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A MÁRCIUSI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA
MÁRCIUS 6-ai ülés
A képviselő-testület 11 fővel kezdte meg rend-

kívüli ülését mindössze egy napirendi pont tárgya-
lásával, amely Szigethalom Város Önkormányza-
tának 2014. évi költségvetése volt.

A jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztását köve-
tően ismertetésre került a könyvvizsgálói véle-
mény, amely szerint a rendelettervezet rendelet-
alkotásra alkalmas. Felmerült, hogy év közben a
rendelet módosítása lesz indokolt, majd egyhangú
döntéssel a rendeletet megalkotta a képviselő-tes-
tület. Ezt követően döntés született arról, hogy a
2015-2017. költségvetési évekre vonatkozó elő-
irányzatok az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A. §-a szerint meghatározottak
figyelembe vételével kerülnek meghatározásra.

MÁRCIUS 13-ai ülés
A képviselő-testület 10 fővel kezdte meg rend-

kívüli ülését mindössze egy napirendi pont tárgya-
lásával, amely Szigethalom József Attila utcai böl-
csőde bővítésére közbeszerzés kiírása volt.

A napirend előtt Bóna Zoltán (Dunavarsány
polgármestere, a 2014. április 6-ai országgyűlési
képviselőválasztás eredményeként országgyűlési
képviselő – szerk.) Bizonyságlevelet nyújtott át a
testületnek. Ennek a pozitív döntésnek az értel-
mében a Magyar Kormány Szigethalmot
1.186.478.392 Ft adósságából maradéktalanul
kiváltotta. Ezt a Bizonyságlevelet szignózta Ma-
gyarország miniszterelnöke, Dr. Orbán Viktor.

A jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztását köve-
tően ismertetésre került a közbeszerzési kiírás elő-
terjesztése, majd az alábbi hat cég (három a pol-
gármester és három az alpolgármester – FIDESZ
frakció nevében - javaslatára) részére történő aján-
latkérés megküldésével hozta meg döntését a tes-
tület: BAU-VERTIKÁL Építőipari Kft.; Verava Építő-
ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.; C.S.T. –
KOMPLEX Mérnöki Szolgáltató és Vállalkozó Kft.;
Munkabíró Kft.; Hód Kft.; Kisép-Generál Kft. A
közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságába a Telepü-
lésgazdálkodási és Vállalkozásfejlesztési Bizottság
tagjait delegálta a képviselő-testület, míg a Tár-
gyaló Bizottság tagjai: Fáki László polgármester,
Kerepesi Nándor, a Településgazdálkodási és Vál-
lalkozásfejlesztési Bizottság elnöke és Kungli Fe-
renc, a Szigethalom Városfejlesztő és Üzemeltető
Kft. ügyvezetője.

MÁRCIUS 27-ei ülés
A képviselő-testület 12 fővel, teljes létszámmal

kezdte meg ülését, és elsőként a meghívóban sze-
replő napirendi pontok közül a Szigethalom Egye-
sített Népjóléti Intézmény 2013. évi beszámolója
napirend levételre került az alpolgármester javas-
latára, majd sürgősségi napirendként az első
helyre felvételre került az Ivóvíz javítási pályázat
kivitelezési közbeszerzésére érkezett pályázatok
közbenső elbírálása, így a képviselő-testület ösz-
szesen 16 napirend tárgyalásáról döntött. 

A jegyzőkönyv hitelesítők megválasztását köve-
tően az Ivóvíz javítási pályázat közbeszerzése na-
pirendnél döntés született a MO-MI BAU Bt. beér-
kezett ajánlatának érvénytelenségéről, az A-Z
KINCS Kft. beérkezett ajánlatának – hiánypótlás
utáni – érvényességéről és, hogy az eljárás nyertes
ajánlattevőjével történő tárgyalás időpontja 2014.
március 31. 14 óra. 

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Tököli
Rendőrőrsének 2013. évi beszámolója, valamint a
Szigethalmi Polgárőr Egyesület 2013. évi beszámo-
lója elfogadásra került. 

Következő napirendként a városi temető fenn-
tartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló
25/2009. (X.26.) önkormányzati rendelet került
módosításra, illetve megalkotásra, melynek a lé-
nyege volt, hogy „A köztemetőn belüli, az elhunyt
hűtésével, ravatalozásával, a temetőben erre a
célra rendszeresített szállító járművön történő
szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szol-
gáló berendezéssel történő szórásával, urnaelhe-
lyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírba helye-
zéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhu-
málással kapcsolatos feladatok ellátására az
üzemeltető szakszemélyzetének és berendezé-
sének igénybevétele kötelező.” 

Ez után a Filter Fitt Kft. (Szada) támogatási ké-
relmének elutasításáról és arról döntöttek a kép-
viselők, hogy a jövőben a polgármester utasíthatja
el a szigethalmi székhellyel nem rendelkező szer-
vezetektől beérkező támogatási kérelmeket átru-
házott hatáskörben, tekintettel arra, hogy a 2014.
évi költségvetésben ilyen célra nincs elkülönített
keret.

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a Római Katolikus Egyház, a Görög Ka-
tolikus Egyház, valamint a Református Egyház
2013. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta. 

Szintén elfogadásra került a Hegedüs Géza Vá-
rosi Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolója. 

Ezt követően – zárt ülés keretében – a Sziget-
halom Egyesített Népjóléti Intézmény intézmény-
vezetői pályázatának elbírálása következett. A titkos
szavazás eredményeként a pályázat nyertese: Dr.
Kővári Gábor Róbertné, akit feladatainak ellátására
határozott időre (5 évre) bízott meg a testület.

A következőkben döntés született arról, hogy a
képviselő-testület a feladatkörébe tartozó szociális
szolgáltatásokról szóló 17/2007.(X.31.) rendelet
jelenleg hatályos mellékletében foglalt térítési dí-
jakat 2014. április 1-jétől változatlanul fenntartja.

A közbeszerzések vonatkozásában elfogadásra
került, hogy az önkormányzat 2013. évi közbeszer-
zési terve nem került megvalósításra, és a 2014.
gazdasági évre szóló közbeszerzési terv alapján a
következő projektek közbeszerzése kerül elindí-
tásra: Szigethalom Város Önkormányzatának szer-
vezetfejlesztése, Szigethalom vízhálózatának víz-
minőség javítási célú fejlesztése, a József Attila
utcai bölcsőde épületének bővítése, Szigethalom
Város közigazgatási területén Hulladékszállítási
közszolgáltató kiválasztása, és a József Attila utcai
bölcsőde eszközbeszerzése.

A képviselő-testület a Szigethalom Városfej-
lesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. 2014. évre vo-
natkozó üzleti tervét a hozzá tartozó eredmény le-
vezetéssel együtt elfogadta, és szintén elfogadásra
került a Kft. 2013. évre vonatkozó Támogatási
szerződés 2. számú módosítása, illetve a 2014.
évre vonatkozó Támogatási szerződés.

