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Arendkívüli ülésen Szigethalom Város
Önkormányzat Képviselő-testülete
döntött arról, hogy a TÁMOP-3.1.11-

12/1 Óvodafejlesztés című pályázati konst-
rukció keretében kiírt pályázat beadását tá-
mogatja. 

Döntött a Testület arról is, hogy a „Sziget-
halmi Szent István Általános Iskola Fejlesz-
téséért Közalapítvány” kuratóriumi elnö-
kének – előzetes egyeztetés alapján – felkéri

Piróth Ibolyát, a Szent István Általános Is-
kola igazgatóját. 

Döntött a Képviselő-testület a Duna-szi-
geti, illetve a Duna parti játszóterek csúsz-
dáinak cseréjéről is.

Itt fejezzük ki köszönetünket Gábora
István szigethalmi lakosnak a megújult
szigethalmi játszótereken lévő padok fel-
újításához adott faanyagokért.

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. július 18-án rendkívüli testületi ülést tartott.

T E S T Ü L E T I  H AT Á R O Z AT O K

A következő, rendes

képviselő-testületi ülés

időpontja: 

2012. augusztus 30., csütörtök. 

Helye: Szigethalom Város

Önkormányzat Tanácsterme.

Új helyre költözött

az Észak-budapesti
Adóigazgatóság 

Központi
Ügyfélszolgálata

Június 4-étől
a Dózsa György úton lehet

ügyet intézni

Új helyre költözött a NAV Észak-buda-
pesti Adóigazgatóságának Központi
Ügyfélszolgálata. Június 4-én, hétfőtől
az adózók a főváros XIII. kerületében
a Dózsa György út 128-130. szám alatti
Spirál irodaház B. épületében intéz-
hetik ügyeiket változatlan nyitva tartás
mellett.

Az ügyfélfogadás rendjéről bővebb
tájékoztatás a

www.nav.gov.hu/nav/
ugyfelszolg/regiok/
kozepmagyarorszag/
ugyfelszolgálatok

internetes felületen található.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Semmelweis Ignác 1818 – 1865
A gyermekágyi láz okának felismerésével az „anyák megmentője”.

A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2012. július 2-án a Polgármesteri
Hivatalban emlékezett meg a Semmelweis napról, melynek keretében a város
illetve az intézmény vezetője is felköszöntötte az édesanyákért, gyermeke-
kért, családokért dolgozó Védőnőket.

A z idei évben Zele Ágnes védőnőt nyugdíjba vonulása alkalmából külön kö-
szöntöttük, és köszöntük meg a 40 éves munkáját, melyet városunk szolgá-
latában töltött el.

Ezúton is köszöntjük alábbi védőnőinket:

Zele Ágnes, Zakupszky Tiborné, Vincze Zsuzsanna, Németh Attiláné,
Kiss Edit, Kovács Emese, Darókné V. Krisztina, Pál Bernadett,

Forgácsné Sz. Emese,
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• Amikor elsőszámú vezetője lett a Kft.-nek,
milyen hiányosságokat látott a működésben,
min szeretett volna változtatni?

2011 májusában nevezett ki a tulajdonos önkor-
mányzat a cég élére, miután az akkori vezető szü-
lési szabadságra ment. Kezdetben nagy falatnak bi-
zonyult a társaság irányítása, de idővel megbir-
kóztam vele. Rengeteg változás történt ez alatt az
egy év alatt, a legnagyobb átalakítás az, hogy a be-
ruházások koordinálása mellett a cég átvette a kar-
bantartási és városüzemeltetési feladatokat az ön-
kormányzattól. Igazából ekkor kerültem olyan
helyzetbe, amikor változásokat kívántam eszkö -
zölni, a karbantartást és városüzemeltetést költ-
séghatékonyabbá kívántam-kívánom tenni, hiszen
végső soron az adófizetők pénzével sáfár kodunk,
és ez nagy felelősség.

• Miért volt az a rendszer kevésbé hatékony,
mint a mostani?

A korábbi megoldás szerint a karbantartási cso-
port munkatársai az önkormányzat alkalmazá-
sában álltak. Ezzel önmagában véve semmi gond
nem lett volna, de a szemlélet sajnos sok mindent
meghatározott, így a költséghatékonyságot is. Az
elvégzendő feladatokhoz az eszközöket is az ön-
kormányzatnak kellett biztosítania, és a megren-
delések teljesítésénél csak ritkán volt érezhető a
felelős gazdálkodás. Sokszor érződött „a fenntartó
majd úgyis kifizeti”, „majd lesz, ahogy lesz” elv.
Egy cég esetében, ahol nem keletkezhet hiány,
százszor is meg kell gondolni, mire és mennyit
költünk. Az elmúlt hónapokban számos esetben
igazolódott be, hogy a tavalyi költségvetés alap -
ján tervezettnél kevesebb összegből is el lehet

végezni, végeztetni egy-egy feladatot, ha a vezető
nem bólint rá azonnal egy igényre, csak miután
meggyőződik annak szükségességéről és utánajár,
hol olcsóbb a beszerzés. Külső vállalkozó helyett
például magunk végezünk el egy-két feladatot. Az
így megtakarított pénzmennyiséget lehet olyan
eszközök beszerzésére fordítani, ami hosszabb
távon megkönnyíti a munkavégzést. Természe-
tesen nem lehet elvárni az önkormányzati, pénz-
ügyes dolgozóktól, hogy műszaki kérdésekben
„otthon legyenek”, átlássák egy-egy számla tar-
talmát; ezért kellett a kontrollt átszervezni.

• Idén január elsejével történt meg a karban-
tartók és a városüzemeltetők kiszervezése a Kft.-
be. Hányan vannak most a cégnél?

Jelenleg kilenc karbantartóm van egy csoport-
vezetővel, és három városüzemeltető alkalma-
zottam. A feladatok elvégzéséhez szükséges mun-
kagépeket az önkormányzattól apportáltuk. Sajnos
miután az állapotuk sok kívánnivalót hagy maga
után, rengeteget kell költenünk az eszközök javí-
tására. Természetesen igyekszünk fejleszteni is új
munkagépek vásárlásával, mert a régi berende-
zések gyakori meghibásodásával néha munkák
esnek ki, amelyeket nem tudunk elvégezni.

• Melyek azok a feladatok, amelyek sokáig ha-
logatódtak, és az elmúlt esztendőben sikerült el-
végezniük?

Például a Polgármesteri Hivatal és a József Attila
úti tornaépület homlokzatának javítása, ami sok-
sok éven át húzódott. Folyamatosan ázott föl a va-
kolat. Leginkább „tűzoltással” teltek az elmúlt hó-
napok, olyan munkákat végeztünk el, amelyek már
nem várhattak tovább. A Mű úti óvodában ren-
geteg dugulás volt, ezért ott átépítettük a teljes
csatornarendszert. Kerítéseket javítottunk, az ön-
kormányzattal karöltve játszótereket telepítettünk,
és folyamatosan festjük az intézményekben az ösz-
szekoszolódott, elhasználódott falakat. Ezen kívül
parkosítjuk a Polgármesteri Hivatal udvarát, hogy
a házasulandók ne egy lepukkant kertben fényké-
pezkedjenek. Elkezdtük az iskolákban az elörege-
dett PVC padlók cseréjét is, ezt idén minden-
képpen be is fejezzük.

• Milyen feladatok várnak még a közeljö-
vőben a Városfejlesztő és Üzemeltető Kft.-re?

