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Idén rendkívüli igényességgel, méltóképp ünnepelte
Szigethalom az államalapítás évfordulóját. Az ün-

nepi liturgia és szentmise után Szent István
szobránál gyülekeztek az ünneplôk, akik

elôbb Deák Csaba görög katolikus pa-
rókus gondolatait hallgathatták meg. Ôt
követte a koszorúzási ünnepség, majd a
Sziget Néptánc Egyesület, valamint az
Irodalmi és Képzômûvész Asztaltár-
saság közremûködése tette emlékeze-
tessé az eseményt.
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A testület úgy döntött, hogy Sziget-
halom Város Jegyzőjének dr. Hor-
váth Katalint nevezi ki 2011. ok-
tóber 3. napjától – 6 hónap pró-
baidő kikötésével – határozatlan
időre. 

A képviselő-testület megválasztotta
Deák Pétert Szigethalom Város Ön-
kormányzat Ügyrendi és Koordiná-
ciós Bizottságának új tagjává, vala-
mint Kovács Attilát a Szigethalom
Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsá-
gának tagjává. 

A testület úgy határozott, hogy a
Szent István Általános Iskola Művé-
szeti Oktatási támogatás felhasználá-
sáról Simsik Zsuzsanna által készített
szakmai beszámolót és pénzügyi el-
számolást nem fogadja el.

Döntött a testület arról, hogy aján-
lattételi felhívást tesz közzé Sziget-
halom, 35+760/ J fkm. alatti vízi állás
értékesítésére vonatkozólag. A vízi
állás alsó értékhatára az értékbecslés
alapján 421.400 Ft.

Szigethalom Város Önkormányzat
Képviselő-testülete – figyelembe véve
a település forgalomtechnikai felül-
vizsgálatában előírtakat – úgy dön-
tött, hogy a Dunasor utca, az Agyag
utca, a Homok utca, a Fekete utca,
a Horváth utca, az Ady Endre utca
– Piac utca, a Thököly utcától az
Eszterházy utcáig, az Eszterházy
utca (Piac utca – Ady Endre utca
között), a Petőfi utca (a Szabadkai
utca és a Piac utca között) egyirá-
nyúsítására vonatkozóan a közleke-
dési táblák kihelyezését jóváhagyja.

A képviselő-testület a 283/2011.
( V.19.) sz. határozat alapján kiírt 3.

sz. felnőtt háziorvosi körzet házior-
vosi feladatainak ellátására kiírt pályá-
zati eljárást érvénytelennek nyilvání-
totta és döntött arról, hogy a 3. számú

felnőtt háziorvosi körzeti álláshelyre
továbbra is pályázatot ír ki válto-
zatlan feltételek mellett az alábbiak
szerint:

TESTÜLETI HATÁROZATOK

Döntött a testület a középiskolás ösz-
töndíjpályázatokról is. 2 tanulónak a
2011/2012-es tanévben 6.000 Ft/hó
tanulmányi ösztöndíjat, 22 tanulónak
a 2011/2012-es tanévben 3.000 Ft/hó
tanulmányi ösztöndíjat biztosít. A ta-

nulókat a Polgármesteri Hivatal le-
vélben értesítette. 

A képviselő-testület következő,
rendes ülésének időpontja:
2011. szeptember 22. 18.00.

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 1-jén tartotta
rendes ülését, melyen az alábbi döntéseket hozta.

PÁLYÁZAT
felnőtt háziorvosi feladatok ellátására

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Szigethalom te-
rületén létesített 3. számú háziorvosi körzetben a felnőtt háziorvosi feladatok ellátására. 
A pályázónak a feladatát vállalkozási formában, meghatározott körzetben kell ellátnia. A körzet la-
kosainak száma a körzet kialakításával 1500 fő.
Pályázati feltételek:
• a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. ren-
deletben előírt végzettségi, alkalmassági és egyéb feltételeknek való megfelelés,
• büntetlen előélet.
Előnyt jelent: 
Háziorvosi (körzeti orvosi) területen szerzett legalább 2 éves gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
• a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
• a végzettséget valamint a szakorvosi szakképesítést igazoló okiratok hiteles másolatát, 
• amennyiben szakmai gyakorlattal rendelkezik, úgy az azt igazoló okirat(ok) hitelesített máso-

latát,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén

az Alapító Okirat (alapszabály) és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát,
• az Orvosok Országos Nyilvántartásba vételét igazoló igazolvány hitelesített másolatát,
• a működtetési jog meglétét igazoló okirat hitelesített másolatát, vagy a működtetési jog meg-

szerzési feltételeinek fennállását igazoló illetékes ÁNTSZ határozatot,
• nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt-

vevők a pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek.
A megbízás időtartama: Az Önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időre szóló rész-
letes szerződést köt, melyben a felek a működés, üzemeltetés feltételeit rögzítik.
Az állás betölthető: a pályázatok elbírálását követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: Az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenéstől számí-
tott 30 napon belül.
A pályázat benyújtásának helye és módja: A pályázatot postai úton „Háziorvosi pályázat” meg-
jelöléssel ellátva Szigethalom Város Polgármesteréhez kell benyújtani (Szigethalom Város Önkor-
mányzat Polgármestere 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos utca 10.).
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő képviselő-testületi
ülés.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a 06/24 403-656-os telefonszámon.



Az Országgyűlés 2011. április 18-án elfogadta Magyarország Alaptörvényét, mely a
Magyar Közlöny 2011. április 25-ei, ünnepi számában jelent meg. 

Az Országgyűlés célja, hogy Magyarország minden polgára a lakóhelyén is kezébe ve-
hesse, és névre szóló formában megrendelhesse az Alaptörvénynek az Országgyűlés
elnökének aláírásával ellátott ingyenes példányát. 
Szigethalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában felállításra került az ALAP-
TÖRVÉNY ASZTALA, ahol az állampolgárok szeptember 1-jétől megismerkedhetnek
a joganyaggal, és ahol lehetőség nyílik a saját példány megrendelésére szolgáló igény-
lőlap kitöltésére. 

Szigethalom Város Önkormányzata

Az összeírás alapvető jelentő-
ségű adatokat biztosít az or-
szág lakosságáról, a népesség

fontosabb demográfiai, iskolázott-
sági, foglalkozási jellemzőiről, a
háztartások és a családok összeté-
teléről, valamint a lakások főbb jel-
lemzőiről. Az adatok elengedhetet-
lenül fontosak a központi és a
helyi igazgatás, a gazdasági és a tár-
sadalmi élet szereplői számára a
döntések előkészítéséhez, a társa-
dalmi folyamatok áttekintéséhez és
értékeléséhez.

A népszámlálás lebonyolítása
A népszámlálás végrehajtása Ma-

gyarországon mindig a helyi köz-
igazgatási szervek feladata volt, és
a népszámlálásról szóló törvény
most is így rendelkezik.

A lakosság az adatszolgáltatási
kötelezettségét három módon
teljesítheti:

• A kérdéseket megválaszol-
hatja interneten keresztül 2011.
október 1-je és 16-a között a
www.nepszamlalas.hu oldalon.
Ehhez a címére eljuttatott lakás-

kérdőív első oldalán található
„Azonosító”-ra és „Internetes be-
lépési kód”-ra lesz szüksége. 

Kérjük, hogy lehetőség szerint
ezt a kitöltési módot válasszák. In-
ternet szolgáltatás (e-pont) telepü-
lésünkön a Hegedüs Géza Városi
Könyvtárban érhető el és vehető
igénybe. 

Internetes kitöltés esetén vala-
mennyi ott lakó személynek ezt a
kitöltési módot kell választania!

• Papíralapú önkitöltéssel
2011. október 1-je és 16-a kö-
zött. A számlálóbiztos által az
adatszolgáltatóhoz eljuttatott kér-
dőíveket kitöltés után a számláló-
biztosnak kell visszaadni.

• Az adatszolgáltató a kérdé-
seket megválaszolhatja szemé-
lyesen a számlálóbiztosnak 2011.
október 1-je és 31-e között.

A népszámlálási adatfelvétel
végrehajtását számlálóbiztosok
végzik, ők állnak közvetlen kap-
csolatban a lakossággal, mint adat-
szolgáltatókkal. A számlálóbiz-
tosok hivatalos személynek mi-
nősülnek, a KSH által kiadott
Igazolvánnyal rendelkeznek,
mely csak a fényképes szemé-
lyazonosító okmánnyal együtt
érvényes.

Az összeírás sikeressége érde-
kében megkérünk minden sziget-
halmi lakost, hogy a hiányzó vagy
pontatlan házszámokat, ajtószá-
mokat, postaládákat pótolják, a
postaládára pedig lehetőség sze-
rint írják rá a pontos címet,
ezzel is segítve a számlálóbiztosok
tájékozódását és az adatszolgál-
tatói csomagok lakossághoz tör-
ténő eljuttatását.