A következő napirendben megalkotásra került
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
5/2014. (III.31.) önkormányzati rendelet. A ren-
delet Szigethalom Város honlapján, valamint a He-
gedüs Géza Városi Könyvtárban megtekinthető.

A testület a két ülés között történt esemé-
nyekről szóló tájékoztatót, valamint a lejárt határ-
idejű határozatok végrehajtásáról szóló beszá-
molót elfogadta. 

Utolsó napirendként döntés született arról,
hogy kerüljön kiírásra az Önkormányzat és Intéz-
ményei távfelügyeleti és karbantartási feladatainak
ellátása, amivel megbízták a Polgármesteri Hiva-
talt, hogy a pályázat kiírásához szükséges anyagot
készítse elő.

Polgármesteri Hivatal
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Minden Édesanyának
ezúton kíván boldog
anyák napját

Fáki László
polgármester!

Szigethalom Város
Önkormányzatának

képviselő-testülete
minden édesanyának
boldog anyák napját
kíván!
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Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy az EURÓPAI PARLAMENT TAG-
JAINAK 2014. évi választására 2014. május 25-én kerül sor.

A szavazás reggel 6 órától 19 óráig tart.
Részletes tájékoztatást találnak a www.valasztas.hu weboldalon, vagy
fordulhatnak a polgármesteri hivatalban mûködô helyi választási iro-
dához.

Polgármesteri Hivatal

Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: 8-12; 13-18 óra
Szerda: 8-12; 13-16 óra
Péntek: 8-11.30

Adócsoport elérhetősége:
Tel.: 06/24 403-657/116
iparűzési adó

Köszönettel:
Szigethalmi Polgármesteri

Hivatal

Tisztelt Szigethalmi Egyéni Vállalkozók,
Gazdasági Társaságok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2013. évi helyi
iparűzési adó bevallások benyújtási határideje
2014. május 31.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a bevallás benyújtá-
sának elmulasztása bírságot von maga után.
A bevalláshoz szükséges elektronikusan kitölt-
hető adónyomtatványok a következő helyről le-
tölthetők: www.szigethalom.hu

A honlapon az elérési útvonal a következő: 
www.szigethalom.hu > Önkormányzat > Pénz-
ügyi Iroda > Letölthető nyomtatványok, vagy
www.szigethalom.hu > Adónyomtatványok me-
nüpont.

A tevékenység szüneteltetését illetve megszűnését
is be kell jelenteni a helyi adóhatósághoz.

Amennyiben kérdése van, az adócsoport mun-
katársai ügyfélfogadási időben segítséget nyúj-
tanak Önnek.

A térség országgyűlési képviselője Bóna Zoltán
(Fidesz-KDNP), Dunavarsány város polgármestere lett.

HIRDETMÉNY

ÖNKORMÁNYZATI ADÓHATÓSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
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Több éves munka végére került
pont, mikor 2013. decemberében a
képviselő-testület elfogadta a „sí-

neken túli”, azaz Szigethalom – Hunyadi
utca, Szigethalom-Szigetszentmiklós köz-
igazgatási határa, HÉV sínek és Mező utca
által határolt tömb övezeti módosí-
tását.

Igazodva a területen kialakult viszo-
nyokhoz, valamint a város fejlődési lehe-
tőségeit figyelembe véve a terület Álta-
lános Mezőgazdasági Övezetről Kereske-
delmi Szolgáltató Gazdasági Övezet
besorolást kapott. 

Az övezeti besorolás módosításáról, a
jelenlegi övezetek kialakulásáról és az in-

gatlanok hasznosításának lehetőségeiről
igény szerint egyéni tájékoztatást adunk a
lakosság részére.

A tájékoztatáshoz időpontot a Polgármes-
teri Hivatal Titkárságán lehet egyeztetni a
06/24 403-658-as telefonszámon, illetve a
titkarsag@szigethalom.hu e-mail címen.

Polgármesteri Hivatal 

Aries tájékoztató
Az Aries Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Nonprofit Kft. (Szigetszentmiklós, Határ út 12-
14.) tájékoztatása alapján a szemétszállítási
szolgáltatás 2014. évben az alábbiak szerint
alakul:

Tájékoztatás a
tüdőszűrés rendjéről
A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet kihelyezett
tüdőszűrést tart Szigethalmon 2104. június
27-étől július 17-éig.

A szűrések időpontja:
Kedd, Csütörtök: de. 7.45-13.45
Hétfő, Szerda: du. 11.45-17.45
Péntek: szünnap

A szűrések helye: 2315 Szigethalom, József
A. u. 41. (Szent István Általános Iskola)

Fontos változás!

A 18-40 év között korosztály a tüdőszűrést
1.700 Ft térítés ellenében veheti igénybe a
szűrés helyszínén kapott csekk postai befizeté-
sével. 

A térítésmentes szűrés lehetősége továbbra is
megmarad, évente egy alkalommal a 40 év
feletti biztosított jogosult igénybe venni a
felnőttkori szűrővizsgálatok keretében ajánlott
tüdőszűrést.

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Esemény

Május 1-je
(csütörtök)

Aries Kft. elérhetősége:
2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.

Telefon: 06/24 442-927, 367-016, 367-166
Honlap: www.aries.hu

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Szemét elszállításának időpontja

Május 1-jén csütörtöki munka-
rend szerint történik az elszállítás



Rendőrségi tájékoztató

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
Szigethalom területén avart és

kerti hulladékot csak kialakított tűz-
rakó helyen és telken belül szabad
égetni úgy, hogy az az emberi egész-
séget és a környezetet ne károsítsa,
és az égetés hősugárzása kárt ne
okozzon. Az égetés minden héten
pénteken 15.00-tól 20.00-ig tör-
ténhet, amennyiben az időjárási vi-
szonyok (szélcsend, 35 oC alatti hő-
mérséklet) azt lehetővé teszik.

Továbbá kérjük a lakosságot,
hogy lehetőség szerint a kerti
zöldhulladéktól ne annak elége-
tésével szabaduljon meg, hanem
komposztálja vagy helyezze el a
kijelölt zöldhulladék gyűjtő
ponton. Erre a szigethalmi sport-
pálya mellett, az egykori ÉGSZÖV
területén minden hónap utolsó

péntekén 08.00-18.00 között
van lehetőség.

A belterületi ingatlanokon a
tűzhely, grillsütő használata a
tűzgyújtási tilalom idején sem til-
tott. 

Mezőgazdasági területeken
kérjük az ingatlanok tulajdonosait,
hogy távolítsák el a száraz aljnö-

vényzetet, megakadályozva ezzel a
tűzesetek kialakulását. 

Szárazság illetve tűzgyújtási ti-
lalom idején fokozottan figyel-
jenek arra, hogy égő cigaretta-
csikket ne dobjanak el, hiszen a
száraz növényzet könnyen lángra
lobbanhat. Amennyiben tűze-
setet észlelnek, hívják a 105-ös
telefonszámot.

