
felvételét indítványozta Kerepesi Nándor kép-
viselő: az egyik indítvány a Városi Szabadidő-
központ és a Hegedüs Géza Városi Könyvtár
összevonásáról szólt. A döntést nem előzte
meg a miniszter előzetes véleménye, nem ké-
szült költséghatékonysági terv és elemezés,
amelyek törvényi követelmények.

A másik pedig az Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság, illetve a Pénzügyi és Vagyon-
gazdálkodási Bizottság összevonásáról szólt.
Ezt nem költségtakarékosság indokolta: a lét-
számon nem változtattak, nagy, 9 fős bizottság
jött létre. Fazekasné Moldván Valéria képviselő
megköszönte, hogy eddig szolgálhatta a várost
szakértelmével, és lemondott a Pénzügy és Va-
gyonellenőrzési Bizottság elnöki posztjáról.

Ezután a SZIKŐ Kft. ügyvezetői álláshelye
került felvételre napirendként Végh Balázs ja-
vaslatára, szintén helyszíni előterjesztésként.
Ezúttal nem a régi ügyvezető ellen szerettek
volna fegyelmit indítani, hanem az új ügyveze-
tővé Kungli Ferencet nevezték ki.

Ezek után olyan bonyolult jogi helyzet ala-
kult ki, melynek követeztében a képviselő-tes-
tületi döntések meghozatala lehetetlenné vált,
mivel a polgármestert a testület felfüggesz-
tette, az alpolgármester feladatai visszavonásra
kerültek, az aláírással megbízott képviselő jog-
köre pedig nem volt tisztázott.

dr. Stiebel Viktória
jegyző

Összefoglaló a képviselő-testület március 12-ei üléséről

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
A Szigethalmi Polgármesteri Hivatal 2013. jú-
nius 24. és augusztus 5. napja között –
ügyfélfogadási napokon – részleges nyitva
tartással (ügyeleti rendszerben) üzemel.

dr. Stiebel Viktória 
jegyző

Helyesbítés a Híradó előző szá-
mában megjelent, Előzetes a kép-
viselő-testület márciusi üléséről c.
cikkel kapcsolatban
A képviselő-testület nem felmentette tisztsé-
géből a polgármestert, mert ezt csak bíróság
teheti meg, hanem foglalkoztatási jogviszo-
nyából felfüggesztette.
A fegyelmi eljárás kezdeményezése során fel-
olvasottak alapján nem hangzott el olyan sú-
lyos kötelességszegés vagy törvénysértés,
ami alapján „kár” érte volna az önkormány-
zatot. A kár megtörténtét bizonyítani kell. A
bíróság időközben visszahelyezte Fáki László
polgármestert a hivatalába.
A költségvetési javaslat tartalmazta a Sza-
badkai utca folytatását, de nem tartalmazott
semmilyen döntést a Mű úttal kapcsolatban,
mint ahogyan ez az előzetes tájékoztatóban
megjelent.

Polgármesteri Hivatal
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Kezdjük egy kis történelemmel.
A SZIKŐ Kft.-t 1994-ben alapította
Szigethalom Önkormányzata. A cél
a várható csatorna-beruházás lebo-
nyolítása volt. Ügyvezetője a kezde-
tekkor Dr. Schuller Gábor. Ezzel
párhuzamosan, 1994 januárjában
befejeződött Szigethalom vízberu-
házása, és megkezdődött a próba-
üzem. Szigethalom Önkormányzata
1994-ben megalapította a Sziget-
halmi Vízmű Üzemeltető Intéz-
ményt, megbízva a próbaüzem be-
fejezésével, majd a vízmű üzemelte-
tésével. Az intézmény Igazgatója én
(Kungli Ferenc) lettem.

A csatorna-beruházás szervezése
során a szükséges források előte-
remtése érdekében 1995-ben létre-
jött a Szigethalmi csatornatársulat.
Sokan emlékszünk a kamat nélkül
kapott kölcsönre, amit havi 1000 Ft-
onként fizettünk 12 évig. A Társulat
elnöke én lettem. 

A csatorna-beruházás megkezdé-
sével olyan beruházót kellett ke-
resni, aki később üzemeltet is, így
vissza tudtuk igényelni az ÁFA-t. A
megoldás a vízmű üzemeltető intéz-
mény megszüntetése, és a SZIKŐ
Kft. tevékenységének kibővítése lett
a vízmű üzemeltetésével. Ezért lett
a SZIKŐ Kft. a csatorna-beruházás
generál kivitelezője. A vezetők
szükség szerint cserélődtek, én
lettem a SZIKŐ Kft. ügyvezetője, Dr.
Schuller Gábor pedig a Társulat el-
nöke. A SZIKŐ még feladatául kapta
az intézmények karbantartását is.

A csatorna-beruházás 2002 végén
lezárult. A SZIKŐ élén 2003 márci-
usától engem Balla Dániel váltott.
Később a profiltisztítás során az in-
tézmények karbantartása kikerült e
tevékenységi körből. A jogszabályi
előírások miatt szükségessé vált egy

könyvvizsgáló kinevezése, és a fel-
ügyelő bizottság megválasztása.
Meg kell jegyeznem, hogy a fel-
ügyelő bizottság személyi összeté-
tele az önkormányzati választások
után változni szokott a mindenkori
erőviszonyok szerint. Így történt ez
2010-ben is.

A víziközmű-szolgáltatási törvény
2011. év végi változása miatt 2012.
június 15-étől a SZIKŐ nem üze-
meltethetett tovább. A Kft. tulajdo-
nában lévő közművagyon ingye-
nesen átszállt Szigethalom Önkor-
mányzatára, az
üzemeltetést pedig a
DPMV Zrt. vette át. To-
vábbra is a SZIKŐ tulaj-
donában vannak
ugyanakkor az egyéb
vagyontárgyak ( jár-
művek, irodai berende-
zések stb.), amelyek
nettó 25 millió Ft ösz-
szértéket képviselnek,
valamint a még behaj-
tásra váró 22 millió Ft-
ot elérő díjtartozás. A
jogszabályi előírások és
az alapító okirat miatt a
SZIKŐ Kft.-nél 2013-
ban még szükséges a
felügyelő bizottság, va-
lamint a könyvvizsgáló
megléte.

Sokszor felmerül a
kérdés: „Minek a fel-
ügyelő bizottság?”.
Nos, a jól működő fel-
ügyelő bizottság – a tu-
lajdonos érdekében -
saját ügyrendje (műkö-
dési szabályzat) alapján
felügyeli a társaság mű-
ködését, véleményezi a
mérlegbeszámolót és

az üzleti tervet. Fontos annak isme-
rete, hogy az üzleti terv tartalmazza
a díjemelési javaslatot! Tudomásom
szerint a SZIKŐ Kft. felügyelő bi-
zottságának csak 2010 óta van
ügyrendje, arról nincs tudomásom,
hogy előtte miért nem volt. 

