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áldott ünnepeket és eredményekben,
egészségben gazdag újesztendôt!



A november 21-ei képviselő-testületi ülés összefoglAlójA
A testület teljes létszámmal, 12 fővel kezdte meg

ülését. Napirend előtt a Szigethalmi Lovasok képvi-
seletében Mojzer György pár szóban beszámolt a
szüreti felvonulásról, és átadta a számláról készült
másolatokat a jegyzőnek. Ezt követően a KEOP kom-
munikációs pályázatának kiírásával kapcsolatos sür-
gősségi indítvány került felvételre, így a testület ösz-
szesen 21 napirendi pont tárgyalásáról döntött. 

Az első napirendi pontnál a képviselők közhasz-
núsági megállapodás megkötéséről döntöttek a
Sziget Néptánc Közhasznú Egyesülettel, majd a kö-
vetkezőkben, a Központi orvosi ügyeleti rend felül-
vizsgálata során megállapodás született a Morrow
Medical Zrt-vel, mely szerint a pénteki orvosi ügyelet
ideje 15 órától indul, és a 15-18 óráig terjedő idő-
szakban működtetett ügyeletet a Morrow Medical
Zrt. ellenszolgáltatás nélkül vállalja.

Ez után elfogadásra került a képviselő-testület ré-
széről, hogy az egészségügyi alapellátás keretében
kötött régi feladat-ellátási szerződéseket hatályukban
nem tarja fenn, hanem 2013. november 30-ától a jog-
szabályoknak megfelelő új szerződéseket köt a házi-,
házi gyermek-, és fogorvosokkal. Még mindig az
egészségügyi változások tárgyalása során egyhangú
pozitív döntés született a 2. számú háziorvosi körzet
praxisjog elidegenítésével kapcsolatban, és hogy
ezen körzet praxisjogát megszerezni kívánó Takácsné
Dr. Kővári Éva Gabriella (Multi-med Team Kft. 2724
Újlengyel, Dózsa Gy. u. 12.) orvossal feladat-ellátási
szerződést köt az önkormányzat az alapellátásra. 

A következő napirendnél az önkormányzat törvényi
kötelezettségének eleget téve döntött, hogy az ARIES
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel hatályos te-
lepülési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgálta-
tási szerződés felbontására irányuló igényét 2013. de-
cember 31-ével írásban bejelenti, viszont a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatást az ARIES Kft. 6 hónapig,
2014. június 30-áig ellátja. 

A testület önkormányzati ingatlan értékesítésében
hozott döntése következtében – amennyiben a kérel-
mező elfogadja – a város 909.000 Ft bevételre szá-
míthat.

A képviselők többségi szavazatának eredményeként
– kérdés és vita nélkül – a 2014. évi belső ellenőrzési

ütemterv nem került elfogadásra, viszont a 2014. évi
munkaterv-tervezet előzetes anyagával kapcsolatban
pozitív döntés született, hogy az érintettek javaslataikat
legkésőbb 2013. december 4. napjáig írásban tegyék
meg.

Többségi döntéssel a Szigethalom Egyesített
Népjóléti Intézmény gázzsámoly beszerzéséhez fel-
halmozási kiadásokra történő költségvetési átcso-
portosítási kérelme elfogadásra került, míg a színes
nyomtató-fénymásoló beszerzése esetében az átcso-
portosítási lehetőséget elutasították.

Ezek után a Szigethalom Városfejlesztő és Üze-
meltető Kft-vel a „Sportpálya és Szabadidőpark ki-
alakítása a volt laktanya területén” elnevezésű pro-
jekt, valamint a „Szabadkai utca felújítása” elneve-
zésű projektcsomag előkészítési feladatainak
elvégzésére kötött szerződések felmondásra, míg
„a meglévő projektek követéséről szóló” projek-
tekről szóló szerződés az előző két projekt, plusz
a „Szivárvány Bölcsőde bővítése” és a „Szabadkai
utca felújítása” projektekkel kibővítésre került.

Az Általános Iskolák nem lakás céljára szolgáló
helyiségeinek bérbeadásáról szóló napirend utólag
levételre került a napirendek közül.

Az önkormányzat a 2014-es adóévre a helyi
adókról szóló rendeletét – egybehangzó döntésével
– nem kívánta módosítani, és a Szigethalom Város
Önkormányzat Képviselő-testület és szervei Szer-
vezeti és Működési Szabályzatáról szóló új rendelet-
tervezet is elutasításra került.

A következő napirendben született döntés hirdet-
mény nélküli közbeszerzési eljárás megindításáról a
„Megbízási szerződés az ÁROP-3.A.2-2013 Önkor-
mányzatok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi
régiókban” című pályázat megvalósítására, Sziget-
halom Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése,
illetve működéshatékonysági vizsgálatok elvégzéséhez,
mellyel egyidejűleg szükséges volt kiegészíteni a 2013.
évi közbeszerzési tervet is, valamint biztosítani a köz-
beszerzési eljárás lefolytatásának díjához szükséges
255 eFt forrást. A meghívott cégek a következők:

1. Kozák HR Tanácsadó Kft. 
2. IDS Scheer Hungária Kft. 
3. IPS Tanácsadó Kft. 

A képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázói
közül a 2014. évben „A” típusú pályázatában 24 fő
tanulót támogat 5.000 Ft/hó összeggel, míg a „B”
típusú pályázatban 6 fő pályázót támogat 5.000
Ft/hó összeggel 3x10 hónapon keresztül.

Az október havi 100 eft feletti kötelezettségvál-
lalásról szóló tájékoztatót követően a képviselők
meghozták döntésüket arról, hogy a KEOP-7.1.0/11-
2012-0028 számú, „Szigethalom vizének átvétellel
történő minőségjavítása” című pályázatához a nyil-
vánosság biztosításra ajánlatokat kér az alábbi cégek
meghívásával:

Calper Communications & Consulting Kft. 
Kommpót Kommunikációs Kft. 
Prekomment Stratégiai Kommunikációs Ta-

nácsadó Kft. 
Mindezek után a szokásos havi tájékoztatók, be-

számolók kerültek napirendre, amelyekkel hol
igen, hol nem értett egyet a testület.

Utolsó napirendként a képviselő-testület úgy
döntött Porkoláb Zoltán képviselő kezdeményezé-
sére, hogy a Pénzügyi Bizottság valamint az
Ügyrendi és Koordinációs Bizottság által támogatott
táblázat alapján kezdeményezi a 2013. évi költség-
vetésről szóló rendelet módosítását. Felkérte a
jegyzőt, hogy a rendeletalkotás lehetőségét jogi
szempontból, valamint a számszaki összefüggés, kö-
telező egyezés és mérleg egyezőség szempontjából
vizsgálja meg, és ennek ismeretében készítse el az
előterjesztést a soron következő ülésre.