Polgármesteri Hivatal
közterület-felügyelői

Szigethalom város illetékességi területén
2014. márciusában gépkocsi lopás és gép-

kocsi feltörés nem történt. Betöréses lopás egy
esetben jutott a tudomásunkra. A XVII utcában
ismeretlen elkövetők lakatpánt leverésének
módszerével jutottak be a melléképületbe, és
onnan különböző szerszámgépeket tulajdoní-
tottak el. Sajnos egy rablás bűncselekményt is
elkövettek az értékelt időszakban.

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Bűn-
ügyi Osztálya eljárást indított lopás bűntett el-
követésének megalapozott gyanúja miatt V. Imre
18 éves és B. Ketrin 19 éves szigetszentmiklósi
lakosok, valamint egy 14 éves társuk ellen.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a
gyanúsítottak 2014. március 20-án 11 óra körül
bementek egy szigethalmi ingatlan udvarára, és a
garázsból a gyújtáskapcsoló megrongálását köve-
tően eltulajdonítottak egy robogót. A bűncselek-
mény elkövetését észlelte az egyik szomszéd, aki
azonnal értesítette a rendőröket. A helyszínre ki-
érkező járőrök elől a három fiatal a közelben lévő
bokros területre futott be. Eltűnni azonban a rend-
őrök elől nem tudtak, utolérték és elfogták őket.
A járőrök a gyanúsítottaknál az eltulajdonított mo-
torkerékpáron kívül egy zsákban csaptelepeket és
réz tárgyakat találtak, amelyek tulajdonjogát nem
tudták igazolni. V. Imrét és társait előállították a
Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányságra, ahol gya-
núsítottként hallgatták ki őket. A 18 éves gyanúsí-
tottat az illetékes bíróság 2014. március 23-án elő-
zetes letartóztatásba helyezte, társai ellen szabad-
lábon hagyásuk mellett folyik a büntetőeljárás.

Adat merült fel továbbá arra vonatkozóan,
hogy a 18 és a 14 éves fiúk további vagyon elleni
bűncselekmények elkövetésével is összefüg-
gésbe hozhatók, melyet a nyomozóhatóság
vizsgál az eljárás során.

Tökölön és Halásztelken a rendőrök lopott
autókat és alkatrészeket találtak. Az ügyben két
férfit gyanúsítottként hallgattak ki, Szőczy Nor-
bertet még keressük. 

Szintén a Bűnügyi Osztály folytat eljárást orgaz-
daság bűntett elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt P. Péter 37 éves halásztelki lakos és
társai ellen. Rendőreink a Budapesti Rendőr-főka-
pitányság III. kerületi Rendőrkapitányság munka-
társainak közreműködésével 2014. március 11-én
a délutáni órákban megjelentek egy tököli családi
háznál, melynek udvarán lopott autókat találtak.
Az ellenőrzés során a rendőrök a garázsban és az
udvaron 3 db - még szétszedés előtt álló – autót
és számos autóalkatrészt, valamint rendszámtáb-
lákat találtak. Az eljárás során a szálak egy halász-
telki családi házhoz is elvezették a nyomozókat,
ahol szintén házkutatást tartottak, melynek során
további autóalkatrészeket foglaltak le. A gépko-
csikról kiderült, hogy azokat Szigetszentmiklós
környékéről, valamint a főváros területéről tulaj-
donította el az ismeretlen tettes. A házkutatások
során fellelt és lefoglalt rendszámtáblákhoz és az
alkatrészekhez tartozó gépkocsikat is körözte a
rendőrség, így további hét lopott autót azonosí-
tottak a nyomozók. Az ingatlan tulajdonosát, T.
Ferenc 25 éves tököli lakost és a garázst bérlő P.
Péter 37 éves halásztelki lakost a rendőrök elfogták
és előállításukat követően gyanúsítottként hall-
gatták ki orgazdaság bűntett elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt. P. Pétert őrizetbe vették,
majd az illetékes bíróság 2014. március 14-én el-
rendelte előzetes letartóztatását. A lefoglalt gép-
kocsik eltulajdonításával megalapozottan gyanú-
sítható Szőczy Norbert (Budapest, 1981.09.04.,
Opra Mária Katalin) halásztelki lakos. Őt még ke-
ressük, elfogatóparancs lett kiadva vele szembe,
így kérjük, ha bárki bármit tud a férfival kapcso-
latban, jelezze felénk.

Az év eddigi időszakában, de az értékelt időben
is az előző évihez képest megnövekedett a kapi-
tányság illetékességi területén a balesetek száma.
Az esetek száma nagyobb mértékben emelkedett
Dunaharaszti és Szigetszentmiklós területén, Szi-
gethalomról pedig most is négy balesetet jeleztek
felénk. Ebből kettő volt személyi sérüléses, és

kettő anyagi káros. A négy balesetből kettő a Mű
úton, egy a Szabadkai, egy pedig a Kossuth Lajos
utcában történt. Ez mind veszélyes útszakasz, amit
korábban már jeleztünk a város lakóinak.

Egy 70 éves dunavarsányi férfi segédmotor-kerék-
párjával a Mű úton haladt a Gyártelep felé, majd a
Kossuth Lajos utcánál lévő jelzőlámpás gyalogátke-
lőnél a sárgára váltott lámpánál fékezett, melynek
során elcsúszott és könnyű sérüléseket szenvedett.
A mentők a Merényi Korházba szállították.

Sajnálatos baleset történt a Szabadkai úton, ahol
egy teherautó 54 éves szigethalmi sofőrje feltehetően
rosszul lett vezetés közben. Az autóval először leha-
ladt az úttestről és kerítésnek ütközött. Ezt korrigálva
még kb. 130 métert halad cikázva az úttesten, majd
egy villanyoszlopnak ütközve állt meg. Szerencsére
senkivel sem ütközött. A járművezető sérült csak
meg, az elsődleges vizsgálatok alapján könnyen, akit
a mentők korházba szállítottak. 

Az anyagi káros balesetek közül az egyik a Mű
úton történt, ahol egy figyelmetlen autós nem vette
észre, hogy előtte forgalmi okból megállt egy autó,
aminek hátulról nekiment, és azt nekitolta az előtte
álló járműnek. A balesetben három autó tört össze,
a kár kb. 700.000 Ft. 

A Kossuth Lajos utcában egy személyautó haladt
a Szabadkai utca felé. Egy kerékpárost megelőzve
jobbra kisívben akart befordulni a Nagyváradi utcába.
A kerékpáros, hogy a balesetet elkerülje, elrántotta
a kormányt, melynek során elesett. Szerencsére sé-
rülés nélkül került ki a balesetből, és a kerékpárban
is csak minimális kár keletkezett. A személygépkocsi
vezetője elismerte felelősségét, és vele szemben a
rendőrök helyszíni bírságot szabtak ki.

Kérjük, ügyeljenek a forgalom minden részvevő-
jére, tartsák be a közlekedési szabályokat, hogy ne
legyenek részesei baleseteknek. A rossz statisztikai
adatokra figyelemmel az országos rendőrfőkapitány
több akciót is elrendelt a balesetek megelőzésének
érdekében. A legjobb prevenció viszont, ha min-
denki betartja a szabályokat, és figyel a másikra.