További információ a www.
nepszamlalas.hu oldalon olvas-
ható.

Donáczi Attiláné
népszámlálási előadó
Polgármesteri Hivatal

Anagycsaládosok – akik három
vagy több gyermek után része-

sülnek családi pótlékban – kedvez-
ményes áron vehetik igénybe a földgázt a 2012-es évre, amennyiben
erre irányuló kérelmüket 2011. szeptember 30-áig eljuttatják a be-
jelentett lakó- illetve tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Ál-
lamkincstár Megyei Igazgatóságához. 

A kedvezmény az igénylőlap kitöltésével és a csatolt utolsó havi gáz-
számla másolatával igényelhető. Társasházban élőknek nem kell számlát

mellékelniük. A hiánypótlás elkerülése érdekében a ké-
relmet a nagycsaládos háztartásban élők közül annak
kell benyújtania, akinek a nevére szól a számla.

Az igénylőlapot a Kincstár postai úton megküldte az
érintett családoknak,

valamint letölthető a Kincstár honlapjáról
(www.allamkincstar.gov.hu), továbbá
beszerezhető a megyei igazgatóságoktól
és a gázszolgáltatóktól is.

A kedvezménnyel összefüggő kérdések
megválaszolására a Magyar Államkincstár
ügyfélszolgálatai, illetve a Call Center (06/1 452-2910, 06/30 344-0045,
06/70 460-9005, 06/20 881-9535) munkatársai állnak rendelkezésre.

Magyar Államkincstár

Gázártámogatás

Az Alaptörvény Asztala

NÉPSZÁMLÁLÁS
2011. október
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A népszámlálásról szóló törvény értelmében a Magyar
Köztársaság területén 2011. október 1-jén 0 órakor
fennálló állapot alapulvételével a természetes sze-
mélyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást
(népszámlálást) kell tartani. A törvény szerint az adat-
szolgáltatás kötelező. Az adatszolgáltatók kötelesek
a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak
megfelelően megadni.



Szigethalmi Híradó – 2011. szeptember4

Tisztelt Szigethalmi Egyéni vállalkozók, Gazdasági társaságok!

A2010. évi helyi iparűzési adóbe-
vallások benyújtási határideje

2011. május 31-én lejárt!
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben vállal-

kozása még nem tett eleget bevallási kötelezett-
ségének, sürgősen tegye meg, ellenkező
esetben a bevallás benyújtásának elmulasztása
bírságot von maga után, amely magánszemély

egyéni vállalkozók esetében 200.000 Ft-ig, vál-
lalkozások esetében 500.000 Ft-ig is terjedhet!

Az elektronikusan kitölthető adónyomtatvá-
nyok a következő helyről letölthetők: www.szi-
gethalom.hu, elérési útvonal: Polgármesteri Hi-
vatal - Pénzügyi Iroda – Letölthető nyomtatvá-
nyok

Köszönettel: 
Polgármesteri Hivatal Adócsoport

Ing yenes zöldhulladék-elhelyezés

2011. szeptember 30-án (pénteken) reggel 800-tól 1800-
ig a régi ÉGSZÖV területén (Thököly u. eleje, a Sport-

pályánál) kihelyezett konténerbe lehet beletenni a zöldhul-
ladékot díjmentesen. A konténerbe csak zöldhulladékot
lehet lerakni, tehát a zsákokból, ki kell önteni a konténerbe. 
A többi napon a területre zöldhulladék és bármilyen más jel-
legű hulladék elhelyezése tilos!

Polgármesteri Hivatal

Parlagfű elleni védekezés

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és ha-
tósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) be-

kezdése alapján minden földtulajdonos, földhasználó kül- és bel-
területen egyaránt az adott év június 30-áig köteles a parlagfű el-
leni védekezésre, ezt követően pedig a virágzás és a pollen
levegőbe jutásának folyamatos megakadályozására.
A megjelölt időpont után:
• külterületen a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi

igazgatósága,
• belterületen a települési önkormányzat jegyzője elrendeli a par-

lagfű elleni közérdekű védekezést, amely azonnal végrehajtandó.
A védekezési kötelezettség elmulasztóival szemben a megyei kor-
mányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága, illetve a jegyző
növényvédelmi bírságot szab ki.
A bírság mértéke a terület nag yságától
és az erősen allergizáló növény előfordu-
lásának mértékétől függően 15. 000 Ft –
5. 000. 000 Ft.
A bírság, illetve annak meg nem fizetése
esetén az azt terhelő kamat adók módjára
behajtható!
Kérjük, hog y minden földtulajdonos te-
g yen eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének!

Polgármesteri Hivatal

Szigethalom közigazgatási határán belül 
a gyepmesteri tevékenységet

Herczig József végzi. 
Elérhetősége: 06/20 964-3025

Szájsebészeti
szakrendelés

A Szent Rókus Kórház és Rendelőintézetben 2011. augusztus
1-jétől ismételten működik az arc-, állcsont és szájsebészeti
szakrendelés.

Milyen betegségekkel kereshetik fel a rendelőt a betegek?
• Teljes dentoalveolaris sebészeti spektrum (fogak, foggyö-
kerek, retinealt, impactalt fogak eltávolítása, megnyílt arcüreg
zárása, állcsonti ciszták sebészete, preprotetikai sebészet, fog-

szabályozást elősegítő műtétek)
• Szájüregi daganatmegelőző és
daganatos elváltozások komplex
ellátása
• Nyálmirigyek funkcionális és
sebészeti kezelése

• Arc-, állcsontok fejlődési rend-
ellenességei (ajak, szájpad hasa-

dékok)
• A fej, nyak régió gyulladásos elválto-

zásai
• Arc-, állcsont sebészeti, traumatológiai
és trauma utáni problémák kezelése
• Arc, állcsont sebészeti és szájsebészeti
egynapos sebészet
• Szellemi fogyatékosok szájsebészeti el-

látása (megbeszélés alapján altatásban is)

A rendelőben fogászati és panoráma röntgen, valamint CT is a betegek
rendelkezésére áll.
A rendelő nyitva tart a hét minden napján reggel 8 órától este 19
óráig, megtalálható az intézmény rendelőintézeti épületében (1085
Budapest, Stáhly u. 7-9., IV. emelet 411-es szoba).
A rendelésen való megjelenés feltétele a háziorvosi/fogorvosi beutaló
és érvényes TAJ szám.

Kérdés esetén készséggel állnak a kollegák és a betegek rendelkezésére
a rendelő dolgozói a 06/1 266-8000/6461-es melléken, valamint a
06/30 605-5424-es telefonszámon reggel 8 órától este 19 óráig.
A fenti számokon kérésre előjegyzést is adnak.

Polgármesteri Hivatal
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Az elkövetési módok is sokfélék
voltak. Történt bűncselekmény ablak,
ajtó befeszítésével, benyomásával, be-
surranással, lakatlevágással, kerítés- és
falbontással, lakat illetve rács lefeszí-
tésével. A bejelentett összes kár nagy-
sága 3.646.940 Ft volt. A legnagyobb
2.467.000, a legkisebb 5000 Ft. Az el-
követett cselekmények lefedik a város
egész területét, az elkövetési idejük is
lényegében a nap 24 órájára tehető.

A balesetek száma, ha kis mér-
tékben is, de csökkent az előző hó-
naphoz képest. Összesen öt balesetet
jelentettek felénk, amelyből három volt
személyi sérüléses, kettő pedig anyagi
káros. Az egyik baleset a Mű úton a Hév
átjáró előtt történt, ahol forgalmi okból
az üzletsor előtt álló kocsisort Volvo
személygépkocsijával kezdte előzni egy
szadai lakosú férfi, majd az SZTK felől
egy Suzuki Ignissel kihajtott egy duna-
haraszti illetőségű nő, aki nem adott át-
haladási elsőbbséget, így összeüt-
köztek. A gépjárművekben jelentős kár
keletkezett.

A másik anyagi káros baleset a szi-
gethalmi Széchenyi úton történt a Mű
út kereszteződése előtt. Egy szombat
reggel 6 óra 57 perckor egy 29 éves szi-
gethalmi lakosú fiatalember ittas álla-

potban Opel Corsa típusú személygép-
kocsijával hátulról belehajtott a Mű
útra kikanyarodni szándékozó, és a
Stop táblánál álló, ugyancsak sziget-
halmi hölgy által vezetett személygép-
kocsiba. A baleset után kiszállt, meg-
nézte a gépjármű rongálódását, majd
visszaült és nyitott ajtóval tolatni kez-
dett, melynek során az út mellett lévő
betonkerítésnek ütközött. Ezt köve-
tően sem maradt a helyszínen, hanem
a Fiumei út irányába elhajtott.