Ezt követően még napirendre vette a testület a
„Szigethalom Városfejlesztő és Üzemeltető Kft.
ügyvezetőjével és FB tagjaival kapcsolatos dön-
tések” című témát, melyben döntés született az
ügyvezető (Kungli Ferenc) határozott idejű – 2013.
október 1-jétől 2018. szeptember 30-áig – megbí-
zásáról, havi illetményéről, a Felügyelő Bizottság
tagjainak szintén határozott időre – 2013. de-
cember 1-jétől 2018. november 30-áig - történő
megbízásáról, a Felügyelő Bizottság tagjairól (Ador-
jánné Csapó Gyöngyi, Deák Gábor, Zelenák Tibor),
valamint havi díjazásukról.

Polgármesteri Hivatal
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Európai Uniós támogatással, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával
készült el a Szigethalom vízügyi problémáit orvosoló tanulmány. A

tervezet által hosszútávon fenntarthatóvá válik a város vízellátása, mi-
közben az ivóvíz minősége is jelentősen javulni fog a későbbi megva-
lósítással.

Az Országos Környezet-egészségügyi Intézet szakvéleménye alapján Sziget-
halom városának ivóvize magas arzén, illetve nem megfelelő nátrium tarta-
lommal rendelkezik. Mindez kedvezőtlenül hat a fogyasztókra is. A város te-
rületén csak elszórtan találhatóak mélyfúrású kutak, nincs alkalmas vízbázis,
melynek köszönhetően a vízpótlás Tököl hálózatáról történik. A probléma
megoldására kidolgozott terv az ivóvízminőség javítását célzó KEOP-7.1.0 pá-
lyázat segítségével valósult meg. Az elnyert támogatás összege 7.882.050 Ft,
melyből a Megvalósíthatósági Tanulmány mellett elkészült a kiviteli tervdo-

kumentáció, valamint előkészítésre került a kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás dokumentációja is. A tanulmány nyomán megvalósí-
tandó fejlesztés által kielégül a város hosszútávon fenntartható ivóvízigénye,
megtörténik a teljes lakosság, intézmények és vállalkozások ellátása megfelelő
ivóvízzel, ezáltal az érintettek egészségi állapotának javulása. 

Ferenczi Edit, Szigethalom alpolgármestere a következőképpen nyilatko-
zott a tervezett változásokról: „Az ivóvíz minőségének kérdése az alapvető
emberi szükségletekhez köthető, melyeket kötelesek vagyunk biztosítani vá-
rosunk lakóinak. Örömmel tölt el, hogy Szigethalom ivóvízhez köthető prob-
lémáit lehetőségünk van orvosolni a kapott támogatás révén.” 

A megkezdett projekt későbbi eredményeiről folyamatos tájékoztatást fog
adni Szigethalom városa. 

Szigethalom Város Önkormányzata

Európai Uniós pályázat révén oldódnak meg Szigethalom ivóvíz problémái



Csonka szobor a városközpontban

Szigethalmi Híradó – 2013. december 3

Novemberben Sziget-
halom illetékességi

területén gépkocsi lopás
nem történt.

Egy járművet törtek fel a Mű úton,
ismeretlen módszerrel tulajdoní-
tottak el szerszámgépeket és egy set top boxot.
Betöréses lopás öt volt, melyből kettő az Aradi,
egy-egy pedig a Kassai, a Babits és a Mű úton
történt. Az ismeretlen elkövetők egy esetben aj-
tóbefeszítéssel, egy alkalommal ablakbefeszí-
téssel, egyszer pedig falbontással, két esetben
pedig lakatlevágással jutottak be az ingatla-
nokba. Sajnos egy rablás is történt az egyik nem-
zeti dohánybolt sérelmére.

Már régen jelentettek Szigethalom területéről
12 balesetet a rendőrség felé. Ebből sajnos hét
volt személyi sérüléses, öt pedig anyagi káros.
A személyi sérüléses balesetek közül egy a leg-
súlyosabb következménnyel, halállal végződött.
Egy 53 éves szigetszentmártoni férfi egy Toyota
Yaris személygépkocsival a Mű úton haladt a
HÉV átjáró felé. A Mű út 240. szám előtt eddig
ismeretlen okból áttért a menetirány szerinti bal
oldalra, és ott frontálisan ütközött egy szabá-

lyosan közlekedő teherautóval. A személygép-
kocsi vezetője a helyszínen életét vesztette. Őt
a Szigetszentmiklósi Tűzoltók vágták ki a tel-
jesen összetört autóból. Rendőreink teljes útzár
mellett folytatták le a helyszíni szemlét. Az au-
tókban milliós nagyságrendű károk keletkeztek.

Két nappal később hasonló baleset történt
szintén a Mű úton. Egy 35 éves tököli női vezető
eddig még ismeretlen oknál fogva a Kossuth
Lajos utcánál áttért a mentirány szerinti bal ol-
dalra és ott összeütközött a szemben szabályosan
közlekedő személyautóval. A baleset során
három fő sérült meg, akiket a mentők a Merényi
korházba szállítottak, az elsődleges adatok
alapján könnyű sérülésekkel. A helyszínre érkező
rendőrök az okozó hölgyet ittasnak találták,
ezért vele szemben vérvétel iránt intézkedtek. 

Egy 19 éves szigethalmi hölgy kerékpározott
hazafelé a Petőfi úton egyik este. Kilenc óra előtt

pár perccel hátulról elütötte felte-
hetően egy Ford Escort személy-
autó, amely megállás nélkül to-
vábbhajtott. A kerékpárost a
mentők az elsődleges vizsgálatok
alapján könnyű sérüléssel a Me-
rényi Korházba szállították. Ha va-

laki információval bír a balesettel kapcsolatban,
kérjük, nekünk is mondja el, segítse az isme-
retlen autó és vezetőjének felderítését. 

Kérjük és egyben javasoljuk, hogy az év elején
mindenki ellenőrizze le, hogy a közeljövőben
jár-e le valamilyen iratának érvényességi ideje,
járművének forgalmi engedélye. Ezeket határ-
időzzék be, és ebben az esetben időben tudnak
intézkedni a csere, a meghosszabbítás iránt. Egy
rövid ellenőrzéssel sok kellemetlenséget lehet
megelőzni egy közúti ellenőrzés kapcsán. Ma
már egy családon belül több személynek van jo-
gosítványa, így arra is szánjanak időt és be-
széljék át közösen, hogy milyen előírások, sza-
bályok változtak meg, illetve elevenítsék fel az
ismereteiket, hogy magabiztosan tudjanak cse-
lekedni elsősegélynyújtáskor vagy egy adott köz-
lekedési szituációban.

