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Elfogadta Porkoláb Zoltán képviselő indítvá-

nyát a Szigethalom és Környéke Intézményfenn-

tartó Társulás Társulási Megállapodásának fel-

mondására vonatkozóan. Ennek megfelelően a

Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Sziget-

halom és Környéke Intézményfenntartó Társulás

Társulási Megállapodását felmondja 2012. de-

cember 31-ei hatállyal, és a Társulásból kilép.

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a jelenleg társulási formában fenntartott

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális In-

tézményt 2013. január 1-jétől kizárólag Sziget-

halom Város Önkormányzatának fenntartásában

kívánja működtetni. 

A Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális

Intézmény (2315 Szigethalom, Rákóczi F. u.
147.) intézményvezetői álláshelyére kiírt pályá-

zatát a Képviselő-testület érvényesnek, de ered-

ménytelennek nyilvánította, és az intézményve-

zetői feladatok ellátásával határozott időre, 2012.

szeptember 1. napjától 2012. december 31. nap-

jáig Fóris Mónikát bízta meg. 

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-

testülete az „Útburkolat és csapadékvíz-elvezető

rendszer felújítása vállalkozási szerződés alapján

Szigethalom Város közigazgatási területén” c.

közbeszerzési eljárás nyerteseként a Vianova 87

Zrt.-t hirdette ki, így a Képviselő-testület a

közbeszerzési eljárást eredményesen lezárta. 

Elfogadta a Testület Szigethalom Város Önkor-

mányzatának, a Polgármesteri Hivatalának, to-

vábbá az önállóan működő intézményeinek a

2012. első félévi pénzügyi beszámolóját. 

Döntött a Képviselő-testület arról is, hogy a

Gróf Széchenyi István Általános Iskola udvarán

és a Dísz téren található játszóterek csúszdáinak

pótlására, cseréjére 74.940 forint összeget

biztosít. 

Elfogadta a Testület a Szivárvány Bölcsőde és

Védőnői Szolgálat 2011. évi szakmai be szá -

molóját. 

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-

testülete Botos Simon r. őrnagy Tököli Rendőr -

őrs parancsnoki beosztásba történő kinevezését

támogatta. 

Döntött a Képviselő-testület a Középiskolás

ösztöndíjpályázatokról is. A Polgármesteri Hivatal

az érintetteket levélben értesítette.

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2012. augusztus 30-án megtartott ülésén az alábbiak szerint határozott. 

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

A Képviselő-testület következő,

rendes ülésének időpontja:

2012. szeptember 27., csütörtök.

Helye:

Polgármesteri Hivatal, díszterem.

Változás a Volán

díjszabásában

T
ájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá -

got, hogy 2012. szeptember 1-jei

hatállyal a menetdíjak változat-

lanul hagyása mellett megszűnik a

helyközi menetjegyek 0-5 kilométeres

díjszabási övezete.

A korábban 0-5 kilométeres

díjszabású menetjeggyel utazók

a jövőben tehát a 0-10 kilomé-

teres díjszabás mellett tudják

igénybe venni a szolgáltatást. 

A változás csak a menetjegy-

gyel utazókat érinti, a 0-5 kilo-

méteres díjszabású bérletek a

jövőben is, változatlan felté-

telek mellett az utazóközönség

rendelkezésére állnak.

A részletes díjszabás megta-

lálható a VOLÁNBUSZ Zrt. hon-

lapján (www.volanbusz.hu),
Belföldi utazás Díjszabás pontjában.

VOLÁNBUSZ Zrt.

Értesítjük Önöket, hogy az 51/1999. (XII.25) BM rendelettel
módosított 27/1996. (X.30) BM rendelet 3-7. §-a értelmében
elôírt kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatás körébe

tartozó feladatokat – a települési önkormányzat közigazgatási
határain belül - 2010. május 1-jétôl a Magyar Kémény Kft. alkal-
mazottai látják el. 

Az Önök településén alkalmazottunk:

Léhi Mihály kéményseprô mester

2012. január 1-jétôl december 31-éig

A munkavégzés részletes
tájékoztatása
szeptember hónapban:

• Piac u.
• Honvéd köz
• Honvéd u.
• Gábor Á. u.
• Gábor Á. köz
• Iskola köz • Iskola u. 
• Könyves K. út
• Könyves K. köz

Az Ön kéményseprôje
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S
zigethalom város terüle-

téről augusztus 15-éig az

alábbi bejelentések ér-

keztek a kapitányság felé. A

Sport utca egyik családi házába teraszajtó befe-

szítésének módszerével hatoltak be ismeretlen

személyek, és több százezer forint értékben

vittek el különböző értékeket. Szintén betörést

jelentettek a Mű út egyik ingatlanából, de itt már

közel másfélmillió forint volt a bejelentett kár,

amit az ismeretlen elkövetők okoztak. A MOL

benzinkút alkalmazottja bejelentette, hogy a rá-

csos gázpalacktárolóból az egyik hajnalra 15 db.

