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A MÁJUSI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA
Május 5-ei ülés

A testület 9 fővel kezdte meg rendkívüli
ülését. A kiküldött meghívó szerinti napi-
rendek közül négy napirendi pont levételét
követően mindössze három pont került meg-
tárgyalásra. 

A jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztását
követően első napirendként „Szigethalom
bölcsőde építés közbeszerzési eljárásának
közbenső döntés hozatala“ volt a téma, és
mivel a Bíráló Bizottság – a képviselő-testület
ülését megelőzően – nem volt határozat-
képes, az önkormányzat felhatalmazta – tár-
gyalás-döntés keretében – a Bíráló Bizott-
ságot, hogy amennyiben a hiánypótlás kere-
tében bekért dokumentum megfelelő, akkor
a két érvényes ajánlattevővel, amennyiben
nem megfelelő a hiánypótlás, akkor az egy ér-
vényes ajánlattevővel folytasson le tárgyalást. 

A következő napirend a „Kommunális hul-
ladékszállítási közszolgáltatás közbeszerzése“
zárt ülés keretében zajlott, miszerint az ön-
kormányzat – a jogszabályban meghatározott
kötelezettségének eleget téve – Szigethalom
város közigazgatási területére a települési szi-
lárd hulladék begyűjtésére, szállítására, lera-
kására, ártalmatlanítására vonatkozó közbe-
szerzési eljárás megindításához a nemzeti
közbeszerzési eljárást megindító kérelmet,
felhívást és a közszolgáltatási szerződés-ter-
vezetet elfogadta. Ezután még megválasztásra
kerültek a közbeszerzési eljárásban a Bíráló
Bizottság tagjai.

Ezt követően született döntés arról, hogy
a képviselő-testület – a „Trianoni megemlé-
kezés” rendezvény megszervezéséhez – a Tri-
anoni Emlékbizottságot és a Szigethalom
Római Katolikus Egyházközségért Alapítványt
150.000 Ft összegben támogatja. 

Május 22-ei ülés

A képviselő-testület 10 fővel kezdte meg
ülését, és elsőként a meghívóban szereplő na-
pirendi pontok mellé két sürgősségi indítvány
került felvételre: a bölcsődeépítés közbeszer-
zési eljárásának elbírálása című napirend, va-
lamint a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító
Önkormányzati Társulás gesztor települési
nyilatkozat kiadása, így a képviselő-testület
összesen 24 napirend tárgyalásáról döntött.

A jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
után a két első napirendi pont összevoná-
sával a képviselők teljes egészében szétosz-
tották a 2014. évi támogatásokra elkülönített

összegeket – pályázatok alapján – a civil szer-
vezetek, nem bejegyzett és sportszervezetek
részére.

A Vizek Őre Vízimentő Egyesület együttmű-
ködési kérelmét a Csepel-szigeti Víz-Csöppek
regionális mozgalom keretében – ami a szi-
geten található önkormányzati ingatlan hasz-
nosítását is magában foglalta – némi egyez-
tetést illetve vitát követően elutasította a tes-
tület.

A következőkben a Szigethalmi Szent
István Általános Iskola Fejlesztéséért Közala-
pítvány Kuratóriumi tagságának, Felügyelő
Bizottsági tagságának megválasztására és Ala-
pító Okiratának módosítására, valamint az el-
múlt három évi beszámolójának elfogadására
került sor.

A képviselő-testülete elfogadta a Sziget-
halom Városfejlesztő és Üzemeltető Non-
profit Kft. 2013. üzleti évre elkészített egysze-
rűsített beszámolóját és Alapító Okiratának
módosítását.

Az önkormányzat hozzájárult ahhoz, hogy
a Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény
saját költségvetéséből – költség átcsoporto-
sítással – audiométert vásároljon.

A képviselők megszavaztak a Szigetszent-
miklósi Rendőrkapitányságnak 2014. évre
1.500.000 Ft, a Szigethalmi Polgárőr Egyesület
részére 600.000 Ft, és a Római Katolikus Egy-
házközség, a Református Egyházközség, vala-
mint a Görög-Katolikus Egyházközség részére
egységesen 400.000 Ft támogatást.

A következőkben a 2013. évi költségvetési
rendelet utolsó módosítását nem, míg a
2013. évi költségvetés zárszámadásáról és
pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rende-
letet – a 2014. évi normatívák esetleges fel-
függesztése okán – elfogadta a testület. A
2013. évi belső ellenőrzési beszámoló
szintén elutasításra került, viszont a Kor-
mányhivatal törvényességi felhívása miatt az
önkormányzat elfogadta a 2014. évi belső el-
lenőrzési ütemtervet.

A képviselő-testület a Dél-Pest Megyei Vízi-
közmű Szolgáltató Zrt. 2013. évről szóló be-
számolóját és üzleti jelentését nem fogadta el,
és a bérleti-üzemeltetési szerződés kiegészí-
tésével kapcsolatban felkérte a Hivatalt, hogy
dr. Kozeschnik Bálint ügyvédnek véleménye-
zésre küldjék meg a kapcsolódó anyagokat.

Döntés született arról, hogy 2014. de-
cember 31-ével kerüljön felmondásra a
Pestor Biztonsági Szolgálat Kft.-vel és az
annak jogutódjaként szereplő Multi-Alarm
Biztonságtechnikai fejlesztő, Kereskedelmi és

Szolgáltató Zrt.-vel létrejött Távfelügyeleti
szolgáltatási szerződés, valamint ugyanezzel
a határnappal a PESTOR Kft.-vel kötött hatá-
rozott idejű Hálózati karbantartási szerződés.
Ezzel egyidejűleg az új szolgáltató kiválasztá-
sához a pályázati eljárás előkészítéséről is ha-
tároztak úgy, hogy a 2014. augusztusi rendes
testületi ülésen az új szolgáltató kiválasztása
megtörténhessen.

Az önkormányzat a Szigethalom, Kakukkfű
utcában 3 db közvilágítási lámpatest, és a
Határ út – Gyöngyvirág utca közvilágítási há-
lózatbővítésére 4 db közvilágítási oszlop és
2 db közvilágítási lámpatest felszereléséről
is rendelkezett.

Ezek után meghirdetésre került 2014-ben
is a díszpolgári cím mellett a Szigethalom kö-
zösségi életéért díj, a Szigethalom település-
fejlesztéséért díj, valamint a Szigethalom
Sportolója díj adományozásának lehetősége.
A beérkezett javaslatok a 2014. júniusi testü-
leti ülésre kerülnek beterjesztésre.

A testület a két ülés között történt esemé-
nyekről szóló tájékoztatót igen, míg a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót nem fogadta el. 

A Szigethalom József Attila utcai bölcsőde
bővítésére lefolytatott közbeszerzési eljá-
rásban a legalacsonyabb összegű ellenszol-
gáltatást tartalmazó és szakmai szempontból
is megfelelő érvényes ajánlatban foglalt nettó
ajánlati ár is meghaladta az önkormányzat
rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét,
így amennyiben a hiányzó fedezetet egyéb
forrásból nem tudja az önkormányzat ren-
delkezésre bocsátani, úgy az eljárás ered-
ménytelen. Amennyiben a hiányzó fedezetet
az önkormányzat előteremti, annak igazo-
lását követően a szerződés megkötése a
BAU-VERTIKÁL Építőipari Kft.-vel történik,
mint a legalacsonyabb összegű, érvényes és
szakmai szempontból is megfelelő ajánlatte-
vővel.

Utolsó napirendként döntés született
arról, hogy a Tököl és Térsége Szennyvíztisz-
tító Önkormányzati Társulásnál – Tököl, Ha-
lásztelek és Szigethalom településekről a köz-
csatornán elvezetett szennyvíz tisztítását
végző – a Tököl településen található szenny-
víztelep üzemeltetése tekintetében Tököl
Város Önkormányzata minősül a gesztor ön-
kormányzatnak. Ezen önkormányzat által a
Fővárosi Vízművek Zrt.-vel, mint üzemelte-
tővel kötött megállapodás alapján a Fővárosi
Vízművek Zrt. jogosult a szennyvíztelep üze-
meltetésére.
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AKis-Duna kiemelt jelentőségű természetvédelmi és vízvédelmi
szempontból. Az utóbbi hónapokban számos alkalommal fe-

deztek fel vízszennyeződést a Ráckevei-Soroksári Duna-ágon. A
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügye-
lőség munkatársai a szennyeződésekről általában későn értesülnek,
ami megnehezíti a szennyező anyagok fajtájának megállapítását, il-
letve a szennyezést okozó személyek felderítését. 

Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben szennyeződést ész-
lelnek a Kis-Dunán, úgy értesítsék a felügyelőséget 8.00 és
16.00 között a 06/30 200-9561-es telefonszámon. 

Segítő együttműködésüket köszönjük!
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Kezdôdik a parlagfûszezon!

Július közepétől megkezdődik a parlagfű virágzása, amely két-
millió honfitársunk életét keseríti meg évente, azonban csak

augusztus végén éri el a pollen azt a koncentrációt a levegőben,
ami képes a kellemetlen tünetek kiváltására. 

Európát tekintve
nálunk a legrosz-
szabb a parlagfű
helyzet, mert az or-
szág teljes területe
fertőzött. A parlagfű
Magyarországon a
gyomok közé tar-
tozik, allergizáló ha-
tása miatt a lakosság

életminőségét rontja. Hazánkban több százezerre tehető az allergiások
száma, akiknek körülbelül fele a parlagfű pollenjére is érzékeny. 

A parlagfű kétszikű, 20-140 cm magas, terebélyes, ágas, egyéves nö-
vény, mely központi egyenes, négy élű szárral rendelkezik. A parlagfű
nagyon gyorsan terjed, ezért irtani szükséges. Legszerencsésebb a fiatal,
még nem virágzó, virágport nem termelő növények kitépése, kaszálása. 

Kérjük a lakosságot, hogy a tulajdonában, kezelésében lévő in-
gatlan területén, valamint a telekhatártól mért két méteren belüli
közterületen gondoskodjon a parlagfű eltávolításáról! A gondo-
zatlan területek gazdáit a Polgármesteri Hivatal bírságolni fogja. 

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

TájékozTaTás
a Tüdőszűrés rendjéről

a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet kihelyezett tüdőszű-
rést tart szigethalmon 2014. június 27-étől július 17-éig.

a szűrések időpontja: 
kedd, csütörtök: 7.45-13.45
Hétfő, szerda: 11.45-17.45
Péntek: szünnap

a szűrések helye:
2315 szigethalom, józsef a. u. 47.
(szent István általános Iskola)

a szűrés nem kötelező, de ajánlott! az alábbi változásra
hívjuk fel a szűrésre megjelenők f igyelmét:
a 18-40 év között korosztály a tüdőszűrést 1.700 Ft té-
rítés ellenében veheti igénybe a szűrés helyszínén ka-
pott csekk postai bef izetésével. a bef izetett csekk, il-
letve a postán vásárolható „felbélyegzett“ boríték fel-
mutatása után vehető igénybe a szolgáltatás.
a térítésmentes szűrés lehetősége továbbra is meg-
marad, évente egy alkalommal a 40 év feletti biztosított
jogosult igénybe venni a felnőttkori szűrővizsgálatok
keretében ajánlott tüdőszűrést. amennyiben valakinek
a munkájához szükséges a tüdőszűrő negatív lelet,
akkor szintén a fenti térítési díjat köteles megfizetni. 

Polgármesteri Hivatal

Vízszennyeződés a Kis-dunán
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ÖNKORMÁNYZATI ADÓHATÓSÁGI
TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Szigethalmi Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy helyi adók (gépjárműadó, telekadó, épít-
ményadó, kommunális adó) vonatkozásában a fizetési határidő 2014.
március 17. napja volt.
A helyi iparűzési adóbevallás beadásának határideje 2014. május
31. napja volt.
Kérjük, amennyiben még nem rendezte tartozását, tegye meg, illetve ha
még nem adta be bevallását, azt pótolja.
A z adócsoport végrehajtási eljárást kezdeményez a hátralékosok
ügyében.
Amennyiben kérdése van, kérjük, ügyfélfogadási időben forduljon az
adócsoporthoz az alábbi telefonszámokon.

Adócsoport elérhetősége Telefonszám:
telekadó: 24-403-657/112 mellék 
építményadó, kommunális adó: 24-403-657/115 mellék 
gépjárműadó: 24-403-657/133 mellék 

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8 – 12; 13 – 18 óra 
Szerda: 8 – 12; 13 – 16 óra 
Péntek: 8 – 11.30 

Köszönettel:
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal
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Néha az utcán összefutok volt tanítványaimmal, szüleikkel. Ha
ilyenkor jó hírt hallok, egyből szebben „süt a Nap”.

Nem régen találkoztam egy szívemnek oly kedves anyukával. Tőle
hallottam, hogy karácsonykor meglátogatta őt és családját Ferenczi
Edit alpolgármester asszony. Segítette, támogatta őket! Nagyon jól
esett neki! Pár hete újra látogatót kaptak, egy önzetlen képviselőt.
Szintén jó szót, támogatást hozott. Azután találkoztam a fiával, volt ta-
nítványunkkal is, aki szintén nagyon örült a látogatásnak. Rendes
család. Az anyuka szorgalmas, dolgozik látástól… a fiú jól tanul, a Nagy
László Gimnázium végzőse. Orvosnak készül. A sors nem adott nekik
gazdagságot, igencsak be kell osztani a keveset. Jól esett nekik a se-

gítség. Nem a mértéke, hanem a szándék, az odafigyelés. Az, hogy iga-
zolva látják, hogy a munkának – legyen az szellemi vagy fizikai – van
becsülete. Ők soha nem tartották a markukat, soha nem tolongtak.
Végre olyan helyre érkezett a segítség, ahol megvan a szándék a fel-
emelkedésre. Jó ez a családnak, de jó a társadalomnak is. Nem mel-
lesleg a család cigány. Büszke vagyok rá, hogy ismerem őket, ahogy
ők is büszkék arra, hogy honnan „érkeztek”. Ez így van jól! Legyenek
minél többen! Érezzék, hogy segítjük, támogatjuk őket! Bízom bennük,
ahogy bízom képviselő-testületünkben is, hogy a hátrányos helyzetű,
de tehetséges, tenni akaró családokat segítik a felemelkedésben.

Nád Béla 

Fontos apróságok – avagy a jövőt felkarolni

2014 májusában Sziget-
halom illetékességi terü-
letén egy esetben történt

gépkocsi lopás. 
A Mű úton lévő családi ház udvarán parkoló Su-

zuki Swift típusú személygépkocsit tulajdonította
el ismeretlen tettes saját kulcsával. Az elkövető a
kulcsokat a családi házból kaparintotta meg betörés
útján. Gépkocsi feltörés nem történt. Betöréses
lopás két esetben volt, a Mű úton és a Vosztok ut-
cában. Az ismeretlen elkövetők ablakbetörés illetve
ajtóbefeszítés módszerével jutottak be a családi há-
zakba, ahonnan arany ékszereket, órákat illetve
horgászbotot tulajdonítottak el. Rablás bűncselek-
mény nem történt.

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya folytat eljárást lopás bűntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt J. János 31 éves gyáli
lakos ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint a
férfi 2014. május 29-én a hajnali órákban öt autót
tört fel a szigetszentmiklósi Üdülősoron. A jármű-
vekből GPS készüléket, szerszámokat és rádiósmag-
nókat tulajdonított el. Az egyik gépkocsi tulajdo-
nosa észlelte a bűncselekmény elkövetését és érte-
sítette a rendőröket. A helyszínre érkező járőrök az
elkövetőt egy bokorba bújva találták meg, majd el-
fogását követően a Szigetszentmiklósi Rendőrkapi-
tányságon előállították. J. Jánost őrizetbe vétele
mellett gyanúsítottként hallgatták ki. Az illetékes
bíróság 2014. május 30-án elrendelte a gyanúsított
előzetes letartóztatását.

