


Vácott született 1931. július 28-án. Cukrásznak tanult a
Gerbaudnál. Szabadulása után ott is dolgozott, ekkor Újpesten
élt. 1959-ben nõsült, és Pestre költözött. A Hungar-Hotels szállo-
dalánc kötelékében dolgozott egészen 1980-ig, ezután az Észak-
budai ÁFÉSZ-hoz került, ahol 1991-ig, nyugdíjazásáig volt
állományban. Ebben az évben nyitotta meg saját üzemét és
cukrászdáját Szigethalmon, ahol 1973 óta él. A Venesz-díjat
1992-ben kapta meg. Szerepel a Who is Who Magyarországon
2010. évi exkluzív kötetében. 2005-ben "Gasztronómiánkért" élet-
mû díjban részesült. 2010 végén jelent meg 60 év a cukrászatban
címû regényes életrajza.
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"…az embernél nincs semmi csodálatosabb!"

KONTRA MARIKA SZVITA

Béla bácsi Venesz-díjas mes-
tercukrász. Arra kérem, hogy
olvasóink tájékoztatására
mondja el, mi is az a Venesz-
díj? Mikor és miért kapta?

A díj elnyerésének feltételei
a következõk: "A Venesz
József mesterszakács, szak-
íróról elnevezett díjat elsõ-
sorban szakács vagy cuk-
rász kaphatja, aki legalább
25 éve folyamatosan gya-
korlati szakterületen tevé-
kenykedik. Munkájával hoz-
zájárul a magyar gasztro-
nómia elismertségéhez, pél-
damutatóan szolgálja ven-
déglátásunkat. Odaadással
tevékenykedik az oktatás,
az utánpótlás-nevelés terü-
letén." 
A Venesz-díjat az elsõk kö-
zött kaptam meg 1992-ben
szakmai munkám elismeré-
seként. Ez ma Magyaror-
szágon a legmagasabb szak-
mai díj.  (szerk.)

Hogyan lett cukrász? Van
más cukrász is a családban?

Véletlenül lettem cukrász.
Mûszerész akartam lenni,
de mások a szakács szak-
mát ajánlották. Egy családi
rendezvényen azonban egy
számomra akkor még ide-
gen ember kérdezte meg
nevelõapámtól, hogy szeret-
nék-e cukrász lenni.  Neve-
lõapámnak tetszett az ötlet,
így az õ javaslatára kerül-
tem a cukrászatba. Addig
süteményt sem ettem, azóta
azonban mindennél jobban
szeretem a szakmámat. A

mai napig van bennem
lelkesedés a szakmám iránt.
Ez a lelkesedés és tisztelet
azután a családomra is rá-
ragadt, és tizenhat közeleb-
bi és távolabbi rokonom, - a
gyerekek, testvérek, unoka-
testvérek, - választotta élete
hivatásául a cukrászatot. 

Mit jelentett Gerbaud-ban, a
híres budapesti "Zserbó"
cukrászdában tanulni, dol-
gozni? Hogyan alakult
tovább az élete?

Nagyon nagy dolog volt a
számomra a Gerbaud-nál
tanulni  és dolgozni. 1947-
tõl tanultam ott és onnan
jöttem el 1980-ban. Részleg-
vezetõként dolgoztam ott
harminc éven keresztül,
közben mindig képeztem
magam. Példaképem az a
tizenkét ember, - mindegyik
egy posztnak a vezetõje volt
- akik tanítottak, képeztek,
foglalkoztak velem, hogy
cukrász legyek.
A Hungar Hotelsnél általá-
ban azokon a helyeken dol-
goztam, ahol felújítás, át-
építés, átszervezés volt. Ösz-
szesen az életem során ti-
zennégy üzemet indítottam
be. Ezen belül a legnagyobb
feladat a Gerbaud üzem
átépítése volt úgy, hogy
közben a cukrászda folya-
matosan üzemelt. Amíg ak-
tívan dolgoztam, addig min-
dig volt mellettem minimum
négy tanuló. Vezetõként
mindig arra törekedtem,
hogy a tanulók is olyan
minõségû munkát végezze-
nek, ami eladható. Átszer-
vezéssel és újításokkal pró-
báltam egyszerre könnyebbé
és hatékonyabbá tenni a

munkát. Az országban sok-
sok versenyen és sok-sok
zsûrizésen vettem részt.
Nekem a cukrászat az éle-
tem!

Többször is eleget kellett
tennie élete során külföldi
megbízatásoknak. Mely
országokban járt
cukrászként?

Tizenhárom alkalommal
összességében hat évet dol-
goztam külföldön kormány-
megbízatások, nemzetközi
kiállítások alkalmával. Dol-
goztam Lengyelországban,
Varsó Óvárosában 1956-
ban a Krokodil cukrászdá-
ban, majd 1959-ben Moszk-
vában a Budapest Szálló-
ban. Jártam Hollandiában
és Nyugat-Németországban.
1974-ben Dániában, Kop-
penhágában nyitottunk meg
egy éttermet, 1976-ban pe-
dig Svédországban tölthet-
tem 2x1 hónapot. De dol-
goztam Prágában és Bécs-
ben is kormányprogramok
alkalmával. Nemes és szép
szakmai feladatok voltak
ezek!

Milyen tervekkel érkezett
Szigethalomra? Hogyan
sikerült megvalósítania
ezeket?

Másodéves tanuló voltam,
amikor államosították a
Gerbaud-t. Sírva, hónom
alatt egy rézüsttel mentem
haza. Az jutott az eszembe,
hogy miért is viszem haza
ezt a rézüstöt, hiszen úgyis
mindent elvesznek. Az a
rézüst ma is megvan! On-
nantól kezdve gyûjtöttem és
gyûjtöttem, hogy egyszer
saját üzemem legyen. 1980-
ban jöttem el a Hungar
Hotelstõl. Feleségem valak-
itõl hallotta, hogy Szigethal-
mon van egy terület a mai
Mûút mellett. Megvettem,
de kiderült, hogy oda nem
lehet építeni, mert zárt te-
rület. Egy év múlva vált sza-
baddá, akkor oda cukrászda
és cukrászüzem is épült a
családi ház mellé. 1991-ben

lettem önálló cukrász, való-
ra vált az álom a saját
üzemrõl. Mûhelyemben is
folytattam a munkát és az
oktatást legalább két tanu-
lóval, így az utóbbi húsz év
alatt kb. 40 tanulót segítet-
tem gyakorlati és elméleti
tudásának csiszolásában.
Ma már a lányom és család-
ja folytatja a munkát Szi-
gethalom és a környék la-
kosságának megelégedésére.

60 év a cukrászatban címû
könyve tavaly Karácsonyra
jelent meg. Milyen céllal írta
meg regényes élettörténetét?

Ez a könyv az életem doku-
mentuma, és egyben a szak-
mám korlenyomata is.
Célom az volt a könyv megí-
rásával, hogy pl. az isko-
lákon keresztül eljusson a
fiatalokhoz, és felkeltse az
ifjú nemzedékek érdeklõ-
dését a cukrászat iránt. A
könyvben saját példámon
keresztül mutatom meg a
szakmaszeretet fontosságát,
a cukrászat szépségét és
értékeit, a karrier lehetõsé-
geit és a siker útját. 

Milyen elképzelései, tervei
vannak a jövõre nézve?

Sok tervem van még, amit
szeretnék megvalósítani.
Két éve készül pl. az Eiffel-
torony 1,5 méter magas
cukormakettje. Csak terv-
ben van még a váci bazilika
épületének az elkészítése.
Már kép van róla, de az
kevés, most a makettre
várok, hogy elkezdhessem a
munkát.  Addig is folyama-
tosan készítek rendelésre
apróbb díszmunkákat.
Idén õsszel szeretnék egy
cukrászati bemutatót tar-
tani itt Szigethalmon a helyi
kollégák közremûködésével.
A most megjelent könyvem
egyes fejezeteinek kibon-
tása, kifejtése, bõvítése egy
újabb, vastagabb, részlete-
sebb és tartalmasabb köny-
vet eredményezhet. Sokan
kérdezik tõlem, hogy miért
nem írok recepteket. Az az

elvem, hogy csak minõségi
alapanyagokból lehet minõ-
ségi süteményeket készí-
teni. Én csak azokat az ere-
deti recepteket írnám le,
amiket annakidején megta-
nultam, de azokhoz ma már
nincsen, vagy nehezen be-
szerezhetõ, túl drága a meg-
felelõ alapanyag (pl. valódi
vaj), így a háziasszonyok
nem tudnák elkészíteni.
Szeretnék egy olyan állandó
kiállítóhelyet is létrehozni a
város segítségével, pl. egy
családi házban, ahol bemu-
tathatnánk a cukrász szak-
ma szépségét. Ahol megis-
merhetnék az érdeklõdõk a
szakma eszközeit, érdekes-
ségeit, kiállítanánk egy sza-
kmai könyvgyûjteményt, és
nem utolsó sorban meg-
csodálhatnák a szebbnél
szebb cukrászati díszmun-
kákat. 

Az érdeklõdõk hol láthatják
jelenleg az Ön gyönyörû-
séges díszmunkáit, hol
találkozhatnak Önnel?

Szigethalmon saját lakásom
emeleti részében berendez-
tem egy kiállítást, ami elõ-
zetes egyeztetés után láto-
gatható. A város is megör-
vendeztetett azzal, hogy a
Városi Szabadidõközpont
Bordó termében egy esz-
tendõvel ezelõtt "Édes szi-
get" címmel bemutató ter-
met rendezett be a munká-
imnak. Ezt jó lenne bõví-
teni, ha lesz rá lehetõség.
Található és megtekinthetõ
díszmunkáim közül Keszt-
helyen a Marcipán Múze-
umban, de Nyíregyházára is
készült sok munkám, hisz
jó a kapcsolatom a szabol-
csiakkal. Remélem, köny-
vemmel, egész életem pél-
dájával segíthetek a fiata-
loknak a pályaválasztásban,
a pályatársaknak pedig hi-
tet, megerõsítést jelent,
hogy jó úton haladnak.

Tervei megvalósításához jó
egészséget és kitartást kí-
vánok! Köszönöm a beszél-
getést!

Interjú Haraszti Béla Venesz-díjas mestercukrásszal
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Az utolsó szó jogán...

TARI ESZTER

...A döntés indoklását ak-
kor még nem érezte szük-
ségesnek a testület, de mi-
után az ezt megelõzõ ülése-
ken is többször elhangzott
"döntéseinket nem kell
megindokolni" az eseten
nem csodálkoztam.

Meglepve bár, de továbbra
is lelkiismeretesen folytat-
tam munkám, tudva, hogy
ez a lap, melyet most ke-
zébe tart a kedves olvasó,
az utolsó melyet én fogok
elkészíteni. Indoklás az
elbocsátásomra vonatkozó-
an a két hét alatt továbbra
sem érkezett. Az újság -
benne az elköszönõ írásom-
mal - elkészült, annak
rendje és módja szerint fel-
töltöttem a szerverre, hogy
a nyomdai elõkészítés is
megtörténjen.
Még aznap megcsörrent a
telefonom, s szóltak, az új-
ságot megjelenés elõtt a
képviselõ testület elkérte,
mondván nehogy "hülyesé-
geket" írjak. Négy év után
elõször… 

…Pontosan négy évvel eze-
lõtt a polgármesteri hivatal
intézményi kommunikáto-
raként bíztak meg azzal a
feladattal, hogy a Szigethal-
mi Híradó szerkesztõje
legyek. Mivel tanulmánya-
imat a kommunikáción be-
lül kifejezetten a sajtó terü-
letére specializáltam öröm-
mel fogadtam el a felkérést.
Akkor nappali tagozatos,
ösztöndíjas, kollégista diák
voltam a Nyíregyházi Fõ-
iskolán, s hogy a tanulás
mellett párhuzamosan a
munkámat is végezni tud-
jam, levelezõ tagozatos let-
tem. 
Rengeteg kérdés foglalkoz-
tatott akkor: Valóban tény-
leg ekkora szükség van a
lokális sajtóra? Érdekli-e az
embereket, mi zajlik köz-
vetlen környezetükben, mi-
kor sokszor csak aludni és
ébredni térnek haza? Ele-
get tesz-e a helyi sajtó köz-
szolgálati kötelességének,

szolgálja-e az összetartást,
tudja-e motiválni lakossá-
gát arra, hogy részt vegye-
nek a közösség életében? 

Szigethalom városában
születtem, és immár 25 éve
vagyok lakosa is. Fiatal
korom óta részt vettem az
akkor még falu közösségi
életében, de soha nem volt
alkalmam belülrõl látni
mûködését, megtapasztal-
ni, hogyan is áramlik egy-
egy hír, információ, egészen
addig, amíg el nem jut saját
küszöbömig. Az elmúlt há-
rom év életem legpezsgõbb
idõszaka volt, tele kihívás-
sal, feladatokkal. A nyu-
godt diák élete egy csapás-
ra fordult át nyüzsgõ "fel-
nõtt" életté, a felelõsségtel-
jes munka igazi mélyvíz
volt. Úgy éreztem, az iskola
mellett kell, hogy még kö-
zelebbrõl ismerkedjek a
szakmával, épp ezért igye-
keztem minden olyan fóru-
mon, képzésen megjelenni,
ahol a szakma nagyjaitól
lehetett tanulni. Minél több
tudást akartam magamba
szívni, hogy azt hasznosí-
tani tudjam szülõvárosom-
ban is. Itt meg szeretném
említeni Cserhalmi Imre
újságíró nevét, aki nem
csak tanárként, hanem
egyfajta mentorként is vé-
gigkísérte tanácsaival az
elmúlt négy évemet. Örü-
lök, hogy tõle tanulhat-
tam…
S itt kell megemlítenem, a
hivatal vezetõit is, köszö-
nöm az akkori jegyzõknek
Dr. Stiebel Viktóriának és
Ágics Viktóriának, valamint
Fáki László polgármester-
nek, hogy mindezekben tá-
mogattak, s munkámat ru-
galmas munkaidõben vé-
gezhettem, folyamatos ta-
nulás mellett. Lehetõséget
biztosítottak, hogy a lap-
zárta után az újság szer-
kesztését otthon végezhes-
sem, s ez által is színvo-
nalasabb lap készülhessen.

Jól tudom, tökéletesen el-
végzett feladat nincs, mégis
igyekeztem a tanultakat
folyamatosan hasznosítani,

s a helyi lapokkal szemben
felállított elvárásoknak meg-
felelni: pártatlan tájékoz-
tatás a helyi közügyekrõl, a
vélemények sokféleségének
bemutatása, az önkor-
mányzat és intézményei
által kiadott közleményeket
ingyenesen közlése.
Tárgyszerû beszámoló a
képviselõ-testület üléseirõl,
az olvasók társadalmi, kul-
turális, spirituális érdek-
lõdésének kielégítése, a ha-
gyományok ápolása, az i-
dentitástudat erõsítése.
A helyi civil szervezetek
számára megnyilvánulási
lehetõséget biztosítottunk,
a közérdekû információkat
közzétettük, népszerûsítet-
tük a környezettudatos és
jogkövetõ magatartást. E-
gészséges életmódra ser-
kentettünk, elõsegítettük a
kikapcsolódást, a rekreáci-
ót, s természetesen megje-
lentettük olvasói vélemé-
nyeket. S megfeleltünk ama
fontos kitételnek is, hogy a
hirdetések aránya 40%-nál
nem volt magasabb. 

Az elmúlt négy évben olyan
kommunikációs hálót hoz-
tunk létre, melynek során
állandó kapcsolatot tud-
tunk ápolni az intézmé-
nyekkel, az ottani kommu-
nikátorok segítségével a
hírek, információk folya-
matosan áramoltak, a
Városi Szabadidõközpont
pedig összefogva a civil
szervezõdéseket ugyanígy
segítette a munkámat. A
kommunikátorok segítsé-
gével, még ha fizikai megje-
lenésben nem is, de élõ
szerkesztõség tudott létre-
jönni. Az újság rovatos
szerkezetûvé vált, önálló
logója lett, a cikkek témá-
jában gazdagodott. Nagy
örömömre szolgált az újon-
nan elindított interjúso-
rozat, melyek során a város
büszkeségeit faggattuk é-
letükrõl, munkásságukról …

…mindezen okok miatt áll-
tam értetlenül a történések
elõtt. Hogy magyarázatot is
kapjon az olvasó, másnap
miután az újságot elkérték,

Ferenczi Edit alpolgár-
mester asszony hívott tele-
fonon, úgy érzi szükséges
beszélnünk, mert úgy hal-
lotta, én nem tudom, hogy
elbocsátásom oka kizárólag
szakmai jellegû. 
Szakmai okként a hivatal-
ból, illetve egyes rendez-
vényekrõl - a tanulmánya-
im miatti - távolmaradást,
illetve támogatásomat hoz-
ták fel. Habár az ajtóm
nyitva állt mindenki elõtt,
az elmúlt négy évben leszá-
mítva egy konkrét esetet, a
testület felõl észrevétel,
vagy kritika a munkámmal
kapcsolatban nem érkezett,
nemtetszésüket egyetlen
alkalommal sem fejezték ki,
nem kerestek meg, pedig
legtöbbjük az elõzõ ciklus-
ban is tevékenykedett, s
bármikor akár személye-
sen, akár telefonon, lehetõ-
ségük volt a kommuniká-
cióra. Nem tették.
Mivel azonban a helyzet
tisztázódott, így az alpol-
gármester asszonnyal tör-
tént beszélgetés után úgy
véltem a félreértett hely-
zetbõl íródott cikk helyett,
a frissen megtudott igazsá-
got tárom olvasóim elé… 

Köszönöm az önök bizal-
mát, hogy olvasták a lapot,
köszönök minden egyes
visszajelzést, írásaikat -
melyek száma nem nevez-
hetõ elenyészõnek -az építõ
kritikákat, a véleményüket,
a megerõsítésüket. Mind-
ezek fontosak voltak szá-
momra.