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság

Tűzgyújtási  korlátozások
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Április 4-én közel 60-an indultunk neki egy
„kalandozásnak”. Ez a nap régóta (aki a
nyolcvanas években vagy előtte járt isko-

lába, jól tudja) zengte „felszabadítónk hősi
nevét”. Ezen a napon a Szovjetunió csapatai fel-
szabadítottak a nácizmus igája alól, hogy rögtön
a nyakunkba zúdítsák a kommunizmus rémsé-
geit. Ezt a kettősséget nem lehet könyvekből egy
fiatalnak megtanítani. A könnyebb megértés ked-
véért Gánt felé vettük az irányt.

Miért? Gánt határában állt egy kis falu, Kápol-
napuszta, a „magyar Lidice”. 1945. március 16-
án a „felszabadítók” más ellenséget nem találván

minden férfit – sihedertől a 70
évesig – kivégeztek. Aki nem volt
otthon, megúszta. A nők végig-
nézték fiaik, férjeik vagy apáik
megölését. Hogy utána mi történt
velük? Nos, arról nem szól a fáma. 

Mikor ott álltunk tanítványa-
immal a temetőnél, nézték a glé-
dába rendezett sírokat és elcsen-
desedtek. A máskor oly virgoncok
olvasták a számokat a sírokon.
Mindegyiken 1945. március 16-a
állt. Megrendültek. Bizony akkor ott megér-

tették, a történelemben nincs fe-
kete-fehér. Melyik nép volt ál-
dozat? Mindegyik! A nép nem
nyerhet! Egy-egy „szeretett”
vezér, „lánglelkű” politikus igen!
Ha ezt megértik tanítványaink,
megtanítottuk a legfontosabbat.
Higgyétek el kedves olvasók,
megértették. Néma csendben
járták be a kicsiny temetőt. 

Utána még megnéztük az
aprócska völgybe szorult falucska
utolsó romos házát. Gántról jó 6
kilométeres séta volt. Megérte!

A „szurokfekete” élmény után jött a „napsü-
tötte” is. Gánt hatalmas, felhagyott külszíni bau-
xitbányájánál mindenki kedvére kóricálhatott,
gyűjtögethetett. A táj marsbeli! A Nap sugarakból
álló fényecsetje sárgától a rozsdavörösig festette
be a Föld felszaggatott sebét. Valaha ez a bánya
adta Európa bauxittermelésének 80%- át. Ebből
készültek a német Henkelek, Junkerek.

Észre sem vettük, és már indulnunk is kellett
haza. Gyorsan elszállt április 4-e napja. Kellenek
az ilyen napok! Tartalmasak, tanulságosak, no és
persze mozgalmasak. 

Nád Béla
Szigethalmi Szent István

Általános Iskola

Az eseményen településünket a Széchenyi
István Általános Iskola, valamint a Szent István
Általános Iskola csapata képviselte. A két intéz-
mény az elmúlt nyolc évben szép sikereket ért el
a felmenő rendszerű vetélkedőn; egy alka-
lommal a Szent István Általános Iskola csapata az

országos döntőn felállha-
tott a dobogó harmadik
fokára is. A szervezők
számára már ismerős-
ként cseng a két felké-
szítő tanár, Barva Miklós
és Kartali István neve,
akik az intézmények di-
ákjait évről évre megmé-
rettetik a versenyen.

Idén nem tudták a szi-
gethalmiak megismételni

a korábbi évek sikereit, a 29 nevezett csapat kö-
zött a középmezőnyben végeztek. Így sem ma-
radtak azonban jutalom nélkül a szigethalmi fia-
talok, hiszen Fáki László, Szigethalom város pol-
gármestere jóvoltából különdíjat vehettek át az
esemény eredményhirdetésénél.

A rendezvény lebonyolításában részt vettek a
Katasztrófavédelemmel együttműködő társ-
szervek, szervezetek, amelyek pontszerző és is-
meretterjesztő állomáshelyekkel nehezítették az

idei évi versenyt is. A rendőrség, a katasztrófavé-
delem, valamint a polgárőrség által támasztott
akadályok mellett a szigethalmi Vizek Őre Vízi-
mentő Egyesület is ügyességi és elméleti felada-
tokkal várta a nevezett csapatok diákjait.

Tóth Csaba

Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny
Az Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség a szigetszentmiklósi

tűzoltó laktanyában rendezte meg a Katasztrófavédelmi
Ifjúsági Versenyt, melyre a kirendeltség illetékességi területéről
érkeztek általános és középiskolák.

Érzelmek, tudás, játék
– Gondolatok egy tanulmányi kirándulás kapcsán –
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Legalábbis azoknak a gyerekeknek az volt, akik április 12-én szombaton
részt vettek a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó
Pest megyei bemutatóján. Az évente megrendezésre kerülő esemény

lehetőséget ad a gyermekszínjátszóknak arra, hogy megmutassák, mit
tudnak, megnézzék, megismerjék más csoportok munkáját. A rendezvény
végén szakmai zsűri értékeli a résztvevők teljesítményét.

Ebben az évben a Szigethalmi Szent István Általános Iskola Tátika Szín-
játszó Csoportja is részt vett a megmérettetésen. Devecsery László: Időva-
rázs c. művét dolgoztuk fel és vittük színpadra. A csoport a jelenlegi össze-
tételében a tanév második félévétől dolgozik együtt. A találkozóra való je-
lentkezés után másfél hónap állt rendelkezésünkre, hogy bemutatható
szintre hozzuk fel a darabot. Ez bizony kemény munkával járt, de megérte!

Csoportunk a zsűritől bronz minősítést kapott, melyet komoly sikerként
könyvelhetünk el! Csoportvezető kollégámmal, Szél Lászlóval nagyon
büszkék vagyunk ezekre a tehetséges gyerekekre! A csoport tagjai: Holodov
Anna, Hatházi Barbara, Roós Mónika, Dóczi Boglárka, Ebedli Anna, Den-
kovics Anita, Kürti Fanni, Somodi Enikő, Bali István, Hatházi Jenő és Tóth
Marcell.

„A gyermekek azért látják a varázslatot, mert keresik.”
(Christopher Moore)

Ficzere Noémi
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ALEGO név ma már fogalom. A cég ter-
mékei megtalálhatók minden játékbolt,
nagyobb áruházak polcain. A gyerekek és

a szülők egyaránt tudják, ez bizony egy jó dolog!
De sajnos meglehetősen drága is, bár ez esetben
igaz, hogy a minőséget kell megfizetni. Szülőként
és pedagógusként is gyerekek vesznek körül és
látom, hogy bizony egyre kevesebbet játszanak
úgy, hogy a játék nem kapcsolódik valamilyen
módon a modern kor valamely okos vívmá-
nyához. Ez egyfelől jó, hiszen a korral lépést kell
tartani, másfelől viszont ezek a játékok nem
adják meg az „én találtam ki, én hoztam létre”
élményt. Sorvad a fantázia, romlik a kézügyesség,
pedig ezek a gyermekek sajátjai. Hogyan tud-
nánk segíteni nekik ezek fejlesztésében? A válasz
egyszerű: játékkal. 