A személyi sérüléses balesetek
közül az egyiket egy 76 éves kerék-
páros hölgy okozta, aki camping ke-
rékpárjával az Ifjúság utcán hajtott, és
nem adott elsőbbséget a Váci M. úton
haladó IVECÓ teherautónak. A jármű
sofőrje igyekezett mindent megtenni a
baleset elkerülése érdekében, ami
nem járt eredménnyel, így összeüt-
köztek, melynek során – az elsődleges
adatok alapján – a hölgy könnyű sérü-
lést szenvedett.

Július 22-én a korra eseti órákban
Tököl felől a Hunyadi úton egy 25 éves
szigetszentmiklósi fiatalember által ve-
zetett BMV a balra ívelő kanyarban ki-
sodródott, majd jobbra elhagyta az út-
pályát és egy akácfának ütközött.
Ennek következtében – az elsődleges

adatok alapján – a vezetőn kívül még
a kocsiban tartózkodó két utas is meg-
sérült. Sajnos az útpálya minősége
többfelé – mint itt is –rossz állapotú,
így a sebességet ennek megfelelően
kell megválasztani a hasonló balesetek
elkerülése érdekében.

Még ugyanezen a napon egy órával
később, 20.41-kor – amikor még vi-
lágos volt – egy 46 éves szigethalmi
férfi Fiat típusú személygépkocsijával
a Kolozsvári utcából a Petőfi útra akart
fordulni, amikor nem adta meg az el-
sőbbséget a neki jobbról érkező – egy
utassal közlekedő – Alfa Rómeónak és
összeütköztek. Az ütközés során két
fő könnyebben sérült.

Bennünket, rendőröket több kritika
is ér, hogy tegyünk többet a balesetek
megelőzése érdekében. Ugyanakkor
sajnos nem lehetünk ott minden egyes
közlekedő mellett, de igyekszünk
minél többet jelen lenni a közterü-
leten, hogy a legkisebb szabálytalan-
ságot is észrevegyük, és a közlekedőket
az előírások betartására szorítsuk. A na-
gyobb összegű bírságok sem riasztanak
el egyeseket a szabályszegéstől. Kérünk
mindenkit, hogy amikor közlekedik,
azt kellő körültekintéssel tegye, és a ve-
zetésre koncentráljon, hogy elkerül-
hesse a baleseteket.

Kapitányságunk nyomozást
folytat ismeretlen tettes ellen, aki
megalapozottan gyanúsítható azzal,
hogy 2011. június 25-én 10 óra 30
perc és 22 óra között ismeretlen mód-
szerrel behatolt a K. Lajosné tulajdonát

képező szigethalmi családi házába, és
onnan eltulajdonított 15.000 forintnyi
kézpénzt és a ruhásszekrényben tá-
rolt boríték méretű lemezkazettát,
amely ékszertárlóként funkcionált;
benne több aranygyűrű, nyaklánc,
karkötő és egyéb ékszer volt kb.
1.000.000 Ft értékben.

Kérjük a lakosságot, hogy ameny-
nyiben a bűncselekmény elkövetésével
kapcsolatban érdemleges informáci-
óval rendelkezik, a kapitányság ismert
számain tegyen bejelentést.

Augusztus 8-án a térfigyelő kamerák
előtt ülő kollegánk észlelte, hogy a szi-
gethalmi Petőfi úton elhelyezett ka-
mera képei alapján kerékpárlopás tör-
ténik. Az azonnal kiküldött járőrök ki-
érkezése előtt már a területet elhagyta
az elkövető, de kis idő múlva visszatért,
és a járőröket meglátva, sietve távozni
akart. Igazoltatták, majd ruházatának
átvizsgálása során egy erővágó és kü-
lönböző kulcsok kerültek elő, melyeket
feltehetően a bűncselekmények elkö-
vetéséhez használt. Előállítását köve-
tően a szigetszentmiklósi lakásán tar-
tott házkutatás alkalmával több bűncse-
lekményből származó kerékpár is
előkerült, de ő a kihallgatása során csak
egy cselekményről adott számot. Az el-
járást a bűnügyi osztály folytatja. 

Szeptember 1-jével megkezdő-
dött a tanítás. Tapasztalataink szerint
ilyenkor megnövekszik a balesetek
száma. Kérjük a szülőket, készítsék fel
gyermekeiket a közlekedésre, hívják fel
figyelmüket a veszélyekre, és segítsék
őket a nyári szünidő utáni „dolgos”
mindennapokra való átállásban.

Köszönettel:
Szigetszentmiklósi Rendőr -

kapitányság

Ezen a napon a Kossuth Lajos utca József
Attila utca - Kolozsvári utca közötti sza-

kaszát 7.00-tól 14.00-ig lezárjuk, amit autók
helyett 9.00-tól 12.00-ig a gyerekek, érdek-
lődők vehetnek birtokukba. A lezárt útszaka-
szon ugrálóvár, mini-manó játszóház, kreatív-
sziget, trambulin, gyerektorna, aszfaltrajz,
sportsziget és még sok érdekes program
várja az érdeklődőket. Az első 20 babako-
csival érkező látogató ajándékot kap.
A fent jelzett időpontban az autóval közle-
kedők az egyéb bekötő, elkerülő utcákat za-
vartalanul használhatják. A rendezvény a
helyi buszközlekedést nem érinti. 
A rendezvény ingyenes.

Mindenkit szeretettel várunk:
Szigethalom Város Önkormányzata

2011. SZEPTEMBER 22. (csütörtök) 9.00-12.00

Kossuth L. u.  József A. u. – Kolozsvári u. közötti szakaszán
2011-ben Szigethalom városa ismét csatlakozott az EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT

rendezvény- sorozatához, melynek részeként 2011. szeptember 22-én, csütör-

tökön az európai, magyarországi telepü lésekhez hasonlóan városunkban is hir-

detjük és megrendezzük az  AUTÓMENTES NAPOT.

Az előző hónap kedvező statisztikája után most arról kell
beszámolnunk, hogy amíg a Szigetszentmiklósi Rend-

őrkapitányság illetékességéhez tartozó településeken ösz-
szességében csökkent a betörések száma, addig Sziget-
halmon az előző hetekhez képest nőtt, szám szerint ti-
zenkét ilyen jellegű bűncselekményt regisztráltunk.

Rendőrségi tájékoztató
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• Tudjuk jól, hogy az országban
számos településen okozott gondot
az ingyenes tankönyvek beszerzése,
mivel több önkormányzat másra
költötte az államtól erre kapott
normatívát, ezért a tankönyvter-
jesztők nem akartak tovább hite-
lezni a helyhatóságoknak. Nálunk,
Szigethal mon volt-e bármilyen
probléma ezen a téren?

A tankönyvkérdés nem okozott prob-
lémát a városban, megkaptuk a nor-
matívát, és ennek megfelelően
azoknak, akinek ingyenes tankönyv
jár, az önkormányzat kifizeti, akinek
nem, azok befizették a tankönyvdí-
jakat.
• Tehát más településekkel ellen-

tétben nálunk nem költötte másra
a pénzt az önkormányzat, nem
kellet lyukakat tömködni be-
lőle…

Nem kellett másra költeni, mert sose
költöttük másra. A számláink ren-
dezve vannak, folyamatosan fizetünk
a beszállítóinknak. Ahogy érkeznek a
bevételeink, annak megfelelően tu-
dunk fizetni, és még az előző évről is
vannak tartalékaink.
• Hogyan vágnak neki az oktatási

intézmények az új tanévnek?
Mint ismert, a Szent István Általános
Iskolából Simsik Zsuzsanna igazgató
Budaörsön folytatja tovább a munkát,
a helyét Végh Józsefné vette át. (Rész-
letek a 7. oldalon – szerk.) Ameny-
nyiben saját erőből fel lehetett ké-
szülni a tanévkezdésre, annyiból fel-
készültünk; az iskolákban a nyár
folyamán kisebb karbantartásokat, fel-
újításokat tudtunk végezni, a Szent
István Általános Iskola József Attila
utcai épületénél viszont a szolgáltató
sajnos kikapcsolta a gázt a kazán rossz
állapota miatt. Ezen kívül az újonnan
épült liftakna alatti vezetékről megál-
lapította, hogy méretlenül megy át,
ezért most azon vagyunk, hogy a
problémát mielőbb megoldjuk.

• Az ügy érdekessége, hogy tudo-
másom szerint a TIGÁZ nem saját
hatáskörében vizsgálódva, hanem
külső bejelentésre jelent meg a
helyszínen. Lehet erről valami
részletesebbet tudni?

A TIGÁZ tájékoztatása szerint szülői
bejelentés történt, többet nem tudok
elmondani.
• Jelentheti-e ez azt, hogy az intéz-

ményben a fűtési szezon nem tud
majd időben elindulni?