23 kg-os és 55 db. 11 kg-os gázpalackot loptak

el. Az Aradi utca egyik ingatlanából pontosan be

nem határolható időpontban, de az elmúlt né-

hány hónapban az épület berendezéseit eltulaj-

donították. Az egyik éjszaka folyamán a Mű úton

a ház előtt parkoló személygépkocsi ablakát be-

törték, és abból egy mp3-as lejátszót vittek el.

Ugyancsak magnót és különböző kézi szerszá-

mokat vittek el a Gagarin utca egyik házának ud-

varán nyitott állapotban „éjszakázó” gépkocsiból.

A kár itt százezer forintokban mérhető. Szintén

nyitott állapotban volt egy pince a Mű úton,

ahonnan éjszaka ipari fűkaszák tűntek el. A Piac

utcából egy Fiat Bravo személygépkocsit tulajdo-

nítottak el. A Vosztok út elején a ház előtt par-

koló Opel Astra személygépkocsi mindkét rend-

számát eltulajdonították egy éjszaka alatt. Ugyan-

csak a Vosztok utcában lakik az a férfi, aki

bejelentést tett, mert ismeretlen tettes a bank-

számlájáról emelt le több mint százezer forintot.

A Nyár utca egyik lakója szintén ismeretlen tettes

ellen tett feljelentést, mert lakásából nyolcvan -

ezer forint tűnt el. Az ügyek nyomozása és vizs-

gálata folyamatban van.

Köszönjük annak a szigethalmi lakosnak a be-

jelentését, aki látta, hogy a közelben lévő boltból

ismeretlen személyek árut pakolnak ki. A hely-

színen egy szigethalmi fiatalkorú fiút fogtunk el,

majd még két társát előállítottuk, akik megala-

pozottan gyanúsíthatóak a bűncselekmény elkö-

vetésével. Ez úton is kérünk mindenkit, ha gya-

núsat látnak, vagy bármilyen információjuk van

elkövetett bűncselekményről, körözött sze-

mélyről, jelezzék felénk. A Tököli Rendőrőrs be-

osztottjai ittas járművezetés miatt előállítottak

Szigethalom területéről egy dunavarsányi női és

egy tököli férfi gépjármű vezetőt. Körözés miatt

elfogtak három személyt, akiket a körözést kibo-

csátó szerveknek adtak át.

Az előző időszakhoz képest nagyon megnöve-

kedett a balesetek száma. Sajnos nem csak Szi-

gethalmon, hanem a többi településen is több

volt a bejelentés. Összesen 12 balesetről értesül-

tünk, melyből hét volt anyagi káros, és öt sze-

mélyi sérüléses. A sok figyelmeztetés, figyelem-

felhívás ellenére a város baleseti gócpontjainál

történt több baleset. Egy 41 éves csepeli hölgy

ittasan vezette személygépkocsiját a Széchenyi

úton, és a Mű útnál lévő ”STOP” táblánál nem

állt meg, így a szemközti kerítésnek hajtott.

Szintén ittas volt az a 31 éves férfi is, aki az Árpád

Fejedelem utcán haladt a Fiumei út felé, és nem

kanyarodott be a Fiumei útra, hanem egyenesen

haladt tovább a gyalogos köz felé, és az ott lévő

oszlopnak ütközött.

Engedély nélkül vezette gépjárművét egy 21

éves román férfi a Petőfi úton, és a Mű úthoz

érve nem adott elsőbbséget a neki balról érkező

személygépkocsinak és összeütköztek. Szeren-

csére itt is csak anyagi kár keletkezett. 

Szerencséje volt annak a gyalogosnak is, aki

Gyártelepen a kijelölt gyalogátkelőhelyen tolta

át a kerékpárját, és egy, a Duna felől érkező autó

elütötte. A gépkocsit egy 65 éves, budapesti ille-

tőségű férfi vezette. Kár lényegében csak a ke-

rékpárban keletkezett. Nem volt ilyen „szeren-

csés” az a gyalogos, akit egy pár nappal később

ugyan ebben az átjáróban ütött

el a 71 éves dunavarsányi hölgy

által vezetetett személygépkocsi,

mert az elsődleges orvosi je-

lentés szerint könnyű sérülést szenvedett.

