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Szigethalom Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete szeptemberben négy alkalommal ülésezett.
A képviselők 2 rendes és 2 rendkívüli ülésen hozták
meg a várost érintő döntéseket. A szeptember 1-jei
ülésről az előző lapszámban már tájékoztattuk Olva-
sóinkat.

– Szeptember 12-ei rendkívüli ülés –
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a „Szigethalom Város Önkormányzat Pol-

gármesteri Hivatalára és fenntartásában lévő intézményekre takarítási szol-
gáltatás igénybevételére” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménye-
ként a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó, és szakmai szem-
pontból is megfelelő ajánlatot a CLEANRENT Kft. tette, ajánlatát érvényesnek
nyilvánítja.

Ennek alapján 2011. november 1-jétől a takarítási szolgáltatást nevezett
cég biztosítja a Polgármesteri Hivatal és intézményei tekintetében. 

Döntött a testület arról is, hogy a 2011. évi közbeszerzési tervet a Szabadkai utca
felújítására vonatkozóan módosítja úgy, hogy a Szabadkai utca burkolatának fel-
újítása, szikkasztásos csapadékvíz elvezetése és járdaépítés kivitelezése (becsült
nettó értéke 180.000.000 Ft) helyett a Szabadkai utca járda kivitelezésére kerül
sor. Ennek becsült nettó értéke 80.000.000 Ft.

– Szeptember 22-ei ülés –
Kérelme alapján módosította dr. Horváth Katalin jegyzői kinevezését. Dr. Hor-

váth Katalin munkáját 2011. november 2-ától kezdi meg városunkban. 
A képviselő-testület a 2011. október 8-ai Szüreti Felvonulást 150.000 forinttal

támogatja. 
A képviselő-testület a Négyszínvirág Óvoda és a Gróf Széchenyi István Álta-

lános Iskola Intézményi Minőségirányítási Program értékelését jóváhagyja. 
A Szent István Általános Iskola korábbi vezetősége által előkészített Intéz-

ményi Minőségirányítási Program értékelését nem hagyta jóvá. 
A testület jóváhagyta a Szigethalmi Szent István Általános Iskola fejleszté-

séért Közalapítvány egységes Alapító Okiratát.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a szociális igazgatásról és a szociális el-

látásokról, valamint a családtámogatás helyi rendszeréről szóló 14/2010.(V.27.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2011.(X.01.) rendeletét megalkotja.

A rendelet szövege
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a család-

támogatás helyi rendszeréről szóló 14/2010.(V.27.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: R) módosításáról

1. § A R. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1)5 A krízis segély összege egyedül élő esetén maximum 20.000 Ft,
család esetén személyenként maximum 15.000 Ft.”

2. § A R. 37. § (2) bekezdésében a „támogatási kérelemhez a 13. melléklet sze-
rinti nyomtatványt kell benyújtani” szövegrész helyébe a „támogatási kére-
lemhez a 13. és 13/A. melléklet szerinti nyomtatványt kell benyújtani” szöveg-
rész lép.
3. § A R. 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„43. § (1) Tüzelési támogatás évente egy alkalommal állapítható meg azon ké-
relmező részére, akinek a háztartásában gázhőszolgáltatás nincs, elektromos
számlájukhoz történő hozzájárulás pedig nem lenne hathatós segítség a család
számára.
(2) Támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek a háztartásában az egy fo-
gyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át.
(3) A tüzelési támogatás mértéke lakásonként 36.000 Ft. 
(4) Azonos lakóhellyel rendelkező kérelmezők esetén egy lakásra csak
egy jogosultság állapítható meg, függetlenül a lakások és a háztar-
tások számától.
(5) A támogatás természetben, a tüzelőanyag-telepről kerül kiszállításra a tá-
mogatott személy részére. A támogatás összege magában foglalja a kiszállítás
költségét is. 
(6) A kérelmezőnek a lakás és jövedelmi viszonyai igazolásához a 13. melléklet
szerinti nyomtatványt és a 37. § (2) bekezdés a)-c) pontjában foglalt iratokat
kell benyújtani.

(7) A tüzelési támogatásra vonatkozó 13. melléklet szerinti kérelem forma-
nyomtatvány minden év július 1-je és 31-e között nyújtható be.”

4. § A R. 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„44. § Nem állapítható meg a támogatás azon kérelmező részére, aki a 37. §
szerinti lakásfenntartási támogatásban részesül.”

5. § A R. 13. melléklet 3. pontja helyébe a következő szövegrész lép:
„3. A lakott lakásra vonatkozó adatok:

Alapterülete: .............. nm, komfortfokozata: .....................................................
A lakásban tartózkodás jogcíme: saját, albérlő, családtag, ..................................
/megfelelő aláhúzandó/”

6. § A R. az alábbi 13/A. melléklettel egészül ki:

„13/A. melléklet a 14/2010. ( V. 27.) önkormányzati rendelethez
„1. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez”
Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyes adatai
Neve: ...................................................................................................................
Születési neve: ....................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .................................................................................
Lakóhely: .............................................................................................................
Tartózkodási hely: ...............................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ................................................................
II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona
I. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
címe: ................................ város/község ............................... út/utca........... hsz.
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..............., a szerzés ideje: .......... év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
címe: ................................ város/község ............................... út/utca........... hsz.
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..............., a szerzés ideje: .......... év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó
használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő,
garázs stb.): ............................ 
címe: ................................ város/község ............................... út/utca........... hsz.
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..............., a szerzés ideje: .......... év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... 
címe: ................................ város/község ............................... út/utca........... hsz.
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..............., a szerzés ideje: .......... év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű: 
a) személygépkocsi: ........................................... típus ...................... rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus ...................... rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyi-

latkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhaszná-
lásához, kezeléséhez.

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

.........................................................
aláírás
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Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendel-

kezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egye-
zően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a
Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam
hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi ér-
tékét kell feltüntetni.

** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell fel-
tüntetni.  

HIVATAL TÖLTI KI
A háztartás összes jövedelme (Ft/hó):
Fogyasztási egységek összege:
1 fogyasztási egységre jutó havi jövedelem:
Öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-a:
Vagyona az Szt-ben meghatározottak szerint: van – nincs

JAVASLAT
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

HATÁROZAT
Lakásfenntartási támogatás normatív – Polgármesteri hatáskörben – Ft/hó:
Tüzelési támogatás – Egészségügyi és Népjóléti Bizottság hatáskörében –Ft/év:”

HATÁLyON KíVÜL HELyEZő RENDELKEZéSEK

 6. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 39. §, 40. §, 41. §
(2) bekezdése, 42. §.

HATÁLyBA LéPTETéS

7. § Ez a rendelet 2011. október 1-jén lép hatályba.

ÁTMENETI RENDELKEZéS

8. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell feltéve, hogy e rendelet szabályai a kérelemmel érin-
tettekre nézve kedvezőbb feltételeket tartalmaznak.

– Szeptember 29-ei rendkívüli ülés –
Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan

döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felső-
oktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012.
évi fordulójához.

PÁLyÁzATI FELHíVÁS
Szigethalom Város Önkormányzata pályázatot ír ki egye-
temi, főiskolai, továbbá felsőoktatási intézményekbe jelent-
kezni kívánó, hátrányos szociális helyzetű fiatalok részére

A pályázati nyomtatványok átvehetők a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgá-
latán, illetve letölthetők a www.wekerle.gov.hu oldalról.