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság

A szobrot a jelentős nemzetközi és hazai elis-
meréseket kivívó Máté István készítette (többek
között 1992-ben elnyerte az olasz köztársasági
elnök érmét, 2002-ben pedig kitüntették a Ma-
gyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel). Ha az
interneten utánanéz a kedves olvasó, számtalan
olyan képet találhat, melyek az ő alkotásait mu-
tatják be szerte Hazánkban.

A mi szobrunk egyedi volt, kérésünkre a mű-
vész Szent István egyetlen korabeli hiteles ábrá-
zolása, a koronázási palást képe alapján dolgo-
zott. Így a Mi királyunk egyik kezében egy lán-
dzsát tart. (Ilyen sehol máshol nincs!) Sajnos
most már nálunk sincs. Helyi „fémgyűjtők”
esetleg „erőspisták” áldozata lett.

Pár hete szólt az egyik tanítványom, hogy a
király kezéből eltűnt a lándzsa. Megnézetem,
nem fűrésszel dolgoztak, valaki letörte, meg-
csonkította. Neki biztos nagy elégtétel volt, nem
számított a barbárnak, hogy ezzel minket káro-
sított meg.

Szigethalom, ahogy a honlapján is szerepel:
„Közösséget épít”. Kell is, mert a közös múlt,
a közösen elért sikerek teszik az egykor alvó te-
lepülést igazi várossá. Sokan és sokat tesznek
azért, hogy épüljön, szépüljön. Egy-egy ilyen mi-
nősíthetetlen tett elkeserít, megtántorít, hát-
ráltat kis időre. 

De neked üzenem, te „szteroidhuszár”, kárt
és fájdalmat okoztál, de ez a város tovább fog
fejlődni. Tovább! Mert a hatalmas többség szép,
tiszta környezetben, az ősök szobrainak tövében
akarja leélni az életét, nevelni a jövő generációit.

Nád Béla

RendőRségi
tájékoztató

2000-ben a magyar állam fennállásának millenniumát ünnepeltük.
Szigethalom ebben az évben egyedi és nívós szoborral gazda-

godott, mely államalapító nagy királyunkat ábrázolta. Az, hogy ilyen
értékkel szépült városunk, a jelentős állami segítség mellett a szé-
leskörű helyi összefogásnak is köszönhető. Rengetegen áldozták
pénzüket, idejüket arra, hogy Szent István bronzszobra álljon. 

Nagy királyunk üres keze
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ASzigethalmon élő Barcs János nívódíjas író, költő ez év szeptemberében vehette át Balog Zoltán miniszter elismerő oklevelét, melyet
A z “Életünk” élet és házasságtörténet írói pályázatra benyújtott kiemelkedő munkájának elismeréseként érdemelt ki. A Szigethalmi

Híradó ezúton gratulál Barcs Jánosnak, akitől az alábbi írást közöljük.

Barcs János: Karácsonyi ajándék
Három vármegyéből állt akkor Magyarország! A nagyobbik részét
az oroszok elfoglalták. Mindenünnen ágyú moraj, bombázás
hangja rázta a levegőt!
E zajos, véres napokban találkozott két fiatal. Az egyik - a lány -
tizenöt éves volt, a másik - a fiú - tizenhét. A két menekült levente,
a lány és a fiú hosszan nézte egymást: Marika hirtelen felugrott
a zalaszentiváni állomás várótermében és erősen elpirulva kifu-
tott a sínek közé. A fiú, Jani azon nyomban utána sietett...
- Kezeit csókolom - mondta a tizenöt éves lánynak, aki az évben
végezte a négy polgári iskolát. - Jani vagyok. 
- Marika - súgta a lány alig hallhatóan, s vissza akart szaladni
a váróterembe...
A fiú megfogta a lány mindkét vállát és maga felé fordította a
szép barna lányt.
- Ne fusson el! Vegye most azonnal tudomásul, hogy maga lesz a
feleségem!
1944. december 14-e volt azon a napon. Ezután nem is engedték
el egymás kezét.
Karácsony előtt alig néhány nappal Jani eljegyezte a lányt. El-
hívta a legközelebbi ékszerüzletbe és ott, az eladó előtt mondta:
- Marikám, e perctől kezdve maga eljegyzett menyasszonyom.
S csak azután kezdődött a tegezés...
- Jani! Ez lesz az én igazi karácsonyi ajándékom?!
- Igen Marikám, s egy életre szóló karácsonyi ajándék lesz.
S csak ekkor csókolták meg egymást úgy igazán, Isten akaratával.

A fiút közben besorozták leventei - katonai kiképzésre.
Igen: „ez egy igazán megtörtént találkozás volt”.
Az igazán boldog karácsonyra készülődő világ ekkor keserves
napokat élt át.
Igen, azután számukra egy boldog, értelmesen meggyőző élet kez-
dődött.
1945. február 14. - házasságot kötött a két fiatal, s ez a boldog
élet 68 évig tartott.
E csodálatos találkozásnak, s annak a hamvazószerdai eskü-
vésnek megvannak az örökös nyomai. Három lány: Marika
(1946), Klárika (1949) és Valéria (1952). Három jólelkű vő, hat
unoka, hét dédunoka lett az örökre szóló két, nagy boldogságot
átélt szülők “eredménye”!
Részünkre az akkori két dublé jegygyűrű azóta is összetartóan
erős boldogság lett...
S az igazán nagy és hosszan tartó együtt küzdelem, a megtartott
hűség, egymás szeretete, féltése 2012. március 25. hajnal 5 óráig
tartott. Ekkor a hajnali imádsága közben hunyta le szemét; az
én drága, jósággal és igazi hűséggel megáldott feleségem örökre
itt hagyott bennünket!
Igen, az akkori, háborús karácsonyi ajándékgyűrűk mindkettőnk
részére 68 igen boldog évet hoztak. Minden karácsony azóta is
örök emlék marad, két igazán szerető szív, a karácsonyt őrzők
feledhetetlen örök emléke!

December 6-án meglepetésben volt része az óvodánknak, hiszen ven-
dégeink voltak a „Nagypapák”. A gyerekek élvezettel hallgatták a

jobbnál jobb dalokat, együtt énekelték az ismert énekeket, és természe-
tesen tanultak is újakat.

Ezúton szeretnénk kifejezni hálás köszönetünket Szecsődi Györgynek
és barátainak, azaz a “Nagypapák” együttesnek, hogy egy ilyen remek
délelőttön szórakoztatták a gyerekeket és felnőtteket egyaránt.

Kovács Katalin
óvodapedagógus

ASzigethalmi Széchenyi István Általános Iskola dolgozói és ta-
nulói nevében boldog karácsonyi ünnepeket és sikeres új évet kíván:

Egyed Jolán igazgató.