Nehéz lenne mindenkit fel-
sorolni, akit köszönet illet a
szerkesztõség számára kül-
dött cikkeiért, mégis van-
nak, akik nélkül ez a lap
üresebb lett volna. Köteles-
ségem megköszönni példá-
ul minden intézményve-
zetõnek, hogy támogatták
munkámat, kinevezték
kommunikátoraikat és se-
gítették õket feladatuk el-
végzésében. Szeretném meg-
köszönni a virtuális szer-
kesztõségem munkáját:
Zajzonné Bognár Györgyi-
nek, aki a kultúrház kom-
munikátoraként összefogta
a civil szervezetektõl szár-
mazó cikkeket, híreket és
egyéb kulturális jellegû
közleményeket. Mermeze
Klárának, Vaslaki Judit-
nak, Szedlárné Pántya
Veronikának, és Holczhau-
ser Zsuzsannának az ok-
tatási intézményekbõl szol-
gáltatott híreket, Kleineizer
Ilonának a helytörténeti

gyûjteményhez kapcsolódó
cikkeket. Köszönet illeti
Vékonyné Szoboszlai Évát a
városi könyvtár híriért,
Csontos Jánosnét a szoci-
ális otthonból származó in-
formációkért, és Fabula
Jánosné Krisztát, aki a
gyermekjóléti szolgálat a-
nyagait állította össze szá-
momra. Itt szeretném meg-
köszönni intézményi refe-
rensünk, Tézsláné Farkas
Klarissza kolléganõm mun-
káját, aki tyúkanyóként
ügyelve minden intézmé-
nyünkre, folyamatosan tá-
jékoztatott minden fontos
hírrõl, eseményrõl.
Köszönöm Szilágyi Gergely
környezetvédelemi referen-
sünk írásait, s ha már
ennél a témánál vagyunk,
meg kell említsem Regényi
Tiborné Aranka nevét, aki
volt képviselõként, a Zöld
Háló Egyesület vezetetõ-
jeként szívügyeként vállalta
a környezet szebbé tételét,
s a városban szervezett
rendezvényekrõl, kiállítá-
sokról, pályázati lehetõ-
ségekrõl folyamatosan tá-
jékoztatta újságunkat.
Aranka néni, köszönöm!
Nem hagyhatom ki ter-
mészetesen a "belsõ" kollé-
gáimat, a hivatali közlemé-
nyek szerkesztõit, és a Vá-
rosfejlesztõ Kft-nek a sok
hasznos információt. Köszö-
nöm Dr. Schuller Gáborné
és Hetesi László munkáját,
akik szintén fontos infor-
mációkat, cikkeket adtak a
lap számára a polgárõri és
a rendõri tevékenységekkel
kapcsolatosan.
Köszönöm Kontra Marika
Szvitának az emberközeli
interjúkat, Nád Béla sport-
tal kapcsolatos és egyéb
elgondolkodtató cikkeit,
öröm volt veletek dolgozni!
Nem utolsó sorban köszö-
net illeti a szabadidõs rova-
tok íróit: Domonkos Istvánt
a filmkritikákért, Haris
Évát az egészséges élet-
módhoz kapcsolódó cikke-
kért és Suhai Tímeát a
receptekért, nélkületek az
újság nem lett volna ilyen
színes, köszönöm!

Köszönet illet minden civil
és sport szervezetet akik
hónapról hónapra beszá-
moltak tevékenységükrõl és
rendezvényeikre invitálták
lakosainkat. 

Õszintén sajnálom, hogy
nem folytathatom, de sok
sikert kívánok az új csapat-
nak.

Megdöbbenéssel vettem tudomásul a hírt, mi szerint a már-
ciusi, rendkívüli képviselõ testületi ülésen a város vezetõi
úgy döntöttek, nem folytathatom munkámat. A Szigethalmi
Híradó szerkesztése külsõs, "professzionális" céghez kerül
majd. Egyúttal természetesen a hivatalon belüli státuszomat
is megszüntették, így, mint intézményi kommunikátor sem
tevékenykedhetek tovább....



Az  ülés  helye:  
Szigethalom Város 
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
nagyterme 
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 ha-
táridejû határozatok végre-
hajtásáról szóló beszámoló
szövegét elfogadja. 

3.  napirend:    3.  sz.  felnõtt
háziorvosi  feladatok
ellátására  kiírt  pályázat
elbírálása
65/2011.  (II.24.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
Dr. Rozgonyi Tünde, 2310
Szigetszentmiklós, Szent
Miklós útja 18/B. II/7.
szám alatti lakos háziorvosi
pályázatát elfogadja. 
Felhatalmazza Fáki László
polgármestert, hogy Dr.
Rozgonyi Tünde orvossal - a
vállalkozói okirat, valamint
a Budapest Fõváros Kor-
mányhivatal Ráckevei Kis-
térség Népegészségügyi In-
tézet részérõl kiadott mû-
ködési engedély hiteles má-
solatának benyújtását kö-
vetõen - a feladat ellátási
szerzõdést kösse meg.

4.  napirend:  Az  önkor-
mányzat  belsõ  ellenõrzési
feladatainak  ellátására  kiírt
meghívásos  pályázat
elbírálása
66/2011.  (II.24.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy :
a) Kizárja a 
b) a 30/2011.( I.27.) számú
Kt. határozattal kiírt meg-
hívásos pályázatot érvé-
nyesnek és eredményesnek
nyilvánítja
c) belsõ ellenõrzési fela-
datainak ellátására Start-
trend Kereskedelmi és Szol-
gáltató Bt-t (1202 Buda-
pest, Mártírok útja 162.)
választja 
d) felkéri a polgármestert és
a jegyzõt a megbízási szer-
zõdés megkötésére, ame-
lynek idõtartama 2011.
május 1-tõl határozatlan
idõre szól.

5.  napirend:
Szigetszentmiklósi
Rendõrkapitányság  új
rendõrkapitánya  vezetõi
beosztásának
véleményezése
67/2011.  (II.24.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
Dr. Kántor Géza Gerzson  r.
alezredes Szigetszentmiklós
Város rendõrkapitányságve-
zetõi  beosztásba történõ ki-
nevezését támogatja. 

6.  napirend:    Szigethalom
Város  Önkormányzat  2011.
évi  munkaprogramjának
kiegészítése
68/2011.  (II.24.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a Trianoni
megemlékezés 2011. évben
a Városnapi rendezvények
részeként, a Trianon Emlék-
bizottság szervezésében. 

69/2011.  (II.24.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
a 23/2011. (I.27.) határoza-
tával jóváhagyott 2011. évi
munkaprogramját kiegészí-
ti, miszerint 2011. június 4-
én (szombaton) a Városna-
pok meghatározás mellé
kerüljön bejegyzésre a "tri-
anoni megemlékezés a vá-
rosi ünnepség keretein be-
lül" meghatározás.

7.  napirend:  Szigethalom
Város  Önkormányzata
2011.  évi  költségvetésének
elfogadása
70/2011.  (II.24.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
felkéri a Polgármesteri Hi-
vatalt, hogy a 2011. évi költ-
ségvetést a megadott adatok
alapján dolgozza át. A Kép-
viselõ-testület 2011. márci-
us 10-én rendkívüli ülés
keretében tárgyalja újra a
napirendet.  

8.  napirend:  Szigethalom
város  Önkormányzat
Képviselõ-ttestületének  a
2011.  évi  étkezési  térítési
díjak  megállapításáról  szóló
27/2010.  (XII.22.)  ren-
deletének  módosítása  a
bölcsõdei  díjak  tekintetében
71/2011.  (II.24.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy Szigethalom
Város Önkormányzat Kép-
viselõ-testületének a 2011.
évi étkezési térítési díjak
megállapításáról szóló  27/
2010. (XII.22.) önkormány-
zati rendelet módosításáról
szóló 4/2011. (III.01.) önko-
rmányzati rendelet-tervezet
szövegét elfogadja.
72/2011.  (II.24.)  határozat

Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a Szivárvány
Bölcsõde étkezési térítési
díjának 2011. március 1-tõl
történõ emelésébõl szár-
mazó 1423 eFt bevételt  az
intézmény költségvetési elõ-
irányzatának kiadási ol-
dalán személyi jellegû (egy
fõ konyhai alkalmazott bére
és járulékai) kifizetésekre
fordítja. Felkéri a jegyzõt,
hogy az elõirányzatokat az
önkormányzat 2011. évi
költségvetési rendeletében
ennek megfelelõen szere-
peltesse.   

9.  napirend:    Gróf
Széchenyi  István  Általános
Iskola  (2315  Szigethalom,
Thököly  u.  37.)  igazgató
(magasabb  vezetõ)
munkakör  betöltésére
pályázat  kiírása
73/2011.  (II.24.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
a Gróf Széchenyi István Álta-
lános Iskola (2315 Sziget-
halom, Thököly u. 37.) igaz-
gatói munkakör betöltésére,
pályázati eljárás keretében
az alábbi pályázatot írja ki:
Szigethalom Város Önkor-
mányzat  a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A. -
alapján  pályázatot hirdet a
Gróf Széchenyi István Álta-
lános Iskola igazgató (maga-
sabb vezetõ) munkakör be-
töltésére. A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama: hatá-
rozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony. Foglalkoz-
tatás jellege: teljes munka-
idõ. A vezetõi megbízás idõ-
tartama: a vezetõi megbízás
határozott idõre, 2011.
szeptember 1-tõl 2016.
augusztus 15-ig szól. A
munkavégzés helye: Pest
megye, 2315 Szigethalom,
Thököly u. 37. A munka-
körbe tartozó, illetve a ve-
zetõi megbízással járó lénye-
ges feladatok: az intézmény
törvényes mûködtetésének
biztosítása, vezetõi feladata-
inak ellátása. Illetmény és
juttatások: az illetmény
megállapítására és a jut-
tatásokra a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: magyar
állampolgárság, büntetlen
elõélet, cselekvõképesség;
felsõfokú pedagógusi vég-
zettség; legalább 10 év pe-
dagógus munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat;
pedagógus- vagy közokta-
tási vezetõ szakvizsga; a
pályázat elbírálásánál e-
lõnyt jelent: legalább 3 éves
vezetõi gyakorlat. A pályázat

részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások: részletes
szakmai önéletrajz; az intéz-
mény vezetésére vonatkozó
programot a szakmai hely-
zetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléssel együtt;
végzettséget, szakképzett-
séget tanúsító okirat bemu-
tatása, vagy hiteles másolata;
3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány; a pá-
lyázó nyilatkozatát arról,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással össze-
függõ kezeléséhez hozzájá-
rul; nyilatkozatot arra vo-
natkozóan, hogy a pályázó
vállalja a vagyonnyilatkozat
tételi kötelezettséget;
A munkakör betölthetõsé-
gének idõpontja: a munka-
kör legkorábban 2011.
szeptember 1-jével tölthetõ
be. A pályázat benyújtásá-
nak határideje: Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Köz-
pont (KSZK) internetes
oldalán történõ megjelenést
követõ 30. nap. A pályázati
kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Dubniczky
Ildikó aljegyzõ nyújt a 06-
24-403-657/140 m. telefon-
számon. A pályázatok be-
nyújtásának módja: postai
úton - digitális változatban
(CD lemezen) is - a pályázat-
nak Szigethalom Város
Önkormányzat Polgármes-
tere címére történõ megkül-
désével (2315 Szigethalom,
Kossuth L. u. 10.) Kérjük a
borítékon feltüntetni a
munkakör megnevezését:
Gróf Széchenyi István
Általános Iskola igazgatói
munkakör.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizott-
ság, valamint az Ügyrendi
és Koordinációs Bizottság
javaslata alapján a Képvi-
selõ-testület dönt.  A pályá-
zat elbírálásának határideje:
A pályázat leadási határide-
jét soron követõ rendes
Képviselõ-testületi ülés, leg-
késõbb 2011. június 16.
A pályázati kiírás további
közzétételi helyei: Oktatási
és Kulturális Minisztérium
hivatalos lapja, Kormány-
zati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési
Központ internetes oldala,
Szigethalom Város honlapja.

10.    napirend:    Szent  István
Általános  Iskola  (2315
Szigethalom,  Szabadkai  u.
64.)  Pedagógiai
Programjának  módosítása  
74/2011.  (II.24.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a közokta-
tásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 44. § (1)
bekezdésében foglaltak a-
lapján - a szakértõi véle-
ményben foglaltak figyelem-
bevételével - a Szent István

Általános Iskola (2315 Szi-
gethalom, Szabadkai u. 64.)
Pedagógiai Programját jóvá-
hagyja. 

11.  napirend:    Közoktatási
intézmények  (Négyszínvirág
Óvoda,  Gróf  Széchenyi
István  Általános  Iskola,
Szent  István  Általános
Iskola)  Alapító  Okiratainak
módosítása
75/2011.  (II.24.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a fenntar-
tásában lévõ Négyszínvirág
Óvoda 1. sz. mellékletben
foglalt Módosító Alapító
Okiratát, valamint az Egy-
séges szerkezetû Alapító
Okiratát 2011. március 1-
jei hatállyal elfogadja.

76/2011.  (II.24.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a fenntartá-
sában lévõ Szent István
Általános Iskola 2. sz. mel-
lékletben foglalt Módosító
Alapító Okiratát, valamint
Egységes szerkezetû Alapító
Okiratát 2011. március 1-
jei hatállyal elfogadja.

77/2011.  (II.24.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a fenntartá-
sában lévõ Gróf Széchenyi
István Általános Iskola 3.
sz. mellékletben foglalt Mó-
dosító Alapító Okiratát, va-
lamint Egységes szerkezetû
Alapító Okiratát 2011. már-
cius 1-jei hatállyal elfogadja.

12.  napirend:  Közmûvelõ-
dési  intézmények  beszá-
molói    -  Városi  Szabadidõ-
központ  (2315  Szigethalom,
Sport  u.  4.)  -  Hegedüs  Géza
Városi  Könyvtár  (2315
Szigethalom,  József  A.  u.  59.)
78/2011.  (II.24.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a muzeális
intézményekrõl, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a
közmûvelõdésrõl szóló
1997. évi CXL. törvény 78. §
(5) bekezdése alapján a
Városi Szabadidõközpont
szakmai beszámolóját elfogadja. 

79/2011.  (II.24.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a muzeális
intézményekrõl, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a
közmûvelõdésrõl szóló
1997. évi CXL. törvény 78. §
(5) bekezdése alapján a
Hegedüs Géza Városi
Könyvtár szakmai beszá-
molóját elfogadja. 

13.    napirend:    Közmûvelõ-
dési  intézmények  (Városi
Szabadidõközpont,  Hegedüs
Géza  Városi  Könyvtár)
Alapító  Okiratainak
módosítása
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80/2011.  (II.24.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a fenntartá-
sában lévõ Városi Szabadi-
dõközpont 1. sz. melléklet-
ben foglalt Módosító Alapító
Okiratát, valamint az Egysé-
ges szerkezetû Alapító Oki-
ratát 2011. március 1-jei
hatállyal elfogadja.

81/2011.  (II.24.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a fenntartá-
sában lévõ Hegedüs Géza
Városi Könyvtár 2. sz. mel-
lékletben foglalt Módosító
Alapító Okiratát, valamint
Egységes szerkezetû Alapító
Okiratát 2011. március 1-
jei hatállyal elfogadja.

14.    napirend:    A  Városi
Szabadidõközpont  2011.  évi
munkaterve
82/2011.  (II.24.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a Városi Sza-
badidõközpont 2011. évi
munkatervét a muzeális
intézményekrõl, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a
közmûvelõdésrõl szóló
1997. évi CXL. törvény 78. §
(5) bekezdésében foglaltak
alapján jóváhagyja.

15.  napirend:  Polgármesteri
Hivatal  (2315  Szigethalom,
Kossuth  L.  u.  10.)  Alapító
Okiratának  módosítása
83/2011.  (II.24.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a Polgármes-
teri Hivatal 1. sz. melléklet
szerinti Módosító Alapító
Okiratát és a 2. sz. melléklet
szerinti Egységes szerkezetû
Alapító Okiratát 2011. már-
cius 1-jei hatállyal elfogadja.

16.    napirend:
Ciklusprogram  elfogadása
84/2011.  (II.24.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a cikluspro-
gram tervezetét elfogadja. 
a.) Felkéri a pártok és tár-
sadalmi szervezetek vezetõit
és tagjait, hogy a ciklus
program tervezetét vitassák
meg és észrevételeiket ju-
tassák el a képviselõ-testü-
let részére.
b.) 2011. február 25-én
közmeghallgatást tart.
c.) A ciklus program terve-
zetét megjelenteti a www.
szigethalom.hu honlapon.
Felkéri a lakosságot, hogy
észrevételeit juttassa el a
képviselõ-testület részére.