Nagyon remélem, hogy nem, hiszen
a képviselő-testület megtette a ter-
vezés felé a szükséges lépéseket, ráa-
dásul elindult azon az úton is, hogy a
kazánházat teljes egészében kicse-
rélje, ami jelenleg olyan pincében
van, ahol a talajvíz is komoly gon-
dokat okoz.
• Az iskolák után jöjjön a Pedagó-

giai Szakszolgálat kérdése, amiről
heves vita bontakozott ki a képvi-
selő-testület szeptember 1-jei
ülésén. A képviselők többségének
véleménye szerint a társulási for-
mában működtetett szolgálat
előnytelen Szigethalomra nézve.
Ön mit gondol erről? 

Már jó néhány éve dolgozunk azon,
hogy térségi szinten is megvalósul-
hasson az a fajta logopédiai s gyógy-
pedagógiai ellátás, amit jelenleg saját
forrásból tartunk fent. A Pedagógiai
Szakszolgálat arra lett volna jó, hogy
azon szakemberek után, akiket most
mi finanszírozunk, állami támoga-
táshoz jussunk. Számítások szerint a
ráfordított összeg kétharmadát
kaptuk volna meg normatívában. Ha
saját magunk hozzuk létre, akkor erre
semmilyen esélyünk nincs. Az előter-
jesztések szerint még egy pszicholó-
gussal többet is tudnánk foglalkoz-
tatni úgy, hogy nem kellene többet fi-
zetnünk. 
• A képviselő-testület ugyanakkor

attól tartott, hogy a helyben kikép-
zett jó szakembereket – miután

más vezetés alá ke-
rülnének – a Szak-
szolgálat adott
esetben más tele-
pülésre irányítaná,
így elveszne az a
helyzeti előnyünk,
amit az elmúlt
évek befektetései
révén elértünk.

Az emberi oldala nyil-
vánvalóan érthető
ennek. Ugyanakkor véleményem sze-
rint mintegy 10-12 millió forinttól
esünk el azáltal, hogy nem csatlako-
zunk az Egységes Pedagógiai Szak-
szolgálathoz.
• A polémia talán még folytatódni

fog, ám amiről biztos nincs vita,
hog y vége a nyárnak, és jó pár
igen színvonalas városi ese-
mény van mögöttünk. Pol gár -
mes ter úr hog yan emlékszik
vissza ezekre?

Úgy gondolom, hogy ami igazán jól
sikerült idén, az az Ikertalálkozó.
Többen mondják, hogy az utóbbi
évek legjobb ilyen találkozóját sike-
rült összehozni. Jó volt a szereplő-
gárda, vonzotta az embereket, egy-
szóval nagyon jó visszhangot hal-
lottam a rendezvényről.
• Múlt után a jövő: a képviselő-tes-

tület elindította a közbeszerzést a
Szabadkai utca burkolatának fel-
újítására.

Igen, már elkészültek a tervek, és ez-
után kell döntenie majd a képviselő-
testületnek arról, hogy milyen for-
rásból és milyen ütemezéssel kívánja
megvalósítani. Sajnos elég drága be-
ruházásnak látszik, az előzetes becs-
lések kétszázmilliós nagyságrendről
szólnak. Ami a legrosszabb, hogy
ehhez a projekthez nem kapcsolódik
semmilyen támogatás, tehát önerőből
kell megvalósítani.
• Mindenesetre örömmel nyugtáz-

hatjuk, hogy a Szabadkai utca
tervezésénél már gondoltak a csa-
padékvíz elvezetésére, nem úgy
anno a Kossuth Lajos utcánál,
ahol olvasóink közül volt, aki le-
vélben fakadt ki a nyári esőzések
idején tapasztalt áldatlan álla-
potok miatt.

Igen, sajnos vannak ilyen kardinális
gondok. A Kossuth Lajos utca ügye
lassan már évtizedes probléma. A mé-
lyebb pontokon annyi víz képes ösz-

szegyűlni, amennyit még szippantás
útján se tudunk elvezetni. Hasonló a
helyzet a Szabadkai utca több pontján
is, ahol a vízelvezetést az sem segíti,
hogy a lakosok szinte mindent lebur-
kolnak maguk előtt és a kerítés mö-
gött, ami által még több víz kerül ki
az utcára. Ezt olyan milliárdos beru-
házással lehetne csak elvezetni, amire
sem támogatást nem lehet szerezni,
sem önerőt nem lehetne összehozni.
Amit most a képviselő-testület a ter-
vekben kért a Szabadkai utca vízelve-
zetését illetően, az remélhetőleg eny-
híteni fogja a helyzetet, de a kiemelt
szegély sajnos továbbra is nagy prob-
lémát okoz. Az iskola előtt például
meg is kellett bontani, hogy ne álljon
meg előtte a víz.
• A Kossuth Lajos utcával tervez va-

lamit az önkormányzat?
Egyelőre erre nem tudok mit mon-
dani. Amikor szükséges, folyamatosan
igyekszünk szippantani, de sajnos itt
nem tudunk építeni akkora tározót,
ami ekkora mennyiségű vizet fel
tudna fogni.
• A Szabadkai utcához hasonlóan a

Sportközpont is tervezési sza-
kaszban van. Itt mikorra várható
a megvalósítás?

Attól tartok, hogy nem lesz kézzelfog-
ható megvalósítás, csak ha lesz befek-
tető, aki megcsinálja. 100-150 millió
forintot erre rá kellene költeni,
aminél talán lennének most fonto-
sabb dolgok is. Ha már a testület le-
fújta a Városközpont projektet, akkor
elegendő lenne inkább felújítást vé-
gezni a jelenlegi sportpályán, mert az
jóval kevesebbe kerülne.
• Van-e esetleg még olyan téma a kö-

zelmúltból, amiről nem ejtettünk
szót, de szívesen beszélne róla?

Most nincs. 
• Polgármester Úr, köszönöm a be-

szélgetést!
Én is köszönöm.

Szűnni nem akaró eső, majd hosszan tartó kánikula – ez
jellemezte a mögöttünk hagyott nyarat. Persze nem

csupán az időjárás miatt maradhat emlékezetes a szünidő,
ami jó pár színvonalas városi eseményt is tartogatott. No és
néhány megoldandó feladatot, amire testületi üléseken pró-
báltak megoldást találni a képviselők. Fáki László polgár-
mesterrel az elmúlt időszak történéseit vesszük sorra, kö-
zülük is elsőként a legaktuálisabb témát, az iskolakezdést.
(Riporter: Szilvay Balázs)

„Tanévkezdő” beszélgetés Fáki László polgármesterrel
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2011. június 7-én hozta nyilvánosságra a Nemzeti Erő-
forrás Minisztériuma a 2011/2012-es tanév rendjét. A ta-
nítás – hagyományos módon – szeptember 1-jén kezdő-
dött, és június 15-én ér véget.

Az első tanítási nap: 2011. szeptember 1. (csütörtök)
Az utolsó tanítási nap: 2012. június 15. (péntek)
A tanítási napok száma: 183 nap
A tanítási napok száma középiskolákban és szakiskolákban: 182 nap
Az első félév vége: 2012. január 13. (péntek)
Bizonyítványosztás: 2012. január 20-áig (péntek)

Szünetek: Őszi szünet: 2011. november 2 – november 5. A szünet előtti
utolsó tanítási nap október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap
november 7. (hétfő). Téli szünet: 2011. december 23 – 2012. január 2.
A szünet előtti utolsó tanítási nap december 22. (csütörtök), a szünet utáni
első tanítási nap január 3. (kedd).
Tavaszi szünet: 2012. április 5 – április 10. A szünet előtti utolsó tanítási
nap április 4. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 11. (szerda).

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatáro-
zott pedagógiai célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munka-
rendje szerint működő középiskolában és szakiskolában hat munkanapot
tanítás nélküli munkanapként használhat fel.

Amíg zajlik a pályáztatás,
szükség volt megbízott igaz-
gatót választani az iskola

élére, aki addig is ellátja a vezetői
teendőket. A képviselő-testület jú-
lius 11-ei, rendkívüli ülésén döntött
a megbízott igazgató személyéről,

és a képviselők egyhangúlag Végh
Józsefnének szavaztak bizalmat. 

A név sokak számára ismerős
lehet, hiszen Végh Józsefné Sziget-
halmon kezdte pályafutását az I.
számú Általános Iskolában, amit ma
már Szent István Általános Iskola-
ként ismerünk. A testület dönté-
séről így nyilatkozott az igazgatónő:
„Nem számítottam a képviselő-tes-
tület felkérésére. Én első osztályos
tanító néniként dolgoztam az
utolsó években, és úgy is gon-

doltam, hogy ezt a kis közösséget a
negyedik osztály végéig fogom
vinni, és mivel már közel vagyok a
nyugdíjas korhoz, így aztán nem ké-
szültem vezetői feladatokra. 35 éve
dolgozom az intézményben, na-
gyon-nagyon sok időt töltöttem itt,
és szinte második otthonomnak
érzem ezt az iskolát.”

