
SZIGETSZENTMIKLÓS-GYÁRTELEP HÉV ÁTJÁRÓ - Tûzoltás

KORMÁNYABL AKOK A Z ORSZ ÁG 29 PONTJÁN

Közismert a Csepel-
szigeten élõknek a
Szigetszentmiklós-
Gyártelep HÉV
állomáshoz tartozó 
HÉV átjáró és
környezetének
közlekedési problémája.
Az átjáró a megnöve-
kedett közúti jármû-
forgalmat nem képes
megfelelõ mértékben
átvezetni a keresztezõ
51104. sz. országos
közúton, ugyanis az
átjáró telepítésekor 
nem ekkora forgalom
nagyaságra lett 
tervezve a létesítmény. 

HÁJAS RÓBERT SÁNDOR

Ügyvezetõ elnök
OKSZT-Országos
Közlekedési Szakmai
Társaság

Jelenleg ezen a keresztmet-
szeten az átlagos napi jár-
mûforgalom (ÁNF) 12600
j/n. Ez azt jelenti, hogy ó-
ránként a két irányból ösz-

szesen 525 jármû halad át
az átjárón. Ennek a nagy
forgalomnak nem csak a
környezetre gyakorolt nega-
tív hatását kell megemlíteni,
hanem településekre a gya-
korolt externális hatásokat
is, mint a zaj és porszennye-
zés. A közút önmagáman
nem csak egy települést
szolgál ki, hanem több tér-
ségi város közúti forgalmát
gyûjti össze és vezeti be
Budapestre az 51101 sz.
útba csatlakozva. A folyton
kialakuló torlódások nap-
ról-napra nehezítik az arra
közlekedõket, nem beszélve
a VOLÁNBUSZ Zrt. által
üzemeltetett autóbuszjára-
tok menetrendszerûségét
befolyásoló jelentõs menet-
idõ növekedésrõl.
Ezen kaotikus állapot fel-
számolására az Országos
Közlekedési Szakmai Társa-
ság Közép-Magyarországi
régiósága által tanulmányt
készítettünk, melyben kü-
lönféle alternatívákat dol-
goztunk ki koncepcionáli-
san. Ezeket a megoldási
lehetõségeket tûzoltási jel-
leggel lehet alkalmazni a

Csepel-szigeti gerincút ezen
szakaszának megépüléséig.
Nyílvánvaló, hogy az ész-
szerû megoldást a gerincút
5. számú csomópontjának
megépülése jelentené, azon-
ban ez több irányból akadá-
lyoztatva van, legfõképpen a
nagy beruházási költsége
miatt, hiszen itt egy felüljá-
ró épülne, ami a vasúti
pályáról elvezetné a kereszt-
ezõ közúti forgalmat. Ezzel
a vasúti közlekedés bizton-
ságosabbá válna, veszélyez-
tetés csökkene.

E kidolgozott eszközök al-
kalmazása átmenti megol-
dása ennek a neoralgikus
közlekedési problémának az
enyhítésére. Az alkalmazá-
suk további egyeztetést
igényel az érintett felekkel.
Az általunk készített tanul-
mány teljes terjedelmében
elérhetõ honlapunkon.

Kérjük Önöket, hogy a fel-
merülõ közlekedési problé-
mákkal keressenek minket
a megadott e-mail címen.
www.okszt.hu
info@okszt.hu

A Kormány 2011. 
január 3-án az ország 
29 pontján nyitott 
integrált ügyfélszolgálati 
irodákat - Kormány-
ablakokat, ahol az
állampolgárok 
egyszerûen és gyorsan
intézhetik ügyeiket.
Létrehozásuk a 
kormányzat elsõ lépése
az ügyfélbarát és 
szolgáltató állam, a 
Jó Állam megteremtése
felé. 

Az  Önhöz  legközelebb  esõ
Kormányablakok:

Pest Megyei Kormányhi-
vatal Ceglédi Ügyfélszolgá-
lata, 2700 Cegléd, Kossuth
tér 7. (a Ceglédi Körzeti
Földhivatalban) és a Pest
Megyei Kormányhivatal Érdi
Ügyfélszolgálata, 2030 Érd,

Budai út 7/b. II. emelete
217. (a Polgármesteri Hiva-
tallal szemben)
Nyitva  tartás: munkanapo-
kon 8.00-20.00-ig.

A Kormányablak széles kö-
rû tájékoztatást nyújt arról,
hogy ügyét mikor, hogyan
és melyik hatóságnál intéz-
heti, felvilágosítást ad arról,
hogy az adott ügyben mi-
lyen kérelmet, formanyom-
tatványt szükséges elõter-
jeszteni, segít a szükséges
formanyomtatványok kitöl-
tésében, a csatolandó doku-
mentumok ellenõrzésében.

A Kormányablakban többek
között ügyfélkaput létesít-
het, egyéni vállalkozói tevé-
kenységgel kapcsolatos
szolgáltatásokat intézhet,
családtámogatási ellátáso-
kat igényelhet (anyasági

támogatás, családi pótlék,
gyermekgondozási segély,
gyermeknevelési támoga-
tás), tájékoztatást kaphat
terhességi gyermekágyi se-
gély, illetve gyermekgondo-
zási díj igénylésérõl, a Ma-
gyar igazolványokkal kap-
csolatos ügyintézésrõl, meg-
ismerheti ingatlanok ada-
tait nem hiteles tulajdoni
lap másolat és térképmá-
solat elektronikus lekérde-
zésével. 

Az ügyfélszolgálatok további
ügyköreirõl, mûködésérõl
és helyszíneirõl részletes és
aktuális információt talál a
www.kormanyablak.hu
honlapon.

Viszontlátásra a Kormány-
ablakban! www.kormany-
ablak.hu

ELEKTRONIKAI HULLADÉK
BEGYÛJTÉS SZIGETHALMON

V. VIRÁGKIÁLLÍTÁS

SZILÁGYI GERGELY

környezetvédelmi referens

Szigethalom Város Önkormányzata az Fe-Group Invest
Zrt.-vel közösen 2011. március 26-án, Szombaton reggel
800-14:00 között ingyenes elektronikai gyûjtést tart.
Helyszínei: Az Egészség háznál lévõ szelektív gyûjtõszi-
getek melletti parkoló területe Szabadkai és a Duna sor ke-
resztezõdés. A kijelölt területeken elhelyezett konténerekbe
az Fe-Group Invest Zrt munkatársai segítségével lehet
majd lerakni az elektronikai hulladékot.

Átvehetõ  hulladékok: háztartási nagy-és kisberendezések,
információtechnológia; távközlési berendezések, szórakoz-
tató elektronika; elektromos játékok, barkácsgépek, tele-
fonok, ellenõrzõ vezérlõ berendezések, minden a háztartás-
ban keletkezõ elektromos és elektronikai berendezések,
akkumulátorok.

REGÉNYI TIBORNÉ ARANKA

Tisztelt virágszeretõ Lakosság! Szigethalom Zöld Háló KH
Egyesülete az AMME kép kiállításával együtt ez évben
2011. március 15-én rendezi az 5. virág kiállítást. Ez alka-
lommal a szemet gyönyörködtetõ látványt még szélesebb
körbe tesszük. Ezért szeretnénk, ha nem csak a virág kiál-
lítók, hanem  a lakosság körébõl is várunk virágokat, akár
kiállításra, cserére vagy eladásra. Nagyon nagy szeretettel
várunk és fogadunk mindenkit és minden szép virágot.
Virágokkal  kapcsolatban  március  10-iig  lehet  jelentkezni  a
06-224-4400-7717  vagy  a  06-770-2263-448-555    számon
Arankánál.

MÛSZAKI IRODA

Az Aries Kft. megküldte a 2011.-re vonatkozó munkarendjét.
Ezek alapján: 
-2011.03.15-én Nemzeti ünnep, keddi munkarend szerint 
-2011.04.25-ét, Húsvét hétfõt 04.23-án, (szombaton)
-2011.05.13-án Pünkösd hétfõn; 
-2011.11.01-jén Mindenszentek napján, keddi munkarend szerint
-2011.12.26-án Karácsony második napján, hétfõi munkarend
szerint dolgoznak.

Szigethalom  Város  közigazgatási  területén  belül  az  évi
rendszeres  lomtalanítást  2  ütemben  tervezi:
I. Ütem: 2011.04.02-án szombaton
II. Ütem: 2011 04.09-én szombaton
A fenti dátumokat jegyezze fel mindenki, a késõbbiek során
bizalommal fordulhatnak kérdéseikkel a Mûszaki
irodához.

ARIES KFT. HULLADÉK
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Dombegyházán született, a Békés-Tarhosi Zenegimnázium-
ban érettségizett, majd elvégezte a Szarvasi Tanítóképzõt.
Kunágotán, késõbb Szigethalmon tanított nyugdíjazásáig.
1992-ben a Nyugdíjasok  Baráti Köre Asszonykórusának 
a vezetõje lett, majd nyolc évvel ezelõtt átvette a Kör
vezetését is. 2003 óta Szigethalom Város Díszpolgára.
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"…az embernél nincs semmi csodálatosabb!"

KONTRA MARIKA SZVITA

- Milyen családi
környezetbõl indult az
életbe? 

Nagyon szegény, föld nél-
küli parasztcsaládból szár-
mazom. Nem szégyellem,
de nem is felejtem el!
Édesapámat korán elve-
szítettük, édesanyám öz-
vegyen nevelte három
gyermekét szeretetben,
megértésben. Továbbta-
nulásomat iskolaigazga-
tóm egyengette, így kerül-
tem a "békés-tarhosi ének-
iskolába".

- A legendás Békés - Tarhosi
Zenegimnáziumban
érettségizett. 
Milyen útravalóval töltötte
meg élettarisznyáját az ott
töltött idõ?

Tarhosi tarisznyámból ju-
tott egy életre! Az iskola, a
helyi közösségért végzett
munka az életem volt. Az
iskola a második ottho-
nom. Szigorúan, lelkiis-
meretesen, következetesen
dolgoztam, úgy gondolom,

ez is a tarhosi nevelés kö-
vetkezménye. A mai napig
példaképem az ottani igaz-
gatóm, Gulyás György, aki
következetesen, kitartóan
és példamutatóan végezte
munkáját, a Békés-Tarho-
si Zenegimnázium veze-
tését, és fáradhatatlanul
dolgozott azon, hogy az ott
tanuló gyerekek, fiatalok
tudással gazdagon felvér-
tezve induljanak az életbe,
ahol egytõl egyig mind
meg is állták a helyüket.
Mindnyájunkat elkísért
egy életen át a tarhosi
szellemiség.

- A Szarvasi tanítóképzõ
elvégzése után Kunágotán
kezdett tanítani. Milyen ta-
pasztalatokat hoztak  ezek
az évek a pedagógiai pá-
lyáján?

Nagyon szerettem Kuná-
gotán tanítani! Mindig
tudtuk a gyerekektõl, hogy
milyen mezõgazdasági
munka van éppen. Igazi
paraszti környezet volt,
sokat kellett szemléltetni,
magyarázni a gyerekeknek
a városi életrõl, a gyárak-
ról, mert azt nem is-
merték. Tehetõsebb pa-
rasztemberek éltek ott,
rendesen járatták a gyere-

keiket az iskolába. Ott két
évig alsó tagozaton taní-
tottam, hat évig pedig a
felsõben éneket és ének-
kart. Legnagyobb siker-
élményem az volt, hogy
szerették a gyerekek az
énekórákat, szerettek é-
nekelni. 70-80 tagú volt a
kórus. Nagy öröm volt szá-
momra, hogy mind a kol-
légák, mind az igazgatóm
elismerték a munkámat,
mellettem álltak. Nem
csak iskolai, hanem köz-
ségi ünnepségeken, ver-
senyeken is részt vettünk.
Több népballadát is bemu-
tattunk a helyi kultúrház-
ban. Munkás és örömteli
idõszaka volt az életem-
nek.

- 1966 óta él és dolgozik
Szigethalmon, tanította a
gyerekeket a betûvetésre.
Milyen feladatai voltak
még a tanításon kívül az
évek során?

Sokféle feladatom volt a
tanítás, a sok helyettesítés
mellett is. Mindig oda
mentem, ahol szükség volt
rám! Az igazgatóm megbí-
zott a munkaközösség-
vezetõi feladatok ellátásá-
val, késõbb igazgatóhe-
lyettes is voltam. E mellett
több képesítés nélküli
nevelõt segítettem tovább-
tanulásában, a patronáló-
juk lettem. Az osztály-
vezetõi munkám mellett
szerveztem alsó tagozatos
tanulókból "kisénekkart",
akikkel rendszeresen sze-
repeltünk iskolai és közsé-
gi ünnepélyeken, társadal-
mi esküvõkön, névadó-
kon. 
Késõbb a felsõsökkel meg-
szerveztem a "nagykó-
rust", akikkel szintén is-
kolai és községi ünnepé-
lyeken szerepeltünk, azo-
kat tettük szebbé az isko-
lai irodalmi színpad mûso-
ra mellett. 
A hetvenes évektõl a nyol-
cvanas évek közepéig
elõbb az iskolai Pedagógus
Szakszervezet titkára vol-
tam, majd késõbb a sziget-

szentmiklósi körzet titká-
rává választottak. Legna-
gyobb eredményünk e té-
ren a pedagógus szolgálai
lakások építése volt a Ko-
lozsvári úti óvoda tetején
és a Szabadkai úti iskola
udvarán. A fõ munkahe-
lyem mellett öt évig taní-
tottam a tököli BV Inté-
zetben is. Egy ciklusban
'94-tõl '98-ig választott
képviselõ is voltam a 10.
számú körzetben. Ez idõ
alatt az Oktatási, Kulturá-
lis és Sportbizottság tagja
voltam, ami a szakmám-
hoz állt közel.

- Nyugdíjba vonulása után
sem pihent, továbbra is
aktív életet él. 
Mivel foglalkozik azóta?

Nyugdíjazásom után éve-
kig napközis csoportokat
vezettem. Nagyon szeret-
tem ezt is, mert neveltem
is a tanítványaimat, de e-
mellett ügyeltem nagyon
arra is, hogy a munkájuk,
a házi feladatuk mindig
készen legyen, másnapra
felkészültek legyenek.
Jelenleg is van két magán-
tanítványom az iskola ta-
nulói közül, egyikõjüket
már harmadikos kora  óta
tanítom, most nyolcadiko-
sok. A szívem egy darabját
odaadom nekik!
1992-ben a Nyugdíjasok
Baráti Körén belül mega-
lakult az Asszonykórus, és
vezetõjüknek kértek fel,
amit szívesen elvállaltam
azzal az elképzeléssel,
hogy szép magyar nép-
dalokat fogunk énekelni,
mivel tagjaink az ország
különbözõ tájairól érkez-
tek. Ezt a feladatot a mai
napig is szívesen végzem.
Fellépéseinkkel színeseb-
bé tesszük klubössze-
jöveteleinket, a városi ren-
dezvényeket, kistérségi
rendezvényeket. Közelebbi
és távolabbi helyszíneken
mindig sikerrel szerepel-
tünk pl.: Tápiószecsõ,
Apaj, Dunavarsány, Ha-
lásztelek, stb… Lengyelor-
szágban, Jaworzno-ban is

jártunk a testvérvárosi
kapcsolatok keretében.
Ott a Szent Erzsébet
templomban énekeltünk,
az is nagyon szép volt! 

Nyolc éve vettem át az
elõzõ elnök halála után a
Nyugdíjas Baráti Kör ve-
zetését. A Klubban a kó-
rus vezetése mellett elõbb
pénztáros, könyvelõ vol-
tam, majd nyolc éve el-
nökké választottak a klub
tagjai. Azóta bejegyeztet-
tük a klubot a Bíróságon,
pályázunk, nyerünk, így
biztosítjuk a klub  mûkö-
dését, hogy tagjaink (98-
100 fõ) hasznosan és vidá-
man töltsék napjaikat.
Összejöveteleinket kéthe-
tente tartjuk éves progra-
munk szerint.

- A Nyugdíjas Baráti Kör
Asszonykórusát gyakran
hallhatjuk énekelni városi
ünnepségeken. 
Honnan ered ehhez a sok
munkához a kitartás és az
erõ?

Egészségesen élek, egész-
ségesen táplálkozom, ká-
ros szenvedélyem nincs.
Mellettem van a családom,
mindig támogatott és a
mai napi is támogat. Két
gyönyörû és jó gyermekem
három unokával ajándé-
kozott meg. A férjem nem
csak nekem segít, hanem
a klubtagoknak is. Átérzi
idõs barátaink helyzetét,
és klubnapokon nem csak
engem, hanem õket is
szállítja az összejövetelek-
re és onnan haza. Így tud-
nak közénk jönni olyanok
is, akik a fájós lábuk miatt
nem tudnának. Ez nagy
segítség valamennyiünk-
nek! Szeretek emberekkel
foglalkozni, embereken se-
gíteni! Szeretem, amit csi-
nálok! Tarhosi tarisz-
nyámból a mai napig me-
rítek!

- Köszönöm a beszélgetést,
további jó egészséget és
kitartást kívánok az olva-
sók nevében!