Tény viszont, hogy az elmúlt
3 évben a felügyelő bizottság
nem javasolta a vízdíj emelését,
ami a bizottság előzetes számí-
tásai alapján 101 millió Ft-ot ha-
gyott a szigethalmi lakosok zse-
bében!

A SZIKŐ Kft. jelenleg a vízdíj kint-
lévőség behajtásával (22 millió Ft),
a vagyonátadás befejezésével foglal-
kozik. A meglévő vagyont bérbea-
dással hasznosítja.

Ami pedig a jövőt illeti, a Kft.
előtt három lehetőség áll:

1. Feladatokat telepít hozzá az
Önkormányzat

2. Végelszámolással megszűnik. (Ez
a megoldás a legköltségesebb a szük-
séges idő és a közhasznú jelleg miatt.)

3. Beolvad egy másik társaságba.
(Az ilyen eljárásokat törvények sza-
bályozzák, melyeknek elkerülhe-
tetlen költségei vannak.)

Végül egy megjegyzés: Úgy gon-
dolom minden szigethalmi lakosnak
alapvető joga, hogy belelásson a Szi-
gethalmi Önkormányzat gazdasági
társaságai, intézményei, és a hivatala
működésébe, fenntartásuk költsé-
geibe. Remélem, hogy a SZIKŐ Kft.
iránti felfokozott érdeklődés nem
lanyhul, és sorban következik a
többi említett szervezet is!

Kungli Ferenc
ügyvezető, SZIKŐ Kft.

Múlt, jelen. Jövő?

Mostanában sokszor merül fel a kérdés: „mit csinál
a SZIKŐ”? Különböző feltételezések járnak
szájról-szájra. A facebook oldalakon is megje-

lenik: „Mennyit húznak ezek le rólunk?” és „Nem csi-
nálnak semmit, csak a pénzt szedik fel.”.
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RÉGI úJ veZeTő az egyesít   

• A korábbi vezetői időszakához milyen em-
lékek fűzik?

Annak idején, amikor ez a létesítmény megala-
kult, egy laktanyából kellett létrehozni ezt a mos-
tani intézményt. Nagyon izgalmas feladat volt
szakmailag végigkísérni az idősotthon születését.
A közel egy évtized alatt szépen kinőtte magát az
intézmény, hozzánk került ugyanis az egész-
ségház üzemeltetése, a központi orvosi ügyelet
ellátása, a családsegítés, a támogató szolgálat
megszervezése, a jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás, és még ápolási intézet is létrejött az épü-
leten belül, ami Pest megyében egyedülálló volt.
A kellemes emlékek számomra elsősorban azok,
amelyeknek az idősek örültek. Ilyen volt az éven-
ként megtartott Pest megyei Idősek Találkozója,
ami több ezer érdeklődőt vonzott. Fontos volt az
is, hogy be tudtunk kapcsolódni a szakmai kép-
zésekbe. Ennek keretében több idősotthon ve-
zetőjének tartottunk képzéseket, egészségügyi
dolgozók továbbképzéseit szerveztük meg. Az
ezekből származó bevételek biztosították jórészt
az idősotthon és az ápolási intézet működési

költségeit, kiegészítve az önkormányzat által az
ellátáshoz nyújtott normatívával.

• Hogyan fogadták a munkatársai és a bent-
lakó idősek az Ön visszatérését?

Sok ismerőssel találkoztam, és engem is sokan
régi „bajtársként” fo-
gadtak. Az idősek közül
is többen megkerestek
már és köszöntöttek.
Nyilván ez az időszak
még a várakozásé, idő
kell ahhoz, hogy kiala-
kuljon a munkafo-
lyamat, és az elképzelé-
seim mentén tudjon ha-
ladni a csapat.

• Milyennek értékeli
azt a helyzetet, amibe
most régi új vezetőként
került?

Az idősek nappali el-
látását szolgáló épület
jelenleg nem alkalmas a
lakhatásra a beázások és

a folyamatos állagromlás miatt.
Így átmenetileg a főépületben
kellett az ott lakóknak helyet
szorítanunk. Nyilvánvalóan a fel-
újítás most az egyik prompt fel-
adat, amit elő kell készítenünk.
Mint az bizonyára sokak előtt is-
mert, az önkormányzat és a kép-
viselő-testület nemrég úgy dön-
tött, hogy a város kilép a kistér-
ségi intézményi társulásból, és a
fő hangsúly a helyi, területi ellá-
tásra tevődött át. Hozzánk tar-
tozik már Szigethalmon a böl-
csődei ellátás, a gyermekjóléti
szolgáltatás, valamint a családse-
gítő szolgálat. Jelenleg nincs
ápolási intézet, és az önkor-

mányzat szerződéssel oldja meg a központi or-
vosi ügyeletet, tehát ez utóbbi kettő került ki a
régi rendszerből, ugyanakkor új területekkel bő-
vült a feladatellátás. A cél az volt, hogy az összes
szociális ellátás, ami személyes gondoskodást
nyújt, egy irányítás alatt működjön. Ennek
vannak előnyei és hátrányai. Hátrány, hogy sok
telephelyen működik, így várhatóan a költségek
kisebb mértékben csökkennek majd még egy ve-
zető irányítása alatt is. Ugyanakkor előny, hogy
egységes szakmai arculat tud létrejönni.

• Összességében milyennek értékeli azt a
döntést, hogy Szigethalom kilépett a társu-
lásban végzett feladatellátásból?

Gazdasági értelemben egyszerű a képlet. A
normatíva és a társulásban résztvevő önkormány-
zatok hozzájárulása legtöbbször nem fedezte a
tényleges költségeket, így Szigethalomnak ezt
saját forrásaiból kellett kiegészítenie, amit lehe-
tett volna másra is fordítani. Voltak olyan ellátási
területek, amelyeket nem kért a társulásban
résztvevő többi önkormányzat, így ezeket a vá-
rosnak saját forrásból kellett finanszíroznia. Az
én feladatom az, hogy azokat az önként vállalt

Ujra van pályázat útján megválasztott igazgatója a Sziget-
halom Egyesített Népjóléti Intézménynek. Kulcsár Sán-

dorné vezetői megbízatásának lejártát követően átmenetileg
Fóris Mónika vezette az intézményt, a 2013. április 8-ai tes-
tületi ülésen pedig Kővári Gáborné igazgatói pályázata
nyerte el a képviselők többségének bizalmát. Kővári Gáborné
korábban 9 évig töltötte be a vezetői tisztséget a SZENI-nek
rövidített intézményben. Az újbóli kinevezése apropóján
kértem tőle interjút. (Riporter: Szilvay Balázs.)