Szintén két baleset történt a Széchenyi és Fi-

umei út kereszteződésében. Mindkettő azért kö-

vetkezett be, mert egy 19 éves kerékpárvezető

férfi, és egy 20 éves személygépkocsi vezető férfi

nem adott elsőbbséget a táblával védett úton ha-

ladó járműnek és összeütköztek. Addig, amíg a

két autó „találkozásakor” csak több százezer fo-

rintos kár keletkezett, a kerékpáros balesetnél

már személyi sérülés is történt. Anyagi káros bal-

eset volt még a Mű út és Dunasor kereszteződé-

sében, valamint a Mű úton az üzletsornál, ahol a

forgalmi okból álló autósornak hátulról, a Duna

felől érkező Mercedes Vito kisteherautó nekihaj-

tott. Az ütközés következtében a sorban még két

autó sérült meg. Szintén a Mű úton történt az a

baleset, amelyben egy segédmotor-kerékpáros

hátulról egy balra kanyarodó személygépko-

csinak ütközött.

Az elsődleges adatok alapján könnyű sérülése

lett annak a segédmotor-kerékpárosnak, aki a Mű

úton haladt a Duna híd felé egyenesen, és nem

kapott elsőbbséget a Dunasora balra kanyarodó

autótól, ezért összeütköztek.

A segédmotor-kerékpárt vezető 35 éves férfi a

feleségét szabálytalanul, bukósisak nélkül szállí-

totta a Váci Mihály utcában, és egy kanyarodó au-

tónak ütköztek. Az elsődleges adatok alapján a

hölgy könnyű sérüléseket szenvedet.

2012. július 29-én 02.35-kor a Mű út 222.

szám előtt történt egy baleset, ahol egy erősen

ittas, 40 éves halásztelki lakos a híd irányába ha-

ladó autó elé állt, amely elütötte, és megállás

nélkül továbbhaladt. Kérjük, aki a balesettel kap-

csolatban bármiféle információval rendelkezik,

jelentkezzen a közlekedésrendészeti osztá-

lyunknál. Köszönjük!

Szigetszentmiklósi Kapitányság

Rendőrségi tájékoztató

H
a belekerült az adósságcsapdába, ha nem tudja fizetni hiteleit, ha

közüzemi tartozásai miatt már végrehajtási eljárás indult Ön ellen,

ha otthonának elvesztése reális veszélyt jelent, ha vitás ügyei vannak

bankkal, végrehajtóval, ha jogi képviseletre van szüksége, akkor vegye

igénybe ingyenes tanácsadásunkat az új kormányzati intézkedésekről, az

Eszközkezelőről és az adósság mérséklési lehetőségekről.

Banki elszámolások szakirányú ellenőrzése, pertársaság „a tiszta lappal

történő kezdés” érdekében.

Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesülete

Információk: 06/70 253-2910
valsagkezeles2008@gmail.com  •  www.bankikarosultak.hu

Segítség bajba jutott hiteleseknek és eladósodott családoknak
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A
magyar közoktatás rendszere

2012. szeptember 1-jétől új ru-

hába öltözött. Ekkortól lépett ha-

tályba az új törvény a Nemzeti Közneve-

lésről (2011. évi CXC. törvény). Számos

intézkedése későbbi időpontokban vagy

felmenő rendszerben válik hatályossá. Ami viszont

2012. szeptember 1-jétől lép hatályba, az a minden-

napos testnevelés megszervezése kötelező jelleggel

az iskolai nevelés-oktatás 1.5.9. évfolyamán.

Az iskoláknak 2012. december 31-éig kell felül-

vizsgálniuk a pedagógiai programjukat a Nemzeti

Köznevelési törvénynek, illetve a kerettantervnek

való megfelelőség szempontjából. A Nemzeti Alap-

tanterv alapján kiadott kerettantervek szerint kell

az iskoláknak megalkotniuk a helyi tantervüket. 

A tankötelezettség változása szerint először azok

számára csökken 18-ról 16 évre a tankötelezettségi

korhatár, akik a 2011-2012. tanévben nyolcadi-

kosok voltak, vagy ennél alacsonyabb évfolyamra

járnak (Nkt. 97.§ 1. bek.). 2013. január 1-jétől a te-

lepülési önkormányzatok által fenntartott közneve-

lési intézmények, az óvodák kivételével állami fenn-

tartásba kerülnek, a települési önkormányzatok

jogszabályban meghatározottak alapján működtetői

szerepet kapnak (Nkt. 74-76.§).