17.    napirend:  VI.  Városi
Bál  bevételi  céljának
meghatározása  
85/2011.  (II.24.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ testülete
úgy dönt, hogy az VI. Városi
Bál bevételét 2011. évben a

Szigethalom és Környéke E-
gyesített Szociális Intéz-
mény Fogyatékosok Nappali
Intézménye részére ajánlja,
melyet a következõ célokra
használhatnak:
- fejlesztõ foglalkozásokhoz
szükséges eszközök vásár-
lására, - szabadtéri progra-
mok megrendezésére és 
- intézményen kívüli prog-
ramok látogatásához.

18.  napirend:  Szigethalom
és  Környéke  Intézmény-
fenntartó  Társulás
Társulási  Megállapodá-
sának  módosítása
86/2011.  (II.24.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy az 1. sz. mel-
léklet szerinti Módosító
Társulási Megállapodást és
a módosítások átvezetését
tartalmazó, 2. sz. melléklet
szerinti egységes szerkezetû
Társulási Megállapodást
elfogadja. 

19.  napirend:  Javaslat  a
Polgármesteri  Hivatal
köztisztviselõi  2011.  évi  
teljesítményértékelésének
alapját  képezõ  kiemelt
célok  meghatározásához
87/2011.  (II.24.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete  
a) a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 34.§ (3)
bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján eljárva
a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselõivel szemben
támasztott 2011. évi teljesít-
ménykövetelmények alapját
képezõ kiemelt célokat a
határozat  melléklete szerin-
ti tartalommal határozza meg
b) felkéri Fáki László pol-
gármestert, hogy legkésõbb
2011. március 31-ig a ha-
tározat mellékletében meg-
fogalmazott kiemelt célok
alapján írásban határozza
meg a Jegyzõvel szembeni
teljesítménykövetelménye-
ket és 2011. december 31-ig
végezze el a Jegyzõ 2011. évi
tel jesítményértékelését,
majd arról a Képviselõ-
testületet 2012. február 28-
ig tájékoztassa. 
c) felkéri a Jegyzõt, hogy a
kiemelt célokról a Polgár-
mesteri Hivatal köztisztvise-
lõit tájékoztassa és gondos-
kodjon a feladat végrehaj-
tásának ellenõrzésérõl.

20.  napirend:  Támogatási
Szabályzat  elfogadása  
88/2011.  (II.24.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy Szigethalom
Város Önkormányzatának
költségvetésébõl céljelleggel
juttatott támogatások oda-
ítélésének, nyilvántartásá-
nak, rendeltetésszerû fel-
használásának, számadásá-
nak és ellenõrzésének el-
járási rendjérõl szóló Sza-

bályzatot a határozat mel-
léklete szerinti tartalommal
elfogadja. 

21.  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.    
89/2011.  (II.24.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy
a. Szigethalom, Mátyás
utca, Piac utca és Gábor Á.
u. közötti útszakasz, vala-
mint a  Dobó Katica utca,
Táncsics M. utcától kezdõdõ
- 80 m x 5 m-es - útszakasz  
kiviteli munkálataira - ár-
ajánlata szerint - a VIANO-
VA 87 Zrt-vel (1215 Bp.,
Vasas u. 67.) szerzõdik.
b. a két útszakasz útfel-
újítási munkálatainak költ-
ségeit, valamint a kötelezõ-
en velejáró mûszaki ellenõr-
zésre fizetendõ maximum
57 979 Ft (bekerülési költ-
ség 1,5 %-a) költségeket a
2011. évi költségvetésébõl
biztosítja.
c. felhatalmazza Fáki László
polgármestert, hogy a fent
tárgyú kivitelezési munkála-
tok elvégzésére vonatkozó
Vállalkozási Szerzõdést a
VIANOVA 87 Zrt-vel (1215
Bp., Vasas u. 67.) és a
mûszaki ellenõrzésre a leg-
jobb ajánlatot adó céggel
kösse meg.

22.  napirend:  Települési
Krízisalap  felállítása    -
képviselõi  indítvány  
90/2011.  (II.24.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy felkéri a
jegyzõt a Krízisalapot tartal-
mazó önálló rendelet-ter-
vezet megalkotására. A jegy-
zõ az elkészült rendelet-ter-
vezetet további megvitatás
céljából az Egészségügyi és
Népjóléti Bizottság elé, majd
a Képviselõ-testület elé ter-
jeszti. 

23.  napirend:  A  SZIKÕ  Kht.
Felügyelõ  Bizottsága  tag-
jainak  visszahívása  és  új
tagok  választása  (zárt  ülés
keretében)
93/2011.  (II.24.)  határozat
A SZIKÕ Szigethalom Köz-
mû Üzemeltetõ Nonprofit
Kft. cégügyében, Szigetha-
lom Város Önkormányzata
(képviseli: Fáki László Pol-
gármester), mint Alapító és
egyszemélyi tulajdonos, az
elõzetes ügyvezetõi jóvá-
hagyó vélemény alapján 
a) a társaság felügyelõ bi-
zottságának mindhárom
tagját visszahívja, megbízá-
sukat 2011. március 1-tõl
megszünteti.
b) új Felügyelõ Bizottságot
választ. A Felügyelõ Bizott-
ság alábbi három tagját

2011. 03. 01. napjától 2016.
02. 28. napjáig tartó 5 éves
határozott idõtartamra.
ZELENÁK TIBOR, KERE-
PESI  NÁNDOR, PORKOLÁB
ZOLTÁN. Az Alapító Okirat
értelmében a Felügyelõ Bi-
zottság megválasztott tagjai
maguk közül elnököt vá-
lasztanak.

24.  napirend:  A  Pest  Megyei
Bírósághoz  benyújtott  kere-
setlevél  felterjesztése,  nyi-
latkozat  hozatal  (zárt  ülés)
91/2011.  (II.24.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy az Egészség-
ügyi és Népjóléti Bizottság
által felterjesztett Szilágyi
Erzsébet által benyújtott
keresetlevelében foglaltakra
vonatkozóan az alábbi nyi-
latkozatot hozza: Szilágyi
Erzsébet  2010. október 25-
én 50 %-os szemétszállítási
díj kedvezmény formany-
omtatvány kitöltésével fel-
mentést kért szemétdíj
fizetési kötelezettsége alól.
Az átruházott hatáskörben
döntõ Egészségügyi és Nép-
jóléti Bizottság a vonatkozó,
14/2010.(V.27) önkormány-
zati rendelet 46. §-ában fog-
laltaknak megfelelõen, meg-
hozta 13300-2/2010. szá-
mú, kérelmet elutasító dön-
tését. Kérelmezõ fellebbezé-
se nyomán Szigethalom
Város Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete is döntést ho-
zott 336/2010. (XII.16.) sz.
határozatával, melyben a
fellebbezést elutasította, a
bizottság határozatát hely-
ben hagyta. Kérelmezõ kere-
setlevelében említett jog-
sértés, károkozás nem tör-
tént, az eljárás során fizetési
kötelezettsége nem kelet-
kezett, így a kérelmezõ által
állított duplán fizetés sem
valósult meg.

26.  napirend:  Interpelláció
kivizsgálása  (zárt  ülés
keretében)
92/2011.  (II.24.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Ügyrendi és Koor-
dinációs Bizottsága 
a) a teljesítményértékelés
vonatkozásában, illetve a
követelmények alapját ké-
pezõ célok meghatározá-
sában a jegyzõ felelõsségét a
beterjesztés hiánya miatt és
a polgármester felelõsségét
az értékelés elmaradása mi-
att állapítja meg.  
b) A tanulmányi szerzõdés
hiánya miatt a jegyzõ fele-
lõsségét állapítja meg, mivel
törvényességi szempontból
a jegyzõnek kötelessége je-
lezni a polgármester felé,
munkáltatói oldalról pedig a
polgármester a felelõs. 

25.  napirend:  Felmentés
közszolgálati  jogviszonyból
(zárt  ülés  keretében)
94/2011.  (II.24.)  határozat
Szigethalom Város Képvise-

lõ-testülete, a köztisztvise-
lõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény (Ktv ) 6. §
(2) bekezdése szerinti jog-
körében eljárva úgy dönt,
hogy a  Ktv. 17. § (1) bekez-
dése alapján Ágics Viktória
jegyzõt közszolgálati jogvi-
szonyát felmentéssel indo-
kolás nélkül 2011. február
25. napjával, két hónap
felmentési idõ figyelembe
vételével megszünteti, a
jegyzõt megilletõ végkielégí-
tést a Ktv-ben meghatáro-
zott köztisztviselõi jogvi-
szonyát figyelembe véve a
felmentési idõ utolsó napján
kifizeti. A jegyzõt a teljes fel-
mentési ideje alatt a mun-
kavégzés alól mentesíti.
Megbízza a polgármestert a
határozat végrehajtásához
szükséges intézkedések
megtételére. 

2011.  MÁRCIUS 10-I

RENDKÍVÜLI KÉPVISELÕ-
TESTÜLETI ÜLÉS

Az  ülés  helye:  Szigethalom
Város  Önkormányzat
Polgármesteri  Hivatal
nagyterme  
Az  ülés  határozatképes!

1.)  Szigethalom  Város
Önkormányzata  2011.  évi
költségvetésének  elfogadása    
97/2011.  (III.10.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testü-
lete, Fáki László polgármes-
ter javaslatát nem fogadja
el, és nem mond le tisztelet-
díjának 50 %-ról.

98/2011.  (III.10.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a Szigethal-
mi Híradó szerkesztése kül-
sõs professzionális céghez
kiszervezésre kerül, ezért:
a) a Polgármesteri Hivatal
dolgozói létszámát a költ-
ségvetésében a fõszerkesztõi
tevékenységi feladatkör
megszûnése miatt - 1 (egy)
fõvel csökkenti.
b) a Polgármesteri Hivatal
2011. évi bérköltségének
elõirányzatát az a) pontban
foglalt létszám tekintetében
6 havi bér és járulékai vo-
natkozásában átcsoporto-
sítja a média kiadások cél-
tartalékába.
c) felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy létszámcsök-
kentéssel kapcsolatos konk-
rét kiadások ismeretét kö-
vetõen, a b) pontban meg-
határozott összeghez képest
kialakuló különbözetrõl a
költségvetési elõirányzatok
következõ módosításakor
tájékoztassa a Képviselõ-
testületet az elõirányzatok
pontosítása miatt. 

99/2011.  (III.10.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a Városi
Szabadidõközpont dolgozói
létszámát a költségvetésben
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Sajnálatos, de a januári betörésekhez képest feb-
ruár hónapban a bejelentett ilyen jellegû bûncse-
lekmények dupláját regisztráltuk. Tizenegy
bûncselekmény közül kettõ kísérleti szakaszban
maradt. Hét esetben az ajtón keresztül, három
esetben az ablakon keresztül, míg egy esetben
tetõbontással jutottak be az elkövetõk, a kisze-
melt helyiségbe.  Több alkalommal a területre ke-
rítéskivágás útján jutottak be. A bejelentett
összes kár nagysága 4.514.500 forint volt. A leg-
nagyobb kár 1.720.000, míg a legkisebb kár
10.000 forintot tett ki. A cselekmények lénye-
gében az egész város területét lefedik. Három

esetet jelentettek az Arató utcából, míg kettõt a
Szabadkai útról, de volt bejelentés a Juhász
Gyula, a Csillag, a Barackos, a II., a Veres Péter
valamint a Csokonai utcákból is. A tizenegy eset
közül hat esetben az elkövetés ideje rövid idõ-
közbe tehetõ, mely közül így, egy a délelõtti órák-
ban történt öt pedig egyértelmûen a délutáni és
kora eseti idõszakra esett. A többi esetben a beje-
lentések alapján szintén történhettek ebben az
idõszakban a bûncselekmények. A leírtakra fi-
gyelemmel kérünk mindenkit, amennyiben nap-
közben kénytelen magára hagyni ingatlanát, ha
lehet, szóljon a szomszédnak, nézzen értékeire,
míg távol van. Amikor bezárja a házat, kaput,
gépkocsiba ül, körültekintõen nézzen körül, ha
gyanúsat észlel, vagy lát jelezze felénk, vagy
eltávozást követõen rövid idõ után térjen vissza
ellenõrizze otthonát. Eredményes megelõzés
lehet, egy egyszerû idõkapcsoló, mely a kora eseti
idõszakban rövid idõszakokra fel - felkapcsolja a
lakás különbözõ helyiségeiben a villanyt, elriaszt-
va ezzel az esetleges elkövetõket. Természetesen,
aki teheti, profi riasztóberendezést szereltessen

fel, melyet vagyonvédelmi szolgálat felügyel. Ö-
römmel írjuk le, hogy Szigethalom területérõl
január után február hónapban sem jelentettek
személyi sérüléses balesetet. Anyagi káros bale-
set közül is csak egy jutott a tudomásunkra. Ez
a baleset a Mû út és a Kossuth L. út kereszte-
zõdésében történt, ami, mint tudjuk az egyik
baleseti gócpontja a városnak. Egy 39. éves férfi
személygépkocsijával, a Mû úton Duna híd felé
haladt. A gyalogos fényjelzõ készülék piros
jelzését figyelmen kívül hagyva, azon áthajtva
összeütközött a balra nagyívbe kikanyarodó sze-
mély gépkocsival.

A jó idõ beálltával egyre többen veszik elõ a ke-
rékpárokat és motorkerékpárokat. Az eddigi ta-
pasztalatok alapján ilyenkor megnövekednek a
balesetek, mert sokan figyelmen kívül hagyják a
szabályokat. A motoros balesetek kétharmadát a
gyorshajtások okozzák. Kérünk mindenkit, hogy
körültekintõen közlekedjenek továbbra is tartsák
be a szabályokat, hogy ne legyenek sem baleset
okozói, de részesei sem. 
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3 (három) fõvel csökkenti. A
2011. évi bérköltségének
elõirányzatát 3 fõ tekinte-
tében 6 havi átlagbérrel szá-
molva 2 450 eFt és járulékai
vonatkozásában átcsopor-
tosítja az általános tartalék-
ba. Felkéri az Intézmény ve-
zetõjét, hogy a létszámcsök-
kentéssel kapcsolatos konk-
rét kiadások ismeretét köve-
tõen, az elõzõekben megha-
tározott összeghez képest
kialakuló különbözetrõl a
költségvetési elõirányzatok
következõ módosításakor
tájékoztassa a Képviselõ-
testületet az elõirányzatok
pontosítása miatt.

100/2011.  (III.10.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a Hegedüs
Géza Város Könyvtár dolgo-
zói létszámát a költségvetés-
ben 3 (három) fõvel csök-
kenti. A 2011. évi bérkölt-
ségének elõirányzatát 3 fõ
tekintetében 6 havi átlag-
bérrel számolva 2 450 eFt és
járulékai vonatkozásában
átcsoportosítja az általános
tartalékba.
Felkéri az Intézmény veze-
tõjét, hogy a létszámcsök-
kentéssel kapcsolatos konk-

rét kiadások ismeretét kö-
vetõen, az elõzõekben meg-
határozott összeghez képest
kialakuló különbözetrõl a
költségvetési elõirányzatok
következõ módosításakor
tájékoztassa a Képviselõ-
testületet az elõirányzatok
pontosítása miatt.

101/2011.  (III.10.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a Szent Ist-
ván Általános Iskola 2011.
évi költségvetését 277 229 e
Ft Kiadási fõösszeggel,  49
660 e Ft Saját bevételi fõ-
összeggel és 227 569 e Ft
Pénzellátás összegével elfo-
gadja.

102/2011.  (III.10.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a Gróf Széc-
henyi István Általános Is-
kola 2011. évi költségveté-
sét 280 813 e Ft Kiadási
fõösszeggel, 74 935 e Ft Sa-
ját bevételi fõösszeggel és
205 878 e Ft Pénzellátás
összegével elfogadja.

103/2011.  (III.10.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete

úgy dönt, hogy a Négyszinvi-
rág Óvoda 2011. évi költ-
ségvetését 300 964e Ft Kia-
dási fõösszeggel, 50 657 e Ft
Saját bevételi fõöszszeggel
és 250 307 e Ft Pénzellátás
összegével elfogadja.

104/2011.  (III.10.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a Szigetha-
lom és Környéke Egyesített
Szociális Intézmény 2011.
évi költségvetését 209 478 e
Ft Kiadási fõösszeggel, 105
600 e Ft Saját bevételi fõö-
sszeggel és 103 878 e Ft
Pénzellátás összegével elfo-
gadja.

105/2011.  (III.10.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a Szigetha-
lom és Környéke Család-
segítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat 2011. évi költ-
ségvetését 84 971 e Ft Kia-
dási fõösszeggel 28 824 e Ft
Saját bevételi fõösszeggel és
56 147 e Ft Pénzellátás
összegével elfogadja.

106/2011.  (III.10.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete

úgy dönt, hogy a Szivárvány
Bölcsõde és Védõnõi Szol-
gálat 2011. évi költségveté-
sét 125 808 e Ft Kiadási
fõösszeggel, 28 516 e Ft
Saját bevételi fõösszeggel és
97 292 e Ft Pénzellátás
összegével elfogadja.