A SZENI dolgozói

A romos állapotú nappali ellátó
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   ett Szociális Intézményben

feladatokat, amelyeket az önkormányzat a szoci-
ális ellátás területén fenntartani kíván, olyan gaz-
dasági menedzseléssel tartsuk fent, hogy az ön-
kormányzatnak ne kelljen annyi támogatást hoz-
záadnia. Ez ebben az évben még nem biztos,
hogy látszani fog, mivel én már egy adott költ-
ségvetéssel dolgozom, de szeretnék benyújtani
egy módosított költségvetést. Az idősotthonban
például nagyon sok olyan idős ellátott van, akik
nem szigethalmiak. Esetükben nem biztos, hogy
a mi önkormányzatunknak kell a személyi térí-
tési díj és a tényleges költségek közötti különbö-
zetet megtérítenie. Most jelenleg a teljes ellátási
díjnak csak a 80%-a van fedezve, a többit Sziget-
halom Város Önkormányzata állja.

• A feladata akkor egyrészt gazdasági, de
nyilván van „élvezetesebb”, szakmai része is
ennek a hivatásnak…

Természetesen. Épp most jövök a Négyszín-
virág Óvoda vezetőjétől, akivel egy olyan szolgál-
tatást szeretnénk pluszban nyújtani a gyermek-
jóléti és családsegítő szolgálaton belül, hogy köz-
vetlen kapcsolat legyen a szülő és a szolgálat
között. Ennek lényege, hogy minden hónapban
egy alkalommal két órára kimennek a családse-
gítő munkatársai az intézményekbe, hogy ott sze-
mélyesen találkozhassanak és konzultálhassanak
velük a szülők.

A másik a jelzőrendszer kiépítése a területi el-
látással kapcsolatban. Sajnos nagyon kevesen ve-
szik igénybe Szigethalmon a szociális étkezést és

a házi segítségnyújtást. A lakosságszám és az el-
látásra szorulók aránya ugyanakkor magas. Azt
gondoljuk, hogy a jelzőrendszer, amibe beletar-
toznak a háziorvosok, a védőnők, a családsegítő
gondozói, egy nagyon jól működő rendszer le-
hetne. 

A bölcsődei programok szépen futnak, a
szakmai munka magas színvonalon zajlik a gyer-
mekjóléti szolgálat és a bölcsődei ellátás tekin-
tetében egyaránt. Itt is lehetnek még pluszban
igénybe vehető szolgáltatások részbeni térítési

díj ellenében, mint például a gyermekek akár
csak néhány órára történő napközbeni felügye-
lete, amennyiben a szülők részéről erre igény
mutatkozik. 

Újításként szeretnénk bevezetni, hogy a böl-
csődei szabadidős programokban azok a csa-
ládok is részt vehessenek, akiknek gyermeke
még nem jár az intézménybe. Ilyen lehet akár egy
születésnap megrendezése, egy kakaóparti, vagy
egy családi bográcsozás, ami szintén beleférhet
még a bölcsődei szolgáltatások sorába.

• Ötletekből, elképzelésekből úgy látom,
nincs hiány. Milyen változásokat tervez az idős-
ellátás területén?

A demens idősek szakmai foglalkoztatásában
szeretnénk előre lépni. Pszichiáter bevonásával
kívánunk egyénre szabott fejlesztési progra-
mokat kidolgozni. Szeretnénk továbbá egy tes-
tileg fokozott gondozást igénylő, úgynevezett
palliatív (24 órás gondozást igénylő idősek ellá-
tása) részleget kialakítani. Az infúzió beadásától
a sebek ellátásáig ebbe sok minden belefér. 

Végezetül a házi segítségnyújtás területén sze-
retnénk bevezetni egy olyan, részben térítéses
szolgáltatást, amelynek keretében gyógytornász
igénybevételére lesz lehetőség a területen. A
szakember házhoz megy majd, és napi 2-3 hely-
színre tud így eljutni. A díja nem lesz magasabb
2 ezer forintnál. A gyógytornász igénybevételére
nem szociális helyzettől függően, hanem az
egészségi állapot függvényében lesz lehetőség. 

Sorolhatnám még naphosszat a terveimet, de
azt gondolom, kezdetnek ennyi most elég.

• Igazgató asszony, köszönöm a beszélgetést,
és kívánok sok sikert, egészséget a munkájához!

Köszönöm szépen.

Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény



Rendőrségi tájékoztató

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság eljárást
folytat B. Traian 25 éves román állampolgár ellen,
aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2013.
április 7-én az esti órákban Szigethalmon egy fia-
talkorú sértettet leszólított, és cigit kért tőle. Mi-
után a 16 éves fiú ezt megtagadta, a gyanúsított egy
alkalommal gyomron ütötte, eddig ismeretlen
társai pedig combon rúgták, s közben le akarták
tépni a táskáját, ami nem sikerült nekik. A három
férfi a bűncselekmény elkövetése után a helyszínről
elmenekült. A sértett másnap az utcán felismerte
az elkövetők egyikét, és értesítette a rendőrséget.
A szigetszentmiklósi járőrök gyors reagálásának kö-
szönhetően 2013. április 8-án B. Traiant elfogták,
majd gyanúsítottként hallgatták ki. Az eljárás során
kiderült, hogy a férfi megalapozottan gyanúsítható
egy felfegyverkezve elkövetett rablás elkövetésével
is, ami egy hónappal ezelőtt történt Szigetszent-
miklóson. A bűncselekmény során M. Ágnes 24
éves sértett nyakához kést szorított, majd eltulaj-
donította a nő laptopját, iratait, és a nála lévő kész-
pénzt. B. Traian ellen kifosztás bűntettének kísér-
lete és rablás bűntette miatt folyik az eljárás. A férfit
a rendőrség őrizetbe vette, és kezdeményezte elő-
zetes letartóztatásának elrendelését. Ellene a to-
vábbi eljárást a Bűnügyi Osztály folytatja le. 

Eljárást indítottunk garázdaság vétségének meg-
alapozott gyanúja miatt F. István 30 éves dunavar-
sányi lakos ellen, aki 2013. március 13-án egy szi-
gethalmi áruházban a szolgálatot teljesítő bizton-
sági őrt megtámadta, és egy alkalommal térdével
gyomron rúgta. Ezen cselekménye az áruházban
dolgozó alkalmazottakban valamint a vásárlókban
megbotránkozást, riadalmat keltett.

Lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt
Á. János 47 éves szigetszentmiklósi lakos ellen in-
dítottunk büntető eljárást, aki megalapozottan gya-
núsítható azzal, hogy 2013. március 26-án társával
egy Szigethalmon található zöldséges üzlethez tar-
tozó tárolóból eltulajdonított 2 db. Perion típusú,
64.000 Ft értékű akkumulátort, melyeket kerék-
párral szállítottak el a helyszínről. Cselekményüket
biztonsági kamera rögzítette.

A kapitányság illetékességi területén március hó-
napban több olyan gépkocsiból történő lopás is

volt, ahol a tulajdonosok nyitva felejtették vagy
hagyták a gépjárművet. Kérjük a lakosságot, hogy
fokozottabban ügyeljen vagyontárgyaira, értékeire,
gépjárműveiket minden esetben zárják, és töreked-
jenek arra, hogy látható helyen értékek ne marad-
janak.