Hatalmas munka lesz például a lapos tetős épü-
leteinknek a vízszigetelése, a legtöbb ilyen épület
ugyanis beázással küszködik. Ilyen például a Vá-
rosi Szabadidőközpont, a Gróf Széchenyi István
Általános Iskola, és az Egyesített Szociális Intéz-
mény. A tervek már megszülettek, vannak olyan
épületek, ahol magas tető építése lenne kívánatos,
másokat pedig energiahatékonysági pályázat útján
szeretnénk megújítani. 

Most várjuk a pályázatok kiírását. Ha ez nem
történik meg a közeljövőben, akkor sajnos kény-
telenek leszünk magunk elvégezni a felújítá-
sokat. Nagyon fontosnak tartom a tervszerű
megelőző karbantartások, azaz TMK-k elvég-
zését, így például a Városi Szabadidőközpont
nyílászáróinak javítását, amiből már idén meg-
csináltunk párat.

• Erre például miért nem fordítottak ko-
rábban nagyobb figyelmet a karbantartók?

Ennek sajnos nem ismerem az okát. Lehetett
például munkaerőhiány az indoka, de kellő oda-
figyeléssel, tervezéssel sok halogatott munkát el
lehet végezni. 

Nem titkolom, hogy nálunk is elkélne még
humán erőforrás, annyi feladatunk van ugyanis,
hogy akár rögtön tíz-tizenhárom új szakembernek
is tudnánk munkát adni. Egyelőre azonban erre
nincs forrásunk, így próbálunk a jelenlegi szakem-
bergárdával minél több munkát elvégezni. Azt
tűztem ki célul, hogy a hatékonyabb munkavégzés
révén kigazdálkodjuk egy-két új munkatársnak a
bérét.

• Milyen visszajelzések érkeznek Önökhöz a
munkájukkal kapcsolatban?

Döntően pozitívak. Nagyon sok olyan vélemény
talál meg bennünket, amelyek szerint most gyor-
sabban végezzük el a karbantartásokat és hárítjuk
el a hibát, mint korábban. 

Lakosok, intézményvezetők, hivatali dolgozók
egyaránt elismerik az erőfeszítéseinket, amiért na-
gyon hálásak vagyunk. Nem mindig sikerül prio-
ritásba helyezni egy-egy lakossági bejelentés intéz-
kedését, de a munka elvégeztével köszönettel
hívnak fel. Nagyon fontosnak tartom a cégen be-
lüli visszajelzéseket is. A dolgozóim érzik, hogy
most jobban becsüljük a munkájukat. Úgymond
nem ugráltatja őket mindenki. Egyik kőműves
munkatársunk jegyezte meg társa felé: „Én már
nem karbantartó vagyok, apukám. Hanem város-
fejlesztő!”

• További sok sikert, és a lakosság minél na-
gyobb megelégedését kívánom munkájukhoz!

Köszönöm a bátorító szavakat, igyekszünk a le-
hetőségeinket maximálisan kihasználva szebbé és
jobbá alakítani városunkat, hiszen ez mindany-
nyiunk vágya és érdeke.

Jól mûködô városüzemeltetés és karbantartás Szigethalmon

Kerepesi Balázs immár egy éve vezeti a Szigethalom Városfejlesztő és
Üzemeltető Kft.-t, amely az intézmények karbantartása mellett a közte-

rületek gondozását is végzi. Ha nem ázik be az intézmények teteje, ha jól
működnek a játszótéri eszközök és szépen nyírott a fű a köztereken, akkor
tudjuk, hogy jól dolgozik a cég. Szerencsére az utóbbi időben elmondható,
hogy alig fogalmazódik meg kritika a karbantartásokkal kapcsolatban.
A változásokról kérdezem a cég ügyvezetőjét. (Riporter: Szilvay Balázs)
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Szent István Általános Iskola

JAVÍTÓVIZSGA: 2012. augusztus 27-28. (hétfő, kedd).
TANKÖNY VÁRUSÍTÁS: 2012. augusztus 29-30. (szerda, csütörtök). 
TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY: 2012. szeptember 3., hétfő 8.00 a Szabadkai
úti épületben.

Pótvizsga felkészítés

Kedves Gyerekek!
Ezúton értesítünk Benneteket, hogy 2012. augusztus 22-én (szerdán)
8 óra 30 perctől 10 óráig a Szent István Általános Iskola Szabadkai úti
épületében osztályozó és pótvizsga felkészítést tartunk történelem, ter-
mészetismeret, biológia, földrajz, magyar és német nyelv tantárgyakból. 

Igazgatóság

Gróf Széchenyi István Általános Iskola

A szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskolában a javítóvizsgára
utaltak számára a javítóvizsgát 2012. augusztus 29-én (szerda) 8 órától
tartjuk. Minden tanuló hozza magával a bizonyítványát. 

A szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskola a tanévnyitó ünne-
pélyét 2012. szeptember 3-án (hétfő) 7.30-tól tartja. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Gróf Széchenyi István Általános Iskolában
a tankönyvvásár idén is a tornaterem bejáratánál lesz augusztus végén
(aug. 30., 31.) 15.00-18.00-ig.
Az ingyenes tankönyvcsomagokat is ezeken a napokon kapják meg a jo-
gosultak. A jogosultságról a 401-003-as telefonszámon lehet érdeklődni.
Ebédbefizetés időpontja: 2012. augusztus 30-31. 10-18 óráig.

Igazgatóság

Iskolai hírekHASZNOS INFORMÁCIÓK
a felvételt nyert gyermekek szülei részére

Szülői értekezletek:

Piros tagóvoda: 2012. augusztus 27., hétfő 16:00
Kék tagóvoda: 2012. augusztus 28., kedd 16:00

Sárga és Zöld tagóvoda: 2010. augusztus 29., szerda 16:00
Narancssárga Óvoda: 2010. augusztus 30., csütörtök 16:00

Minden kedves szülő abba az óvodába menjen szülői értekezletre,
amelyik tagóvodába gyermeke felvételt nyert. A szülői értekezleten a

gyermekükkel kapcsolatos fontos tudnivalókról tájékoztatjuk Önöket,
ezért kérjük, hogy a

gyermek felügyeletéről gondoskodni szíveskedjenek.

Kedvezményes óvodai étkezésre jogosultak:

50% KEDVEZMÉNY
A HÁROM VAGY TÖBB,

ILLETVE TARTÓSAN BETEG GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK.

A KEDVEZMÉNYHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:
A családi pótlék kifizetőhelytől egy igazolás, hogy hány gyermek után

kap családi pótlékot. Bankszámlakivonatot, stb. nem fogadunk el!
Tartósan beteg gyermek esetében orvosi igazolás!

100% KEDVEZMÉNY, INGYENES ÉTKEZÉS

A KEDVEZMÉNYHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUM:
Az önkormányzattól kapott, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultsági határozat fénymásolata.

Kérjük, az igazolásokat 2012. augusztus 10-éig a gazdasági iro-
dában (Rákóczi F. u. 145.) leadni szíveskedjenek. (Ha zárva van az
épület, dobják a postaládába!) A z igazolások hiányában a szep-
temberi étkezési térítési díjat teljes áron kell fizetni.

Schnircz Erik 1999. június 2-án született 2540 grammal a 37. hétre.
Oxigénhiány és agyvérzés miatt központi idegrendszeri sérülést
szenvedett. Kezelések, fejlesztések sora következett életében. Je-

lenleg Erik a Nemzetközi Pethő Intézetben végzi tanulmányait.
2012. június 22-én Domokos Zsolt (PSE vezetője) felkészítésének

köszönhetően 4 gyermek indulhatott az EYG Brno 2012 paraolimpián
RaceRunning-futóbicikli sportágban. Itt indult Erik is, aki kimagaslóan
szép eredményt ért el 800 méteren. Bronzérmes lett!! Sajnos csak a PSE
által biztosított biciklit tudta használni, mert a család anyagi helyzete nem
teszi lehetővé saját bicikli vásárlását. Az új kerékpár ára 650.000 Ft lenne.