Beszélgetés Farkas Pálné Erzsikével
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Rendõrségi tájékoztató
SZIGETSZENTMIKLÓSI

RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Nyilvántartásunk szerint ja-
nuár hónapban öt betöréses
lopást jelentettek be. Ebbõl
kettõ olyan cselekmény volt,
amit még az elõzõ évben is
elkövethettek, mivel a bûn-
cselekmény pontos idõpont-
ját nem lehet behatárolni,
és a tulajdonosok az ingat-
lant még az egyik esetben,
novemberben, míg a másik
esetben december végén
zárták le. Két esetben az
ajtón keresztül, egy esetben
kerítés kivágásával, egy e-
setben falbontással, jutot-
tak be az elkövetõk a kisze-
melt épületekbe. Egy eset-
ben nyitott tárolóból vittek
el értékeket. Az összes beje-
lentett kár 232.000 forint
volt. A legnagyobb kár
100.000, míg a legkisebb
22.000 forint. A cselek-
mények minden esetben a
Széchenyi utcától a vasút
felé estek. Egy WW. Poló
személygépkocsit is eltulaj-
donítottak a Mû út elejérõl.  
Január hónapban Szigetha-
lom területérõl személyi sé-
rüléses balesetet nem jelen-
tettek. Anyagi káros baleset
is csak három jutott a tu-
domásunkra. Ebbõl egy is-
meretlen személy által elkö-
vetett volt, mikor a szabá-
lyosan parkoló autó bal ele-
jének ütközött és adatainak
hátrahagyása nélkül távo-
zott. A másik kettõ a Mû
úton történt. Egyik délelõtt
11.05. órakor egy 47. éves
teherautót és a hozzá kap-
csolt pótkocsit vezetõ férfi,
rosszul lett, és elájult. A jár-
mûszerelvény átsodródott a
másik sávba és vele szem-
ben a Duna felé szabályo-
san haladó     kis teherautó-

val ütközött és ezt követõen
jobbra lehaladt az úttestrõl
és egy villanyoszlopnak haj-
tott. Az autókban kb. 300-
300 ezer forint kár keletke-
zett, míg az áramszolgálta-
tónak kb. 600. ezer forint,
kára keletkezett, mivel el-
tört az oszlop és ehhez az
oszlophoz földkábel is csat-
lakozott, ami szintén meg-
sérült. A mindig forgalmas
úton nagy dugók alakultak
ki mivel órákon keresztül
csak váltakozva haladt a
forgalom, és a város azon
területén a vezetékek kija-
vításáig áramszünet volt.
A harmadik baleset is a Mû
úton volt, de az már éjjel
01.20 órakor, amikor egy
gyalogos a talicskáján lopott
vasat szállított, mely vasak
közül egy kilógott és átnyúlt
a másik forgalmi sávba és
az ott haladó autó nekihaj-
tott, és a kocsiban kb.
150.000 forint kár kelet-
kezett. Az okozóval szemben
lopás miatt is eljárást kez-
deményeztünk.

A Szigetszentmiklósi Ren-
dõrkapitányságon 2010-
ben 3234 bûncselekményt
regisztráltunk. Ez az elõzõ
évhez képest emelkedést
mutat. Az elsõdleges adatok
alapján, Szigethalom terü-
letén kiemelt bûncselek-
mények az alábbiak szerint
alakultak: súlyos testi sér-
tés 15, garázdaság 2, kábí-
tószerrel való visszaélés 4,
lopás 125, gépjármû feltö-
rés 10, gépjármûlopás 8,
melybõl 5 személygépkocsi
volt. Betöréses lopás 77,
melybõl lakásbetörés 28,
rablás 5.  Ezek a bûncselek-
mények mind irritálják az
itt élõket. A legtöbb ilyen
jellegû cselekményt elkö-
vetõ itt mozog a szemünk

elõtt, itt tevékenykedik. A
helyszínelõink, nyomozóink
ritkán kapnak értékelhetõ
információt, ezért kérünk
mindenkit, ha valami gya-
núsat lát jelezze felénk. Az
érvényben lévõ törvények
alapján a tanuk kérhetik a-
dataik zártan történõ keze-
lését, ezzel is elõsegítve azt,
hogy bátran elmerjék mon-
dani azt, amit láttak, halot-
tak. Ne legyünk közöm-
bösek, mert sajnos minden-
ki lehet sértett, és akkor Õ
is jogosan várja el, hogy
mindenki segítse az õt ért
cselekmény felderítését.
Február elején elindult egy
bûncselekmény sorozat, a-
hol a cselekményeket a kora
eseti órákban 17-19. óra
között követik el. Kérünk,
mindenkit figyeljenek egy-
más értékeire.
Kérjük továbbá, ne feledjék,
hogy január elsejével módo-
sult a KRESZ Már korábban
is javasoltuk, hogy minden
évben nézzék át, és ha a
családban több személynek
van 
Jogosítványa beszéljék át,
elevenítsék fel a közlekedési
szabályokat, hogy minden
változással illetve a szabá-
lyokkal tisztában legyenek,
és megfelelõen alkalmazzák
azt a gyakorlatban a min-
dennapok vezetése kap-
csán. 

Tájékoztatásul közöljük,
hogy 2011. február elsejétõl
a Szigetszentmiklósi Kapi-
tányságot dr. Kántor Géza
Gerzson r.alezredes vezeti
megbízott kapitányként. Az
elõzõ kapitány a továbbiak-
ban az érdi kapitányságot
irányítja. A kapitányságve-
zetõ fogadóórája: minden
hónap utolsó csütörtök
09.00-12.00. 

RSD élõvilága - Rajz- és fotópályázat

Középkorú kortársaim
talán még emlékeznek
az "Idõalagút" címû sci-fi
sorozatra, amelyben egy
kalandvágyó társaság
repült ide-oda az idõben
egy különleges, folyósóra
emlékeztetõ gépezet
segítségével. Valami
ilyesmit juttat eszembe
az a kõboltozatos alagút
is, amely az Emese park-
ban épül.

A sóskúti mészkõbõl épülõ
folyosó a lovagi csarnok
hátsó ajtajától indul, s ezen
keresztül lehet majd eljutni
a csónakázó tóhoz. Az ala-

gút különlegessége - mint
arról már egyszer beszá-
moltunk -, hogy balra egy
kis kínzókamrát alakítanak
ki. Az építmény csupán
belsõ megvilágítást kap,

amely tovább fokozza sej-
telmességét. A lovagi csar-
nok ezen oldala szintén
használható lesz a késõb-
biekben: egyfajta középkori
sikátort jelenít meg, ahol
kereskedõk árulják porté-
káikat. A tavon természete-
sen csónakázni lehet: e
célra az Õskultúra Alapít-
vány tagjai már több vízi

jármûvet készítettek. Jelen-
leg rendelkezésre áll a ko-
rábbi viking stílusúból kö-
zépkorivá varázsolt 12 mé-
teres hajó, s még két kisebb
csónak. A szakemberek kié-
pítik, pontosabban rende-
zik a tó környékét is, ahol
sétálni, pihenni lehet. Itt
készül az a kiállítási pont
is, ahol a középkori vízi élet,
halászat, pákászat eszköze-
ivel lehet ismerkedni. A tó
hajózhatóvá tételét sajnos
továbbra is akadályozza az
utóbbi években szokatlanul
sok csapadék: a mederben
még most is olyan magasan
áll a víz, hogy egyelõre

képtelenség megoldani a
talajszigetelést. Ugyanak-
kor idõ közben megkezdõd-
tek a bejárati kapu elhelye-
zésének a munkálatai. Mint
arról februári számunkban

már írtunk, a várudvarba
be- és kivezetõ utat két óri-
ási rönkkapu fogja elzárni a
környezõ területtõl, így a
középkori falutól is. A hátsó
torony már részben elké-
szült, s most a fõbejárat
építése folyik. A KMOP-
támogatással épülõ projekt
építési munkálatai nyáron
fejezõdnek be.

Szigethalom földrajzi elhelyezkedése
szempontjából nagyon kivételes
helyzetben van, hiszen a Ráckevei-
Soroksári Duna ág és a nagy Duna
által közrefogott szigeten a Csepel-
szigeten helyezkedik el. A pályázat
célja hogy a település mellett folyó 
RSD élõvilágának megismerésére és
fontosságára felhívjuk a figyelmet.

Pályázni csak saját készítésû, a RSD élõ-
világát ábrázoló maximum 2 darab képpel
lehet, korosztálytól függetlenül! A képek
bármilyen technikai alkalmazással készül-
hetnek. Rajz illetve kézmûves pályamunkák
maximum A4-es méretben készülhet, cso-
portos pályamunka készítés esetén a méret
eltérhet.
Fotó esetén maximum 10X15 méretben
készülhet, csoport által küldött kép esetén
a méret eltérhet.

Akár családok is jelentkezhetnek olyan kép-
pel, mellyel ábrázolni tudják, hogy a család
számára milyen értéket képvisel az RSD
élõvilága.

A beérkezett pályamunkákból készült válo-
gatás megtekinthetõ lesz Szigethalom Város
Szabadidõ központjában egy kiállítást
alkalmával. A pályázatra érkezett legjobb
mûveket értékes díjakkal jutalmazzuk.
A pályamûveket Szigethalom Város Önkor-
mányzat címére: 2315 Szigethalom, Kos-
suth L. u. 10. kell beküldeni. 

Beküldési  határidõ:  2011.  március  11.
Eredményhirdetés  és  kiállítás:
Városi Szabadidõ központ 
2011. március 22. délután 17:00

Minden pályázónak eredményes munkát
kívánunk!

Idõalagút

A szokásos heti mûszaki ellenõrzés a helyszínen: (balról jobbra)
Kerepesi Balázs, mûszaki referens, Csomor Tibor, kivitelezõ,
Sárkány Tibor, mûszaki ellenõr, Földházi Lajos, építésvezetõ

Ha most ugyanezt gépek nélkül kellene csinálni!



4 KÖZÉLET Szigethalmi Híradó 2011. március

Tájékoztatás az adózás rendjérõl
Szigethalmon

Tisztelt Szigethalmi
Lakosság! Szigethalom
Képviselõ-testülete min-
den év végén felülvizs-
gálja adórendeleteit. A
vizsgálat eredménye,
mint korábban mindig,
módosítással végzõdött.
Számos fontos és kikerül-
hetetlen tényezõ miatt a
Képviselõ-testület úgy
döntött, hogy az adóne-
menkénti rendeleteket
hatályon kívül helyezi, 
és egy rendeletben
határozzák meg
Szigethalom összes
adónemeit. 

POLGÁRMESTERI HIVATAL

ADÓCSOPORT

A hatályon kívül helyezés
nem azt jelenti, hogy az
adónemek megszüntetésre
kerültek volna, és ezen túl
semmilyen helyi adót nem
kell fizetni! 
Az elfogadott új rendeletben
adómérték emelésre nem
került sor, tehát nem kell
több adót fizetni, mint amit
eddig is fizetett az adózó. 

A beérkezõ adóbevételek
lehetõvé teszik az önkor-
mányzat számára - az egyéb
bevételeken kívül - azt, hogy
a település mûködni tudjon:
az önkormányzati közin-
tézmények mûködtetését,
fenntartását. Emellett a
közvilágítás, köztisztaság és
még számos közszolgáltatás
megvalósítása.  Városunkban
a  28/2010.(XII.22.)  önkor-
mányzati  rendelet  alapján
az alábbi adónemek és
adómértékek érvényesek: 

1.  IPARÛZÉSI ADÓ (GAZDASÁGI

TÁRSASÁGOK VALAMINT EGYÉNI

VÁLLALKOZÓK ÁLTAL FIZETENDÕ)
a.) állandó jelleggel végzett
tevékenység szerint a nettó
árbevétel 2%-a
b.) ideiglenes jelleggel
végzett tevékenység után
napi 3000.-Ft/nap

2.  TELEKADÓ

Szigethalom belterületi beé-
pítetlen területekre vonatko-
zik. Mértéke: 40.-Ft/m2/év.

3.  ÉPÍTMÉNYADÓ

Akóköteles az önkormány-
zat illetékességi területén
lévõ lakás és nem lakás cél-

jára szolgáló épület, épület-
rész. Ez az adónem azon
tulajdonosokat érinti, akik
az adóztatott ingatlanban
bejelentett állandó lakcím-
mel nem rendelkeznek, vagy
vállalkozási célú épület, é-
pületrész van a tulajdonuk-
ban, így

a) Szigethalom bel- és külte-
rületén lévõ vállalkozás cél-
jára szolgáló építmény ese-
tén a mérték: 400 Ft/m2 /év,
b) A lakás és nem lakás
céljára szolgáló építmény
kül- és belterület esetén, ki-
véve azok kiegészítõ helyi-
ségei, a mérték: 600 Ft/m2 /év.

4.  MAGÁNSZEMÉLYEK

KOMMUNÁLIS ADÓJA

Adóköteles az önkormány-
zat illetékességi területén
lévõ lakás és nem lakás
céljára szolgáló épület, épü-
letrész, lakásbérleti jog az
önkormányzat illetékességi
területén bejelentett állandó
lakcímmel rendelkezõ lakos
részére. Az adó mértéke:
9.000.-Ft/év.

5.  IDEGENFORGALMI ADÓ

Adókötelezettség terheli azt

aki nem állandó lakosként
az önkormányzat illetékes-
ségi területén legalább egy
vendégéjszakát eltölt.
Az adó mértéke: szemé-
lyenként és vendégéjsza-
kánként 200.- Ft.

Az ingatlanra és gépjármûre
vonatkozó adó megálla-
pításánál mindig az adott év
január 1-jének megfelelõ
állapotot kell figyelembe
venni.
Helyi önkormányzatnak át-
engedett központi adó a
gépjármûadó, melyet az
önkormányzat szed be, de
nem az önkormányzat ál-
lapítja meg a mértékét.
Errõl a gépjármûadóról
szóló 1991. évi LXXXII. tv.
rendelkezik. 2011. évi válto-
zás, hogy a súlyos moz-
gáskorlátozott személyeket
érintõ egészségügyi mentes-
ségre vonatkozó szabályok
úgy változtak, hogy évente
egy - 100 KW teljesítményt
meg nem haladó - gépjár-
mûre 13.000.-Ft éves adóig
terjed a mentesség. Tehát e
fölött az adót meg kell
fizetni. Ha több gépjármûre
is fennállhat a mentesség,

akkor a legkisebb teljesít-
ményût kell figyelembe
venni. Nem helyi adónak
minõsül a talajterhelési díj,
de az önkormányzati adó-
hatóság határozattal állapít-
ja meg  lakossági bevallás
útján a csatornával nem
rendelkezõ ingatlanok után
- az éves vízfogyasztásnak
megfelelõen - a törvényben
megállapított érték és
szorzószám alapján.
A  28/2010.(XII.22.)  önkor-
mányzati  rendelet  teljes
szövege,  a  www.szigetha-
lom.hu  honlapon,  Hegedüs
Géza  Városi  Könyvtárban,
és  a  Polgármesteri  Hivatal
hirdetõtábláján  megtekint-
hetõ.  A  rendelettel  együtt
kell  alkalmazni  a  helyi
adókról  szóló  1990.  évi  C.
tv-tt,  amely  a  honlapon  szin-
tén  megtalálható.  

Az adóbevallásokhoz szük-
séges - elektronikusan ki-
tölthetõ - nyomtatványok a
honlapról letölthetõk!

További tájékoztatásért és
információért forduljanak
bizalommal a Polgármesteri
Hivatal Adócsoportjához!

§

Az ARIES Kft. a szolgálta-
tási területéhez tartozó
településeken a hulladék-
szállítási számlákat negyed-
évente a negyedév utolsó
hónapjában készítette el. A
díjbeszedõs fizetési módot
választó ügyfeleiktõl ebben
a rendszerben, három hó-
nap alatt szedték be a díj-
beszedõk a szolgáltatás dí-
ját. A számlázási ütemezés
változtatására kényszerült a
cég 2011. évben, melynek
oka az, hogy a 2000. évi
hulladéktörvény értelmében
a díjhátralék adók módjára
behajtható köztartozásnak
minõsül. 

A behajtható szó értelme-
zésében ez egy választható
megoldás volt. A szolgáltató
nem kívánta önkormányza-
taira áthárítani ezt a felada-
tot így több azonos tevé-
kenységet ellátó céghez ha-
sonlóan, a díjhátralékok be-
hajtására peres eljárást
kezdeményezett az elmúlt
években. Azonban 2010.
évben megjelent egy alkot-
mánybírósági határozat,
ami egyértelmûvé tette,
hogy a hulladékszállítási
díjhátralék kizárólag adók

módjára hajtható be. Az
adók módjára történõ beha-
jtás ügyviteli eljárása indo-
kolta a számlázási ütemezés
megváltoztatását. Ugyanis a
számla fizetési határidejétõl
eltelt 30 napon belül a tör-
vényben elõírtak szerint a
szolgáltató köteles igazolt
módon felhívni ügyfelei fi-
gyelmét a díjhátralékra és
felszólítani annak kifizeté-
sére. 

