
2014. március

XXIV. évfolyam 3. szám
Ingyenes havilap

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
166. évfordulóján Rügyfakadás címmel rendezett
képzőművészeti és virágkiállítást az Alkotók, Művészek
és Művészetpártolók Egyesülete, valamint a Zöld Háló
Egyesület a Városi Szabadidőközpontban.
A zenés ünnepi műsor 11 órától a Dísz téren
folytatódott, ahol Fáki László polgármester
mondott ünnepi beszédet.
A program hagyományosan
a koszorúzási ceremóniával zárult.

Kiállítással ünnepeltük 
a szabadságharc kezdetét



A FEBRUÁRI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA
FEBRUÁR 3-ai ülés

A képviselő-testület 10 fővel kezdte meg rend-
kívüli ülését mindössze 2 napirendi pont tárgya-
lásával. 

A jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztását kö-
vetően első napirendként került megtárgyalásra
a Szigethalom város vízhálózatának vízminőség
javítási célú fejlesztésére kiírt közbeszerzési el-
járás érvényességének elbírálása; az érvénytelen
ajánlatok miatt az eljárást eredménytelenné nyil-
vánították a képviselők. Ezzel egyidejűleg döntés
született a közbeszerzési eljárás újbóli megindí-
tásáról azzal, hogy a kiírás feltételei a gépek és
felelősségbiztosítás tekintetében módosításra ke-
rültek. Az ajánlatkérő megküldését - a VITÉP ’95
Vízügyi és Építőipari Kft., a Full-R Kft. és a TEL-
COORD Kft. számára – nem támogatta a testület,
így az ismételten csak az A-Z-KINCS Gazdasági és
Műszaki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Tár-
saság, a SOLYMÁRGÁZ Közműépítő Korlátolt Fe-
lelősségű Társaság és a MO-MI BAU Építőipari és
Szolgáltató Betéti Társaság részére kerül megkül-
désre.

Második napirendi pontként - szóbeli előter-
jesztésre - megvitatásra kerültek a Szigethalom
Városfejlesztő és Üzemeltető Kft-vel kapcso-
latban az utóbbi időben felmerült problémák,
melyek eredményeképpen elfogadásra került,
hogy az önkormányzat 2014. február 1-jével fel-
mondja a Kft-vel a pályázatok előkészítési felada-

tainak elvégzésére kötött szerződést, és a jö-
vőben a V.Z. Bt-t bízza meg a feladatok ellátásával
200.000 Ft + Áfa összegért, valamint a Kft.
három dolgozója 2014. február 1-jétől a Polgár-
mesteri Hivatal állományába kerül a munka tör-
vénykönyvének hatálya alá tartozó dolgozóként. 

FEBRUÁR 20-ai ülés
A képviselő-testület 12 fővel, teljes létszámmal

kezdte meg ülését, és elsőként a meghívóban
szereplő nyolc napirendi pont tárgyalásáról dön-
tött. 

A jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztását kö-
vetően sürgősséggel felvételre került az Egész-
ségügyi és Népjóléti Bizottság döntésének felül-
vizsgálata, ami zárt ülés keretében, utolsó napi-
rendként került felvételre. 

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló rendelet-tervezetben módosító indítvány
beépítéséről született döntés, miszerint a képvi-
selő-testület: 

- az adóterhek tervezett összegét 30 millió Ft-
tal megemeli; 

- a Mű úti gyalogátkelő megvalósítására
12.700.000 Ft-ot betervez a céltartalékba;

- a Polgármesteri Hivatalban – a bérek támo-
gatásának arányában - a törvény szerinti elis-
mert létszámot (37 fő) tervezi;

- a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet-ter-
vezetet két fordulóban tárgyalja. 

Következő napirendként a Peter Cerny Alapít-
vány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért köz-
hasznú szervezet támogatási kérelméről tárgyalt
a testület, melyet anyagilag nem támogat az ön-
kormányzat, viszont az Alapítvány segítése érde-
kében a Szigethalmi Híradóban a szervezet 1%-
os SZJA támogatásához szükséges adatokkal fel-
hívást jelentet meg. 

Ezek után elfogadásra került a Városi Szabad-
időközpont szakmai beszámolója.

Ismételten módosításra került a városi temető
fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről
szóló 25/2009. (X.26.) rendelet. A hatályos ren-
delet szokás szerint Szigethalom város hon-
lapján, valamint a Hegedüs Géza Városi Könyv-
tárban megtekinthető.

A 2014. évi választások előkészületi kötelezett-
ségeként Szigethalom Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megválasztotta Szigethalom
16 szavazókörébe a szavazatszámláló bizottsági
tagokat. A bizottság még kiegészül a pártok által
március 21-éig delegált tagokkal. Az eskü és az
oktatás március 24-én lesz a választottaknak és a
delegáltaknak egyaránt.

A két ülés között történt eseményekről szóló
tájékoztató elutasításra, míg a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló el-
fogadásra került.

A képviselő-testület zárt ülésén önkormányzati
segélyek ügyében született döntés.
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ÖNKORMÁNYZATI ADÓHATÓSÁGI
TÁJÉKOZTATÓ

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2014. március 17. napja volt az
első féléves helyi adók befizetésének határideje.
Amennyiben még nem rendezte tartozását, kérjük, tegye meg, mivel
az adócsoport végrehajtási eljárást kezdeményez a hátralékosok
ügyében.
Amennyiben kérdése van, ügyfélfogadási időben forduljon az adócso-
porthoz.

Lakcímkártyák átvétele
Tájékoztatjuk Szigethalom város lakosságát,

hogy aki az elmúlt időszakban Szigethalom te-
rületén lakhelyet, tartózkodási helyet létesített, és
lakcímkártyáját még nem vette át, az a Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben
megteheti. 

Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy a 2014.
április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-
választáskor szavazni csak érvényes személyiga-
zolvány-, útlevél-, és lakcímkártyával lehetséges.

Polgármesteri Hivatal

Felhívás
Kérjük, támogassa személyi jövedelemadója

1%-ával a Peter Cerny Alapítványt (1083 Bu-
dapest, Bókay J. u. 53.), mellyel a beteg újszülöttek
mentését, szállítását, gyógyítását segíthetik.

Adószámuk: 19010289-1-42
Szigethalom Város Önkormányzata 

Ügyfélfogadás
ideje: 

Hétfő:
8-12; 13-18

Szerda:
8-12; 13-16

Péntek:
8-11.30

Adócsoport elérhetősége:

06/24 403-657/112 telekadó

06/24 403-657/115 építményadó,
kommunális adó

06/24 403-657/116 iparűzési adó

06/24 403-657/117 gépjár

Köszönettel:
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal



Rendőrségi tájékoztató
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Sziget-
halom területén avart és kerti hulladékot
csak kialakított tűzrakó helyen és telken
belül szabad égetni úgy, hogy az az em-
beri egészséget és a környezetet ne ká-
rosítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne
okozzon. Az égetés minden héten pénteken
15.00-tól 20.00-ig történhet, amennyiben
az időjárási viszonyok (szélcsend, 35 oC
alatti hőmérséklet) azt lehetővé teszik.