A szép eredmény elérése után még nagyobb lett a lelkesedése a sport
iránt, és az önbizalma is egyre nőtt. Már nem okoz gondot egy nagyobb
távolság megtétele sem, és szavait idézve: „JÓ SZABADNAK LENNI”.

Az Aranyhal Alapítvány a Szigethalmi Beteg Gyerekekért, Erik tá-
mogatásáért jótékonysági rendezvényt tart 2012. szeptember 14-én,
pénteken 18.00-tól a Kék tagóvodában (2315 Szigethalom, Mű út 6.).

A jótékonysági rendezvényen fellép a

Kugli Zenekar /”Valódi Rock”/.
A belépődíj adomány jellegű, amelyet Erik kerékpár vásárlására

fordít az Alapítvány a Kugli Zenekar felajánlása alapján.

Mindenkit sok szeretettel várunk.

Aranyhal Alapítvány

„Valódi Rock ”a szabadságért
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• Miért telt el a februári megválasztásától
csaknem öt hónap, hogy elfoglalja az igazgatói
széket?

Ennek nagyon egyszerű az oka. Amióta el-
mentem Szigethalomról (2008-ban), azóta Bu-
gyin, egy református általános iskolában tanítok,
és az idén volt nyolcadikos az osztályom, így nem
tartottam volna erkölcsösnek, ha otthagyom őket
március 1-jén.

• Négy éve búcsúzott el a Szent István Álta-
lános Iskolától. Korábban mennyi ideig dolgo-
zott itt?

Pontosan 30 évig. 1978-ban pályakezdőként
jöttem az iskolába, előtte nem volt más munka-
helyem.

• Öt évre szól a jelenlegi vezetői megbíza-
tása. Milyen elképzelései vannak erre a cik-
lusra, mit szeretne az iskolában megvalósítani?

Miután sikerült újra „felvennem a fonalat”, és
megismerkedtem az új kollégákkal, elkezdődhet
a törvényi változások és az új NAT miatt a
szakmai feladatok meghatározása. 2013 január-
jától részben az állam lesz az intézményfenn-

tartó, ami merőben új helyzetet fog teremteni. A
minőségirányítási rendszeren belül több mérést
szeretnék elvégezni a gyermekek fejlődéséről.
Ahogy a pályázatomban is írtam, el kívánom in-
dítani az emelt szintű matematika oktatást,
amelyben a tantestület támogatására is számít-
hatok. Működik már az
emeltszintű ének-zene ok-
tatás, amit folytatni kí-
vánok, és fel szeretném
éleszteni az egykor jól
működő fúvószenekart is.

• Vannak-e olyan is-
kolai rendezvények, ame-
lyeket szeretne meghono-
sítani az intézményben,
vagy amelyeket olyan
fontosnak és sikeresnek
tart, hogy feltétlenül to-
vább akarja vinni?

A karácsonyi koncert,
az ezt megelőző Szent
István Hét programjai,

a különböző versenyek, sportrendezvények ter-
mészetesen folytatódnak. Szeretnék a szülőkkel
több közös programot, ahol egymás munkáját
tudnánk segíteni a gyermekek érdekében.

• A tanévkezdéssel kapcsolatban mik a leg-
fontosabb információk, amelyeket érdemes tud-
niuk a szülőknek, gyerekeknek egyaránt?

Szeptember 3-án, hétfőn kezdődik a tanítás,
aznap reggel lesz a tanévnyitó, amit rögtön foglal-
kozások követnek. A könyvárusítás már a tanév -
kezdés előtti héten megtörténik. Az első és
ötödik osztályban megemelkedik a testnevelés
órák száma.

• Az iskola épületével kapcsolatban vannak-e
fejlesztési elképzelések?

Nagyon örülök annak, hogy a Szabadkai úti
épületet felújították, mert előtte már életveszé-
lyes volt. A pályázati forrásnak köszönhetően
négy év alatt elég szépen fejlesztette az önkor-
mányzat az iskolát; van digitális tábla, projektor,
mindkét épületben felvonó. Ami viszont fejlesz-
tésre szorulna, az mindkét helyen (Szabadkai és
József Attila úti épület) az udvar. A gyermekek
mozgásigényét jórészt csak itt tudjuk kielégíteni,
ezért nagyon fontos lenne, hogy szebbé vará-
zsoljuk a környezetet. A tornapályák is eléggé el-
használódtak, és jó lenne bővíteni a Szabadkai
úti épület tornatermét is. Ami nagy szívfáj-
dalmam, hogy a József Attila úti iskolában nincs
tornaterem – ez régi probléma. A pici gyerekek
jelenleg egy felvonulási épületben tudnak csak
mozogni, amit véleményem szerint már túlhala-
dott a kor, megérdemelnék az itt tanuló gyerekek
is, hogy egy új, korszerű tornateremben tudjanak
mozogni. Remélem, hogy ennek megvalósítását
igazgatói ciklusom alatt el tudjuk indítani.

• Bízzunk benne! Kívánok munkájához, hi-
vatásához a Szigethalmi Híradó Olvasóinak ne-
vében is sok erőt, kitartást és egészséget.

Köszönöm.

Régi új vezetô a Szent Istvánban
P iróth Ibolyát február 23-ai ülésén választotta meg

a Szent István Általános Iskola igazgatójának a
képviselő-testület. Július 11-én lépett hivatalba, s
már gőzerővel zajlik a felkészülés a szeptemberi
tanévkezdésre. Ez alkalomból kerestem fel a régi új
vezetőt, aki 2008-ig vezette a jó nevű intézményt.
(Riporter: Szilvay Balázs)



Az elmúlt harminc napban az
alábbi események történtek
rendőrségi szempontból Szi-

gethalom város területén.
A Déryné utca egyik házának udvarából horgász-

botokat tulajdonítottak el ismeretlen tettesek több-
százezer forint értékben. Még a hónap elején a Rá-
kóczi út végén, a volt laktanya melletti üzem terüle-
téről 100 méter rézkábelt vittek el, szintén
többszázezer forint a bejelentett kár. Ugyanezen az
éjszakán a Duna sor egyik családi házának udvarára
kerítés kivágás módszerével hatoltak be, és az ud-
varról hidrofor tartályokat, egy gázpalackot, valamint
a nyitott állapotban lévő melléképületből különböző
kéziszerszámokat vittek magukkal az éjszakai „láto-
gatók”. A Klapka utcában egy nyitott gépkocsiból
tűnt el az egyik éjszaka folyamán egy többszázezer
forint értékű szerszámgép. Szintén az egyik éjjel a
Temesvári út egyik családi házának udvarába mentek
be hívatlan látogatók, a tulajdonos egy medence víz-
forgató szivattyújával lett szegényebb. Besurranás
módszerével hatoltak be az elkövetők a Vasvári P.
utca egyik nyitott ingatlanába, ahonnan egy mobil-
telefonnal távoztak. Szintén ilyen módszerrel vittel
el egy táskát a benne lévő értékekkel az Agyag utca
egyik lakásából. A Szabadkai utca egyik házának ke-
rítését bontották ki, és onnan egy kutyát vittek el is-
meretlenek. A Cseresznyés út egy bekerített házának
teraszáról babakocsi tűnt el az egyik reggelre virra-
dóan. A város középületeire felügyelő biztonsági
szolgálat jelentette felénk, hogy a Gróf Széchenyi
István Általános Iskola raktárépületébe ablakbetörés
módszerével hatoltak be ismeretlenek. Rendezvény
ideje alatt az éjszakában pár percre magára hagyott
táska tűnt el a Sportpályán a benne levő értékekkel,
iratokkal együtt. A Mátyás út egy nyitott garázsából

szintén az éjszaka folyamán kerékpárnak kelt lába.
A Tölgyfa utcában a ház előtt álló személygépko-
csiból üzemanyagot szívtak le. 