Az Országos Rendőrfőkapitány „Józan Húsvét”
elnevezéssel kampányt és fokozott közlekedési el-
lenőrzést rendelt el az ország területére. Az akció
célja az ittas járművezetők forgalomból történő ki-
szűrése, valamint figyelemfelhívás az alkoholos vagy
bódult állapotban történő vezetés közúti veszélyes-
ségére. Ezen kívül cél volt a szabálysértést elkövető
személyek – ideértve az ittas állapotban gyalogosan,
kerékpárral elkövetett szabálysértéseket is – jog-
szerű szankcionálása, a passzív biztonsági eszközök
használatának ellenőrzése, valamint az agresszív ve-
zetők forgalomból történő kiszűrése. Azok a so-
főrök, akik betartották a szabályokat, alkoholmentes
sört, míg az autóban utazók húsvéti tojást kaptak az
intézkedő rendőröktől. 

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság illeté-
kességi területén 2013. március 31. és 2013. április
1. között összesen kb. 1800 gépjárművezetőt el-
lenőriztek a rend őrei. Közigazgatási bírság kisza-
bására ittas járművezetés miatt 2, ittasan kerékpá-
rozókkal szemben szintén 2, biztonsági övet nem
használókkal szemben pedig 6 esetben került sor.
Ittas vagy bódult állapotban történő járműveze-
téssel (bűncselekmény) 1 esetben találkoztak az
akcióban részt vevő rendőrök. Helyszíni bírságot
összesen 48 esetben szabtak ki, szabálysértési eljá-
rást 8 esetben kezdeményeztek. Bűncselekmény
gyanúja miatt 2 főt állítottak elő, 5 főt fogtak el el-
fogatóparancs illetőleg tartózkodási hely megálla-
pítása miatt kiadott körözések alapján. 

Kisebb értékre elkövetett lopás vétségének gya-
núja miatt ismeretlen tettes ellen folytatunk nyo-
mozást, melyben a lakosság segítségét is kérjük.

A rendelkezésre álló adatok alapján az ismeretlen
tettes 2013. február 17-én 22 óra körül Tökölön,
egy kerítéssel körbekerített telepre ment be, és az
ott lévő egyik lakókocsiból eltulajdonított egy va-
dászfegyvert, aminek értéke kb. 150 000 forint. A
rendőrség kéri a lakosságot, hogy amennyiben a
bűncselekmény elkövetésével és annak elkövető-
jével kapcsolatban érdemleges információval ren-
delkeznek, illetve a bűncselekményt vagy annak
elkövetőjét látták, akkor a Szigetszentmiklósi
Rendőrkapitányságon a 06/24 525-460-as telefon-
számon, illetve a 112, 107-es központi segélyhívók
valamelyikén tegyenek bejelentést. 

Az értékelt időszakban hét balesetet jelentettek
felénk. Ebből egy volt személyi sérüléses és hat
anyagi káros. A személyi sérüléses balesetet egy 32
éves vecsési férfi sofőr személygépkocsival okozta
a Mű út és a Gyári út kereszteződésében. A sze-
mélygépjármű a reggeli órákban a Gyári úton ha-
ladt a Mű út felé. A kereszteződéshez érve a „Stop”
tábla ellenére nem adott elsőbbséget a Mű úton
haladó személygépkocsinak és összeütköztek. A
vétlen gépkocsivezető az elsődleges adatok alapján
könnyű sérülést szenvedett, és a mentők a Merényi
korházba szállították.

Pár nappal később ugyanitt egy anyagi káros bal-
eset is történt. A tényállás szinte szóról szóra meg-
egyezik az előzővel, de szerencsére személyi sé-
rülés nem történt. 

Volt még baleset a Mátyás és a Sport, a Szabadkai
és Kossuth Lajos, a Mű út és a Kossuth Lajos utcák
kereszteződésében, ahol minden esetben a figyel-
metlen kanyarodás okozta az balesetet.

A Szabadkai utcában egy gondatlanul kiengedett
kutya okozott balesetet, melynek kapcsán a kutya
nem sérült meg, de a résztvevő gépkocsiban min-
tegy 200.000 Ft kár keletkezett.

A jó idő beálltával egyre többen veszik elő ke-
rékpárjaikat, és a motorosok is többen lesznek a
közutakon. Kérjük, figyeljenek a két keréken köz-
lekedőkre, mert ebben az időszakban a kerékpáros
és motorkerékpáros balesetek száma a statisztikák
alapján emelkedést mutat.

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság

2013. március hónapjában Szigethalmon gépkocsi lopást és gépkocsi fel-
törést a lakosok nem jelentettek felénk. Betöréses lopás 3 db történt a

Fácán, József Attila és a XvIII. utcákban. A z ismeretlen elkövetők két
esetben az ajtó, egy esetben pedig az ablak befeszítésével jutottak be az in-
gatlanokba. Rablás bűncselekménye nem történt.

Tájékoztatjuk a város lakóit, hogy a Tököli Rendőrőrs járőrei az állampolgárokkal való
jobb kapcsolattartás érdekében az önkormányzatok támogatásával egy szolgálati mobilte-
lefont kaptak. A telefon mindig a szolgálatos járőrnél van, így az közvetlenül elérhető,
amennyiben rendőri intézkedés szükséges. Természetesen a Rendőrkapitányság ismert
számai továbbra is éjjel-nappal bármikor hívhatóak. A járőr száma: 06/30 409-8685.
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Mozgás, nyüzsgés, egészség

2013. március 13-án, szerdán délután meg-
telt az iskola udvara, legalább 80 gyerek nyüzs-
gött ott. Mire vártak? Arra, hogy futhassanak,
arra, hogy szurkolhassanak.

A verseny öröme teljesen magával ragadta őket.
Jó volt látni, hogy ennyien és ilyen felszabadultan
„szurkolták rekedtre magukat”. Iskolánk havi
rendszerességgel szervez futóversenyeket, me-
lyeknek eredményeit év végén összesítjük. A leg-

jobban szereplő osz-
tályokra remek
ajándékok várnak.
Ja, ezen a derbin
az 5.b illetve a
8.b osztály szere-
pelt a legjobban.

A másik „vesz-
szőparipánk” az,
hogy diákjaink
minél gyak-
rabban jussanak

el osztályprog-

ramok, iskolai
ünnepélyek al-
kalmával a ter-
m é s z e t b e .
Egészséges kör-
nyezetben, a
csodás magyar
tájban, ezre-
déves épített

tárgyi emléke-
inket felkeresve
váljanak egész-
ségesebb, a ha-
zájukat jobban
ismerő polgá-
raivá Magyaror-
szágnak.

Március 19-
én iskolánk két
osztálya látoga-
tott el Dobogó-

kőre és a pilisszentkereszti szurdokba. Verőfé-
nyes napsütés, üvöltő szél várt bennünket. (Az
ország egyes részein sárga riasztás volt ér-
vényben, de mi kifogtuk a nyugalmas középső
fertályt.)