Az elõírt határidõ miatt, a
díjbeszedõs fizetési módot
választó ügyfeleikhez a ko-
rábbi három hónaphoz ké-
pest 2 hónap alatt kell, hogy
oda érjen a díjbeszedõ. E-
zért a 2011. I. negyedévi
szolgáltatási számlákat nem
március, hanem február
hónapban készítették el
annak érdekében, hogy ez
megvalósulhasson és így
eleget tudjanak tenni a
jogszabályi elõírásnak. Ügy-
feleitõl ezúton is elnézést
kér a szolgáltató, hogy a
megszokottnál korábban
keresik fel Õket díjbeszedõ-
ik. A felkeresés idõpontja,
ha nem megfelelõ a díjbe-
szedõk által bedobott
értesítõn található elérhetõ-

ségeken, elõzetes idõpont e-
gyeztetést lehet kérni, a díj
határidõn belüli kifizetésé-
re. A csekkes és átutalásos
fizetési módban lévõ ügyfe-
leik is egy hónappal koráb-
ban kapják kézhez szám-
lájukat. Azonban e fizetési
módok alkalmazása esetén
a fizetési határidõ betartása
kedvezõbb feltételekhez kö-
tött, mivel a kibocsátást kö-
vetõen azonnal postázzák
részükre a számlákat.
A szolgáltató jelezte, hogy
egyre többen térnek át egyé-
ni és csoportos átutalásos
fizetési módra. E fizetési
módok az mellett, hogy az
új rendszerhez, a legjobban
igazodnak az ügyfeleknek is
az egyik legkényelmesebb
megoldás. A fizetési mód
váltást a cég által biztosított
adatlapon lehet igényelni.
Bõvebb információt a szol-
gáltató az alábbi elérhetõsé-
geken biztosít ügyfeleinek:

Levelezési cím: ARIES Kft.
2310 Szigetszentmiklós,
Határ út 12-14. sz.
Tel.: 06-24-442-927, 06-24-
367-166/131, 136 mellék
e-mail cím: arieskft@invitel.hu
Hon-lap: www.arieskft.hu

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI SZÁMLÁK ÜTEMEZÉSÉNEK VÁLTOZÁSA

TAI JI BARÁTI KÖR

"Amikor az erdõre kimégy
figyelve lépj, és lábujjhegyen.
Mihelyt a fák alá belépsz, és
felrebben elõtted az elsõ ri-
gó, akkor már tudnod kell,
hogy az erdõ észrevett. Ha
megállsz egy pillanatra, hal-
lani fogod a szellõt, ahogy a
fák között tovaoson. Te már
tudod, hogy ezt a szellõt egy
angyal rázta elõ köpenye
ráncaiból. A virágokat is lát-
hatod majd, és minden virág
kelyhébõl egy tündér les
rád. Figyelik, hogy rontó
ember vagy-e, azoktól fél-
nek. De te látó ember leszel,
és a tündérek ezt hamar
felismerik. Kiülnek a virágok
szirmaira, és kedvesen rád
kacagnak. Csak haladsz
csöndesen gyönyörködve,
céltalanul, s egyszer csak
kilépsz az Angyalok Tisztá-
sára. Csak annyit érzel, hogy
csodálatosan szép, megállsz,
és abban a pillanatban meg-
nyílik a szíved. Az angyalok
észrevétlenül melléd lépnek
és belerakják kincseiket a

szívedbe. A legnagyobb kin-
cseket, amiket ember kaphat:
a jóságot, a szeretetet, a bé-
kességet. Te csak annyit
hallasz, hogy a madarak
szebben énekelnek körülöt-
ted. Csak annyit látsz, hogy
csodás az erdõ, fák, a virá-
gok, a fû, a moha, a magas
kék ég és rajta az a nagy,
csillogóan fehér felhõ, ame-
lyiken talán a Jóisten ül és
bárányfelhõket pöfékel a pi-
pájából. Csak amikor visz-
szatérsz újra az emberek
közé, a rontó- és gyûjtõ em-
berek közé, mégis szeretet-
tel vagy mindenki iránt.
Amikor az élet legsúlyosabb
perceiben is derû és békes-
ség van a homlokodon, csak
akkor látják meg rajtad,
hogy az Angyalok Tisztásán
jártál."

Wass Albert

Áprilistól szombat regge-
lente csikung gyakorlatokat
végzünk az erdészház mel-
letti tisztáson, melyhez bár-
ki csatlakozhat. 
Részletek:
www.taiji.eoldal.hu

Közeljáró 
Kincsünk a Tököli Parkerdõ



BIRÓ ENDRE

helytörténeti kutató

Szeretettel meghívok és vá-
rok minden szigethalmit,
aki szeretne részese lenni
egy könyv születésének. Az
elmúlt hónapban közölt fel-
hívásomra többen is jelen-
tkeztek és jelezték, hogy
segítenek Szigethalom tör-
ténetének feldolgozásában.
Erre nagy szükség van,
hiszen a személyes élmé-

nyek, a családoknál lévõ
dokumentumok és fényké-

pek belekerülhetnek a kiad-
ványba, ezzel is növelve
annak sokszínûségét s nem
utolsó sorban hitelességét.
Egy település történelmét a
helyi lakosok alakítják! E-
zért látom szükségesnek,
hogy a még fellelhetõ iratok
és emlékek alapján men-
jünk vissza a múltba s
mutassuk azt be gyerme-
keinknek, unokáinknak, or-
szágnak-világnak. 

A helyi oktatás, kulturális-
és sportélet mellett a vallási
élet és a család mindennap-
jai fontosak egy helytör-
téneti könyv megteremté-
sekor. Kérem, legyen Ön is a
részese ennek a folyamat-
nak! Találkozzunk és be-
szélgessünk a régi idõkrõl!

A  találkozás  idõpontja:  
211. március 14. (hétfõ) 
14 óra.
A  helyszíne:  
Hegedüs Géza Városi
Könyvtár
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"Keressük a gazdinkat…"
LACHÁZINÉ SUBA ENIKÕ

Az elmúlt hónap folyamán
sok kutyussal gyarapod-
tunk felelõtlen "gazdik" mi-
att! A fotón látható kis ár-
vák jólelkû, szeretõ gazdit
keresnek! A kékes színû fiú-
cska, a többiek kislány ku-
tyusok. 3-4 hónap körüliek,
középtermetûek lesznek.
Szigethalmon talált, 2-3 év
körüli palotapincsi fiú-ku-
tyusok keresik lehetõleg ré-
gi gazdijukat! Kérem Önö-
ket, segítsenek önerõbõl
mentett kutyusaink élelme-

zésében száraz kutyatáppal,
maradék építõanyaggal a
kutyaházak javításához, ú-
jabb kennelek építéséhez.
Elõre is köszönöm szépen!

Mintha egy  jegesmaci -ba-
ba nézne ránk!  Négy hónap
körüli árva kislány kutyus,
aki puli mamától született
(nem lesz nagytermetû!)
Szeretõ, jólelkû állatbarát
gazdit keres!  Csak olyan je-
lentkezõt várunk, aki EGY
ÉLETRE SZÓLÓAN vállalja
az õ kis társaságát! 

Továbbra is kérem az állat-
barátok támogatását men-
tett kutyusaink tartásához
(nagyon sokan vannak!)!
(száraz kutyatáp, maradék
építõanyag, hullámpala te-
tõjavításhoz, oltási költsé-
gekhez…Köszönöm szépen!)
Enikõ: 06-20-803-05-43

KÖSZÖNJÜK

Nagyon nagy tisztelettel

szeretném megköszönni
Bakosné Till Györgyikének,
hogy rendszeresen segít
mentett kutyusaink orvosi
ellátásának költségeiben.
Györgyike nagyon átérzi az
árva kutyusok fájdalmát,
igaz szívvel védi a védtelene-
ket!  Csalódottságának ad õ
is hangot, hogy milyen sok
gonosz, lelketlen ember él
köztünk! Kedves Györgyike!
Árva kutyusaink nevében is
köszönjük Önnek nagylel-
kûségét, jóságát! 

2011.  április  2.  szombat    9.00  -  13.00  óra  
Városi Szabadidõközpont, Sportpálya
2011.  április  9.  szombat    9.00  -  13.00  óra  
Városi Szabadidõközpont, Sportpálya
2011.  április  15.  péntek    14.00-117.00  óra  
Csillag utcai buszforduló
2011.  április  29.  péntek    14.00-117.00  óra  
Új Köztemetõ (Rákóczi u.) elõtti terület

PÓTOLTÁS  IDÕPONTJA
2011.  április  30.  szombat 9.00  -  13.00  óra  Városi
Szabadidõközpont,  Sportpálya
Az oltást végzi: dr. Szakács Endre állatorvos, házhoz
hívható a +36-30-9-49-71-23-as telefonszámon. Az oltás
összege: 3.800.-Ft/eb (pótlás esetén a kamarai sorszámo-
zott oltási könyv 500.-Ft), 300.-Ft/10 kg/eb féreghajtó

Felhívjuk azon állattartók figyelmét, hogy akik a
kötelezettségüknek nem tesznek eleget a 218/1999./
XII.28./Korm. rendelet 113. §-a alapján 50.000,-Ft -ig
terjedõ pénzbírsággal sújthatók !

ÉRTESÍTÉS KÖTELEZÕ VESZETTSÉG

ELLENI VÉDÕOLTÁSRÓL

“Beszélgessünk a régi idõkrõl”
"Õrizzük emlékeinket,
gyûjtsük össze töredékeinket,
nehogy végleg elvesszenek,
s ezáltal is üresebb legyen a múlt,
szegényebb a jelen, kétesebb a jövõ." 

Ipolyi-Stummer Arnold
nagyváradi püspök, néprajzkutató

MMuunnkkaarreenndd  vváállttoozzááss
Szigethalom  Város  ÖÖnkormányzat  Polgármesteri
Hivatal  20011.  március  havi    munkarendd  változásról

Értesítjük a tisztelt Lakosságot, hogy 
2011.  március  14.  (hétf)  -  pihennap  -a Hivatal zárva
tart, helyette  2011.  március  18.  (péntek)  8:00-112:00  
és  12:30-116:00  óráig
2011.  március  19.(szombat)  8:00-112:00  óráig  
ügyfélfogadást  tartunk.  

Megértésüket  köszönjük!

Polgármesteri Hivatal



Az ülés határozatképes.

1.) Tájékoztató a két ülés
között történt eseményekrõl
18/2011.  (I.27.)    határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a két ülés
között történt eseményekrõl
szóló tájékoztató szövegét
elfogadja.

2.) Beszámoló a lejárt
határidejû határozatok
végrehajtásáról
19/2011.  (I.27.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a lejárt
határidejû határozatok vég-
rehajtásáról szóló beszámo-
ló szövegét elfogadja. 

3.) Tervezési
Szerzõdésmódosítás
Szigethalom Város
településszerkezeti tervének
módosítása és a Mátyás u. -
Kolozsvári u. - Kossuth
Lajos u. - József Attila u.
által határolt terület szabá-
lyozási terve és helyi építési
szabályzata
vonatkozásában 

20/2011.  (I.27.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, elfogadja a PEST-
TERV Kft. (1085 Budapest,
Kõfaragó u. 9. IV. em. Ter-
vezõ) és HALOM-LAK-ÉP
2009 Kft. (2310. Sziget-
szentmiklós, Gyártelep hrsz.
12015/28/A/6.) által be-
nyújtott tervezési szerzõdés-
módosítást, egyben felhatal-
mazza Fáki László polgár-
mestert, hogy a PESTTERV
Kft-vel és a HALOM-LAK-ÉP
2009. Kft-vel 2009. decem-
ber 1. napján kötött háro-
moldalú tervezési szerzõdés
módosítását megrendelõ-
ként aláírja. A szerzõdés
szövegébe kerüljön bele,
hogy amennyiben a HA-
LOM-LAK-ÉP 2009. Kft.
hibájából határidõcsúszás
lép fel a fizetésben, abban
az esetben a Képviselõ-tes-
tület minden jogkövetkez-
mény nélkül eláll a szerzõ-
déstõl.  

4.) Képviselõ-testület 2011.
évi munkaterve

23/2011.  (I.27.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a 2011. évi
Munkatervét és programter-
vét elfogadja. 

5.) Szent István Általános
Iskola (2315 Szigethalom,
Szabadkai u. 64.) Pedagógiai
Program átdolgozásának

határidõ módosítási kérelme
24/2011.  (I.27.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy Simsik
Zuzsanna igazgató asszony
határidõ módosítási kérel-
mét a Szent István Általános
Iskola Pedagógiai Program-
jának átdolgozására vonat-
kozóan elutasítja, és a
Képviselõ-testület 302/ 2010.
(XI.25.) határozatában meg-
határozott 2011. január 31-
i határidõt fenntartja. 

6.) Iskolai felvételi
körzethatárok módosítása

25/2011.  (I.27.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a várható el-
sõ osztályos tanulók iskolák
közötti arányosabb eloszlá-
sa érdekében a 2011/2012-
es tanévre vonatkozóan az
iskolai körzethatárt - a
tanévre vonatkozó beiratko-
zási idõponttól alkalmazva -
az alábbiak szerint módosít-
ja: Hunyadi utca - Mezõ
utca - Szabadkai utca, Sza-
badság utcáig - Szabadság
utca, Szabadkai utca és
Fiumei utca közötti szaka-
sza - Fiumei utca, Szabad-
ság utca és Dunasor közötti
szakasza - Dunasor, Fiumei
utca és településhatár kö-
zötti szakasza.  Szent István
Általános Iskola (2315 Szi-
gethalom, Szabadkai u. 64.)
körzete: körzethatártól Mû
út felé esõ terület egésze
településhatárig, 2. számú
mellékletben foglaltak sze-
rint. 

Gróf Széchenyi István Álta-
lános Iskola (2315 Szigetha-
lom, Thököly u. 37.) körzete:
körzethatártól Határ utca,
Erdõ utca felé esõ terület
egésze, településhatárig, a
2. számú mellékletben fog-
laltak szerint. 

7.) Szigethalom Város Ön-
kormányzat esélyegyenlõsé-
gi programjának elkészítése 

26/2011.  (I.27.)  határozat
Szigethalom Város Képvise-
lõ-testülete úgy dönt, hogy
az egyenlõ bánásmódról és
az esélyegyenlõség elõmoz-
dításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény 63/A. § (1)
bekezdésében foglaltak, va-
lamint a helyi esélyegyen-
lõségi program elkészítésé-
nek szempontjairól szóló
120/2010.(IV.16.) Korm.
rendeletben foglaltak alap-
ján esélyegyenlõségi sza-
kértõ bevonásával elkészíti
Szigethalom város esélye-

gyenlõségi programját, mely-
nek lebonyolítására felkéri
Fáki László polgármestert. 
8.) Szivárvány Bölcsõde
(2315 Szigethalom, Rákóczi
F. u. 149/a.) férõhelyeinek
bõvítése
27/2011.  (I.27.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a Szivárvány
Bölcsõde (2315 Szigetha-
lom, Rákóczi F. u. 149/b.)
férõhelyeinek számát - fi-
gyelembe véve a személyes
gondoskodást nyújtó gyer-
mekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint sze-
mélyek szakmai feladatairól
és mûködésük feltételeirõl
szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 40. § (1-3) bekezdé-
seiben foglaltakat - 1 cso-
porttal bõvíti. 

A bõvítéshez szükséges 2
502 469 Ft különbözeti költ-
ségeket a 2011. évi költség-
vetés céltartalékában szere-
pelteti.  Felhatalmazza a
polgármestert, hogy a bõ-
vítéshez szükséges intézke-
déseket tegye meg.

9.) Szivárvány Bölcsõde és
Védõnõi Szolgálat Alapító
Okiratának módosítása

28/2011.  (I.27.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a fenntartá-
sában lévõ Szivárvány
Bölcsõde és Védõnõi Szol-
gálat 1. sz. melléklet szerin-
ti Módosító Alapító Okiratát
és a 2. sz. melléklet szerinti
Egységes szerkezetû Alapító
Okiratát 2011. február 1-jei
hatállyal elfogadja.

10.) Szigethalom Város
Önkormányzat közfeladat
ellátását segítõ 2011. évi
támogatásáról pályázat
benyújtása 

29/2011.  (I.27.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy az önkor-
mányzat - 2011. évben 10
hónapra, 16 fõre, 4 órás
munkaidõben  történõ fog-
lalkoztatására 354.120 Ft-
ot, valamint 10 hónapra, 4
fõre, 8 órás munkaidõben
történõ foglalkoztatására
1.062.360 Ft-ot - összesen
1.416.480 Ft-ot  a rövidebb
és hosszabb idõtartamú
közfoglalkoztatás támoga-
tására irányuló pályázathoz
- a költség önrészeként - a
2011. évi költségvetésében
biztosítja. 
Felkéri a polgármestert a
pályázatok határidõben tör-
ténõ benyújtására a Pest
Megyei Kormányhivatal Mun-
kaügyi Központja felé.

11.) Az önkormányzat belsõ
ellenõrzési feladatainak
ellátására kiírt meghívásos
pályázat elbírálása

30/2011.  (I.27.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-
testülete:
1.) Az önkormányzat belsõ
ellenõrzési feladatainak el-
látására 2010. november
25-én a 291/2010.(XI.25.)
határozatával kiírt pályáza-
tot érvénytelennek nyilvá-
nítja.
2.) Új pályázati kiírást tesz
közzé az alábbi tartalom-
mal:

A pályázat feltételei a belsõ
ellenõrzést végzõ személy
tekintetében az alábbiak:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvõképesség,
- Büntetlen elõélet
- Szakirányú felsõfokú isko-
lai végzettség (közgazdasági,
jogi, államigazgatási), 
- vagy más felsõfokú iskolai
végzettség  és a következõ
képesítések valamelyikének
megléte okleveles pénzügyi
revizori, pénzügyi-számviteli
szakellenõri, okleveles könyv-
vizsgálói, költségvetési elle-
nõri, mérlegképes könyvelõi,
illetve azzal egyenértékû
képesítés, a Belsõ Ellenõrök
Nemzetközi Szervezetének
okleveles belsõ ellenõri ké-
pesítése, okleveles informa-
tikai rendszerellenõr, köz-
igazgatási gazdálkodási és
ellenõrzési szakértõ,

- Legalább 5 év gyakorlat
ellenõrzési, költségvetési,
pénzügyi vagy számviteli
munkakörben 
- Pénzügyminisztériumi re-
gisztráció.
A pályázat elbírálásánál
elõnyt jelent:
- Igazságügyi könyvsza-
kértõi minõsítés.
Pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
- Az ellenõrzést végzõ szak-
mai önéletrajza.
- Végzettséget igazoló
bizonyítványok másolata.
- 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány (vagy
a megkérésérõl szóló iga-
zolás; az elbíráláshoz már
az eredeti erkölcsi bizo-
nyítvány bemutatása szük-
séges). 
- Pénzügyminisztériumi re-
gisztrációról szóló okirat
másolata.
- Nyilatkozat, hogy az
elbírálásban résztvevõk
betekinthetnek az anyagaiba.
A pályázati kiírás részeként
megküldésre kerül a Képvi-
selõ-testület által elfogadott
2011.évi belsõ ellenõrzési
ütemterv, amelyben szerep-
lõ ellenõrzések elvégzésére
kérjük legyen szíves megad-
ni ajánlatát havi átalánydí-
jas összegben. A megbízás
2011. május 1-tõl határo-
zatlan idõre szól. A pályázat
pályáztatóhoz történõ beér-
kezési határideje: 2011.02.14. 
A pályázati kiírással kap-
csolatosan további informá-
ciót Torzsás Szilvia megbí-

zott pénzügyi irodavezetõ
nyújt a 06-24-403-661/122
m. telefonszámon. A pályá-
zatok benyújtásának módja: 
Személyesen, vagy postai
úton, a pályázatnak a Szi-
gethalom Város Önkor-
mányzat Polgármesteri Hi-
vatal címére történõ meg-
küldésével (2315 Sziget-
halom, Kossuth L. utca 10.
). Kérjük a borítékon feltün-
tetni "belsõ ellenõrzési fe-
ladatok ellátására pályázat".
A benyújtott dokumentu-
mokról CD melléklete csa-
tolása szükséges.