Rablás bűntett elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt folytat büntetőeljárást a kapitányság Vizs-
gálati Osztálya L. Zoltán 20 éves, F. Tamás 21 éves,
A. Tibor 22 éves és J. Dávid 21 éves dunaharaszti
lakosok ellen.

Az eddigi adatok alapján a négy férfi 2014. május
22-én 23 óra körül befeszítette egy dunaharaszti
családi ház ablakát, majd onnan – miközben a sér-
tett a házban aludt – 9 db festményt és több értékes
porcelánt tulajdonítottak el. A zajra a házban lakó
91 éves néni felébredt, de azt gondolta, hogy a biz-
tonsági szolgálat munkatársai mentek be hozzá. Az
elkövetők észlelték az idős hölgy mozgását és el-
hagyták a házat. Kis idő elteltével – kihasználva,
hogy a sértett egyedül van a házban – visszamentek,
és további értékeket pakoltak össze. Ekkor megfe-

nyegették a nénit, hogy ne szóljon semmit, akkor
nem esik bántódása. Az idős asszony ettől még
jobban megijedt és engedelmeskedett a felszólí-
tásnak. A bűncselekmény elkövetését követően a
szigetszentmiklósi nyomozók megkezdték az adat-
gyűjtést és a tanúkutatást. Ennek eredményeként
azonosították a bűncselekmény elkövetésével meg-
alapozottan gyanúsítható személyeket, valamint azt
az autót, amellyel az eltulajdonított tárgyakat elszál-
lították a sértett házából. A nyomozók egy majos-
házi lakásban hiánytalanul megtalálták és lefog-
lalták a sértettől ellopott értékeket. Az elkövetőket
a Ráckevei Járásbíróság előzetes letartóztatásba he-
lyezte, így a további eljárás fogva tartásuk mellett
folytatódik.

Az értékelt időszakban Szigethalom területéről
nyolc balesetet jelentettek felénk. Ebből kettő volt
személyi sérüléses, a többi anyagi káros. Az előző
év azonos időszakához képest csak úgy mint orszá-
gosan, a kapitányságunk illetékes területén is jelen-
tősen nőtt a balesetek száma. Mindkét személyi sé-
rüléses baleset a város egy-egy baleseti gócpont-
jában történt. 

Az egyik délután egy 22 éves fiatal hölgy kiste-
herautójával Szigetszentmiklós felől közlekedett a
Gyári úton. A Mű úti kereszteződéshez érve balra
nagy ívben szeretett volna kikanyarodni. Egy Ha-
lásztelek felől közlekedő személygépkocsi vezetője
jelezte, hogy kiengedi, de kanyarodás előtt nem
győződött meg arról, hogy jobbról is szabad-e az
út, így összeütközött az ott közlekedő személy -
autóval. A vétlen autó hátsó ülésén utazó 61 éves
hölgy sérült meg, akit a mentők a Merényi Kor-
házba szállítottak.

A másik sérüléses baleset május utolsó napján dél
körül történt a Fiumei és Széchenyi utcák kereszte-
ződésében. Egy 28 éves fiatalember Mercedes gép-
kocsijával a Fiumei úton a Duna felé haladt, és a ke-
reszteződéshez érve – a tábla ellenére – nem adott
elsőbbséget a Széchenyi utcán a Mű út felé közle-
kedő személygépkocsinak és összeütköztek. A hely-
színen a tűzoltók segítették a rendőrök munkáját.
Az elsődleges információk alapján mindkét vezető

könnyű sérüléseket szenvedett. A
helyszínelő rendőrök a gépkocsik
forgalmi engedélyeit a helyszínen
bevonták, mert a járművek oly

mértékben rongálódtak meg, hogy biztonságos köz-
lekedésre alkalmatlanná váltak.

A hat anyagi káros balesetek közül kettő szintén
egy baleseti gócpontban, a Mű út és a Petőfi út ke-
reszteződésében volt. Az egyik a szokásos balra ka-
nyarodás közben történt úgy, hogy nem adott el-
sőbbséget a védett útvonalon haladó autónak. A
másik esetben egy baleset miatt feltorlódott a ko-
csisor Halásztelek irányába. Az autóval a fényjelző
készülék vonalában állt meg az elkövető. A lámpa
pirosra váltott, és a sorompó a kocsi csomagtartó-
jára csapódott, majd leesett.

A Szabadkai úton is két baleset volt. Egy autó a
vele azonos irányban parkoló autó tükrét törte le a
Duna felé való haladása során. A másik esetben egy
hölgy vezető tolatva kiparkolt, de aztán az automata
sebváltót nem állította át, és a fék helyett a gázra lé-
pett. Az autó megpördült és nekiütközött a másik
járműnek.

Történt baleset a Határ úton is, ahol egy kocsi
vezetője a csatornázás miatt kiásott és táblával jel-
zett földkupacnak ütközött. A Mű úton is volt egy
baleset, amikor egy parkoló autó elindult és egyben
meg is akart fordulni, de nem vette figyelembe a le-
állni szándékozó autót; egy másik személyautó már
szabályosan előzte, így összeütköztek. Az elkövető
szondáztatása pozitív eredményt mutatott. 

A balesetek szinte mindegyike figyelmetlen-
ségből következett be. Továbbra is kérünk min-
denkit, hogy figyelmesen közlekedjen, külön
ügyeljen a baleseti gócpontok megközelítésére. Az
anyagi káros balesetek esetében pedig sokszor ért-
hetetlen, hogy miért hívnak rendőrt, miért nem
töltik ki a kárbejelentőt. Már több alkalommal el-
mondtuk, hogy ha rendőr intézkedik, akkor ott
büntetést is ki kell szabni. Kérjük, nézzék át a
KRESZ-t, legyenek tisztában az adott szituáció vo-
natkozó szabályaival.

Szabadságuk ideje alatt tegyenek meg mindent,
hogy nyaralásuk, pihenésük zavartalan legyen, és
ne váljanak áldozattá. A lehetőségekhez képest
védjék a lakásukat és az értéktárgyaikat.

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság

Rendőrségi tájékoztató
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Újszerű kezdeményezés, nagyszerű szombat!

Pár hónapja Szabó Zsuzsannától, a Hegedűs Géza Városi Könyvtár öt-
letelőjétől egy felkérést kaptam. Arra kért, hogy rendezzünk közösen
egy túrát, ami egy irodalmi nagyságnak állít emléket, erősíti az olvasás

iránti igényt. Nagyszerű és újszerű idea. A természet sok „óriásnak” adott
ösztönző ihletet. Ha ihletet nem is, de olvasáshoz kedvet csak kapunk.

A kirándulást Rideg Sándor emlékének szenteltük. Fergeteges humorú, nagy
bölcsességű EMBER volt. A közeli Szigetcsépen lakott 1946 és 1953 között. 

Május 17-én jó ötvenen nyomakodtunk fel a HÉV-re. Zsuzsa ter-
metes szatyrot cibált magával. Később kiderült, ez amolyan „terülj, te-
rülj „szatyorkám”. 

A szigetcsépi HÉV megállótól nem messze áll a ház torzója, ahol Sanyi
bácsi élt. Már az emléktáblát is leverte róla a „hálás” útókor. Ej, ha ezt
Bendegúz látná, elcifrálkodná magát az bizonyos.

Először a millenniumi emlékműnél – ami az itt élő 3 népcsoport (ma-
gyar, német és szerb) békés együttélésének is szimbóluma – álltunk meg.
A szatyor ontotta tartalmát. Játékos kérdéseket, furmányos talányokat és
ajándékokat (Zsuzsa szerintem egy hete nem aludt).

A társaság felét a Szent István Általános Iskola 4.b osztálya tette ki –
szülők, diákok és Gyöngyi néni –, akik olvasták már az Indul a bakterház
című kacagtatót. A jó válaszok „finomságot” értek. 

A szép Kis-Duna-parton
szívtuk magunkba a jó le-
vegőt és a tudást. A tököli
parkerdő smaragdjában
együtt nevettünk a „büdös
banyán”, Csámpás Rozin
és a bakteron. A könyvtár
hűvösében Luttenberger
Katalin társaságában et-
tünk, ittunk egy jót.