Az ÖSzTÖNDíj IDőTARTAmA:
„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév

(2011/2012 tanév második féléve és a 2012/2013. tanév első féléve)
„B” típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév

(a 2012/2013. tanév, a 2013/2014. tanév és a 2014/2015 tanév)

A PÁLyÁzATOK bEADÁSI HATÁRIDEjE:
2011. november 14. (péntek) 11.00

A PÁLyÁzÓK KÖRE:
„A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendel-

kező, hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik teljes
idejű (nappali tagozatos) képzésre vonatkozó keretidőn belül folytatják ta-
nulmányaikat.

„b” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2011/2012. tanévben utolsó éves,
érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert) pályázók jelentkez-
hetnek, akik a 2012/2013. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben
teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kí-
vánnak részt venni, és tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben ténylegesen
megkezdik.

A PÁLyÁzATOK bEADÁSI HELyE: Szigethalmi Város Önkormányzat Ügyfél-
szolgálata (2315 Szigethalom, Kossuth Lajos utca 10.) félfogadási időben.

A z ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pá-
lyázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

Szigethalom Önkormányzata
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zöldhulladék elszállítás,
lombtalanítás!

A z éves házhoz menő zöldhulladék elszállítás
(lombtalanítás)

2011. november 7-e és 11-e között történik.
A falevelet és apró zöldhulladékot zsákokban, a fanyesedéket,
gallyakat 
1 méteres darabokban összekötegelve  a kommunális hulladék el-
szállításának napján reggel 7 óráig kell az ingatlanok elé kihe-
lyezni a kukától kicsit távolabb.

Szigethalom Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

STÉG ELADÁS
Szigethalom Város Önkormányzata ajánlattételi felhívást tesz közzé a

Szigethalom, RSD 35 + 760/j fkm alatti vízi állás (stég)
eladására.

1. A vételi ajánlat minimum értéke: 421.400 Ft

2. A vételi ajánlattételt Szigethalom Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalába kell beadni az alábbi címzéssel:

Szigethalom Város Önkormányzata
2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.
jelige: Vízi állás (stég) vételi ajánlat

3. A vételi ajánlattétel határideje:
2011. október 31.

4. Szigethalom Város Önkormányzata, mint tulajdonos azzal a vételi
ajánlattevővel köt szerződést, aki a legmagasabb összegű vételi

ajánlatot teszi meg a megjelölt határidőig.

KÖzVILÁGíTÁSI
HIbÁK bEjELENTÉSE
A közvilágítás javítási munkálatait

2011. október 1-jétől a 

magyarországi Települések
Közvilágítási Közhasznú

Egyesülete végzi.

Hibajelentés: Telefon+fax - 06/27 363-887,
e-mail: ugyfelszolgalat2@mtkke.hu
Az előforduló „szakaszhibákat” is kérjük jelenteni, ezeket az Egyesület
továbbítja az ELMŰ-éMÁSZ Hálózati Kft. felé.

Szigethalom Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

Antal Márk
Bodnár Bianka Alma
Bolega Hanna Sára
Faragó Anna
György-Vida Laura
Hegedüs Bence
Király Ágnes Mira
Papp Bence
Rebrei Bulcsú
Szabados Márk Szabolcs
Szabó Dániel
Turai Benett Alex
Varga Tamás
Vida Szabolcs

Balogh Szilvia
Galijeva Anasztaszija Nurtinovna

Viczián Andrea

–
–
–

Puskás Sándor
Tamás János
Oroszi Gergô

Szeptemberben megkötött házasságok

Kakas Ferenc
Dr. Oláh László

Scheffer József
Bende Gyula Gedeon

Szeptemberben anyakönyvezett halálesetek

Augusztusban született gyermekek



Kedves Görögkatolikus Testvérek!
Amint azt sokan tudják, októberben népszámlálás zajlik hazánkban,

melynek alkalmával mindenkinek lehetősége nyílik megvallani
vallási, felekezeti hovatartozását. Ez úton szeretném kérni és buz-
dítani a szórvány területén élő görögkatolikus testvéreket, hogy vallják
meg görögkatolikus mivoltunkat. Nem csak a tanúságtétel szempontjából
fontos ez, nem is a hivalkodás miatt, hanem a helyzetfelmérés és a lel-
kipásztori tervezés szempontjából is elengedhetetlen.

Közös jövőnk szempontjából rendkívül fontos, hogy tudjunk egy-
másról, és a püspökök is tudjanak arról, hogy közösségeinknek mennyi
híve van szerte az országban. Ennek alapján fogjuk tudni tovább szervezni
az Egyházunkat, hiszen a fővárosból és a keleti országrészből – mely a
görögkatolikusság bölcsője – még ma is nagy az elvándorlás, és szeret-
nénk megtalálni a felköltözőket itt, a Csepel-szigeten is. 

A statisztikai eredmények vizsgálata szerint Magyarországon a XX. szá-
zadban (Trianon után!) egyedül a görögkatolikus egyház az, amelyik fo-
lyamatos létszámbeli fejlődést mutat. Ez vélhetően az utóbbi 10 évben is
így történt, de erről csak akkor bizonyosodhatunk meg, ha minden hí-
vünk görögkatolikusnak vallja magát. 

Nem elég tehát katolikusnak beírni magunkat, hiszen ebből még nem
derül ki, hogy görög vagy római rítusú az illető személy. 

Kérem, hangsúlyozzák görögkatolikus mivoltukat a népszámlálás al-
kalmával, és értesítsék szintén görögkatolikus vallású ismerőseiket is,
nagy segítséget nyújtva ezzel lelkipásztoraiknak.

Életükre és munkájukra az Isten bőséges áldását kérve: 
Deák Csaba 

görögkatolikus parókus

Az előző hónaphoz hason-
lóan most is tizenkét betö-
rést regisztráltunk Sziget-

halom területéről.
A cselekmények felénél az ajtón

keresztül jutottak be az elkövetők a
kiszemelt épületekbe, de három
esetben az ablakon hatoltak be.
Történt egy lakatlevágás és egy szú-
nyogháló kivágás, valamint jelen-
tettek egy besurranást is. A bejelen-
tett összes kár nagysága 2.374.400
Ft volt. A legnagyobb 450.000, a leg-
kisebb 50.000 Ft. (Egy esetben kí-
sérleti stádiumban maradt az elkö-
vetés.) Jelentettek bűncselekményt
a Dobó K., a Szabadság, a Thököly,
az Egri, a Táncsics M., a Nap, a Moz-
dony, a Vörösmarty és Rákóczi ut-
cából, a Duna sorról, valamint a Du-
nasziget és az Átjáró közből is. 

Augusztusban egy Audi A4-est is
eltulajdonítottak a Fiumei utcából,
melyet néhány nap múlva egy szi-
gethalmi ingatlan udvarán találtak
meg. Az eljárás folyamatban van.

Szigethalom területéről az adott
időszakban négy balesetet jelen-
tettek felénk, amelyből egy anyagi
káros, három pedig személyi sérü-

léses volt. A rendőrkapitányság mű-
ködési területén 75%-kal több sze-
mélyi sérülésese baleset volt, mint
az előző év hasonló időszakában.
Szám szerint 21. Sajnálatos, hogy az
egyik balesetben – amelyik a József
Attila úti vasúti átjáróban történt –
a mentőhelikopterrel korházba
szállított súlyos, életveszélyes sérült
a korházban elhunyt. Egy idős, tö-
köli férfi yahama típusú segéd-
motor kerékpárjával a gyalogos át-
járón keresztül akart menni Tököl
irányába, és nem vette észre a Rác-
keve felől érkező motorvonatot,
amely elgázolta. 