A pályázatról való döntés:
A Képviselõ-testület az ille-
tékes bizottságok vélemé-
nyezését követõen a február
havi ülésén dönt a pályáza-
tok  elbírálásáról, és ezt
követõen kerül sor a
kiértesítésre.
3.) meghívásos pályázat
résztvevõit az alábbiak sze-
rint határozza meg: 

- Skorpió Számcsillag Kft.
Cím: 2310 Szigetszentmik-
lós, Határ u. 15. Adószám:
1489675-2-13. Képviselõ:
Kovács Csilla. 
Tel: 36204397037 
e-mail: kftskorpio@gmail.com

- Paukoné Várnai Adrienn
Cím: 1158 Budapest,
Bezsilla Nándor u. 16.
MKVK 006816
Tel: 36209264982
e-mail: avarnai@ebcl.hu

- Starttrend Bt.
Cím: 1202 Budapest,
Mártírok Útja 162.
Adószám: 20995063-3-43
Ügyvezetõ: Bányai Gáborné
Tel: 36203883283
e-mail:
banyai_gaborne@freemail.hu

12.) A szigethalmi Önkor-
mányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodása
szabályairól szóló 12/2004.
(IV.16.) rendelet módosítása 

31/2011.  (I.27.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a szigethalmi
Önkormányzat vagyonáról
és vagyongazdálkodása sza-
bályairól szóló 12/2004.
(IV.16.) rendelet módosítása
szóló 1/2011. (II.01.) ren-
delet-tervezet szövegét elfo-
gadja.

13. napirend: Szigethalom
Város Önkormányzat költ-
ségvetési és zárszámadási
rendelete mérlegei és kimu-
tatásai tartalmáról szóló
rendelet megalkotása

32/2011.  (I.27.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy Szigethalom
Város Önkormányzat költ-
ségvetési és zárszámadási
rendelet mérlegei és kimu-
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tatásai tartalmáról szóló
rendelet-tervezet szövegét
elfogadja.

14. napirend: Szigethalom
Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének a
Képviselõ-testület és szervei
szervezeti és mûködési
szabályzatáról szóló
31/2006. (XII.27.) ren-
deletének módosítása

33/2011.  (I.27.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy Szigethalom
Város Önkormányzat Képvi-
selõ-testületének a Képvi-
selõ-testület és szervei szer-
vezeti és mûködési szabály-
zatáról szóló 31/2006.
(XII.27.) Kt. rendelet módo-
sításáról szóló 3/2011.
(II.01.) önkormányzati ren-
delet-tervezet szövegét elfo-
gadja.

15. napirend: A Szigethalom
Városfejlesztõ Kft. Felügyelõ
Bizottság Ügyrendjének mó-
dosítása

34/2011.  (I.27.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a Szigetha-
lom Városfejlesztõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság (to-
vábbiakban: Társaság) Fe-
lügyelõ Bizottságának Ügy-
rendjét az alábbiak szerinti
módosítja.

Ügyrend 8. bekezdés: 
- Az Alapító döntéshozó
szervének (továbbiakban
Képviselõ-testület) tagja, az
Alapító képviselõje, vala-
mint a Társaság alkalmazá-
sában álló személyek nem
lehetnek tagjai a Felügyelõ
Bizottságnak.
Ügyrend 9. bekezdés:
- A Felügyelõ Bizottság köte-
les évente legalább egyszer
megvizsgálni a Társaság
által a Felügyelõ Bizottság
részére írásban elõterjesz-
tett valamennyi lényeges
gazdasági-pénzügyi, vala-
mint az éves pénzügyi be-
számolót, éves üzleti tervet
és módosításait, valamint
minden olyan elõterjesztést,
amely a Társaság kizáróla-
gos hatáskörébe tartozó
lényeges ügyre vonatkozik.

Ügyrend 10. bekezdés:
- A számvitelrõl szóló tör-
vény szerinti éves beszámo-
lóról, továbbá a társaság
üzleti tervérõl és módosítá-
sáról az Alapító csak a Felü-
gyelõ Bizottság írásbeli
jelentésének birtokában ha-
tározhat. Felhatalmazza
Csiszérné Halász Ildikót,
mint a cég ügyvezetõjét,
hogy a Felügyelõ Bizottság
ügyrendjének módosítását
az ügyrendben vezesse át.

16. napirend: Az "Össze-
fogás Szigethalom gyerme-

keiért" c. projekt megva-
lósításához kapcsolódó
eszközbeszerzés
megindításáról

35/2011.  (I.27.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a támogatást
nyert TÁMOP-3.3.2-08/1-
2008-0008 sz. "Összefogás
Szigethalom gyermekeiért"
c. projektben szereplõ esz-
közök beszerzésére ajánlat-
kérõi pályázatot ír ki.

Az ajánlatkérõ levelek az
alábbi cégek részére kerül-
nének kiküldésre:
1. Alex Bútor Kft. (2072.
Zsámbék, Magyar u. 21-23.)
2. Almus Pater Zrt. (6726
Szeged, Fõ fasor 121.)
3. Kelet-Tanért Kft. (4551
Nyíregyháza-Oros, Fõ u. 53.)
4. HOR Zrt. (1076
Budapest, Péterfy S. u. 7.)
5. Góbé Kft. (4030
Debrecen, Kaskötõ u. 7.)
6. Balázs-diák Kft. (1043
Budapest, Csányi László u. 34. )

Az ajánlatok elbírálása a
legalacsonyabb összértékû
ár alapján történik, melyhez
a Kedvezményezett hivata-
los képviselõjének jóváha-
gyása szükséges. A beszer-
zések tervezett költségét a
támogató által átutalt brut-
tó 19 460 835 Ft pályázati
elõleg terhére a 2011. évi
költségvetésben tervezi.
Felhatalmazza Fáki László
polgármestert a pályáztatá-
sok során beérkezõ ajánla-
tok - jelen határozatban
megfogalmazottak szerinti -
elbírálására, továbbá a
nyertes ajánlattevõkkel tör-
ténõ szerzõdéskötésre.

17. napirend: A "Szigethalmi
Sportközpont
Megvalósítása" tárgyban
projektterv pályázat
elbírálása

36/2011.  (I.27.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
a "Szigethalmi Sportközpont
Megvalósítása" tárgyban
projektterv pályázatára be-
nyújtott pályázati dokumen-
tációk közül az alábbiakat
érvénytelennek nyílvánítja: 
- Polár-Immo Kft. (1107 Bp.,
Fertõ u.1/a), mivel a be-
nyújtott pályázati dokumen-
táció a kiíráshoz képest je-
lentõs hiányosságokat tar-
talmazott
- Zugló Park Kft. (2123 Göd,
Kolozsvári u. 28.), mivel a
benyújtott pályázati doku-
mentáció tartalma jelen-
tõsen eltér a pályázati kií-
rásban foglaltaktól.   

17. napirend: A "Szigethalmi
Sportközpont
Megvalósítása" tárgyban
projektterv pályázat
elbírálása
37/2011.  (I.27.)  határozat

Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a "Szigethal-
mi Sportközpont Megvaló-
sítása" tárgyban projektterv
pályázatának eredménye a
Szakmai Bizottság döntése
alapján a következõ:
1. Sport-Trade '92 Kft.
(2310 Szigetszentmiklós,
Sport u. 8.),
2. OLLÉ- Programiroda Kft.
(1112 Bp., Kánai út
314/24.),
3. K.u.K. Stúdió Kft. (2092
Budakeszi, Hajós köz 7.) 

17. napirend: A "Szigethalmi
Sportközpont
Megvalósítása" tárgyban
projektterv pályázat
elbírálása

38/2011.  (I.27.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a "Szigethal-
mi Sportközpont Megvalósí-
tása" tárgyban projektterv
pályázat során a nyertes
cégeket a Szakmai Bizottság
döntése alapján az alábbi
díjazásban részesíti:
- 700.000,- Ft  Sport-Trade
'92 Kft. (2310
Szigetszentmiklós, Sport u. 8.),
- 500.000,-Ft  OLLÉ-
Programiroda Kft. (1112
Bp., Kánai út 314/24.),
- 300.000,- Ft  K.u.K.
Stúdió Kft. (2092
Budakeszi, Hajós köz 7.) 

17. napirend: A "Szigethalmi
Sportközpont
Megvalósítása" tárgyban
projektterv pályázat
elbírálása

39/2011.  (I.27.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
felhatalmazza a Szigethalom
Városfejlesztõ Kft-t, hogy a
Képviselõ-testület tárgyi
döntéseirõl a pályázókat
elektronikus formában (e-
mail) értesítse, valamint fel-
kéri Kerepesi Nándort, mint
a Szakmai Bizottság el-
nökét, hogy a 2011. január
28-án, 10:00-kor esedékes
pályázati eredményhirde-
tésen képviselje a Képviselõ-
testületet.

18. napirend: A közlekedési
koncepció megvalósítása,
Bánki Gyula közlekedési
szakértõ szakmai javaslata
alapján.

40/2011.  (I.27.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a 2011.
februári Településgazdálko-
dási és Vállalkozásfejlesz-
tési Bizottság ülésére a
jelenlegi Közlekedési Kon-
cepcióhoz javaslatot kér a
képviselõktõl, valamint a
Polgármesteri Hivatal köz-
terület-felügyelõjétõl, és fel-
kéri Bánki Gyula közlekedé-
si szakértõt, hogy a vélemé-

nyek alapján vizsgálja felül
a Közlekedési Koncepciót.     
Az átdolgozott Közlekedési
Koncepció benyújtási határ-
idejeként a 2011. márciusá-
ban soron következõ Képviselõ-
testületi ülést határozza meg.

21. napirend: A Duna-Vértes
Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási
Társulásba belépni kívánó
Dömös csatlakozásának és
csatlakozási feltételének
megtárgyalása.

41/2011.  (I.27.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-
testülete a helyi önkor-
mányzatok társulásairól és
együttmûködésérõl szóló
1997. évi CXXXV. törvény 4.
§ (1) bekezdése, továbbá a
Duna-Vértes Köze Regio-
nális Hulladékgazdálkodási
Társulás Társulási Megál-
lapodásának vonatkozó ren-
delkezései alapján hozzá-
járul ahhoz, hogy Dömös
Község Önkormányzata tag-
ként belépjen a Duna-Vér-
tes Köze Regionális Hul-
ladékgazdálkodási Társu-
lásba.

22. napirend: Döntés az
EDtR - döntéstámogató
rendszer beszerzésérõl
42/2011.  (I.27.)  határozat
Szigethalom város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
ügy dönt, hogy a EDtR-
döntéstámogató rendszer -
36 hónapra szóló - licence
díjas beszerzését nem támo-
gatja.

23. napirend: Tárgyi eszköz
értékesítése

43/2011.  (I.27.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
hozzájárul, hogy Balogh
Józsefné részére - köztiszt-
viselõi jogviszonyának meg-
szûnése okán -, titkársági
irodavezetõként használt
mobil számítógépe 1.000,-
Ft-ért értékesítésre kerül-
jön. Felkéri a jegyzõt az
adás-vételi szerzõdés meg-
kötésére, valamint az érték
nélkül nyilvántartott tárgyi
eszköz leltár íven történõ
kivezetésre.

24. napirend: Szigethalom
Város buszjáratának
módosítása
44/2011.  (I.27.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
megbízza Fáki László pol-
gármester urat, jelezze a
Volán busz vezetése felé,
hogy a Szigethalom autó-
busz állomás és Szigetha-
lom Csillag utcai járatot, a
napközbeni jelenlegi menet-
idejét hétköznap 16-20 óra
között is biztosítsa a lako-
sok részére.

25. napirend: Köztemetési

szolgáltatásra pályázat
kiírása 
47/2011.  (I.27.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy 
a.) Szigethalom közigaz-
gatási területén köztemetési
szolgáltatás ellátására -
meghívásos pályázat útján - 
1.) "Gyertyaláng-2002" Te-
metkezési Szolgáltatási Kft.
2030. Érd, Jolán u. 1. 
2.) SZIGÜ Pest Megyei Te-
metkezési Zrt.
2220. Vecsés, Vigyázó F. u. 6.
3.) ELOHIM Kft. 2351. Alsó-
némedi, Nap u. 2.

b.) Az ajánlatok benyújtási
határidejeként 2011. febru-
ár 4. (péntek) de. 10.00 órát
határozza meg.
Az ajánlatok benyújtásának
helye: Polgármesteri Hivatal
Titkársága.

Az ajánlat benyújtásának
módja: írásban
c.) Az ajánlatok elbírálását
Ferenczi Edit alpolgármes-
ter, Dubniczky Ildikó aljegy-
zõ és a Titkársági Iroda
Vezetõje közremûködésével
Fáki László polgármester
végzi 2011. február 7. nappal
d.) Felhatalmazza Fáki
László polgármestert, hogy
a nyertes pályázóval a vál-
lalkozási szerzõdést kösse
meg.

26. napirend: Szigethalom,
Mátyás utca, Piac utca és
Gábor Á. u. közötti szaka-
szának, valamint a Dobó
Katica utca, Táncsics M.
utcától kezdõdõ - 80 méter x
5 méteres - szakaszának
útburkolat javítása

48/2011.  (I.27.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy

a. Szigethalom, Mátyás ut-
ca, Piac utca és Gábor Á. u.
közötti útszakasz, valamint
a  Dobó Katica utca, Tán-
csics M. utcától kezdõdõ -
80 m x 5 m-es - útszakasz  
kiviteli munkálataira - ára-
jánlata szerint - a 2006
BALOGH-ÚT Bt-vel (2315
Szigethalom, Fiumei u.
32/b.) szerzõdik.
b. a két útszakasz útfel-
újítási munkálatainak költ-
ségeit, valamint a kötelezõ-
en velejáró mûszaki ellenõr-
zésre fizetendõ maximum
bruttó 3.937.500 Ft (beke-
rülési költség 1,5 %-a) költ-
ségeket a 2011. évi költség-
vetésébõl biztosítja.
c. felhatalmazza Fáki László
polgármestert, hogy a fent
tárgyú kivitelezési munkála-
tok elvégzésére vonatkozó
Vállalkozási Szerzõdést a
2006 BALOGH-ÚT Bt. (2315
Szigethalom, Fiumei u.
32/b.) és a mûszaki ellenõr-
zésre a legkedvezõbb ajánla-
tot adó céggel kösse meg.
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Tankötelezettség, iskolaérettség
A gyermek, ha eléri az
iskolába lépéshez szükséges
fejlettséget, legkorábban,
abban a naptári évben, a-
melyben a hatodik, leg-
késõbb, amelyben a nyolca-
dik életévét betölti, tanköte-
lessé válik. A gyermek, ha
az iskolába lépéshez szük-
séges fejlettséget elérte, ab-
ban a naptári évben, amely-
ben a hatodik életévét má-
jus 31. napjáig betölti,
megkezdi a tankötelezettség
teljesítését. A szülõ kérel-
mére a gyermek megkezd-
heti a tankötelezettség tel-
jesítését akkor is, ha a ha-
todik életévét december 31.
napjáig tölti be. A tankö-
telezettség kezdete annál a
gyermeknél eshet a nyolca-
dik életévre, aki augusztus
31. utáni idõpontban szü-
letett. A tankötelezettség tel-
jesítése a tanév elsõ tanítási
napján kezdõdik.

Az iskoláskorú gyerek test-
alkata megváltozik: karja és
lába hosszabb, meg tudja
érinteni bal kezének ujja

hegyével jobb fülét és fordít-
va. Mellkasa és hasa között
kirajzolódik a dereka, gyom-
ra fölött a bordaszöglet már
hegyesszögû, hasa szinte
lapos. Fejének, törzsének és
végtagjainak aránya a fel-
nõttéhez közelít, melyet a-
zonban csak a pubertáskori
nagy változásokkal ér el.
Az elsõ maradandó zápfog
vagy metszõfog megjelenése
jelzi, hogy a fogak zománca-
mely a test legkeményebb
anyaga- elkészült, és a
fogképzõdés összességében
is végéhez közeledik.