Továbbá kérjük a lakosságot, hogy le-
hetőség szerint a kerti zöldhulladéktól ne
annak elégetésével szabaduljon meg,
hanem komposztálja vagy helyezze el a ki-
jelölt zöldhulladék gyűjtő ponton. Erre a
szigethalmi sportpálya mellett, az egykori
ÉGSZÖV területén minden hónap utolsó

péntekén 08.00-18.00 között van lehe-
tőség.

A belterületi ingatlanokon a tűzhely,
grillsütő használata a tűzgyújtási tilalom
idején sem tiltott. 

Mezőgazdasági területeken kérjük az
ingatlanok tulajdonosait, hogy távolítsák

el a száraz aljnövényzetet, megakadá-
lyozva ezzel a tűzesetek kialakulását. 

Szárazság illetve tűzgyújtási tilalom
idején fokozottan figyeljenek arra, hogy
égő cigarettacsikket ne dobjanak el, hi-
szen a száraz növényzet könnyen lángra
lobbanhat. Amennyiben tűzesetet ész-
lelnek, hívják a 105-ös telefonszámot.

Polgármesteri Hivatal
közterület-felügyelői

2014 januárjában Szigethalom illetékességi te-
rületén gépkocsi lopás egy esetben történt.
Az ismeretlen elkövetők a Hunyadi közben

található telephelyről tulajdonítottak el egy Toyota
Dyna típusú tehergépkocsit. Gépjármű feltörés is
egy esetben történt, ahol az ismeretlen elkövetők
a Szabadkai utcában leállított Opel Combo típusú
gépkocsiból ablakbetörés módszerével tulajdoní-
tottak el táskát, mobiltelefont és fényképezőgépet.

Betöréses lopás két esetben történt, melyből
egy a Fiumei utcában, egy pedig a Mű úton volt.
Az ismeretlen elkövetők ablakbefeszítés és ke-
rítés átmászás módszerével jutottak be az ingat-
lanokba, ahonnan szerszámokat és rézkábeleket
tulajdonítottak el. Rablás bűncselekményt nem
jelentettek felénk.

Szigethalom város területéről két balesetről ér-
kezett hír. Az egyik személyi sérüléses volt, a másik
anyagi káros.

Az elmúlt időszak egyik éjjelén egy 63 éves
tököli illetőségű férfi a Duna soron haladt Opel
típusú személygépkocsijával a Mű út felé. Felte-
hetően ittassága miatt a Duna sor 156. számnál
lévő járdaszigethez tartozó villanyoszlopnak haj-
tott. Az oszlop kitört, a vezetékek lógtak róla. A
sofőr a baleset során könnyű sérüléseket szen-
vedett, és a mentők korházba szállították. A bal-
eset kapcsán jelentős anyagi kár is keletkezett.

Február közepén a Nefelejcs és a Rákóczi utca
kereszteződésében volt egy baleset, mert egy
próbarendszámos Mercedes személyautó nem
adott elsőbbséget a védett úton haladó személy-
gépkocsinak. A gépjármű női vezetője, hogy el-
kerülje az összeütközést, a kormányt balra rán-
totta, és érintőlegesen ütközött a vele ellentétes
irányból érkező személygépkocsival. A balesetet
okozó Mercedes vezetője magállás és adatainak
hátrahagyása nélkül elhajtott a helyszínről.

A közrendvédelmi és bűnügyi területen is el-
készültek a statisztikák, melyekből a közérdek-
lődésre számot tartóakat most közzétesszük.

A Tököli Rendőrőrs járőr állománya a Rendőr-
kapitányság Közrendvédelmi Osztály Őr- és Járőr-
szolgálati Alosztály beosztottjaival közösen látta el
nagyrészt a szolgálatokat. A szolgálat szervezése

során törekedtünk arra, hogy Szigethalom és
Tököl területén a lehető legtöbb időt töltsön el
egy járőr pár. Járőreink a nap 24 órájában elérhe-
tőek a szolgálati mobiltelefonon, melynek köszön-
hetően a reagálási időnk rendkívül lecsökkent.

Mind az elfogások, mind az előállítások
számát tekintve emelkedés mutatható ki a 2012-
es adatokhoz képest. Az elfogások száma 11-el
(57), az előállítások száma 138-al (184) emelke-
dett a korábbi évhez képest.

A szabálysértési feljelentések száma is jelentős
emelkedést mutat (158), a helyszíni bírság összege
és a megbírságolt személyek száma viszont csök-
kent (587). Emelkedett az elővezetések (130) és
átkísérések (52) száma is. A 2012-es évhez képest
nőt a közterületre vezényelt rendőrök száma, így
a közterületen töltött órák mennyisége is. Sajnos
a nem közterületi órák száma is emelkedett.

2013-ban a rendőri eljárásokban regisztrált
bűncselekmények száma a Szigetszentmiklósi
Rendőrkapitányság illetékességi területén 2841
volt, ez az előző évi adatokhoz viszonyítva
23,73%-kal mérséklődött.

A bűncselekmények jelentős hányadát, 64,6%-
át a vagyon elleni bűncselekmények teszik ki,
2013-ban 1692, mely 26,11%-os csökkenést
mutat a 2012. évhez képest (2290). A vagyon el-
leni erőszakos bűncselekmények száma is mér-
séklődést mutat, 25-ről 20-ra csökkent.

A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény vonat-
kozásában a tárgyévben 1576 cselekményt re-
gisztráltunk, mely 23,83%-kal kevesebb az előző
évihez képest (2069).

A nyomozás-eredményességi mutatónk 2013-
ban 39,7%, mely az előző évben 23,8% volt.

A vagyon elleni bűncselekmények eredmé-
nyességi mutatója a tárgyévben 23,6%, az előző
évhez képest (19,9%) javult, és ugyanez figyel-
hető meg a vagyon elleni erőszakos bűncselek-
mények eredményességi mutatójánál is, ahol
2012-ben 36,4% volt, a tárgyévben pedig 53,8%.

A kiemelten kezelt bűncselekmények nyo-
mozás-eredményességi mutatója 18,8% a 2012-
es 12,6%-hoz képest, ami 6,2%-os emelkedést
mutat. 

A közterületen elkövetett bűncselekmények kap-
csán a nyomozás-eredményességi mutatónk javult,
2013-ban 56,4%-os volt a 2012-es 30,7%-hoz képest. 

A lopások száma 25,5%-kal, 1797-ről 1339-re
csökkent. Nyomozás-eredményességi mutatónk
13,3% a 2012-es 8,7%-kal szemben.

A lakásbetörések száma 5,54%-kal, 343-ról
324-recsökkent. 

A rablások száma 30,8%-kal csökkent, 13-ról
9-re. Eredményességi mutatónk 44,4%-os a
2012-es 26,7%-kal szemben.

A testi sértések száma 60-ról 79-re emelkedett,
a nyomozás-eredményességi mutató azonban ja-
vult, a tárgyévben 73,2%-os volt a 2012-es 71%-hoz
képest. A súlyos testi sértések száma is emelkedett,
42-ről 52-re, a nyomozás-eredményesség a tár-
gyévben 66,7% volt, míg egy évvel korábban 65,4%. 