A másik személyi sérüléses bal-
eset szintén a város egyik baleseti
gócpontjában történt. Egy 41 éves,
budapesti férfi által vezetett Skoda
Felícia típusú személyautó – ame-
lyik a Széchenyi utcán haladt a Nyár
utca felé – a Szabadkai utcánál az
állj, elsőbbségadás kötelező jelző-
tábla ellenére nem adott áthaladási
elsőbbséget a Szabadkai úton a

Duna felől a Vasút felé közlekedő
személygépkocsinak és összeüt-
köztek. Az ütközés során a vétlen
autóban utasként tartózkodó 6 és
12 éves testvérpár az elsődleges
adatok alapján könnyebben sérült
meg. Ezen kívül kitört a forgalmat
segítő tükör, és megsérült az Invitel
tulajdonát képező telefondoboz is.
A műszaki mentést a Szigetszent-
miklósi Tűzoltóság beosztottjai vé-
gezték el.

A harmadik személyi sérüléses
baleset a sérülés ellenére szeren-
csésen végződött, amikor egy 34
éves, szigethalmi lakos kerékpár-
jával a Mátyás utcán a Szabadkai
utca felé haladt, és a Nagyváradi ut-
cánál az állj, elsőbbségadás köte-
lező tábla ellenére nem adott el-
sőbbséget a Nagyváradi utcán köz-
lekedő kisteherautónak, amellyel
így összeütközött.

Minden alkalommal felhívjuk a fi-
gyelmet a körültekintő, nyugodt, és
a vezetésre koncentráló közleke-

désre, de mint látjuk, sokszor hiába
vannak kint a táblák, mindig vannak
olyan személyek, akik figyelmen
kívül hagyják a szabályokat, és ve-
zetés közben nem arra koncent-
rálnak, amire kellene.

Jön a téli fűtési időszak, és min-
denki szeretne olcsón tűzifához
jutni. Kérjük, lehetőleg ismert sze-
mélyektől, telepekről vásároljanak!
Ne tévessze meg Önöket az ala-
csony ár, ne váljanak csalás áldoza-
taivá. 

Ugyancsak megjelentek a kapi-
tányság működési területén a kü-
lönböző ál „szakemberek”, akik
mindenféle ürüggyel férkőznek el-
sősorban idős személyek közelébe,
majd figyelmüket elterelve, meg-
lopják őket. Javasoljuk, hogy min-
denkiben legyen egy kis egészséges
bizalmatlanság! Idegent ne enged-
jenek be a lakásukba, ha valamilyen
munkásnak adja ki magát, kérjék el
az igazolványát és győződjenek meg
személyazonosságáról, majd kísérjék
figyelemmel a munkavégzését.

Vigyázzanak értékeikre!
Szigetszentmiklósi

Rendőrkapitányság 

Rendőrségi tájékoztató
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Mert kell egy élmény!
– Történelem a filmvásznon –

Pár hónapja Domonkos Istvánnal, a helyi Filmszakadás Filmklub elnö-
kével beszélgetve arra a megállapításra jutottunk, hogy fiataljaink felet-
tébb feledhető filmekkel múlatják idejüket. Az „ütlek, váglak, borulsz”,
a „hány hektó vér folyik 10 perc alatt” és a „hány trágárságot tart vic-
cesnek a főhős” típusú alkotások mellett másra már ritkán jut „energia”!
Úgy döntöttünk, hogy nívós és érdekes filmeken keresztül mutatjuk be
a XX. század édes-bús-vérzivataros évtizedeit. Örömmel jelenthetem, el-
indul a filmklub! Bacsó Péter, Roman Polanski, Tímár Péter és más „klasz-
szikusok” bizonyítják majd az érdeklődőknek, hogy a művészi is lehet
szórakoztató és izgalmas.

Mit is nézünk meg?
Október 24-én Bacsó Péter: A Tanú kacagtató – bús paraboláját (vagy

tán 10 évig dobozba zárt igazságát?).
November 28-án Roman Polanski: A zongorista című megrázóan hi-

teles filmjét.
Vetítéssorozat egyelőre a Városi Szabadidőközpontban lesz, ahol

mindig 18 órakor kezdünk!
Mindenkit szeretettel várunk, aki egy nívós alkotást nemcsak megnézni

szeretne, de arról gondolatokat elmondani, véleményt ütköztetni is.
(A Filmklub együttműködő partnere a Lakywood, a Lakihegy Rádió

filmes rovata Petró Károllyal minden hétköznap 17 és 18 óra között az
FM 107 MHz-en – szerk.)

Domonkos István és Nád Béla
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• Régi probléma városunkban a
Szabadkai utca állapota és az,
hogy nincs mellette jól használ-
ható járda. A szeptember 12-ei tes-
tületi ülésen végre döntés született
arról, hogy az út teljes hosszában
elkészülhet a járda.

• Igen. Már a testület ciklusprog-
ramjában is szerepelt a járdaépítés,
amire óriási igény van a városban.
Korábban ezt a frakciónk sajnos
nem tudta keresztül vinni a testü-
leten, miután a Fidesznek nem volt
többsége. A mostani választási prog-
ramunkban is benne volt a járda-
építés, amit a lakossággal karöltve
dolgoztunk ki. Természetes, hogy
most, amikor többségünk van a
testületben, nem hagyjuk a válasz-
tóinkat cserben, és teljesítjük ígé-
retünket. Ezért is döntöttünk úgy,
hogy a városközpont projekt – va-
lójában színházterem felújítás –
helyett a pénzt értelmesebb, a la-
kosságot jobban szolgáló célokra
fordítjuk. A mínusz 40 milliós
költségvetésünket mára plusz 70
milliósra tornáztuk fel, és a keletke-

zett összeg felhasználásáról döntöt-
tünk úgy, hogy abból járdát épí-
tünk.

• Miért éppen a Szabadkai ut-
cára esett a választás, hiszen
máshol is lehetne járdát építeni?

• A város első számú, úgyneve-
zett felfűző útja a Szabadkai, ami vi-
szont egyre rosszabb állapotban
van. Ráadásul nem egy tartható ál-
lapot, hogy Szigethalom legforgal-
masabb útja mellett nincs normális
járda.

• Vita volt egyes képviselők kö-
zött abban, hogy miért a járdát
építik meg teljes hosszában, miért
nem egy rövidebb útszakaszt újí-
tanak fel teljesen (új aszfalttal,
csapadékvíz-elvezetéssel, megújult
közvilágítással).

• Az a gond, hogy ezzel csak fél-
munkát végeznénk. Mire mennénk,
ha néhány száz méteren pompázna
a Szabadkai út, utána pedig ugyan-
olyan állapotok uralkodnának, mint
most. Ráadásul fogalmunk sincs,
hogy az önkormányzati rendszer
hogyan változik jövőre, lesz-e

pénzünk az építkezés folytatá-
sához. Felelőtlenség lenne most
abban bízni, hogy jövőre vagy az-
után befejezzük a teljes szakaszt.
Inkább készüljön el valami teljesen
– ez pedig a járda –, aztán ha jól
alakul a következő költségvetési év,
folytatjuk a fejlesztést.

• Fontosnak tartom kiemelni,
hogy a járdaépítéssel együtt a gép-
kocsi beállók is elkészülnek, ami jó
alapot ad a későbbi aszfaltozáshoz.