A résztvevők a könyvtár
dolgozóitól könyvjelzőt, a
Szigethalmi TE-től kitűzőt
kaptak. 

Mikor elváltunk, megfo-
gadtuk, lesz még ilyen
túra. Mert kell a kul(cool)-
túra!

Nád Béla a könyvek
barátja és Bendegúz

rajongója

Júniushoz sok hagyomány fűződik, kezdve a Medárd napjával és a
Szent Iván éji tűzugrással. Július az aratás és az áldás hava. A gyere-

keket a nyári szünetben sok táborozási lehetőség várja. Lesz szabadidő-
, aerobik-, bűnmegelőzési, kézműves- és tánctábor is.
A friss zöldségek és gyümölcsök láttán egy finom ragulevessel és mál-
nakrémmel kívánok jó nyaralást mindenkinek. 

Raguleves grízgaluskával
A hagymát megpirítom, pirospaprikával
megszórom, azonnal kevés vízzel felen-
gedem, beleteszem a csirkeaprólékot,
sózom, borsozom. A friss új sárga- és fe-
hérrépát felkarikázom, a zöldborsót és
a kockára vágott burgonyát hozzáadom,

majd párolom. A gombát és a karfiolt beleteszem, pár percig főzőm,
liszttel megszórom, felengedem, ízesítem.
A tojást sózom, habosra keverem, lassan hozzáadom a grízt, pár percig
állni hagyom, majd kiskanállal a levesbe szaggatom, végül készre főzőm.

Málnakrém
A lisztet cukorral és vaníliás cukorral összekeverem, hozzáadom a tojás-
sárgáját és kevés tejjel simára keverem. A tejet felforralom, teszek bele
cukrot, majd állandó keverés közben hozzáöntöm a lisztes tojást. Puding
sűrűségűre forralom, majd lehűtöm. A megmosott málna felét kevés cu-
korral felfőzőm, és ha kihűlt, a szörpöt a
pudinghoz öntöm. Beleteszem a málna
másik felét és jól összekeverem. A tejszínt
kemény habbá verem, majd óvatosan hoz-
záadom a krémhez, hogy ne törjön na-
gyon össze. Hűtőbe teszem. Tálaláskor
tejszínhabbal és málnával díszítem.

Jó étvágyat kívánok!
Suhai-Réfi Tímea

Hagyományok és receptek
Június-július hava

Szent Iván és Szent Jakab hava

Szigetcsépi kvíz

Parkerdőnk és a játék

Szíveslátás
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Június 13-án, pénteken 17
órakor utoljára szólt a
csengő a Szigethalmi Szé-

chenyi István Általános Iskola 8.
évfolyamosainak, akik 2006 és
2014 között koptatták iskolánk
padjait. Rengeteg közös élmény,
emlék szövődött a 8 év alatt. Az
ünnepélyen meghatóan bú-
csúztak iskolánktól, tanítóiktól,
tanáraiktól, egymástól, a kisebb
diákoktól a ballagók, ki saját
költeménnyel, ki énekkel, ki bú-
csúbeszéddel. Vidám képekben
elevenítették fel a 8 évet, melyet
a vendégek kivetítőn láthattak.
Iskolánk rangidősei egy-egy szál
virággal köszöntötték szüleiket

hálájuk jeléül. Egyed Jolán igaz-
gató asszonyon és a hetedike-
seken kívül Csőszné Pozsgai
Andrea, az Iskolaszék elnöke,
egykori Széchenyis diák is szép
szavakkal búcsúzott a nyolcadi-
kosoktól. 

Köszönjük minden kollé-
gának, irodai dolgozónak, tech-
nikai munkatársnak, diáknak,
hogy munkájukkal hozzájá-
rultak ahhoz, hogy sikeres és
szép rendezvényt tudtunk szer-
vezni.

Kelemen Lilla, 
Magyarné Huszár Ágnes,

Takács Róbert 
7. évfolyamos osztályfőnökök

Tisztelt Szülők!
A Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola a nyári
szünet ideje alatt szerdai napokon 8-tól 12 óráig ügyeletet
tart a titkárságon. Kivétel: augusztus 20. (Állami ünnep).

Igazgatóság

A nyári vakációra mindenkinek kellemes pihenést
kíván: Egyed Jolán igazgató.

BENDEGÚZ ORSZÁGOS DÖNTŐ
Az országos környezetismeret versenyt május 24-én Szegeden
rendezték, ahol valamennyi megye első helyezettje mérte össze
tudását. Pest megyét Pálos Nikolett, a Szigethalmi Széchenyi
István Általános Iskola 3. c osztályos tanulója képviselhette, aki a
nagyszabású versenyen is derekasan helyt állt: a negyedik helye-
zést érte el. 

Kartali Erika
osztályfőnök

BALLAGÁSI ÜNNEPÉLY
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A Szigethalmi Széchenyi István Általános Is-
kolában dolgozó pedagógusok az alap-
készségek biztos elsajátíttatása, a tanulók

alap- és általános műveltségének biztosítása, az
emelt szintű és speciális programok színvonalas
oktatása mellett fontos feladatnak tartják a tehet-
séggondozást és a különböző szintű (iskolai, vá-
rosi, megyei, regionális, országos és nemzetközi)
tanulmányi, kulturális és sportversenyekre való
felkészítést és versenyeztetést. 

A 2013-2014-es tanévben kiemelten sok tanu-
lónk ért el kimagasló eredményeket, melyekre
intézményünk és városunk is méltán lehet
büszke.

Hagyománnyá vált iskolánkban, hogy azok a
diákok, akik a tanév során valamely területen ki-
magasló eredményt értek el, a tanév végén ju-
talom kiránduláson vehetnek részt. A 2-3-4. év-
folyamos diákok közül 41 fővel a Városligetbe és
a Fővárosi Növény- és Állatkertbe látogattunk el,
ahol sok látnivaló és interaktív program közül vá-
logathattunk a gyermekek érdeklődésének meg-
felelően. Így lehetőség nyílt arra is a nap fo-
lyamán, hogy játszva tanulhassunk a zoopedagó-
gusok segítségével. 

A tartalmas kirándulásról kicsit fáradtan, de él-
ményekben gazdagon térhettek haza tanulóink.
Köszönöm a segítő munkáját Kartali Erika né-
ninek, Markó Marika néninek és Somogyi Emese
néninek. 

Ezúton is gratulálok a kiemelt teljesítményt
nyújtó gyermekeknek, a nyárra szeretettel kí-
vánok örömteli, pihentető vakációt!

Mermeze Klára
igazgatóhelyettes, szervező

Budapesti kirándulás az alsó tagozaton

Tatabánya – Tata túra
2014. május 29-én a Szigethalmi Széchenyi István Ál-
talános Iskolából nagy várakozással telve indultunk
útnak a Tatai-árok irányába. Kirándulásunk első állomása
a tatabányai Bányászati Múzeum és Skanzen volt. Gyer-
mekeink nagy kedvvel tekintették meg az egykori szén-
bányászat emlékeivel megismertető kiállítást. Mégis a

legnagyobb élményt a 20-as és 50-es évek tantermei je-
lentették, amelyekben tanár és diák egyaránt felelevení-
thette, hogyan is folyt az oktatás az adott korszakokban.
Ezt követően felsétáltunk a fehér ló mondából ismert
Szvatopluk morva fejedelem elleni győzelem emlékéhez,
a Turul-madárhoz. Európa legnagyobb madárszobrának

megtekintése után a Szelim-
barlanghoz sétáltunk át. Ez
a földtörténeti érdekesség
nem csak a kőzettani is-
mereteinket gazdagította,
de remek földalatti fut ká -
rozásra is lehetőséget nyúj-
tott. Délután királyaink
kedvelt vadászparadic-
somának szívében, Tatán
jártunk. Az Öreg-tavon ha-
jókáztunk, majd megtekin-
tettük a vár maradványait.
A végén egy jó kis „Tatai
Totót” töltöttünk ki az egész
napos látnivalók fő kér dé -
seiből. Késő délután remek
élményekkel gazdagodva in-
dultunk haza.