Az elmúlt tanév végére gyökeret vert bennem
az ötlet: hozzunk létre LEGO Klubot az isko-
lában. Odaálltam az intézmény vezetése elé az

ötlettel, és lelkes támoga-
tást kaptam a részükről.
Már csak egy dolog hiány-
zott a megvalósításhoz,
maga a LEGO termék.

„Aki mer, az nyer!” –
gondoltam, és a LEGO Manu-
facturing Kft-hez fordultam
azzal a kéréssel, támogassák is-
kolánkat termékeikkel, hogy
az ide járó gyermekek számára
megadhassuk a legózás élmé-
nyét. A LEGO cég munkatársai
nagyon ked-
vesek és segítő-
készek voltak,

nagy szerepük volt abban, hogy a
cég végül méltónak találta isko-
lánkat arra, hogy támogasson ben-
nünket, és egy márciusi napon
útnak is indulhattunk Nyíregyhá-
zára az adományért. Bár nagy lét-
számra kértem a támogatást,
mégis alig hittük el, mennyi
LEGO-t kapott az iskola! Hát még
amikor a dobozok kinyitása után kiderült,
minden dobozban egy LEGO társasjáték is meg-
bújik!

Meghirdettük a Klubot a suliban, először az
első évfolyamon. Meglepetésünkre és örö-
münkre több, mint 40 gyermek érdeklődött a
foglalkozás iránt. Így április első szerdáján meg-
tartottuk az első 2 szakkört. 

Hogyan is működik a LEGO Klub? A gyerekek
3 fős csoportokban dolgoznak, legfeljebb 24-en
egy foglalkozáson. Kapnak egy témát, és azt a

projektet kell közösen kitalálniuk, megtervez-
niük, majd megépíteniük. Ez nemcsak mozgás-,
kreativitás- és fantáziafejlesztő feladat, de meg
kell tanulniuk együttműködni, döntéseket hozni,
alkalmazkodni, és még sok mindent ide sorol-
hatnék. Ezeket viszont csak mi, felnőttek tudjuk.
A gyermek nem csinál mást, csak JÁTSZIK! 

Amikor az első foglalkozáson ott álltam, akkor
éreztem át igazán, hogy sikerült! Érdemes volt na-
gyot álmodni és dolgozni érte! A kis arcocskák ra-
gyogtak munka közben, és az elképzelés működött!
Készültek a jobbnál jobb alkotások, és nem látszott,
hogy ez munka, csak a tiszta öröm volt jelen.

Jövőre már a többi iskolánkba járó gyermek is
részt tud venni a LEGO Klub foglalkozásain, az
érdeklődés máris óriási. Szeretnénk majd verse-
nyeket hirdetni a környék iskolái között, hogy
minél több gyermek megmutathassa, ott él még
benne a fantázia, képes alkotni, építeni! Szeret-
nénk jövőre LEGO Társasjáték Szakkört is indí-
tani, ahol a gyerekek logikai képességeit is fej-
leszthetjük játék közben!

Ficzere Noémi
Szigethalmi Szent István Általános Iskola

Legózni jó!Legózni jó!



Az „újkori” hagyományoknak megfelelően idén is a Széchenyi
napok záró rendezvényeként március 21-én 17 órakor rendeztük
meg az iskola Gála műsorát. A mostani program mottója a „25

éves az iskolánk” volt. Segítő társammal, Jancsovics Szilviával végignéztük
az összes Ki Mit Tud-ot, hogy ki, miben tehetséges, valamint a vers- és pró-
zamondó versenyeket. Ezekből válogattuk össze a pénteki produkciókat. 

Mivel születésnapot ünnepeltünk, a fellépő szereplők a műsorszámukat
hozták el ajándékként az ünnepeltnek, az iskolánknak. A tanulók és felké-
szítő tanáraik, edzőik sokat gyakoroltak, hogy méltóképpen köszöntsék a
negyedszázados Széchenyi Iskolát. A műsorvezető Bóka Péter tanár úr volt.
Igazgató asszonyunk, Egyed Jolán köszöntő szavai után megénekeltette a
tanár úr a mintegy 650 nézőt. Természetesen zengett a tornaterem a
„Boldog születésnapot”című daltól. 

Ezután 17 produkciót láthatott a nagyérdemű közönség. Volt ebben je-
lenet, paródia, ének, tánc, aerobik, breakdance, vers és mese. 

A műsor végén a szponzoroknak köszönhetően tombolasorsolást tar-
tottunk. Ezt követően az összes fellépő diákot a konyha dolgozói, a felké-
szítőket pedig az Igazgatóság látta vendégül finomságokkal. 

Op Veasna tanár úr díszlete ismét gyönyörű volt, a technika is jól mű-
ködött Kartali István tanár úr és Hajnal Gergő rendszergazda jóvoltából. 

Köszönjük mindenkinek azt a sok-sok segítséget, amit e nagyszabású
műsor megszervezéséhez nyújtottak. 

Csürke Olga és  Jancsovics Szilvia 
szervezők
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VÁROSI  SZAVALÓVERSENY

Február 24-én délután a szigethalmi óvodák és iskolák
szavaló gyermekei gyülekeztek a Hegedüs Géza Városi
Könyvtárban, hogy elszavalják kedvenc, többnyire kor-

társ verseiket. Kiváló költeményeket hallhattunk, nemes
versengés volt. 

A többórás verseny szünetében az Édesanyák Klubja által sütött finom
falatok várták a versenyzőket.

Felső tagozaton a Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskolából a
következő eredmények születtek: 

5-6.-os korcsoport: 
I. Péterfi András 6.a
II. Tézsla Vanda 5.a 

7-8.-os korcsoport: 
III. Mátyási Milla 7.b 
Losonczi Lizavéta 5.a, Marelyin Evelin 5.c 
és Kuti Barbara 7.b osztályos tanulók emléklapot kaptak.

Köszönjük a Hegedüs Géza Városi Könyvtár dolgozóinak
a színvonalas rendezést, a szép ajándékkönyveket. 

A helyezett tanulóinknak gratulálunk! 
Kelemen Lilla

szervező tanár



Nagyszabású, négynapos nyugdíjas talál-
kozó zajlott térségünkben március 27-e
és 29-e között. 160 vendég érkezett kül-

földről (Lengyelország, Románia-Erdély, Szlo-
vákia), 40 fő a kistérségből, 40 pedig Apajról.

Aktív Idősek Közép-Európában címmel a Ta-
vaszváró Nyugdíjas Egyesület közvetlen brüsszeli
pályázati támogatás segítségével rendezte meg
ezt az egyedülálló eseményt. Korábban Apajon
már rendeztek egy-egy napos kistérségi, nemzet-
közi nyugdíjas találkozót, melyből jövőre lesz a
tízedik! Molnár Ferencné Erzsike, a Tavaszváró
Nyugdíjas Egyesület elnöke és Herendi Péter
szervező-pályázatíró sok eredményes pályázaton
vannak már túl. Nagy álmuk volt, hogy több
napos nyugdíjas találkozókat hozzanak létre a
térségben. Megtervezték, leírták és beadták a pá-
lyázatot. Az Európai Unió 21,000 EUR támogatást
biztosított a megvalósításra. 