A rendőri eljárásokban regisztrált bűncselek-
mények száma Szigethalmon is csökkent, 443-
ról 376-ra, és ugyanez figyelhető meg a közterü-
leten elkövetett bűncselekmények esetében is,
ahol 103-ról 99-re csökkent a szám.

A fontosabb bűncselekmények az egységes
statisztikai adatok alapján az alábbiak szerint ala-
kultak 2013-ban Szigethalmon.

A testi sértések száma csökkent (18). A súlyos
testi sértések száma eggyel nőt (11). A garázda-
ságok száma csökkent (3). Önbíráskodás ugyan-
annyi volt, mint az előző évben (1). A lopás 53-
mal volt kevesebb (187). Felével kevesebb autót
loptak el (3). Tizenhárommal kevesebb autót
törtek fel (5). Lakásbetörésből nyolccal többet re-
gisztráltunk (50). Rongálás tízzel volt kevesebb (9).

A rendőrkapitányság vezetői és egész személyi
állománya azon dolgozik, hogy a bűncselekmé-
nyek száma tovább csökkenjen, a felderítési mu-
tatók pedig tovább emelkedjenek. Továbbra is
azon vagyunk, hogy rendőri vonatkozásban kiszol-
gáljuk az itt élő embereket, és munkánkkal hoz-
zájáruljunk a közrend, közbiztonság javulásához.

Kérünk mindenkit, hogy segítse munkánkat,
mert a bűnözés társadalmi probléma, és ezzel
szemben csak közösen tudunk eredményesen
fellépni. 

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság

Tűzgyújtási  korlátozások
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• 2014. április 18. (péntek): Bölcsődék napja – bölcsődei ellátás nincs
A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 45/A §-a alapján a nevelés-gondozás nélküli
munkanap célja a bölcsődében dolgozók szakmai fejlesztése.

• 2014. július 28 – 2014. augusztus 8: Nyári zárás
(Nyitás: 2014. augusztus 11.)

• 2014. december 22 – 2015. január 2: Téli zárás
(Nyitás: 2015. január 5.)

TÁJÉKOZTATÓ A SZIGETHALOM EGYESÍTETT NÉPJÓLÉTI INTÉZMÉNY
BÖLCSŐDEI ELLÁTÁSÁT ÉRINTŐ 2014. ÉvI IDŐPONTOKRÓL

Az óvodai

beiratkozás

2014. május 5-9-ig
(hétfőtől-péntekig) 

naponta 800-1700-ig
lesz a 

Narancssárga Oviban
(Rákóczi F. u. 145.).

Minden leendő óvodást
itt kell beíratni, bárme-
lyik szigethalmi tagó-
vodába kerüljön is fel-
vételre!

Kérjük Önöket, hogy a beíra-
tásra hozzák magukkal a
gyermek születési anyakönyvi
kivonatát, a gyermek valamint
az édesanyja szigethalmi lak-
helyét igazoló lakcímbejelentő
kártyáját, a gyermek TAJ-kár-
tyáját, valamint a szülők mun-
káltatói igazolását. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az
óvodai felvétel nem a beirat-
kozás sorrendjében történik.
Számítsanak rá, hogy a beirat-
kozáskor sokat kell várakozni.
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Tanköteles korú gyermekek beiskolázásával
kapcsolatos fontos információk

1. Iskolaválasztás
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szi-

getszentmiklósi Tankerülete (KLIK) fenntartásában
működő általános iskolák elérhetőségeit, a
2014/2015-ös tanévben indítandó első osztályok
tervezett profilját, illetve az iskola-bemutató rendez-
vények, nyílt napok időpontjait a szigethalom.hu
honlapon, valamint az óvodákban kifüggesztve
megtalálják. A részletes programot mindig az adott
intézmény honlapján tekinthetik meg.

A tanköteles korú, iskolaérett gyermek felvé-
telét a körzetileg illetékes általános iskola nem
tagadhatja meg. A szabad iskolaválasztás jogával
élve azonban a szülő nem körzetes iskolába is
beírathatja gyermekét – ez esetben viszont a fel-
vétel nem garantálható. A gyermeket azonban a
körzetileg illetékes (vagyis a kötelező felvételt
biztosító) általános iskolába akkor is be kell je-
lenteni, ha a szülő nem a körzetes iskolát kí-
vánja választani (vagy ha a gyermek külföldön
kerül beiskolázásra). Az idei évtől Tankerületünk
ezt szeretné megkönnyíteni egy szülői szándék-
nyilatkozattal (mely letölthető a szigethalom.hu
honlapról, valamint megtalálható az óvodákban),
melyet (célszerűen a nyílt napokon szerzett in-
formációk, személyes benyomások birtokában)
kitöltve, aláírva a körzetileg illetékes iskolába
személyesen vagy postai úton 2014. április
22-éig kérünk eljuttatni! Ilyen módon a szülő
mentesül az alól, hogy a beiratkozás 3 napja alatt
két helyen álljon sorban: a kötelező felvételt biz-
tosító és a választott iskolában. Természetesen
amennyiben a választott iskola a gyermek felvé-
telét határozatban elutasítja, és a fellebbezés sem
jár eredménnyel, a szülő köteles személyesen is
megjelenni a körzetes iskolában a gyermek vég-
leges beíratása céljából.

2. Az általános iskolák körzethatárai
Ahol a településen több, állami fenntartásban

működő általános iskola is van (Dunaharaszti,
Szigethalom, Szigetszentmiklós), azok konkrét
felvételi körzetét megtekinthetik az érintett vá-
rosok és iskolák honlapjain, illetve közterület
szerinti keresési lehetőség is nyílik a következő
oldalról kiindulva:
https://www.kir.hu/KIR2_KORZET_Lakossagi

3. Beiratkozás
A beiratkozás javasolt ideje egységesen a Tan-

kerület összes általános iskolájában:
2014. április 28-29-30. (hétfő-kedd-szerda)

8:00-18:00 között.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok

szükségesek:

• a gyermek személyazonosításra alkalmas, a
gyermek nevére kiállított, lakcímet igazoló
hatósági igazolvány (lakcímkártya);

• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség el-
érését tanúsító igazolás, amely lehet:

- óvodai szakvélemény,
- nevelési tanácsadás keretében végzett is-
kolaérettségi szakértői vélemény,

- sajátos nevelési igényű gyermekek esetén
a Szakértői Bizottság szakértői véle-
ménye;

• tartózkodási hely igazolása lakcímkártyával
(bejelentett ideiglenes lakcím esetén) vagy
befogadói nyilatkozattal;

• a szabad mozgás és tartózkodás jogával ren-
delkező nem magyar állampolgár esetén:

- regisztrációs igazolás, vagy
- tartózkodási kártya, vagy
- állandó tartózkodási kártya;

• nyilatkozat (honlapon megtalálható) a
közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
(ÚJ!).