Ekkortól kezdve adja majd az eddigi önkor-

mányzati fenntartású intézmények vezetőinek

megbízását az oktatásért felelős miniszter.

Ekkor lépnek hatályba a pedagógiai szakszol-

gálatokkal kapcsolatos változások is. 2013. január

1-jétől a megyei kormányhivatalok hatáskörébe te-

lepített köznevelési ágazati feladatok egy része a

járási kormányhivatalok feladatává válik.

A 2012. szeptember 1-jén létrejött Klebelsberg

Intézményfenntartó Központ fokozatosan épül

majd ki a tanév során, először a központi, majd a

területi szervei jönnek létre. Két területi szerve

lesz: a tankerület és a megyeközponti tankerület.

A Gróf Széchenyi István Általános Iskolában

1. évfolyamtól felmenő rendszerben hagyomá-

nyaink szerint lehetőség van a következő foglalkozá-

sokra: emelt szintű testnevelés, úszásoktatás, furulya,

zongora, gitároktatás, néptánc, drámajáték, angol

szakkör, informatika szakkör, 10 féle sportszakkör,

gyógytestnevelés, énekkar, kézműves rajzszakkör.

Iskolánk „Tehetség pontként” re-

gisztrációt kért matematika területen,

mivel 6. éve végzi tehetségfejlesztő

szakértő pedagógus ezt a kiemelkedő

munkát.

Az alábbiak szerint valósítjuk meg az

integrált nevelést-oktatást:
- a projektmódszert alkalmazzuk, ennek kere-

tében projekt napokat és heteket rendezünk.

- a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon

megvalósítjuk az adaptív oktatást, amikor is a ta-

nulók egyéni képességeiket figyelembe véve dif-
ferenciálunk a kooperatív technikák alkalmazá-

sával. 

Szeretnénk inkluzív, befogadó iskolává válni.

Az új törvények és rendeletek iskolánk hon-

lapján olvashatók. Felhívom az olvasók figyelmét

az emberi erőforrás miniszter 3/2012. ( VI.8.)

EMMI rendeletére, amely a 2012-2013. tanév

rendjéről szól. 

Mindenkinek sikeres, eredményes tanévet kí-
vánok:

Egyed Jolán
a Gróf Széchenyi István Általános Iskola

igazgatója,
közoktatási szakértő

U
jabb év telt el, újabb

gondokkal, apró

örömökkel végig

gyalogolt esztendő, s mi újra

itt vagyunk Szigethalmon, N.

Pető ’Szigethy Ilona hazá -

jában, amely 2004 óta városi

rangra emelkedett. De nem -

csak ez adja meg rangját, hanem Ilona jóvoltából is

régóta kulturális centrum, irodalmi, képző mű -

vészeti gyülekező helye azoknak, akik még

felelősséget éreznek a magyar kultúráért, anya -

nyelvünkért.

Ilona remekül ismeri a statisztikát, talán kívülről

tudja, hányféle általa életre hívott újságban jelen-

tünk meg, a sokszáz oldalas, dundi antológiákban

melyik írásunk, hányadik oldalon található. Azt is

tőle tudom, hogy Szántai Sándorral azon barátai,

írótársai között tart számon, akik eddig mindegyik

számban megjelentek, és legtöbb alkalommal láto-

gattuk a szigethalmi rendezvényeket. De vagyunk

még jó páran, akik a szigethalmi közösség táborát

gyarapítjuk és szeretjük, tiszteljük egymás művé-

szetét. Hiszen a kezdetekben a „Szigethy Műgyűj-

teményt” őrző és bemutató kicsi házban is elfér-

tünk polgármesterestül, igazgatónőstül, és majd

szétvetettük a ház oldalát áradó jókedvünkben.

Úgy gondolom, az emberi kapcsolatteremtéshez

is tehetség kell, s ebből Ilonának bőségesen jutott.

És jutott a szép, egészséges, ügyes unokákból is,

akik évek óta a rendezvények legkedvesebb

színfoltjai, akiktől felderül a komorabb lélek is.

Jutott tehetséges, jó testvérekből, gyerekekből is,

akik az összejövetelek motorjai. Julianna szépen

kimunkált gobelinjeivel; Elek és neje Hugi,

látványos tájkép fotóival; István prózáival, verseivel;

Dénes szintén prózaival, s figyelmességével;

József remekművű intarziáival; Emerencia

humorával, szó ki mon dá sá val, szavalóművészetével

és festészetével. Ilyen emberekből, mint a Pető

család, kellene minél több, hogy együtt élvezhessük

a derűt, az élet tápláló ízét, természetes sóját,

a vidámságot.