107/2011.  (III.10.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a Hegedüs
Géza Városi Könyvtár 2011.
évi költségvetését 31 852 e
Ft Kiadási fõösszeggel, 2
500 e Ft Saját bevételi fõ-
összeggel és 29 352 e Ft
Pénzellátás összegével elfo-
gadja.

108/2011.  (III.10.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a Városi
Szabadidõközpont 2011. évi
költségvetését 42 383 e Ft
Kiadási fõösszeggel,   4 500
e Ft Saját bevételi fõösz-
szeggel és 37 883 e Ft Pénz-
ellátás összegével elfogadja.

109/2011.  (III.10.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy Polgár-
mesteri Hivatal és szakfela-

datinak 2011. évi költség-
vetését 911 926 e Ft Kiadási
fõösszeggel, 4 020 e Ft Saját
bevételi fõösszeggel és 907
906 e Ft Pénzellátás össze-
gével elfogadja.

110/2011.  (III.10.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy a Szigetha-
lom Város Önkormányzat
2011. évi költségvetését 2
265 628 e Ft Bevételi
fõösszeggel 2 265 628 e Ft
Kiadási fõösszeggel elfogadja. 

111/2011.  (III.10.)  határozat
Szigethalom Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy az Önkor-
mányzat 2011. évi költség-
vetésérõl szóló 5/2011.
(III.11.) számú rendelet-ter-
vezet szövegét elfogadja.

RENDÕRSÉGI
TÁJÉKOZTATÓ

VESZÉLYES HULLADÉK ELHELYEZÉS
SZILÁGYI GERGELY

környezetvédelmi ügyintézõ

Számos kérdést intéztek hozzám
ebben a témában ezért fontosnak
tartom tájékoztatni Szigethalom
lakosait a lehetõségekrõl. A cél-
tudatos vásárló tudja, hogy mi a
veszélyes hulladék, de a biztonság
kedvéért felsorolok párat: növény-
védõszer, gyógyszer, festékpatron,
fáradt olaj, fagyálló folyadék, gép-
zsír, olajos rongy, festékes- ragasz-
tós- gyantás rongy, ecset, kiürült

hajtógázos palack, étolaj-zsír, fes-
tékek, tinták, mosószerek, gumiab-
roncs. A sütõtartályból, serpenyõbõl
kikerült elhasznált sütõzsiradékot a
magas PAH (policiklikus aromás
szénhidrogén) tartalma miatt - ami
rákkeltõ- további étkezésre fel-
használni, állatok etetésére átadni,
lefolyóba, csatornába önteni Tilos!
Ezt törvény írja elõ.

Ezért Szigethalom Város közigaz-
gatási határán belül ingyenesen
elhelyezhetõ az elhasznált étolaj-
zsír, a Narancs Óvoda (2315 Szi-
gethalom, Rákóczi Ferenc utca

147.) és a Sárga- Zöld Óvoda terü-
letére (2315 Szigethalom, Szabadkai
utca 101-103) kihelyezett 60 literes
zárható mûanyag hordókba. A hor-
dók megtelte után a cég, aki kihe-
lyezte, elszállítja és kezeli. Ezek
után szappan, aszfalt és biodízel
elõállítását végzik az elszállított
veszélyes hulladékból.

A lehetõségek Szigethalmon korláto-
zottak, hiszen csak az olajat és a
zsírt lehet elhelyezni. Amennyiben
más veszélyes hulladékot szeret-
nének olyan kezekbe adni ahol biz-
tos, hogy a megfelelõ eljárással

történik az ártalmatlanítás, arra az
esetre számos cég elérhetõ Buda-
pest területén a magán személyek
számára is. Ezeken a helyeken vi-
szont térítés ellenében lehet csak
leadni, Pl.: a sütõolaj és a zsír átvé-
teléért fizetni kell - átlag értéket szá-
molva- 35 Ft-ot kilónként. Ennél az
árnál szinte csak többért lehet lead-
ni az egyéb veszélyes hulladékokat.
Remélem hasznos információval
tudtam szolgálni és felhívom min-
denki figyelmét, hogy az adott le-
hetõségeket használják ki.
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Tisztább vizet a Nagy-Dunába
Öt településen élõ, mintegy 
40 ezer ember életminõsége 
javulhat a Tököli 
Szennyvíztisztító Telep 
modernizálása és 
kapacitásbõvítése révén. 
A korszerûsítéssel fontos
környezetvédelmi szempont is 
teljesül majd, azaz megfelelõ
hatásfokkal tisztított vizet 
vezethetnek vissza a Dunába. 
A csaknem kétmilliárdos
beruházás megvalósításáért 
Tököl, Szigethalom és 
Halásztelek önkormányzata 
fogott össze. 
A 85%-ban európai uniós 
forrásból finanszírozandó
pályázat megvalósításának 
befejezési céldátuma 2013.

JÁSZAI MÁRIA

A nagyrészt európai uniós támogatás-
sal megvalósuló beruházással kapcso-
latban újabb információk hangzottak
el Tökölön a közelmúltban, egy lakos-
sági fórum keretében:
- A Tököli Szennyvíztisztító rekons-
trukciójának és bõvítésének pályázati

dokumentációját a Környezetvédelmi
Fejlesztési Igazgatóság december ele-
jén elbírálásra befogadta, értékelése
számításaink szerint áprilisra tolódik -
mondta Hoffman Pál, Tököl polgár-
mestere.
A három település önkormányzata

bízik a kedvezõ elbírálásban és az eu-
rópai uniós támogatás elnyerésében. A
kapacitásbõvítésre égetõen nagy szük-
ségük van, mivel az elmúlt években
megnõtt a szennyvízhálózatra történõ
csatlakozások száma, s a keletkezõ
szennyvízmennyiséget nem tudja kellõ
hatásfokkal tisztítani a mostani rend-
szer.
A jelenlegi szennyvíztisztító Tököl,
Halásztelek, Szigethalom, Szigetújfalu

és Szigetcsép településeknek a szeny-
nyvizét fogadja és tisztítja, napi 5 000
m3 kapacitással mûködik. Ám tervek
szerint az új, korszerûbb technológia
egyidejû kiépítésével, ez a teljesítõké-
pesség 7 500 m3-re bõvül a jövõben. A
tervezõ céget képviselõ Hellner Norbert

a fórumon kérdésekre válaszolva kifej-
tette, hogy a jelenlegi biológiai tisztítá-
si technológia megmarad, melynek
célja a szennyvízben lévõ biológiailag
bontható, illetve átalakítható anyagok
(vegyületek) mennyiségének csökken-
tése. Ugyanakkor meg kell oldaniuk
azt is, hogy az egyre növekvõ mennyi-
ségû szennyvizet megfelelõ hatásfok-
kal tudják tisztítani a telep berendezé-
sei. A tervek szerint a mostani aerob
medencéket átalakítják úgynevezett
anoxikus medencékké, amelyek a ha-
tékony nitrogén eltávolítást szolgálják
és új levegõztetõ medencék is épülnek
majd.
A projekt megvalósításának elsõdleges
környezet-és természetvédelmi célja a
Natura 2000-es védelem alatt álló
Dunának, mint a tisztított víz befoga-
dójának, és egyben teljes ökosziszté-
májának védelme, a vízminõség javí-
tása. A beruházás 1,9 milliárd forintba
kerül. A 15% saját forrást a három
település biztosítja, míg a kivitelezés-
hez szükséges nagyobb, 85%-os költ-
séghányadot a pályázattal elnyerhetõ,
európai uniós forrásból tervezik finan-
szírozni. Hoffman Pál szerint, a kivite-
lezés akár már a nyár folyamán, vagy
õsszel elkezdõdhet. Ez azonban függ a
pályázat elbírálásának és a közbeszer-
zési eljárások lefolytatásának idõtar-
tamától. 

A beruházás befejezését 2013-ra ter-
vezik.

Tisztelt Szigethalmi Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal Építésha-
tósági Irodája az éves ellenrzési ütemtervében maghatáro-
zottak szerint megkezdi a városban ellenrzéseit. Az ellenr-
zések célja felkutatni, ellenrizni - különös tekintettel - az enge-
dély nélküli,- illetve a szabálytalan építési munkálatokat; az öve-
zeteknek megfelel zöldfelületi arányok megtartását; az enge-
dély nélküli csapadékvíz elvezetéseket és a jó karbantartási kö-
telezettségeket. Amennyiben az ellenrzéssel kapcsolatban
kérdése-észrevétele van, az alábbi elérhetségeken megteheti
azt: tel: 06-24/403-656/131 vagy 214 mellék. 
E-mail: hevenyi.nikolett@szigethalom.hu

HevényinéDanics Nikoletta 
mszaki irodavezet

Nyílt levél 
Deák  Gábor  Szigethalmi  Lokálpatrióták  Elnöke  részére!

Gábor! Te, aki motorja és támogatója voltál a városközpont kialakításának, mindig
arról beszéltél, hogy kell egy ilyen hely! Te, aki azt írod, magadról a város honlap-
ján, hogy "Lokálpatrióták Egyesületének alapítója és választott elnökeként dolgo-
zom városunk hagyományainak megõrzéséért, hagyományteremtéséért valamint
a kultúra terjesztéséért"! Te, aki a mi támogatásunkkal lettél képviselõ és te is tá-
mogattad Fáki László polgármesterré választását! Miért szavaztál a városközpont
ellen? Miért támogattad a könyvtár és a szabadidõközpont leépítését? Miért sza-
vazol folyamatosan a polgármester ellen szavazókkal? Talán, csak addig volt fon-
tos a lokálpatriotizmus, amíg a képviselõséget megszerezted?
Talán, azért nem hívod össze a közgyûlést, mert félsz a többiek szemébe nézni?

Barátsággal:
Kovács Gyula

Szigethalmi Lokálpatrióták alapító tagja

ZSÖMIKE
GAZDIKERESÕJE

"Egy nemzet nagysága
és erkölcsi fejlettsége
híven tükrözõdik abban,
ahogyan az állatokkal
bánik…" (M.Gandhi)

Állatbarát, jólelk gazdit
keresünk ennek a 3 év
körüli vizsla-keverék fiú-ku-
tyusnak! Rendkívül éber, jó

házrz, nagyon szereti a
gyerekeket. Gyönyör, vilá-
gos zsemle szín, elne-
veztük Zsömikének! Hálás,
bújós, szeretetre méltó ku-
tyus, akit Szigetújfaluban
találtunk - kóborlásra ítélve. 
Rajta kívül még sok-sok
kutyus várja leend álom-
gazdiját, aki már nem fog
soha többé csalódást okoz-
ni kicsi szívüknek!
Tisztelettel kérem Önöket,
hogy aki tud, segítsen öne-
rbl (!)mentett kutyusaink
élelmezésében, orvosi költ-
ségeiben, kutyaólak, kenne-
lek építésében, javításában.
Elre is nagyon szépen kö-
szönöm - a sok árva kutyus
nevében is! 
Telefon:  06-20-803-05-43 

Enikõ



Gróf  Széchenyi  István
Általános  Iskola  
címe:  2315  Szigethalom,
Thököly  u.  37.
tel.:  24/400-6621
igazgató  neve:  Egyed  Jolán

Az iskola 1988 óta végzi az
1-8. évfolyamos tanulók ok-
tatását-nevelését. Jelenleg
24 osztály mûködik 12 osz-
tály az alsó és 12 osztály a
felsõ tagozaton. 3 napközi
otthonos és 1 tanulószobás
csoport, valamint 4 iskola-
otthon is mûködik. A tanu-
lók száma: 551 fõ. Az intéz-
mény az alapkészségek el-
sajátításán túl számtalan
lehetõséget kínál arra, hogy
a gyermekek mûvészi, moz-
gásbeli, matematikai képes-
ségeikben fejlõdjenek. Az 1.
évfolyamon a szövegértõ ol-
vasás és a számolási alapis-
meretek elsajátítását elõse-
gítik a Nemzeti és a Mozaik
Tankönyvkiadó tartalmas,
vonzó tankönyvei, a Meix-
ner-féle olvasástanítási
módszer alkalmazása. Ma-
tematikából, rajzból és test-
nevelésbõl tehetségfejlesztõ
órákat tartanak a pedagó-
gusok az 1. évfolyamtól.
Tanulóik kiváló eredménye-
ket érnek el a kistérségi,
megyei, országos és nemzet-
közi versenyeken. Az SZMK
elnökség példaértékûen se-
gíti az iskolaszékkel együtt
az iskola munkáját.

A "Szigethalmi Gyermekek
Mosolyáért" Alapítvány a-
nyagilag is támogatja a rá-
szoruló tanulókat. 2004
szeptembere óta az iskolá-
ban integrált oktatás folyik.
Ettõl a tanévtõl kezdõdõen
két tanéven keresztül a
TÁMOP 3.3.2. Esélyegyenlõ-
ségi pályázat sikeres meg-
valósításán dolgoznak az
intézmény nevelõi. Differen-
ciáltan nevelik-oktatják a
pedagógusok az átlagosnál
tehetségesebb, az átlagos
képességû és a többiektõl
valamelyik részképességben
lemaradó tanulókat. Az
eltérõ képességû diákok
felzárkózását, fejlesztését,
tehetséggondozását speciá-
lis végzettségû pedagógusok
segítik: gyógypedagógus, lo-
gopédus, fejlesztõ pedagó-
gus, tehetségfejlesztõ sza-
kértõ. Az iskolai nevelõ-
oktató munkát rendszere-
sen és személyesen segíti
pszichológus szakember. A
koncentráltabb figyelem, a
hatékonyabb együttmûkö-
dés, közös gondolkodás
szolgálatába állítható a ko-
operatív tanulás, amelyet az
iskola sikeresen alkalmaz. A

gyermekek megtanul-
nak együtt dolgozni,
mindenki aktív sze-
replõje az órának.  Ez
a módszer a gyerme-
kek személyiségét ki-
tûnõen formálja, így
toleráns, segítõkész,
kreatív felnõttekké
válhatnak. Az angol
nyelv tanításának a 4.
évfolyamtól kezdve
sok éves hagyománya
van. A 3. évfolyamon
angol szakkört szer-
veznek. Rendszeresen
szervez az iskola ta-
nulmányutat Nagy-
Britanniába. Felsõ ta-
gozaton, 5. osztálytól
megkezdõdik az infor-
matika tantárgy okta-
tása, a tanulóknak lehetõ-
ségük van internet szakkör-
re is járni. Az évek óta
sikeresen mûködõ tanu-
lószoba szervesen kapcsoló-
dik az iskola, tanulást se-
gítõ programjához. A tanó-
rákon kívül alkalom van a
zenetanulás, a kézmûves-
ség, a festészet, a modern
tánc, a színjátszás elsajátí-
tására. Emelt szintû testne-
velést és sokféle sportfoglal-
kozást is választhatnak a
tanulók. Sikeresen mûködik
a Fantázia Alapfokú Mû-
vészeti Iskola zenemûvészeti
tagozata az intézményben. 

Az egészség és a környezet
védelme mellett a diákok jo-
gainak védelmére is nagy
hangsúlyt fektet az iskola. A
diákönkormányzat sok sza-
badidõs programot szervez,
és rendszeresen véleménye-
zi az iskola dokumentumait.
Évente diákközgyûlést tart
a diákokat érintõ és érdeklõ
kérdések körében. Az iskola
rendkívüli sokszínûségét az
intézményi hagyományok á-
polása, a Széchenyi Névadó
Hét programjai, a tanulmá-
nyi kirándulások, az erdei
iskolák, táborozások, sport-
versenyek megszervezése is
tükrözi. 

Iskolába  hívogató
foglalkozások  idõpontjai:
1. alkalom: 2011. április 5.
kedd 17 óra
2. alkalom: 2011. április 12.
kedd 17 óra

Szent  István  Általános
Iskola  
címe:  2315  Szigethalom,
Szabadkai  u.  64.
tel.:  24/407-6608
igazgató  neve:  
Simsik  Zsuzsanna

A szigethalmi Szent István
Általános Iskola a város
egyik legrégebbi intézmé-

nye. Két telephelyen mûkö-
dik, az akadálymentesített
József Attila úti épületben
az 1-3. osztályosok és a sa-
játos nevelési igényû tanu-
lók, míg a felújított Szabad-
kai úti épületben a 4-8. osz-
tályos diákok tanulnak. Az
iskolába 617 tanuló jár.
"Minden gyermek tehetséges
valamiben" - vallják az isko-
la pedagógusai. A tanítás-
tanulás folyamatának fon-
tos elemei a gyermekköz-
pontúság, a képességfej-
lesztés, az esélyegyenlõség
és a sikerélmény biztosí-
tása. 

Az iskolában az elsõ és má-
sodik osztályos tanulókat a
szakmai körökben elismert,
Meixner-féle olvasás tanu-
lási módszerrel oktatják,
amely többéves kipróbálás
és tapasztalat eredménye-
ként jött létre. Lényege az
apró lépésekben történõ
haladás, az értõ olvasás vál-
tozatos formában történõ
fejlesztése és az egész évet
végigkísérõ képességfejlesz-
tés.