A vezetői megbízás miatt a nyár
nagy része munkával telt nemcsak
az igazgató asszony, de kollégái szá-
mára is, mivel június 24-étől az át-

adás-átvétellel megindult a követ-
kező tanévre való felkészülés, így a
feladat zökkenőmentes lebonyolítá-
sához szükség volt az összefogásra.
Az igazgató asszony elmondta, hogy
a kollégák maximálisan támogatták,
hiszen nem volt könnyű időszak. A
tanév végén több állás is megürült
az iskolában, így a pályáztatás is a
nyár egyik fő feladata volt. Az au-
gusztus 31-én tartott ünnepélyes
tanévnyitón már az új kollégákat is
köszöntötték, így úgy tűnik, hogy az
összefogásnak meglett az ered-
ménye, hiszen zökkenőmentesen
indult el a tanév. 

Az igazgató asszony nagyon po-
zitívan áll az új tanévhez és a kihí-
vásokkal teli feladatokhoz. Az igaz-
gatói munkakört ő maga is megpá-
lyázta, melynek elbírálása várhatóan
a szeptember végi testületi ülésen
történik meg. Végh Józsefné megbí-
zása a pályázati eljárás eredményes
befejezéséig, de legfeljebb egy évig
fog tartani. 

Szilvay Balázs

Megható pillanatoknak lehettünk tanúi a 2011-2012-es tanévnyitó ün-
nepélyünkön, amikor az első osztályos gyermekeink a 8. évfolyamos

diákok vezetésével beléptek a méltóan feldíszített tornaterembe. 
Hangulatos énekkel és verssel fogadtuk őket iskolánk közösségébe. Ha-
gyományunkhoz híven könyvjelzővel, Széchenyi jelvénnyel és egy szál őszi-
rózsával köszöntöttük őket. Kívánunk minden diákunknak eredményes
tanévet és sikeres pályafutást! 

Mermeze Klára
munkaközösség-vezető

A 2011/2012-es tanév rendje

Változásokkal ért véget a tanév a szigethalmi Szent
István Általános Iskolában, hiszen az iskola igazgató-
nője lemondott vezetői posztjáról. Simsik Zsuzsanna
igazgató asszony májusban közös megegyezéssel
kérte a polgármestertől, illetve a képviselő-testü-
lettől közalkalmazotti munkaviszonyának megszün-
tetését. A testület eleget tett a kérésnek, így pályá-
zatot írtak ki a vezetői pozíció betöltésére. 

Új vezető az iskola élén

TanévnyiTó a Gróf Széchenyi istván Általános iskolában
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Kisgólyák repültek a városba

A szervezők a mostani rendezvénynél is
kitettek magukért, hiszen számtalan prog-
rammal készültek a gyerkőcöknek. A kéz-
műves foglalkozásoktól kezdve az ügyességi já-
tékokon át a csillámtetoválásig számos érde-
kesség várta az első osztályba készülőket. 

Természetesen az idei Gólya-nap is tartogatott
meglepetéseket, hiszen egész nap lufihajtogató

bohóc leste a gyerekek kívánságát, délután pedig
Ágoston Anita egy fergeteges koncerttel lepte
meg őket, amely lufieregetéssel zárult. 

A nap végén minden gyermek elereszthette
nevével ellátott léggömbjét, ezzel szimbolizálva
az óvodától való búcsúzást. A lufieregetésen már
a szülők is részt vettek, akik meghatottsággal fi-
gyelték, hogyan lettek a reggeli, megszeppent ki-
sóvodásokból a nap végére bátor kisiskolások.

A szervezők, Ferenczi Edit alpolgármester asz-
szony és Tézsláné Farkas Klarissza intézményi re-
ferens örömmel láthatták nemcsak a gyermekek,
de a szülők boldogságát is. 

Az idei Gólya-nap is szponzorok segítségével,
illetve a Képviselő-testület támogatásával jött
létre, amiért ezúton is hálásak a szervezők. 

Szilvay Balázs

Ahogy az előző években, úgy idén is megrendezték városunkban a leendő első
osztályosoknak a Gólya-napot. A rendezvénynek most is a Városi Szabadidőköz-
pont adott otthont, ahol már a reggeli órákban gyülekeztek a kisgólyák. 
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Júliusban és augusztusban Szigethalmon megkötött házasságok

Liziczai László Frigyesné
sz.: Bula Irén

Vörös István

Wéber Géza

Gulya Károlyné
sz.: Rácz Róza

Erményi Emil Gyula

Bogdány Jánosné
sz.: Tóth Erzsébet

Kiss Róbert

Bányai János

Buth Mihályné

sz.: Szabó Mária

Stránszky József

Humenyik Istvánné

sz.: Sváb Ilona

Mészáros Ferencné

sz.: Tóth Eszter Erzsébet

Jenei Tibor

Dorner Mátyásné

sz.: Savanyó Regina

Júliusban és augusztusban anyakönyvezett halálesetek

Júliusban született gyermekek

Családi délután az Aranyhal Alapítvány
szervezésében

2011. szeptember 23-án, pénteken délután 4 órától 6 óráig sze-
retettel várunk minden kedves érdeklődőt a Kék Óvoda udvarán
tartandó eseményre.
Programok:
• óvodások, óvónénik tánca
• arcfestés
• kézműves foglalkozás
• bábelőadás
A rendezvény díszvendége: Hoffman Pál országgyűlési képviselő,
aki a délutánt megnyitja.
A rendezvény fővédnöke: Fáki László polgármester
A családi belépő ára: 500 Ft
Jegyek kaphatók az óvodákban és a helyszínen.
Az Alapítvány a bevétel teljes összegét a Négyszínvirág Óvodának
ajánlja fel abból a célból, hogy egy sószoba épüljön a gyermekek
egészségének védelme érdekében.
A rendezvényen a média is képviselteti magát.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

CSALÁDI NAP
A SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Sok-sok szeretettel meghívjuk tanulóinkat, kis-és nagycsaládosokat
a Szent István Általános Iskola I. Családi napjára.

Időpont: 2011. október 1. (szombat). Helye: Szabadkai út 64.
SZMK és Iskolavezetés

A széleskörű ismeretségnek ör-
vendő hajtetű néhány milliméter
hosszú élősdi, amely a fejbőrön él
és naponta többször szív vért,
mellyel viszketést okoz. A tetű a
hajszálak tövére rakja le a petéit,
ezek a serkék.
Hogyan lehet megfertőződni?
Ahol a gyermekek sokat vannak
együtt, ott van a fejtetveknek jó vi-
lága. A tetvek könnyen átgyalo-
golnak az egyik fejről a másikra,
vagy a ruházaton, játékokon,
fésűn keresztül kerülnek át egyik
gyermekről a másikra. A fejtetvek
nem tudnak repülni vagy ugrani,
de képesek járni. Természetesen a
felnőttek is megkaphatják a fejtet-
vességet.
Hogyan lehet észrevenni a fej-
tetvet?
A fejbőr erősen viszket, a nyak ki-
pirosodik. A fül mögött, a homlok
oldalsó részén a hajtöveknél ér-
demes keresni a szürkésfehéren
csillogó, ováisan gömbölyű pe-
téket, amelyeket nem könnyű el-
távolítani, hiszen rá vannak ta-
padva a hajszálra. A tetveket nehéz
megtalálni, hiszen érzékelik a
mozgást, és könnyen kitérnek az
útból.
Mit tehetünk tetvesség esetén?

• ellenőrizni, hogy vannak-e
tetvek a hajban

• a meglévő tetvességet kezelni
Kezelés:
1. Újrafertőződés megakadályo-
zása:
A tetvek megtalálhatók az ágyne-
műben, ruházaton, plüss játé-
kokon, fésűn stb… Ha az itt talál-
ható tetveket nem távolítjuk el,
akkor rövid időn belül az egész
család ismét tetves lesz.
2. Sűrű fogazatú fésűvel való fésül-
ködés:
Könnyebben ki lehet fésülni a ser-
kéket.
3. Tetűirtószer használata:
A gyógyszertárakban különböző
szerek kaphatóak használati útmu-
tatóval ellátva.
Hova forduljon tetvesség
esetén?
• Forduljon bizalommal védőnő-

jéhez, aki ellátja hasznos taná-
csokkal.

• Ha viszont a fejbőr elfertőződik,
forduljon orvoshoz.

FONTOS!
A gyógyszertárakban kapható
szerrel történő kezelés csak az élő
tetveket öli meg, a peték nem
tűnnek el maguktól, le kell őket
húzni.

Mindenki elkaphatja
Nem sok gyerek akad, aki óvodás-iskolás pályafutása so -
rán legalább egyszer ne vinne haza tetűt. Mi az a fejtetű?
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Hoffman Pál
országgyűlési képviselő

Az átadás után Ma-
gyar Attiláé, az Őskul-
túra Alapítvány elnökéé
volt a főszerep, aki idő-
utazásra invitálta az egy-
begyűlteket. Az utazás a
megújult várudvarban

kezdődött, ahol Magyar
Attila rögtönzött kiselőadással egybekötve ve-
zette körbe a résztvevőket. 