Megköszönjük Kajtár Istvánnénak a Szigethalmi Széchenyi István
Általános Iskolának ajándékozott csodálatos fenyőfát, amit a gyerekek
feldíszítettek, és ezzel karácsonyi hangulatot varázsoltak az intézmé-
nyünkbe.

Igazgatóság

Délelő tt a Nagypapákkal
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A szent istván Általános iskola karácsonyi koncertje

A műsort Svajka Lázár trombita-
szólója nyitotta meg, majd miután
Ferenczi Edit alpolgármester asz-
szony meggyújtotta az adventi ko-
szorú 3 gyertyáját, fellépett az al-
sósok „kis énekkara”. Bemutat-
koztak az angolos és a németes
tanulók is egy-egy verssel és dallal,
majd megnézhettük az elsősök Bet-
lehemes játékát, a harmadikosok
„Három fenyő” című jelenetét és a
színjátszó szakkörösök árnyjátékát.
Hézser Tünde fuvola-játékát köve-
tően a nézők betekintést nyerhettek
a mára már az iskola védjegyévé vált
karácsonyi koncertek hagyomá-

nyába: a Szent István Általános Is-
kola 1. karácsonyi koncertje 1992-
ben került megrendezésre Bol-
fordné Hídvégi Sára igazgató asz-
szony működése idején. Az
ötletgazda Németh Leila jelenlegi
igazgatóhelyettes asszony volt. Az
iskolában ekkor alakult Dzsabrailov
Kjemal vezetésével fúvós zenekar,
amely évekig színesítette Sziget-
halom város életét. A zenei aláfes-
téssel színesített képsor felelevení-
tett néhány emlékezetes pillanatot
a zenekar életéből.

Iskolánkban az 1996/97-es tan-
évben kezdődött el az emeltszintű

ének-zene oktatás. Kiváló szakem-
bereink munkáját dicséri, hogy az
innen kikerült tanulók közül ma
többen magas szinten foglalkoznak
a zenével: énekelnek vagy hang-
szeren játszanak. Közülük Nagy
Boglárka szaxofonművész játékát a
koncerten is meghallgathattunk fel-
vételről, Eőry Viktóriát pedig – aki
a Csillag Születik és a Megasztár te-
levíziós tehetségkutató vetélke-
dőkön is sikeresen szerepelt –
élőben is megcsodálhattuk.

Koncertünk záró műsorszámát a
felsős énekkar adta elő. A Kará-
csonyi álom című dalt a közönség
is velük énekelte és hatalmas
tapssal jutalmazta. 

A műsorszámokra a tanító nénik
és a szaktanárok tanították be a di-
ákokat, a zenei felkészítést Dzsab-
railova Svajka Szevil, Bakondi Ka-
talin és Németh Leila irányították,
a zongorakíséretet pedig Dzsabra-
ilova Svajka Szevil és Németh Leila
biztosították. A fellépések előké-
szítésén túl azonban minden kol-
léga odaadóan kivette a részét a
szervezésből. Igazi csapatmunka
volt, ahol a sikernek is együtt örült
mindenki.

Iskolánk vezetősége nevében
ezúton szeretnénk köszönetet
mondani Bakosné Till Gyön-
gyinek, Ferenczi Edit alpolgármester
asszonynak, Dr. Pálos Annamáriának,
Fáki László polgármester úrnak, Dr.
Schuller Gábornénak és Regényiné
Arankának, akik nagylelkű felajánlá-
saikkal támogatták koncertünket.
Köszönjük továbbá Halász Lászlónak
a lehetőséget, hogy az eseményt a tö-
köli Művelődési Házban rendezhet-
tünk meg. Hálásak vagyunk minden

kedves szülőnek és vendégeinknek,
hogy jelenlétükkel és anyagilag is
hozzájárultak az esemény sikeréhez. 

Találkozzunk 2014-ben!
Lendvai Emese

Ebben az évben december 13-án, pénteken rendeztük meg a Sziget-
halmi Szent István Általános Iskola karácsonyi koncertjét. Az ese-
ményre 20. alkalommal került sor, így a teltházas jubileumi koncertet

a szokásosnál is nagyobb izgalom és várakozás előzte meg. Koncertünk
célja az örömvasárnap küszöbén az volt, hogy a fellépők a megjelent ven-
dégeknek, szülőknek és diákoknak egyaránt örömet szerezzenek. Iskolánk
tanulói tiszta szívvel és óriási lelkesedéssel készültek a nagy napra, hogy
műsorukkal mindannyiunkat megörvendeztessenek. Az ünnep közeledtével
a szervezők azt is igyekeztek hangsúlyozni, hogy a szeretet lángjának a hét-
köznapokon is tovább kell égnie, ezért próbáljunk úgy élni, hogy életünkben
ne legyen helye a haragnak és a gyűlölködésnek.
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Idén immár 18. alkalommal ren-
dezték meg a szüreti felvonulást és
az azt követő mulatságot október
5-én. Ennek a felvonulásnak az al-
kalmával mutatkozott be a most
alakult Szigethalmi Lovas Klub. Ve-
zetőjük, Mojzer György és csapata
igen rövid idő alatt szervezte meg
és végzett kiváló munkát a részt-
vevők és a nézők megelégedésére.

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni a szigethalmi valamint a
környékbeli települések lovasa-
inak részvételét, valamint a bal-
esetmentes hajtást.

Itt ragadjuk meg az alkalmat,
hogy köszönetet mondjunk
minden kedves támogatónknak,
akik anyagilag is hozzájárultak a
rendezvény színvonalas lebonyolí-
tásához.

Köszönjük a meghívott néptánc
egyesületeknek a gyönyörű mű-
sort, a kihangosítást pedig DJ Der-
ricknek (Szigetszentmiklósi Lovas

Klub). Köszönjük továbbá a ren-
dezvénybiztosítást a rendőrségnek
és a polgárőröknek.

Köszönettel a rendezők:
Mojzer György és Milák István

A IX. Szép Kertek, Rendezett Porták díjátadó
gáláján a Csokonai utca 7 pályázója nyerte
el a különdíjat. A kapott 3 literes pezsgő

bontását november 9-ére szervezték egy
délutáni parti keretében, melyre a 7 dí-
jazott valamint a Kert Stúdió igazgatója,
a szponzorok és a meghívott vendégek

voltak hivatalosak. A szervezés kezdemé-
nyezői: Vitáris Márti és Gábora István. 

A városszépítés egy olyan együttműködés jegyében indult el váro-
sunkban, amely egy jó kapcsolat kialakítását, az egymás közti jóindulatot,
tiszteletet, és ami még lényeges, egy virágos település létrejöttét célozza meg.

Már az érkezés pillanatától jó hangulat kerekedett, mivel vendéglá-
tóink zenével és finomabbnál finomabb ételekkel, italokkal vártak.

Látva mindezt, több utcabeli lakos is jelezte, hogy a jövőben csatla-
kozni kívánnak a programhoz.