Mivel Ilonát Szántai Sándorral több, mint tíz éve

ismerjük, úgy gondoltam, nem lesz nehéz feladat

munkásságát méltatni. Rájöttem azonban, hogy épp

azért nem könnyű, mert Ilona igen sokszínű,

sokoldalú ember, ami érdemei felsorolását inkább

megnehezíti. 

2002-ben többedmagával

megalakította, majd vezette

a fent jelzett Irodalmi és

Művészkört. Ilona immár 15

éve valami olyat tesz a kö -

zösségért, amit szemmel

láthatóan nem lehet abba -

hagyni, pedig de sokszor

megfogadta ezt! Rendkívül sok helyen megfordult,

s jelenlétével, vidám ötleteivel, elsöprő lendületé -

vel, jóakaratával sok barátot szerzett. Nem lehet

abbahagyni azt a jót, az alkotást, ami mindnyájunk

életében nyomot hagyott. Bár művei azt sugallják,

hogy sok emberi szenvedésen kellett átmennie, de

mégis győzött benne a bátorság, a hit, az akarat.

Ezért van benne annyi ember sze -

retet, művészetek iránti tisztelet,

jó szándék és nem utolsó

sorban: sok öröm. Mi, a barátai,

alkotótársai elfogadjuk érdekes,

vibráló, sokszínű tettrekészségét,

felsorakozunk mellette, mert mi

is a magyar kultúráért aggódók

és tenni akarók vagyunk. Társai

lehetünk egyre nagyobb gon dok -

kal küzdő országunk valódi

értékmentésében, az egyre job ban

szétzilált és elvaduló kap csolatok

megőrzésében, új rateremtésében.

Figyeljünk hát továbbra is

Ilona felvállalt, nagy munkájára, segítsünk neki,

mert céljai, tervei jó irányba haladnak! Mert

Szigethalmon művésznek, vendégnek lenni rangot

is jelent…

Stancsics Erzsébet és Szántai Sándor 
pályatársak

TANÉVKEZDŐ TÁJÉKOZTATÓ
a Gróf Széchenyi István Általános Iskolából

KÖSZÖNTŐ
A Gróf Széchenyi István Általános Iskolában

a ’Szigethy Irodalmi és Művészkör megalakulásának 10. évfordulójára

A 2012. június 30-ai rendezvény műsorszünetében
művészetpártolók, pályatársak és családtagok körében.
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Balatoni nyár

S
okat lehetett hallani a médiában a nyári

Erzsébet-táborokról. Mi nem csak hallot-

tunk róla, hanem voltunk olyan szeren-

csések, hogy augusztusban hat napot eltölt-

hettünk a fonyódligeti táborban. Hétfőn

reggel a vonaton még csak találgattuk, mi vár

majd ott ránk. Sokszínű, változatos progra-

mokból szemezgethettünk a gyerekek nagy

örömére. Voltunk rockszínházban, kézműves-

kedtünk, részt vettünk a „vízi-dili” vetélkedőn,

az éjszakai túrán. Az esti programok közül a

diszkó volt a legnépszerűbb. Az ott eltöltött

idő alatt számos kellemes élményben volt ré-

szünk, sok új barátság kötődött. El is hatá-

roztuk, hogy jövőre ismét pályázunk a Gróf

Széchenyi István Általános Iskola tanulói szá-

mára.

Magyarné Huszár Ágnes 
tanárnő

Bonnyai tábor

J
únius 29-én a Gróf Széchenyi István Általános Iskola lelkes kis csapata elindult a tábort előké-

szíteni. A munka mellett játékra is volt idő. Vasárnap ebéddel vártuk a többi táborozót. A

szobák elosztása és a csapatok kialakítása után falunézőbe indultunk, kipróbálhattuk az új ját-

szóteret is. Másnap Igalon hűsöltünk. Az új, bővített fürdő annyira megtetszett, hogy igencsak

erőltetett menetben futottunk a buszhoz. Ezt másnap megismételtük. Közben délelőttönként kéz-

műves foglalkozást szerveztünk: volt gyöngyfűzés, álomfogó, napkorongfonás. Sokat játszottunk,

nevettünk. Esténként szalonnát sütöttünk. A szerdai napon nem mentünk sehová, mivel iskolánk

védőnője, Pál Bernadett komoly elméleti elsősegély bemutatót tartott, délután pedig a gyakor-

latban is bemutathatták tudásukat a gyerekek. Meglepetésként a felnőttek is feleleveníthették el-

sősegély emlékeiket. Az idén is ellátogattunk Kaposvárra, a virágfürdőbe. Hamar eljött a táborzárás

estéje. A gyerekek színvonalas műsort állítottak össze. 