Rövid időn belül a második alkalom, hogy hamis
pénzzel fizettek ismertetlenek. Most Gyártelepen
tűnt fel a hamis bankó. Kérjük, legyenek körültekin-
tőek, főleg a nagyobb címletű pénzek esetén.

Közúti balesetek, bűncselekmények
A Tököli Rendőrőrs beosztottjai az adott időszak

alatt két személyt állítottak elő ittas vezetés miatt, négy
személyt pedig igazoltatás céljából. Elfogtak öt sze-
mélyt, akik ellen különböző hatóságok már körözést
adtak ki. Ebből két fő egyenesen a büntetés végrehaj-
tási intézetbe lett szállítva, mivel „elfelejtett” oda a meg-
adott időre bevonulni. Egy igazoltatás kapcsán szintén
elfogást hajtottak végre, mert megalapozott volt a
gyanú, hogy a szigethalmi hölgy elkövette az egyedi
azonosító jel meghamisításának bűncselekményét.

A kapitányság ügyeletére három közlekedési bal-
esetet jelentettek, melyből kettő anyagi káros, egy
pedig személyi sérüléses volt. Ami sajnálatos, hogy
ezek a város balesetveszélyes szakaszán történtek.
Az egyik éjjel a 34 éves szigethalmi férfi a BMW tí-
pusú személygépkocsijával a Duna soron nem az út-
és látási viszonyoknak megfelelően választotta meg
a sebességét és kisodródott, majd egy kerítésnek üt-
között. A Mű úton egy 66 éves tököli lakosú hölgy
vezette kis személygépkocsiját, és a Taksonyi híd
felől haladva balra akart befordulni a Kossuth Lajos
utcába, de nem vette figyelembe, hogy gépkocsiját
már előzte egy hang- és fényjelzést használó men-

tőautó. Amikor észrevette a járművet,
kormányzása bizonytalanná vált, és
féktávolságon belül megállt a szinte
állóra fékező mentőautó előtt, amely

a balesetet már nem tudta megakadályozni, így ne-
kiütközött. Egyik esetben sem keletkezett személyi
sérülés, csak anyagi kár.

A harmadik baleset a Dobó Katica és Rákóczi út ke-
reszteződésében történt. Egy 66 éves helyi illetőségű
hölgy az általa vezetett személygépkocsival nem adott
elsőbbséget a szabályosan közlekedő autónak és ösz-
szeütköztek, aminek következtében a balesetet okozó
gépkocsi először egy fának, majd egy kerítésnek csa-
pódott. Az előzetes adatok szerint a személygépkocsi
vezetője súlyos sérüléseket szenvedett.

A leírtak alapján látszik, hogy sok minden történt
e rövid időszak alatt. Több esetben érezzük, hogy mi
magunk sem teszünk meg mindent, hogy meg-
előzzük a sértetté válást. Higgyék el, mindenkivel
megtörténhet a baj. Ne bízzunk semmit a véletlenre.
Nehezítsük meg az elkövetők dolgát a lehetősége-
inkhez mérten. Ne hagyjunk elől – főleg szem előtt –
értékeket. A melléképületeket, garázsokat zárjuk éj-
szakára, de ha szükségét látjuk, még nappal is. A bal-
esetek döntő részét helyi lakosok okozzák. Suly-
koljuk Önökbe a város baleseti gócpontjait. Ha arra
közlekedünk, figyeljünk arra, hogy ezeket körülte-
kintően közelítsük meg. Figyelmünket semmi ne
vonja el a vezetéstől!

Még van egy kis idő az iskolai szünidőből, de na-
gyon közelít a becsengetés. Már most kezdjünk el
beszélgetni gyermekeinkkel a közlekedésről, annak
veszélyeiről, a veszélyes útszakaszokról, mert tapasz-
talataink szerint az évkezdés táján megnövekednek
a gyermekbalesetek.

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság 

Idén is megtartottuk
mozgalmunk születés-
napját, vagyis a Pest

megyei Mozgáskorláto-
zottak Szigethalmi Egyesülete esélyegyenlő-
ségi napot június 19-én. 

Az amerikai Ed Roberts és a vele egyetértők
1968. május 5-én rendezték a híres Esélyek
Menetét San Franciscóban. Fel szerették volna
hívni a társadalom figyelmét problémáikra.
Oda szerettek volna egyetemre járni, ahová ép
társaik. (Bárcsak már ott tartanánk, hogy ez a
magyar fiatalok legsúlyosabb gondja; a sérült-
séggel élő magyar fiatalok többsége nem kap
munkát, sokan még nyelvtudással, diplomával
sem!) Azóta ez a nap mozgalmunk ünnepe.
Sajnos jelen pillanatban több a panaszkodni-,
mint az ünnepelnivaló. A társadalom elesett
rétegéhez tartozó sérült embereken sokszo-
rosan csattan az ostor. Éppen azért kellene a
szigorítás, mert a rokkant járadékokat négy
éve nem emelte egyik kormány sem. A meg-
élhetés költségei pedig többszörösen meg-
nőttek. Nagyon örülök ugyanakkor annak,
hogy a kistérségi összefogás nemcsak a hét-
köznapokban, hanem az ünnepeken is megva-

lósulni látszik. Tökölről, Szigetszentmiklósról,
Halásztelekről, Dunaharasztiból is eljöttek
sorstársaink – elnökük (Csurcsia Mátyásné,
Lakatos Györgyné, Fincza László, Balázs
Zoltán) vezetésével – szerény alkalmunkra. 

Ez a nap arra is jó alkalom, hogy köszönetet
mondjunk azoknak a sérült és ép embereknek,
akik társunkul szegődtek egy emberségesebb
világért és a kis mikrovilágunk sérült emberei -
ért, sorstársainkért folytatott küzdelmünkben.
Azokért, akik közelünkben élnek. Köszönjük
Fáki László polgármester úr jelenlétét és be-
szédét. Örömmel hallottuk, hogy megemlíti: az
akadálymentesítési projektekben szakértőként
részt veszünk. 

Köszönjük a fellépőknek a műsort, Szilágyi
Erzsikének az összekötő szövegeket, a konfe-
ranszot is. Ő mindig szokott nekünk énekelni
Mocsár Árpád remek és hangos zenéjére. A
Szigethalmi kórus - Kontra Marika vezényle-
tével - és Tuboly Bella igazán szép perceket
szerzett nekünk énekével. A halásztelki nyug-

díjasklub énekének és a
tököli Stargate verseny-
táncosok fellépésének is
örvendhettünk. Valameny-

nyiüknek külön köszönjük, hogy a nehéz körül-
mények között élő sérült embereknek sze-
reztek örömet művészetükkel.

A városi önkormányzat és Till Györgyi vál-
lalkozó segítsége, valamint Regényi Tibor köz-
reműködése nélkül nem tudtuk volna megren-
dezni az ünnepnapot. Nem került volna ízletes
ebéd a bográcsba, amit Mátrai András és Csiz-
madia Julika főzött meg, és a segítők hűsé-
gesen kihordták. Nem tudtuk volna a tagi fel-
ajánlásokat nyereségesen megtenni. Köszö-
netet mondunk azoknak, akik anyagiakban,
szellemiekben és energiában hozzájárulnak
mozgalmunk sikeréhez és esélyegyenlőségi
napunk megrendezéséhez. Végül hadd kö-
szönjem meg a segítséget annak a sok név-
telen embernek, akik a háttérbe húzódva mun-
kálkodtak ezért; a sajtónak, hogy írásomat
közli, és eljut a Szigethalmi Híradó hűséges ol-
vasóihoz!