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozá-
sában a szülő a tankötelezettség külföldön tör-
ténő megkezdését az illetékes járási hivatalnak
köteles bejelenteni (Pest Megyei Kormányhi-
vatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatala, 2310 Szi-
getszentmiklós, ÁTI Sziget Ipari Park I/A ép.).

A legtöbb iskola kéri továbbá a beiratkozáskor
a következő dokumentumok bemutatását is:

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
- a gyermek TAJ-kártyája;

- a gyermek 5 éves státuszigazolása (óvo-
dából/védőnőtől);

- a szülő lakcímkártyája.
A hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó nyi-

latkozatot a beíratáskor, az ott kézhez kapott
nyomtatványon kell megtennie a szülőnek!

Amennyiben a körzetes vagy a választott isko-
lában folyik nemzetiségi nevelés-oktatás, me-
lyet a gyermek számára a szülő igénybe kíván
venni, azt csakis az igénylőlap (honlapon meg-
található) kitöltésével és a beiratkozás alkalmával
történő leadásával teheti meg.

A tanulók felvételéről a jogszabályban fog-
laltak szerint az általános iskola igazgatója
dönt. A felvételről szóló írásbeli tájékoztatót vagy
az elutasításról szóló határozatot az iskolaigazgató
2014. május 12-éig küldi meg a szülő részére.

A felvétel elutasítása esetén a szülő a nem-
zeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
37.§ (2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysér-
tésre illetve érdeksérelemre hivatkozással
nyújthat be jogorvoslati kérelmet a kézhezvé-
teltől számított 15 napon belül. Az eljárást meg-
indító kérelmet dr. Pálos Annamária tankerületi
igazgatóhoz kell benyújtani (KLIK Szigetszent-
miklósi Tankerülete, 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI
Sziget Ipari Park I/A, 1. emelet). A benyújtott ké-
relmeket a Tankerület a beérkezéstől számított
30 napon belül köteles elbírálni.

Gyermeke iskolás éveihez sok sikert kívá-
nunk!

Polgármesteri Hivatal

Szülői Fórum

Tisztelettel meghívjuk a leendő
első osztályos gyermekek szüleit a

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola
bemutatkozó Szülői Fórumára.

Időpont: 2014. április 8. (kedd) 18 óra
Témák: 
• az intézmény bemutatása  –  Egyed Jolán igazgató
• az iskolaérett kisgyermek  –  Szász-Bogdán Gyöngyvér pszichológus
• az alsó tagozat mindennapjai  –  Mermeze Klára igazgatóhelyettes

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Igazgatóság
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Február utolsó hetében vidáman indultunk útnak
Kleineizel Ica nénihez a Helytörténeti Múzeumba.
A farsang lezárására, a tél búcsúztatására és a
tavasz köszöntésére készítettünk kiszebábot. 

F ebruár 21-én izgatott gyerekektől, felnőt-
tektől zsibongott a Zöld tagóvoda, mivel
ezen a napon tartottuk az ovis farsangot.

A héten már lázas készülődés folyt, hiszen csoportszobákat díszítettünk
az ünnepre, díszeket készítettünk. Farsangi hagyományokat elevenítettünk

fel a régmúlt időkből, mivel a népi szokások megismertetését kiemelten
fontosnak tartjuk.

Álarcokat készítettünk változatos technikával. Szintén óriási élmény volt
a farsangi fánk sütése.

Természetesen ezen tevékenységek közben vidám, mókás dalokat éne-
keltünk, verseket mondogattunk.

Farsangi élményeink csúcspontja PEPPI BOHÓC érkezése volt, aki színvo-
nalas előadásával maradandó élményhez jutatta a közel 100 kis Zöld óvodá-
sunkat. Ezúton is köszönetet mondunk Stift Gábornak az örömteli percekért.

Zoltay Árpádné
tagóvoda vezető

Amikor odaértünk, Ica néni nagyon kedvesen
fogadott minket. Mutatott nagyon sok régi tár-
gyat, és mesélt a hajdani népszokásokról. El-
mondta, hogy a kiszebáb valójában a telet jelké-
pezi, és azért készítjük és égetjük el, hogy elűzzük
vele a telet. Ezután álltak neki a Micimackók el-

készíteni saját kiszebáb-
jukat. Kiválasztották, mi-
lyen legyen a ruhájuk,
milyen legyen a hajuk,
majd közösen felöltöz-
tettük őket.

Ezt követően az ügyes
kezű Micimackók együtt
készítettek egy hatalmas kiszebábot,
melyet elneveztek Zsuzsinak.

Tűz mellett elénekeltük az Itt a far-
sang című dalt, és elmondtuk
Gazdag Erzsi: A bohóc köszöntője
című versét. 

A tél űzését a kiszebáb elégetésével zártuk, mi-
közben hangosan kiabáltuk: „Vesszen a tél, jöjjön
a tavasz!”.

Hazafelé bandukolva – látva a gyermekek
vidám arcát – megpillantottam egy hóvirágot,
amiről Fitó Ica verse jutott eszembe:

„Sziszegve nyargal a fagyos szél
komor még az alvó világ.
Ugye kedves,
hosszú már a bezártság, a tél…
De nézz csak ki, s reménykedj!
Tavasz hírnökeként
Kinyílott a hóvirág.”
Köszönjük az igazán csodás élményeket!

Szabó Szilvia
óvodapedagógus

Zöld tagóvoda - Micimackó csoport

Kiszebábot készítettek a Micimackók

Peppi bohóc a Zöld óvodában
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Egyedülálló
Szülők Klubja

Szigethalom Egyesített Népjó-
léti Intézmény 5. sz. telephely

Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálata 2014 márciusától önse-
gítő-támogató csoportot szervez
egyedülálló szülők számára. A
részvétel ingyenes!

A leendő klub célja olyan megértő és el-
fogadó közösség kialakítása egyedülálló
szülők számára, ahol új barátokra, új társra
találhatnak, valamint egy olyan hely kialakí-
tása, ahol más, hasonló problémákkal küz-
dőkkel megoszthatják kétségeiket, öröme-
iket, problémáikat. 

Mi várható tehát a klub alkalmain? 
- támogató/elfogadó légkör,
- tapasztalatcsere,
- kölcsönös tanácsadás,
- egymás segítése, 
- beszélgetések az egyedülálló szülőket

érintő kérdésekről (pl. kapcsolattartás az el-
vált szülővel, gyerekneveléssel összefüggő
kérdések, új párkapcsolat létesítése, az új
család kihívásai stb.),

- beszélgetések a tagok által hozott aktu-
álisan fontos kérdésekről,

- a tagok szükségleteire és érdeklődésére
építve meghívott vendégek által tartott elő-
adások,

- különböző önismereti vagy képességfej-
lesztő tréningek,

- kirándulások, együtt szervezett szabad-
idős programok.

A klub heti/kétheti rendszerességgel, a
résztvevőkkel megbeszélt napokon és idő-
pontokban látogatható.
Helyszín: Szigethalom, József Attila u. 49.
Jelentkezni a klubra a 06/70 430-3621-
es telefonszámon, vagy személyesen a
Szigethalom, József A. u. 49. szám alatt
lehet Seffer István családgondozónál. 