A szurdok patakja (normál esetben csörge-
dező erecske) zúgva, sisteregve rohanó folyócs-
kává dagadt. Gyermekeink a szépen kiépített tu-
ristautat bejárva tanulmányozhatták a természeti
jelenségeket: a víz pusztító munkáját, a szurdok-
erdő élővilágát. Higgyék el, 100 akadémikus elő-
adásánál hatékonyabb meg- és átélni ezeket. Ez-
után Dobogókőn egy fergeteges csúszkálással
zártuk a kirándulást. Ropogott a hó, fenn voltunk
az ország lüktető szívén (elvégre a buddhisták
szerint itt van a Föld szívcsakrája).

Megnéztük a mai Magyarország legrégebbi tu-
ristaházát és sípályáját. Rendesen átfagytunk az
orkán erejű szélben. A „csemeték” is rendesen
elfáradtak. Mégis óriási haszna volt ennek a ki-
rándulásnak. Egészséges, tiszta levegőn töltöt-
tünk egy napot; úgy szereztek a gyerekek isme-
reteket, hogy észre sem vették, hogy valójában
tanulnak.

Biztos vagyok benne, hogy a heti 5 testnevelés óra
bevezetése jó döntés volt. Abban is biztos vagyok,

hogy néhol hiányoznak a feltételek (tornaterem,
sporteszközök), de azt bizton állíthatom, hogy a
diákoknak szükségük – és tapasztalatom szerint
igényük - is van a jól szervezett sportprogra-
mokra.

Mi, a Szent István Általános Iskola pedagó-
gusai azon dolgozunk, hogy ezek a programok
nagy számban és széles spektrumban legyenek
megszervezve, hogy minél több tanulónk legyen
a mozgás „megszállottja”.

Nád Béla 
A Szent István Általános Iskola tanára

Sokszor hallom manapság: a mai fiatalok csak
ülnek a számítógép előtt! Bezzeg az én időmben
rúgtuk a bőrt, fogócskáztunk… (A vége szabadon

variálható.) 
Nos, nálunk, a Szent István Általános Iskolában azt tapasz-
taljuk, hogy jó programok, hangulatos versenyek megszer-
vezésével könnyen és hamar elcsábulnak nebulóink egy
remek kis „átmozgatásra”. Álljon itt két, veretes példa.

A váltás pillanata

Dobogókői kupac

Vigyázz, csak libasorban!

!
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Április 8-án, hétfőn 8 órától nyílt tanítási
órákon vehettek részt a szülők az 1-8. évfo-

lyamon. Örömünkre nagyon sok érdeklődő je-
lent meg. 14 órától tartottuk nagy sikerrel a
„Koktél” és a „Komplex” járási tanulmányi verse-
nyeket.

Április 9-én, kedden 14 órától rendeztük meg
az 1-2. évfolyamosok részére a járási mate-
matika versenyt. A három versenyen
összesen 147 diák vett részt.

Április 10-én, szerdán kéz-
műves foglalkozásokat,
sportversenyeket és
tanár-diák mérkőzé-
seket tartottunk.

Április 11-én, csü-
törtökön megemlé-
keztünk a Költészet
napjáról. A név-
adónkról egy verset ír-
tunk oly módon, hogy
minden osztály egy vers-
szakkal bővítette azt. Ennek
nagy sikere volt, és kinagyítva el-
helyeztük azt a Széchenyi emlékfalon.
Aznap rendeztük meg a fergeteges Gálamű-
sorunkat, amelyen rengeteg tehetséges diák lé-
pett fel verssel, prózával, jelenettel, énekkel,
tánccal, karate bemutatóval. Volt olyan szülő, aki
ének produkciójával lepte meg a hálás közön-
séget. Köszönjük a sok szülő és pedagógus aktív
közreműködését. Örültünk, hogy nagyon sok
vendég elfogadta a meghívásunkat. Megtisztelte
jelenlétével a rendezvényünket Fáki László pol-
gármester úr is. Köszönjük a főszervezők, Csürke
Olga, Jancsovics Szilvia és Bóka Péter pedagó-
gusok munkáját is.

Április 11-12-én ásványkiállításon vehettek
részt a tanulók, amelynek fő témája a féldrága-
kövek, az ásványok átalakulása és keletkezése

volt. Minden tanuló
nagy figyelemmel kí-
sérte az előadá-
sokat.

Április 12-én, pénteken Projektnap keretében
adtuk át az „Akire névadónk is büszke lenne” dí-

jakat. Az alsó 

tagozaton Szász Beatrix
Leila 4. b osztályos ta-
nuló, a felső tagozaton
Deák Anikó 8. a osztá-
lyos tanuló nyerte el ezt
a kiemelkedő ösztön-
díjat. A Diákönkormány-
zattal megkoszorúztuk a
névadónk emléktáb-
láját. A Projektnapon az
alsó és a felső tagozatos
tanulók különböző fel-
adatokat oldottak meg a

névadónkkal kapcsolatban, egészség- és környe-
zetvédelmi programokat szerveztek és sportver-
senyeken vettek részt. A Projektnapról pedagó-
gusok és diákok is írtak visszaemlékezést (ezeket
később olvashatják – szerk.).

Nagy élmény volt diák és felnőtt számára
egyaránt idén is részt venni a Széchenyi

névadó hét programjain. Tisztelettel
megköszönjük minden dolgo-

zónknak, tanulónknak, a szü-
lőknek és támogatóinknak,
szponzorainknak a segítséget.
Köszönetünket fejezzük ki Re-
gényi Tibornénak, a Zöld Háló
Egyesület elnökének, Milkó Jó-

zsefnek, Török Csabának, a Pribo-
meat Kft.-nek és Suhai Tímeának.

Egyed Jolán
igazgató

NÉvAdÓ HÉT a Gróf Széchenyi István
Általános Iskolában
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Nyuszi buli

Az évek óta megrendezésre kerülő „Nyuszi bulit” idén is sikeresen
megtartottuk a Gróf Széchenyi István Általános Iskolában a gyerekek

örömére. Ilyenkor a tanulók állomásokon hajtják végre a húsvéthoz kap-
csolódó játékos feladatokat. Idén 180 gyermek vett rajta részt. Az állo-
mások vezetői szülők és az iskolánkban tanuló pedagógiai asszisztensek
voltak. A játékos versengés végén mindenki ajándékokkal távozott.

Köszönöm mindenkinek a segítő munkáját!
Markó Tiborné 

tanítónő

Projektnap
2013. április 12.

Hagyományainkhoz híven minden évben valamilyen különleges prog-
rammal zárjuk a Széchenyi Iskola névadó hetét. Idén projektnapot

szerveztünk, amelyen az alsó és felső tagozat az életkori sajátosságoknak
megfelelően vállalt tevékenységeket.

A legkisebbek főleg színezési, rajzolási feladatokat kaptak, de ezek is
kapcsolódtak Széchenyi munkásságához. A 3-4. évfolyam már komolyabb
munkákat oldott meg, melyek felölelték névadónk munkásságát, a kor-
szak életmódját, öltözködését. Az egész délelőtt tevékenységét tablóké-
szítés zárta le, melyek igen színesek, változatosak lettek. A legszebb mun-
kákat emléklappal értékeljük. A gyerekek nagy örömmel és beleéléssel
dolgoztak egész délelőtt.