A négy napra komoly szakmai programot állí-
tottak össze: Novák Pál, Apaj község polgármes-
tere Az EU szerepe az aktív idősek évében
címmel tartott előadást. Áttekintette a nyugdí-
jasok helyzetét, az EU nyugdíjasokra vonatkozó
intézkedéseit. Kitért a hazai nyugdíjas életre is,
külön kiemelve, hogy milyen nagyszerű kapcso-
latot sikerült kialakítani az önkormányzatnak a
helyi nyugdíjasokkal. 

Második nap került sorra Molnár Ferencné
előadása, amely az apaji és a Pest megyei nyug-
díjasokról szólt. Kifejtette: nagyon sok munka és
kitartás kell ahhoz, hogy egy-egy településen jól
működő nyugdíjas közösség jöjjön létre. Szük-
séges az önkormányzattal, a helyi civil szerveze-
tekkel és a vállalkozókkal is jó kapcsolatot tar-
tani, együttműködni. (A Tavaszváró Egyesületnek
14 együttműködési szerződése van más szerve-
zetekkel, ebből öt nemzetközi!)

A harmadik napon a Forráslehetőségek a nyug-
díjasok részére címmel tartott Herendi Péter pá-
lyázatíró előadást. A hazai és a nemzetközi pályá-
zatokról, az együttműködések fontosságáról be-
szélt. Ezt követően került sor A kultúra, mint
közvetítő szerep az időskori aktivitásban című
előadásra, melyet Herendi Péter gitármuzsikával
kezdett, megmutatva a jó példát: a zene összeköti
a nemzetek polgárait. Előadásában kiemelte a
kultúra egyetemességét; a nagy tapasztalattal ren-
delkező idősek részére új életcélt lehet varázsolni
jó közösséggel, énekkel, tánccal, verssel. 

A négy napos eseményen három alkalommal tar-
tottunk fórumot, amelyen a nyugdíjas egyesületek
vezetői szívesen válaszoltak a feltett kérdésekre. A
szakmai munkán kívül számos közösségi prog-
ramra is sor került a programsorozat részeként.

Herendi Péter 
herendi.peter54@gmail.com

Az 5-7 éves kor fontos átmeneti periódus a
gyermekek életében. Az iskolai tanulás
megalapozásában kiemelt szerepet kap ez

az időszak. A tanulás kulcsfontosságú tevé-
kenység, amelynek minősége közvetlenül alakítja
a gyermek iskolai pályafutását, távlataiban pedig
egész személyiségfejlődését, életpályáját. 

A kisiskolások sok és sokféle információ birto-
kában lépik át az iskola küszöbét. Szinte vala-
mennyiükben közös a vágy, hogy jól tanuljanak.
Ezt a kedvező indulási helyzetet a gyermeknek a
szülővel és a pedagógussal való megfelelő kap-
csolata tarthatja fenn, amely iskolánkban már a
beiratkozás előtt megkezdődik. Több olyan prog-
ramot szervezünk leendő tanítványainknak és
szüleiknek, melyek megkönnyítik az átmenetet.

Az általános iskolába való belépés előkészíté-

sének első programja a Névadó hét keretében
március 19-én lezajlott. Az érdeklődő szülők –
ha úgy kívánták – gyermekeikkel együtt nyílt ta-
nítási órákon vehettek részt, ismerkedhettek
azok hangulatával, az iskolánkba járó tanulókkal,
az itt tanító nevelőkkel. 

Programcsomagunk második eleme az „Isko-
lába hívogatók” délutáni foglalkozásai, melyek jó
hangulatban, oldott légkörben zajlottak. Isko-
lánk bemutatkozott a Szülői Fórumon. Sok ér-
deklődő kérdésre válaszoltak az Igazgatóság
tagjai és az érintett pedagógusok. Nem titkolt cé-
lunk volt az is, hogy a Szigethalomra csak nem-
régen költözött családok bepillantást nyerjenek
iskolánk életébe, képet alkothassanak rólunk.
Április vége a jövő tanévre szóló beiratkozás iz-
galmas időszaka. Ezt követően a leendő első osz-

tályos tanító nénik a nagycsoportos óvodásokhoz
látogatnak, megfigyeléseket végeznek, tapaszta-
latcserét folytatnak az óvó nénikkel, hogy minél
több információval rendelkezzenek leendő tanít-
ványaikról.

Ezúton is köszönjük a családoknak a láto-
gatást, a megtisztelő érdeklődést és bizalmat!
Szeretettel várjuk első osztályosainkat szep-
temberben a Szigethalmi Széchenyi István Ál-
talános Iskolába az ünnepélyes tanévnyitóra.

Mermeze Klára
igazgatóhelyettes

Óvodából iskolába

Aktív Idősek Közép-Európában – Nyugdíjas Ünnep Apajon

Novák Pál, Apaj polgármestere

Molnár Ferencné Erzsike

Herendi Péter szervező

Szigethalmi Híradó – 2014. április 9
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„Szigethalom
óvodás szemmel”

A Négyszínvirág Óvoda ügyes kis kézmű-
vészeinek munkáiból nyílik kiállítás 2014. jú-
nius 5-én 17 órai kezdettel. A rajzok és
egyéb alkotások arról árulkodnak, milyennek
látják vagy képzelik el a gyerekek lakóhe-
lyüket, azt a települést, ahol boldog gyermek-
éveiket élik. 

A kiállításnak a Hegedüs Géza Városi
Könyvtár ad helyet.

A kiállítást megnyitja: Fáki László polgár-
mester.

Meghívott díszvendég: Kürti Zoltán sziget-
halmi festőművész.

Minden érdeklődőt nagy szeretettel várnak
a szigethalmi óvodások és a rendezők!

„Hasztalan az emlékezés, ha azt nem a jövő alakítására tesszük...!”
Novák Andor – Armageddon-teória

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt Novák Andor

Író -olvasó találkozójára!
Helyszín: Hegedüs Géza Városi Könyvtár

Időpont: 2014. május 06. - 17:00
A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az Édesanyák Klubja
által szervezett

Kézimunka szakkör
legközelebbi összejövetele

2014. május 7-én, 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,
hímezni, horgolni szerető fiatalokat

és idősebbeket egyaránt.

A szakkör ingyenes!

További információ
a 06/70 221-31-74-es telefonszámon

kérhető Bucsi Józsefné Anitól,
az Édesanyák klubja vezetőjétől. 
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Városunkban évek óta látható, tapasztalható
a ZÖLD HÁLÓ EGYESÜLET szépítő te-
vékenysége, az önkormányzat valamint

a lakosság részéről egyre nagyobb az aktivitás, tö-
rekvés, amely a környezetszépítésre irányul egy
szép, kulturált városkép kialakítása érdekében.