Egyesületünk elnökeként óriási büszkeséggel tölt el ez a példaértékű
kezdeményezés. Kívánom, hogy legyen ez egy hagyományőrző esemény
városunkban.

Az év vége közeledtével nagy tisztelettel köszönöm meg minden tá-
mogató és lakos városszépítő segítségét és munkáját, amellyel Sziget-
halmot szebbé tehettük.

A továbbiakban kívánok mindenkinek nagyon jó erőt, egészséget és
szeretetteljes, Békés Boldog Ünnepeket. 

Tisztelettel:
Regényi Tiborné Aranka

elnök

A ZÖLD HÁLÓ ESEMÉNYEIRÔLSzüreti felvonulás és mulatság

A Szép Kertek, Rendezett Porták verseny díjátadó gálája
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Így telt 2013 a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban

Eltelt 1 év, ismét beszámolunk Önöknek,
mi is történt a szigethalmi könyvtárban
2013-ban.

Rendezvényeink száma örvendetesen megsza-
porodott. 

Kiállított nálunk Holczhauser Zsuzsanna,
Lászki Erzsébet, a Rózsa Gobelin Kör, H. Tóth
Maja, Varjas András, Szűcs Édua, Bánóczy Ist-
vánné és Csollák Mihály.

Könyvbemutatót tartott Lászki Erzsébet, él-
ménybeszámolót Farkas Adél úszó és Medveczky
Erika kajakozó.

Holczhauser Zsuzsanna önálló estje a Költé-
szet Napja alkalmából hangzott el. József Attila
születésnapjára a könyvtár versfát állított.

Részt vettünk a városi programokon, pavilo-
nunkba vártuk az érdeklődőket a Majálison, a Vá-
rosnapon és a Betlehemi Estéken. Fogadtuk a le-
endő első osztályosokat a Gólyanapon.

Minden hónap első szombatján diavetítésre és
kézműveskedésre vártuk (és várjuk) a gyerekeket
és szüleiket.

Nálunk tartja rendszeresen összejöveteleit az
Ezoklub és az Édesanyák Klubja – ez utóbbi
ősztől Kézimunka szakkört is indított.

Kérésükre helyet adtunk mágneses ékszerek
bemutatójának, játékos angol dramatikus foglal-
kozásnak és a Hazafias Versek szavalóverse-
nyének. 

Idén is nagy számban látogattak el hozzánk
csoportos foglalkozásokra a helyi óvodákból, is-
kolákból.

Februárban megtartottuk a hagyományos Vá-
rosi Szavalóversenyt, a szép számú jelentkezőre
való tekintettel kivetítőn keresztül az aulából is
követhető volt az esemény.

2013-ban is megrendeztük a négy részes Nyár-
váró programsorozatunkat. Az immár hagyomá-
nyos rendezvénysorozatunkon először névadónk,
Hegedüs Géza emlékére Udvarhelyi András tartott
előadást, majd Nyáry Krisztián, az Így szerettek ők
c. könyvek szerzője mesélt festőkről és szerelme-
ikről. Idén – közkívánatra – visszahívtuk Dr. Hidán
Csaba László régész-történész adjunktust, aki szo-

kása szerint páncélba öltözve tartotta meg elő-
adását. A tanév lezárásaként a Pittyendáré Zenekar
muzsikált nekünk és rendezett táncházat.

Nyáron minden csütörtökön társasjátékozásra
vártuk a vakációzó gyerekeket.

Őszi programjaink is immáron hagyomá-
nyosnak mondhatók. A Népmese Napján – mely
Benedek Elek születésnapja – Kovács Marianna
népmesemondó, a százhalombattai könyvtár igaz-
gató-helyettese mesélt a helyi iskolásoknak. 

Az októberi Országos Könyvtári Napok keretén
belül Dr. Vekerdy Tamás gyerekpszichológus volt
vendégelőadónk. Tekintettel a nagy létszámú ér-
deklődő közönségre, ezen a rendezvényen is ki-
vetítőn követhették a humorral átszőtt előadást az
aulában helyet foglaló vendégeink, mert nem min-
denki fért be a rendezvényterembe! Ehhez a prog-
ramhoz kapcsolódott Szűcs Édua kiállításának
megnyitója, hiszen ő illusztrálja a Nők Lapjában
Vekerdy Tamás cikkeit.

Lázár Ildikó, a Rejtőző kavicsok című könyv
szerzője beszélgetett hetedikes-nyolcadikos tanu-
lókkal az élet kisebb-nagyobb problémáiról, örö-
meiről.

Karácsonyi műsorunk állandó szereplője Érsek-
Csanádi Gyöngyi, aki idén Máté Angi: Volt egy-
szer… című darabjával készült.

Irodalmi vetélkedőt hirdettünk Gárdonyi Géza
születésének 150. évfordulója alkalmából, fogal-
mazásokat kértünk „Mit szeretek a könyvtá-
runkban (és mit nem)?! címmel, és fotópályázatot
hirdettünk Robert Capa születésének 100. évfor-
dulója alkalmából „Szigethalom télen – fekete-
fehér fotókon” témában. Ez utóbbira január végéig
várjuk a pályaműveket, a beérkezett képekből vá-
logatva a Városi Szavalóverseny háttereként állí-
tunk össze kiállítást.

Természetesen alapfunkciónk is működött, jú-
liusban és augusztusban keddtől péntekig, az év
többi 10 hónapjában pedig keddtől szombatig,
azaz heti 36 nyitvatartási órában vártuk a könyv-
tári szolgáltatásokkal kedves Olvasóinkat!

Szabó Zsuzsanna
könyvtáros

Egy asszonyról írok most, akivel
az első találkozásunktól kezdve

különös lelki kapcsolat köt össze. Az
ismeretlen ismerős. 

Egy asszonyról írok, akiről nem
tudok életrajzi adatokat, mégis mindent tudok, ami lényeges. Amikor rá-
nézek, beszélgetünk, látom az örök fiatalságot. Látom a bölcsességet,
látom az életet. Megértem, hogy soha nem késő, hogy soha nem kell le-
mondanunk semmilyen álomról, mert minden nap magával hozza a
csodát.

Egy asszonyról írok, aki saját világot teremt saját értékrenddel. Akiből
árad az élet szeretete. Amerre jár, amihez hozzáér, átformálódik, több

lesz, mint ami addig volt. És nem va-
kítja el önnön fénye, hanem meglátja
benne a hozzá hasonlatost.

Egy asszonyról írok, aki nem tolak-
szik az élet elébe, de engedi, hogy az

élet jöjjön elé ragyogással, csodasággal, örömökkel, játékkal, bánattal és
könnyekkel. Mert pontosan tudja, hogy az élet így teljes.