Takács Róbert
osztályfőnök

szigethalomról
a Westend City

Centerbe
Az Édesanyák Klubja
meghívást kapott a
WestEnd City Centerbe
a „Helló Magyarország”
elnevezésű rendezvény
kézimunka kiállítására.
Nagy Örömünkre szol-
gált, hogy megmutat-
hattuk sok-sok em-
bernek a régmúlt és a
jelen nagyon szép mun-
káit.
Berettyóújfalu polgár-
mestere meghívott ben-
nünket egy kiállításra,
mert nagyon szeretné,
ha az ő asszonyai is
kedvet kapnának egy
ilyen csoport létrehozá-
sára.
Köszönet Csapó La-
josnak, hogy megszer-
vezte érkezésünket.

Édesanyák Klubja
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Újra telitalálat volt a szi-
gethalmi könyvtár

programválasztása. Barta
Erzsébet versmondó elő-
adóművészt és Semes-
Bogya Eszter énekest
hívták meg, hogy a költé-
szet napját ez évben is em-
lékezetessé tegyék szá-
munkra. Azzal az ajánlással
indultam neki, hogy Barta
Erzsébet éli és nem szavalja
a verseket. Hű, mi lesz
ebből, gondoltam. Sajnos
késve érkeztem. Egy erős
hangú, sugárzó egyéniség
klasszikus verseket szavalt
minden pátosz nélkül, ért-
hetően, szeretettel telve a
versek, az emberek és álta-

lában az élet iránt. Mindezt
egy idős korú (90 év!), de
nyugodtan merem mondani,
hogy élete teljében lévő,
önmagával ragadó egyé-
niség adta elő. Ugye,
ezekből a jelzőkből és tulaj-
donságokból egy is elég?
Semes-Bogya Eszter gyö-
nyörű klasszikus versei,
népdalai, a székely himnusz
mind-mind tisztán, elragadó
erővel szólaltak meg kel-
lemes hangján és gitárján.
Méltó színvonalú partnere
volt a versmondónak. Aki
teheti, hallgassa meg őket,
ha lehetősége kínálkozik rá.

Batáné Brandenburg
Magdolna

Egy örömteli délután
Május 13-án tanítás után el-

indultunk a Hegedüs
Géza Városi Könyvtárba Bos-
nyák Viktória írónő előadására.
Előre örültem, mert mindig
örömet okoz az ott töltött idő.
Leültünk a rendezvényte-
remben, ahol még a Rózsa Go-
belin Kör tagjainak tavaszi kiál-
lítását is megtekinthettük. Az
előadáson nagyokat nevet-
tünk. Az írónő mulatságosan,
figyelemfelkeltően beszélt hoz-
zánk. Díjkiosztó nap is volt ez,
a pályázatot megnyert gye-
rekek szép jutalmakat kaptak.

Sajnos én nem pályáztam, de eldöntöttem, jövőre fogok! Búcsúzóul egy-
egy könyvjelzőt is dedikált az írónő nekünk. Siettem haza, mert esett az
eső. Ennek ellenére vidáman meséltem a délutánomról anyukámnak.

Bancsók Bianka 5.a osztályos tanuló
Szigethalmi Széchenyi István Ált. Isk.

Hegedüs Géza 1912-ben született és 1999-ben
halt meg. Több mint 100 kötete jelent meg,
ebből 10 verseskötet volt. Írt hangjátékot, re-
gényt, tanulmányt, életrajzi regényt, könyvismer-
tetőt, elbeszélést, humoreszket, epigrammát,
verses drámát, krónikás éneket, bűnügyi elbeszé-

lést, sőt, egy tankönyvet is. Háromszor kapta
meg a József Attila-díjat. Nagy családból szárma-
zott, dédapjának 22 gyermekétől 142 unokája
született, de Hegedüs Gézának már csak 1 test-
vére volt. A család az 1894-es névmagyarosítás
során vette fel a Hegedüs nevet; azért ezt válasz-

tották, mert nagyon szeretett hegedülni a nagy-
papa. Gyakori hiba, hogy az író vezetéknevét
hosszú ű-vel írják; helyesen: Hegedüs.

Inczéné Molnár Ágnes gyermekkönyvtáros
nagyon sok érdekességet mondott el az íróról a
pályázat díjkiosztóján. A pályázatban viszont He-
gedüs Géza mellett szerepeltek kortárs írók is,
hiszen Hegedüs Géza egyik fontos célja a gyer-
mekek olvasóvá nevelése volt. A ma alkotók
közül Balázs Ágneshez, Berg Judithoz, Bosnyák
Viktóriához, Csukás Istvánhoz, Nagy Bandó And-
ráshoz, Böszörményi Gyulához is kapcsolódott
1-1 kérdés.

19 általános iskolás adta be pályázatát. A dí-
jakat Bosnyák Viktória író-műfordítótól ve-
hették át a gyerekek.

I. helyezett: Novák Napsugár
II. helyezett: Holodov Anna
III. helyezett: Granc Nóra
Különdíjas: Németh Viktória
Oklevélben részesültek kiemelkedő teljesít-

ményükért: Gőgös Szabolcs, Csikó Dominika,
Kiss Zoltán, Pruska Dorina és Honvédő Nikolett.

Emléklapot kaptak: Tézsla Vanda, Ebedli
Anna, Maczkó Nóra, Szabó Márk, Molnár
Mónika, Szatmári Jázmin, Gáspár Barbara,
Strati Jenifer Nikolett és Dóczi Boglárka.

Mindenkinek gratulálunk!

Szabó Zsuzsanna könyvtáros
Hegedüs Géza Városi Könyvtár

A Hegedüs Géza emlékére kiírt irodalmi pályázatról

Aszigethalmi könyvtár 2004-ig a Községi Könyvtár nevet
viselte. 2004-ben kapott a település városi rangot, és
ekkor vette fel Miszori Sándorné, akkori könyvtárigazgató

kezdeményezésére Hegedüs Géza nevét az intézmény. 

Vers és gitár
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Kositzky Attila, a Magyar Honvédség Légi-
erejének nyugállományú vezérkari fő-

nöke, MIG-es vadászpilóta ismét ellátogatott
Szigethalomra, hogy új könyve kapcsán me-
séljen égboltról, pilótákról, vidám és szomorú
élményekről.

2008. decemberében már vendégül láthattuk,
akkor is nagy érdeklődéssel figyeltük előadását.
Most egy más tematikájú élménybeszámolóval ké-
szült. Egy kis csapat várta nagy érdeklődéssel,
hogy május 22-én 17 órakor elkezdődjön a „me-

sélés”. Hogy mennyire volt élvezetes? Altábornagy
úr kb. 6-kor fejezte be a power pointos előadását. 

A közönség 8 órakor engedte el, addig egyre-
másra kapta a kérdéseket. Az este dedikálással zá-
rult. Mindenki élvezettel figyelt Kositzky Attila
mondandójára. Volt köztünk technikai kérdé-
sekben jártas és járatlan néző is, de mindenki
megértette a világosan megfogalmazott beszá-
molót. 

Én már harmadszor hallgathattam meg elő-
adását, mindig újabb és újabb információkkal gaz-
dagodom. Sőt, abban a különleges élményben
volt részem, hogy 2013-ban megtekinthettem al-
tábornagy úr magánmúzeumát Balatonfüreden.
2008-ban Clarissa Pinkola Estes gondolatával nyi-
tottam meg a rendezvényt, 2014-ben ezzel a gon-
dolattal fejeztem be: „Amikor valaki új tudásra
tesz szert, az nagy szerencse, megfordul az ember
hangulata, megfordul a szíve. Ezért, ha az ember
rászánja az időt, hogy lásson, halljon, s meg-
nyíljon az új élmények látványára, hangjára, azok
képesek lesznek megváltoztatni őt.”

Mi rászántuk az időt, hogy lássunk, halljunk; el-
ménk és lelkünk megnyílt az új élmények látvá-
nyára, hangjára.