Frühvald Pál
elnök P.M.M.Sz.E.

Rendőrségi tájékoztató
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Amikor arról beszélünk, hogy mit tehetünk az egészséges kör-
nyezetért, akkor egyértelmű a válasz, hogy a tenni akarás és a
cselekedet a lényeg, ami nekünk az elvünk.

Ennek az elvnek a tovább vitele bontakozik ki településünkön,
ugyanis 55 darab smaragdfa csemete került elültetésre, legutóbb július
23-án 2 darab felajánlott smaragdfával.

A felajánlást Vikárné Horváth Márta, a Szigethalmi Református Egyház-
község lelkipásztorának megbízásából Végh Gizella, a Halásztelki Refor-
mátus Egyházközség lelkipásztora fogadta, melyet megkülönböztetett tisz-
telettel köszönök meg mindkét lelkész asszonynak.

A felajánlott 2 db fát az alapító, támogató tagokkal Fáki László polgár-
mester, Ferenczi Edit alpolgármester asszony, Domonkos István, Suhai
Tímea és az egyesületünk lelkesei: Kürti Ani, Hati Mariann és Rákosi Katalin

PCMM mentor,
valamint az Egy-
házközség presbi-
terei és a megje-
lent hívők jelenlé-
tében ültettük el.

A kis fákra em-
léktábla került,
amely az össze-
fogás jelképe az
indítványozó és
alapító támogatók
nevével. Kívánom,
hogy ezek a fák az
összefogás mellett
a szeretetet és a
békét hozzák ne-
künk jó erővel,
egészséggel.

Köszönöm Szilvay Balázs úrnak, a Szigethalmi Híradó főszerkesztőjének
a jelenlétét és azt, hogy mindezt megörökítette.

Tisztelettel köszönöm minden intézmény vezetőjének a fák befogadását,
valamint a lakosok részéről Bakosné Till Györgyikének, Kosztyu Józsefnek,
Sziklavári Sándornak, Hetesi Lászlónak, Mózesné Kovács Júliának, Kun-

zerné Ágikának,
Szilágyiné Ibo-
lyának, Apáti Ist-
vánnak, Sebestyén
Imrének, lánya-
imnak, Arankának
és Zsuzsának, mert
ő velük indítottuk
útjára a kezdemé-
nyezést, mellyel
igyekszünk tenni a
zöld jövőért.
Regényi Tiborné

Aranka
egyesületi elnök

Az Egyesületünk által indított, együtt a
zöld jövőért példaértékű összefogás
emlékére 2 db smaragdfát ültettünk a
Szigethalmi Református Egyházközség
udvarán július 23-án.

SMARAGDFÁK

„Az ajándékozó bővelkedik,
aki mást felüdít, maga is felüdül.”

(Példabeszédek könyve 11,25)

Bensőséges ünnepség keretében 2012. július 23-án került elültetésre
az a két smaragdfa a Szigethalmi Református Egyházközség kert-

jében, melyet a Szigethalmi Zöld Háló Egyesület adományozott Egyház-
községünknek.

Köszönetet mondunk Regényi Tibornénak, az Egyesület elnökének,
tagjainak és mindenkinek, aki támogatta és jelen volt e jeles eseményen.

Isten áldását kérjük életükre!

Köszönettel a Szigethalmi Református Egyházközség Presbitériuma
nevében:

Vikárné Horváth Márta
lelkipásztor

Köszönetnyilvánítás

ÜLTETÉSE
EMLÉKTÁBLÁVAL
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Ikermegszállás – avagy idén is
jöttek, láttak és gyôztek az ikrek

Tizenharmadik alkalommal
gyűltek össze az ikrek Sziget-
halmon. Július 21-én, szom-

baton ismét megnyitotta kapuit az
Országos Ikertalálkozó. Az iker-
párok már reggeltől szállingóztak a
Városi Szabadidőközpontba, ahol
most is rengeteg program várta

őket. Az idei rendezvény a rekor-
dokról szólt, hiszen minden eddi-
ginél több ikergyermek jelentkezett
a Qweens of Kids gyermekszépség-
versenyre, illetve a felnőtt hölgyek
körében is most bizonyult a leg-
népszerűbbnek ez a fajta megmé-
rettetés. A véradás is túlszárnyalta

a hozzá fűzött reményeket, hiszen
60 főre tervezték és 92 önkéntes je-
lent meg.

No, persze ne feledkezzünk
meg a programokról sem! A szer-
vezők idén is gondoskodtak a
napközbeni szórakozásról, hogy
kicsik és nagyok megtalálják a
kedvükre való elfoglaltságot. A
többi között volt vidámpark, ug-

rálóvár és különféle játékok, de
természetesen a koncertek sem
maradhattak el, az X-Faktor
sztárjai, Janicsák Veca és Wolf Kati
is ellátogattak városunkba. A nap
fénypontja idén is az ikerszépség-
verseny volt, ahonnan most sem
hiányozhattak a megható pilla-
natok. Az eredmények pedig a
következők:

III. Árpád Fejedelem csapata
Főszakács: Laszák Zoltán
Étel: Árpád tányér

II. Csepeli Hagyományőrzők
Főszakács: Papp János
Étel: Sültes tál

I. CsodaTours
Főszakács: Bányai Ferenc
Étel: Flekken CsodaTours módra

Különdíj:
Hajnal Ikrek csapata

Flekkenfesztivál

Regisztrált iker: 193 ikerpár vagy ikertöbbes
Jelen lévő ikerpárok vagy többesek: kb. 600

SZéPSégvERSEny HELyEZETTEK:
Traditional
III. Urszity Dóra és Dominika (Villány)
II. Repcsik Abigél és Angéla (Ercsi)
I. Egyházi Éva és Csilla (Kerepes)

gyerek:
2-5 év
III. Veszelka Attila és Balassa (Szigetszentmiklós)
II. Marossy Rebeka és Kiara (Délegyháza)
I. Robotka Míra és Réka (Budapest)

6-9 év
III. Velky Dóra és Viktória (Szlovákia)
II. Rácz Patrik és Kevin (Miskolc)
I. Bárány Márk, Patrik és Kevin (Taksony)

10-12 év
III. Nagy Csaba Dániel és Ádám Balázs (Paks)
II. Ambrus Melinda és Tímea (Budapest)
I. Nádas Edina és Anita (Szigethalom)

13-15 év
II. Nosza Noémi és Nikolett (Szabadszállás)
I. Fáber Fanni és Eszter (Szigetszentmiklós)
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Szakirodalom:

Tari Annamária:
Y generáció

Miller, Robert:
Értsük meg a ló
viselkedését!

Szőnyei Tamás:
Titkos írás 1-2.

A Magyar Divat 1116 éve

McCosker, Kim:
4 hozzávaló –  Gluténmentes ételek

Szépirodalom:

Adler, Elizabeth:
Vidéki menedék

Evans, Nicholas:
Semper fortis

Webb, Katherine:
Homály

Parti Nagy Lajos:
A hullámzó Balaton

Gyermek- és
ifjúsági irodalom,
szakirodalom:

Berg Judit:
Két kis dinó Budapesten

Stilton, Tea:
Szabad egy táncra?

Rübel, Doris:
Mit eszünk?

Finy Petra:
Seprűsrác meséi

Stilton, Geronimo:
Az Olimpia hőse

Olvasni jó! Olvasni érdemes!