Egy asszonyról írok, aki nem beszél a szerelemről, hanem az ő élete
maga a szerelem. Látom a munkáiban azt a szavakkal ki nem fejezhető
mélységet, amit párjával megél. A gondoskodást, figyelmet, gyengédséget,
elválaszthatatlanságot. Látom kettejük „ÖRÖMTÁNCÁT”, ahogy mennek
át az életen.

„színház”
a könyvtárban
A címben szereplő „színház” nem a

hagyományos értelemben vett elő-
adást takarja: egy dobozt az asztalra
helyezve. vajon mit rejt? – egyik ajtó,
másik ajtó, harmadik –, sorra ki-
nyílnak és feltárul egy keretbe fog-
lalt kép.

A kamishibai magyarul papír-
színház. japánból származik, ahol az
1920-as évek óta használják, és máig
igen népszerű mesélési technika.
eredete azonban régebbi korokig
nyúlik vissza, hiszen már a iX-X. szá-
zadban buddhista papok vallási ta-
nokat tettek vele szemléletesebbé.

A képek egy történetet mesélnek
el, minden illusztráció a mese egy-
egy elemét eleveníti fel. A képek a
teljes lapot betöltik és a nézők irá-
nyába állnak. Hátoldalukon fekete-
fehér apró képeken jelenik meg a
mesélőnek a közönség által látott il-
lusztráció.

A XiX. században magyarországon
is létezett egy hasonló műfaj: a kép-
mutogató, ahol egyszerre volt látható
az összes kép, és a mesélő egy pálca
segítségével mutatta, hol is tart
éppen.

könyvtárunk új szerzeményével, a
papírszínházzal várja a mesét sze-
rető, újdonságra rácsodálkozó óvodás
és kisiskolás csoportok jelentkezését
(időpont egyeztetéssel). A program
ingyenes!

inczéné molnár Ágnes
gyerekkönyvtáros

A hetvenkedô hetvenéves
Holczhauser Zsuzsanna szubjektív tudósítása

Bánóczy Istvánné Emirôl kiállított munkái kapcsán
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Közös élmények, hatalmas sikerek A szigethalmi te
a természetbe hívja
a sport szerelmeseit

az év „fordulóján”

Az elmúlt hetekben 2 remek rendezvényt szerveztünk. A kettő célja, helyszíne és for-
mája olyan messze volt egymástól, mint Makó Jeruzsálemtől, de közös volt bennük,
hogy mindkettő bekerül egyesületünk „arany pillanatai” közé.

november 16-án egy busznyi szigethalmi turista járta a Vértes turistaútjait. 
Együtt lenni jó! Ha ezt megspékeljük a vértesszentkereszti kolostor gigantikus román-

kori romjainak látványával, Kápolnapuszta hőseinek (most már) példásan rendben tartott
sírjainak felkeresésével és a vörös ezernyi árnyalatában játszó Gánti bauxitbánya seb-
helyével… Ez valami mennyei keverék egy természetjáró számára. Ki is élveztük ala-
posan a vértesi ízeket mind az ötvenen. 

december 1-jén országos versenyt szerveztünk a Budai-hegység szívében. A túra célja
a Mikulás „szervezett” kifosztása volt. 766 sporttársunk tisztelte meg versenyünket, ami
résztvevőcsúcs. Soha ennyien nem indultak még egyetlen versenyünkön sem. Volt is
dolga a rendezőknek, de a Mikulással (Fischer György) az élen állták a rohamot!

Én Farkas Gyula sporttárssal a János-hegy szélfútta zimankójában múlattam az időt
és osztottam a csokit. Higgyétek el kedves olvasók, ott, a csúcson a mennyországban
jártam. Láttam a mosolygós, vidám családokat! Láttam a jövőt, a sok gyereket (én egész-
ségesnek, optimistának láttam). Hideg volt, de feltöltődtem ott a János-hegy szélfútta
csúcsán, az Erzsébet-kilátó fehér fala alatt.

itt az év vége és egyúttal egy új év kez-
dete. ezt meg kell ünnepelni. mi a legjobb
hely az ünneplésre? A friss levegő, az
erdő!

December 26-án a fenyőfutás napján
egyesületünk egy évzáró, közös futásra
invitál mindenkit. 5 és 10 kilométeres
távok közt lehet választani. itt nem a győ-
zelem a fontos. (mindenki győz, aki a ka-
rácsonykor begyűjtött plusz kalóriák
ellen küzd!)

A rajt 10 órakor lesz a szigethalmi
egyesített népjóléti intézmény rákóczi
utcai épületétől. (A buszfordulótól 5 perc
séta.) részletesebb információkat lang
mónikától, a verseny főrendezőjétől lehet
kapni a 06/70 372-8403-as telefon-
számon. fontos: nevezési díj nincs, de
örömmel veszünk egy kis karácsonyról
megmaradt sütit, itókát, mert a futás után
vidám beszélgetés és dőzsölés zárja a
rendezvényt.

December 29-e az évzáró közös sétánk
napja. 26-án a futók, 29-én a túrázók tar-
tanak közös évzáró eseményt. 

egy 18 kilométeres vezetett túrára
várja őket katona gábor (érdeklődni a
06/20 210-8471-es telefonszámon lehet).
A találkozó 9 órakor a szigethalom alsó
Hév megállónál lesz. részvételi díj nincs,
aki a túrán bármilyen”nyúlfarknyi” távot
teljesít, megkapja a rendezvény emlékki-
tűzőjét.

január 4-e a görgey emléktúra napja.
Hazánk egyik legszebb tája a Dunakanyar,
ennek pedig a legszebb ékköve visegrád. 

itt rendezünk egy teljesítménytúrát 25
és 10 kilométeres távokon. Aki még nem
látta a Duna ezüst kiflijét télvíz idején, ott
a helye. A rendezvényre egyesületünk
különbuszt szervez (jelentkezni sziklavári
sándornénál lehet!). A rendezvényről
annak főrendezője, kontha gabriella ad
további információt a 06/70 382-7873-as
számon.

minden sportkedvelőnek ajánlom fi-
gyelmébe honlapunkat, a www.szigeth-
almite.hu-t.

boldog, békés ünnepeket
a  szigethalmi te sportolóinak nevében: 

nád béla 
tiszteletbeli elnök

A Gánti bánya turistahangyákkal

Csúcsforgalom a János-hegyen



SZIGETHALMI FOCI HÍREK
U11-ES CSAPATUNK
SZENZÁCIÓS SIKERE

December 15-én a hétvégi tornasorozatot
U11-es csapatunk szereplése zárta. Ugyan az első
két meccsen még nem találtuk a játékunkat –
először csak egy sovány győzelmet arattunk,
majd egy buta vereség következett a házigazdák
ellen –, azonban a másik csoportmeccs alapján
úgy alakult, hogy ez a teljesítmény is elég lett az
elődöntőre. 