Az iskolás gyerek gondol-
kodása: a felébredõ tudás-
vágy jelzi, hogy új erõk áll-
nak a gondolkodás rendel-
kezésére. Jellemzõ, hogy eb-
ben a korban visszaszorul
az utánzási kedv, ami ko-
rábban annak kifejezõdése
volt, hogy a gyerek túlnyo-
mórészt csak utánzás révén
volt képes "felfogni" valamit.
Szociális érettség: amikor
egy gyermek képes arra,
hogy beilleszkedjen egy

osztály nagy közösségébe,
szociális tekintetben elérte
az iskolaérettséget. Ehhez
hozzátartozik, hogy mások
és saját érdeklõdését a ta-
nító segítségével összhang-
ba tudja hozni. Fontos az a
képesség is, hogy felszólí-
tásra "csupa fül" legyen, és
kezét, lábát nyugodtan tud-
ja tartani. Ilyenkor már nem
csupán az utánzás a gyer-
mek tevékenységeinek moz-
gatórugója, hanem az is,
hogy figyel arra, amit a
tanító mond. Így a gyerek
akarata egyre jobban irá-
nyítható a felnõtt szavai
által. Ösztönös, utánzáshoz
kötõdõ aktivitása egyre
csökken. A szociális érettség
általában késõbb alakul ki,
mint az intellektuális, több-
nyire csak a második isko-
laév végére alakul ki telje-
sen.
Ügyesség és nyelvi kifejezõ-
készség: Az iskolás gyermek
többnyire már képes arra,
hogy a történeteket egész
mondatokban mesélje el.
Minden hangzót ki tud

ejteni, és tud énekelni. Vá-
lasztékosan ki tudja fejezni
azt, amit mondani akar. Ami
a testi ügyességet illeti,
legtöbbjük egy kézzel fel tud
dobni és el tud kapni egy
labdát. Egyensúlyozni, egy
lábon balra, jobbra, elõre,
hátra ugrálni, lábujjhegyen
állni és járni is tudnak.
Ujjaik egyre ügyesebbek
lesznek: szalmacsillagot
barkácsolnak, gyöngyöt fûz-
nek. Ugyancsak el tudják
végezni a háztartásban az
egyszerûbb mindennapi te-
endõket: megterítik az asz-
talt, mosogatnak és töröl-
getnek, söpörnek és port
törölnek. Önállóan levetkõz-
nek és felöltöznek, kisebb
gombokat is ki- és begom-
bolnak, megkötik a cipõfû-
zõjüket. Ha a felsoroltak
közül a gyermek valame-
lyikre nem képes, az még
nem jelenti azt, hogy nem
iskolaérett. Ha csak egy-egy
területen mutatkozik elma-
radás vagy fogyatékosság,
az ne legyen akadálya an-
nak, hogy a gyermeket lehe-

tõleg a többiekkel egyidõsen
iskolázzák be.

A  szigethalmi  általános  is-
kolákba  történõ  beíratás
idõpontjai:  2011. április 18-
19. (hétfõ-kedd). 
Iskolába  hívogató  foglalko-
zások  idõpontjai:  
Szent István Általános
Iskola (Szigethalom, József
A. úti épület):
2011. március 7.  16.00 órai
kezdettel kézmûves foglalkozás
2011. március 28. 16.00
órai kezdettel suli váró játszóház
2011. április 12. 8.45-12.00
óra között bemutató tanítási
órák 
2011. április 13. 7.45-11.00
óra között bemutató tanítási
órák a Szabadkai úti épületben
Gróf Széchenyi István Álta-
lános Iskola (Szigethalom,
Thököly u. 37.):
2011. április 5. 17.00 órai
kezdettel
2011. április 12. 17.00 órai
kezdettel

KICSINYEK JÁTSZÓHÁZA
Minden rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben része-
sülõ, valamint halmozottan hátrányos helyzetû 3 év alatti,
illetve óvodás korú, de óvodába nem járó gyermek részére.
A játékos foglalkozások célja a gyermekek beóvodáztatásá-
nak segítése, a gyermekek korai fejlesztése. 
A  következõ  játszóház  idõpontja:  2011.  március  21.  14.00-
16.00 Helye:  Szigethalom  és  Környéke  Gyerekjóléti  és  Csa-
ládsegítõ  Szolgálat  2315  Szigethalom,  József  A.  u.  49. A
játszóházban a gyermekeket tavaszi kézmûves foglalkozás
várja. A rendezvény ingyenes, melyre jelentkezni Illés
Ágnes óvónõnél a 06-24/407-412-es telefonszámon, illetve
személyesen a Kolozsvári utcai óvodában lehet.  A rendez-
vényre korlátozott létszámban lehet jelentkezni. 
Gyere el, játssz velünk, és készüljünk együtt az óvodába!

Négyszínvirág Óvoda, Szigethalom

Óvodai beiratkozás
Az óvodai beiratkozás 2011.  május  2-66-iig  (hétfõtõl  pénte-
kig)  naponta  8:00-117:00  óráig  lesz  a  Narancssárga  Oviban
(új ovi, Rákóczi F. u. 145.) Minden  leendõ  óvodást  itt  kell
beíratni, bármelyik szigethalmi tagóvodába kerül fel-
vételre! Ekkor szükséges azokat a gyermekeket is beíratni,
akik a 2011/2012-es nevelési évben, azaz 2012. május 31-
ig töltik be harmadik életévüket. 

Kérjük  Önöket,  a  beíratásra  hozzák  magukkal  a  gyermek
születési  anyakönyvi  kivonatát,  a  gyermek,  valamint  az
édesanyja  szigethalmi  lakhelyét  igazoló  lakcímbejelentõ
kártyájukat,  valamint  a  szülõk  munkáltatói  igazolását.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az óvodai felvétel nem a
beiratkozás sorrendjében történik. Számítsanak  rá,  hogy  a
beiratkozáskor  sokat  kell  várakozni.

KELEMEN LILLA

munkaközösség-vezetõ

2011. január 5-én a Szent
István Általános Iskolában
voltunk 5 tanulónkkal a 23
éve hagyományosan meg-
rendezett Himnusz-Szózat-
mondó versenyen. 
Mindannyian szépen szere-
peltek, de Balogh Adrienn
7. c osztályos tanuló min-
denki fölé magasodott a 7-

8. évfolyamosok között.
Ilyen szépen szavalni még
soha nem hallottam Adri-
ennt, köszönjük neki a szép
perceket, igazán megdo-
bogtatta a szívünket. A
Széchenyi iskola dolgozói
nevében gratulálunk a
Kistérségi Versenyen elért 1.
helyezéséhez.

Köszönjük Vaslaki Judit
tanárnõnek a rendezést,
hogy minden évben a kultú-

ra napján együtt örül-
hetünk a szép szavalatok-
nak, gyönyörködhetünk im-
már 3. éve a helyi mûvészek
kiállításában. 
Iskolánkban a Himnusz
születésnapjára Vezsenyi
Dorottya tanárnõ emlé-
kezett meg 7.c osztály tanu-
lóival, köszönjük a tartal-
mas gondolatokat nekik! 

FIZIBUSZ
KELEMEN LILLA

munkaközösség-vezetõ

2011. február 02-án az
ELMÛ pályázatán meg-
nyert "FIZIBUSZ program
" keretében a Gróf
Széchenyi István
Általános Iskola felsõ
tagozatos diákjai másfél
órán át egy lenyûgözõ
gyakorlati elõadást
láthattak, hallhattak. 

Szállt a nitrogénes palack
dugója, végül a palack is,
bemutatta a kísérleteket ve-
zetõ kolléga az elektroszta-
tikus hatást, mikróztunk
fémedényt és cd-t, megtud-
hattuk, hogy a neon csõben

milyen gázok vannak és a
szélsõséges hõmérséklet-
ingadozásra hogyan reagál-
nak a fényükkel. Fantasz-
tikus, érdekes, a fizika órá-
kon túlmutató program
volt. Az elõadó rendkívül

türelmesen és jó humorral
igazán élvezetessé tette
mindenki számára ezt a
bemutatót. Köszönjük Ma-
gyarné Huszár Ágnes tanár-
nõnek, hogy pályázott és
nyert -NEKÜNK. 

HIMNUSZ-SZÓZATMONDÓ VERSENY
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MÉG MINDIG
PÁLYAVÁLASZTÁS…

2011. január 25-én este a
Gróf Széchenyi István Álta-
lános Iskola 8.-os szülõi egy
nagyon tartalmas, szívhez
szóló órát tölthettek együtt
Balogh Péter pszichológus-
sal. Vannak dolgok, ame-
lyekrõl nem lehet eleget
beszélni és hallani, ilyen
volt a mostani téma is: a
stressz kezelés, a kudarc-
tûrés a pályaválasztás ár-
nyékában, a szórakozóhe-
lyekkel szembeni aggályok.
Nagyon sok szülõ érezte
fontosnak, hogy a pszicho-

lógus tanácsai alapján tud-
jon otthon segíteni a gyer-
mekének. A 8. évfolyamos
osztályfõnökök nevében meg-
köszönöm Vidáné Wéber
Adrienn igazgatóhelyettes
asszonynak, hogy megszer-

vezte számunkra ezt a talál-
kozót. A program a TÁMOP
EU-s pályázat keretében va-
lósulhatott meg.

Kelemen Lilla
munkaközösség-vezetõ

KIS-DDUNA ÉLÕVILÁGA

HALÁSZATI KIÁLLÍTÁS

Január 14-én a Gróf Széc-
henyi István Általános Isko-
la 2.a osztályával elsétál-
tunk a Városi Szabadidõ-
központba, hogy megtekint-
sük a kis-Duna élõvilága -
Halászati kiállítást. Az ér-

dekes látnivalókon kívül jó
néhány izgalmas játékot is
kipróbálhattak a gyerekek,
amelyek hozzájárultak is-
mereteik bõvítéséhez. Külö-
nösen élvezték az asztalnyi
méretû puzzle játékot, a

képcsoportosító kirakót, a
horgászjátékot és a pohara-
kon való zenélést. Öröm volt
nézni, mennyire lekötötte õ-
ket a kiállítás programja. 
Köszönjük a kiállítás meg-
rendezését, amelyre majd-
nem minden osztály ellá-
togatott iskolánkból. 

Ónódyné Papp Adrienn
Nagyné Kirchner Katalin

tanítók

MUSICALMESÉK

2011.január 9. (vasárnap) a
Gróf Széchenyi István Álta-
lános Iskolából néhányan az
Operett Színházban jár-
tunk. (A gyerekek közül so-
kan elõször.) 
Egy családi zenés darabot
tekintettünk meg: Musical-
mesék címmel. Janza Kata,
Kékkovács Mara és Polyák
Lilla gyerekmusical- és film-
slágerekbõl énekeltek. Rész-
letek hangzottak el a gyere-
kek legkedveltebb musical-
jeibõl és rajzfilmjeibõl. Töb-
bek között az Óz, a nagy va-
rázsló, az Oroszlánkirály, a
Muzsika hangja, a Mary
Poppins, a Kis hableány, a
Herkules, a Madagaszkár, a
Vuk és Hugó a víziló címû
produkciókból. Mind a gye-
rekek, mind a felnõttek
nagyon élvezték ezt a szín-
házi varázslatot, hiszen a
különleges elõadás során
minden mozgott a színpa-
don és környékén, a zene-
kari ároktól a süllyesztõig, a
vasfüggönytõl a díszletig. 

Nagyné Kirchner Katalin
tanítónõ

SZMK  bál
A Gróf Széchenyi István
Általános Iskola SZMK el-
nöksége (Aktív Szülõk Egye-
sülete) és a nevelõtestület
tisztelettel meghívja Önöket
a 2011. április 16-án (szom-
bat) 19 órakor tartandó
Húsvéti - Locsoló - Tavasz-
váró báljára. További infor-
máció kérhetõ és belépõjegy
vásárolható iskolánk titkár-
ságán. (Telefon: 06-24/400-
621)

SZÜLÕI FÓRUM
2011. február 9-én - hagyo-
mányához híven - sikeres
szülõi fórumot tartott a Gróf
Széchenyi István Általános
Iskola a leendõ elsõ osztá-
lyos tanulók szülei részére.

Köszönjük a sok szülõ ér-
deklõdését és a szervezõ
munkát Tézsláné Farkas
Klarissza intézményi refe-
rensnek és a Városi Szabad-
idõközpont dolgozóinak. Kö-
szönjük, hogy a rendezvényt
megtisztelte jelenlétével Fá-
ki László polgármester úr,
Ferenczi Edit alpolgármes-
ter asszony és Ágics Viktória
jegyzõ asszony. A beiskolá-
zásról szóló iskolai híreink a
honlapunkon olvashatók.
Köszönjük Fáki László pol-
gármester úrnak, hogy idén
is támogatta a Gróf Széche-
nyi István Általános Iskola
farsangi bálját, így a kony-
hánkon friss, finom farsangi
fánkok készülhettek. Kö-
szönjük Mészáros László
úrnak, hogy ingyenes szín-
házi bérletekkel támogatta a
Széchenyis diákjainkat.

Igazgatóság

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA A SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS

ISKOLÁBAN

VASLAKI JUDIT

Idén is megrendezte isko-
lánk a magyar kultúra nap-
ja alkalmából a hagyomá-
nyos Himnusz- és Szózat-
mondó versenyt. Ebben az
évben is, mint már koráb-
ban, a verseny egy a nem
szavalattal versenyzõ diá-
kok számára képzõmûvé-
szeti pályázattal egészült ki,
melyre szintén a környék
általános és középiskolás
tanulói nevezhettek. Har-
madik alkalommal kapcso-
lódtak a programhoz a szi-
gethalmi AMME tagjai kép-
kiállítással. A kiállítást Fáki
László polgármester nyitot-
ta meg. A kultúra napját,
Kölcsey Ferencet, - ki 189
éve, 1822. január 22-én írta
meg nemzeti imádságunkat,
a Himnuszt - Simsik Zsuzsan-
na méltatta, megemlékezve
Erkel Ferencrõl is, akinek
200. születésnapját ünne-
peltük nemrégiben. A közel

harminc versmondó, kik a
környék iskoláiból érkeztek,
remek produkciókkal ör-
vendeztette meg a zsûrit és
a hallgatókat. 

A zsûri - melynek tagjai,
többek között olyan neves
személyiségek voltak, mint
Bánki Gyula egykor rádiós
szerkesztõ-riporter, Kõházy
Fankadeli Ferenc elõadó,
rapper, Mohácsi Attila a
Gyõri Nemzeti Színház tagja
- igen nehéz helyzetben volt.

Végül is meghozták dön-
tésüket, kiválasztva a jók
közül a legjobbakat. A leg-
eredményesebben szereplõ
szigethalmi diákok a követ-
kezõk voltak: Pusztai Alexa
(5. c) I., Lukács Cintia( 5.c)
II., és Granc Klára( 4.c) III.
helyezést ért el.
Gratulálunk a nyertesek-
nek, valamint köszönetet
mondunk a felkészítõ taná-
roknak valamint a szerve-
zõknek.

A BÁRÁNYHIMLÕRÕL
Az elmúlt idõszakban
megszaporodott a
bárányhimlõs 
megbetegedések száma 
a bölcsõdében. Ez adta
az apropóját annak,
hogy a betegségrõl,
annak tüneteirõl,
lefolyásáról stb. ejtsünk
néhány szót. 

Bárányhimlõ (varicella) A
bárányhimlõ fertõzõ, csepp-
fertõzéssel terjedõ, piros,
viszketõ, hólyagos kiüté-
seket és lázat okozó, víru-
sos megbetegedés. Rendkí-
vül fertõzõ volta miatt szin-
te mindenki már gyermek-
ként találkozik vele. A bá-
rányhimlõn átesettek álta-
lában egy életre védetté vál-
nak. Lehetséges azonban
második fertõzés is, idõs
korban, az immunrendszer
legyengülése esetén, cytso-
tatikus, vagy steroid ke-
zelésben részesülõ betegek-
nél. A gerincvelõ mellsõ
szarvából kilépõ idegek
idegvégzõdéseinél megbújó
vírusok évekkel késõbb is
okozhatnak betegséget öv-

sömör formájában. A bá-
rányhimlõ általában spon-
tán és jól gyógyul, de szö-
võdmények minden életkor-
ban elõfordulnak, gyakrab-
ban felnõttekben. 

Védõoltással megelõzhetõ.
A gyermekek többsége,
mintegy háromnegyede -
leggyakrabban 3 és 10 éves
kor között - átesik a bá-
rányhimlõn. Újszülöttek rit-
kán betegszenek meg, mivel
- amennyiben édesanyjuk
már immunitást szerzett -
az anyatej révén védettek. A
felnõttek mintegy 5%-a
fogékony bárányhimlõre.

Okai: A betegség kórokozó-
ja a varicella zoster vírus. A
fertõzés cseppfertõzéssel, a
bárányhimlõs beteggel való
közvetlen érintkezéssel, il-
letve testnedvei útján ter-
jed. A még nem védett
személy övsömörös em-
bertõl is elkaphatja a fertõ-
zést közvetlen bõrkontak-
tus útján. 

(folytatjuk...)



KLEINEIZEL ILONA

múzeumpedagógus

Minden hónap bizonyos
napjaihoz kötõdõ hagyomá-
nyok tükrözik a természet-
hez a jeles napokhoz való
viszonyát az embereknek,
és az állatoknak. A hóna-
pokra jellemzõ programok
követik a természet változá-
sait, azokból fakadó dolgos
hétköznapok, jeles ünnepek
sorát.

MÁRCIUS- Böjtmás hava
vagy Kos hava
A tavaszi ünnepkör elsõ hó-
napja a március. Ember, ál-
lat nagyon várja a tavaszt. A
földeket mûvelõ emberek
számára a tavaszi munkák
kezdetét jelenti a szántó-
földeken, gyümölcsösökben,
szõlõben. Vetik a borsót,

zöldségféléket, palántának
a magokat. A krumpli, a
bab is földbe kerül. A mé-
hészek kiengedik a méhe-
ket, a jószágokat is kienge-
dik a szabadba. Virágzik a
hóvirág és selymes köntösét
kibontja a barka is.

Március 12. Gergely napja:
A diákok ünnepe a "Ger-
gelyjárás". Régen a diákok
ezen a napon új tanulótár-
sakat toboroztak iskolájuk-
ba. A falu elsõ házánál
kezdték, minden házba
betérve szépen énekeltek,
csalogatva az új diáknak
való gyerekeket. Énekeikért
ajándékot kaptak, amit
közösen fogyasztottak el az
iskolában. 
Március 18-19-21. Sándor,
József, Benedek: "zsákban
hozza a meleget" tartja a
népi mondás. A gazdák gon-
doskodással kitisztítják a
méhkaptárakat.  A gólyák
érkezése is ezekben a
napokban várható. 

Március 25: Gyümölcsoltó
Boldogasszony napja: Fecs-
kehajtó kisasszony napjá-
nak is hívják. A népi mon-
dás azt tarja, hogy a gyü-
mölcsoltó indítja meg a me-
zõt a növekedésre.  A fecs-
kék is megérkeznek.