Figyelem!
Augusztusban a Hegedüs Géza Városi Könyvtár

szombati nyitva tartása  SZÜNETEL!

Augusztusi
újdonságaink
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Tanévkezdés! Beiratkozás!

Minik sportjátszótere
0-3 éveseknek  •  Hétfő: 10:00-12:00
A foglalkozás első 45 percében együtt játszik a csapat a mozgás-
formák változatos világával ismerkedve. Az alapmozgások: kú-
szás, mászás, forgás tanulása és újratanulása történik
ekkor mozgásfejlesztő eszközökkel kiegészülve. Az
ezt követő 75 perc az egyéni tapasztalásé, a
gyermek által választott sporteszközökön való
szabad mozgásé. Ebben az időben lehetőség
nyílik egyéni megfigyelésre, az aktuális fej-
lettségi szint megállapítására és oktató-szülő
konzultációra is.
• 2.800 Ft / 4 alkalom / 6 hétig érvényes

Ovis mozgásfejlesztő torna
3-7 éveseknek  •  Hétfő: 16:15-17:15
Az itt alkalmazott mozgásfejlesztő program az 5.
tanévet kezdi Szigethalmon. Sikerének titka többek
között a szakszerű oktatás, a korszerű sporteszközök
biztosítása, a játékosság és a szeretetteljes légkör. A korosztály
mozgásanyaga kiegészül testtartásjavító tornajátékokkal, légző-
gyakorlatokkal. A programban részt vett gyermekek megfelelő
mozgásalapot kapnak a jövőben választott sportághoz.
• 2.500 Ft / 4 alkalom / 5 hétig érvényes

Mozgásprogram eltérő fejlődésmenetű
5-8 éveseknek  •  Hétfő: 16:15-17:15 és szerda: 16:00-17:00
Szeretettel várom azokat a gyermekeket, akiknél: általános éret-
lenség, részfunkciózavar, viselkedészavar, hiper- és hipoaktivitás,

autisztikus spektrumzavar figyelhető meg. A tanulás,
a beszéd és a viselkedés egyaránt kötődik a moz-

gatórendszerhez és a mozgások szabályozá-
sához. A foglakozás gerincét dr. Tótszöllősy

Tünde mozgásfejlesztő programja adja. Az
egyéni állapotfelmérés a programhoz tar-
tozó – az idegrendszer érését vizsgáló –
mozgásteszt alapján történik. A csoportos
torna otthoni mozgástervvel egészül ki,
ezzel is segítve az idegrendszer érését.

• 7.200 Ft / hónap: 8 alkalom mozgás + ott-
honi mozgásterv

A
ugusztusban a nyaralás és a stran-
dolások mellett gyerekorrunk nagy
élménye volt a 20-ai víziparádé és a

tűzijáték. Idén először Szigethalmon is
rendeznek víziparádét, ahová szeretettel
várnak mindenkit.

Ilyenkor van a dinnye szezon is, ezért
két dinnyés receptet kínálok Önöknek. 

Nagyon finom reform recepteket kap -
tam Farkasné Béres Andreától, és ezek
közül fogok egy finomságot megosztani
Önökkel.

Hideg görögdinnye leves
Kis lábosba kevés vízzel felfőzőm a fahéjat, cukrot és szegfűszeget,

majd lehűtöm.
A görögdinnyét kimagozom, a tejszínnel és a leszűrt fűszeres szi-

ruppal összeturmixszolom, hűtőben 2-3 órát állni hagyom, tálaláskor
dinnye kockát teszek bele. Ha csak felnőtteknek készítjük, akkor még kis vörös borral ízesíthetjük.
Forró nyári estéken frissítőként is fogyaszthatjuk.

Farkasné Béres Andrea

Sárgadinnyés csirkesalátája szezámmal és mogyoróval
Hozzávalók 1 nagy adaghoz:
15 dkg sárgadinnye felkockázva, 2 marék vegyes saláta tépkedve

15 dkg sült csirkemell felkockázva, negyed citrom csavart leve, 2 ek. olí-
vaolaj, só, durvára tört színes bors, 10-15 szem natúr sótlan mogyoró,
1 evőkanál szezámmag

A mogyorót és szezámmagot száraz serpenyőben megpirítom. A cit-
romlevet, olívaolajat, sót, borsot összekeverem. A salátát, dinnyét, csirkét
egy nagy tálba teszem, és ráöntöm az öntetet. Összeforgatom a pirított
magokkal és tálalom. 

Pirított kenyérkockával is gazdagítható, de nekem így is megfelelő volt.
Jó étvágyat kívánok! Suhai Tímea

Hagyományok
és receptek

Augusztus – Kisasszony hava

„Szénát hordat házat rakat Kisasszony hava
És jóllakik ért gyümölcsvel ő jó kertében.”

Az élhetőbb életért Alapítvány Játékos mozgásfejlesztő programja
a nyári szünet után, szeptember 3-ától újraindul!

Új szolgáltatások!                    Új sporteszközök!                    Új időpontok!

Foglalkozások helye: 
Városi Szabadidőközpont (Színházterem)

Szigethalom, Sport u. 4.

Érdeklődés és beiratkozás: Balog Diána 06/30 276-8599

ltalános információ és képek: www.elhetobbeletert.hu



Miért érdemes megtanulni táncolni? 
Kezdd velünk a szeptembert!

Miért érdemes megtanulni táncolni?
Kezdd velünk a szeptembert!
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Heti három alkalommal tartunk edzéseket a szigethalmi sportpályán.
A találkozások alkalmával az elsődleges, hogy a gyerekek megszokják a
rendszerességet és a szabályokat, amelyek megkönnyítik a tanulás fo-
lyamatát, és ez által örömüket lelik abban, amit csinálnak.

A foglalkozásainkon az alapvető mozgáskoordináció és a labdás
ügyesség fejlesztése a fő cél. A későbbiekben fokozatosan ismertetjük
meg a gyerekekkel a labdarúgás technikai és taktikai alapjait.

Eredményeink: idén januárban Szigetcsépen másodszor vettünk részt
teremtornán, ahol a tavalyi 3. helyezésünk után most a 2. legjobb csapat
voltunk. A Sziget körzeti bajnokságban az őszi-tavaszi idény (12 mér-
kőzés) végeztével is felállhattunk a dobogó 3. fokára.

Külön dicséretet érdemelnek: Csontos Róbert, Kuti Norbert, Sutarski
Csanád, Kovács Levente és Szabó Norbert. Köszönjük szépen Szigeti
Gábor edző lelkiismeretes és önzetlen munkáját!

Várjuk augusztus 15-én, szerdán 17 órától a 8-12 éves focizni szerető
és akaró fiúk jelentkezését a sportpályán, akik szeretnének igazi csa-
patban és bajnokságban játszani!

Edzések kedd, szerda és péntek 17 óra!
GYERE ÉS FOCIZZ !

Serdülõ foci Szigethalmon
Csapatunk, az Amatőr Labdarúgó Klub (ALK) 2010-ben alakult azzal a szándékkal, hogy

sportolási lehetőséget nyújtson a helyi fiatalok számára. Szeretnénk elérni, hogy az ifjúság
az iskolai tanórák végeztével ne az utcán csavarogjon, vagy állandóan csak a tv és videojátékok

bűvöletében töltse a délutánokat, hanem szervezett keretek között, a sportpályán
vezesse le az energiáját. Olyan sportlehetőséget szeretnénk nyújtani, ahol minden

gyermek és szülő megtalálja a számítását.