Ezt mi díjazással értékeljük, ezért kérjük
Önöket, hogy nevezzenek ebbe a neves versen-
gésbe.

A verseny célja a városunkban élő emberek
szépítő tevékenységének összefogása, a vendég-
váró kertvárosi városkép kialakítása, a magyar
kertkultúra ápolása.

E városszépítésre rendezett versenybe a leg-
szebb fotóikkal benevezhetnek:

• családi és lakóparki házak, 
• intézmények, vendéglátó és kereske-

delmi egységek
• lakóterületek (utcák, utcarészek /minimum

3 porta/)
A verseny elbírálásánál a következő szem-

pontok a mérvadóak:
- családi ház, lakóparki ház kategóriában az
udvar, előkert, homlokzat, járdaszegély zöld
növényi és virágdíszítése, esztétikai összhatása

- lakóterületek (utcák, utcarészek) kategóri-
ánál a közterület parkosítása, rendezett,
ápolt, kulturált összképe, a zöldterület
együttes hatása

- intézmény, kereskedelmi és vendéglátó
egység kategóriában az épületek körüli nö-
vényi díszítés, virágosítás, környezetszépítő
eszközök minősége, összhangja

Jelentkezési, nevezési határidő: 2014. július 31.
A fotók beérkezési határideje: 2014. szept.  30.

A jelentkezési lapokat és a pályázati fotókat kérjük
a pontos határidőre leadni az alábbi helyekre:
Szigethalom Önkormányzat recepciója Sziget-
halom Szép ABC, Szabadkai u. 175. (Arankánál)
Az ünnepélyes eredményhirdetés hagyomá-
nyainkhoz híven október 27-én, hétfőn 17
órakor lesz a Városi Szabadidőközpontban
(Sport u. 4.)
Érdeklődni lehet: 06/70 263-4855

A ZÖLD HÁLÓ vezetősége

a X. SZÉP KERTEK, RENDEZETT PORTÁK
SzEBB SzIGETHALOMéRT

városszépítő versenyre

Ismét egy
szépítő te-

vékenységről
tájékoztatom

Önöket. Idén már-
cius 15-én a Zöld Háló Egyesület a VIII. Virágki-
állítást rendezte meg nagy sikerrel.

Mint ismeretes, nyolc évvel ezelőtt egy rögtön-
zött szóval lett elindítva, ugyanis Csapó Lajos, az
AMME elnöke egy kérdést tett fel, hogy mivel
tudnám a Rügyfakadás kiállítását kibővíteni a
Zöld Háló részéről. A rögtönzött szó a „VIRÁGKI-
ÁLLÍTÁS” volt, ami 8 évvel ezelőtt 4 szigethalmi
és 2 halásztelki virágos összefogásával indult el. 

A nem kevés munkával járó kiállítás egyre
szebbé és színvonalasabbá vált, ugyanis a kistér-
ségből már 21 kiállító kreatívabbnál kreatívabb
munkával tudja elkápráztatni a látogatókat.

Nagy öröm számomra és számunkra, hogy
nem csak helyből és a környező településekről
jöttek érdeklődők, hanem az idén Bonyhád kör-
nyékéről, azaz Aparhant településről is 2 busznyi
látogató érkezett és gyönyörködött a kiállításban.

Igen, ők is már viszik a
hírét ennek a nagyszerű
tevékenységnek.

A Városi Szabadidő-
központnak köszöne-
temet fejezem ki, hogy
8 éve biztosítják a helyi-
séget számunkra, de
nagy tiszteletem és kö-
szönetem a város veze-
tőségének is, hogy a
szervezésben segítséget
nyújtanak. Minden vi-
rágkiállítónak óriási kö-
szönetemet fejezem ki,
és a továbbiakban is szá-
mítok az együttműködő tevékenységre.

Köszönöm valamennyi közreműködőnek,
azoknak, akik segédkeztek mind a kiállítás mun-
kálataiban, mint a vendéglátásban és a kiállítás
felügyeletében.

A sok öröm és élmény ad erőt és ösztönöz
arra, hogy nem szabad abbahagyni. Remélem,

még nagyon sokáig tudunk gyönyörködtető lát-
ványt nyújtani a látogatók számára.

Isten áldásával kívánok mindenkinek erőt,
egészséget.

Regényi Tiborné Aranka
elnök
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Mikor jó 10 éve Kovács Imi beszállt
„mellém” futni és együtt róttuk a kilo-
métereket a parkerdőben, bevallom

őszintén, nem gondoltam, hogy ilyen „messzire”
jut. Először együtt futottunk, aztán egymás mel-
lett, aztán mögötte futottam, végül… na,
hagyjuk!

Ma már az eredményeit hullatva büszke va-
gyok rá. Ő bizonyíték arra, hogy kitartással és ke-
mény edzésmunkával meddig lehet jutni.

Március 20-23-a között rendezték a Balaton
Szupermaratont. 4 nap alatt 195,4 kilométert kel-
lett teljesíteni. No, nem csak úgy ímmel-ámmal
kocorászva. Ha nyerni akarsz, akkor hajrá…
Persze nem hűbelebalázsként. Imre az első nap
még „csak” 4. volt a korcsoportjában, aztán a má-
sodik, végül a 4. nap végére az élre futotta magát. 

Nemcsak hatalmas kupát „zsebelt be”, ő kapta
a Kiss Péterről, a fiatalon tragikusan elhunyt
hegymászóról elnevezett emlékdíjat is, mint a
verseny legfiatalabb teljesítője. Igaz, hogy a
Knorr-Bremse cég színeiben futott, de ahogy Ő
mondta nekem: „Azért csak a Szigethalmi TE
tagja maradok!” Imre egy fiatal tehetség, aki a
munka mellett is „letett” egy mesébe illő csodát
az asztalra. Ahogy ismerem, nem ez volt az utolsó
„varázslata”.

Van úgy, hogy rossz döntést hozunk! Ilyenkor
nem illő másokat áltatni. Nem vettem részt a
március 22-ei Damjanich Emléktúrán, de Szikla-
vári Sándor (régi jó sporttársam, akinek hinni
kell!), beszámolója bizonyítja, rosszul válasz-
tottam.

„Igazi szép túrázásra, természetjárásra al-
kalmas napra ébredtünk március 22-én reggel.
Nosza, irány a találkozási és indulási pont, már-
mint a Szent István Általános Iskola Sziget-
halmon. A busz pontos, mint mindig, későn jövő
nincs. Indulás Martfűre, a Damjanich emléktú-
rára. Közel két órás kellemes utazás után megér-
keztünk. Az ottani iskola lelkes tanárai és diákjai
várták a túrázókat. Nevezés után neki is indul-
tunk. Ki-ki a maga választotta távnak. 15, 25, és
30 km. Részemről a 15 km-t választottam többed-
magammal együtt.