A lemaradó gyerekeket fej-
lesztõpedagógus, gyógype-
dagógus és logopédus segít-
ségével igyekszik az intéz-
mény felzárkóztatni. A disz-
lexiás, diszgráfiás és a disz-
kalkuliás gyerekeket már az
elsõ év elején kiszûri az is-
kola és biztosítja számukra
a szakszerû fejlesztést.
Több éves hagyománya van
az emelt szintû ének-zene
oktatásnak. 
2008-tól harmadik osztá-
lyosok számára a testneve-
lés óra keretében, úszások-
tatást biztosít az intézmény.
Negyedik évfolyamtól kezdõ-
dõen angol és német nyel-
vet, tanulhatnak a diákok.
Ugyan ebben az évben be-
kapcsolódik a számítástech-
nika-oktatás is, melyet kép-

zett pedagógusok és jól fel-
szerelt számítógéppark jel-
lemez. Alsó tagozatban je-
lenleg öt napközis csoport,
két iskolaotthon, felsõ tago-
zatban egy tanulószobai
csoport biztosít lehetõséget
arra, hogy a tanulók nyu-
godt körülmények között
felkészüljenek a tanítási ó-
rákra és elkészítsék a házi
feladataikat. 

A választható szakkörök
(kézmûves, énekkar, zene-
kar, modern tánc, néptánc,
elsõsegélynyújtás, csecse-
mõgondozás, polgári véde-
lem, matematika), a délu-
táni sportfoglalkozások (ú-
szás, futás, atlétikai sportá-
gak, Teki Túra, röplabda,
kosárlabda, asztalitenisz,
konditerem) kielégítik a tan-
ulók igényeit. A tanuláshoz
segítséget nyújt az iskola jól
felszerelt könyvtára, vala-
mint az Internet-hozzáférési
lehetõség. Házi és területi
vetélkedõk, felvételi elõké-
szítõ, országos levelezõ ver-
senyek, tanulmányi verse-
nyek állnak a tehetséggon-
dozás szolgálatában. Isko-
lánk pedagógusai rendsze-
resen szerveznek nyári tá-
borokat, melyeken tanuló-
ink mindig szívesen vesznek
részt. Minden leendõ elsõ
osztályos kisdiákot és szü-
leit iskolánk nevelõtestülete
szeretettel vár iskolába hí-
vogató programjainkra.

A  József  Attila  úti  épület-
ben:
2011. április 12-én 845- 12
óráig bemutató tanítási ó-
rákra /iskolaotthon/

Szabadkai  úti  épületben:
2011. április 13-án 745-11
óráig bemutató tanítási ó-
rákra
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Iskolába hívogató Kedves
Szülõk!
Az  általános  iskolai  beí-
ratás  idõpontja,  a  2011/
2012-ees  tanévben    iskolá-
ba  lépõ,  leendõ  elsõ  osztá-
lyos  gyermekek  részére:
2011.  április  18.  (hétfõ)  és
április  19.  (kedd)  8:00-
18:00-iig  .

Gróf Széchenyi István
Általános Iskola vonatko-
zásában: 
A beiratkozáshoz szük-
séges: személyi igazolvány,
lakcímkártya (szülõ és
gyermek lakcímkártyája,
állandó vagy ideiglenes
bejelentett lakcímmel), a
gyermek születési anya-
könyvi kivonata, TAJ kár-
tyája, 1db igazolványkép
(fekete-fehér) és 550 Ft a
diákigazolványhoz, óvodai
szakvélemény, Nevelési Ta-
nácsadó és/vagy Szakértõi
Bizottság szakvéleménye
(ha készült ilyen a gyer-
mekrõl). SZIMBA bizto-
sítás (államilag támogatott
vagy 700 - 1000 - 1500 -
2000 - 10.000 Ft-ig), DSK
400 Ft.

Szent István Általános
Iskola vonatkozásában: 
A beiratkozáshoz szük-
séges: személyi igazolvány,
lakcímkártya (szülõ és
gyermek lakcímkártyája,
állandó vagy ideiglenes
bejelentett lakcímmel), a
gyermek születési anya-
könyvi kivonata, óvodai
szakvélemény, 1db iga-
zolványkép (fehér hátterû)
és 550 Ft a diákigazol-
ványhoz. Beíratás helye:
Szigethalom, Szabadkai u.
64. sz. alatt lévõ épület,
Könyvtár

Szeretettel várjuk a
Szülõket!

A Gróf Széchenyi Ist-
ván Általános Iskolá-
ban a tavaszi szünet
rendje az országostól
eltéren a következ-
képpen alakul:
Utolsó  tanítási  nap  a
szünet  eltt:  2011. áp-
rilis 22. (péntek)
A  tavaszi  szünet  2011.
április  26-ttól  április  29-
ig  tart.
A szünet utáni els
tanítási nap: 2011. má-
jus 2. (hétf)
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TÚRA VILÁGBAJNOKSÁG

2010 - Abtenau
A SZÉCHENYI NÉVADÓ HÉT

RENDEZVÉNYEI 2011.
2011.  április  14.  (csütörtök)  14.00  órától
kistérségi matematika verseny 1-2.
évfolyamos tanulók részére
2011.  április  18.  (hétfõ)  délelõtt: nyílt taní-
tási órák az 1-4. órában, délután: az iskola-
otthonban 13.30-tól 15.30-ig, a napköziben
14.00-tól 15.00-ig
2011.  április  19.  (kedd):  14.00  órától
"Koktél" alsó tagozatos kistérségi tanulmányi
verseny, 14.00 órától kistérségi felsõ tagoza-
tos komplex verseny a "Körzet legügyesebb
csapata" cím elnyeréséért
2011.  április  20.  (szerda): délután: Nyuszi bu-
li 1-4. évfolyam, Sportrendezvények 5-8.
évfolyam 
2011.  április  21.  (csütörtök):  8.00  órától Széc-
henyi emlékmûsor - az "Akire névadónk is
büszke lenne"díjak átadása, koszorúzás a
Széchenyi emlékfalnál, Széchenyi projektnap,
délután: Nyuszi túra 1-4. évfolyam
2011.  április  22.  (péntek):  9.00  órától  14.30-iig
Csillagászati elõadás és bemutató.
Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõt.

Igazgatóság

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt 2011.  április  16-áán  (szombaton)
19  órakor a  Gróf  Széchenyi  István  Általános  Iskolában
(Szigethalom, Thököly u. 37.) tartandó  SZMK  bálra.
Vacsorajegy  ára:  3000.-FFt. A talpalávalót VÁRADI GYULA
ÉS ZENEKARA szolgáltatja. Zenés mûsor, pezsgõs vacsora,
bálkirálynõ és bálkirály választása, tánc, tombola. JÓ
SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK! Kérjük kedves vendégeinket,
hogy az italok behozatalát mellõzzék, mivel a báli be-
vételbõl a tanulóinkat támogatjuk.

SZÉCHENYI KIÁLLÍTÁS
2011. február 22-én iskolánk legkiemelkedõbb tanulói 4-8.
évfolyamon megnézhették a Nemzeti Múzeumban megren-
dezett Széchenyi világai c. kiállítást. A múzeum gyönyörû
(sokan most látták elõször belülrõl), a kiállítás európai
színvonalú volt. Rengeteg információval gazdagodtunk
névadónkat illetõen. Láthattuk a gyerekkori székét, a ma-
gánlevelezését, azt az ezüst vakolókanalat, amivel a Lánc-
híd alapkövét letették, rengeteg korabeli festményt, ruhát -
melyeket fel is lehetett próbálni. A gyerekek feladatlapokat
töltöttek ki a kiállítás megtekintése után, nagy örömmel
nézték újra végig a kiállítást emiatt. 
Köszönjük szépen Kerekesné Nagy Julianna igazgató-
helyettesnek, hogy megszervezte nekünk ezt a ragyogó al-
kalmat!

Kelemen Lilla
tanárnõ

KISDIÁK LESZEK NEMSOKÁRA CÍMMEL
Szigethalom  város  önkormányzat  rajzpályázatot  hirdet  6-77
éves  korú,  iskolai  életre  készülõ  gyermekeknek. A pályázat
célja, hogy az iskola elõtt álló gyermekeket érzelmileg, lel-
kileg ráhangolja erre az új, más körülmények között zajló
életre. A  pályázati  munka  az  iskolai  élettel  kapcsolatos
témájú  lehet,  amely,  bármilyen  technika  alkalmazásával,
A4-ees  méretben  elkészíthetõ; a pályázati munkákat Sziget-
halom,  Kossuth  L.  U.  10. (Szigethalom Önkormányzata -
P.M. hivatal) címre  kell  beküldeni  2011.  május  13-iig.  

A legszebb rajzokat értékes ajándékokkal díjazzuk, és a
városi gyermeknapon kiállítjuk.
Készüljünk együtt az iskolai évekre!

SZIKLAINÉ FAZEKAS ERZSÉBET

tanító

A szigethalmi Gróf Széche-
nyi István általános Is-
kolából 9 fõ - 5 gyerek és 4
felnõtt - vett részt Ausztriá-
ban, a 8. Túra Világbajnok-
ság keretében rendezett tú-
rákon, szeptember 23 és 26
között. Az egyes verseny-
napokon a távok közül min-
denki erõnlétének és felké-
szültségének megfelelõen
választott. Csapatunk a 19,
14 és 13 km-es távokat
választotta, 500 méter és
700 méter közötti szinte-
melkedéssel. Ezek voltak
eddig a tények. Ennél sok-
kal többet jelentett szá-
munkra az a felejthetetlen,
pazar környezet, amelyben
róttuk a kilométereket. A
természet egyedi szépsége,
a fû zöldje, a vadvirágok
színei, a sziklás hegyek, a
havas gleccserek mindenkit

lenyûgöztek. Ezekben az él-
ményekben csak itt lehetett
részünk. Jó volt látni a gye-
rekek ámulatát, ahogy áté-
rezték mindezt. A kis csapat
minden gond nélkül vette az
akadályokat. Az elsõ két na-

pon rendkívül jó
idõnk volt, a
hegycsúcsokon
élveztük a nap
kellemes mele-
gét, a harma-
dik napon vi-
szont végig e-
sõben gyalogol-
tunk, mely pró-
bára tette az
erõnket, kitar-
tásunkat. Rá-
adásul itt ta-
lálkoztunk a
legmagasabb
szintemelke-
déssel is. En-
nek ellenére
csodálat ta l
néztük a fel-
hõkbe burko-
lózó hegycsú-
csokat. A gye-
rekek egyszer
sem panasz-
kodtak, pél-
dás volt az állóképességük. A
felnõttek mosolyogva, ámu-

lattal néz-
ték õket,
hiszen e-
g y e d ü l i
g y e r e k -
csoport -
ként vet-
tek részt
a verse-
nyen. Ez
felkeltette
a helyi új-
s á g í r ó k
figyelmét
is, két új-

ság riportere is kért tõlünk
információkat, és készített
rólunk felvételeket. A Krone
Zeitung címû, az egyik leg-
nagyobb osztrák napilap-
ban megjelent fotót mel-
lékelem is. Nagyon köszön-

jük iskolánk alapítványá-
nak, igazgatóságának támo-
gatását, mellyel hozzájárul-
tak a gyerekek szállás- és ú-
tiköltségéhez! Nagy segítség
volt! 

Biztos vagyok benne, hogy
ezek a napok maradandó
élményeket nyújtottak a részt-
vevõknek, a gyerekeknek
pedig azt az utat mutatták
meg, amit mi felnõttek már
jól tudunk, hogy a túrázás a
szabadidõ eltöltésének e-
gyik legjobb, legszebb mód-
ja, és nemcsak egészséges,
hanem élvezetes is, a szép
környezet pedig jót tesz a
lelkünknek.

SZIGETHALMI ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA
Az  alapítvány  2000.04.20.-áán  alakult  meg,  melynek  székhelye: 2315 Szigethalom, Szabad-
kai u. 101-103. A Pest Megyei Bíróság az alapítványt Pk.60.114/200 számon nyilvántar-
tásba vette, és kiemelten közhasznú alapítvánnyá nyilvánította. Az  alapítvány  fõbb  céljai:
a szigethalmi óvodák nevelõ - és oktatómunkájához szükséges eszközök, technikai beren-
dezések beszerzése, bõvítése.  A tagóvodák játék- és sporteszközeinek bõvítése. Óvodai
programok költségeihez történõ hozzájárulás, programok szervezése és támogatása.
Az alapítványnak fõ-és mellékfoglalkozású dolgozója nincs, az alapítvány munkájában
résztvevõ személyek munkájukért honoráriumot, tiszteletdíjat nem kapnak. (Ezúton is
köszönjük Dévay Krisztinának, hogy az alapítvány könyvelését évek óta, idejét nem kímélve
önzetlenül elvégzi.) Közhasznú  tevékenysége  során  2010-bben  490.596.-FFt  bevételt  ért  el,
mely  1%-oos  felajánlásokból  429.671.-fft,  támogatásból  50.000.-fft  és  kamatbevételbõl  mely
10.925.-fft  volt. Továbbá egy darab AMWAY víztisztító rendszert kaptunk használatra. Az
alapítvány a bevételébõl 50.000.-ft-ot gumilabdákra, 177.445.-ft-ot a fajátékok karban-
tartására költött és 5.500.-ft bankszámla vezetési költsége keletkezett.  Az  alapítványnak  a
tevékenysége  során  semmilyen  adókötelezettsége  nem  keletkezett,  ezáltal  az  adóhatóságok
felé  tartozása  nincs.  És ezúton köszönjük meg a felajánlásokat, a jövõben is számítunk
támogatásukra, hogy az alapítvány sikeresen tudja folytatni tevékenységét a továbbiakban
is. KÉRJÜK  ADÓJA  1%  -VVAL  TÁMOGASSA  ÓVODÁNKAT!  
A  kedvezményezett  adószáma:  18687738-11-11

Zoltay Árpádné
a kuratórium elnöke



Helytörténeti  Gyûjtemény  2315  Szigethalom,  Fiumei  u.  48.    www.varosiszabadidokozpont.hu/muzeum.  E-mmail:  info@varosiszabadi-
dokozpont.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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SZABÓ LÕRINC: 
Az áprilisi rügyekhez (részlet)
Nem láttalak egy hétig, kis rügyek,
és közben milyen nagyra nõttetek!
hüvelyknyire!...Kilombosodtatok
és ezer könnyû és friss fodrotok
halványzöld lángként repdesi körül
a gallyakat és táncol és örül.
De szépek vagytok, tavaszi rügyek,
de bátrak vagytok! Nem kérdezitek,
mi vár rátok-ha itt az ideje,
mint a barna földbõl a rét füve,
a barna ágból kicsaptok ti is,
akármilyen hideg az április.
Egy hónapja nem láttuk a napot,
mégis hittetek és kibújtatok, 

Zöld zászlaitok felrepültek a
bokrok, fák és hegyek csúcsaira
s hiába ez a gyilkos április,
reményt hirdettek, reményt nekem is!

A VÁROSI KÖNYVTÁR TÁMOGATÓI

Bánóczy Istvánné, Becker Beatrix, Bencze Jusztina, Dr. Bokor Péterné, Bucsi Józsefné,
Fülöp Márton (Szigetszentmiklós), Kürti Zoltán, Kürti Zoltánné, Nemes Dezsõ, Regényi
Aranka, Szabó Ildikó, Szabó Józsefné, Sziklainé Fazekas Erzsébet, Szõke Sándor, Varga
Jánosné és Zsófia. Köszönjük Mészáros Lászlónak, hogy elõfizette a Világhíres zeneszerzõk
sorozatot a könyvtár részére! Köszönjük legkitartóbb támogatónknak, Kürti Zoltánnak
régóta tartó rendszeres adományait! Támogatásukat  köszönjük!

Miszori Sándorné
könyvtárigazgató és munkatársai

Tisztelt Olvasóink, Szigethalmi
Lakosok!
Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával to-
vábbra is támogassák a Hegedüs Géza Városi
Könyvtár tevékenységét! Adószámunk: 1 6795028-
1-13. A felajánlott összeget az építkezés folytatá-
sára fordítjuk! Köszönjük  támogatásukat!

Olvasni jó! Olvasni érdemes!
Újdonságaink
Szakirodalom:  
Ungvári Tamás: Fielding; Rákócza Richard: A WikiLeaks botrány
Roebuck, Chris: Hatékony kommunikáció
Polakowsky, Robin: Vilmos és Kate avagy õfelsége, a szerelem
Cziegler Orsolya: Egyedül nevelem

Szépirodalom:
Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben; Picoult, Jodi: Házirend
Spencer, Bud: Különben dühbe jövök - Önéletrajz
Márai Sándor: Harminc ezüstpénz; Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz
McCharty, Cormac: Vad lovak

Gyermek-  és  ifjúsági  irodalom,  szakirodalom:
Bartos Erika: Bogyó és Babóca kertészkedik
Gibb, Sarah: Aranyhaj; Schenk Borbála: A jogerõ legyen veled
Verne, Jules: Utazás a föld középpontja felé (képregény)
Pivarcsi István: Ilyenek a tanárok?; Goscinny, René: Asterix és a gall (képregény)

Hónapsoroló
Minden hónap
bizonyos napjaihoz
kötõdõ hagyo-
mányok tükrözik a
természethez a jeles
napokhoz való
viszonyát az
embereknek, és az
állatoknak. A
hónapokra jellemzõ
programok követik
a természet válto-
zásait, azokból
fakadó dolgos
hétköznapok, jeles
ünnepek sorát.