A tánc a legegészségesebb, és az
egyik legegyszerűbb, legtermésze-
tesebb mozgásformák közé tartozik.
A mozgás aktivizálja a boldogság
hormonokat, a zene felszabadít, ins-
pirál. A társastánc kitűnő lehetőség
a testi-lelki harmóniára való ké-
pesség kialakítására partnerünkkel.
Jó lehetőség levezetni a napi
stresszt, könnyen átlendülsz a fá-
radtságon. A táncolni tudók sikere-
sebbek lehetnek a társasági életben,
a párkeresésben, párkapcsolatuk
érzelmi frissen tartásában, és maga-
biztosabbakká válhatnak az emberi
kapcsolatok területén is. A gyere-
kekre is fantasztikus hatással van a
tánc. Fejleszti koncentrációs képes-
ségüket, logikai érzéküket, térlátá-
sukat, ritmusérzéküket, mozgásko-

ordinációs képességüket. Mind-
emellett jómodorra, illemre tanít.
Megtanulják, hogyan kell viszo-
nyulni és hogyan kell visel-
kedni a másik nemmel, a
közösséghez való
tartozás öröme
pedig önma-
gában jóté-
kony ha-
tással van
a gyere-
kekre. A
fiúk bátrabbak, magabiztosabbak
lesznek, a lányok pedig női-
esednek, kibontakoznak a táncta-
nulás folyamán. Ez a fajta táncsport
(hiszen Egyesületünk versenyzőket
is nevel) rendkívül elegáns, nem ha-
sonlítható a hip-hophoz vagy más

táncműfajokhoz. Itt a megjelenés,
az önkifejezés és a belső értékek fel-
színre juttatása kap óriási szerepet
a tánctudáson kívül. A versenyzők

már sportként tekintenek
erre a műfajra, többet

edzenek, balet-
toznak, erősí-

tenek, fut nak,
hogy állóké-
pességük és
kondíciójuk
f o l y a m a -

tosan javuljon. Mindamellett, hogy
a versenyeken nagyon sok él-
ményben van részük, a felkészülési
időszakban megtanulnak küzdeni
vágyaikért, megdolgozni a sikerért,
mely az élet többi területén is hasz-
nosítható. A latin és standard

táncok megtanulása és hasznosítása
csodálatos élmény bárki számára.

Közösségünk jó hangulattal, sok
hasznos dologgal és sok-sok prog-
rammal vár titeket a Szigethalmi
Táncstúdiónkba (Fekete u. 5.).
Szeptember első hetében bemuta-
tóhetet, második hetében pedig in-
gyenes hetet tartunk, ahol ki lehet
próbálni a táncokat, meg lehet is-
merkedni az oktatókkal, betekintést
nyerhettek Egyesületünk életébe.
14-én megtartjuk a DanceLand
Táncéjszakát is, ahová szintén szí-
vesen várjuk az érdeklődőket, tán-
colni vágyókat.

DanceLand TSE,
Illés Andrea táncpedagógus,

www.dancelandtse.hu,
tel.: 06/20 555-4438.

U14 focicsapat
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Ma hazánkban egyre több (hála az
egek urának) a várjáték, a közép-
kort bemutató vitézi torna. Szinte

mindegyik a virágzó középkor (XIV–XV.
század) csillogó, fényes, páncélos lovagi
életét mutatja be. 

Én most egy sok szempontból rendhagyó for-
gatagba invitálom az olvasókat, ezen belül is egy
sajátos versenyre a fürge léptűeket. Szeptember
8-9-én rendezik a „Magyarok és Vikingek Szent
István udvarában” elnevezésű időutazást. A ren-
dezők időgépbe ültetnek, majd egészen 1012-ig
repítenek vissza bennünket. A Csepel-szigeten (a
mai Szigethalom városának területén) emelkedő
ispáni székhelyre.

Mivel a lengyel Boleszláv seregei
Magyarországot fenyegetik, haditá-
borba szállnak vitézeink. A harcosok
gyakorolják az íjászatot, a pajzsfal
harcot, kopjahajítást… A várban az
iparosok is készülnek a harcra. Ková-
csok szítják a tüzet, a szorgos asz-
szonynép sző-fon, süti a köles gá-
nicát. A tavon a halászok dol-
goznak…

Jöjjön el mindenki, hogy a 2 napos
rendezvényen megélje történelmünk
egyik legfényesebb időszakát! 

A helyszín Szigethalom városa, Bu-
dapesttől alig 1 órányira. A sziget-
halmi helyi járattal a buszfordulóig kell menni.
Innen alig 5 perces séta az Emese várispánság. 

A táborból hírvivőt küldenek az 5 kilométerre
lévő seregtesthez. Vajon megjárja 1 óra 40 perc
alatt a távot oda-vissza? Ha igen, elnyeri az ispán
dicséretét és ajándékát? Akinek ez a táv egyelőre
még nagy kihívás, annak van egy másfél kilomé-
terre lévő másik csapat is, így neki csak 3 kilo-
méter a táv, viszont csak 30 perce van rá.

Mivel a hírvivő nem indulhat fegyver nélkül
útnak, egy méteres kopját kap a kezébe. Aki ezt
elhagyja, „kizárja magát” a vitézek sorából.

A feladatra 10 órától lehet jelentkezni az
Emese várispánságban. A 3 kilométer 10 óra

45 perckor, míg a 10 kilométeres táv 11 óra
30 perckor indul el. Nevezni 10 órától lehet.
A nevezési díj a felnőtteknek 1.200, míg a
gyerekeknek 800 forint. Aki sikeresen telje-
síti a feladatot, az utána ingyen megtekint-
heti a „Magyarok és Vikingek Szent István
udvarában” kavalkád aznapi rendezvényeit. 

Sporttársak, gyertek el szeptember 8-án Szi-
gethalomra, hogy egy felfrissítő mozgás után alá-
merülhessetek a múlt látványos, vidám forgata-
gában! 

Sok szeretettel várunk mindenkit:
a fesztivál rendezői és

a Szigethalmi TE tagjai

Lengyel, magyar, két jó barát: 
Ez alkalommal szó sem volt

harcról. Július 14-én és 15-én testvér-
városunk, Jaworzno futói látogattak
meg minket. Ők és a mi futócsapatunk ( Judik Richárd, Kovács Imre, Kris-
tály Christopher, Sztrapkó Norbert, Toperczer András) együtt vágtak neki
annak a 117 kilométernek, ami a Fertő tavat szegélyezi.

A festői környezetben lengyel sporttársaink: 8 óra 21 perces eredmény-
nyel (gondolj bele kedves olvasó, jobb, mint 14km/h teljesítmény) elsők

lettek. A csapatunk pedig 15 perces
hátránnyal ezüstérmet szerzett. A
közös, sikeres versenyzés – meseszép
környezetben – remélem, tovább mé-

lyíti a két nemzet közmondásos barátságát.

Taroltak fiataljaink Pesthidegkúton:
Július 21-én rendezte Pesthidegkút határában a Magyar Sportturisztikai

Szövetség a Budapest kupát. Ez egy igazi kihívás a terepfutók számára. 
Mi 20 versenyzővel képviseltettük magunkat. 8 kilométeres távon 300,

míg a 21 kilométeres távon közel 600 méteres szintemelkedést kellett le-
gyűrniük a versenyzőknek. A terep szemet gyönyörködtető! A Virágos-
nyereg, a Csúcs-hegy, a Budai-hegység turistaútja térdcsikorgató, izom-
gyötrő, de lélekemelő. 

Ebben a festői tájban meseszerű eredmények születtek. 8 kilométeren,
a 14 év alattiak mezőnyében „megszálltuk” a dobogót. A lányoknál Csáki
Szabina, Gyeszát Emese, Pusztai Alexa taroltak. (Megjegyzem, idejük a fel-
nőtt mezőnybe is dobogót ért volna!) A fiúknál Kollár Marcell, Mosonyi
István és Zoltán Máté lett a végeredmény.