Az írásos eligazításnak megfelelően irány ki a
városból. Tisza part, Cipőgyár hátsó kerítés, or-
szágút, kerékpárút. Nézzük a látnivalókat: Tisza
part – első ellenőrzési pont –, majd kerékpárút.
Az út mentén változatos táj. Balra országút,
jobbra Növényolaj gyár, majd Sörgyár. Hogy kel-
lőképpen otthon érezzük magunkat, természe-
tesen mindez betonúton. A kiváló útleírásnak kö-
szönhetően megérkeztünk Rákóczi újfaluba. A
Damjanich emlékműnél a második ellenőrző
pont, és presszó padokkal. 

Rövid pihenő után irány a hátra lévő kb. 8 km.
Elő a térképet. Azt hittük, kollektív látászavarban
szenvedünk, mikor megláttuk a visszafelé vezető
utat. Balról Sörgyár, Növényolaj gyár. Jobbról or-
szágút, beton kerékpárút, na meg a kerékpárosok,
akik valamilyen késztetés folytán közöttünk ci-
káztak. Úgy éreztük magunkat, mint akik ismét ke-
rékpárúton gyalogolnak. Beérve a városba – meg-
jegyzem nagyon szép és rendezett – a kerékpárúton
eljutottunk a kempingig, és néhány Tisza parti
méter megtétele után célba értünk a rajthelyen. 

Meg kell, hogy mondjam, csalódtam. Arra szá-
mítottam, hogy tavaszi réteken vagy szántóföldek
között gyönyörködve a sarjadó vetésben egy ké-
nyelmes pihentető túrán veszek részt a lakóhe-
lyemtől százegynéhány km-re. E helyett füst, zaj,
betonút, és a végén ízületi (boka, térd) fájdalmak
sokunknak.

Kicsit feledtette a kellemetlenségeket a szerve-
zésben és lebonyolításban részt vevő tanárok és
diákok kedvessége, segítőkészsége, amit sokunk
nevében is köszönök. 

Sporttársak! Álljon itt Virág elvtárs örökzöldje
(kicsit átszabva): „ja, túratársak, nem minden táj
habos torta!”

Az elnökség nevében ígérem, legközelebb meg-
cáfolva a klasszikust, rakunk habot a „tortára” bőven.

Nád Béla 
a Szigethalmi TE tiszteletbeli elnöke

Május 24-én jubilálunk. Tizedszer trom-
bitáljuk össze a kerékpár és a szép
tájak kedvelőit, hogy a Csepel-sziget

útjain tekerjenek egy jóízűt. 
Az elmúlt években közel 400 lelkes láb tapo-

sott elszántan, reményeink szerint idén sem

adjuk alább. Három
táv között választ-
hatnak az indulók. A

95 kilométeren a Szigethalom – Tassi-zsilipig
távot kell oda-vissza megjárni. A 60 kilométeren
már szigetbecséig is elég eltekerni. Végül a 35
kilométeren a Szigethalom – Tököl – Szigetúj-
falu – Szigetszentmárton – Szigetcsép kört kell
letekerni. 

Szép táj, jó levegő, remek társaság mellett út-
közben remek cukrászdák (lehet, hogy ez csak
nekem vonzó) is hívogatnak. Gyertek! Tekerjünk!

A rajt 7 és 9 óra között „üzemel” a Szabadkai
út 64. szám alatt a Szigethalmi Szent István Ál-
talános Iskola épületében. Idén is vár benne-
teket Bata Ilona, a főrendező, és egyesületünk
lelkes rendezőgárdája.

A Szigethalmi TE elnöksége

Hatalmas siker és kis bosszúság március derekán
– Hírek a Szigethalmi TE életéből –

Ismerd meg a mi „Szigetországunkat”!
– Inv i tá lás  egy  kerékpár túrára  –
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Sikeresen szerepelt a Tori Judo Club 4 szi-
gethalmi versenyzője a Szlovákiai Pezi-
nokban megrendezett jubileumi 25. Inter-

national Students Tournament elnevezésű via-
dalon. Több ország: Románia, Csehország,
Szlovákia, Ausztria és Magyarország részvételével
zajlott az esemény. A 425 fős mezőnyben sikerült
helytállniuk a versenyzőknek.

A lányok mezőnyében +44 kg-ban Becskeházi
Kata az 1-2 évvel idősebb lányok között egy ve-
reséggel és 3 bravúros győzelemmel, sorrendben
magyar, szlovák és egy cseh ellenfél legyőzésével
harcolta ki a bronzérmet magának. 

Ezután a serdülő korcsoport következett. A –38
kg-ban két tehetséges tanítványunk indult titkon

nagy reményekkel. Varga Gábor előnyerőként
kezdett, és egy szlovák meg egy cseh ellenfelet is
legyőzött, majd a döntőbe jutott, ahol az ottani
ellenfelével szemben alul maradva a II. helyezést
érte el. Benczik Árpád a másik ágon előnyerőként
kezdett, utána szlovák ellenfelét ipponnal győzte
le. A döntőbe jutásért a későbbi súlycsoport győz-
tessel szemben maradt alul, így a bronzéremért
kellett megküzdenie, amit 5 mp alatt meg is nyert.
–73 kg-ban Marosi Bence sajnos nem hozta a leg-
jobb formáját, így V. helyezett lett.

Tanítványainknak gratulálunk, és büszkék va-
gyunk rájuk valamint az elért eredményekre.

Ezúton szeretnénk megköszönni Szigethalom
Önkormányzatának, a Gróf Széchenyi István

Általános Iskolának, és nem utolsó sorban a
Négyszínvirág Óvoda vezetőségének a folya-
matos edzéslehetőség biztosítását. 

Edzéseink:
Gróf Széchenyi Általános Iskola:
Hétfő-Szerda: 17:00-18:00 kezdők

18:00-19:00 haladók
Narancssárga Óvoda:
Hétfő-Szerda: 15:30-16 30
Elérhetőségünk: 06/20 432-5421

Sporttársi üdvözlettel:
Papp Erzsébet,

Csík Attila

JUDOSOK SIKERES
SZEREPLÉSE

A SZLOVÁKIAI
PEZINOKBAN

Elindult a nevezés a SZUFLA Futófesztiválra
(nevezni itt lehet: http://szufla.hu/nevezés)
Sok munka eredményeként a nevezési díjak a tavalyihoz képest
nem változtak, sőt újabb szponzorok felajánlásainak köszönhe-
tően még több mindent adunk a versenyen.

• Lesz az első kétszáz nevezőnek póló, minden nevező ré-
szére egy tál étel, palacsinta, rajtcsomag, chipes idő-
mérés.

• Az abszolút első három helyezett távonként kupát és
ajándékot kap.

• A korosztályos helyezettek érem díjazásban részesülnek.
A befutóknak további frissítés, dinnye jár.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is lesznek felkészülési ver-
senyeink:
- Majális váltófutás 05. 01. (ingyenes)
- Végtelen futás az erdészház körül 06. 21. (ingyenes)
- Sportnap a Szegletkő gyerekotthonban 07. 05. (ingyenes)
- SZUFLA „after-party” 09. 20. (ingyenes)

info:
Sztrapkó Norbi sztrapko@gmail.com 06 20 9920 114
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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!)