Kleineizel Ilona

Április
Szent György hava vagy

Bika hava
Az április szeszélyes, bolon-
dos hónap. A földeket mû-
velõ emberek örülnek az áp-
rilisi csapadéknak, úgy
mondják "április, ha nedves,
aratás lesz bõ és kedves."
A vándormadarak megér-
keznek. A kisbárányok ví-
gan ugrándoznak a gyenge
ízes füveket kínáló réten.  

Húsvét
A tavaszi ünnepkör legjele-
sebb ünnepe a Húsvét,
melyben legnagyobb szerep
a víznek jut. A külsõleg-bel-
sõleg tisztító, gyógyító víz-
nek. Vasárnap reggelén a
lányok a friss hideg vízben
megmosakodtak,  hogy e-
gész évben frissek legyenek
-  ezt a napot virágvasár-
napnak is nevezik. E nap-
hoz tartozott a "kiszehaj-
tás". Fiatal lányok a pisz-

kafára erõsített szalmabá-
but menyasszonynak öltöz-
tetve, énekelve közrefogták,
vízbe dobták, vagy meggyúj-
tották, a tüzet körültán-
colták. Ma már kölnivízzel
történik a locsolás és ilyen-
kor kis versikét mondanak
a locsoló legények.

Április  24.  György  nap
Sárkányölõ Szent György
ünnepe. A néphagyomány e
naptól számítja az igazi
tavasz kezdetét.

A rómaiak e napon ünne-
pelték Paliliát, amely pász-
torünnep volt. Ezen a napon
a pásztorok kiseperték az
istállókat; meghintették víz-
be mártott babérágakkal, a
szalmatûz füstjével meg-
füstölték magukat s jószá-
gukat. A tûzön a nyájat is
áthajtották, maguk három-

szor ugrottak át rajta, hogy
a boszorkányok rontását el-
kerüljék. A pásztorok áldo-
zatot mutattak be, majd
kezet mostak a reggeli har-
matban. 
E hagyomány továbbélése
látható a hazai állattartás
szokásaiban is. Az állatok
Szent György napi elsõ ki-
hajtásához számos hiede-
lem és szokás fûzõdött.
Nagy jelentõséget tulajdoní-
tottak annak a vesszõnek,
zöld ágnak is, amellyel az
állatokat elõször hajtották
ki a legelõre. Füstöléssel
igyekeztek távol tartani a
rontást.
Szent György napját ter-
mésvarázsló napnak emle-
gették. A gyerekek kedves
mondókája e naphoz fû-
zõdik:  "Süss fel nap, Szent
György nap. Kertek alatt a
kis bárány majd meg fagy."

Szeretettel meghívjuk a Hely-
történeti Gyjteménybe 2011.
április.15-één  14-118  óráig
tartandó  Húsvéti  kézmves
délutánunkra. Készítünk aj-
tó, ablak és asztali díszeket,
festünk tojást hagyományos
technikákkal. Valamint sze-
retettel várják a kedves láto-
gatókat a  V75  Galamb  és
Kisállattenyésztk  Egyesüle-
tének  tagjai  kisállat  bemuta-
tóval,  és  állatsimogatóval.  
Jelentkezni a  06/70-3380-
76-881 vagy  a  06/24-4401-
837  lehet.
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Szigethalmi  Városi  Szabadidõközpont  -  2315  Szigethalom,  Sport  u.  4.  Tel:  06-224-8889-2229;  06-770-3334-88894  
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VÁROSI SZAVALÓVERSENY

JAKAB JUDIT

Az idei döntõt február 23-án
tartottuk a Városi Szabadi-
dõközpontban, ahol a selej-
tezõkbõl továbbjutott ver-

senyzõk mutatták meg
tudásuk legjavát a szakértõ
zsûrinek és az érdeklõdõ
jelenlévõknek, akik megtöl-
tötték a Színház termet. A
47 résztvevõ hat korcso-
portban képviseltette magát

(óvodások, 1-2. osztályosok,
3-4. osztályosok, 5-6. osztá-
lyosok, 7-8. osztályosok, fel-
nõttek). A könyvtár és a sza-
badidõközpont közös szer-
vezésû versenyén a téma - i-
gazodva a zene évéhez - Vers
és dallam volt, olyan mûvek
hangzottak el, amelyek a
magyar nyelv, a magyar köl-
tészet zeneiségét érzékeltették.
A szavalatokat a városi in-
tézmények egy-egy képvise-
lõje értékelte, úgy mint Fe-
renczi Edit alpolgármester
és Fáki László polgármester
(Polgármesteri Hivatal),
Holczhauser Zsuzsanna
(Négyszínvirág Óvoda), Vas-
laki Judit (Szent István Ált.
Isk.), Kelemen Lilla (Gróf
Széchenyi István Ált. Isk.),
Miszori Sándorné (Hegedüs
Géza Városi Könyvtár). A
zsûri elnöke Mészáros László
volt (Lachris Kft.), aki váro-
sunk és a kultúra iránti el-
kötelezettségét most is egy
ajándékban, a 20 kötetes
Világhíres zeneszerzõk soro-
zat elõfizetésében fejezte ki,
ami ezentúl a könyvtár min-
den látogatója számára elér-
hetõ lesz. 

Amíg a zsûri összesítette a
pontszámokat, addig a szü-
netben Ónodiné Petõ Mária
drámatagozatos tanítványai
mutatták be ritmushang-
szerekkel kísért darabjukat,
majd a Csengettyû Bábcso-
port Sündisznócska lovagol
c. elõadását nézhették meg

a vendégek. Mindkét mû-
sorszám nagyon színvona-
las és élvezetes volt, ezúton
is köszönjük a fellépõknek. 

A  2011-ees  városi  szavaló-
verseny  helyezettjei:
Óvodások: 1. Benczik Réka;
2. Bálint Jázmin; 3. Hetesi
Virág. 1-2. osztály: 1. Dudás
Dorka; 2. Denkovics Anita
és Iszák Alexandra; 3. Kürti
Fanni és Tézsla Vanda. 3-4.
osztály: 1. Retek Mercédesz;
2. Holodov Anna; 3. Kiss
Liliána Melodi. 5-6. osztály:
1. Pusztai Alexa; 2. Lukács
Cintia; 3. Stud Renáta. 7-8.
osztály: 1. Balogh Adrienn;
2. Fekete Bernadett; 3. Fáki
Eszter. Felnõttek: Bata Éva
és Batáné Brandenburg
Magdolna. Gratulálunk! 

Köszönjük minden induló-
nak és az õket felkészítõ
tanároknak, szülõknek,
hogy meghallgathattuk eze-
ket a verseket, és köszönjük
mindazon szereplõknek, a-
kik elõadásukkal hozzájá-
rultak ahhoz, hogy ez a dél-
után valóban a zene, a köl-
tészet, a mûvészet élvezeté-
rõl szóljon: Czita Gáborné
és tanítványai (Marton Lilla,
Tamás Kinga, Tamás Anita -
Gróf Széchenyi István Ált.
Isk.); Krizsa Gergõ (Fantázia
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény); Hufnágel Ala-
dár zenepedagógus és tanít-
ványai (Schmidt László és
Schmidt Márton).

Fitt-Lesz Halom 2011

JÁTÉKOS
MOZGÁS-
F E J L E S Z T
TORNA!
Az Élhetbb Életért alapít-
vány nyújtotta mozgásfej-
lesztés célja a gyermeki szer-
vezet sokoldalú, arányos fej-
lesztése és egy egészsége-
sebb, boldogabb, mozgás-
ban gazdag gyermekkor biz-
tosítása. Szívesen látunk min-
den mozogni vágyó Babát -
Mamát és Kisgyermeket! 
Foglalkoztatott  korosztály:  
1-3 éves gyermekek szül i
segítséggel
3-7 éves óvodás gyermekek
A  foglalkozás  helyszíne  és
idpontja: 
Szigethalmi Városi
Szabadidközpont, 
Hétf 1-3 éves gyermekek
10:00-10:45 
3-7 éves óvodás gyermekek
16:15-17:15
A mozgásfejlesztés alkalmi
tagdíja 500 forint, testvérek
esetén 2 f részére 700 fo-
rint. Ezen a foglakozáson ját-
szva, dalolva és mondókázva
ügyesedhet gyermeke, hiszen
a korosztályra jellemz kú-
szó, mászó, ugró, futó és
ügyességi feladatok teljes
sorával megismerkedhet, il-
letve új tapasztalatokat sze-
rezhet a speciális mozgásfej-
leszt eszközökkel kialakított
ügyességi akadálypályán.
Foglalkozásvezet: Balog
Diána testnevel, aerobik
edz, fitness-aerobik világ-
bajnok. Bvebb  infó:
06 30 276 85 99
balogdiana@flynet.hu
www.elhetobbeletert.hu és a
Facebook-on

Köszönet jár mindenki-
nek, aki hozzájárult e
színvonalas rendezvény
lebonyolításához, akár
rendezõként, segítõként
vagy támogatóként vett
részt a munkában. A
sport nap programját a
Szigethalmi TE, a Városi
Szabadidõközpont, a Szi-
gethalmi Ultrafutók Egye-
sülete és az Élhetõbb
Életért Alapítvány közö-
sen szervezete. 

Külön köszönet jár szpon-
zorainknak - Szigethalom
Város Önkormányzatá-
nak, a Gróf Széchenyi
István Általános Iskolá-
nak, a Mona Hungary Kft-

nek, a szigetszentmiklósi
Katedra Nyelviskolának,
a Dunapack Magyaror-
szág Zrt-nek, a Freetime

Fitness-nek, a Violet Kan-
garoo Kft-nek, a CIB
Banknak, a Fitt-Lesz
Kuckónak, az Aranykéz

Szépségszalonnak, a Mérk-
Vill Bt-nek és Suhai
Tímeának.
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Rügyfakadás 2011. március
Rügyfakadás. Ez a
szó már önmagában
is a tavaszt idézi
bennem fényes-sug-
aras reggelekkel,
mézes virágillatot
hozó lágy szellõvel
és kipattanni
készülõ dús
rügyekkel. De itt
Szigethalmon tíz év
óta mást is jelent ez
a szó. Új tartalom-
mal telt meg, és
magában hordozza
az érték és a szép-
ség fogalmát is.
Festékillatú kiál-
lítások arany- vagy
épp fakeretes képeit
látom lelki szemeim
elõtt a március 15-i
ünnepek
nyitányaként. 

KONTRA MARIKA SZVITA

Tíz éve már, hogy az Al-
kotók, Mûvészek és Mûvé-
szetpártolók Egyesülete, az
AMME hagyományt terem-
tett Rügyfakadás címû kiál-
lításával, amelyben az egye-
sület tagjai mutatják meg
alkotásaikat. A kiállítást
minden évben Fáki László

polgármester úr nyitotta
meg. Ez is olyan hagyomány
már, amely a múlt, a jelen
és a jövõ szentháromságát
erõsíti. 
Öt évvel ezelõtt újabb szín-
folttal gazdagodott a Rügy-
fakadás kiállítás. A képzõ-
mûvészet mellett - a Zöld
Háló Egyesület kapcsolódá-
sa nyomán a környékbeli
virágosok által- megjelentek
a szebbnél szebb virágok,
így létrejött az elsõ virágki-
állítás. Érték és szépség

adott itt egymásnak rande-
vút, és jó szándékú em-
berek összefogásából - mint
öt év óta minden tavasszal -
az idén is megrendezésre
került immár a 10. Rügy-
fakadás festmény- és az 5.
virágkiállítás. Hogy milyen
volt? Azt elmondani nem
lehet! Aki nem tudott eljön-
ni, az csak sajnálhatja, hogy
kimaradt valamibõl, ami
minden évben van, de min-
den évben más, minden
évben szebb és szebb! Talán
még soha ilyen sokan nem
voltak kíváncsiak a 16 kép-
zõmûvész és a 17 virágkiál-
lító által létrehozott fensé-
ges látványra. A megnyitón
zsúfolásig megtelt a Zöld
terem a Városi Szabadidõ-
központban, hogy a helyiek
közül sokan délután jöttek
vissza megtekinteni a kiállí-
tást nyugodtabb körülmé-
nyek között. És másnap, és
harmadnap… köszönhetõen
talán az öt és tíz év mun-
kájának, jó hírének. De jöt-
tek sokan más települések-
rõl, sõt a fõvárosból is az
MTV1 híradása nyomán
megtekinteni a festmény- és
virágkiállítást, ahol Regényi
Tiborné Aranka - a Zöld
Háló Egyesület elnöke - jó
tyúkanyó módjára gondos-
kodott a vendégekrõl és a
kiállítókról egyaránt, s ahol
Csapó Lajos - az AMME
elnöke - büszkén mutogatta
a látogatóknak az egyesület
tagjainak alkotásait és négy

saját tanítványának a ké-
peit a falakon.
E kiállítás idejére készült el
a két egyesület közös kiad-
ványa, amely néhány mon-
datban, és fõleg képekben
foglalja össze nagy vonalak-
ban az AMME elmúlt tíz
évének tevékenységét és a
Zöld Háló öt éves munkáját.
Öt év, tíz év. A kerek szá-
mok összegzésre, száma-
dásra késztetik az embert,
hogy megfeleljen a "Mi
történt?", "Hogyan történt?"

múltat kutató kérdéseire.
Az összegzés, a számadás
pedig mindig egy-egy kor-
szak lezárását is jelenti.
Ilyenkor aztán felmerül a
"Hogyan tovább?" kike-
rülhetetlen kérdése, hiszen
olyan gazdasági problémák-
kal sújtott korban élünk,
amikor a nehézségeken úrrá
lenni emberpróbáló feladat,
s a heroikus küzdelemhez
olyan "szent õrültekre" van
szükség, akik tovább viszik
a lángot, tovább éltetik a
múltat és a jelent a jövõvel
összekötõ, az idõn átívelõ
hagyományt, hogy érték és
szépség el ne vesszen, ha-
nem egymást erõsítve még
sokáig "virágozzék" mindany-
nyiunk gyönyörûségére. 

MÁRCIUS 15-E

NEMZETI ÜNNEP

EGYBEN AZ AMME
ÉS A ZÖLD HÁLÓ

EGYESÜLET

TAVASZNYITÓ NAPJA

REGÉNYINÉ ARANKA

Számunkra ez egy külön-
leges nap, hisz a két egye-
sület jubilált. Az AMME 10.
képkiállítását, a Zöld Háló
5. virágkiállítását tartotta.
Nagy odafigyeléssel, szerve-
zéssel rendeztem e nagysza-
bású a virágkiállítást, amely
igencsak meghozta gyümöl-
csét, ugyanis 17 virágárus
mutatta be szebbnél szebb
szemet gyönyörködtetõ kom-
pozícióját. Ezt a látványt az
elõre meghirdetett, valamint
a meghívók alapján, a helyi
lakosság és a MTV 1 hír-
közlésének köszönhetõen,
közel 600 látogató tekintette
meg. Igen ez óriási dolog,
hisz kevés település tudhat-
ja be magának, hogy a civil
szervezetekbõl egyesek ki-
magasló tevékenységgel vá-
rosi rangot emelnek, és mi

ezt tettük. Az esemény szín-
helyét a Városi Szabadidõ
Központ biztosította, ame-
lyet nagy tisztelettel kö-
szönök Lang Mónika intéz-
mény vezetõjének és az ösz-
szes segítõ dolgozójának,
akik a vendéglátásban segí-
tettek. Köszönöm Szigetha-
lom polgármesterének Fáki
Lászlónak a kiállítás meg-
nyitását és a Szigethalmi
Felnõtt Kórus felvezetését.

A  résztevõ  virág  kiállítók:
Dávid Ildikó virágkötõ és
Dávid Tamás keramikus
japán kert kreativitásában
ékeskedett, Kovács László
orchidea gyûjteményének
kompozíciója; Marika virág-
Jusztinával a "tavasz mo-
solyával" kápráztatott; Gá-
bora István egyedi rönkfa-
ragásai harmonizálták a
díszlettet; Ilcsi virágsarok a
"virágzó életünk" látványát
szedte csokorba; Junikert
Kft a "tavasz illatát" vará-
zsolta elénk; Vitáris Mártika
"szobanövények télen" lát-
ványát hozta; Tóth Csilla,
Aranka és az Orchidea
kertészet "exkluzív orchidea
gyûjteményeit" láthattuk;
Erika virágkertészet dísznö-
vényei emelték a kiállítás
színvonalát; Csilla virág
"tavaszváró kapujával" és
illatozó virágaival ékesítette
a színháztermet; Ágota vi-
rág-ajándék kreatív csokrai
és díszített ajándékai káp-
ráztatták a látogatókat; Lu-
kácsné Jutka kaktuszaival
díszítettük a színházterem
pódiumát, Radics Gábor
babérfái és a Dunavirág
Centrum óriási dísznövé-
nyei ölelték körbe az egész
kiállítást.

Szeretném megköszönni
minden virágkiállítónak az
összefogást, a partneri kap-
csolatot amelyre a további-
akban is számítok, köszö-
nöm minden segítõ kéz
munkáját, akikkel létre
tudtuk ezt hozni és minden
látogatónak a megjelenését.