Köszönjük Kositzky Attilának, hogy újfent eljött
Szigethalomra, továbbá köszönet az előadás támo-
gatóinak: Sziklavári Sándornak, Szécsi Imrének és
Domonkos Istvánnak!

Utószó: Sziklavári Sándor jóvoltából már szer-
veződött a következő repülős program. Dunavar-
sányban, az 51-es út mellett egy magán repülő-
géppark van. Sziklavári Sándor már találkozott a
tulajdonossal, és ígéretet kapott rá, hogy kis csa-
patunk bemehet, és közelről megnézheti a gé-
peket. Május 26-án az út mellől megcsodáltam a
hihetetlen gyűjteményt, és már nagyon vártam,
hogy közelről is megtekinthessem a gépeket.
Sajnos pár nappal később a sajtó közölte a szo-
morú hírt: Komócsi Zoltán Dunaújváros mellett
halálos légibalesetet szenvedett. „Égbolt pilóta
nélkül”! Nyugodjon békében!

Szabó Zsuzsanna könyvtáros
Hegedüs Géza Városi Könyvtár

Kositzky Attila ismét Szigethalmon

Dr. Kádár Annamária igen messziről, Ma-
rosvásárhelyről jött előadást tartani a

„Születés Hete” rendezvénysorozat utolsó
napján. Témája mindnyájunkhoz szólt, fia-
talhoz és idősebbhez egyaránt. A pszicholó-
gusnő párhuzamot vont a mese elemei és az
életünk között. 

A szegény legény vagy a legkisebb királyfi útra
kel, hogy számos akadály leküzdése után elnyerje
méltó jutalmát. És a való életben? Éljük minden-
napjainkat az általa „mézmocsár”-nak nevezett
helyen (otthon, munkahely), mely édes, ké-
nyelmes, de fogva tart. Aztán elindulunk, hogy
megoldjunk egy-egy feladatot, tehát kilépünk a
saját komfortzónánkból. Ilyenkor a mesében ha-
muban sült pogácsát kap a vándor a tarisznyá-
jába. Kérdés, hogy mi tudnánk-e 5 ”áldást”, segítő
gondolatot, tanácsot mondani az „útra kelőnek”. 

Nem szabad már az első lépésnél megtor-
panni, és azt bizonygatni magunknak, miért is

nem fog sikerülni! Hosszú az út, de Kádár Anna-
mária okos tanácsaival talán könnyebbé tehetjük
a mindennapokat. A teljesség igénye nélkül né-
hány példa:

Aki már hétfőn fáradtan megy be a munka-
helyére, annak jelez a szervezete. Ilyenkor tart-
sunk a következő szabadnapunkon „pizsama-
napot”, amikor azzal foglalkozunk, ami kikap-
csol, megnyugtat. Olvassunk, kézimunkázzunk,
kertészkedjünk, horgásszunk - azaz szánjunk időt
magunkra! Nem muszáj mindenáron, minden
hónapban ablakot pucolni! A gyerekekkel is nyu-
galmasabb elfoglaltságot keressünk: eső után po-
csolyázzunk, jó időben nézegessük a felhők for-
máit. (Akkor is, ha megszólnak a vízben ugrab-
ugráló gyerek láttán bennünket, mondván: ilyen
az én időmben nem volt.)

Bármikor, amikor gyermekeinkkel vagyunk,
tényleg csak rájuk koncentráljunk, az unalomig
ismert mesét ezredszer is nagy átéléssel me-
séljük, vagy amikor este arról beszél, mi történt
vele napközben, figyeljünk rá, ne csak a háztar-
tási feladatokra.

Ne rohanjunk! A királyfi sem mondja azt út-
közben, hogy nem ér rá, mert 16.05-re a sár-
kánynál kell lennie! Vagy, mint az indián Kádár
Annamária történetében: üljünk le, és várjuk
meg, amíg utolér bennünket a lelkünk. 

Ne féljünk az új helyzetektől! Merjünk akkor
is útra kelni a világ túlsó felére, ha előtte sosem
hagytuk el szűkebb pátriánkat, és anyanyel-
vünkön kívül más nyelvet nem beszélünk. És ne

végezzünk valószínűségszámítást, hogy mennyi
az esélye, hogy New York repterén a mellettünk
álló 2 méteres, színes bőrű fiatalember vajon tud-
e nekünk segíteni, beszél-e magyarul. Tud.

Kádár Annamária történetei egyszerűek, mégis
nagyszerűek. Bármelyikünkkel megtörténhetnek,
a végkimenetel viszont a hozzáálláson múlik.

A magyarokról azt mondják, negatív beállított-
ságúak. Mindannyiunkkal történtek rossz dolgok,
kellemetlen események. Ezeket „keretezzük át”,
meséljünk róluk viccesen, öniróniával, a jót meg-
keresve. Ahogy Popper Péter tanította neki: 40
felett felelősek vagyunk arcunkért. Lehetnek rán-
caink, de nem mindegy, hogy a (bús)komor-
ságtól vagy a nevetéstől maradtak rajtunk!

A pszichológusnő vidám és színes egyéniség,
megjelenése, mondanivalója összhangban volt.
Jó volt látni, hogy nem zavarta a körülötte zajló
élet, az apróságok között is ontotta magából a fel-
nőtteknek szóló bölcsességeket.

Kádár Annamária könyvet is írt Mesepszicho-
lógia címmel, mely a könyvtárból kikölcsönöz-
hető! A könyv Einstein gondolatával kezdődik:
„Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy
abban hiszel, hogy semmi sem varázslat. Vagy
pedig abban, hogy a világon minden varázslat.“ 
Varázslatos vasárnap volt. Köszönjük, hogy kis-
gyermekes édesanyaként vállalta a hosszú utat,
és köszönjük G. Kovács Krisztinának is, hogy
meghívta!

Szabó Zsuzsanna könyvtáros
Hegedüs Géza Városi Könyvtár

Kádár Annamária mesepszichológus Szigethalmon
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Tevékenységünk fő célja továbbra is minden
SZIGETHLAMI GYERMEK részére a magas szín-
vonalú labdarúgó képzés biztosítása kiváló kö-
rülmények között, ahol a gyermekeknek lehető-
ségük van élvezni a foci örömét, sikerélmé-
nyekkel gazdagodni, mérkőzéseken, tornákon,
bajnokságokon részt venni. Fontosnak tartjuk,
hogy a gyermekek Szigethalmot képviseljék,
büszkék legyenek arra, hogy városunk után-
pótlás csapataiban játszhatnak. 

Hogy mindezt hol és hogyan valósítjuk meg?
Az 5-13 év közötti gyerekek részére heti két al-
kalommal a Dunavarsányi Olimpiai Köz-
pont kiváló minőségű füves pályáján
tartjuk az edzéseket, a nyolc éves korosz-
tálytól pedig egy harmadik edzést Sziget-
halmon, a Sportpályán tartunk. Minden
edző kolléga képzett szakember, ketten
MLSZ D, egy kolléga pedig MLSZ B diplo-
mával rendelkezik.

Csapatainkkal részt veszünk az MLSZ In-
tézményi, illetve Egyesületi Bozsik Prog-
ramjában; szeptembertől a 2002-2009 kö-
zötti születésű gyermekek szerepelnek
majd itt. Minden korosztályunk részére bizto-
sítjuk a részvételt a Kispesti Eötvös DSE által szer-
vezett futsal bajnokságban, ezen kívül minden
korosztály számára további tornákon való rész-
vételt kínálunk, ahol a gyermekek önfeledten él-
vezhetik a labdarúgás szépségét. 

Idén a 2005-ben és 2004-ben született gyer-
mekekből álló csapataink vettek részt a Kispesti
futsal bajnokságban. 2005-ös csapatunk hul-
lámzó teljesítménnyel a középmezőnyben vég-
zett, okozva egy-két kellemetlen meglepetést az

élmezőny csapatainak, és
látványos, közönséget
szórakoztató játékkal bú-
csúzott az idénytől az
utolsó négy mérkőzésen,
illetve az utolsó Bozsik
tornán, ahol oktatták a
srácok (és Cili) a játékot.