Follmer Judit
osztályfőnök - 3.d

egészségnapi projekt

Az idén is megrendezésre került az Ökonap a Gróf Széchenyi István
Általános Iskolában, mivel Örökös Ökoiskola lettünk. Az osztá-

lyoknak plakátot és szobrot kellett készíteniük zöldségekből és gyümöl-
csökből, amiket azután kiállítottak a színházteremben, ahol Pandurné
Barbi Dóra tanárnő felhívta a figyelmünket az egészséges táplálkozás és
sportolás fontosságára. Majd a Gere Pékségből is ellátogattak hozzánk;
előadást tartott Szabán Zsuzsa, aki finomabbnál finomabb kenyereket
hozott, melyeket megkóstolhattunk. Elmondta, hogy melyik kenyér mi-
lyen fajta lisztből készül. A vetélkedőn sikeresen részt vevők közül kisor-
solták a nyerteseket, akik értékes pékáru csomagokat vehettek át a Gere
Pékségtől.

Jól éreztük magunkat, köszönjük, hogy részt vehettünk ezen az Öko-
napon. Köszönetünket fejezzük ki Gere Istvánnak, a Gere Pékség veze-
tőjének, Debreczeni József pékmesternek, valamint Szabán Zsuzsának
az ökonapi projektért.

6.b osztály

A körzet legügyesebb
csapata verseny

Április 8-án rendezte meg a Gróf Széchenyi István Általános Iskola a
járási KOMPLEX tanulmányi és környezetvédelmi versenyt az 5-6. év-

folyamos tanulók részére. Idén 7 csapat versengett a legjobb helyezése-
kért. A vetélkedőn a tantárgyi feladatokon túl játékos, ügyességi és kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatos feladatok is voltak. A gyerekek lelkesen
dolgoztak, örültek egy-egy jó megoldásnak. A verseny utolsó feladatánál,
amelyben a csapatoknak egy verset kellett írniuk és előadniuk a klíma-
változásról, minden jelenlévő arcára öröm ült ki. 

A Zöld Háló Egyesület évek óta támogatja a programot, idén is sok
ajándékot kaptunk a versenyzők részére. Ezúton is köszönjük Regényi
Tibornénak, az egyesület elnökének a zsűriben végzett munkáját és a
sok-sok finomságot, amit tőle kaptunk. 

Nagy büszkeség számunkra, hogy a versenyen iskolánk csapata
– melynek tagjai: Novák Napsugár 5.b, Kiss Zoltán 5.b, ender Lídia
6.a, Orbán Tímea 6.c - II. helyezést ért el.

Vidáné Wéber Adrienn
igazgatóhelyettes
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AGyermekvédelmi munkaközösség Csur-
csiáné Török Ilona vezetésével március
20-án vendégül látta a Szivárvány Böl-

csőde nagyobb gyermekeit.
Először a Csengettyű Bábcsoport előadá-

sában láthatták Fésüs Éva: A fogfájós nyuszi
című meséjét, amit a kicsik meghatódva fi-

gyeltek. Az előadás
után megismer-
kedtek a bábokkal és
az őket mozgató óvo-
dapedagógusokkal.
Ezután megvendé-
geltük őket palacsin-
tával és teával.

Ajándékot kaptak
tőlünk, katicás szél-
forgót, aminek a böl-
csődések nagyon
örültek, de minket is
megajándékoztak: a
gondozó nénikkel
készítettek szá-

munkra dióhéjból készült, kedves állatokat. A
látogatás végén benéztek a Pumukli csoportba,
ahol megtekintették a leendő óvodásokat, hi-
szen nemsokára ők is idejárnak majd.

Nagy élmény volt mindannyiunk számára a
bölcsődések látogatása óvodánkban.

Földiné Láng Julianna

Köszönjük!

Nagyon kellemes élményben volt része
kicsinek és nagynak egyaránt március
19-én, kedden délelőtt a Sárga és a

Zöld oviban. 
A Szent István Általános Iskola bábosai

három történetet varázsoltak elénk. Pom-pom
meséit, a Vajaspánkót, és az egyik kislány által
írt Királylányos mesét érdeklődéssel és heves
érzelemnyilvánításokkal fogadták az ovisok. A
bábokat, díszleteket is iskolás gyerekek készí-
tették - nagyon szépen sikerültek. A mese-
mondók kifejező előadásmódja tovább növelte
az élményt.

A kedves felkészítő tanár néni személyisége
a mi gyerekeinkhez is közel állt. 
Sok humoros jelenet, rappelve, új stílusban
előadott ismert szövegek hoztak változatos-
ságot és teremtettek jó hangulatot. 

Nagyon köszönjük ezt a szép délelőttöt a
Szent István Általános Iskola vezetőségének, a
felkészítő tanárnőnek: Ficzere Noéminak, és
nem utolsó sorban a lelkes bábozó iskolá-
soknak, a 4a, 4b, 4c, 5b osztályos tanulóknak,
akik közül sokan a mi óvodásaink voltak. 

Nagyné Anikó
a Zöld óvoda óvónője 

Március 15-én egyesületünk a VII. virágki-
állítást rendezte - ez immáron települé-
sünk hagyományőrzője is. A nagyon

zord, viharos idő ellenére is ismét sikerült egy
szemet gyönyörködtető látvány- és illatgazdag ki-
állítást szervezni. Minden virágos óriási odaadással
készítette a kreatívabbnál kreatívabb munkáját,

amely meg is hozta gyümölcsét. Régi magyar
mondás, hogy aki a virágot szereti, rossz ember
nem lehet. Ezt az állítást bizonyítja a nyitáskor
megjelentek sokasága, illetve a szombat és a va-
sárnap látogatóinak száma, amely több mint 800
fő volt. Számunkra nagyon nagy öröm egy Kecs-
kemétről érkező házaspár megjelenése, akik 4. al-
kalommal tekintik meg virágkiállításunkat, ugyanis
a szigethalmi rokoni látogatást erre a napra üte-
mezik. Nagyon jó érzés, hogy a megtekintők ré-
széről folyamatosan kaptuk és kapjuk az elisme-
rést, bíztatást, valamint, hogy a továbbiakban is
számítanak erre a szép tevékenységünkre.

Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel kö-
szönöm minden virágos együttműködését, egye-
sületünk tagjainak munkáját, valamint a Városi
Szabadidőközpont dolgozóinak dekoratív tevé-
kenységét. 

További együttműködésünk jegyében na-
gyon jó erőt, egészséget kívánok: 

Regényi Tiborné Aranka elnök

Bölcsôdések látogatása
a Narancs óvodában

A március 15-ei kiállítók: Erika kertészet, Csilla virág, Ilcsi virág, Jusztina virág, Orchidea
kertészet, Juniker Kft., Dunavirág Kertészet, Dávid Tamás keramikus, Dávid Ildikó virágkötő,
Kovács László és Tóth Csilla orchidea gyűjtők, Gábora István kerti csodái, Vitáris Márti,
Suhai Tímea, Lukácsné Jutka, Shillingné Ani, Radics Gábor mediterrán és szobai növény
gyűjtők, Vucskovics Jolika goblein készítő és Sütő Aranka keramikus.  