És itt jött a fordulat. Úgy látszik, felébredtek a
srácok. Megbeszéltük, hogy a Gloriett SE elleni
elődöntő második felében – függetlenül az ered-
ménytől – a letámadást fogjuk gyakorolni. Ez
olyan jól sikerült, hogy a 0-2-es hátrányból feláll-
tunk 9 perc alatt, és az utolsó percben megfor-
dítottuk a mérkőzést. 3-2, irány a DÖNTŐ!

Jött az ASI Dinamo Star SE (Angyalföldi LA). A
taktika most az elejétől a letámadás volt, és
hamar lőttünk is egy gólt. Ezt követően nagyon
nyomott az ellenfél, és a támadásépítéseink
végén mindig becsúszott egy apró hiba. Ennek
köszönhetően kiegyenlítettek. Már mindenki a
büntetőpárbajra gondolt, amikor is a kissé elfá-
radt csapatunk nem bírta tovább tartani a véde-
kezést, és fél perccel a vége előtt az ellenfélnek
sikerült betalálnia.

Drámai küzdelem volt, és minden elismerést
megérdemelnek a srácok az utolsó két meccsen
nyújtott teljesítményükért. Kúsztak-másztak,
nem ismertek elveszett labdát, kihajtották ma-
gukat az utolsó szuszig. Gyors támadásépíté-
sekkel, szép cselekkel, labdakihozatalokkal,
pontos passzokkal élvezhető játékot produ-
káltak, amely kivívta a közönség és az edző kol-
légák elismerését is. Ennek volt köszönhető,
hogy ma végre beérett munkánk gyümölcse, és
egy rangos ellenfelekből álló mezőnyben a MÁ-
SODIK HELYEN VÉGEZTÜNK!

Sokan kételkedtek bennünk, hátat fordítottak
nekünk, mert elhitték, hogy itt nem fejlődnek a

gyermekek. Sajnálom, hogy azok a srácok, akik
egy-két éve indultak velünk, most nem voltak itt,
mert megérdemelték volna. Sok sikert kívánok
mindannyiuknak csapataikban. 

Ez a nap bizonyíték volt arra, hogy ez a képzés
igen is FOCIZNI TANÍTJA a csemetéket. Mind
egyénileg, mind csapatjátékban nagyot fejlődött
a társaság, amit ezen a napon meg is mutatott 
A z eredmények:
Szigethalom - Testvériség SE: 1-0, Szigethalom -
Törökbálint: 1-2.
Elődöntő: Szigethalom - Gloriett SE: 3-2.
Döntő: Szigethalom - ASI Dinamo Star SE: 1-2.
A torna végeredménye:
1. ASI Dinamo Star SE
2. SZIGETHALOM
3. Gloriett SE
4. Törökbálinti Focisuli Egyesület
5. Mészöly FS
6. Testvériség SE

Szép volt Fiúk, gratulálok, most megmutattátok,
hogy képesek vagytok magas színvonalon ját-
szani, és ilyen játékkal, magas színvonalú focival
bármit elérhettek!
Köszönjük a segítséget vendégjátékosunknak és
edzőjének.

U7-ES SZIGETHALMI
FOCICSAPATUNK

Törökbálinton szerepeltek U7-es focistáink az
V. Kistérségi Tornán. Nagy meglepetést szereztek
a srácok a szülőknek, hiszen szép játékkal,
ügyesen vették az akadályokat. Minden gye-
reknél más-más céllal vágtam neki ennek a dél-
előttnek, hiszen néhányuk már a cseleket, a pasz-
szokat tudta ügyesen alkalmazni, gyakorolni, míg
mások első ilyen tornájukon inkább a környe-
zettel, a légkörrel ismerkedtek. Öröm volt látni,
hogy meccsről meccsre vette fel mindenki a rit-
must.

A két csoportban zajló mérkőzések után veret-
lenül álltak mieink, így megkapták a másik cso-
port veretlen csapatát, amelyik a Mészöly Focisuli
volt.

Az úgynevezett „döntőben” aztán két nagyon
ügyes csapat került össze. Felváltva estek a gólok,
és amikor döntetlen állásnál sorra kihagytunk 2-
3 helyzetet, akkor gyorsan kaptunk egy gólt. Ez
az eredmény azonban felemelő volt számunkra,
hiszen végig egyenrangú ellenfelei voltunk a ne-
vesebb Mészöly FS-nek.

Szép volt Fiúk, gratulálok Nektek!

SZIGETHALMI U10-ES
CSAPATUNK

Törökbálinton a Kistérségi Tornán vettünk
részt. Az elmúlt hónapok teljesítménye, az eddig
mutatott játék, a srácok képességei alapján úgy
gondolom, nem volt alaptalan az a várakozás,
hogy itt egy jó szerepléssel esélyünk van do-
bogós helyezésre.

Sajnos nem volt ilyen egyszerű a helyzet, hi-
szen a két első meccs után elszálltak az esélyeink.
A második mérkőzés utolsó másodperce pedig
örök emlék lesz számunkra (sajnos).

Az utolsó meccsen aztán megmutattuk, mit is
kellett volna az első kettőn csinálni. Szép játékkal
sikerült 3-1-re legyőzni az ASI Dinamo Star SE
csapatát. 

Pozitívum, hogy a 2005-ös, egy évvel fiatalabb
srácok jól játszottak a nagyobbak ellen, bátran
próbálkoztak, cseleztek, lőttek.

Úgy gondolom, hogy búsulni nincs okunk.
Minden csapatnak vannak gyengébb meccsei,
nem várt vereségei még felnőtt, profi szinten is.
Ma jutott ebből nekünk is kettő, de ettől függet-
lenül a gyerekek nem lettek „kevesebbek”,
tudjuk – ahogy megmutatták az utolsó mérkő-
zésen is –, hogy nagyszerű, ügyes kis társaság ez
a korosztályunk is.

Szép volt Fiúk, lesz még ok bőven az örömre!
HAJRÁ SZIGETHALOM!

Duffek József

Szigethalmi Híradó – 2013. december 13
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Bemutatkozik a KDSE

Aszigethalmi
Duna-szige -
ten működő

kajak egyesület a hét
hat napján tart edzést
a 8-12 éves korosztály
számára. Gyönyörű
környezetben, a Kis-
Duna csendes, békés
vizén sajátíthatja el az
evezés minden csínját-
bínját az arra vágyó. A
gyermekek munkáját
szakmailag magasan kép-
zett edzők segítik, akik
mindent megtesznek,

hogy az egyesületbe érkezők bizton-
ságban tanulhassanak kajakozni.
Nyáron edzőtábor biztosítja az alapos
felkészülést. Az edzések fergeteges
hangulatban, nyáron sokszor hatalmas
fürdéssel végződnek.