2004-es csapatunkkal
az előkelő 4. helyen vé-
geztünk Kispesten, ami
igen elismerésre méltó

eredmény a mezőny erősségét figyelembe véve.
Azért is értékes ez a helyezés, mert a bajnok Du-
nakeszinek mi lőttük a legtöbb gólt az év két
meccsén (összesen nyolcat), illetve a második
helyezetten kívül csak mi tudtunk pontot rabolni
tőlük egy fordulatos, 5-5-ös döntetlennel. A do-
bogó nagyon közel volt, kis szerencsével ott le-
hettünk volna, de összességében nem bánom,
hogy lemaradtunk róla, mert az utolsó hat meccs
szenzációs játéka mindenkinek bebizonyította,
hogy jó úton haladunk, illetve milyen erős 2004-
es csapatunk van!

Az idény végével számtalan tornán veszünk
részt. Ezek közül a legjelentősebb idén a SULI-
FOCI VB volt június 14-én a 2004-es és 2003-as
születésű gyermekekből álló csapataink számára.
Itt minden nevezett csapat kiválaszthatta, hogy
melyik VB résztvevő ország színeiben szeretne
indulni. Mi Spanyolországot képviseltük a 18 csa-
patos tornán. Mindkét csapatunk az előkelő 9.
helyen végzett. A 2003-asok a Honvéd és az ASI
Dinamos Star SE csapataival vívtak sorsdöntő
mérkőzéseket. Mindkét meccset végig támadva,

élvezetes, okos játékot produkáltak, sok hely-
zetet dolgoztak ki, de a szerencse nem állt mel-
léjük, és a két neves ellenféllel szemben 2-1-es
vereséget szenvedtek. Ezen a két meccsen múlt
a csoportból való továbbjutásuk, ami most sajnos
nem sikerült, és ez csak azért volt kicsit bosz-
szantó, mert látva a két ellenfél játékerejét, a
mérkőzések képét, a csoport második helye el-
érhető cél volt. 

2004-es csapatunk kicsit „vidámparkozott”
ezen a napon. Legfőképp a hullámvasutat pró-
báltuk ki a csoportmeccseken… Gyönyörű já-
tékkal kezdtünk a nyitómeccsen, sima 6-0-ás győ-

zelem, majd jól elbíztuk magunkat, és két gyen-
gébb ellenféllel szemben mindkét meccsen egy
góllal alulmaradtunk. Sajnálatos volt ez, hiszen
reális esély lett volna erre a két győzelemre, és
akkor a legjobb harmadikként a nyolc között va-
gyunk. Aztán az alsóházi helyosztókon megmu-
tattuk, hogy tudunk mi játszani, így meg is lett a
9. hely befejezésként egy drámai meccsen, ahol
büntetőkkel nyertünk.

Összességében büszke vagyok a gyerekekre,
mert méltóképpen képviselték Szigethalmot. A
hiányosságok, amik pedig kijöttek, elsősorban a

figyelmetlenségre vezethetők vissza. Ez
azonban nem katasztrófa, és ahogy „koro-
sodnak”, egyre ritkábban fog előfordulni.

Az öröm nem maradt el, hiszen a ren-
dezvény szponzorainak köszönhetően
minden gyermek megtarthatta spanyol
mezét, amit a rendezők biztosítottak, to-
vábbá a mérkőzések közötti szünetekben
számtalan focis játékot, ügyességi pályát
próbálhattak ki egy kiváló szervezésű
tornán.

Az esemény támogatásában köszönetet
kell mondanunk a Szigethalmi Gyermekek Mo-
solyáért Alapítványnak, Egyed Jolánnak, aki segí-
tette a gyermekek részvételét ezen a neves ese-
ményen.

Szeretnénk, ha minél többen élnétek át ezeket
a perceket, örömöket velünk. Kövessétek figyelem -
mel weboldalunkat: www.darazsakse.gportal.hu,
és ha kedvet éreztek egy kis játékhoz, jelentkez-
zetek bátran az ott található elérhetőségeinken.

Duffek Joe
edző

SZIGETHALOM GYERMEK LABDARÚGÓ
EGYESÜLETE

Több, mint fél évvel ezelôtt elindítottuk egyesületünk bejegyzésének
folyamatát. Természetesen a bíróság hiánypótlásra szólított fel
minket, a harminc nap helyett több, mint negyed évet kallódott

az ügyünk, de végre megtörtént. 2014. június 12-én megjött az érte-
sítés! Bejegyezték egyesületünket, melynek mostantól hivatalos neve:
DARAZSAK SE. 

DARAZSAK SE
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Mint két egykori válogatott tornász –
Bobola István és Janis Pál – gondoltunk
egy merészet és elhatároztuk, hogy tor-

nasportra felkészítő tanfolyamot indítunk ovisok
és kisiskolások részére. Ezeken az órákon a szer-
torna alapjait már óvodás korban elsajátíthatják
a kis lurkók. Mint tudjuk, a testmozgás az egyik
legfontosabb dolog a fejlődő gyermek életében.
A gyerekeket fontos megtanítani helyesen járni,
futni, a helyes testtartásra, illetve, hogy miként
használják a testüket eszközként a sportban. Ez
a fajta mozgás felkészít az általános iskolai tor-
naórákra, ezzel segíti az iskolai testnevelő ta-
nárok munkáját. A gyerekek így már az iskola
megkezdésekor rendelkeznek általános mozgás-
készséggel, könnyebben sajátítanak el bonyolul-
tabb mozgásokat a tanórákon. A Magyar Torna-
szövetség ajánlása alapján az óvodai foglalkozá-
sokon feladatunknak tekintjük a testmozgás és a
sport megszerettetését a gyerekekkel.

Mindketten több mint 20 évet töltöt-
tünk el a tornasportban sikeres
versenyzőként és edzőként, de
utána másfelé vettük az irányt.
Sok év elteltével ismét visszatér-
nénk a gyökereinkhez. Szeret-
nénk átadni azt a tudást, amit a sok
év tapasztalata alatt szereztünk. Én je-
lenleg is pedagógusként segédkezem a SE-
IZAN KARATE-DO SPORTEGYESÜLETNÉL Szi-
gethalmon. Kicsik és nagyok mozgásfejleszté-
sével foglalkozom, oktatom a torna alapjait, mely
sokféle sportág kapcsolódási pontja, alapja.

2014 szeptemberétől a következő helyszí-
neken indítunk csoportokat: Szigethalmon
a Piros és a Narancs Óvodában, Tökölön a
Meseház Magánóvodában.

A magyar tornasportnak jelenleg egy, jelenleg
is aktív olimpiai bajnoka van Berki Krisztián
személyében, de említhetném a lányoknál pl.

Makra Noémit is, aki kiváló eredményeket ért el
pályafutása során, mint világkupa győztes. És ki tudja,
talán közületek kerül ki a jövő olimpiai bajnoka...

Kedves ovisok és kisiskolások!
Szeretettel várunk minden mozgást és tornas-

portot kedvelő érdeklődőt az edzéseinken!
Janis Pál

06/30 504-7828

ATori Judo Club Judokái a 2014-es év első Regionális Rangsorverse-
nyén vettek részt, amely Kerepesen került megrendezésre. Sajnos
nem tudtunk teljes létszámmal megjelenni a viadalon, rengeteg meg-

betegedés ritkította sorainkat, de akik megjelentek, azok tudásuk legjavát
mutatták, és egymást buzdítva a legjobb eredményekért harcoltak. A 20
fős csapat 13 arany-, 6 ezüst- és 1 bronzérem mellett toronymagasan, 140
ponttal elnyerte a csapatelső helyért járó kupát, ezen a versenyen a közép
magyarországi régió legjobb csapataként.

Aranyérmesek: Szolnoki József, Varga Panna, Úri András, Benczik Réka,
Vizi Róbert, Házi Tamás, Becskeházi Kata, Nagy Szabolcs, Antal Kitti, Molnár
Máté, Becskeházi Anna, Benczik Árpád, Takács Tamás.