Első alkalommal egy személyes beszélge-
tésre hívunk majd minden jelentkezőt
annak érdekében, hogy megismerkedhes-
sünk egymással. Az interjú során a leendő
csoporttag minden információt megkap a
létrehozandó klubról. 

ARIES TÁJÉKOZTATÓ
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Ismét sikerült! Egyesületünk
idén, nőnapon ismét több
száz embert mozgatott meg.

Mikor 10 óra után megér-
keztem, már mint egy hangya-
boly nyüzsgött a Széchenyi
István Általános Iskola minden
zege-zuga. Az iskola körül ultra-
futók és alkalmi kocogók rótták
köreiket (köztük Fáki László
polgármester). Bent a folyo-

sókon az egészséges életmód lelkes hirdetői adtak tanácsokat. A
tornateremből pattogó ritmusú zene szű-
rődött ki. Igen, újra elkezdődött az egész
napos nagyüzem. Újra lelkes lányok és
asszonyok tömege lendült mozgásba.
Hogy egy elhíresült mondást idézzek:
„Hadd égjen a zsír!” 

A plakát általam nem ismert, de látha-
tóan népszerű mozgásformákra invitált.
Azt még csak sejtem, mi az a step, a szál-
kásítás, a testformálás. Még a kempo ae-
robikról is van elképzelésem, de a Fana-
tich Jump vagy a Dynamic Yoga flow ol-
vastán csak rácsodálkoztam a papírra. Ez
a szép a mozgás világában. Minden évben

új és hamar népszerű irányzatok jelennek meg. A főrendező, Lang
Mónika pedig figyel az újdonságokra, és becsem-
pészi őket a Fitt-Lesz Halom hatalmas „étlapjára”.

Hamar elszaladt egy óra.
Ferenczi Edit alpolgármester
asszonnyal kimentünk az ud-
varra, ahol a sprintfutásra várók
tucatjai fogadtak. Mindig felde-
rülök a lelkes „aprónép” láttán.
Akkor meg széles mosolyra hú-
zódik a szám, mikor a picur
lábak keverik fel a port vagy a
sarat (idén inkább az utóbbit).

Hatalmas buzdítás, izzadt arcok, boldog győz-
tesek. Utána egy kör Edittel az iskola
körül, hogy mi is áldozzunk a mozgás oltárán. 

Jó nap volt ez! Több kéne. Köszönjük
támogatóink népes csapatának, hogy ní-
vósabbá tehettük a versenyt. Köszönjük
az önkéntes rendezőgárdának, hogy
zökkenőmentessé tették munkájukkal a
napot.

Én legfőképp a résztvevőknek tar-
tozom köszönettel, hogy felvidítottak!
Remélem, sokukkal találkozom jövőre
a XVI. Fitt-Lesz Halmon!

Nád Béla 
egy boldog sportkedvelő

Mozgott bizony apraja, nagyja
– Életképek a XVI. Fitt-Lesz Halomról –
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„TALÁLKOZÁSOK”
DRÁMAJÁTÉKKAL

2014. április 19-én (szombaton)
10 órától

a Hegedüs Géza Városi Könyvtár
rendezvénytermében.

Szeretettel várunk minden nagy-
csoportos óvodást és kisiskolást!

A program ingyenes, de minden
támogatást köszönettel fogadunk.

HÚSVÉTI
KÖNYVVÁSÁR!

Szerezze be tavaszi 
olvasmányait

100-200 forintos áron
2014. április 3-a és 19-e között

nyitva tartási időben a

Hegedüs Géza városi
Könyvtárban!

Nyitva tartás:
Hétfő: Zárva

Kedd: 12-19, Szerda: 9-19
Csütörtök: 12-19, Péntek: 9-16,

Szombat: 9-14

Húsvéti mesék
DIAVETÍTÉS és

KÉZMŰVESKEDÉS
kicsiknek

a Hegedüs Géza
Városi Könyvtárban
2014. április 5-én

(szombaton) 10 órától
A program ingyenes!

Óvodás korcsoportban:
I. Márton Száva
II. Csiba Ádám Levente
III. Ónodi Sára

1-2. osztályos korcsoportban:
I. Varga Dorottya
II. Veres Lotti
III. Makó Tamás

3-4. osztályos korcsoportban:
I. Hézser Tünde
II. Dudás Dorka

Szulitka Tadeus Márk
III. Denkovics Anita

Vácz Márk

5-6. osztályos korcsoportban:
I. Péterfi András
II. Tézsla Vanda
III. Holodov Anna

7-8. osztályos korcsoportban:
I. Papp Lilla
II. Fiedler Nóra Luca
III. Mátyási Milla

Felnőtt korcsoportban:
Nemes Dezső

A 2014-es Városi Szavalóverseny helyezettjei
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Farsangi délután a Helytörténeti Gyűjteményben

Nagy izgalommal készültünk az elsô osz-
tályosokkal a farsangi délutánra, amit a
Helytörténeti Gyûjtemény rendezett

február 21-én.
Amikor megérkeztünk, sokféle lehetőségünk

volt kipróbálni a kézügyességünket. Kiszebábot
készíthettünk fakanálból, busóálarcot parafa
alapanyagokból, álarcot díszíthettünk tollakkal
és csillámfestékkel. Eközben készült a finom csö-
rögefánk, amiből nem győztek eleget sütni a
nénik. Aki megéhezett vagy megszomjazott a
nagy alkotás közben, az is talált magának finom
zsíros kenyeret és teát.

Négy órakor megérkeztek az iskolánkból a har-
madikosok népies ruhába öltözve, akik egy na-
gyon szép, vidám farsangi műsorral szórakoz-
tatták a közönséget a tábortűz mellett. A délután
megkoronázása a kiszebáb elégetése volt, amibe
belecsempésztük azokat a rossz tulajdonsága-
inkat, amiktől szívesen megszabadulnánk. Re-
mélem, a tűzzel együtt ezek is elpusztultak. A
gyerekekkel együtt alig várjuk a legközelebbi
programot a múzeumban.

Kánai Anna 1/a
Szent István Általános Iskola

Köszönetnyilvánítás. A Helytörténeti Gyûjtemény farsangi programjához nyújtott
segítségét, támogatását megköszönöm Gere Istvánnak a Gere sütöde részérôl,

Kancsárné Erzsikének, Suhai Tímeának, Cseke Istvánnak, Cseke Istvánnénak és a
Szent István Általános Iskola 3/a és 3/b osztályának, Antal Zsuzsanna és Cseh Katalin
felkészítô tanároknak. Kleineizel Ilona

múzeumpedagógus
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A Szigethalmi TE
programajánlatai tavasz

derekára
Április 12-én egyesületünk a velencei-hegység szelíd, de mégis kies

lankáira invitálja a természetbarátokat. Sukoró térségében rendezik a Ta-
vaszköszöntő teljesítménytúrákat 20, 10 és 5 kilométeres távokon. 