Helytörténeti  Gyûjtemény  2315  Szigethalom,  Fiumei  u.  48.    www.varosiszabadidokozpont.hu/muzeum.  E-
mail:  info@varosiszabadidokozpont.hu  Nyitva  tartás: Hétfõ: zárva, Kedd, Szerda: 13:00-16:00, Csütörtök:
Zárva, Péntek: 13:00-17:00, Szombat, Vasárnap: zárva. A nyitva tartáson kívül, igény szerint telefonos
egyeztetés szükséges. Telefon: 06-70-380-76-81; 06-24-401-837. Idõszakos  kiállítás:  2011.  március
16-ttól  Fotótörténeti  kiállítás  nyílik  a  Helytörténeti  Gyûjteményben!

Elérhetõség:  2315  Szigethalom  József  A.  u.  59.    Tel.:  06-224/514-8810  Fax:  06-224/514-8811.  Nyitva  tartás:  Hétfõ:  zárva;  Kedd:  12-119;
Szerda:  9-119;  Csütörtök:  12-119;  Péntek:  9-116;  Szombat:  9-114  Vasárnap:zárva  Honlap: www.hgvk.hu.
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Gárdonyi Géza: Március (részlet)

A tél elhúzódott. Ami kis hó maradt,
felszívta a nap, meg beitta a föld.
Csak itt-ott az árok mélyén egy rongydarab,
mely a fehér király palástjából szakadt.
A parton immár kizsendül a zöld.

Óh ibolyaszemû, mosolygó kikelet,
mennyire vártam már megjöveteledet!
Vártam már télen, kályhám elõtt ülve,
belemélázva a parázsló tûzbe.

Csakhogy itt vagy te szép, te kedves kikelet!
Terítsd ki, terítsd ki, zöld bársony szõnyeged!
Ékesítsd ezüsttel a fûzfa-galyakat!
Árassz ránk napsugárt! Hozd meg a madarat!

A VÁROSI KÖNYVTÁR TÁMOGATÓI
Balla István (Tököl), Balogh Anna és Zsófii, Balogh József,
Bánóczy Istvánné, Benedek Gabriella, Dr. Bokor Péter és
Péterné, Borbély Ida, Czigler Attila, Hajmási Lászlóné,
Hevesi Aranka, Hontváriné Haraszti Katalin, Jobbágy
Ildikó, József Gézáné, Juhász Jánosné, Kleineizel Anikó,
Kleineizel Mátyásné, Kopnyecz Anna (Szigetszentmiklós),
Körmöczi Julianna, Markó Alajosné, Máthé Imréné,
Merészné Kacsora Viktória, Nemes Dezsõ, Ónodi Béláné,
Ónodiné Pethõ Mária, Schmidtné Vizi Zsuzsanna
(Taksony), Steixner Ambrus (Taksony), Szilágyi Ildikó
(Tököl), Torhosi Lászlóné, Vatti család, Zakariás Lajosné.
Támogatásukat köszönjük!

Miszori Sándorné könyvtárigazgató és munkatársai

Olvasni jó, olvasni érdemes!
Újdonságaink

Szakirodalom: 
Havas Henrik - Fencsik Tamás: Apám szép volt- Egy hero-
inista vallomása
Schnakenberg, Robert: Híres szerzõk titkos élete 
Romhányi Tamás: Iszap - Egy katasztrófa természetrajza
Pease, Allan - Pease Barbara: A férfiaknak szex kell, a
nõknek szerelem
Holch Gábor: Mindenki szellemi kalauza Kína
Lipcsey Andersson Emõke: Kés, villa, SMS-Anna néni
illemtankönyve

Szépirodalom:
Schnitzler, Arthur: Tágra zárt szemek
O'Brien, Stacey: Wesley, kedvesem-Egy bagoly és egy lány
története
Logue, Mark - Conradi, Peter: A király beszéde
Révay, Theresa:  A muránói üvegmûves lánya
Vautravers, Maryvonne: Elkóborolt szerelem
Monaldi, Rita - Sorti, Francesco: Imprimatur

Gyermek- és ifjúsági irodalom, 
szakirodalom:
Gyarmati Viktória: Zordongó és Pillepanna barátsága 
Blanchard, Anne - Mizo, Francis - Bloch, Serge: Rebellisek
enciklopédiája
Schubert András: Szöszmösz kardigán és barátai
Riordan, Rick: A Titán átka
Lindell, Unni: Rém Rozi és az éjjeli tanoda
Coville, Bruce: Békát a békának

TISZTELT OLVASÓINK,  
SZIGETHALMI LAKOSOK!
Kérjük, hogy személyi jövede-
lemadójuk 1%-ával továbbra is
támogassák a Hegedüs Géza
Városi Könyvtár tevékenységét!
Adószámunk: 1 6795028-1-13
A felajánlott összeget az épít-
kezés folytatására fordítjuk!
Köszönjük támogatásukat!

INTERNET HASZNÁLAT
Felhívjuk figyelmüket, nagyon
kedvez  számítógép-iinternet
használati  lehetségünkre: 200
Ft/óra. Nyitvatartási idben
várjuk könyvtárunkba! 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
A Hegedüs Géza Városi
Könyvtár, állást hirdet mszaki,
fenntartási munkakör betöltésé-
re (takarítón) (heti 20 órában,
határozatlan idre, 3 hónap
próbaid letöltésével). Jelent-
kezni lehet fényképes önélet-
rajzzal és az iskolai végzett-
séget igazoló dokumentumok-
kal személyesen a könyvtár
nyitvatartási idejében. 
Jelentkezési  határid:  
2011. március 22.
Cím: 2315 Szigethalom József
A. u. 59 . Tel: 06-24-514-810  

Hónapsoroló

FOTÓTÖRTÉNET A HELYTÖRTÉNETI

GYJTEMÉNYBEN!
2011. március 16-július 31-ig
látogatható a Helytörténeti
Gyjtemény idszakos kiállítá-
sa, melynek témája a fotózás
története dokumentumok, fény-
képek tükrében. A kiállítás be-
mutatja a fényképezés sko-
rát, a találmányok alakulását,
a fejldés útját. A régi fényké-
pez gépek és azok tartozékai
betekintést adnak a pillanat
rögzítésének rejtelmeibe. A
régi Szigethalom életét felele-
venít fényképek, és dokumen-
tumok segítségével rövid bete-
kintés ad városunk múltjába.

Helytörténeti
Gyûjtemény  2011  
program  tervezete
Február 18. Farsangi kézmûves foglalkozás
Március 16. Idõszakos kiállítás: Fotótörténeti kiállítás
Április 15. Húsvéti kézmûves foglalkozás
Május 13-14. Múzeumok majálisa
Május 13-án, pénteken az oktatási intézmények és csalá-
dok részére egész napos program keretében kézmûves fog-
lalkozások, és bemutatók tartása. Amatõr fotósok kiállítá-
sának megnyitása "Magyar táj, korok, emberek" címmel.
Május 14-én szombaton családi nap, bemutatók, foglalko-
zások tartása. Az idõszakos kiállítás témájához kötõdõen a
fotótörténeti anyag feldolgozása. 
Szeptember 24. V. Családi szüret - Idõszakos kiállítás
(Mesterségek, mesteremberek) "Mesterségek, mesterem-
berek" címmel kiállítás megnyitása. Családi program kereté-
ben kézmûves foglalkozások és mesterségek bemutatója.
Szõlõ szüretelés, préselés, must kóstolás.
November 11. Márton napi kézmûves foglalkozás
November 25. Advent I. kézmûves foglalkozás
December 2. Advent II. kézmûves foglalkozás
December 9. Advent III. kézmûves foglalkozás
December 16. Advent IV. kézmûves foglalkozás
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Szigethalmi  Városi  Szabadidõközpont  -  2315  Szigethalom,  Sport  u.  4.  Tel:  06-224-8889-2229;  06-770-3334-88894  
web:  www.varosiszabadidokozpont.hu;  e-mmail:  info@varosiszabadidokozpont.hu;  

Ismét egy sikeres kiállítás…
Január közepétõl, egy
bõ héten keresztül volt
megtekinthetõ a
Városi Szabadidõ-
központban 
az idei elsõ kiállítás,
amely témáját illetõen
nagy érdeklõdést vál-
tott ki. Már a megny-
itó is rendhagyóan
kezdõdött, a Fidesz
szigethalmi szervezete
jóvoltából a kiállítás-
ra érkezõket finom
meleg halászlé várta,
így jó lakottan tudták
élvezni a megnyitó
programját, megte-
kinteni a tárlatot és
nem beszélve 
kipróbálnia a 
fiatalabbaknak 
készített játékokat.

KLEINEIZEL ILONA

ZAJZON GYÖRGYI

A kiállítást 1200 fõ látogatta
meg, sok-sok osztály, cso-
port is eljött pedagógusaik
kíséretében. Szívesen jöttek
a családok is nagyszülõkkel,

szülõkkel, gyerekekkel, min-
den korosztály megtalálta
azt, ami õt érdekli. Az idei
Téli tárlat témája a Duna
volt, mely összeköt tájakat,
embereket, és élhetõ köze-
get biztosít számunkra. A
kiállításban látható tárgyak,
eszközök, és dokumentu-
mok betekintést adtak a
Duna élõvilágába, bemutat-
ták annak állatait, növénye-
it. A horgászat, a halászat

eszközeit, és nem utolsó
sorban betekintést engedtek
a környezetvédelem terüle-
teire.  A kiállításban fontos
szempont volt, hogy a fel-
nõttek mellett a gyermekek
részére is készültek olyan
játékok és feladatok melyek-
bõl információkat kaphat-
tak, és reméljük ezeket lát-
va, tapasztalva jobban vi-
gyáznak majd környezetükre. 
A kiállításon érdekes ma-
kettek mutatták be a dunai
hajókat, melyeket egykor
használtak, látható volt egy
4 méteres csónak és tarto-
zékai, amit a mai napig is
használnak. Az interaktív
helyszíneken lehetõség nyílt
játékos formában tanulni. A
kicsi gyerekek fa halacskát
horgásztak, a nagyobbak
számára készültek játékos
feladatok. A horgászat ked-
velõi megnézhették azokat
az eszközöket, melyeket ré-
gen és még ma is használ-
nak.  Kisfilmek segítségével
megnézhették a Duna útját
a Fekete erdõtõl, a Fekete
tengerig. 
Köszönet mindenkinek, aki
hozzájárult ahhoz, hogy ez a
sikeres és tanulságos kiál-
lítás létrejöhetett, fõként az

esztergomi Duna Múzeum-
nak, a Ráckevei Duna-ági
Horgász Szövetségnek, az
Ócsai Madárvárta Egyesü-
letnek, a Fõvárosi Vízmûvek
Zrt-nek, ezen kívül a Gróf
Széchenyi István Általános
Iskolának, a Hegedüs Géza
Városi Könyvtárnak, a rác-
kevei Tourinform irodának,
az Észak Dunántúli Vízmû-
vek Zrt-nek, a Fidesz Sziget-
halmi Szervezetének, a Szi-

gethalmi Horgász Barátok-
nak és az alábbiakban fel-
soroltaknak, akik eszköze-
ikkel vagy munkájukkal se-
gítették a kiállítás megren-
dezését: Bánóczi Emi, Bata
Pálné, Békiné Tornyosi Mária,
Berki Balázs, Csapó Lajos,
Csokonai Lilla, Deák Gábor,
Endrédi Zsuzsanna, Gere
Balázs, Ihász Zoltán, Kleineizel
Anikó, Kleineizel Szilvia,
Kleiner István, Kovács Attila,
Krizsán Péter, Lang Károly,
Lupa János, Merészné Viktória,
Mészáros Sándor, Miklós
István, Mizsei Béla,  Molnár
Gyula, Németh Zsolt, Szatmári
Péter, Sziklavári Sándor,
Szilágyi Gergõ, Szilágyi
István, Tóth István, Vajda
Sándor, Vámosi András, Vá-
rosi Szabadidõközpont.

A  HALÁSZATI

KIÁLLÍTÁSON JÁRTUNK

CSORVÁSI KAMILLA

A múlt héten a 8. C osztály
megcsodálta a halászati kiá-
llítást, ahol sok fontos infor-
mációt is megtudtunk. A
Duna élõvilágával ismerked-
hettünk meg. Például ilyen
tudnivalókat hallottunk: A
Duna a 2. leghosszabb fo-
lyam Európában. 10 orszá-
gon halad át: Németország,
Ausztria, Szlovákia, Ma-
gyarország, Horvátország,
Szerbia, Románia, Bulgária,
Moldova, Ukrajna. Fekete-
erdõbõl ered és a Fekete-
tengerbe folyik. A Duna
vizét és élõvilágát ÓVNI és
TISZTÍTANI KELL! A Duná-
ban rengeteg állat él, ame-
lyeket szintén ÓVNI KELL! 
Ezek közül az élõlények kö-
zül megnevezek párat: eve-
zõlábú rák, folyami szivacs,
hidrák, vízipoloska, folyam-
kagyló, festékkagyló, nagy-
szájú csiga, árvaszúnyog,
kecskebéka, vízicickány, ví-
zipocok, vidra. A ragadozó-
kat elsõsorban a vörös róka
és a görény képviseli. Sok
nemzeti park igyekszik meg-
õrizni a Duna szépségeit. Pl:
Felsõ-Duna Nemzeti Park,
Duna-Ipoly Nemzeti Park. A
dunai halászok a régi szer-
számok közül ma is hasz-
nálják a varsát (vörse), a
kocahálót, a vészit, a táplit,
a merengölõt. Dr. Solymos
Ede etnográfus szentelte é-
letét a dunai halászat felku-

tatásának. Amikor vége lett
az ismeretterjesztésnek le-
hetett játszani kirakót, egy
hal szájából kellet 1-2 mé-
terrõl bedobálni a kis hala-
kat. Lehetett "horgászni", el-
játszani egy dallamot vízzel
tele poharak ütögetésével és
kitalálni, hogy milyen kör-
nyezetben vagy hol élnek a
megadott állatok. Remélem,
hogy sok ember ellátogatott
a kiállításra, mert nagyon
tanulságos, érdekes és játé-
kos volt. Én nagyon jól érez-
tem magam!

SZIGETÜNK FOLYÓJA

NÉMETH GÁBOR

Szigethalmon megrendezés-
re került a magyarországi
folyókat, tavakat védõ kiál-
lítás. Manapság kevesen
tudják, hogy vizeink élõvilá-
ga és tisztasága mennyire
fontos. A Duna, mint két
kar öleli át a Csepel-szige-
tet. Sajnos az emberek elfe-
lejtik, hogy az élet alapja
maga a víz, ezért vigyáz-
nunk kell rá. A kiállítás
megmutatta, hogy, az ember
már évszázadokkal ezelõtt a
maga hasznára fordította a
víz erejét; kutakat épített,
hajókkal messzi tájakra
jutott el és persze az olyan
hétköznapi dolgok, mint a
betevõ falat megszerzésére,
is a víz erejére volt szükség.
A Duna élõvilága gazdag
halállománnyal büszkélked-
het, de ha nem becsüljük
meg akkor nyomtalanul
elvész. A kiállításon érdekes
makettekkel mutatják be a
dunai hajókat, melyeket
egykor a Dunán lehetett
látni. Egy csónakot, amely a
Duna habjait szelte, is meg-
tekinthették a látogatók. A
kicsi gyerekeknek "halászni"
és harcsát "etetni" is lehe-
tett. Remélem, sokakat el-
gondolkodtat ez a kiállítás,
és meggondolják mielõtt szeny-
nyezni kezdenék folyóinkat.

KIFOGTAM AZ

ARANYHALAT

TAKÁCS GÁBOR

Szent István Általános
Iskola, Szigethalom

Ha január, akkor Téli tárlat.
Immár hagyományosan fel-
kerekedett osztályunk a 8. c
hogy megnézzük a Városi
Szabadidõközpontban a ha-
lászati kiállítást. Az ajtóban
Ica néni fogadott bennünket
és a négybajuszú Hajós ka-
pitány. A kiállítás a Duná-
hoz és a vízhez is kapcsoló-
dott, így elõször különbözõ
kútmodellekkel ismerked-
tünk meg, mellyel az embe-
rek a maguk erejével emel-
ték ki a vizet a földbõl. Ica
néni beszélt a dunai áru-
szállításról is, bemutatva
egy uszályt és egy vízimal-
mot. A kiállításon volt egy
csónak is a hozzá tartozó
eszközökkel, ezt vízparti ál-
latok vették körül. Láttunk
régi halászati eszközöket,
hálókészítõ szerszámokat.
Nekem nagyon tetszettek a
természet fotók is. A kiállí-
tás végén egy kicsit vissza-
változtunk elsõsökké. A
nagy harcsa szájába egymás
után dobáltuk a kishalakat.
Egy kis horgászásra is ma-
radt még idõ. Én természe-
tesen kifogtam az aranyha-
lat. Azt kértem tõle, hogyha
nyáron horgászni megyek,
küldje el hozzám valamelyik
nagy testvérét. Az osztállyal
utoljára voltam a Téli tárla-
ton, de jövõre is szívesen
eljövök.

KÖVETKEZÕ

KIÁLLÍTÁSUNK:
"Játékos tudomány - A fizi-
kai csodái" elmés játékok,
interaktív kiállítás, melyet
április 4-tõl 8-ig 8:00-18:00-
ig lehet megtekinteni min-
den nap a Városi Szabadi-
dõközpontban. Belépõ díj:
egységesen 350 Ft



ELÕADÁS
Az  Élhetõbb  Életért  Alapít-
vány  és  a  Szigethalmi  Élet-
módváltó  Klub  2011.  már-
cius  31-één  17,30-kkor, a Szi-
gethalmi Városi Szabadidõ Köz-
pontban tartja elsõ klubfog-
lalkozását.
Téma: A XXI. század
táplálék-kiegészítõi, vita-
minok, nyomelemek. Ven-
dég: Domokos Zsolt, a Táp-

lálkozás Felsõfokon könyv
írója. Sok szeretettel várunk
minden érdeklõdõt.

KKÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük Ihász Zoltánnak
a Városi Szabadidõközpont
díszítéséhez felajánlott fotóit.