A Virágkiállításról
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Június 8. (szombat)
■ kalandpark
■ vidámpark
■ játszóház
■ bábelőadás
■ egészségügyi szűrések
■ A térség hangjai – a Lakihegy Rádió műsora
■ Tehetségek a színpadon 
■ Eőry Viktória
■ Budapest Bár élő koncert
■ Punnany Massif LIVE!
■ diszkó a Lakihegy Rádió dj-jével

Június 9. (vasárnap)
■ utánpótlás küzdősport gála
■ sportbemutatók
■ táncverseny
■ kutyás programok
■ játszóház
■ főzőverseny
■ közös zumbázás

www.vszk.eu
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

VÁROSNAP ÉS II.  CIVIL,
SPORT- ÉS EGÉSZSÉGNAP

2013. JÚNIUS 8-9. (szombat-vasárnap)
Városi Szabadidőközpont (Sport u. 4.)
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■ Punnany Massif LIVE!
■ diszkó a Lakihegy Rádió dj-jével

Június 9. (vasárnap)
■ utánpótlás küzdősport gála
■ sportbemutatók
■ táncverseny
■ kutyás programok
■ játszóház
■ főzőverseny
■ közös zumbázás

www.vszk.eu
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Halmi kemposok – két bajnokságon túl

Az első napon a technikai szá-
mokkal indult a világkupa. A szü-
netben helyi táncosok fergeteges
bemutatóval szórakoztatták a kö-
zönséget. A következő napon a fél-
erejű küzdelmek (light contact, chi-
kara kurabe), míg a harmadik
napon a teljes erejű bunyóké (full
contac, Knock Down, MMA) volt a
küzdőtér. 

A küzdelmek egyídőben ringben,
páston és ketrecben folytak ezen a
napon. A legelső napon került meg-

rendezésre a „speciális kata”, ahol a
fogyatékkal élők is megmutatták tu-
dásukat.

A világkupán csapatversenyben
az alábbi végeredmény született:

1. Kempo Kobudo - Ukrajna
2. Dojo Lovász SKE
3. Kong Sao Poland
4. Kígyó Dojo - HS
5. ASIA Budo Center Szlovákia
A dojo Lovász SKe 17 arany-

érmet, 16 ezüstérmet és 4 bronz-
érmet szerzett.

Aranyérmeseink: Balogh Péter,
Deák Zsófia, Szitás Krisztián, Tatár
Dávid, Telek Attila, Vaitzner Richárd
György. 

ezüstérmeseink: Balogh Péter,
Balogh Tamás, Becskeházi Kata,
Kasza Pál, Szabó Gábor, Szedlár
Krisztina, Szedlár Réka. 

Bronzérmeseink: Dojcsár Péter,
Szabó Gábor, Szitás Tamás. 

Érmeink számát emelte Sándor
László, Proska János, Faragó Ro-
land első, második és harmadik
helyezése a speciális kata verseny-
számban.

Ebben az évben is egyesületünk
két tagja, Deák Zsófia és Balogh
Péter lett a verseny legeredménye-
sebb leány és fiú versenyzője,
amiért a Fujimae Hungary Kft. kü-
löndíját vehették át. 

A szervezési munkát az új hely-
szín és az új versenyszám (MMA) is
nehezítette, de a nehézségeket le-
küzdve ismét sikeres rendezvényt

tudhatunk magunk mögött. A csa-
patmunkáért elismerés illeti az ösz-
szes szervezői, rendezői, segítői
munkát végző csapattagot, szülőt, is-
merőst. Köszönetünket szeretnénk
kifejezni a verseny lebonyolításához
nyújtott támogatásokért: Eagle
Burgman, World Trade & Recelyng
Kft., FujiMae Kft., Shield biztonság-
technikai cég, MMA szövetség.
Külön köszönet a Százhalombattai
Önkormányzatnak és a Városi Sza-
badidőközpontnak a megrende-
zésben nyújtott segítségért.

A versenyről összefoglalót lát-
hatnak a Sport1 és a SportM adása-
iban.

Következő megmérettetésünk az
IKF (Nemzetközi Kempo Szövetség)
által áprilisban, Törökországban
megrendezésre kerülő Világbajnok-
ságán. A 35 fős magyar váloga-
tottban egyesületünkből 4 fő kapott
indulási lehetőséget.

Lovász Gábor

Az utánpótlás kupa után most a XI. Juhász
Ferenc Emlékverseny - Nyílt Kempo Világ-
kupa megszervezése volt a feladat, ebben

az évben új helyszínen, Százhalombattán. Erre a
háromnapos rendezvényre a bejelentkezett 13 or-
szág 351 harcosa érkezett meg. 58 klubból 680 ne-
vezést adtak le a jelentkezők 10 féle (5 technikai
és 5 küzdelmi) versenyszámban. 
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Remekül sikerült
hajszának adott

helyet a parkerdô

Április 4-én közel 100 természetszerető sporttárs lepte be a tököli
parkerdő turistaútjait. A résztvevők (zömében gyerekek) sikeres
„hajszát” indítottak a tojások után.

4 különböző színű kartontojást kellett megtalálni egy térkép alapján.
Aki mind a 4-et fellelte, az beválthatta azokat csoki tojásra. (Az csak
jobban fogyasztható!) Külön öröm számunkra, hogy 14 család is részt
vett a tojásüldözésen. A célban azután a csoki mellett (a Sziklavári Marika
által rittyentett) paprikás krumpli várta a megfáradt keresőket.

Azt kell, hogy mondjam, olyan jól sikerült a rendezvényünk, hogy jö-
vőre újra megszervezzük. Hiszen ahogy a mondás tartja: jobb adni, mint
kapni. Mi örömmel osztottuk a „tojásokat”, hiszen olyan dolgot kapott
érte a Lang Mónika vezette rendezőgárda, ami mindennél nagyobb kincs.
Mosolyt.

A Szigethalmi TE
ajánlatai tavaszutóra

Tudom, hogy az idei „megbolondult” időjárás átértelmezte a tavasz
fogalmát, de remélem, mind a három májusi programunk a ve-
rőfényes, madárcsicsergéses környezetben zajlik majd.

Május elsején az immár hagyományos Botond váltó futásra invitáljuk
a futás „szerelmeseit”. Nosza, keríts magad mellé még két társat, és
gyertek ki a Kis-Dunapartra, a díszkúthoz! Itt várunk benneteket 9 órától.
A rajt 10 órakor lesz. Öt korcsoportban küzdhettek meg egymással, no
és persze magatokkal. A táv várhatóan 400-500 méter lesz. A verseny
után kis bolyongás a majális pezsgő sokadalmában, aztán 13 órától kez-
dődik az eredményhirdetés.