Az ajándékok kiosztása után a hozzánk érkező szülők felkészültek az elmaradhatatlan bátor-

ságpróbára. A koromsötétben kellett aláírással bizonyítani, hogy ott járt a táboros, közben igye-

keztek őket a szülők eltántorítani. Köszönet illeti azokat a felnőtteket, akik segítségükkel tették

feledhetetlenné ezt a nyolc napot: Ili néni, Betti néni, Saci, Tibi, Tünde, Brigi, Dobránszky család,

Máté család, Faragó család, Csősz család, és a Maukner család. Köszönjük a kuratóriumnak az idei

támogatását is. 

Markó Tiborné szervező
Gyermekbarát Baráti Kör

M
egint egy csodás nyara-

lásban volt részünk

testvérvárosunkban. A

lengyelországi Jaworzno sok

mindenkinek nem újdonság, aki már járt ott,

mégis minden nyáron új csoport látogat el oda.

Most a kézművesség jegyében készültek vendég-

látóink. Valóban volt is benne részünk! A város

művelődési központjában töltött nap alatt agya-

goztunk. Aki még sohasem ült fazekasko-

rongnál, most aztán nagy örömmel és szakava-

tott segítőinkkel alkothatott. Álarcokat

készítettünk, amelyek kiégetés után uta-

ztak Magyarországra. Jártunk integrációs

központban, ahol a munkanélkülieket

képezik át különböző szakmára. Persze

nekünk a művészeti csoport biztosított

alkotó napot. Ikebana, üdvözlőlap

hagyta el az épületet mindegyikünk ke-

zében. Öröm volt készíteni! Faragtunk

és láttunk csodálatos gyermekalkotá-

sokat, amelyek az erre a célra kialakított

műhelyekben jöttek létre. Betekintést

nyerhettünk a színfalak mögé, a színház

raktárába, ahol bámulatos díszletek és bábok

várták, hogy mozgásba lendüljenek.

Lenyűgöző a város könyvtára, ami uniós tá-

mogatással készült, és mondhatom, világra-

szóló! Ott nagyon kedves szavak kíséretében

ajándékokat adtak át. Mindenki meglepődve és

nagy-nagy örömmel fogadta azokat. A múzeum-

látogatások igen érdekesek és lenyűgözőek

voltak, mert olyan feltárást láttunk, ami a vi-

lágon egyedi. Ezt Krakkóban, a város főtere alatt

nézhettük meg. Érdekessége, hogy nem a fel-

színről, hanem alátámasztva, a járható felüle-

teket szabadon hagyva, ún. „láthatatlan” módon

végezték a munkálatokat, és minden az eredeti

állapotában látható. 

A városnézést a vár bejáratánál kezdtük, majd

a sétálóutcán át eljutottunk a város csodás köz-

pontjába. A korhű épületek és az idegenforga-

lomra felkészült tevékenységek nagy össz-

hangban várják a látogatót. 

Zatorland! Nahát! Az aztán a csuda! A karbon,

devon, jura korszakban létező összes dinosza-

urusz imitációja valós méretben, szórakoztató

mozgással és vad, de sétánnyal ki-

alakított területen. Nagy élvezettel

csodáltuk. Aztán a mitológiai

park. A tó felületén elhelyezett

szobrok pontos leírással, ismertetőkkel, szintén

barátságos környezettel, remek hangulattal.

Végül, de nem utolsó sorban a wieliczkai só-

bánya. (Megjegyzem, az időrendi sorrendet

nem követem a beszámolómban). Ezt az él-

ményt leírni…, talán nem lenne elég az egész

újság sem hozzá. Nagyon pontos és képekben

gazdag oldalak vannak az interneten. Ér-

demes meglátogatni ezeket. Bámulatból

az ámulatba estünk. Minden-minden

csak sóból. A padló, amin jártunk, a

szobrok mindegyike és a csodálatos

templom, ahol szertartásokat a mai

napig tartanak. Elhangzott a vezényszó

is: „nyalhattok”, aztán szorgosan nyalo-

gatták a gyerekek a sófalat.