• Érintőlegesen említette a vá-
rosközpont projekt leállítását. Mi-
lyen érvek szóltak emellett?

• A városközpont építés bő
három évvel ezelőtt még úgy merült
fel, hogy oda költözne a polgármes-
teri hivatal is, és mindez üzleti
konstrukcióban valósulna meg.
Innen jutottunk el oda, hogy leg-
utóbb már csak arról volt szó, hogy
a Városi Szabadidőközpont környe-
zete, és a Színházterem újult volna
meg, ráadásul 1 milliárd 200 millió
forintba került volna mindez,
amiből 500 millió forint lett volna
az önrész. Gondoljon bele, ebből a
pénzből három Szabadkai utcát le-
hetne teljesen megépíteni. Min-
denki tudja, milyen gondokkal
küzd a település (utak állapota, víz-
elvezetés hiánya stb.), amire jobban
kellene most a pénz. 

• Néha előkerül a tököli város-
központ-építéssel való összehason-
lítás, hogy ott bezzeg bele mertek
vágni…

• Igen, csak ott egészen másról
van szó. Tökölön rengeteg közé-
pület megújítását, térburkolatok
cseréjét, terek kialakítását tartal-
mazta az összeg – hozzávetőlegesen
10-15 projektbe lett „szétszórva” a
pénz –, ami így látványos fejlődést,
és értelmes áldozatvállalást jelent.
Nálunk hasonló összegből valósult
volna meg az a kevés dolog, amiről
az előbb beszéltem. Egyetlen Szín-
házterem felújítása és két park épí-
tése nem ér ekkora összeget, ami
miatt ráadásul hosszú időre eladó-
sítanánk a várost.

• Lépjünk tovább, de azért ma-
radjunk még a fejlesztéseknél. Mi a
helyzet a középületekkel?

• Sajnos az energia-megtaka-
rítás terén van még mit fejlőd-
nünk. Példaként említhetem a
Gróf Széchenyi István Általános Is-
kolát, amire igencsak ráférne a fel-
újítás. Most azon fáradozunk, hogy
pénzt (pályázat, banki finanszí-
rozás) szerezzünk rá. E téren opti-
misták vagyunk és reméljük, hogy
a hőszigetelést még a tél beállta
előtt be tudjuk fejezni, hogy már
ebben a fűtési szezonban sokat ta-
karíthassunk meg az energiakölt-
ségeken.

• Vállalkozásfejlesztésinek is
hívják azt a bizottságot, amelyet
Ön vezet. Van-e stratégia arra, mi-
ként lehetne ezt a szektort jobban
ösztönözni helyben?

• Az a gond Szigethalmon, hogy
a város közigazgatási határai any-
nyira körül ölelik a települést,
hogy szinte alig marad szabad te-
rület, és így nincs hely olyan ipari
parkok számára, mint amilyen pél-
dául Szigetszentmiklóson vagy Du-
naharasztiban vannak. Nálunk any-
nyit lehet tenni, hogy a kisebb
szabad területekre beengedünk
olyan vállalkozásokat, amelyek
még éppen nem zavarják a lakókö-
zösség nyugalmát, ugyanakkor te-
vékenységükkel és az abból szár-
mazó adóbevételekkel hozzájá-
rulnak városunk fejlődéséhez.
Jelenleg ezen dolgozik az önkor-
mányzat.

• Jó hír, ami sajnos nem kap
kellő hangot a városban, hogy a
képviselő-testület idén nem emelte
a víz- és csatornadíjakat. 

• Igen. Úgy próbáltunk meg se-
gíteni a lakosokon, hogy a szolgál-
tató által javasolt közel 10%-os eme-
lést nem terheltük rá a családokra,
így 2011-ben is a tavalyi áron ve-
hetik igénybe a víz- és csatornaszol-
gáltatást. Apró lépésekkel, de
mindig azon fáradozunk, hogy Szi-
gethalom vonzó település, élhető
és szebb város legyen mindany-
nyiunk számára.

• Kívánok ehhez az erőfeszí-
téshez sok sikert! Köszönöm a be-
szélgetést.

• én is köszönöm.

Fejlesztés és felelôsség
Az új összetételű képviselő-testület sok területen lát-

ványos szemléletváltozást hozott településünk irányí-
tásában. A kevés pénz is jól hasznosul, minden forintot
felelősen igyekszik elkölteni a testület. Azon már sajnos
kevésbé kell törnie a fejét a városvezetésnek, hogy mire
költsön, legfeljebb a bőség zavara okozhat gondot. Ren-
geteg ugyanis a tennivaló. Ezeket igyekszem most sorra
venni Kerepesi Nándorral, az önkormányzat Település-
gazdálkodási és Vállalkozásfejlesztési Bizottságának el-
nökével. (Riporter: Szilvay Balázs)
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Ünnepségen rótták le tiszteletüket a 13 aradi vértanú előtt
a Gróf Széchenyi István Általános Iskola tanárai és diákjai

október 6-án. A gyerekek színvonalas előadással készültek ez
alkalomból, bemutatva történelmünk eme gyászos emlékét.
A program hagyományosan a Himnusz eléneklésével kezdő-
dött, amit Czita Gáborné vezetésével énekkar kísért.

Aműsort idén az 5. b osztályos tanulók adták, akiket
Magyarné Huszár Ágnes készített fel. Az énekkarban alsó

és felső tagozatos diákok, így a 3.a, 4.b, 6.a, 8.b valamint az
5. és 7. évfolyam diákjai működtek közre.

Az iskola is megemlékezett a vértanúkról

Szilvay Balázs
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A gyermekkori elhízásról

A magzatot a méhen belül érő ha-
tások befolyásolják születése utáni
súlynövekedésében is. Az anyai
szervezet egészséges bélflórája jó
irányba tereli a növekvő magzat fej-
lődését. Ezt elősegíthetjük sok gyü-
mölcs, zöldség, elegendő tej-
termék, hús és kevés szénhidrát,
zsiradék fogyasztásával. Megszüle-
tése után legtöbbet az anyatejes táp-
lálással tehetünk gyermekünk
egészségéért. Tápszeres etetésnél
könnyebben előfordul túladagolás,

ezért rendszeresen
ellenőrizni kell a
csecsemő súlyát, és
ha szükséges, vál-
toztatni kell a meny-
nyiségen vagy a táp-
szer fajtáján. 

A helyes táplálko-
zási szokások kialakí-
tása is csecsemő-
korban kezdődik:
étkezések között ne
adjunk édességet,

rágcsálni valót. Egy éves
kora után a kisded fo-
kozatosan hozzászokik
a felnőttek ételeihez,

ezért fontos, hogy jó
példát mutas-

sunk, és mi is
egészségesen
étkezzünk. 

A rend-
szeres moz-
gásnak is
nagy szerepe

van az elhízás
mege lőzésé  -

ben. A csecse-
mőnek járókával,
szőnyegre terített
takaróval, játszó-

szőnyeggel biztosíthatunk megfe-
lelő mozgásteret, játékokkal segít-
hetjük mozgásfejlődését. Egész
évben tegyük lehetővé, hogy sokat
legyen a szabadban. A televízió és
később a számítógép előtt töltött
időt fogjuk rövidre, helyette inkább
mozgással, játékkal töltse az időt
gyermekünk.

Az elhízás elkerülésével megelőz-
hetjük sok szív- és érrendszeri,
emésztőszervi megbetegedés kiala-
kulását. A túlsúly beilleszkedési za-
vart, tanulási nehézséget is okozhat.
Mindez megelőzhető egészséges
táplálkozással, rendszeres moz-
gással.