A nagy meleg ellenére a jelenlévők kíváncsian
fürkészték a megújult park „kellékeit”, ahol még
ételkóstolásra is volt lehetőség, hiszen helyben
készült lepénnyel is kedveskedtek a Várispánság
„lakói”. A várudvar után a második állomás egy
kőalagút volt, ahonnan nem hiányozhatott a

középkori tömlöc, a hozzá
tartozó eszközök, illetve
egy szegény bentlakó sem. 

Az alagút egy középkori
kikötőbe vezetett, ahol
egy középkori csónaká-
zótó fogadta az érdeklő-
dőket, ami szintén a má-
sodik ütemben készült el.
A szervezők az átadás zárá-
saként vendéglátással ked-

veskedtek a meghívottaknak. 
Összességében tehát a második ütem eredmé-

nyeként egy XI. századi Várispánsággal gazdago-
dott a térség, amely remek kikapcsolódási lehe-
tőséget nyújt a családok számára. 

Szilvay Balázs

Radics Gábor és csapata segít-
ségével huszonnégy virág-
tartó dézsát ültettek tele

szépen virágzó muskátlikkal. A fér-
fiak töltötték fel a dézsákat kavics-

csal, tőzeggel, a lányok, asszonyok
pedig szorgos kézzel ültették a vi-
rágokat, válogatva a legszebbek kö-
zött. Volt, aki a földet rendezte a vi-
rágok köré, mások a már elvirágzott
részeket, estleges száraz leveleket
csipkedték le a növényekről.
Megint mások az alapos öntözésről
gondoskodtak. Néhányan a tér tisz-
taságáról sem feledkezve meg a pá-
zsitot gereblyézték át, összeszedve
a lehullott faleveleket, száraz fűsz-
álakat, elhalt növényi részeket.

A tér egyik beton tartójában
kiszáradt az egyik tuja, most ez is

pótlásra került, s a betontartók is
megújultak Csapó Lajos keze
nyomán, aki magas nyomású tisz-
tító berendezés segítségével vará-
zsolta tisztává a tuják tartóit. 

Virágos Erika a szabadsága alatt
is biztosította a virágföldet a város-
szépítő munkához, ezzel támo-
gatva a zöldhálósokat. Radics
Gábor és csapata segédkezett a vi-
rágosítási munkában, és vállalták
a növények rendszeres öntözését
is. A Szent István szobrot körbe-
fogó, virágokkal teli dézsák szép
látványt nyújtanak, és szebbé
tették a teret. A Zöld Háló Egye-
sület tagjai ilyen módon is igye-
keztek hozzájárulni az augusztus
20-ai ünnep még szebbé téte-
léhez.

Regényi Aranka, szervező mun-
kájának és a zöldhálósok, valamint

Radics Gábor és csapatának kö-
szönhetően városunk megint
szebb lett egy picit, kellemesebb,
esztétikusabb és élhetőbb lett kör-
nyezetünk. Vigyázzunk rá, hogy
még sokáig legyen részünk ebben
a szép látványban!

És végül álljon itt azon egye-
sületi tagok neve, akiknek e virá-
gosítási tevékenységünket kö-
szönhetjük, akik részt vettek a
Zöld Háló Egyesület részéről a
városszépítésben – szívből szí-
vesen:

Regényi Tiborné elnök-szervező,
Csapó Lajos alelnök, Dr. Schuller
Gáborné könyvelő, Dobos Sán-
dorné, Hatiné Víg Mariann, Kontra
Marika Szvita, Kürti Zoltánné,
Nemes Dezső, Regényi Tibor, Szilá-
gyiné Erzsi.

Kontra Marika Szvita

Átadták a megújult Emese Parkot

Városszépítés – szívből, szívesen
A Zöld Háló Egyesület tagjai ismét összefogtak a te-
lepülésért. A Regényi Tiborné Aranka vezette civil
szervezet legaktívabb tagjai augusztus 16-án délelőtt
gyűltek össze a Szent István téren, hogy a közelgő
ünnepre készülve szebbé varázsolják a teret. 

Elkészült az Emese Park második üteme, amely az
Európai Unió társfinanszírozásával jöhetett létre. A
megújult Parkot augusztus 26-án, zártkörű ünnepség
keretében adta át Fáki László polgármester, ahol
jelen volt a térség országgyűlési képviselője is,
Hoffman Pál. 
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Anyár ugyan uborkaszezon, de
korántsem a Fogyatékosok
Nappali Intézménye gondo-

zottjai számára. A sort a repülőnap
kezdte, ahol mindenki kipróbál-
hatta, milyen is madártávlatból
szemlélni a világot. Kovács János úr
támogatásával eljutottunk a duna-
újvárosi repülőtérre, ahol a han -
gárok bejárása után sétarepülés kö-
vetkezett, amit még az is élvezett,
akinek az elején remegett bizony a
térde. 

A következő nagyobb esemény
életünkben Talpas bácsi érkezése

volt. Régóta érle-
lődött a gondolat,
hogy a mindenna-
pokat egy kutya
még szebbé, tar-
talmasabbá te-
hetné. Mivel
öregek és mozgá-
sukban korláto-
zott személyek
közé hoztuk őt,
természetesen
idős, nagytestű

kutyát szerettünk volna. Így esett a
választás erre a bumfordi, kedves,
barátságos öreg macira. Aki ugyan
okozott egy kis riadalmat nekünk,
ugyanis az első itt töltött éjszakáján
lecsapó viharban eltűnt. Plakátos
keresés után a bilétájáról olvasta le
a számot egy kedves szigethalmi
hölgy, így került vissza hozzánk. Ez-
úton is köszönjük a szíves közremű-
ködést neki!

Minden hónapban tervezünk egy
egész napos kirándulást. Júniusban
repültünk, júliusban pedig felke-

restük a
veresegy-
házi Med-
veotthont.
Sajnos az
i d ő j á r á s
nem volt
kegyes, de
a szakadó

eső ellenére pró-
báltuk élvezni a
napot. A macik mel-
lett farkasokkal, mo-
sómedvékkel, ormá-
nyos medvékkel,
hollókkal, rénszar-
vasokkal és mentett
gólyákkal találkoz-
hattunk. Nagy él-
mény volt a medvék
etetése gyümölccsel, mézzel. A
Medveotthon dolgozója, Bencsik
Norbert vezetett körbe bennünket,
sok hasznos és érdekes információt
megosztva velünk a lakókról. Haza-
felé a buszban egyhangúlag megsza-

vaztuk: „Ide visszajövünk még!” 
A mindennapi élet mozzanata-

inak elsajátításában is segítenek
programjaink. A hónap folyamán
jártunk a szigethalmi postán. A hi-
vatal vezetője fogadta a csoportot,
elmondta a levél útját a kézbesí-
tésig, majd mindannyian feladtunk
egy-egy képeslapot. Izgatottan
vártuk, kié érkezik meg először.

Folytatva a régió állatparkjainak

meglátogatását, augusztusban a Bu-
dakeszi Vadasparkban voltunk. Cso-
dálatos idő fogadott minket és
vidám, jól sikerült kirándulást tet-
tünk. A nap legérdekesebb állatai
talán a mangalicamalacok és az eu-

rópai bölény voltak.
Utóbbi teljes odaa-
dással tűrte, hogy a
fülét vakargassuk.
Sajnos a terep nem
kifejezettem al-
kalmas a kerekesszé-
kesek számára, de a
szülők és kísérők, va-
lamit a gondozottak
segítségével min-

denki körbe tudta járni a parkot.
Véljük és valljuk, hogy mind az

ép, mind a fogyatékos emberek szá-
mára nagyon fontos, hogy lássanak,
tapasztaljanak. Az Intézmény egyik
fő feladatának tekinti, hogy a min-
dennapos benti foglalkozások mel-
lett egy-egy kirándulással is színe-
sítsük a gondozottjaink életét. 

Szabó Ildikó
terápiás munkatárs

Szeptember az ősz kezdete, ilyenkor
érik a szőlő. A legtöbb helyen a szüret
után felvonulásokat és mulatságot tar-
tanak. A vendégeket nem csak a friss
musttal látják vendégül, hanem borkrém
levessel, vörösboros marha pörkölttel és
szőlős süteményekkel kínálják.

Ebben a meleg időben egy hideg borkrém
leves receptet ajánlok, ami főzés nélkül elkészít-
hető, és amíg elkészül a bográcsban a finom vö-
rösboros pöri, kellemes előétel lehet.

Hideg borkrém leves
A szegfű-

szeget és fa-
héjat nagyon
kevés cukros
vízzel felfor-
ralom, le-

hűtőm. A vanília fagylaltot ízlés szerint félédes
fehérborral simára keverem, hozzáadom a fű-
szeres szirupot, pici vaníliás cukorral és kevés
citromlével ízesítem, majd tejszínhabbal óva-
tosan összekeverem, hűtőben 1 órát állni ha-
gyom és tálalás előtt mazsolával vagy szőlő-
szemmel megszóróm.