A lassan zöldbe öltöző erdő, a Velencei-tó ezüstje és a természet „faragta”
műremekek (Gyapjaszsák, Likas-kő) mind-mind csalogatnak. Gyere turis-
tatárs! Várunk!

A rendezvényre az egyesületünk különbuszt szervez. A buszra Sziklavári
Sándornénál lehet jelentkezni. Ha az eseménnyel kapcsolatban merül fel
kérdés, Fischer Györgyöt, turista szakosztályunk elnökét lehet hívni. 

Április 26-án mindenkit, de legfőképpen az aprókákat várja a tököli
parkerdőben a nyuszi. Ez egy igazi sportos tapsifüles. Az ajándékért elvárja,
hogy keressenek meg a résztvevők 4 elveszett tojást. Aki mind a négyet
megleli, azt a nyuszi meglepi! 

Aki szívesen „hajszolná” az elveszett tojásokat, az jöjjön 10 órára a sok-
szögletű erdő közepébe, ahol egy házikónál (erdészház), egy gyönyörű
tisztáson várjuk. Edzőcipőt fel! Elkészülni! Vigyázz! Hajsza! Ennek a vidám,
színes kavalkádnak Lang Mónika lesz a főrendezője. 

Akinek kérdése, kérése van, az bővebb információkat egyesületünk hon-
lapján kaphat. Itt láthatóak a rendezők elérhetőségei is!

Kellemes, napfényes, madárfüttyös tavaszt természetbarátok!
Nád Béla 

a Szigethalmi TE tiszteletbeli elnöke
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A Rózsa Gobelin Kör  hagyományteremtô farsangi bálja
Ötletes jelmezek és vidám kis csapat jött

össze február 21-én Szigethalmon, a Városi
Szabadidőközpont Zöld termében. A talpalávalót
Ádám Gyuri zenészünk adta. Jelenlétével meg-
tisztelt bennünket Ferenczi Edit, Szigethalom al-
polgármester asszonya, aki elhalmozott ben-
nünket szeretetével és finomabbnál finomabb sü-
teményekkel. Kovács Attila képviselőnk
fotótudományát csillogtatta kisebb nagyobb si-
kerrel. (A nevetéstől nehezen ment neki a fény-
képezés a jelmezesek jópofasága miatt.) A Vidám
Nyugdíjasok csapatának ötletes maskaráitól dől-
tünk a nevetéstől. A Kulturális Baráti Kör is meg-
tisztelt bennünket kreatív jelmezeivel. Az Ezo-
klub tagjai ugyan nem öltöztek be, de vidámsá-
gukkal emelték a bál hangulatát. Kürti Zoltán
festőművészünk volt a zsűri elnöke, és a tagok
egyetértésével az első csoportos jelmez, amely
kiemelkedően ötletes volt, az ESKÜvŐ.

Nemes Dezső, aki gyönyörűen gobelinezik, a
maga 83 évével volt a menyasszony, Iványi Szil-
vike, aki 10 évével a legfiatalabb gobelinesünk,
az ifjú vőlegény, és Szilvike dédikéje 90 évesen
a nyoszolyólány. Mondhatom, harsány nevetés
fogadta a bevonulókat!

Második a TÜKÖRTOJÁSOK: Kürti Anni,
Ujváriné Panni és Bogya Rózsa

Megosztva kapta a második díjat Gábora István,
aki a seriffet személyesítette meg. Eleganciájával
és jópofaságával hódította meg a közönséget.

Az ÉLETMÓD
csapata nyerte el
a harmadik helye-
zést, melyet a Fü-
redi család nagy
sikerrel mutatott
be! Miklós, mint

UNIKUM Király,
Erzsike, a Diétás
nővér és uno-
kájuk, Anna az
Aranyhaj.

A többiekre is
nagyon büszkék
vagyunk: 

- Balogh Marikára,
a zsákbamacskára,
- Szekszárdi Marikára,
aki bohócnak öltözött,
- Rendek Rózsikára, 
a feketeöves nin-
dzsára,
- Tátrai Zsuzsira, 
a cowboy lányra, 
- Bancsók Biankára, 12
éves gobelinesünkre,
mint denevérre, 

- Bobák Ancsára, Szulejkára ünnepi csadorban, 
- Iványiné Szilvire, a rokker lányunkra és
- Vámossy Erzsikére, a tiroli gobelinesre.

Köszönjük, hogy rész -
vételükkel emelték a
bál színvonalát, jövőre
találkozunk ugyanitt!

Köszönettel tarto-
zunk Horváth Zsu-
zsának is, hogy koordi-
nálta a jelmezesek fel-
vonulását, valamint
mindazoknak, akik
részt vettek a bál meg-
szervezésében.

Az egész bál alatt
körbevett bennünket
az a szeretet-energia,
amely akkor működik,
ha olyan emberekkel

vagyunk együtt, akik a jókedvet és a mosolyt köz-
vetítik felénk.

Köszönjük mindenkinek, hogy emlékezetessé
tették ezt a vidám, gyönyörű délutáni napot!

Amire szintén nagyon büszkék vagyunk, hogy
március 1-jén a Camponában megrendezett első
Országos Gobelin kiállításon elhoztuk az első

díjat leszámolható tűgobelin kategóriában Sápi
Orsolya révén.

Különdíj kategóriában Simon Rozi és Kajtor
Noémi remekelt.

Zsűrizett elismerő oklevelet kaptak: Bogya
Rózsa, Kürti Anni, Fésüs Erzsike és Ujváriné
Panni.

Nagyon büszkék vagyunk rájuk, hogy ebből a
kis szigethalmi csoportból országos helyezettek
lettek!

Bogya Rózsa 
és a Rózsa Gobelin Kör tagjai 
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Lassan vége a téli időszaknak, és
elkönyvelhetjük (ellentétben a
tavalyi esztendővel, amikor

március 15-én hó fútta autópályákon
vesztegelt a fél ország), hogy tényleg
itt a tavasz! Búcsút veszünk téli edző-
pályánktól, és irány a szép zöld gyep,
mely minden, kicsit is a labdarúgás
iránt vonzalmat érző ember szívét
megdobogtatja. Mert - bár felnőtt fo-
cistáink nem sok jóval örvendez-
tetnek meg bennünket – aki már állt
a pálya szélén és figyelte a lelkes kis
csemetéket, ahogy önfeledten ker-
getik a labdát, az tudja, hogy nincs is
annál nagyobb élmény, mint amikor
gyermekeink játékáért szurkolha-
tunk.

Visszatérve a szép zöld gyepre,
sajnos Szigethalmon most nem lé-
tezik ilyen focipálya (reméljük, nem
lesz ez így sokáig). Mi viszont ebben
az időszakban is azon dolgozunk,
hogy a városunk legkisebbjeiből álló
csapataink a legjobb körülmények
között készüljenek a megméretteté-
sekre. Az enyhe tél következtében
fellazult talaj miatt tovább romlott a
sportpálya állapota, ezért kollégá-
immal úgy döntöttünk, hogy a kö-

zelben bérelünk pályát a srácoknak,
ahol kitűnő körülmények között
színvonalas edzéseket tudunk majd
vezetni. 