A   N N A P I
M S O R R Ó L

FRÜHVALD PÁL

Március 12-én a lakosság
részére megtartott nõnapi
mûsoros délutánt, ha osz-
tályozni kellene, kitûnõ
lenne. Egy nagyon színvo-
nalas mûsort láthattunk
Tuboly Bella szervezésé-
ben. A tíz fellépõ /akik Bu-
dapest, Pilis, Dunaharasz-
ti, Halásztelek, Sziget-
szentmiklós, Pesterzsébet,
és a helyiek/, valamint
Kadlott Karcsi elõadómû-
vész, igazán remek hangu-
latot teremtettek ezen a
délután. Telt ház volt a
Szabadidõ központ Szín-
háztermében.
Tuboly Bella, a kis csapata
segítségével /szépen feldí-
szített színpad/, a fellépõk
megvendégelése/ igazán
megállta a helyét. Bella
nagy lendülettel és energi-
ával szervezi e mûsorokat -
beleértve a Mozgáskorláto-
zottak Esélyegyenlõségi
Napját is -, õszinteségével
és rátermettségével meg-
nyeri az elõadómûvészek
bizalmát és szeretetét, akik
önzetlenül bemutatkoznak
nálunk itt Szigethalmon,
ami e válságos idõszakban,
igazán elismerésre méltó.

Köszönjük a szép színvon-
alas mûsorokat és remél-
jük, hogy még hasonlók-
ban fogunk részesülni.

KISSZÉKELYI ZSOLT

Március 6.-án több mint
40 karatés jelent meg a
Szigethalmi Városi Sza-
badidõközpontban azzal a
céllal, hogy bebizonyítsák
megérettek a következõ
övfokozatra. Az övvizsgák
nagy jelentõségû esemé-
nyek egy karatés életében.
Ezek segítségével jut elõre
a ranglétrán, illetve ily mó-
don szerez jogosultságot
arra, hogy elkezdhesse a
következõ anyagrész el-
sajátítását. Hatodikán a
vizsgabizottságot a Seizan
Karate-Do Sportegyesület
fekete övesei alkották. A
résztvevõk Kulcsról, Kis-
pestrõl, Szigetszentmiklós-
ról, Tökölrõl és Szigetha-
lomról érkeztek. A Sei-
zanos vizsgázók névsorát a

MÁRCIUSI
KARATÉS
HÍREK:



Szigethalmi Híradó 2011. április Kultúra  13

Helye:  Városi  Szabadidközpont,  Szigethalom
Ideje:  2011.  április  4-88-iig  8:00-118:00  óráig
Be lép:  egységesen  350  Ft
Információ:  Kleineizel  Ilona,  tel:  06-770/380-77681

www. seizan.hu -n
lehet megtalálni.
Mindenkinek szív-
bõl gratulálunk!
Március 13.-án az
egyesület néhány
kiválasztott ver-
senyzõje részt ve-
hetett a Vácrátó-
ton megrendezett
Országos Gyermek
és Ifjúsági Bajnok-
ságon. Noha a fel-
készülési idõszak
egy betegség hul-
lám miatt elég za-
varosra sikeredett,
így sem tért haza a csapat
üres kézzel. Kumite [küz-
delem] versenyszámban
Horváth Matilda és Fazekas
Tamás a 8-9 évesek között,
Görhes Bianka pedig a 10-
11 évesek között ért el har-
madik helyezést. 

Kiss Gergõ a 12-13 évesek-
nél a saját és az eggyel
nehezebb súlycsoportban is
bronzérmet szerzett. Szkot-

niczky Ákos hasonló felál-
lásban nyert egy arany- és
egy ezüstérmet. Kata [for-
magyakorlat] versenyszám-
ban pedig Görhes Bianka
ért el II. helyezést. Fogadják
gratulációnkat a kemény
helytállásért.

A szigethalmi karate egye-
sület tagságának egy része
ismét a parkerdõben talál-
ható Erdészház elõtti tisz-
tást választotta helyszínül,

hogy megünnepelje a 1948-
as forradalom évfordulóját.
A megjelent mintegy hetven
fõ egész nap élvezhette a
kellemes napsütést és a
gyönyörû erdei környezetet.
Volt íjászat, különféle lab-
dajátékok, bográcsgulyás és
chilisbab. Valamint a kara-
tésok kedvenc szórakozása,
a fakardokkal vívott csata,
amely során a résztvevõk a
középkori japán harcme-
zõkön érezhetik magukat.

Híradás  a  középkorból
Beszélgetõpartnerem Magyar Attila, az Emese Parkot
létrehozó Õskultúra Alapítvány vezetõje:  
- Hatalmas lendülettel épül a "várispánság". Körbejárva
az építkezést, már most is varázslatos csodavilág.
Rönkvár-erõd, kõalagút, földalatti tömlöc, csónakázó tó
középkori kikötõvel, korhû kézmûves mûhelyek, Árpád-
kori falu… Mikor lesz az átadás?
-  Hivatalosan  júniusban  zárul  ennek  a  második  pályázatnak
az  építési  szakasza,  de  a  park  már  most  is  látogatható,  10-
16  óráig.  Csak  a  hétfõi  múzeumi  szünnapokon  vagyunk
kénytelenek  zárva  tartani  és  amikor  a  munkagépek  miatt
balesetveszélyes  lenne  látogatókat  fogadni.  Kérésünkre  a
kivitelezõ  már  a  május  elsejei  hagyományõrzõ  rendezvényre,
a  "Botondoló  Majális"-rra  elkészül  a  várudvarral,  ahol  egy
valódi  idõutazásban  lehet  része  mindazoknak,  akik  kiláto-
gatnak  az  Emese  Parkba.  Az  izgalmas  programokon  túl  nem
utolsó  szempont  az  sem,  hogy  aznap  a  Szigethalmiaknak
ingyenes  belépést  biztosítunk.  
Szeretnénk,  ha  minden  Szigethalmi  polgár  a  sajátjának
érezné  ezt  a  ténylegesen  egyedülálló  kezdeményezést.
Olyasmi  épül  itt  a  városunkban,  amire  igazán  büszkék
lehetünk.  Egyrészt  nemzetközi  színvonalú  élõ  múzeumfalu,
amely  turistákat,  érdeklõdõket  vonzhat  és  mind  hazai,  mind
Európai  kitekintésben  ismertté  teheti  Szigethalmot,  másrészt
pedig  tartalmas  szabadidõs  helyszínt  ad  a  helyi  családok
számára.  Úgy  gondolom,  hogy  a  közös  történelmi  és  néprajzi
hagyományanyag  átörökítése  valódi  közösségformáló  erõ
lehet  a  város  számára  és  komoly  segítség  a  fiataljaink
egészséges  életvitelre  nevelésében.
- Gyakran megnézem a várispánság honlapját, a
www.emesepark.hu-t. Bevallom meglepett két dolog: az
egyik a honlap üdítõen igényes megjelenése, a másik
hogy ilyen komoly szakmai munka folyhat egy
egyébként még építés alatt lévõ helyszínen.
-  A  honlap  Tornyi  Ferenc  barátunk  munkája,  a  fotók  Venczel
Gábor,  Bérczi  Mihály  és  Csikár  Róbert  tehetségét  dicsérik.
(Utóbbiak  Szigethalmon  élõ  és  alkotó  fotómûvészek,  akik  a
hagyományõrzõ  munkánkban  is  aktív  szerepet  vállaltak.)  
A  szakmai  hitelességet,  az  igényességet  pedig  kötelezõnek
tartjuk.  Talán  éppen  ez  az  oka,  hogy  most  azzal  büszkélked-
hetünk,  hogy  Dr.  Hende  Csaba  honvédelmi  miniszter  úr  véd-
nökséget  vállal  az  "Emese  Park,  mint  az  elsõ  Magyarországi
hadihagyomány-õõrzõ  központ"  projektünben.    
- Köszönöm a tájékoztatást és sikeres mûködést
kívánok! A kedves olvasókat arra buzdítom, hogy veg-
yenek részt a Botondoló Majálison és gyõzõdjenek meg
saját szemükkel errõl a nagyszerû skanzenrõl.

-TT-  

KÖSZÖNET AZ ÖNZETLEN SEGÍTSÉGEKÉRT
A  megrongálódott  játszótéri  játékok  felújításáért,
megjavításáért  ezúton  fejezzük  ki  köszönetünket
Martonosi  Viktor  esztergályosnak.  Köszönetünket
fejezzük  ki  a  Karám  Vendéglõ  tulajdonosainak  a
Dunasor  egy  részének  rendbetételéért,  taka-
rításáért.  Óvjuk  értékeinket!

Szigethalom Város Önkormányzat
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BUDAPEST BA JNOKUNK SZÜLETETT
ILLÉS ANDREA

DanceLand TSE elnöke

Igen, a DanceLand TSE Ju-
nior I-es párosa latin-ame-
rikai táncokból 2011 már-
cius 06-án Budapest Baj-
nok lett, vagyis korosztá-
lyuk és osztályuk legjobb
táncospárjának bizonyultak
a  budapesti régióban. Kol-
ba Gergelyrõl és Tarsoly
Fanniról van szó. Gergõ és
Fanni 4 éve táncolnak, eb-
bõl 2 éve egymás partnerei.
Szerettük volna, hogy él-
ménybeszámolót adjanak a
versenyrõl, hiszen ezzel a
címmel nem mindenki
büszkélkedhet pályafutása
során. Ez az, amire késõbb
is jó érzéssel gondol vissza
az ember. Ezt azért tudom,
mert mi, az egyesület veze-
tõi szintén voltunk koráb-
ban Budapest Bajnokok "C"
felnõtt kategóriában. Kö-
vetkezzen tehát az interjú, a
személyes élménybeszámoló:

Hogy érzitek most, a verse-
ny után magatokat?
- Gergõ: Nagyon örültem,
hogy végre felállhattunk a
dobogó legfelsõ fokára és
megérte ez a sok munka,
edzés, felkészülés. Örülök,
hogy Fannival táncolok és
hogy vele versenyezhetek
továbbra is. Fanni: Én is
örültem az eredménynek,
bár szerintem táncoltunk
már jobban is, de ez most
így sikerült. Nem hittem
volna hogy megnyerjük, de
nagyon jó érzés.

Voltatok-e már Budapest
Bajnokok, vagy más
versenyeken dobogósok? 
Tavaly, Budapest Bajnoki
ezüst érmesek voltunk, ami
szintén nagy öröm volt.
Ezen kívül számos verse-
nyen álltunk a dobogó va-
lamelyik fokán, fõleg ezüst

éremmel a nyakunkba. E-
zért is nagy öröm számunk-
ra, hogy most elõször nyer-
hettünk, ráadásul az egyik
legfontosabb versenyünkön. 

Milyen felkészülés elõzte
meg ezt a versenyt? 
Heti 4x járunk edzésre a
DanceLand-be, külön órára
és kondi órákra, hogy a ver-
senyen kitartásunk és erõn-
létünk legyen.

Izgultatok-e a verseny napján? 
Nem, nem izgultunk, csak
az eredményhirdetésnél, de
olyankor mindenki izgul egy
kicsit

Mit tûztetek ki célnak a
versenyen?
Azt, hogy a legtöbbet akar-
juk nyújtani magunkból és
minden vágyunk, hogy ezzel
az elsõk legyünk. 

Sikerült a formátokat hozni? 
Fanni: Én úgy éreztem
voltam már jobb formában
is. Gergõ: Én úgy éreztem
jól táncoltunk, persze vol-
tak apróbb hibáim is, de jók
voltunk.

Mit üzentek edzõiteknek
(Illés Andreának és Császár

Péternek)?
Köszönjük szépen a sok ó-
rát és belefektetett energiát
és a sok bíztatást, köszön-
jük a felkészítést. 

Mit üzentek szüleiteknek? 
Köszönjük nekik a lehetõsé-
get, hogy versenyekre járha-
tunk és támogatnak minket
céljaink elérésében. 

Mit üzentek azon klubtársa-
itoknak, akik még csak
most néznek versenyzés
elé? 
Fanni: Sokszor fel a fejjel és
soha ne adjátok fel. Nekünk
is át kellett esnünk nehe-
zebb idõszakokon, de meg-
érte. Gergõ: Hasonlókat tu-
dok én is mondani: ne
legyetek csalódottak, ha a
elején esetleg még nem si-
kerül egy-egy verseny, ne
adjátok fel. Idõvel ti is szép
eredményeket fogtok elérni.

Köszönjük a DanceLand TSE
növendékeinek az élmény-
beszámolót, bõvebben a
táncosokról a www.dance-
landtse.hu weboldalon ol-
vashattok, ahol a verseny-
eredményeket és az induló
tánctanfolyamokat is meg-
találjátok!
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NAGY DICS SÉG ÉS FELN TTZSIVAJ
Siker és mozgás

NÁD BÉLA

Nagy megtiszteltetés érte
egyesületünket az elmúlt
hónapban. A turistatársa-
dalom szavazott, még hoz-
zá arról, melyik egyesület
melyik rendezvénye tet-
szett a legjobban. Nagy a
tülekedés a dobogóért,
több száz rendezvény
küzd a megtiszteltetésért,
hogy felkerüljön rá. A
2010-es évben a Turul
emléktúra lett a 3. legjob-
ban rendezett túra (Mi
társrendezõként részt vet-
tünk a hatalmas vál-
lalkozás megvalósításá-
ban.) Március 5-én ren-

deztük a hagyományos
Fitt Lesz Halom ren-
dezvényét. Ezúttal is a
Gróf Széchenyi István
Általános Iskola biztosí-
totta a helyet (köszönet
érte). Már "hajnali" 9
órakor óriási volt a nyüzs-
gés, sportolni vágyok
százai "rohanták" meg az

iskolát. ( Bizony közel 300
lelkes és egészséges hon-
fitársunk!) A bemelegítõ
futás után (csuszpájzos
volt a terep, a fordítóban
engem használtak ka-
paszkodónak lévén én
voltam a kezük ügyében,
mint fordítóoszlop!) szét-
fröccsent a társaság. Volt

kis idõm körbejártam az
iskolát, fotózgattam. Egy-
re szélesebb jókedvem tá-
madt. Egyik teremben bá-
jos apróságok ugráltak,
szaladtak és nevettek.
Egy másikban a földre tett
szivacsokon fekvõ em-
berek emelgették üteme-
sen testrészeiket. A tor-
nateremben ritmusos ze-
nére amazonok hada tet-
te-vette magát. Egy ap-
rócska helyiségben sak-
kozók meredtek a 64 fe-
kete-fehér négyzetre vagy
ellenfelük arcába. Az au-
lában mindenféle test-és
szellembarát termékeket
lehetett mustrálni. Milyen
jó is lenne, ha egyszer

nem a valóságshow-s,
sör-kóla-nasis, PC köz-
pontú családi egymás
mellett semmittevés lenne
az etalon, hanem ez.
Elmegy a család egy ilyen
rendezvényre és…. No,
vége az utópisztikus  ál-
moknak. 
Ki az udvarra, kezdõdik a

sprint! Közel 40-en vár-
nak, ja és egy 200 méte-
res cuppanós pálya. El-
kezdõdik a nemes "ver-
sengés". Ahogy elnézem a
csöppnyi lihegõ ember-
sereget, arra gondolok,
néha azért egy-egy utópia
tán megvalósul (hat).

Végre  itt  a  tavasz,  ilyenkor  az
ember  kimondhatatlanul  is  szí-
vesebben  vágyik  ki  a  szabadba.
A  zöldellõ,  éledõ  természet  hí-
vogatja  a  sportolni  vágyókat.
Egyesületünk  3  programjára
hívom  fel  a  figyelmét  a  mozgás
megszállottjainak

NÁD BÉLA

1.  Április 11-én futóink részt
vesznek a Vivicitta városvédõ
futáson, ahol 3,5 kilométertõl
egészen 21 kilométerig lehet
távot választani. Ki-ki kedve,
na és persze felkészültsége
szerint. Ritkán adatik meg egy
aszfaltszaggató "kis" futónak,
hogy anyázások és dudakon-

cert nélkül fussa keresztbe-ka-
sul a világ legszebb fõvárosá-
nak útjait. No, április 11-én
megteheti. A versenyre Lang
Mónikánál lehet jelentkezni.

2. Április 16-án a Cserhát li-
hegtetõ emelkedõit és aprófal-
vas völgyeit járjuk be. Buják
romos, titkokat rejtõ várát és
az alig 100 lelkes Kutasót ker-
essük fel. Érezhetjük azt a ked-
ves vendégszeretetet, ami az e
vidékeink sajátja. Járhatjuk a
700 éves romokat. A Bujáki
Kikelet néven futó túra hazánk
egyik legnépszerûbb és legjob-
ban szervezett túrája, ezért is
döntött úgy egyesületünk tag-
sága, hogy idén részt veszünk
ezen a rendezvényen. Aki sze-
reti a friss, üde környezetet,

csatlakozzon hozzánk. Errõl az
eseményrõl nálam (a cikk
szerzõje) lehet érdeklõdni.

3.  Május elseje az egymásért
futás napja, A Botondoló Ma-
jális keretében várjuk azokat a
baráti társaságokat, alkalmi
kompániákat, aki együtt és
egymásért futnak majd. Na,
nem olyan sokat, olyan 500-
1000 métert. ( A táv a kortól
függ!) Az Emese Park ösvénye-
in sorra kerülõ vágta végén
érdemes lesz persze még ma-
radni. A majális forgataga vár!
Mindenkit várunk szeretettel!
További információk, címek és
elérhetõségek egyesületünk
honlapján a www.szigethal-
mite.hu-n olvashatók. Az erõ
és egészség legyen veletek! 