A fennmaradó szabadidőt nagyon kel-

lemesen töltöttük. Fürdőzés a tóban, ví-

zibicajozás minden nap. Érdekesebbnél

érdekesebb közösségi játékok, tré-

ningek. Rengeteg nevetés, észvesztően finom

étkek. Vendéglátóink valóban a szívüket ki-

tették, hogy élményekkel és emlékekkel térjünk

vissza hazánkba, otthonunkba.

Többször elhangzott indulás előtt: „De ma-

radnék még!” Köszönjük!

Kajosné Szűcs Erzsébet
a Szent István Általános Iskola rajztanára

Nyári táborok - iskolás emlékek

R E N D K Í V Ü L I  É L M É N Y
– Beszámoló a Szent István Általános Iskola nyári útjáról –



M
ondhatnák ezt is a leendő kisiskolásaink, viszont ők

nem így látták az iskolakezdést. Augusztus utolsó keddi

napján ugyanis 107 kisgólya toporgott várakozással teli

arcocskával a Városi Szabadidőközpont bejáratánál. A Gólyanap

szervezői idén sem feledkeztek meg a leendő első osztályosokról,

akik szeptember 3-án indultak el az iskolai élet hosszú, de kalan-

dokkal teli útján. Hogy ne legyen nehéz és félelmekkel teli az

első nap az iskolában, augusztus 28-án, kedden Gólyanapot tar-

tottak a gyerekeknek. A Városi Szabadidőközpont pillanatok alatt

benépesült kisgólyákkal, óvó- és tanítónénikkel. A táncház, a csa-

patépítő játékok és az ügyességi versenyek rövid időn belül össze-

kovácsolták a gyerekeket, akik délután bár fáradtan, de moso-

lyogva mesélték szüleiknek az élményeket. A rendezvény két

lelkes szervezője, Tézsláné Farkas Klarissza, intézményi referens

és Ferenczi Edit alpolgármester azt mondták, minden évben

öröm látni azokat az apróságokat, akik reggel még kicsit meg-

szeppenve, délután pedig már ragyogó mosollyal az arcukon bú-

csúznak az óvodai élettől, és izgatottan várják az iskolát. Ezt szim-

bolizálja a lufieregetés is, amely a Gólyanap legmeghatóbb pilla-

nata, hiszen ezen már a szülők is részt vehetnek, így ők is tanúi

lehetnek, hogyan lett az óvodásból bátor kisiskolás. 

Szilvay Balázs
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Gólyanap 2012 - Minden kezdet nehéz…

Várjuk a szigethalmi iskolák
elsõ osztályos tanulóit

a Hegedüs Géza Városi Könyvtárba!

A z augusztus végi Gólyanapon könyvtárba
hívogató képeslapokat adtunk minden kis
elsõsnek. Reméljük, sokan visszahozzátok

a könyvtárba, hogy átadhassuk ajándékotokat!
Szeretettel várunk benneteket szüleitekkel
együtt!

A könyvtárosok



A
z utóbbi időben a rendkívüli meleg

és a hosszabb ideje tartó csapadék-

mentes időjárás miatt fokozott tűz-

veszély alakult ki, ezért az ország teljes területén az erdőkre, valamint

az erdők határától számított kétszáz méteren belüli területekre a vi-

dékfejlesztési miniszter általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el. 

A tilalom kiterjed a felsorolt területeken kijelölt tűzrakó helyekre, a közút

és vasút menti fásításokra, valamint a parlag- és gazégetésre is.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a szabadtéren keletkezetett tüzek je-

lentős része a gaz és hulladék nem megfelelő égetése, felügyelet nélkül ha-

gyása miatt valósult meg.

A keletkezett szabadtéri tüzek többsége nem erdőterületen, vagy annak

határától számított kétszáz méteren belül alakult ki, hanem attól távolabb,

és onnan terjedt át a gyújtási tilalom hatálya

alatt lévő helyre. Több esetben a megye tele-

püléseinek területén hulladékégetés miatt

gyújtott tűz terjedt át erdőterületre, jelentős anyagi károkat okozva és sze-

mélyeket is veszélyeztetve.

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

és a tűzoltóságról 18. § (3) bekezdése alapján: „Az erdő- és a parlagtűz el-
leni védelem - a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek biztosítása
– a tulajdonos, a kezelő, illetve használó feladata. „

A helyi tûzgyújtási tilalom
az országos tûzgyújtási tilalom feloldásáig tart!

Szigethalom Város Önkormányzat Jegyzője

M
indannyiunk ér-

deke, hogy váro-

sunk közterei,

utcái és ingatlanjai rende-

zettek, tiszták és kulturáltak legyenek. A

közterületeinken, árkokban, erdős terü-

leten, szelektív hulladékgyűjtő szigetek

mellett hátrahagyott zöldhulladék, sitt,

szemét önkormányzatunknak éves szinten

jelentős költségbe kerül.