Így esett a választás a Dunavarsányi
Edzőtábor füves pályájára, melyen
már sok válogatott labdarúgó is rúgta
a labdát. Szóbeli megállapodásunk
alapján minden korosztályunk heti
két alkalommal itt fog edzeni. A 8-11
év közötti srácoknak (és lányoknak)
lesz még egy edzés Szigethalmon a
focipályán, itt fogjuk gyakoroltatni az
egy-egy elleni harcokat, illetve koor-
dinációs feladatokat végeznek majd
a fiúk. 

Fontos, hogy mindent megadjunk
nekik, ami ebben a korban szük-
séges, hiszen ez teremt később szá-
mukra lehetőséget a továbblépésre.
Továbbá az sem mellékes, hogy csa-
pataink rendszeresen vesznek részt
utánpótlás tornákon, így a megfelelő
felkészítés elengedhetetlen. 2005-ös
és 2004-es csapatainkkal szerepelünk
a Kispesti Eötvös DSE Futsal bajnok-
ságában, és minden korosztályunk
részt vesz az MLSZ rendezésében le-
bonyolított Bozsik Tornákon. Van
tehát bőven program, mérkőzés a

gyermekek számára, így hát igazán
nagy lelkesedéssel vágunk bele az
idény befejező szakaszába.

Szeretnénk, ha minél több sziget-
halmi gyermek részesülne ebben a
lehetőségben, és szerezne számára
sok-sok örömet ez a sportág. Egyesü-
letünkbe várjuk
minden 5-11 év
közötti gyermek
je len tkezésé t ,
ahol korosztályos
csapatainkban a
többiekkel együtt
tanulhatják a foci
alapjait. Minden
nálunk focizó
gyermeknek a
m é r k ő z é s e k r e
egyesületünk biz-
tosítja a mezeket,
így hát elég egy fo-
cicipő és egy láb-
szárvédő, és már
jöhettek is ját-
szani, sportolni.

Ne késlekedj,
jelentkezz az
alábbi elérhetősé-
geken:

Telefon:
06/70 414-5401,
e-mail: 
szigethalmifocisuli@gmail.com

Továbbra is hajrá Szigethalom,
hajrá Darazsak!

Duffek József

HA SZIGETHALOM ÉS GYERMEKFOCI, AKKOR DARAZSAK SE

Az Édesanyák Klubja által szervezett

KÉZIMUNKA SZAKKÖR
legközelebbi összejövetele

2014. április 2-án, szerdán 16 órakor lesz.
A szakkör minden hónap első szerdáján kerül megtartásra.

Helyszín: Hegedűs Géza Városi Könyvtár (szigethalom, József Attila utca 59.)

szeretettel várjuk a kötni, varrni, gobelinezni,
horgolni szerető fiatalokat és idősebbeket egyaránt.

A szakkör ingyenes!

További információ a 06/70 221-3174-es telefonszámon kérhető
Bucsi Józsefné Anitól,
az Édesanyák Klubja
vezetőjétől.

Kürti Zoltán festőművészről írok. Ő azzal kö-
szöntött engem, mikor a városba köl-

töztem: „ A szigeten csak jó emberek élnek.” 
Nekem Zoli bácsi… Hogy miért is? Tisztelem

az élet-igenléséért, pedig az élet nem volt túl ke-
gyes hozzá, gördített elé épp elég nehéz aka-
dályt. Ő nem adta fel, és minden nap tesz az élet
oltárára. Folyamatosan fest, műveli magát, újabb
és újabb technikákkal kísérletezik. Példaértékű
ez az emberi magatartás. Kifogyhatatlan lendü-
lettel fejezi ki képein a belső világában nap mint
nap megszülető impressziókat. Karizmatikus
személyiség. Érdemes a képei előtt időzni,
szemlélődni, és megengedni magunknak, hogy
az üzenet a lelkünkig hatoljon. Zoli bácsi is meg-
érdemli tőlünk ezt a tiszteletet és odafigyelést.

Meleg szeretettel ajánlom minden sziget-
halmi és nem szigethalmi lakosnak Zoli bácsi ki-
állítását. Én nagyon jól éreztem magam a képei
között, kívánom minden látogatónak ugyan ezt
az élményt. 

Szeretettel: 
Holczhauser Zsuzsanna

Nekem Zoli bácsi…
– Egy kiállítás margójára –
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A TORI JUDO CLUB SIKERES IDÉNYKEZDÉSE

I dei első, összesen a 6. sportnapra érkeztek a
SZUFLA-sok a Szigethalmi Egyesített Népjóléti In-

tézménybe, természetesen a farsangi időszaknak
megfelelően jelmezbe öltözve. A gyönyörű Macskalány
barátságban egy Dalmatával jött. Rájuk vigyázott egy
igazi Spártai harcos, és nem utolsó sorban újra tiszte-
letét tette a Télapó. Nagy hangzavarral és sípolással
érkeztek a sportolók, ami megtette a hatását. Azóta
csak ki kell nézni mindenkinek az ablakon, és a télnek
nyoma sincs. Ők is viseltek szép álarcokat, amin mi is
jól szórakoztunk. Már annyira vártak minket a bará-
taink, hogy előre próbáltak csapatot választani ma-
guknak. A három csapat: Pillangók (Kovács Misi), Szi-
gethalmi Bajnokok (Sztrapkó Norbi), Szigethalmi
Kobrák (Kulcsár Attila) hatalmas küzdelmet vívott a
szokásos szuper hangulatban! Nóri segített minden
versenyszámnál és szurkolt mindenkinek. Az ered-
ményhirdetés szintén tapsviharban zajlott, és a meg-
lepetés torta bejelentésénél pedig kitört az ováció!

Gratulálunk minden résztvevőnek! Az idén még 3
sportnapot tartunk, valószínű, hogy a következőt már
a szabadban, ezért is várunk minden érdeklődőt!

Sztrapkó Norbert

ATori Judo Club versenyzői sikeresen
kezdték a 2014. évi versenyszezont. Feb-
ruár 15-én a Budapesti Honvéd rendezte

meg a Serdülő B (13 évesek) Országos Diáko-
limpiáját, ahol 70 kg-ban Marosi Bence mind-
három meccsét megnyerve lett első.