Vörösboros marhapörkölt
Szalonnát zsírjára sütőm, az apró kockára vá-

gott vöröshagymát aranybarnára pirítom, piros-
paprikával megszóróm, kevés vízzel felen-

gedem, hogy ne égjen meg a paprika,
majd beleteszem a kockára vágott marhaláb-
szárat, sózóm, borsózóm, és ha a hús a levét el-
főtte, hozzáadom az apróra vágott fokhagymát,
paradicsomot, paprikát és kevés vízzel felen-
gedem (egyszerre soha ne adjunk hozzá sok fo-
lyadékot, mert a pörköltfőzés titka, hogy sűrű
lében párolódjon). Ha félig puha a hús, akkor
víz helyett száraz vörösborral öntöm fel. Készre
főzőm. Főtt burgonyával vagy tarhonyával tá-
lalom. Jó étvágyat kívánok!

Suhai Tímea

Hagyományok és receptek

Szeptember - Szent Mihály hava
„Hordót készít Szent Mihály hava termett szőlőknek,

Földbe veti ő búzáját jövendő termését.”

Mozgalmas napok
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A z augusztus 20-ai ünnepi
megemlékezés lebonyolítá-
sában segítségünkre volt: főtisz-
telendő Pollák László plébános
püspöki tanácsos, Deák Csaba
görög-katolikus parókus, Vikárné
Horváth Márta református lel-
kész, a Sziget Néptánc Egyesület,
az Irodalmi és Képzőművészeti
Asztaltársaság, az Édesanyák
Klubja, a Szivárvány Bölcsőde és
Védőnői Szolgálat, a Szigethalmi
Polgárőr Egyesület valamint Szi-
gethalom Város Önkormányzata. 

A kenyérszenteléshez az ün-
nepi kenyereket a Gere Pékség
biztosította, a Szent István szobor
parkját pedig gyönyörű virágaival
a Zöld Háló Egyesület varázsolta
ünnepi díszbe. Segítségüket, tá-
mogatásukat ezúton is köszönjük!

Zajzon Györgyi
Városi Szabadidőközpont

Köszönet a
segítőknek! Új kezdeményezés indult, melyből hagyományt sze-

retnénk teremteni – az idei ikertalálkozó keretein belül
megrendezésre került a Catering Expert Kft. szervezé-
sében az I. Flekken Fesztivál. A főzőversenyen bármi-
lyen étel elkészíthető volt, egyetlen kikötés volt csupán,
hogy a helyszínen, szabadtűzön süljenek-főjenek a fi-
nomságok. Ezúton szeretnénk megköszönni a verseny
rendezését a Catering Expert Kft.-nek, a támogatást és
segítséget a Gold Minor Kft.-nek (Tükör ABC), a Karám
Vendéglőnek és Fazekasné Moldván Valériának.

Az idei Ikertalálkozó Gräff Gergely által készített
képei megtekinthetők a www.ikertalalkozo.hu honlap
képtárában, Dudás Lajos fotói pedig a www.szigetha-
lominfo.hu honlap fotóalbumai között.

Az Ikertalálkozó „fáradtságos” előkészületi munká-
iban segítségünkre volt Ferenczi Edit alpolgármester
asszony, Kovács Attila, Molnár Sándor, Moisza János és
Németh Zsolt. Munkájukat ezúton is nagyon szépen
köszönjük!

Városi Szabadidőközpont munkatársai

Új kezdeményezés az Ikertalálkozón

Szeretettel várjuk a civil szervezetek vezetőit,
tagjait  illetve a helyi civil élet iránt

érdeklődőket a következő

CIVIL FÓRUMRA.

Időpont:
2011. szeptember 30. (péntek), 17 óra

Helyszín:
Városi Szabadidőközpont – Zöld terem

Szigethalom, Sport u. 4.

Üvegfestés tanfolyam
Időpont: 2011. szeptember végi
– októberi kezdéssel

minden kedden 16:30- 20:00.
A tanfolyam teljes időtartama
5 alkalom. Ára: 20.000 Ft.
(Az ár tartalmazza az összes
alapanyagot.)
1 alkalom 5.000 Ft.
Helyszín: Városi Szabadidőközpont
(Szigethalom, Sport u. 4.)

Jelentkezni lehet Novák-Sárai Orsinál
(Tel.: 06/30 865-5119)
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A DanceLand TSE nyári beszámolója

Természetesen a nyaralásra is jutott idő a hasznos időtöltés mellett.
Készültünk a Városnapokra, az Országos Ikertalálkozóra, amely progra-
mokon szépen szerepeltek növendékeink. Három táncversenyt is ren-
deztek a nyáron, melyek során döntős és dobogós helyezéseink száma
gyarapodott. Vörös István és Pintér Viktória „C” ifjúsági mezőnyben a
Realdance Nemzetközi Táncfesztiválon a 6. helyen, míg a Sway Kupán
a 2. helyen végeztek. Kolba Gergely és Tarsoly Fanni párosunk a Zánkai
Táncfesztiválon 55 párosból a középdöntőig jutott, ahol a 10. helyen
zártak, miközben standard kategóriában más versenyeken döntős ered-
ményeket értek el. 

Idén 5. alkalommal rendeztük meg edzőtáborunkat Zánkán. 35-en
vettünk részt az egyhetes, intenzív felkészülésen, amely segített ráhan-
golódni a nyári Zánkai Táncfesztiválra valamint az őszi versenyszezonra.

Fantasztikusan csinálták végig ezt az egy hetet. A tábor még jobban ösz-
szehozta az egyesület tagjait. Nagyon jó, hogy bár edzőtáboroztunk, a
Balaton miatt mindig jutott idő “nyaralásra” is, ami elengedhetetlen volt
ahhoz, hogy egy héten át folyamatosan javuljon a teljesítmény és a kon-
centráció. Nagyon jól teltek a szabadidős programok is, a strandolás és
az edzések egyaránt. Ismét öröm volt együtt lenni és látni a gyerekek
fejlődését. 

Rendhagyó módon augusztusban rendeztük meg a Családi Napunkat
a Duna-parton. Itt nem csupán növendékeink, hanem családtagjaik is
részt vehettek egy egész napos sporteseményen, melyet szalonnasütéssel,
csónakázással, medencézéssel, dinnyeevő versennyel és rengeteg spor-
tolási lehetőséggel tarkítottunk. 50 fő felett voltunk ezen a verőfényes,
napsütéses napon, amely ismét összehozta a családokat és egyesületünk
különböző korú tagjait.

Szeptembertől ismét új tanfolyamok indulnak különböző helyszí-
neinken. Ha kedvet kaptál, hogy megismerj minket és a társas tán-
cokat, ne habozz! Most van itt az alkalom, hogy kipróbáld magad, hi-
szen szeptember 12-16-ig nyílt hetet tart tánciskolánk. Ha erre eljössz
és regisztrálsz, 22 hét ingyen tánctanulás vár rád. Gyere és ismerkedj
ott, ahol a tánc köti össze az embereket.

Bővebb információ: www.dancelandtse.hu
Illés Andrea, elnök 

Fantasztikusan nyarat tudhat maga mögött
a DanceLand TáncSport Sportegyesület.

Versenyek, edzőtábor, családi nap, fellé-
pések…nálunk így telt a nyár. Bár sok sportnál
és szervezetnél megfigyelhető, hogy nyáron
szünetelnek, a mi egyesületünk tagjai folya-
matosan készültek a nyár folyamán a verse-
nyekre, fellépésekre.

Zene, zene, zene
Tisztelt Szülõk, Kedves Gyerekek!

A FANTÁZIA Zeneiskola a 2011/2012-es tan-
évben is szeretettel várja régi
és új növendékeit zongora,
szintetizátor-keyboard, gitár,
furulya-blockflõte
tanszakokon.

További információ:
lupajanos@freemail.hu
Tel.: 06/20 987-3413
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Afoglalkozások több magas rangú tanár irányításával folytak. A Goju-
Ryu karate stílus elméleti anyagait és technikáit a 9 danos Takeji
Ogawa shihan oktatta a megjelenteknek, akik egyébként nem csak

hazánkból, hanem Szlovákiából, Ausztriából és Ukrajnából is érkeztek. A
tábori tananyag másik témája a WKF szabályrendszerű küzdelem volt,
amelyet a 4 danos Fischer Mihály sensei, a magyar nemzeti karate válo-
gatott egyik vezetőedzője tartott. Fischer sensei egyébként eddig is rend-
szeresen foglalkozott a szigethalmi versenyzők technikai felkészítésével,
de az edzőtábori közös munka még szorosabb együttműködést tesz le-
hetővé a közeljövőben.