Varga Attiláné
védőnő

EMLÉKFÁK
A Gróf Széchenyi István Általános
Iskola első osztályos tanulói új
emlékfákat ültettek az iskola ud-
varára, melyeket Szigethalom
Város Önkormányzata adományo-
zott a kisiskolások részére.

Ezzel immár hagyománnyá vált, hogy az ál-
talános iskolába lépő gyermekek gondjaira
bíznak egy-egy csemetefát, amelyet 8 éven át
gondozhatnak, ápolhatnak. 

A verseléssel, jókedvvel végzett faültetésen
örömmel vett részt a fenntartó önkormányzat
részéről Ferenczi Edit alpolgármester asszony
és Tézsláné Farkas Klarissza intézményi refe-
rens.

Iskolánk diákjai nevében hálásan kö-
szönjük a szépséges kis nyírfákat!

Kerekesné Nagy Julianna
igazgatóhelyettes

Mitől függ, túlsúlyos lesz-e gyer-
mekünk? Mit kell tennünk, hogy egész-
séges felnőtt legyen belőle?

Iskolánkból, a Szent István Általános Is-
kolából öt fiú és eg y kislány jött. mind-

eg yikük jó tanuló, hangszeren játszik és
szeret énekelni. 

Sajnos az időjárás nem kedvezett ne-
künk, mert az eg y hét alatt szinte végig

esett az eső. Ennek elle-
nére nag yon jól éreztük
magunkat. Eg y tó partján
laktunk faházakban. Ven-
déglátóink gondoskodtak
változatos programokról,
jártunk Krakkóban, a wie -
liczkai sóbányában, ki-
rándultunk, a hét végén
pedig közös szalonnasü-
téssel zártuk a táborozást.

bemutatták a g yerekek
hangszeres és énekes tu-
dásukat is, amikor a ja-
worznoi városházán ad-

tunk elő eg y kis műsort, amely igencsak
nag y sikert aratott.

Kellemes élményekkel, jó hangulatban
váltunk el vendéglátóinktól a táborozás
végén.

Vasasné Szloboda Ágnes

DIÁKjAINK
Leng yelországban jártak
Ezen a nyáron Szigethalom lengyel testvérvárosába, Jaworznoba utaz-
tunk egy hetes táborozásra a Szent István Általános Iskolából és a Gróf
Széchenyi István Általános Iskolából. Idén a szívesen éneklő, hangsze-
reken játszó diákok számára vált lehetővé ez az üdülés.
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Immár hatodik alkalommal hívták időutazásra nem-
csak Szigethalom, de az ország lakosait is vikingek,
magyarok egyaránt, akik két napon át szórakoztatták
a közönséget. 

Az idei korismereti találko-
zónak is az Emese Várispánság
adott otthont, így a látogatók

birtokukba vehették a már megújult
Parkot. A találkozót minden év szep-
tember második hétvégéjén ren-
dezik, amely idén szerencsés idő-
pont volt, hiszen az idő is kedvezett
a kilátogatóknak. 

A rendezvény szervezői számos ér-
dekes programmal készültek, hogy
mindenki belekóstolhasson a X-XI.
századi világba. A középkor iránt ér-
deklődők kipróbálhatták a korabeli
kézműves foglalkozásokat, megkós-
tolhatták az akkori ételeket, italokat,
valamint részt vehettek egy szakáll
szépségversenyen is. 

Minden korosztály megtalálhatta
a kedvére való szórakozást, így a gye-
rekek is pillanatok alatt elvegyültek

a középkori világban. A programokat
színesítette, hogy egész nap korabeli
zene kísérte a sétálókat. Az egyik leg-
népszerűbb helyszínnek a kikötő bi-
zonyult, ahol vikinghajókkal vitték a
vendégeket. A gyerekek nagyon él-
vezték az evezést, de az íjászat és a
középkori játékok is elnyerték tetszé-
süket. A nap fénypontja a „hídharc”
volt, ahol bátor harcosok mutatták
be, hogy a középkorban miként is
festett egy összecsapás. Bár sokan
„elestek” a csatában, a közönség
tapsviharral díjazta a bemutatót. 

Az idei Vikingek és Magyarok Kor-
ismereti Találkozóján Ihász Zoltán
készített nagyszerű fotókat, melyek
megtekinthetők a http://www.izo
foto.hu/#/szines-kepek/viking-2011/
webcímen. 

Szilvay Balázs

Ismét nálunk jár tak a v ik ingek

AUTÓMENTESSÉ váltunk pár órára

Az Autómentes nap alkal-
mából lezárták városunk
egyik legforgalmasabb út-

szakaszát, a Kossuth Lajos utcát,
amit átadtak az ovisoknak, isko-
lásoknak és minden olyan ér-
deklődőnek, aki az autó nélküli
közlekedést választotta szep-
tember 22-én. A gyerekek 9
órától folyamatosan vették bir-
tokba a jobbnál jobb játékokat.

A reggel frissítő tornával in-
dult. Az önkormányzat autók he-

lyett mini manó játszó há zat,
trambulint, arcfestést és sportszi-
getet „varázsolt” a gyerekeknek,
akik kihasználva az autómentes
közlekedés lehetőségét, ide-oda
cikáztak a játékok között.

A gyerekek legjobban Moha
bácsi előadását élvezték, aki
még a közönséget is bevonta
előadásába. A rendezvényre na-
gyon sokan ellátogattak, így
lehet, hogy a jövőben tovább
bővül az autómentes szakasz. 

A 2010-es csatla-
kozás fontos ese-

mény volt a város életében,
hiszen ezzel Szigethalom is
felhívja a figyelmet arra, hogy
környezettudatosan is lehet
közlekedni, ami a mai benzi-
nárak mellett igencsak költ-
séghatékony. Bár Szigetha -
lom kisváros, mégis felveszi
a versenyt a megyei jo gú vá-
rosokkal, amire az Autó-
mentes nap az egyik legjobb
példa.

Szilvay Balázs

Tízedik évfordulóját ünnepelte az Európai Mobilitási
Hét, amelyhez városunk 2010-ben csatlakozott. 
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Már reggel megrohamozták a városban élő
családok és barátok a Gyűjteményt, mivel a

Szüreti családi nap mindenkit tárt karokkal várt.
A nap természetesen szüreteléssel indult, így aki

ezelőtt még soha nem
próbálta, most megta-
nulhatta. A fáradságos
munka révén nagyon
finom must készült.

Ahogy már megszok-
hattuk, a Gyűjtemény

mindig érdekes programokkal várja a látoga-
tókat, így most is voltak kézműves foglalkozások.
Megismerkedhettünk egy ősi mesterséggel, a ne-
mezeléssel, készíthettünk nemezlabdát vagy
éppen szőlőfürtöt. A másik asztalnál is lázas
munka folyt, ahol a kosárfonás technikáját sajá-
títhattuk el. A szervezők minden évben csem-
pésznek egy kis újdonságot a programokba, jó-
voltukból ezúttal szilvás gombócot készíthet-
tünk. 

A gyerekek nagyon élveztek minden prog-
ramot, hiszen a kézműves foglalkozáson kívül
voltak népi játékok, úgy, mint hordólovaglás, de
elefántlábakon is próbára tehették ügyességüket. 

Az idei Szüreti családi napra közel kétszázan
látogattak ki, amit a csalogató programokon
kívül a szép idő tett még élvezetesebbé. 