A 21 kilométeres mezőnyben „fiaink” a 4., 5., 6. és 7. helyen értek célba
a közel 200 versenyző között. Ezúton köszönöm meg azoknak a sporto-
lóknak, akik méltóan képviselték Szigethalmot a kiemelkedő teljesítmé-
nyüket.

Nád Béla
A Szigethalmi TE tiszteletbeli elnöke

Sikeres nyár

Az ispán eligazítást tart a rajt előtt

A hosszútáv vitézei rajtolnak

Invitálás egy rendhagyó rendezvényre
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Nyári táborok Seizan módraNyári táborok Seizan módra

A résztvevők eltérő életkorának
(ovisoktól a több gyermekes család-
apákig) megfelelően a foglalko-
zások csoportbontásban, hét edző
irányítása alatt folytak. Az edzések
fő témája az állóképesség és hajlé-

konyság fejlesztése, valamint karate,
judo és boksz technikák gyakorlása
volt. A negyedik napra beiktatott pi-
henőben az érdeklődők kipróbál-
hatták a lovaglást, az íjászatot, vagy
esetleg a lovas íjászatot.

A tábort övvizsgával zárták az arra
megérettek, és ők – igazolva az el-
múlt évek újításainak sikerességét –
olyan fizikai, elméleti és technikai
tudásról adtak tanúbizonyságot,
amelyről bátran állíthatom, hogy
bármelyik karate tanár szívét meg-
dobogtatná.

Az egyesületi tábor után a Városi
Szabadidőközpont bejárós tábo-
rában tevékenykedett az egyesület,
ahol egy hétig napi rendszeres-
séggel tanulhatták a táborozók a ka-
rate és a talajtorna alapjait. A tábor
zárásaképpen a frissensült harcmű-
vészek egy bemutatót tartottak a

szülőknek, amely a visszajelzések
alapján igen remekül sikerült.

Augusztus közepén még egy
fontos esemény vár a szigethalmi
karatésokra. Kiss Gergő verseny-
eredményei alapján a Seizan KSE
idén először vehet részt a magyar
nemzeti válogatott keretbővítő ed-
zőtáborában, amely sok új élmény-
nyel és ismerettel kecsegtet.

Szeptemberben a karate edzések
a már megszokott mederben zaj-
lanak majd, ahová minden kedves
érdeklődőt sok szeretettel várunk.

www.seizan.hu
Kisszékelyi Zsolt

Atavalyi élményeken felbuzdulva a Seizan KSE idén
is megrendezte egyesületi edzőtáborát Sziget-
szentmártonban. Noha a helyszín megegyezett a

tavalyival, a létszám korántsem, ugyanis ez alkalommal
több, mint száz tanulni és fejlődni vágyó karatés jelent
meg a rendezvényen.

Az Öt Elem Wushu Egyesület
idén Szigetszentmártonban

tar totta aktuális nyári edzőtáborát.

FA csendes, vízparti helyre levonuló harcosok
napi három edzés megpróbáltatásaival néztek
szembe. Reggel hatkor kezdték a napot futásból
és erősítésből álló egy órás tréninggel. Az ezt kö-

vető reggeli és
némi pihegés
után 10 órakor
máris bele-
vágtak a dél-
előtti másfél
órás, többek
között ugráló
kötelet, autó-
gumit, ütő- és
rúgópárnát fel-
használó esz-
közös közös
testgyakorlásba.

Ebéd után különböző szervezett és szabad prog-
ramokkal (strandolás, kenuzás-kajakozás, focizás
stb.) ütötték el az időt a fél ötkor kezdődő dél-
utáni két órás edzésig, amelyen különféle szitu-
ációs, páros gyakorlatokat végeztek, és természe-
tesen az elmaradhatatlan küzdelmekben adtak
számot tudásukról. 

Több estét is sütögetéssel és bográcsozással
fűszerezett meg az igen vegyes korosztályú,
mégis remekül összekovácsolódott csapat.
Utolsó éjszaka egy veszedelmes ninja támadást
kellett a legifjabb vitézeknek semmissé tenniük,
amit kiváló helytállással végre is hajtottak felnőtt
társaik nagy büszkeségére.

Mindent összevetve egy hihetetlenül jó han-
gulatú és mégis kőkemény tábort tudhatunk ma-
gunk mögött.

Nagy Kálmán

Duna parti táborozás
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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

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.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
Hegedüs géza városi Könyvtár: 06/24 514-810

Nyitva tartás: Vasárnap: szünnap, Hétfő: szünnap, 
Kedd: 12-19,    Szerda: 9-19, Csütörtök: 12-19, 
Péntek: 9-16, Szombat: 9-14

városi Szabadidőközpont: 06/24 889-229
gyermekjóléti és Családsegítő 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

MEGOLDÁS SZIGET SZERVIZ ÉS ALKATRÉSZBOLT
Lakásán: mosógép, bojler, hűtő, tűzhely stb., nagygépek javítása  garanciával.

Üzletünkben: mikró, porszívó és más kisgépek javítása garanciával.

aLkatrész cserénéL 1 év garancia! javítás esetén a kiszáLLás ingyenes!
szigetszentmiklós, tököl u. 33. (Tököli–Bajcsy sarok), 06-24 441-725, 06-30 950-1717.

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-17 óráig, szombaton 9-12 óráig.

Új címünk: Dunaharaszti, Bezerédi u. 58 – somogyi u. sarok viktóri Üzletház
Tel.: 06-24 460-490, 06-30 950-1717, Nyitva: H-P 8-17, Szo. 9-12 óráig

Minőség szolgáltatás, elérhető áron, 19 éve!
www.megoldasszerviz.hu

Szigethalmi Híradó – ingyenes önkormányzati havilap
Felelôs szerkesztô: 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 szerkesztô a cikkeket rövidítheti, szerkesztheti úgy, hogy azok tartalma ne változzon.)
Lapzárta: minden hónap utolsó munkanapja. Várható megjelenés: minden hónap 15-e.



Szigethalmi Híradó – 2012. augusztus16

2012. augusztus 20.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves Családját
Szigethalom Város Szent István napi

ünnepi megemlékezésére.
Program:
08:00 Görög-katolikus ünnepi liturgia
a Szent István Kápolnában

09:00 Ünnepi szentmise
a Római Katolikus Templomban

10:30 Ünnepi megemlékezés
és koszorúzás a Szent István szobornál

Ünnepi beszédet mond:
Nád Béla

Közreműködik:
Sziget Néptánc Közhasznú Egyesület,
Kristály Christopher, Cseri Bernadett

További információk:
www.vszk.eu

Víziparádé Szigethalmon!

Az RSD Eszkimó Sportegyesület szeretettel
meghív mindenkit a 2012. augusztus 20-án 17
órától tartandó vízi felvonulásra.
Ha van valamilyen vízen úszó jármüved vagy
csak egyszerűen el szeretnéd tölteni kelle-
mesen a délutánodat, várunk szeretettel téged
és kedves családodat kortól és nemtől függet-
lenül.

A program:

- A hajók 17 órakor indulnak a szigethalmi
öbölből, elmegyünk a szigethalmi duna-
part mellett, majd visszafordulva a Tak-
sony-híd alatt visszatérünk a szigethalmi
városi üdülőbe (Duna-szigetre).

- Ezt követően 500 Ft-ot befizetve kapsz
ételt, de az italról mindenki maga gondos-
kodik.

Mi garantáljuk, hogy jól fogod érezni magad
és kellemes, jó társaságban töltheted el ezt az
ünnepet.