SZIKLAINÉ FAZEKAS ERZSÉBET

tanító 

Elolvadt a hó. A határt és az
erdõt járva ismét szem-
betûnõvé vált a sok szemét.
Háztartási hulladéktól épí-
tési törmelékig, sõt, állat-
tetemig itt minden megtalál-
ható. Szomorúan tapasz-
talom, hogy hiába gyûjtjük
össze a szemetet évrõl-évre,
az sohasem fogy el, vala-
hogy minden évben "újrater-
melõdik". Csodálom a gye-
rekek és azon kevés felnõt-

tek kitartását, akik minden
év tavaszán erõt vesznek
magukon, és újra kimennek
a felelõtlen emberek által
kihordott szemetet össze-
gyûjteni. 

Hetente elhordják minden
ház elõl a háztartási hul-
ladékot, az önkormányzat
minden évben megszervezi a
lomtalanítást, mégis úgy
tûnik, hogy a tisztelt lako-
sok közül mégsem él min-
denki ezekkel a lehetõsé-
gekkel. 
Vajon miért? Könnyebb a
szemetet, hulladékot a ha-
tárba kihordani? Ezek az

emberek milyen példát mu-
tatnak gyermekeiknek? Ké-
rem Önöket, járjanak nyi-
tott szemmel! Figyelmeztes-
sék szomszédjaikat, a fele-
lõtlen embereket arra, hogy
a szemétnek hol a helye!
Bár gondolom, ezt õk is
tudják, csak értetlenül állok
az indítékaik elõtt. 

Miért könnyebb a szemetet
az erdõbe, a határba kivinni,
ezzel elcsúfítani és szeny-
nyezni a környezetet? Itt
már csak a büntetés segít?!
Az erre az évre tervezett er-
dõtakarítás idõpontját még
nem tudom, ez attól függ,
hogy az önkormányzat tud-
e segíteni abban, hogy kon-
ténert kapjunk. Amint
meglesz az idõpont, plaká-

tok elhelyezésével, szóróla-
pokkal értesítem Önöket!
Kérem a felelõsséggel gon-
dolkodó, és a tiszta környe-

zetet szeretõ lakosokat,
hogy jöjjenek el, segítsenek
megszépíteni a határt és az
erdõt!
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TAVASZI ZSONGÁS - KEMPOS HÍREK
Még alig hevertük ki a világ-
kupa rendezésének fáradal-
mait, máris újabb feladatok
elé néztünk.  5.-én, Pilisre
mentünk, hogy kezdõink
részt vegyenek a szövetség
szokásos tavaszi övvizsgá-
ján. Aksin Onur és Madaras
Rajmund a sárga övért,
Horváth Zoltán és Martoso-
ni Olivér pedig a narancs-
sárga övért állt a vizsgáztató
mesterek elé. A több órás
vizsga végén örömmel és
büszkeséggel vehették át a
sikeresen övvizsgáról szóló
oklevelüket.
Ugyanezen a szombati na-
pon csapatunk másik fele,
Mészáros Zsolt segédedzõ
vezetésével a Fitt-Lesz Ha-
lom címû rendezvényen vett
részt. Bemutató órát tartot-
tak, ahol az érdeklõdõk ki-
próbálhatták a kempo kü-
lönbözõ fogásait.
A következõ "hosszú hét-
végén" sem tétlenkedtünk.
12.-én került megrende-
zésre - Szigethalmon elsõ
alkalommal - a szövetség
versenyei között már hagy-
ományosnak számító Után-
pótlás Kupa. Ennek a ren-
dezvénynek az a célja, hogy
kezdõk is kipróbálhassák
magukat hasonló felké-
szültségû ellenfelekkel, hi-
szen csak olyanok indulhat-
tak, akik még nem régóta
gyakorolják a küzdõsporto-
kat. Mivel ez a versenyünk
is nyílt, így az ország egész
területérõl érkezõ kick-
boksz, savate és jitsu stílust
gyakorló versenyzõkkel is
összemérhették tudásukat
kemposaink. Nem csak gye-
rekek, hanem felnõttek is
versengtek. a legfiatalabb
versenyzõ 6 éves, a leg-
idõsebb 40 éves volt.
Aksin Onur chikara kurabe
és lightban 2. helyet, Cson-
tosi Norbert lightban 2.

helyet, Deák Márton katá-
ban 1.helyet, Deák Zsófia
katában, önvédelemben és
lightban 1.helyet, Ender
Martin lightban 4.helyet,
Harczi Márk lightban és
chikara kurabe verseny-
számban 1. helyet szerzett.
6 fõs csapatunk így össze-
sen 6 arany, 3 ezüstérmet
és egy negyedik helyet szer-
zett, ezzel a csapatverseny-
ben a második helyen vég-
zett. Csapatunk tagja, Deák
Zsófia lett a legeredménye-
sebb versenyzõ, három a-
ranyéremmel.
Március 14.-én kirándulást
tettünk egy másfajta küz-
dõsportban. A Magyar Su-
mo Szakszövetség meghívá-
sára Dorogra mentünk, vál-
lalkozó szellemû csapattár-
sainkkal. A sumo szabály-
rendszere teljesen eltér a mi
versenyszámaink szabálya-
inktól. Bárdosi Sanyi (olim-
piai ezüstérmes birkózó,
MMA és Sumo bajnok) ba-
rátunk segítségével készül-
tünk a versenyre. A küz-
delem lényege, hogy ellen-
felünket a kijelölt körön kí-
vülre juttassuk, vagy földre

kerüljön. A versenyen nem
mindig az erõ számít, na-
gyon fontos, hogy adott szi-
tuációnak megfelelõen rea-
gáljunk, hiszen egy jó meg-
mozdulással egy erõsebb
vagy nagyobb súlyú ver-
senyzõ ellen is gyõzhetünk.
Négyen vállalkoztak kempo-
saink közül, hogy sumoban
is megmérettessék ma-
gukat. Balogh Tamás a-
ranyérmet, Hegyesi János
ezüstérmet, Balogh Péter és
Telek Attila bronzérmet
szerzett. Ez a kiruccanás jó
"játéknak" bizonyult és an-
nak ellenére, hogy járatla-
nok vagyunk ebben a stílu-
sú küzdelemen, jó ered-
ményekkel térhettünk haza.
Következõ két nagy meg-
mérettetésünk, a Budapes-
ten március 25-27. közötti
WTKA Interkontinentális
kisvilágbajnokság és az áp-
rilis elején Ukrajnában
megrendezésre kerülõ Eu-
rópa bajnokság lesz, ahol a
Dojo Lovász versenyzõi is
erõsítik a Magyar Kempo
Szövetség válogatottját.

AZ ERDTAKARÍTÁS E L T T

ÉRTESÍTÉS A KÖTELEZÕ KÉMÉNY-
SEPRÕ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL
A Magyar Kémény Kft. értesítése alapján tájékoztatjuk a
lakosságot, hogy az 51/1999. (XII.25.) BM rendelettel mó-
dosított 27/1996. (X.30.) BM rendelet 3-7. §-a értelmében
elõírt kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatás körébe
tartozó feladatokat - a települési Önkormányzat közigaz-
gatási határain belül - 2010. május 1-tõl a Magyar Kémény
Kft. alkalmazottai látják el. Szigethalmon a Magyar Ké-
mény Kft. alkalmazottja Léhi Mihály kéményseprõ mester
(2011. január 1-tõl 2011. december 20-ig).

Szigethalom Város Önkormányzat

HAGYOMÁNYOK ÉS RECEPTEK
A Húsvét a kereszténység
legfontosabb ünnepe, de a
tavaszvárás, a tavasz
eljövetelének ünnepe is. 
A legnépszerûbb húsvéti
népszokások: locsolás, a
hímes tojás ajándékozásá-
nak ideje. Mindkettõ õsi
termékenységvarázslásra
utal. A Húsvét a negyven-
napos nagyböjt lezárulá-
sát jelzi. A böjt után ezen
a napon szabad elõször
húst enni. Ezért most egy
húsvéti reggeli és egy ebéd
receptet ajánlok. Nálunk
hagyomány a sonka, tojás
fõzés, és elengedhetetlen
mellé a sárga túró amit a
barátnõm anyukája re-
ceptje alapján készítünk
évek óta.

SUHAI TÍMEA

KLÁRI MAMA SÁRGA TÚRÓJA

1 liter tejet felforralok, 10 to-
jást 7 csomag vaníliás cukor-
ral és ízlés szerint kb. 20-30
dkg cukorral simára kikeve-
rem (nem kell habosra).
Állandó kevergetés közben a
forró tejbe öntöm és addig
forralom míg be túrósodik.
Aki szereti mazsolát is tehet
bele. Egy tészta szûrõt ki
bélelek tiszta konyharuhával,
beleöntöm és jól kicsepegtetem.

BÁRÁNYSÜLT ÚJ KRUMPLIVAL,
VEGYES SALÁTÁVAL

A bárány combot kicsit be-
irdalom ízlés szerint sóval,
borssal, rozmaringgal, ka-
kukkfûvel befûszerezem és a
fokhagymával megtûzdelem,
olajjal meglocsolom és hûtõ-
ben állni hagyom, sütés elõtt
szalonna csíkokat teszek a
tetejére és vörös borral meg-
locsolom, 180 fokos sütõben
kb.1 órát lefedve sütöm köz-
ben locsolgatom a szaftjával,
mikor puha akkor fedõ nélkül
pirosra sütöm 10-15 perc. 
Az új krumplit jól megmo-
som, sós vízben félig meg-
fõzõm majd olajban  átsütöm,
petrezselyemmel megszóróm. 
Készítek egy ecetes saláta le-
vet, vízben ízlés szerint elke-
verek cukrot, ecetet sót és
fokhagymát ebbe rakom a fel
szeletelt paradicsomot, papri-
kát, uborkát, hagymát, a te-
tejére kicsi olíva olajat öntök
és megszóróm óvatosan õrölt
borssal, piros paprikával, hû-
tõben tálalásig állni hagyom. 

Kellemes  Húsvéti  Ünnepet  
és  Jó  étvágyat  kívánok!    
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den  hónap  elseje.    
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mi.hirado@szigetha-
lom.hu  A kéziratok el-
fogadása nem jelenti
azok feltétlen megje-

lenését! Kéziratot vissza
nem adunk. A szerkesztõ

az újságban megjelent
cikkek tartalmával nem

feltétlen ért egyet.
FERTER JÁNOS karikakaturista

Református hírek
Jótékonysági bál

A  SZIGETHALMI REFORMÁTUS

EGYHÁZKÖZSÉG PRESBITÉRIUMA

A Szigethalmi Református Egyház-
község 2011. március 5-én jótékonysá-
gi bált rendezett Gyülekezeti Házának
Nagytermében. A vendégek a helyieken
kívül Tökölrõl, Halásztelekrõl, Majoshá-
záról és Hollandiából érkeztek. Felejthe-
tetlen élményt nyújtott: Dévai Nagy Ka-
milla énekmûvész és a Sziget Néptánc
Együttes fellépése. Köszönetet mond az
Egyházközség presbitériuma (vezetése):
a segítõknek, gyülekezet tagjainak, a
támogatói jegy vásárlóknak a tombola
tárgyak felajánlóinak és mindazoknak,
akik részt vettek a bálon.
A  bál  támogatói: Szalay Kálmán Épí-
tõanyag kereskedõ Szigetszentmiklós,
Gyári út, Atlantis Festékáruház Sziget-
szentmiklós Gyártelep, Papp Lukács
Gumiszerviz Szigethalom Mû út 135,
Dörfler Róbert Szigethalom Mû út
Bauplaza, West-Graph Kft. Bárány Ta-
más Szigethalom Mû út, Encián és Tü-
zes Kft. Szigethalom Dr. Parádi Enikõ,
Gere Pékség Szigethalom Fiumei u. 88,
Urbán Szabó Zoltán Marika étterem
Szigethalom Duna sor, Szabóné Riegler
Erika Kertészet Szigethalom Széchenyi
u., Riegler Melinda Szigethalom Széche-
nyi u., Sum és Társa, Varga Endre
virágkötészetet oktató tanár Halászte-
lek, Nagy Tibor Húskirály Termelõi
húsbolt Halásztelek Hajnal u., Tatár
Pékség Halásztelek II. Rákóczi F. u.,
Szép ABC Regényi Tiborné Szigethalom
Szabadkai u., Tükör ABC Kosztyu Jó-
zsef Szigethalom Szabadkai u., Kis
Meszes ABC Laskai Erzsébet Szigetha-
lom Mû út, Sarokház cukrászda Szi-
gethalom Tököli u., Reál Élelmiszer
üzlet Szigethalom Kossuth L. u., MD
Dinnyés Autószervíz Kft. Napraforgó
Büfé Szigetszentmiklós Csepeli u. 39.,
Sófalvi Ernõné, Kis Panda Bébi és Gyer-
mekruházat Szigethalom Mû út, Sófalvi

Ernõ Kerékpár Szerviz és üzlet Sziget-
halom Mû út, Kunzer Lászlóné Zöldség-
üzlet Szigethalom Szabadkai u., Komá-
romi János Zöldségüzlet Szigetszent-
miklós Gyártelep Piac, Gál pincészet
Szigetvin Szigetcsép, Némó Baba Bolt
Szigetszentmiklós Somogyvári u. 7.,
Erika Szépségszalon Szigethalom Mû
út, Virágüzlet Szigetszentmiklós Gyár-
telepi Üzletsor, Simsik Zsuzsanna Szent
István Általános Iskola Szigethalom
Szabadkai u. 46., Popov Trifon Borház
Halásztelek Kossuth u., ZeneBona CD-
DVD Szaküzlet Gyártelepi Üzletsor,
Dunavarsányi Református Egyházköz-
ség, Soli Deo Gloria Közösségi Ház,
Szilágyi István és felesége Szigethalom
Kassai u., Kohut és Fia Tûz-és mun-
kavédelmi Kft. Szigethalom Gárdonyi u.
Köszönjük támogatásukat!

MEGEMLÉKEZÉS

2011. március 13-i istentiszteleten
megemlékeztünk a 40 éve elhunyt,
nagytiszteletû Jakus Gábor református
lelkipásztorról, aki 22 éven keresztül
volt hûséges, elhívatott szolgája a Szi-
gethalmi Református Gyülekezetnek, az
Õ idejében még Tököllel és Halásztelek-
kel együtt lévõ Társegyházközségnek.
Jakus Gábor 1913-ban született Kis-
kunlacházán, és 1971. március 13-án,
58 éves korában hunyt el. Az istentisz-
telet keretében Tasi Ferenc egyházköz-
ségünk tiszteletbeli gondnoka, egykori
tanítványa emlékezett meg szeretett lel-
kipásztoráról. Hálaadással tekintett visz-
sza Jakus Gábor áldozatos életére és
szolgálatára. 
Isten gazdagon megáldotta hûséges
szolgájának rövid földi életét. A gyü-
lekezetek hitbeli gyarapítása, építése
mellett, a társegyházközségekben az õ
ideje alatt épültek fel Isten hajlékai is: a
tököli imaház, halásztelki imaház vala-
mint a szigethalmi templom mögötti
gyülekezeti terem. A szigethalmi öregte-
metõben sírjánál elhelyeztük az emlé-
kezés virágait gyülekezetünk tagjai, a
Jakus Gábor Alapítvány kuratóriumá-
nak tagjai és a nevét viselõ Jakus Gá-
bor Cserkészcsapat fiataljai is.
A sírkövén olvasható bibliai idézet: "Né-
kem az élet Krisztus, a meghalás
nyereség." (Fil, 1,21.) hûen fejezi ki ál-
dozatos, szolgáló életét. Jakus Gábor 6
éve kapta meg városunk poszthumusz
díszpolgára címet. "Igaznak emlékezete
áldott." (Példabeszédek 10,7.)

ISTENTISZTELETEK A HÚSVÉTI

ÜNNEPKÖRBEN:  
Április  21.  18h  
Nagycsütörtöki Istentisztelet
Április  22.  10h  
Nagypénteki ünnepi Istentisztelet
Április  22.  18h  
Nagypénteki bûnbánati Istentisztelet
Április  23  18h  Nagyszombati esti áhítat
Április  24.  10h  Húsvéti  
Úrvacsorás Istentisztelet
Április  25.  10h  Húsvéti  
Úrvacsorás Istentisztelet

Áldott  Húsvéti  Ünnepeket  kíván  min-
den  kedves  olvasónak!  

JAKUS GÁBOR ALAPÍTVÁNY

Az  alapítvány  támogatja  a  Szigethalmi
Református  Egyházközség  által  szer-
vezett  hitéleti,  ifjúsági,  szociális,  kul-
túrális  és  missziói  munkát.  Tisztelettel
és  bizalommal  kérjük  a  fent  említett  cé-
lok  támogatására  a  2011.  évi  személyi
jövedelemadójuk  1%-áának  szíves  fel-
ajánlását.  
Adószám:19183282-22-113

Köszönettel:  A  Kuratórium