Szilvay Balázs

A Helytörténeti Gyűjtemény szüreti
családi programjának lebonyolítá-
sához segítséget nyújtott a Gere
pékség sütödéje, Kunzer Ágnes, a Szép

ABC (Regényi Aran ka), a Juli ABC (Körmöczki
Julianna), az Ezer apró cikk (Faragóné Ágnes),
Suhai Tímea és a Sarok cukrászda (Kákai
Tibor), Káldi Zsuzsanna, Kancsár Ferencné Er-
zsike, Kleineizel Anikó, Kleineizel Mátyás, Szik-
lavári Sándorné Marika, Sziklavári Sándor, Szi-
lágyi Zsoltné Erzsébet, Nagy Kálmán, Zajzon
Anita, a Hegedűs Géza Városi Könyvtár részéről
Szabó Zsuzsanna, a polgárőrök: Mózes Hen-
rietta, Sallai Zsigmond, Zajzon Lajos és az ifjú
polgárőrök: Pákózdi Vivien, Sári László, Veres
Dóra, Veres Kristóf, Nagy László, Klos Gábor.

A szeptembernek elengedhetetlen „kelléke” a szőlő,
ami történetesen a Helytörténeti Gyűjtemény kert-
jében is terem. Hogy a megérett gyümölcsöt le tudjuk
szüretelni, szeptember utolsó szombatján összegyűlt
a város apraja-nagyja.

Idén is szüreteltünk
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Baba Mama Klub
Keresünk egy nyugdíjas, agilis nagy-
mamát, aki heti egy alkalommal segí-
tene a klubfoglalkozásainkon (szerdán-
ként 10:00-12:00).
Érdeklődni lehet: 06/20 237-2519.

Helyiség kiadó!
Bérelhető termek Szigethalom központjában,
a Városi Szabadidőközpontban. Akadálymen-
tesített épületünkben oktatásra, konferen-
ciára, céges és családi rendezvényekre kedvező
áron ajánljuk jól felszerelt termeinket. 
Szabadtéri programok megtartására alkalmas
tágas udvarunkon sütési-főzési lehetőség
is van.

Kiváló megközelíthetőség,
kényelmes parkolás. 

Tájékoztatás: 06/24 889-229; www.vszk.eu

VÉRADÁS
Talán nem is sejti,

mekkora érték az egészség.
Önnek csak 20 perc az életéből,

másnak maga az élet.

2011. november 10-én, 
csütörtökön 14-18h

VÉRADÁS lesz Szigethalmon, 
a Városi Szabadidőközpontban!

A csend
„Sok ember fél a csendtől, a magánytól.
Fél a tükörtől, melyet ezek tartanak elé.
Mert az ember sohasem az,
akinek társaságban látszik.
Az ember mindig az, aki csendben,
egyedül szembenéz önmagával.”

A Tai Ji Baráti Kör októberi
ingyenes programjai:
Minden szombaton 8-9-ig egészség -
megőrző csikung gyakorlatok a Tököli
Parkerdő erdészház melletti tisztásán.
Október 16. Föld meditáció 17 órakor  a
Városi Szabadidőközpontban.
Október 30. Teaház 17 órától ugyanitt.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Tai Ji Baráti Kör

www.taiji.eoldal.hu
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November 12-én Budapest határában egy kis „kóricálásra” invitálunk min-
denkit. A résztvevők két táv közül választhatnak. A rövidebb, 15 kilométeres
távot választók gyönyörködhetnek az Apáthy-szikláról eléjük táruló panorá-

mában, felkereshetik a Virágos-nyerget és végül, de nem utolsó sorban az Árpád-kori
építészet egyik gyöngyszemét, a gercsei templomot is megtekinthetik. 

A hosszabb, 35 kilométeres távot választók emellett az Alsó-Jegenyevölgy és a Re-
mete-szurdok természeti szépségeit is végigjárhatják. A rövidebb távon 600, míg a
hosszabbikon 1100 méteres szintemelkedés nehezíti a bakancsosok dolgát. A telje-
sítménytúrára egyesületünk külön buszt szervez. Erre jelentkezni Sziklavári Sándorné
Marikánál lehet. 

November 19-én egyesületünk egy elmaradt rendezvényét pótolja. A „Sündörgés
a már nem zöldben” nevű verseny itt lesz városunkban. A programmal egy új típusú
sportesemény jelenik meg kínálatunkban! Ez a tájékozódási túraverseny. A verseny-
zőknek tájfutótérkép segítségével kell 5 illetve 10 elrejtett bóját felkeresni. Fontos a
gyorsaság, de azért a szürkeállomány is dolgozni fog! Már a rajthely is titkos lesz. 

19-én az újtemetőnél lévő buszfordulótól szalagok vezetik majd a rajthelyhez az
indulókat. Startolni 10-12 óra között lehet 2 perces időközönként. Aki még bátortalan,
az csapatban is mehet, de ez esetben csak kitűzőt kap, a versenybe csak a „szingli” in-
dulók számítanak bele.

Rendezvényeinkről bővebben a www.szigethalmite.hu honlapon, a nadbela@
invitel.hu email-címen és a 06/70 379-2928-as telefonszámon lehet érdeklődni.

Az erő, egészség és a láb legyen Veletek! 
A Szigethalmi TE tagsága nevében: 

Nád Béla tiszteletbeli elnök

„Itt van az ősz, itt van újra, S szép, mint
mindig, énnekem. Tudja isten, hogy mi
okból. Szeretem? de szeretem…”

Szigethalmon nagy hagyománya van a bá-
loknak. Volt Szüreti bál, SZMK bál, Óvodás
bál, Farsangi bál, Cserkész bál és Városi bál,
amit idén hatodszor rendeztek meg. A sza-
kács nénik mindig valami finom vacsorával lepik
meg ilyenkor a vendégeket. Volt, mikor a bál jel-
legének megfelelően készítették az ételeket, így
ehettünk disznótorost, ragulevest, aszalt szil-
vával töltött pulyka mellett, Dubary szeletet,
Hawai szeletet, indiai jellegű ételt és még sorol-
hatnánk a finomságokat. Mivel most van a kar-
fiol szezonja, ezért a Dubary szelet és a Tárko-
nyos raguleves receptjével kedveskedek
Önöknek, ahogyan én készítem.

Tárkonyos raguleves
Lehet sertés vagy csirke húsból készíteni. A

hagymát apró kockára vágom, majd arany bar-
nára pirítom, beleteszem a kockára vágott húst,
sózom, borsozom. Mikor félpuha, hozzáadom
az apró kockára vágott sárgarépát, fehérrépát,
zellert, karalábét, gombát és zöldborsót. íze-
sítem a tárkonnyal és kicsi mustárral, majd

együtt párolom. Mielőtt felengedem, hozzá-
adom a burgonyát, puhára főzöm és utána
ízesítek. Mikor puhára főtt, tejszínes habarást
készítek (a lisztet a tejszínnel simára ke-
verem). Mielőtt hozzáadom a leveshez, a forró
levesből kicsit hozzá teszek, elkeverem, és úgy
öntöm a leveshez. Felforralom, csipetke
tésztát rakok bele és készre főzőm.

Dubary szelet

Vizet forralok, beleteszek egy erőleves kockát
és ebben a vízben a rózsáira szedett karfolt fél-
puhára főzőm, majd kiszedem és félre rakom. 