Kérjük, támogassa egye-
sületünket személyi jövede-

lemadójának 1 %-val.
Adószámunk: 18721333-1-
13. Köszönjük!!

Fellépõk
1. Sipos Zsuzsanna Budapest- elõadómûvész -slágerek
2. Szabó Gyula Halásztelek- magyarnóta-énekes
3. Tuboly Bella - slágerek
4. Rubay László Budapest - slágerek
5. Fekete Mária Magdolna Pilis - slágerek
6. Tuboly Bella: Rendek Rózsika - Humor show

7. Turi Erika hastáncos
8. Szálkai Judit Szigetszentmiklós - csárdások
9. Léka Klára Budapest - slágerénekes
10. Szilágyi Erzsike és a Piros rózsák - cigánydalok
II. részben Kadlott Karcsi elõadómûvész- a szünetben dedi-
kálja lemezét. Helyszín: Szigethalmi Városi Szabadidõközpont
Sport u.4. Szervezõ: TUBOLY BELLA /06/30-492-4539/
Zenehangosítás: Domonkos István. Konferál: Bóka Péter
Szeretettel várjuk a szigethalmi lakosokat e vidám hangu-
latú Nõnapi mûsoros délutánra. Belépés: ingyenes
Szponzorok: Ilcsi virágbolt, a köztemetõ mellett, Gábora István
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TANFOLYAM

Kis  létszámú,  30  órás,  kez-
dõ  szintû  számítógépes
tanfolyam  indul  áprilisban
a Városi Szabadidõközpont-
ban. Tanfolyam ára: 30 000 Ft.
Kedvezmények: kismamák-
nak, nyugdíjasoknak 10 %,
saját laptop használata e-
setén további 10 %, vala-
mint két részletben történõ
fizetési lehetõség.
A  részletekrõl  tájékozódhat
a http://www.varosiszaba-
didokozpont.hu/ Tanfolya-
maink menüpont alatt, vagy a
+36-24/889-229-es telefon-
számon  Jakab Juditnál. 

CCIVIL FFÓRUM

Szeretettel várjuk a civil
szervezetek vezetõit, tagja-
it, illetve a helyi civil élet i-
ránt érdeklõdõket a követ-
kezõ civil fórumra.
Idõpontja:  2011.  április  1.
péntek,  18  óra.  Helyszín:
Városi  Szabadidõközpont  -
zöld  terem  (Szigethalom,
Sport u. 4.)

BBABA-MMAMA KKLUB

Szeretettel várunk minden
babát 2 hónapos kortól és
minden kedves mamát és
papát júniusig minden
szerdán  10-112  óráig  a
Városi  Szabadidõközpont-
ban. Érdeklõdni lehet 06-
20-237-2519-es telefon-
számon.

NÕNAPI MÛSOROS ELÕADÁS
2011. március 12. 15 óra

Lábápolás télen is
BÉRES ANDREA

Kéz -  Lábápoló,mûkörömépítõ
Diplomás szakoktató
beresandi@citromail.hu

Tavasszal, a nyár közeledté-
vel mindenki nagyobb gon-
dot fordít a lábápolásra, hi-
szen a nyitott cipõk, rövid
szoknyák évszakában ez is
a jó megjelenés fontos ré-
szét képezi. Azonban télen
sem szabad elhanyagolni az
egész évben fáradtságot
nem tûrõ lábak gondozását.
Lábunk egy életen át jó szol-
gálatot tesz; annak ellenére,
hogy teljes testsúlyunk rá-
nehezedik, egy életen át

fáradhatatlanul teljesíti fe-
ladatát. Sajnos nem egyszer
csak akkor fordítunk ápo-
lására kellõ figyelmet, ha
arra már valóban szükség
van. Nyáron nagyobb gon-
dot fordítunk a szõrtelení-
tésre, a bõrápolásra, s a
megfáradt lábfej gondozá-
sára, télen azonban hajla-
mosak vagyunk megfeled-
kezni errõl a kevésbé látta-
tott testrészrõl. Változtas-
sunk hozzáállásunkon, s
ápoljuk ezentúl télen is ha-
talmas odafigyeléssel! Ké-
nyeztessük, kúráljuk meg-
fáradt végtagjainkat, s ha
lehetõség adódik pihentes-
sük kicsit õket.  A talpra ne-

hezedik a legnagyobb test-
súly, s ha ezt a hatalmas
megterhelést egy helytelen
felépítésû, kényelmetlen ci-
põvel is tetézzük, könnye-
dén kialakulhat bõrkemé-
nyedés, vagy tyúkszem
(nem is beszélvén a hosz-
szabb távú egészségkárosító
hatásról, hiszen bütyök,
kalapácsujj és lúdtalp egya-
ránt lehet következménye a
kényelmetlen, rosszminõsé-
gû lábbelinek.) A cipõ kon-
formítása,  anyaga, megfele-
lõ mérete és tartása mellett
azonban még egy dologra
oda kell figyelnünk: a sarok
magasságára, hiszen a túl
magas, és a túl alacsony sa-
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rok egyaránt gerincproblé-
mákat, láb- és hátfájást o-
kozhatnak. Legjobb lenne
ha 4 hetente szakember
kezelné lábainkat amennyi-
ben ezt nem tehetjük ,hogy
szakemberhez fordulunk
akkor otthon mindenképp
ápoljuk. Természetesen ha
nem is minden nap, de he-
tente egyszer egy negyedó-
rás lábfürdõ csodákat tehet,
pedikûrözés elõtt pedig e-
gyébként is kötelezõ. A

meleg vízbe tetszés szerint
áztathatunk gyógynövénye-
ket vagy cseppenthetünk
illóolajakat: a levendula fel-
frissíti a láb bõrét, a zsurló
a fáradt és izzadt láb ellen-
szere, a kakukkfû tisztít, a
lestyán pedig természetes
dezodor. Ha a lábfürdõ cél-
jára szolgáló mosdótál aljá-
ba néhány kerekded, folya-
mi kavicsot helyezünk, má-
ris indulhat a testet és a
lelket egyaránt ellazító láb-

fürdõvel egybekötött talp-
masszázs! A különbözõ
fürdõsók és gyógynövények
egyébként is nagy segítséget
jelentenek a téli idõszak-
ban. A zárt, meleg, ám sok-
szor átázott lábbelik ked-
vezõtlen környezetet biz-
tosíthatnak a lábnak. A só
nemcsak fokozza a vérke-
ingést, de a pórusokat is
összehúzza, emellett erõs
tisztító hatással rendelkezik,
használható bõrradírként, s
a verejtékezés mértékét is
csökkenti. Csakúgy, mint
egy másik õsi gyógymód az
ecetes víz, mely garantáltan
napokra eltûnteti a kelle-
metlen lábszagot, ami so-
kak életét megkeseríti. 

NÉHÁNY TIPP A LÁB KÖRMÉNEK

ÁPOLÁSÁHOZ:  
- Mindig áztassuk lábainkat
legalább 10-15 percig pedi-
kûr elõtt!
- Lehetõleg ne vágjuk, ha-
nem reszeljük körmeinket!
- Válasszuk mindig a szög-
letes fazont, soha ne vágjuk
be a körmöt, reszeljünk e-
gyenes formát!
-Soha ne vágjuk le a köröm-
ágy bõrét, inkább óvatosan
toljuk vissza!
- Bánjunk roppant óvato-
san az eszközökkel, hiszen
kisebb sérülés is komoly
fájdalmakat, és gyulladást
okozhat!
- Soha ne használjuk más
pedikûrkészletét!
- A körömlakk alá mindig
fessünk egy réteg alapozó
lakkot!

V. HALOM KUPA - karate verseny

Február 12.-én immár tizenegyedik alka-
lommal került megrendezésre a Halom Ku-
pa utánpótlás karate verseny, a Seizan Ka-
rate-Do Sportegyesület rendezésében. A
verseny célja, hogy mind a felnövõ karatés
generáció, mind pedig a fiatal bírók és ed-
zõk gyakorolhassanak. A késõbbiekben
minden kis tapasztalat morzsa - amit az

ehhez hasonló versenyeken gyûjtenek -
hasznos lesz számukra, amikor egy kvali-
fikációs, vagy nemzetközi versenyen kell
majd helytállniuk. A rendezvényen közel
500 fõ vett részt, mint rendezõ, bíró, ver-
senyzõ vagy nézõ. Az ünnepélyes megnyitón
a DVTV munkatársai mellett jelen volt Fáki
László polgármester, valamint a rendezvény
támogatói közül Fodor Ilona a Páratlan cuk-
rászdától, Farkasné Horák Tímea a S.W.A.T.
Team 2007 Kft-tõl, Komjátiné Csesznok Éva
a Tuti Étterem és Pizzériától, Székely Sándor
a Székely Budo-Sporttól és a ráckevei Aqau-
Landtól Karczagi Sándor képviseletében
Kolter Gábor. Érkeztek versenyzõk Buda-
pest több kerületébõl (XIX, XX, XXI, XXIII),
Dunaharasztiról, Halásztelekrõl, Sziget-
szentmiklósról, Kulcsról, Simontornyáról,
Tökölrõl és Várpalotáról. A verseny fõbírája
Kisszékelyi Gergely volt. Az ovis és kezdõ
gyerekek kihon (leegyszerûsített forma-
gyakorlat), valamint szivacskumite (küzde-
lemre rávezetõ játékos gyakorlat) verseny-
számban indulhattak, a haladóbb karaté-
sok pedig kata (formagyakorlat) és kumite
(szabad küzdelem) mérkõzéseken mérhet-
ték össze tudásukat. A verseny az izgalmak
ellenére, amit a csapattársak és szülõk
szurkolása okozott, fennakadás nélkül
zajlott le.Az elmúlt 6 hétben a szigethalmi-
ak három gyerekcsoportja hat edzõ segít-
ségével készült a versenyre. A fehér övesek

JUHÁSZ FERENC EMLÉKVERSENY
Nyílt kempo világkupa

A Juhász Ferenc Emlékversenyt 2003 óta minden évben
megrendezi a Magyar Kempo Szövetség, mesterünk halálá-
nak emlékére. Ami 2003-ban csak egy egyszerû megem-
lékezésnek indult, az mára a honi kempo versenyek rang-
sorában a legelõkelõbb helyen szerepel. Elmondhatjuk,
hogy az elsõ alkalom óta jelentõs fejlõdésen ment keresztül
a verseny.
2004-2005-ben 3 országból 180-200 fõs résztvevõje volt
rendezvénynek, de hazai viszonylatban már akkor is jelen-
tõs versenynek minõsült. 2009 óta 3 naposra bõvült ver-
seny, a megnövekedett nevezõi létszám miatt, ami 2010-
ben már 6 országból 358 fõ volt, ez 606 nevezést jelentett.
Versenyünk népszerûsége többek között annak is köszön-
hetõ, hogy nyílt, így nem csak a versenyzõk, hanem a
különbözõ stílusok is megmérettethetik magukat. Tavalyi
rendezvényünkön már több mint 20 stílus vonult fel. A
tavalyi sikeres rendezés után idén is csapatunk, a Dojo
Lovász kapta a megtisztelõ és egyben nehéz feladatot. A
február 11. és 13. között lezajlott versenyünkön a tavalyi-
nál is nagyobb létszámú, 413 fõ nevezett. 12 országból 68
csapat küldte el harcosait erre a rangos rendezvényre. Már
a kezdet is fergeteges volt. A megnyitó beszédek után japán
taikó dobosok koncertje különleges hangulatotteremtett,
ezzel megalapozta a verseny atmoszféráját. A pénteki na-

pon katával indult a verseny. Különbözõ korcsoportokban
mérhették össze a tudásukat a versenyzõk. Majd a szink-
ron katák következtek, ahol három tagból álló csapatok
mutatták be összehangolt mozgásukat. Az ezután követ-
kezõ fegyveres katában különbözõ fegyverek (kard, bot,
stb.) használatát tekinthettük meg, látványos formagya-
korlatok keretében.  
A versenyszámok és az éremosztás közötti szünetben a
Danceland TSE táncosai szórakoztatták a nézõket. Ezen a
napon az utolsó versenyszám az önvédelem volt, ami a
kempo nagyon fontos része. Itt életszerû támadások ellen
kell a versenyzõknek bizonyítani tudásukat. Ezen a napon
csapatunkból Balogh Péter katában és fegyveres katában,

heti három, a színes övesek
pedig heti öt foglalkozáson
vettek részt. Az állóképes-
ségi és technikai  edzések-
nek, valamint a taktikai ok-
tatásoknak végül meg lett
az eredménye. A begyûjtött
14 arany, 19 ezüst és 19
bronzéremmel 8. alkalom-
mal voltunk a legeredmé-
nyesebb csapat az elmúlt 3
év folyamán.
A Halom Kupa lezajlott, de
az éves munka igazán csak
most kezdõdik. A csapat
egyik része a márciusi öv-
vizsgára összpontosít. Míg a
versenyzõi csapatra újabb
felkészülési idõszak és ú-
jabb megpróbáltatások vár-
nak. Köszönjük a támoga-
tóknak, hogy segítségükkel

létrejöhetett ez a csodálatos
rendezvény. Köszönjük a
szülõknek a sok segítséget,
az edzõknek a kiváló mun-
kát és a gyerekeknek a re-
mek helytállást.
Gratulálunk az egész Sport-
egyesületnek! A fotókat
készítette: Szilvási Anett és
Kovács Krisztián.
További információ:
http://www.seizan.hu.
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NÁD BÉLA

A Szigethalmi TE tiszteletbeli elnöke

A cím erõs plágium, de igaz! Február 12-én 331 turista és
tucatnyi rendezõ konstatálhatta ezt a tényt! Mi, a Sziget-
halmi TE gyalogló különítménye (a rendezõgárda más tész-
ta) zömmel a 10 kilométeresnek hirdetett (megsúgom 8 se
volt) városismereti sétának veselkedtünk neki. A rajtban
kis sorállás, elõreengedtük a hosszabb táv deli bajnokait
és bajnoknõit. Nekik ott lesz a fenyegetõ alkony. Miután az
itinert és a jó öreg gumicumit (hû-magyarosan- retro feel-
ing) magunkhoz ragadtuk, nekibuzdultunk. Már a város-
ban egy kis új csoda kápráztatott el. Nagy királyaink
lakóhelyével átellenben megbabonázott egy meseszép ját-
szópark. Ha a jövõ magyarjai ilyen játszótéren nyüzsöghet-
nek, lesz itt még szõlõ és lágy kenyér. Van itt manó, lovag,
törpe, útvesztõ, kápolna… Öröm látni, hogy itt erre is van
pénz! A Fõ utca végén a Mátyás szobor hátoldalán aztán
megleltük az elsõ választ (4-et kerestünk) egy Visegrád
háborús hõseire emlékezõ strófában:

" Mátyás király földje szülte-küldte õket-
Magyar igazságért halni egy sem félt!
Távol- és közelmúlt bízvást egybenõhet:
Bennük Visegrádnak õsi lelke élt!"

Öröm volt látni a kis buksikat, ahogy olvasták. Vajon a
vetett mag megfogan? Kis kitérõ Görgei (Görgey) Artúr
emléktáblájához. Nagy ember kis, de mindig látogatott
táblája ez. A Salamon toronytól már incselkedik a retiná-
val az ezüstkifli. Kis szuszogtatás és hipp-hopp a Görgei-
bércen vagyunk. Itt a 2. válasz. Ha elfogadsz kedves
túratárs egy tanácsot, ilyenkor télen gyere a bérchez.
Nyáron a zöldellõ természet elrejti az ilyenkor a vékony

ágpilickák közt feltáruló csodát. A Börzsöny
meseszép kúpjait, a Dunakanyar kurfniját,
ahol itt a kis pilickauszályok haladnak
lomhán. A sípálya kihalt, múlt héten még
százával nyüzsögtek itt a síelés szerelmesei.
Most tityi-totyi sár a peremen, masszív jég-
felület a pályán. A Nagy-villámi tanösvény
10-es tábláján a gyapjaslepke a megfejtés.
Hármat már "behúztunk" a 4 kérdésbõl. A
sípálya tetején 20 méteres hopp segíts fel
szakasz vár ( a gyerekek persze élvezik).
Kósza ötlet! Toronyiránt a Zsitvay-kilátó-
hoz! Legyen meg a közakarat! 20 méter
felfelé után rájövünk (a zöm)- "nagy embe-
reknek" is lehet "nagyon buta" gondolata.
Vissza a turistaútra! Pár zerge-gekkó keve-
rék tanítványom csak feljut a sípályán.
Tessék csak rajtuk doppingtesztet végezni! 
A Zsitvay-kilátó gyönyörû, így kívülrõl. Be
most sem jutunk! A tábláról kiderül a 11-es
fõút pont 58 percre van… Megvannak a

válaszok, vissza célba! A kék sávon
ereszkedünk. A várnál nagy a nyüzsgés,
szépítik a pavilonsort! Ráfér! Kis kitérõ a
Viktorin emlékhez, ezt muszáj, mert szép.
Kis kerülõ a Viktorin sétányon nem muszáj,
de szép. A célban kitûzõ és szénhidrát
vételezése. A meleg tea azért elkél, ugyan a
szívem nem tiszta jég (Demjén után
szabadon), de azért az ízületi folyadék jege-
ces.  Kellemes séta, jó társaság, remek kör-
nyezet. Nekem ennyi több mint elég. Jövõre
január 7-én remélem még 331-nél is többen
leszünk. Akkor lesz 15 éves a Szigethalmi
TE. Remélem, sokan jönnek el, hogy egy
kellemes sétával, jó társaságban és remek
környezetben együtt ünnepeljünk!