A zárás előtti napra időzített közgyűlés meglepetése volt, hogy Haas
Zoltán senseit, a Seizan KSE vezetőjét a szövetség Technikai Bizottságának
tagjává választották. Kinevezéséhez ezúton is gratulálunk!

Abban az esetben, ha egyesületünk felkeltette érdeklődését, szeretettel
várjuk edzéseinken!

A központi foglalkozások a Gróf Széchenyi István Általános Iskola na-
gyobbik tornatermében zajlanak minden hétfőn, szerdán és pénteken.
Kortól, nemtől és vérmérséklettől függetlenül mindenkit szívesen foga-
dunk. Ovis, gyerek kezdő, gyerek haladó, felnőtt kezdő és felnőtt haladó
csoporttal is rendelkezünk. Oktatási anyagunk egyaránt ideális az
egészség megőrzésére, a harcművészetek megismerésére és elsajátítására,
illetve igény szerint a versenyszerű sportolásra is.

Amennyiben kérdése van egyesületünkkel vagy edzéseinkkel kapcso-
latban kérjük, keresse fel honlapunkat (www.seizan.hu), vagy érdek-
lődjön Haas Zoltánnál az alábbi telefonszámon: 06/20 362-7801.

Kisszékelyi Zsolt

ASzigethalmi TE kiemelt fel-
adatának tekinti, hogy Ma-
gyarország hőseinek em-

lékét gondozza, ezért gyakran
rendez emléktúrákat. Hol a dré-
gelyi hős, Szondy György, hol a
XIX. század egyik katonai zsenije,
Görgey Artúr, hol a satnya testű, de
erős lelkű Savoyai Jenő herceg a

névadó. Vannak azonban olyan
névtelen hősök, kiknek tömegeiről
kell megemlékezni. Ilyenek a kom-
munizmus azon áldozatai, akik a
recski kényszermunkatáborban
élték (gyakran halták) sanyarú
napjaikat. Az Ő emlékükre ren-
dezzük 5. éve a Via Dolorosa nevű
túránkat.

A résztvevők 5 alternatíva közül
válogathatnak a 10 kilométeres
családitól egészen a 75 kilomé-
teres, embert próbáló távig. Az 5
távnak vannak közös szépségei.
Ilyen a Mátra fenséges ikervulkáni
masszívja, gyönyörűséges erdei. Az
Abák ősi fészkének, Abasárnak ez-
redéves öröksége. A Mátra déli

szoknyájára 400-500 mé-
terig felkúszó szőlők sora.
Ezekért a látnivalókért ér-
demes október 15-én reggel
6 óra 30 perckor felszállni
az egyesület külön buszára. 

Várunk mindenkit szere-
tettel! A buszra Sziklavári
Sándornénál lehet jelent-
kezni. Az ő elérhetősége
megtalálható egyesüle -
tünk honlapján, a www.
szigethalmite.hu címen.

Addig is, míg találko-
zunk, jó egészséget Min-
denkinek!
A Szigethalmi TE tagsága
nevében: 

Nád Béla

GONDOLATOK NÉLKüL
„Gondolatok nélkül meztelen

vagy. Gondolatok nélkül ki vagy?
Hindu, mohamedán, keresztény
vagy ateista? Ki vagy te gondolatok
nélkül? Egy férfi vagy egy nő? Gon-
dolatok nélkül senki sem vagy.
Minden ruhádat levetetted. Egy-
szerűen meztelenség, tisztaság,
üresség vagy. Érzékelésed kitisztul,
képes vagy rátekinteni a létezés ha-
talmas kiterjedésére. Érzékelé-
sednek nincsenek határai, szemeid
végtelenné váltak.” Osho

A gondolatnélküliség egyik útja
a meditáció.

Szeptemberi ingyenes
programjaink:

• Szeptember 18. 17 óra – Teaház
(Városi Szabadidőközpont,
Színházterem)

• Szeptember 25. 17 óra – Medi-
táció (Városi Szabadidőköz-
pont, Színházterem)
Minden szombaton 8-9-ig egész -

ségmegőrző csikung gyakorlatok a
Tököli Parkerdő erdészház melletti
tisztásán.

Tai Ji Baráti Kör
www.taiji.eoldal.hu

A szigethalmi csapat a nemzetközi edzőtáborban

Augusztus elején Gyomaendrődre utaz -

tak a Seizan KSE rangidősei, és velük

együtt még pár felnőtt karatéka, hogy

részt vegyenek a minden évben megren-

dezésre kerülő szövetségi edzőtáborban.

Egyesületünk túraajánlatai október 15-ére

A nemzeti emlékezés koszorúi Recsken
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Közérdekű telefonszámok
Polgármesteri Hivatal: 06/24 403-656
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-18.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00
Péntek: 8.00-11.30
Orvosi ügyelet: 06/24 405-405 és 06/70 450-3124; 104
Egészségház, Védőnői Szolgálat: 06/24 403-654
Gyártelepi Rendelőintézet: 06/24 406-010
Postai nyitva tartás:
H-P: 8.00-18.00
Gyepmester - Herczig József: 06/20 964-3025

ELMŰ: 
Helyszín: Csepel Pláza • Levélcím: 1300 Bp., Pf. 151. 
Telefon: 06/40 38-38-38, Fax: 06/1 238-4452

TIGÁZ Zrt.
Szigetszentmiklósi kirendeltség
Levélcím: Szigetszentmiklós, Gyári u. 9. 
Telefon: 06/24 525-900
Hátralék ügyintézés: 06/24 525-907, Fax: 06/24 367-705

Szikő Kft. 
Ügyfélszolgálat:
Cím: 2315 Szigethalom, Móra Ferenc. u. 1.
Telefon: 06/24 514-860, Fax: 06/24 514-141
E-mail: sziko.kht@freemail.hu • Web: www.szikokft.hu
Nyitva tartás:
Hétfő: 8-18, Kedd: zárva, Szerda: 8-15.45
Csütörtök: zárva, Péntek: 8-12
Pénztári nyitva tartás ugyanezekben az időpontokban.
Hibabejelentés:
Cím: 2315 Szigethalom, Erdő u. 55.
06/24 655-255, 06/70 387-8297 (éjjel-nappal)

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
Telefon: 06/24 525-460-tól 466-ig KÖZPONT 
06/24 525-467 ÜGYELET

Tűzoltóság
06/24 525-300, 105

Szigethalmi Polgárőr Egyesület 
Elnök: Hetesi László 06/20 584-6284 
Szolgálatvezető: Polák János 06/20 218-7383

INTéZMéNyEK: 
Szivárvány Bölcsőde: 06/24 402-071
Négyszínvirág Óvoda: 06/24 407-609
Szent István Általános Iskola: 06/24 407-608
Gróf Széchenyi István Általános Iskola: 06/24 400-621
Hegedűs Géza Városi Könyvtár: 06/24 514-810
Városi Szabadidőközpont: 06/24 889-229
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat:
06/70 334-8916, 06/70 339-8742
Egyesített Szociális Intézmény: 06/24 404-573
Segítő Mancs Alapítvány: 06/70 220-1862, 06/70 604-2715
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Szigethalmi Híradó – ingyenes önkormányzati havilap  •  Felelős szerkesztő: dr. Szilvay Balázs  •  Tördelés: West-Graph Kft.  •  Nyomda: Ex-Kop Nyomdaipari Bt.
Cikkek leadása: hirado@gmail.hu

(A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen megjelenését. A szerkesztő a cikkeket rövidítheti, szerkesztheti úgy, hogy azok tartalma ne változzon.)
Lapzárta: minden hónap utolsó munkanapja.  •  Várható megjelenés: minden hónap 15-e.

Szeretettel meghívjuk
Önt és Kedves Családját

kétéveS
SzületéSnapi
ünnepSégünkre,

a Szigethalmi rózsa gobelin kör
és a meghívott

tiszaföldvár Szivárvány gobelin Szakkör 
gyönyörű alkotásainak kiállítására!

Időpont:

2011. október 15. (szombat) 10 óra.

Helyszín:

Szigethalom, városi Szabadidőközpont
(Sport utca 4.), zöld terem.

Elérhetőség:

Bogya rózsa rozsagobelin@freemail.hu
rozsagobelin.hupon.hu
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A Dunaharaszti

Hastánciskolában
kezdõ és középhaladó órákra várjuk

a feltöltõdésre, kikapcsolódásra
vágyó hölgyeket.

Részletek:
www.hastanc.moonfruit.com

06/30 952-1988.

B É R B E A D Á S
A Szent István Általános Iskola 60 fôs ebédlôje,
100 fôs aulája és 240 m2-es fedett udvari terasza

rendezvényekre (esküvôk, osztálytalálkozók, születésnapok stb.)
egyben vagy külön-külön kiadó.

A rendezvényekre igény szerint fôzést is vállalunk.

Felvilágosítást kérhetnek
a 06/24 407-608-as telefonszámon

vagy a Szabadkai út 64. szám alatt, az iskolában.