A csirkemell szeleteket sózom, borsozom, lisztben
megforgatom, és forró zsírban átsütöm. Tepsibe
rakom és ráteszem a karfiol rózsákat. Beschamel
mártást készítek: vajat felolvasztok, a lisztet bele-
teszem, és mikor felhabzott, forralt tejjel felöntöm
addig, míg sűrű mártást kapok. Sóval, borssal, sze-
recsendióval ízesítem. A tűzről levéve 1 tojássár-
gáját keverek bele. Ezzel a mártással bevonom a
karfiolos húst, és a tetejét sajttal megszórom, majd
a sütőben készre sütöm. Petrezselymes burgo-
nyával vagy vegyes körettel tálalom.

Jó étvágyat, és a bálokhoz jó szórakozást kí-
vánok! Suhai Tímea

Hagyományok és receptek
Október – Mindszent hava

„Sok gyümölcsöt Mindszent hava tartogat
Sötét télben jó kedvére kiket felhordhat.”

A SZIGETHALMI TE AJÁNLATAI
természetbúvároknak november hónapra
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Hírek a szigethalmi kemposokról

Budajenõn májusban elsõ ízben rendeztek
Kempo versenyt. Két nemzet 11 klubjából ér-
keztek kicsik és nagyok. Csapatunk 9 fõvel
(Aksin Onur, Balogh Péter, Becskeházi Kata,
Deák Márton, Deák Zsófia, Juráncsik Patrik, Lotz
Réka, Szabó Gábor, Szedlár Krisztina) vágott
neki ennek a rendezvénynek. A 10 arany-, 6
ezüst- és 2 bronzérem csapatunkat a versenyben
az elsõ helyhez jutatta.

A Harcosok Napját idén második alkalommal
rendezték meg a Városnapok keretében június
4-én. Klubunk sátrat állított és látványos bemu-
tatóval szórakoztatta a vendégeket valamint a
többi résztvevõt. Remek lehetõség nyílt arra,
hogy bepillantsunk a különbözõ harcmûvészeti
stílusokba, és ízelítõt adjunk saját tudásunkból.

Lovász Gábor, egyesületünk Mestere a bemu-
tató után a Nagyszínpadon, a Fogyatékosok Nap-
pali Intézetének foglalkoztatottjaival lépett szín-
padra, ahol õk mutathatták meg, mire képesek
a Kempoval. A taps itt sem maradt el!

Június 13-a és 15-e
között a Börzsönyben,
Hont on tartottuk „csa -
pat építõ” táborozá-
sunkat. A rövid, de
remek hangulatú tá-
borban az elmaradha-
tatlan edzések mellett
kirándulások, játékok
is szerepet kaptak. Az
idén elsõ alkalommal

megrendezett saját tábor után a résztvevõk meg-
állapodtak, hogy ezentúl minden évben megis-
métlik ezt az eseményt.

Jászalsószentgyörgyre invitáltak bennünket a
következõ tornára, június 18-án. Két nemzet 10
klubjának 150 nevezésével zajlottak a technikai
és a küzdelmi számok. 13 fõvel (Balogh Péter,
Balogh Tamás, Becskeházi Kata, Deák Márton,
Deák Zsófia, Garamvölgyi Tünde, Juráncsik
Patrik, Lotz Réka, Mészáros Márk, Szabó Attila,
Szabó Gábor, Szedlár Krisztina, Tatár Dávid) vett
rajtuk részt egyesületünk. 20 arany-, 13 ezüst-
és 7 bronzérem a teljes eredménylista. A csapat-
versenyben ötfõs csapatokkal lehetett nevezni,
így mi két együttest is indítottunk. A csapatver-
seny eredménye a dobogó elsõ foka és az ötödik
helyezés lett. A legeredményesebb fiú és leány
versenyzõi címet is egyesületünk két tagja kapta
Balogh Péter és Deák Zsófia személyében.

Még ebben a hónapban 23-a és 27-e között a
Szövetség képviseletében négyen vágtak neki
egyesületünkbõl az Azerbajdzsán fõvárosában,
Bakuban megrendezett Kempo Világbajnok-
ságnak. Csapatunk senior tagjai indultak el a 13
ország alkotta, közel 900 nevezéses mezõnyben.
Technikai és küzdelmi számokban is megmutat-
hatták tudásukat.

Lovász Gábor 3 arany-; Mészáros Zsolt 2
arany-, 1 ezüst-; Kasza Pál 1 arany-, 1 ezüst-, 1
bronz-; Budai Zsolt pedig 2 ezüstérmet szerzett.
Meglepetésükre ezekkel az eredményekkel csa-
patban a negyedik helyezést is megszereztük.

Augusztus második hetében a Magyar Kempo
Szövetség Központi Nemzetközi edzõtábora zajlott
Balatonszemesen. A 120 fõs táborban 32 fõvel vet-
tünk részt. érkeztek a táborba kemposok Német-
országból, Horvátországból és Belgiumból is. A
napi 4 edzést hol elméleti tanítás, hol játékos kvíz
törte meg. Volt játékos csapatverseny, zenés és vízi
edzés is. A táborvégi övvizsga sem maradhatott el.
Egyesületünkbõl sikeresen vizsgázott: Becskeházi
Kata, Mátis Péter, Szabó Ingrid, Szedlár Réka 8.
kyu-ra, Nagy Richárd 6. kyu-ra, Kopácsi Zoltán 5.
kyu-ra, Mészáros Zsolt 1. kyu-ra. 

és a legutóbbi eseményünkrõl:
Szeptember 24-én 10 órától került megren-

dezésre a Szigethalmi Szabadtéri Show Kupa,
melynek a Városi Szabadidõközpont melletti
szabadterület adott helyet. Idén szerencsénk
volt, hiszen az idõjárás kegyes volt hozzánk.
Megjelent 8 különbözõ stílus 16 klubjának 93
versenyzõje, akik 163 nevezéssel regisztráltak. A
zenés pusztakezes kata és látványos fegyveres
formagyakorlat után utcai önvédelmet láthattak
azok, akik kilátogattak rendezvényünkre. A törés
versenyszám ismét nagy sikert aratott. A tech-
nikai számok után különbözõ küzdelmi számok
következtek. Komoly összecsapásokat láthattunk
a versenyzõktõl. A napsütéses, remek hangulatú
nap végén minden Budoka az eredményének
megfelelõ érmet vehetett át a szervezõktõl. Csa-
pateredményben klubunk az elsõ helyen végzett
Tai Qi Újfehértó és a Pilisi Kempo Klub elõtt.
Összesen 17 arany-, 9 ezüst- és 2 bronzérmet
szerzett a 10 fõs, Agárdy Claudia, Balogh Péter,
Becskeházi Kata, Deák Márton, Deák Zsófia,
Elekes Orsolya, Szabó Gábor, Szedlár Krisztina,
Tatár Dávid és Telek Attila alkotta csapatunk.

Köszönetet mondunk a verseny támogató-
inak: a Városi Szabadidõközpontnak, a Tatár
épker Kft.-nek, a BAK Szikvízüzemnek, a Gróf
Széc he nyi István Általános Iskolának és termé-
szetesen köszönjük a sok segítséget a tanítvá-
nyok szülei nek.