Idén Magyarország rendezi a Serdülő Világ-
kupát, amire három válogató verseny lett kiírva
a 13-14 évesek számára. Az első válogató ver-
senyt március 1-jén rendezte szintén a Buda-
pesti Honvéd, itt már 73 kg volt a hivatalos súly-
csoport, és a két héttel korábbi győztesünk, Ma-
rosi Bence az idősebbek között gyönyörű
dobásokat bemutatva első meccsét 35 másod-
perc alatt nyerte meg, a döntőbe jutásért az
UTE kiválóságát győzte le, a döntőben pedig
taktikusan több dobást bemutatva és ippon ér-
tékű leszorítással feltette a pontot az egész
napos ragyogó teljesítményére. Ezzel az ered-
ménnyel két hét alatt két korosztályban is Or-
szágos Diákolimpiai Bajnok lett. Egyelőre
Bence vezeti az országos rangsort. Ezután 57
kg-ban Becskeházi Anna következett, ő is fiata-
labbként a serdülők között. Első, nála jóval ru-
tinosabb ellenfelével szemben fordulatos mér-
kőzésen alulmaradt. Ezután a vigaszágon egyet
előre lépve az utolsó bronz meccsre került sor.
Sajnos Anna elég hamar hátrányba került, de
magabiztos hozzáállásával és az edzői utasítá-
sokat maximálisan betartva megfordította a
meccset több dobással, és megszerezte a bronz-
érmet. Végül, de nem utolsó sorban 40 kg-ban

Varga Gábor következett szintén első éves ser-
dülőként, és egy makacs sérülésből felépülve a
legnépesebb mezőnyben találta magát 27 fővel.
Előnyerőként kezdett, utána a győri ellenfelén
ipponnal lépett át. Ezután jött a nagy falat, a ta-
valyi Világkupa győztes, és a verseny későbbi
győztese. A félidőben elég volt egy apró kiha-
gyás, így a vigaszágon a tavalyi Magyar Bajnokot
egy borzasztóan nehéz hosszabbításos meccsen
karfeszítéssel győzte le. Ez a meccs nagyon
sokat kivett Gáborból, és nem volt elég rekreá-

ciós időnk a következő meccs előtt, így az
utolsó mérkőzésén alulmaradt. Végül a pont-
szerző VII. helyen zárt.

Minden versenyzőnknek gratulálunk.
Ezúton is köszönjük az iskola és az önkor-

mányzat támogatását!
Edzések: Szigethalom, Széchenyi István Álta-

lános Iskola.
Hétfőn és szerdán 17:00-18:00 kezdők és

ovisok, 18:00-19:30 haladók és versenyzők.
Dorogházi Péter

Szufla Sportnap
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Harcosok farsangja és
sűrű márciusi hétvége
K üzdelmekkel teli farsangi időszakon van túl az Öt Elem Combat

Fight Team csapata.
Felnőtt harcosaink egy junior versenyzővel kiegészülve február 8-án

részt vettek a Gordius Inox Kupán, aminek ezúttal Nagysáp adott otthont.
A szokásos mma mellett ezúttal ketten kipróbálták magukat az újdon-
ságnak számító pankráció szabályrendszerben...sikerrel.

Kadet férfi mma - 54 kg: Dér Ádám 1. hely
Férfi pankráció - 62 kg: Dér Ádám 2. hely
Felnőtt férfi mma - 92 kg: Barta János 2. hely, Keresztesi Ádám 3. hely
Férfi pankráció - 100 kg: Bíró Tibor 1. hely
Az utánpótlás február 15-én kezdte meg az idei küzdelemsorozatot

Tökölön, a Kempo Utánpótlás Kupán. Ezen a komoly versenyzői lét-
számot felvonultató versenyen remekül helytálltak az ifjak, akik közül
ketten első komoly megmérettetésükön estek túl.

Semi contact 11-12 éves kategória - 50 kg: Csősz Márton 1. hely
Full contact „B” junior kategória - 64 kg: Dér Ádám 2. hely
Semi contact 11-12 éves kategória - 45 kg: Csősz Zoltán 3. hely
Semi contact 8-9 éves kategória - 30 kg: Krabót Ádám 3. hely
Semi contact 6-7 éves kategória - 25 kg: Krabót Balázs 4. hely
Még aznap egy fantasztikus hangulatú farsangi bulival ünnepelte meg

a csapat a sikeres évkezdetet.
2014. március 8. - MMA-LIGA - 1. forduló 
Móri Szabolcs - 77 kg 2. osztály 2. hely 
Bognár László - 84 kg 2. osztály 2. hely 

Mindkét harcos első meccseit vívta, remekül helytálltak, hozták tudá -
sukat ... nagyon kevésen múlt a fordulógyőzelem. 

2014. március 9. - Juhász Ferenc Emlékverseny Kempo Világ Kupa 
Gödri Koppány - FULL „B” - 113 kg 1. hely - Kemény csatákban meg-

érdemelt aranyérem. 
Bíró Tibor - Amatőr mma - 100 kg 1. hely - Ellentmondást nem tűrő,

elsöprő erejű bunyó...egy pillanatra sem volt kétséges az aranyérem. 
Ghalea Abou-Namouss - Amatőr mma vegyes kategória 2. hely - Nő lé-

tére szokás szerint férfi mezőnyben vállalta a küzdelmet. 
Dér Ádám - Amatőr mma - 60 kg 2. hely - Pörgős, technikás küzdelmek,

megérdemelt ezüstérem. 
Keresztesi Ádám - Amatőr mma - 92 kg 3. hely - A jó tempójú ütések

és remek guard munka most a dobogó harmadik fokára volt elég. 
Barta János - Amatőr mma - 85 kg 4. hely - A szokásos kőkeménység,

a szív és lélek mellé most nagyszerű technikai megoldások is
társultak...nagyon kevésen múlt akár az arany is... Mindent összevetve
eredményes hétvége volt. 

Nagy Kálmán

Megoldás sziget szerviz és alkatrészbolt
lakásán: mosógép, bojler, hűtő, tűzhely stb., nagygépek javítása  garanciával.

Üzletünkben: mikró, porszívó és más kisgépek javítása garanciával.

alkatrész cserénél 1 év garancia! javítás esetén a kiszállás ingyenes!

szigetszentmiklós, tököl u. 33.
(Tököli – Bajcsy sarok), 06-24 441-725, 06-30 950-1717.

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-17 óráig, szombaton 9-12 óráig.

Új címünk: dunaharaszti, bezerédi u. 58 – somogyi u. sarok viktóri Üzletház
Tel.: 06-24 460-490, 06-30 950-1717 • Nyitva: H-P 8-17, Szo. 9-12 óráig

Minőség szolgáltatás, elérhető áron már 19 éve!
www.megoldasszerviz.hu

Köszönetnyilvánítás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Judik Béla 41 éves korában elhunyt
2014. február 19-én. Utolsó földi út-
jára február 27-én kísértük el. 

A gyászunkban osztozó valamennyi
kedves közeli és távoli rokonnak, ba-
rátnak, szomszédnak, a búcsúztatóján
megjelent ismerősöknek ezúton fe-
jezzük ki hálás köszönetünket.

Felesége, Judik Béláné és fiai
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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

ELMŰŰ
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

DPMV Zrt. Szigethalmi Üzemegység 
Ügyfélszolgálat:
Cim: 2315 Szigethalom, Móra Ferenc u. 1.
Telefon: 06/24 514-860, Fax: 06/24 514-141
E-mail: szigethalom@dpmv.hu
Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 12-16, Kedd: Zárva, Szerda: 8-12, 12.30-20
Csütörtök: Zárva, Péntek: 8-12
Pénztár az ügyfélfogadás vége előtt fél órával zár.
Hibabejelentés:
Cím: 2315 Szigethalom, Erdő u. 55.
Telefon: 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

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!)