Május 11-én Pétfürdőre utazunk egy kellemes bakonyi poroszkálásra.
7, 15 és 26 kilométeres távok között lehet választani. A túra útvonala
érinti a csodálatos Árpád-kori kerektemplomot Öskün. A túrára egyesü-
letünk külön buszt szervez. A busz 7 órakor indul a Szent István Álta-
lános Iskola elől. Hajrá sporttársak, elő a bakancsot, fel a hátizsákot, hi-
szen vár a bakonyerdő, a csodás környezet, a friss levegő.

Május 25-én országos kerékpártúrát rendezünk, hogy bringások hada
lepje el a mi „Szigetországunk” útjait, hogy megismerje a Csepel-sziget
természeti és épített szépségeit. Csatlakozz hozzájuk! 3 táv közül lehet
választani. A 100 kilométert választók egészen a Tassi-zsilipig tekernek
majd. A 60 kilométert választók Szigetbecséig (oda-vissza) jutnak majd,
míg a 35 kilométeres távot választók egy kellemes Szigethalom – Sziget-
szentmárton – Tököl – Szigetújfalu – Szigetszentmárton – Szigetcsép
– Tököl – Szigethalom kört tesznek meg. ( Ezen az utóbbin két remek
fagylaltozó van).

Várunk benneteket, hogy minél többen együtt legyünk a friss tavaszi
levegőn kerékpárostól, bakancsostól, futócipőstől…..

Programjainkról többet a www.szigethalmite.hu honlapon tudhattok
meg.

Nád Béla
A Szigethalmi TE tiszteletbeli elnöke

Május az év egyik legszebb hónapja. Virágba
borulnak a fák, ünnepeljük az anyukákat

és a gyermekeket. A múzeumok majálisán fil-
léres portékák vásárterét tekinthetjük meg, és a
könyvtár nyárváró programjai is színesítik váro-
sunk kulturális életét. Kerti munkák mellett
egyre többet főzőcskézünk a szabadban családi,
baráti körben. Egyik ilyen alkalommal meg-
leptem a barátaimat, mivel tudják, hogy inkább
megfőzők egy több fogásos vacsorát, mint neki-
álljak süteményt készíteni. Hogy ne menjek üres
kézzel, és volt még egy órám indulásig, gyorsan

készítettem egy tálka kókuszgolyót. Volt is nagy
csodálkozás, nem hitték el, hogy én készítettem,
de mindenkinek nagyon ízlett. A gyerekeknek
ha sütit kellett vinni az iskolába, vagy vendégvá-
rónak is ezt készítettük el közösen.

A bográcsos serpenyős krumpli mellé a
gyorsan elkészíthető kókuszgolyót ajánlom
Önöknek.

Serpenyős krumpli
(paprikás krumpli)
bográcsban
A kockára vágott sza-

lonnát a bográcsban jól kisütöm, majd hozzá-
adom az apróra vágott vöröshagymát, barnára
sütöm, megszóróm pirospaprikával, és kevés
vízzel felengedem. Beleteszem az összevágott
paradicsomot, paprikát, fokhagymát, kicsit

főzöm, majd belerakom a cikkekre vágott bur-
gonyát, házikolbászt. Sózom, borsozom, majd
annyi vízzel felengedem, hogy épp ellepje a
krumplit. Amikor majdnem puha a burgonya,
belerakom a virsli karikát és készre főzőm.
Finom savanyúsággal tálalom.

Kókuszgolyó
A darált kekszhez hozzá-

adom ízlés szerint a cukrot,
lekvárt, kakaóport, vajat, kicsi
rumot (rum aromát), és annyi
tejjel jól összekeverem, hogy
golyókat tudjak formázni belőle. A golyócskákat
kókuszreszelékben megforgatom. Finom és egy-
szerű desszert.

Jó étvágyat kívánok!
Suhai Tímea

Hagyományok és receptek
Május - Pünkösd hava

„Ugarat szánt Pünkösd hava búzatermésért.
Szőlőt kapál nagy munkával jó bor italért.”
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Sokszor megyünk el valami apró, de annál nagyobb gyönyörűség mellett a hétköznapjainkban. Engem a kár-
tyáim, az emberek lelkébe való betekintés nagyon sok dologra megtanított, de leginkább arra, hogy apró részle-
teket is meglássak, és gyönyörködhessek mindabban, ami ha aprócska is, de mégis gyönyörű.

Az egyik 2012. júniusi hétvégi reggelen, a Lakihegy Rádióból hazafelé jövet millió harangvirág állított meg a
szigethalmi öreg temetőnél. Abban az időben már sehová sem indultam el fényképezőgép nélkül. Belevágtam
magam a félig vad virágrengetegbe azon a nagyobbacska zsebkendőnyi területen, és fürkésztem a részleteket. A
temetőbe pedig ha belépünk, mindig képes megállni egy kicsit az idő. Ekkor lettem figyelmes mindenfélére,
köztük páros keresztekre, sírokra hajló harangvirágokra, gyűjtögető méhecskékre, és ahogy az egyik nagyobbacska
fűcsomót félre hajtottam, akkor tárult elém a képeken is látható megtört szív. Belém hasított a fájdalom, mert
hisz alig van ember, aki ne tapasztalata volna meg a bánat efféle érzéseit. Egy nagyon régi szerelem képét idézte
fel bennem a látvány, amelyen a megrogyott szív köszöntött. Rabul ejtett, amit láttam, pedig Isten a tudója, vajon
mi volt a célja akkor annak, aki ezeket a szíveket halottja sírjának díszéül választotta, s hogyan eshetett rajta
törés… és valahogy így van ez az életben is. Csak szeretni szeretnénk, de néha ez nagyon fájdalmasra sikerül. 

Hát így készült ez a kép, és markolt az én szívembe, és mindazokéba, akik azóta látták.
A fotót készítette: Kiss Katalin



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!)

A SZIGÜ TEMETKEZÉS KFT.
ÚJ HELYRE KÖLTÖZÖTT.

Címünk:
SZIGETHALOM, GÁRDONYI U. 75/B.
(a temető bejáratával szemben)

Elérhetőségeink:
Telefon/fax: 06/24 662-183
Mobil: 06/30 947-8085
Ügyelet: 06/30 597-8721
Zöld szám: 06/80 980-110

HÉTVÉGI ÜGYINTÉZÉS: 06/30 947-8085        Ridziné Madar Ilona

Köszönetnyilvánítás
A gyászoló család nevében
tisztelettel megköszönöm
mindazoknak, akik elhunyt öcsémet, Gille Lászlót 2013. március
21-én utolsó útjára elkísérték, és a gyászszertartáson részt vettek.

Isten áldásával köszönöm: 
Regényiné Gille Aranka

Közérdekű telefonszámok
Polgármesteri Hivatal: 06/24 403-656
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8-12 és 13-18, Szerda: 8-12 és 13-16
Péntek: 8-11.30
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

Rendőr járőr
06/30 409-8685

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
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