Dojo Lovász Egyesület

Áprilisban az ukrajnai Harkowban rendezték meg a
2011-es IKKKF Európa bajnokságot.  Magyarországot 6

fõvel képviselte a Magyar Kempo Szövetség, ebbõl ketten
a Dojo Lovász Egyesület tagjai voltak. A csapat által szer-
zett 6 arany, 4 ezüst és egy negyedik helybõl klubunk tagjai
Jurán csik Patrik két aranynak és egy ezüstéremnek, míg
Garam völgyi Tünde 2 aranyéremnek lett büszke tulajdo-
nosa.  A verseny kapcsolatépítés szempontjából is hasznos
volt, hiszen meghívást kaptunk az azerbajdzsáni világbaj-
nokságra.
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Az Állatok Világnapja az állat
szeretetéről ismert Assisi Szent
Ferenc ünnepe, melyet október
4-én tartottunk. A világnap öt-
lete 1931-ben született meg,
Magyarországon pedig 1991-től
vált népszerűvé. Eredetileg a
vadon élő állatokra hívta fel a
figyelmet, ma inkább a velünk
élő állatok szerepe dominál
ezen a napon.

Alapjában véve minden ember állatbarátnak
születik! Az Állatok Világnapjának alapelve, hogy
az állatok boldogabbá teszik életünket, segítő-
társként és barátként gazdagítják mindennapja-
inkat. Az ünnep célja, hogy az ember és az állat
közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a fi-
gyelmet az együttélés fontosságára.

A kedvtelésből való állattartás alapja a felelős
gondolkodás kell, hogy legyen. Hazánkban
sajnos évente több százezer válik közülük kó-
borrá. Nem csak az állatkínzás és az orvvadászat
számít bűnnek, hanem az is, ha valaki utcára tesz
egy védtelen állatot…

A kutyusok mind barátságosak, kedvesek,
szeretetre méltóak és kimondottan állatbarát,
jólelkű gazdira várnak! Érdeklődni lehet te-
lefonon: 06/20 803-0543 (Enikő).

Ne csak egy nap szóljon az állatokról!

Büszkeséggel tölt el minket, hogy Matej Krajcer, a háromszoros Black-
pool táncbajnok ellátogatott hozzánk, segítve ezzel Egyesületünk
munkáját és a növendékek fejlődését. Minden táncosunkra óriási

hatással voltak az órák, pozitív és felejthetetlen élménnyel gazdagodtak.
Bátran kijelenthetjük, hogy egy ilyen volumenű táncostól és nagy tudású
trénertől tanulni páratlan lehetőség és nagyszerű élmény. Akikkel foglal-
kozott, egy lépcsőfokkal közelebb kerültek céljaik eléréséhez.

A DanceLand TSE további célokat tűzött ki maga elé. Szeretnénk Matejt
rendszeresen hívni. Örömünkre szolgál, hogy már október végén újból
megtisztel minket és tovább folytatódhat a közös munka, aminek még csak
az elején járnak növendékeink. Matej nagyon örült, hogy lehetősége nyílt
betekinteni Egyesületünk életébe és a megkezdett munkába. 

Elmondása szerint a gyerekek nagyon jó úton haladnak, szép technikával
és jól táncolnak, valamint a hely és a napi gyakorlási lehetőség is pont ideá -

lis számukra a fejlődéshez. Természetesen jó tanácsokkal
és iránymutatással is segítségünkre volt. 

Mi (Illés Andrea és Császár Péter), az Egyesület vezetői
2005 óta tanulunk Matejtől, a világ egyik legjobb és legna-
gyobb tudású táncosától, illetve most már trénerétől. Matej
számtalanszor volt hazájának, Szlovéniának bajnoka, így
EB és VB döntős is lehetett. 

Blackpoolban rendezik a világ legnagyobb versenyét,
ahol több mint 1 héten át több száz páros indul egy-egy
kategóriában. Itt nem delegált párok versenyeznek, mint
az EB-n vagy a VB-n, hanem a világ összes kontinenséről
érkeznek jobbnál jobb párok. Aki itt nyerni tud, az gyakor-
latilag a világ legjobb táncospárja címet nyeri el. Ez a ver-
seny presztízs, mindenki Blackpoolban szeretne bajnok
lenni. Matejnak ez háromszor sikerült: junior, ifjúsági és
felnőtt kor osztályban! 

Bővebben: www.dancelandtse.hu
Illés Andrea és Császár Péter

„Gazdáinkat keressük...”

Tisztelettel kérem Önöket, segítsenek önerőből mentett kutyusaim élelmezésében, orvosi költsé-
geiben. Sajnos nagyon nehezen kerülnek új gazdihoz a hontalanná vált kutyusok, és nagyon nehezen
bírom egyedül. De igyekeztem minél több árvát befogadni, hogy megmeneküljenek az éhhaláltól,
sintértelepre kerüléstől, gázolástól. Sajnos „köszönhetően” sok lelketlen embertársunknak, a honta-
lanná vált kutyusok száma nem csökken. Mint ahogy a „gazdák” által elvitetett megunt, szerencsétlen
állatok száma sem. 

Köszönöm, ha megpróbálnak segíteni az árvákon!
Suba Enikő
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Drótszőrű tacsika, 8 hónapos kisleány, a pici
szőrmók mellette egy 8 hetes kicsi lányka

Egy év körüli
kan skótjuhász

keverék,
hetek óta
kóborolt

Tököl utcáin

Szigethalmon járt a háromszoros Blackpool bajnok!



Szigethalmi Híradó – 2011. oktober

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

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBÁK BEJELENTÉSE
Telefon + fax: 06/27 363-887
E-mail: ugyfelszolgalat2@mtkke.hu

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.h
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.

Tisztelt Szigethalmiak!

Bíró Endre Szigethalomról elszármazott könyvkiadó 2011
februárjában a Szigethalmi Híradó hasábjain keresztül kérte
a helyi lakosság segítségét abban, hogy egy városunkról
szóló helytörténeti könyvet készíthessen. Ehhez nagyon
sokan nyújtottak segítséget, így várhatóan ez év novembe-
rére elkészül a kötet. 

Szeretnénk minden Szigethalom városához kötődő la-
kosnak ajánlani ezt a könyvet, mely kb. 300 oldalas lesz. A
könyvhöz hozzájutni a Szigethalom Városfejlesztéséért Ala-
pítvány javára befizetett 3.500 Ft-os adománnyal lehet. 

A kötet előjegyezhető 1.000 Ft-os adomány befizetésével
a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban, valamint a Városi Sza-
badidőközpontban. 

Vékony Éva

A Helytörténeti Gyûjtemény továbbra is várja
a kedves látogatókat, családokat

a hagyományos péntek délutáni programjaira.

2011. november 11. Márton napi kézmûves délután.
Adventi programok: 

November 25. • December 2.
December 9.  •  December 16.

Minden kedves látogatót szeretettel várunk a péntek
délutáni kézmûves programjainkra 14-18 óráig.

A Helytörténeti Gyûjtemény nyitva tartása: Hétfõ: zárva,
Kedd: 13 - 16, Szerda: zárva,

Csütörtök: zárva, Péntek: 13 - 17
Nyitva tartáson kívül

telefonos egyeztetés szükséges!

Tel.: 06/70 380-7681.
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BEDŐ TAXIS VÁLLALKOZÓ
a Csepel-szigeten

Előrendelés:
06/70 290-4455

Őszi tárlat
2011. október 21-24.

„ŐSZ HÚRJA ZSONG…„
címmel rendez kiállítást a

Szigethalmi Kulturális Baráti Kör

Szigethalom, Városi Szabadidő Központ - Zöld terem
Szigethalom, Sport utca 4.

Megnyitó: 2011. október 21. (péntek) 18 óra

A kiállítást megnyitja FÁKI LÁSZLÓ polgármester

Mindenkit szeretettel várnak a Baráti Kör tagjai!