Csapatunk a tavaszi, nyári idő-
szakban rengeteg versenyen vesz rész,
amelyeken rendszerint előkelő helyen
végeznek versenyzőink. Egyesüle-
tünknek tagja a 2013. évi duisburgi
világbajnokságon K-1 1000 méteren
aranyérmet szerzett Medveczky
Erika is, akivel együtt készülhetnek a

kajakozni vágyók.
Rendszeresen látogatja
és támogatásáról biz-
tosította csapatunkat
Fazekas-Zur Krisztina
olimpiai bajnok is.

Természetesen aki
nem versenysze-
rűen, hanem
pusztán a termé-
szet és az evezés
szerelmeseként
kíván a klubhoz
tartozni, megte-
heti.

Rendszeresen
rendezünk ka-
jaktúrát, amely
nem a megfeszí-
tett edzésről,
hanem a gond-

talan szórako-
zásról és a jókedvről
szól. Idén nyáron Sziget-
szentmártonban vol-
tunk, ahová a szülők és
a barátok is elkísértek
minket. A háromnapos
eseményen mindenki
remekül érezte magát.
Volt fürdés, evezés, vízi-
túra, röplabda, tábortűz
és persze nagy evések...

Minden érdeklődőt
szeretettel várunk, aki
egy remek csapathoz
szeretne tartozni, ahol
az egészség és az
egymás iránti barátság a
legfontosabb!

Köszönettel: 
Wimmer Mónika
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Szeptember 21-én a Magyar Kempo Szö-
vetség három mestere meghívásra utazott a
Halléban (Németország) megrendezett Fe-

kete öves bajnokságra. Egyesületünk vezetője,
Shihan Lovász Gábor mint bíró érkezett a ver-
senyre. Klubunk versenyzője Sensei Kasza Pál
mester volt, összesített eredménye 5. hely. Ez
igazán kiváló eredménynek számit, hiszen erre a
versenyre válogatás után a legjobbak kerülnek be.

Csapatunk szeptember 28-án a Szabadtéri
Kupa megszervezése mellett a versenyzésre is
nagy hangsúlyt fektetett. Így az elért eredmé-
nyeink igazolják a sok munkát. Dojonk 16 fővel
35db (14 arany, 17 ezüst és 4 bronz) érmet szer-
zett. 3 nemzet versenyzői érkeztek a rendez-
vényre, ahol több mint 300 nevezést adtak le. 30
klub közül a 3. helyen végeztünk a csapatver-
senyben. Igazán színvonalas programok várták

azokat a nézőket, akik
kisérték a csapatokat,
vagy csak kilátogattak a
rendezvényre. Számos
gyerekprogram, kéz-
műves foglakozások, já-
tékok, felnőtteknek
hastánc oktatás, egész-
ségügyi mérések, taná-
csadás volt a program
része. Újdonságként kö-
télhúzó verseny is meg-
rendezésre került, ahol
a nyertesek átvehették a
medveparkba és a ját-
szóházba szóló belé-
pőket, ajándékcsoma-

gokat, tortákat. Az esti tombolán értékes nyere-
ményekkel gazdagodtak. „Itthon vagyunk” szlo-
gennel – Dj Roy által vezetett esti záró műsor-
ként – az önkormányzattal közösen szervezett
zenés partin szórakozhattak a versenyzők és a ki-
látogatók egyaránt.

A X. Délvidék kupát ismét Szegeden rendezték
meg október 19-20-án. Egyesületünk 22 csapat
versenyzői között léphetett pástra a különböző
stílusú versenyszámoknál. A technikai számok
mellett a küzdelmekben is sikerült a 9 fős csa-
patlétszámmal 17 érmet (5 arany, 9 ezüst, 3
bronz) szereznünk. Csapatunk két judos ver-
senyzővel is erősödött Házi Tamás és Benczik
Réka személyében. Néhány hónapja járnak ed-
zéseinkre, így a számukra nem ismeretlen küz-
delmi versenyszámban (Chikara Kurabe) in-
dultak.

Október 26-án a lengyelországi Mikolowba
utazott a kempo válogatott, a 10 fős keretben
egyesületünk 3 versenyzője kapott helyet. Szitás
Krisztián egy ezüst és két negyedik hellyel zárt.
Balogh Tamás két negyedik helyet, míg Telek At-
tila két harmadik és egy hatodik helyet szerzett
a Kong Sao Világbajnokságán. 

Csapatunkra idén még egy komoly megméret-
tetés vár a németországi Shorai-do Kempo ver-
senyen decemberben.

Lovász Gábor

október 19-én Cegléd adott otthont a diák “A” és “b” kor-
osztályos versenyzők magyar bajnokságának, vala-
mint a regionális csapatbajnokságnak, ahol a lányok

egyéni versenyében a tőle nem várt módon becskeházi Anna
felért a dobogó harmadik fokára. marossy bence és varga
gábor egy harmadik és egy ötödik helyet szerzett.

A csapatbajnoki címért a fiúk szálltak harcba és a remek
harmadik helyen végeztek ceglédi, domaszéki és gyomaend-
rődi judokákkal kiegészülve.

november 16-án az Ute csarnokában folytatódott a ma-
gyar bajnokság diák “C” korosztályban, ahol négy verseny-
zőnk indulhatott egy lány és három fiú személyében. 

becskeházi kata első, Házi tamás hetedik és végül papp
levente valamint tamaskó vince kilencedik helyen vég-
zett.

Az idei szezont becskeházi kata „mesternégyese” – diáko-
limpiai, budapest bajnoki, magyar köztársaság kupa és ma-
gyar bajnoki címei -, valamint további 9 aranyérme és három
bronz érme tette fényessé. Csapatunk éremtáblázata a kö-
vetkező: 

Az idei szezon 18 versenyéből 123 érmet szerzett csapa-
tunk 149 nevezéssel.

sajnos szponzorainknak nem tudjuk megköszönni, hogy
segítették a felkészülésünket, ugyanis az idei esztendőt tá-
mogatásoktól mentesen zártuk.

gratulálunk az idei eredményekhez mindenkinek, és jövőre
sok sikert és legalább ilyen vagy még jobb eredményeket kí-
vánunk. 

kellemes ünnepeket és boldog új évet mindenkinek:
papp erzsébet

Csík Attila
tori jC

Lezárult az idei judo szezon a helyi judokáknak

A Dojo Lovász SKE hírei
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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: 8-12 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
zemA kft. 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
web: www.mtkke.hu „Hibajelentés” menüpont

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  (a nap 24 órájában hívható!)

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
szigethalmi szent istván Általános iskola:
06/24 407-608
szigethalmi 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
szigethalom egyesített népjóléti intézmény: 06/24
404-573
segítő mancs Alapítvány: 06/70 220-1862, 
06/70 604-2715