Ezüstérmesek: Szolnoki Melinda, Póka Patrik, Bánkúti Bence, Gerstner
Ádám, Varga Gábor, Marosi Bence.

Bronzérmes: Varga Viktor.
Büszkék vagyunk a tanítványainkra, mert kiemelkedően teljesítettek és

példamutatóan, sportszerűen viselkedtek.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Szigethalom Önkormányzatának, a

Gróf Széchenyi István Általános Iskolának és nem utolsó sorban a Négy-
színvirág Óvoda vezetőségének a folyamatos edzéslehetőség biztosítását.

Tori JC

TORI JUDO CLUB CSAPATKUPA
GYÕZELEM KEREPESRÕL

Ovisok a tornaterembenOvisok a tornateremben
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Idén 16. alkalommal rendezte meg a Sziget-
halmi Teljesítménytúrázók Egyesülete a Sün-
dörgés futóversenyt a városnapok keretében.

Amikor kérdeztük, van-e szükség a SZUFLA
tagok segítségére, azt mondták, mi fussunk. Hát
futottunk, mégpedig sikeresen. Az időjárás egész
barátságos volt, nem sültünk meg, különösen az
árnyékos erdőben, viszont a száraz, süppedős
homok megnehezítette a dolgunkat. A befutó
szakaszon, a Rákóczi úton pedig az erős szembe-
szél próbált meg hátráltatni, de nem hagytuk ma-
gunkat.

Örömünkre testvérvárosunk lengyel vendégei
is rajthoz álltak. 153 sportoló, kicsik és nagyok
vállalták a kihívást. Az idén is az óvodások tábora
volt a legnépesebb, 36-an indultak a 200 m-es
távon. Közülük nyolcan még az óvodás kort sem
érték el. Hiába, nem lehet elég korán elkezdeni!
Őket a Szigethalmi TE különdíjjal jutalmazta.

Az általános iskolások a rövid távokon 34-en
képviseltették magukat. Volt is miért, hiszen
minden gyermek almát, gumicukrot, nápolyit, az
ovisok kerámia sünit, az általános iskolások sünis
faérmet kaptak ajándékba a szép nap emlékére.

A 4,6 km-es távon 36-an indultak. Odafelé a
meleg, visszafelé az ellenszél nehezítette a dol-
gukat. De hiába, mert a Győrből érkezett Dr.
Horváth István így is három és fél perces kilomé-
tereket repesztett.

A 82 éves Kenyér Imre bácsi nélkül nem lé-
tezhet Sündörgés. Ő most a 4,6 km távot válasz-
totta a vasárnapi maraton váltó előtt. A legidő-
sebb résztvevőnek járó különdíjat a Letmicro-nak
köszönhetjük.

A 10,2 km és 20,7 km távokon indulóknak az
erdő tartogatott meglepetéseket. Ha a tavalyi
klíma az esőerdőére emlékeztetett, akkor az idei
Rejtő Jenő regényeinek sivatagi meneteléseit
idézte. A bokáig érő homok nem könnyíti meg a
futást. Ennek ellenére a „király kategóriában”
fantasztikus eredmények születtek a győztes
Steib Péter és Mohácsi Judit jóvoltából. 

Az eredménylistát és a versenyen készült fo-
tókat az alábbi linken lehet megtekinteni:

https://www.flickr.com/photos/97302898@N05/sets/

Augusztus 2-án szívesen látunk mindenkit
egy újabb szigethalmi erdei futásra 8, 14, 21
és 52 km távon a SZUFLA futófesztiválon. (A
8 km túrázva is teljesíthető.)

Ne felejtsétek, július 15-éig van előnevezés,
addig lényegesen kedvezőbb áron tudtok nevezni,
ráadásul az első kétszáz nevező pólót is kap. 

Nevezés www.szufla.hu

Ihászné Mezei Zsuzsanna és
Sztrapkó Norbert

Városnapi  sündörgők
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Ferkó már a kezdetektől elszánt és kitartó volt.
Ott zakatolt minden edzésen. Jöttek a kisebb,
majd a nagyobb sikerek. Volt Szigethalom spor-
tolója (még a Szigethalmi TE tagjaként). 

Most, 2014-ben a csúcsra ért Gaál Ferenc
(most a SZUFLA versenyzője). Idén 21 óra 33
perc alatt körbefutotta a Balatont. Igen, kedves
Olvasó! Jól gondolod! Megállás nélkül futva tette
meg a több mint 200 kilométeres távot.

Több mint 120 versenyző indult a kihíváson.
Volt ott a magyar élmezőny mellett olasz, orosz,
francia, amerikai, spanyol, lengyel, szlovén… a ná-
ciók garmadája. Feri összesítettben a 6. lett. Szen-
zációs teljesítmény! Csak 3 külföldi és 2 magyar
volt nála gyorsabb! Pestiesen: ez nem semmi Feri!

Mint egykori mentorod most nagyon, de na-
gyon büszke vagyok rád! Tudom, hogy lesz ez
még feljebb. Neked a csúcson van a helyed!

Nád Béla 

Erre július 5-én lesz módja a szerencséseknek, Fekeden rendezi ugyanis
a Szigethalmi TE a „Fekedi keresztutak” elnevezésű túráját. 10 és 25 kilo-
méteres távok közül választhatnak a résztvevők.

Aki szeretne mélyebben megismerkedni a faluval, kicsit alámerülni a
„boldog békeidők” világába, azt már július 4-én várjuk. Akinek megtetszik
a „sváb Hollókőnek” is nevezett falu, az július 7-éig maradhat. A sátorozás
díja 500 Ft/fő. (Van zuhanyzásra lehetőség, plazmatévé – elvégre foci VB
van, saját kemence, óriás sakk, saját bejáratú focipálya).

Mivel sok indulóra számítunk, aki szeretne aktívan baráti társaságban
relaxálni egy kicsit, az a főrendezőnél, Kontha Gabriellánál jelentkezzen!
Leutazás egyénileg!

Gyertek! Vár a természet egy vendégszerető, hagyományőrző falu, sok
száz túratárs és persze a Szigethalmi TE lelkes rendezőgárdája.

Nád Béla 
a Szigethalmi TE tiszteletbeli elnöke

Több mint egy évtizede jelentkezett nálam Ferike, hogy
futni szeretne. Sokan választják ezt a testet és lelket
próbáló, de gyönyörű sportot, ám csak kevesen tar-

tanak ki mellette. Sok munka, rengeteg veríték…

Hatalmas siker és nosztalgiázás

Invitálás Magyarország legbűbájosabb falujába
A hosszútávfutó magányossága

Fekedi utcasor

Kis tavacska Feked közepén

Több mint 200 kilométer után... a célban

A ki már volt Fekeden, az csak áradozni tud róla.
Aki még nem, annak sürgősen pótolnia kell ezt
a hiányt! Itt „nagykanállal falhatjuk” a nemes

hagyományokat, az épített örökségünk csodáit. Talál-
kozhatnak egy már kész összetartó közösség által
megteremtett csodavilággal. 
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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; 104
Egészségház, Védőnői Szolgálat: 06/24 403-654
Orvosok
Dr. Ammo Ahmed felnőtt háziorvos: 06/70 938-9956
Dr. Balogh Béla fogszakorvos: 06/70 382-6599
Dr. Csipán Zoltán felnőtt háziorvos: 06/70 450-4059
Dr. Kóczah Judit fogszakorvos: 06/70 382-9536
Dr. Kővári Gábor gyermek háziorvos: 06/70 375-9845
Dr. Molnár Julianna felnőtt háziorvos: 06/70 451-5095
Dr. Parádi Enikő gyermek háziorvos: 06/70 375-9630
Dr. Vékony Irma felnőtt háziorvos: 06/70 374-9167
Dr. Kővári Éva Gabriella 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: Galambos Zoltán 06/20 584-6284 
Szolgálatvezető: Mózes Henriette 06/20 218-7383

INTÉZMÉNyEK
Bölcsődei ellátás: 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 ellátás:
06/70 430-3621
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!)