Egy kis  statisztika:
10 km     108 induló        108 teljesítõ
25 km     172 induló        172 teljesítõ
50 m        51 induló          49 teljesítõ
össz.:      331 induló        229 teljesítõ

Visegrád,  Visegrád
Te  csodás…

Balogh Tamás katában és önvédelemben, Mészáros Márk
önvédelemben állhatott a dobogó legfelsõ fokára. Szabó
Attila katában, Mészáros Márk fegyveres katában a har-
madik helyen végzett. Telek Attila katában negyedik, Ju-
ráncsik Patrik önvédelemben negyedik helyet ért el. Szom-
baton a light contact küzdelmekkel indult a nap. A rekord-
számú nevezõ komoly feladat elé állította a szervezõket. Öt
páston folytak a küzdelmek, amik még így is délutánig tar-
tottak. Light contactban Balogh Tamás és Barna József az
elsõ helyen végzett, Lakatos Katalin és Telek Attila má-
sodik, Juráncsik Patrik harmadik, Harczi Márk és Szabó
Attila negyedik lett.
A Kobudo fegyveres harcmûvészeti stílus bemutatója és az
éremosztás után a chikara kurabe küzdelmek következtek.
Itt három menetben bizonyíthatnak a versenyzõk. Az elsõ
menetben ütés-rúgás, a másodikban dobástechnika, a
harmadikban pedig földharc zajlik. A chikara kurabe ver-
senyszám csak a mi versenyeinken található meg, de
szívesen kipróbálják magukat benne más stílusból érkezõ
harcosok is. Csapatunkból Szabó Attila a második, Barna
József a harmadik helyen végzett kategóriájában. A szom-
bati nap kemény megpróbáltatása után a szervezõk felada-
ta még nem ért véget. A küzdelmek befejezése után még
közel három órát vett igénye a terem átrendezése (ring
állítás), a másnapi kemény csatákhoz.
Vasárnap a ringben a full contact, a két páston pedig a
knock down küzdelmek zajlottak. A közönség legnagyobb
örömére, színvonalas és kõkemény küzdelmek sora
következett. A Dojo Lovász csapata amellett, hogy a csa-
patversenyen az elõkelõ második helyen végzett, szervezés-
bõl is jelesre vizsgázott. A csapatok elégedetten térhettek
haza.
Örömmel találkoztunk ismerõs nézõkkel és vendégekkel a
tököli versenyen, szeretettel várjuk õket a soron következõ
Szigethalmi Utánpótlás Kempo Kupán is, ami március 12.-
én, a gróf Széchenyi István Általános Iskolában kerül
megrendezésre. Ezúton is köszönjük támogatóinknak,
hogy segítettek színvonalassá tenni rendezvényünket, és
persze a több mint 30 fõs rendezõi gárdának, akiknek
önfeláldozó munkája nélkül nem jöhetett volna létre ez a
nagyszerû verseny.

A Szigethalmi TE ajánlata a természet
barátainak márciusra
Márciusra 20-án egyesületünk vezetett túrát szervez. Cél a Naszály! A Vác fölé magasodó
megsebzett 600-as csúcs. Két táv közül választhatnak az érdeklõdõk. A rövidebb 7 és fél
kilométeren több 300, míg a hosszabb 18 kilométeren csaknem 800 méteres szintemel-
kedést kell leküzdeni. Mit láthat, aki eljön? A Katalinpuszta határában álló Rockenbauer-
kopjafát. (Ki ne emlékezne a "milliólépéses" EMBER-re?!) A gyadai tanösvény gondozott
patakközépen pallósétás, billenõhidas útjait. Aki a hosszabb távra vállalkozik, az a Na-
szály mészkõragyás tetejérõl körbepillantva gyönyörködhet a Cserhátban. Láthatja a ta-
vasz nekibuzdulását. A buszokra jelentkezni Szabó Józsefnél lehet. A túráról további
információkat a nadbela@invitel.hu e-mail címen lehet kérni. Gyertek velünk, fedezzük fel
együtt hazánk ezernyi apró (vagy tán nem is apró) csodáját! 

Nád Béla

HAGYOMÁNYOK ÉS RECEPTEK
MÁRCIUS

BÖJTMÁS HAVA
„Böjt-mmáshó  földdbbe  hintett
tavasz  magokat,
Szlt  hajtat,  fákat  oltat,
szép  gyümölcsöket

SSUHAI TTÍMEA

Március (si magyar nevén,
Kikelet hava) az év harmadik,
31 napos hónapja a Gergely
naptárban. Március nevét
Marsról, a háború római
istenérl kapta. Az ókori Ró-

mában szerencsét hozónak
tartották, ha a háborút ez id
tájt indítják. A 18. századi
nyelvújítók szerint a március:
olvanos. A népi kalendárium
Böjt máshavának (vagy más-

képpen Böjtmás havának) ne-
vezi. Március havához több
ünnep, szokás és népi idjós-
lás tartozik: - Ha Gergely
megrázza szakállát, havazást
jelent. - Ha Sándor, József és
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DOMONKOS ISTVÁN

TÕZSDECÁPÁK
A pénz nem alszik 

(Wall  Street:  Money  Never
Sleeps)  színes,  magyarul
beszélõ,  amerikai 
filmdráma,  135  perc,  2010
A tõzsdecápákban Gordon
Gekko (Michael Douglas)
1987-ben jelent meg a
filmvásznon. Oliver Stone
kultikus filmje olyan siker
lett, amit nem lehetett nem
folytatni. 23 év elteltével
Stone elkészítette a folyta-
tást. 2010-et írunk Gordon
most szabadult a börtön-
bõl. Fiatal kori önmaga
szerint a világon pénzért
bármi megvásárolható, sem-
mi sem drága, semminek,
senkinek nincs értéke, ér-
telme. Pénz, nõk, siker, csil-
logás. 
Vagy teljesen megváltoz-
tatta a börtön? Látja már az
emberi kapcsolatok érté-
két? Családját teljesen el-
vesztette, a lánya, Winnie
(Carey Mulligan) éppen az
esküvõjére készül egy feltö-
rekvõ brókerrel, Jacobbal
(Shia LaBeouf). Gekko a
családi béke kedvéért szár-
nyai alá veszi a kezdõ ideal-
ista bróker fiatalembert.
Sikerül-e visszaszereznie
lánya szeretetét?

Értékelés: 8/10

TRON: 

Örökség
(TRON:
Legacy) 
színes,  magyarul
beszélõ,  amerikai
akciófilm,  126
perc,  2010  
1982-ben került
a mozikba a Tron.
Igazi kult filmmé
vált - a "DOS-ban
íródott Mátrix".
Kevin Flynn (Jeff
Bridges) a világ
legjobb videojáték
fejlesztõjeként a
80-as években
létrehoz egy digi-
tális világot, a-
mely a mi vilá-
gunktól eltérõen,
egy teljesen új
szabályrendszer-
rel mûködik. Egy
félig komputer fé-
lig emberi világ.
Nagy várakozás
övezi Flynn mun-
káját, ám õ hirte-
len és nyom nél-
kül eltûnik. 2010-
ben Sam Flynnt

(Garrett Hedlund), az önfejû
27 éves fiút nem hagyja
nyugodni apja rejtélyes el-
tûnése. Amikor Sam egy
különös jelzés után kezd el
nyomozni, egy digitális vi-
lágba csöppen. Szörnyû
titokra derül fény, és a tö-
kéletes világ illúziója telje-
sen összeomlik. A film elsõ
része korszakalkotó, hiszen
ez volt az elsõ mozi, amely
teljes egészében számítógé-
pes technológiával készült.
A fogadtatás mindent felül-
múlt. (Hozzá kell tennünk,
hogy Bill Gates grafikus
operációs rendszere csak
1983-ban jelent meg!!!) A
folytatás 2 számítógépes já-
ték, amely a TRON univer-
zumra épült, a rajongóknak
pedig 28 évet kellett várni a
második részre. A történet
nem bonyolult, senki ne
számítson Shakespeare-i
magaslatokra. Már nem is
korszakalkotóan új, nehéz
azzá válnia egy Star Wars,
Terminátor, Avatar után.
De a képvilág újra korszak-
alkotó, elképesztõ. Egyik
filmben sem láttunk ilyen
formájú épületeket, repülõ
szerkezeteket, jármûveket.
A versenyek és harcok is
megállják a helyüket, mind
2d-ben, mind 3d-ben, és
IMAX-ben gyönyörû, bár
senki se számítson Came-
ron kék lényeire. Ja és 7.1-
es DTS hangzás a vájt fülû-
eknek. 

Értékelés: 8/10 

Benedek napokon süt a nap,
akkor hosszú, meleg nyár
várható, ha nem süt, akkor
hosszú, lucskos sz lesz. Sán-
dor, József, Benedek zsákban
hozzák a meleget 

MMáárrcciiuuss  11..      
A meteorológiai tavasz
kezdete.
MMáárrcciiuuss  88..      
Nemzetközi nnap 
MMáárrcciiuuss  1155..  
Magyar Köztársaság
nemzeti Ünnepe
MMáárrcciiuuss  2211. 
A tavaszi napéjegyenlség, a
csillagászati tavasz kezdete
és a Költészet világnapja.

Szigethalmon az els hétvé-
gén Fittlesz Napot tartanak és
még a halak jegyében járunk
ezért egy fokhagymás halfilét

könny tavaszi saláta receptet
ajánlók ami gyorsan elkészít-
he t .

FFOKHAGYMÁS HAL SZELET

Én tengeri hal filét szoktam
venni személyenként 2 szelet
kiolvasztás után fszerezem
sóval, borssal és fokhagymá-
val bekenem ezután lehet
pirospaprikás lisztben meg-
forgatom és forró olajban
ropogósra sütöm.
Ha van idm akkor a halat 1
nappal eltte befszerezem,
fokhagymázom, fehérborral
meglocsolom htbe rakom.
Olajozott tepsibe teszem a
szeleteket és szalonna csíkok-
kal befedem. Sütben kb. 25
perc alatt megsütöm. Tálalás-
kor aki szereti pici citromlével
meglocsolhatja. Sült krumpli-

val és a tavaszi salátával tálalom.

TTAVASZI SALÁTA

A tavaszi salátához uborkát,
paradicsomot, paprikát, ret-
ket, saláta levelet össze dara-
bolok lehet csíkokra vagy
kockára is ízlés szerint. 
A majonézhez 1 tojássárgáját
sóval, kicsi mustárral, pár
csepp citromlével habvervel
összekeverjük majd folyama-
tos keverés közben nagyon
lassan hozzá adjuk az olajat 
addig míg el nem válik az
edény falától ezzel kész a
házi majonéz amit ezután
ízesítünk tejföllel vagy jog-
hurttal, mustárral, borssal, cu-
korral ízlés szerint.
Ezzel az öntettel leöntjük a
salátát és htben félórát állni
hagyjuk. Jó étvágyat kívánok!

A címben szereplõ kérdés
nagyon fontos, és 
eldöntendõ, hiszen a 
sók a szervezet számára
nélkülözhetetlenek
ásványok, a folyadék-
terek ionjait adják. 
Ezen ionok mennyisége
és aránya,
nélkülözhetetlen a
szervezet egészséges
egyensúlyának 
fenntartásához. 
Só alatt nem a 
konyhasót értjük, 
hanem a természetes 
formában bányászott
vagy tengeri sókat. 

HARIS ÉVA

Szigethalmi Életmódváltó
Klub

Só és só között hatalmas a
különbség. A természetes
formában megtartott sók-
ban a periódusos rendszer-
bõl 84 elem megtalálható,
csak a nemesgázok marad-
nak ki. Az asztalunkra
kerülõ konyhasót közel
2000 kémiai eljárással fi-
nomítják, és az eljárás
közben eltûnik 82 elem és
csak a Na és a Cl marad
összetevõként. A "hasznos"
elemek kivonása a termé-
szetes sóból gazdasági o-
kokra vezethetõ vissza, hi-
szen a NaCl 93%-a ipari fel-
használásra kerül (mosó-
szerek, PVC, lakk), 6%-a
tartósítószerként kerül for-

galmazásra, és összesen
1%, ami a konyhaasztalra
kerül, mint étkezési só.
Igaz, ez az 1% visszafordít-
hatatlan egészségkárosodá-
sokhoz vezethet, de a gaz-
dasági érdekek még erõ-
sebbek az egészségtuda-
tosságért harcolóknál.

Az ipari felhasználásra
szánt NaCl-ot a szerveze-
tünk sejtméregként kezeli,
és próbálja semlegesíteni,
de mivel a napi ajánlott 0,2
gramm helyett egy átlag
európai ember 12-18 gram-
mot fogyaszt, a vízben való
feloldása szinte lehetetlen
sejtpusztulás nélkül. A
szervezetünk kénytelen ki-
kristályosítani a konyhasót,
ezzel pedig hosszútávon
károsítja az ereket, a vesét
és az ízületeket is, melyek-
ben ezek a kényszerbõl szü-
letett sókristályok kicsa-
pódnak.

Egy picit érdemes még
mélyebbre ásni a só hosszú
távú hatásainak tekinte-
tében, hiszen a nátrium el-
engedhetetlen ahhoz, hogy
megtartsuk a vízegyensúlyt
az összes szövetünkben, és
a folyadékokét a szerveze-
tünkben. A probléma a fen-
tebb már említett mennyi-
ségben van: a Na vizet tart
meg a szervezetünkben, ha
sok a bevitt nátrium, akkor
megnõ a vér tömege, ezzel
vizenyõ keletkezik, és a
szívre egyre nagyobb teher

hárul. Következésképpen,
megemelkedik a vérnyo-
más, kimerül a szív. Ha még
mindig nem sikerült meg-
gyõznöm az olvasót, hogy a
konyhasót le kell váltani
természetes sókra, akkor
folytatom a káliummal, hi-
szen ma már több asztali
sóként emlegetett termék
igen magas százalékban
KCl-ot is tartalmaz. A vér-
ben a káliumkoncentráció 5
mmol/l viszont 7 mmol/
liternél, már meg áll a szív.
Egyes kutatóorvosok, állítá-
sa szerint, egy átlagos súlyú
felnõtt, napi ürített kálium-
mennyisége, 2 liter folyadék
elfogyasztása esetén  0,39 g,
ami megegyezik azzal a
mennyiséggel, melynek pót-
lására szükségünk van.
Más kutatások azt állítják,
2-8 g káliumra van szük-
ségünk naponta, hogy szer-
vezetünk egészségét fenn-
tartsuk. Ha belegondolunk,
hogy 1 zsemle kb. 1,41 g
káliumot tartalmaz, aligha
kell tovább részletezni,
mennyire nincs szüksége a
szervezetünknek plusz káli-
um bevitelre.

Tehát mielõtt levennénk egy
sót a boltok polcairól, és a
bevásárló kosárba kerülne,
vessünk egy pillantást az
összetételére. Én a tengeri
sót és a kõsót ajánlom, de
zöldfûszerekkel só nélkül is
megoldható az ételek íze-
sítése.

IRÁNY A MOZI - filmkritika

FÛSZEREK, SÓZÁS, ÍZESÍTÉS
Jó a só vagy nem jó a só?
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Fõszerkesztõ,  tördelõszerkesztõ:  Tari
Eszter. Telefon:  06-224-4403-6656;  06-770-
459-115-881.  Nyomda:  Ex-KKop  Bt.    Szi-
getszentmiklós.  A  Szigethalmi  Híradó-
nál  a  lapzárta  minden  hónap  15. A
megjelenés  várható  idõpontja  minden
hónap  elseje.    E-mmail:  szigethalmi.hira-
do@szigethalom.hu  A kéziratok elfoga-
dása nem jelenti azok feltétlen megje-
lenését! Kéziratot vissza nem adunk. 
A szerkeztõ az újságban megjelent cik-
kek tartalmával nem feltétlen ért egyet.

FEERRTTEERR JÁÁNNOOSS karikakaturista

Négy nap Csehországban
Kutna Hora, Prága, Karlovy Vary

IIddppoonntt  ::22001111..  0055..0055-0088..
UUttaazzááss: légkondicionált, nyugati típusú autóbusszal
SSzzáállllááss: Egy háromcsillagos prágai Hotelben
Elhelyezés 2 ágyas szobákban
EEllllááttááss: félpanzió
PPrrooggrraamm: Részletes program: www.szigethalom.hu honlapon,
vagy e-mailben kérhet a domonkos.istvan@pr.hu e-mail címrl.
RRéésszzvvéétteellii  ddííjj:: 45.000Ft/f/4 nap
20.000Ft/f jelentkezéskor, a fennmaradó összeg
20111.05.01-ig fizetend!
AAzz  áárr  ttaarrttaallmmaazzzzaa::
a 3 éjszakai szállást félpanziós ellátással,
az utazás költségeit,valamint a Kutna Hora-i csontkápolna és a prágai idegenvezetés díját.
AAzz  áárr  nneemm  ttaarrttaallmmaazzzzaa:: Prágai látnivalók belépjegyeit, a 3 nap fakultatív kirándulásának költségeit. Érdekldni és jelentkezni
lehet Miklós Istvánnénál a mikikat@pr.hu e-mail címen és a 06-770-339-87422-es telefonszámon, valamint Domonkos Istvánnál
a domonkos.istvan@pr.hu e-mailcímen és a 06-70-334-88944-es és Papp Melindánál a 06-70-935--4030-as telefonszámon.

RESTAURÁTOR
AA  LLAAKKOOSSSSÁÁGG  SSZZOOLLGGÁÁLLAATTÁÁBBAANN!!
TÁBLAKÉP, VÁSZONKÉP, GRAFIKA,

AKVARELL, BLONDELLKERET,
PORCELÁN,RESTAURÁLÁSÁT

VÁLLALOM.
(TISZTÍTÁS, FELÚJÍTÁS)

Rövid határidõvel, korrekt áron.
FESTÕ-RRESTAURÁTOR

+3630  323  3673
Mûterem, Bp.: 06 1 216 3817

Web cím: https://kottek.mohaegyesulet.hu

VÁÁRRJJUUKK
HIRDETÉSEIKET

TOVÁBBRA IS

VÁLTOZATLAN

ÁRON.
HIRDESSEN

ÖN IS A

SZIGETHALMI

HÍRADÓBAN.