A környezetünk rendbetételéhez és annak meg-

őrzéséhez az alábbiakat kérjük a tisztelt lakos-

ságtól és vállalkozásoktól, a köztisztaságról

szóló 26/1995.(XI.28.) önkormányzati rendelet

– egységes szerkezetben a 13/1996.( V.14.), a

36/2008.(XII.30.), a 6/2010.(III.26.) és a

16/2012.( V.29.) önkormányzati rendeletekkel

– alapján: 

• A kommunális szemetet csakis a szerződött

szemétszállító céggel, hatályosan az ARIES

Kft.-vel szállítassák el.

A zöld hulladékot vagy saját telken komposz-

tálják szakszerűen, vagy adják le az ARIES Kft. •

felvevő helyén.

• A szelektíven gyűjthető hulladékot a szelektív

hulladékgyűjtő szigetek megfelelő edényze-

tébe kérjük berakni, viszont kommunális hul-

ladékot betenni, az edényzetek mellé lerakni

tilos és büntetendő.

• Építkezés esetén a keletkező sittet, bontási

törmeléket szállíttassák el legális lerakó-

helyre, és azt igazoltassák lerakó-jeggyel,

számlával (az érintett hatóságok ellenőriz-

hetik).

• Építkezés esetén - amennyiben másképpen

nem oldható meg - az építési anyagok tárolása

meghatározott időre csak közterület-foglalási

engedély és vonatkozó díj megfizetése mellett

lehetséges a forgalom akadályoztatása nélkül.

• A telken belül minél kisebb részt burkoljanak,

és minél nagyobb felületet hagyjanak meg

zöld felületnek, kertnek a csapadékvíz szivá-

rogtatására.

• A telken belüli és a telek előtti 2 m széles-

ségben a közterületet – a vonatkozó előírások

szerint - az érintett árokszakasszal együtt

tartsák karban a növényzettel együtt.

• A közterületen bárminemű változást – bejá-

ratok kialakítása, burkolása, árok építése, új

telekbejárat létesítése - csak és kizárólag az

önkormányzat tulajdonosi és a közterület-fel-

ügyelet hozzájárulásával lehetséges.

• A saját telekről csapadékvizet a közterületre

kivezetni nem lehet, saját telken belül kell

szikkasztani. Amennyiben ez fizikailag nem

megoldható, akkor azt a hivatalunk Műszaki

Irodájával egyeztetni szükséges.

• A közterületen ne tároljanak lejárt műszakis

gépjárművet, hiszen sikertelen felszólítást kö-

vetően kénytelenek vagyunk elszállítatni,

melynek mindennemű költségét a gépjármű

tulajdonosa köteles állni.

• A közterületen bárminemű munkálatok vég-

zése csak az önkormányzat tulajdonosi és a

közterület-felügyelet hozzájárulásával lehet-

séges.

• A közterületen lévő járdán a parkolás nem

megengedett, csak amennyiben azt a vonat-

kozó KRESZ szabályok meg-

engedik.

• A közterületen az árura-

kodás csak az önkormányzat

tulajdonosi és a közterület-felügyelet hozzájá-

rulásával lehetséges a forgalom korlátozása

nélkül.

• A közterületen fakivágás, faültetés, meglévő

növényzet visszavágása, közmű bekötések ki-

alakítása és módosítása, mindennemű egyéb

változatás csak az önkormányzat tulajdonosi

és a közterület-felügyelet hozzájárulásával le-

hetséges.

• Téli időszakban a telek tulajdonosa köteles a

saját telke előtti járdaszakaszt saját költségére

és felelősségére jégmentesíteni, a hótól taka-

rítani.

A fentiek teljesítéséhez önkormányzatunk és hi-

vatalunk a tőle telhető minden segítséget

megad, ugyanakkor a fentiek teljesülését foko-

zottan ellenőrizni is fogja.

Segítséget, tájékoztatást a következő elérhető-

ségeken kérhetnek:

Szigethalom Város Önkormányzata

2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.

Polgármesteri Hivatal

Műszaki Iroda és Közterület-felügyelet

Tel.: 06/24 403-656; 06/24 403-657

Fax: 06/24 538-410; 06/24 514-800

E-mail: balazs.zoltan@szigethalom.hu
gyori.ferenc@szigethalom.hu

Tisztelettel:
Szigethalom Város Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala
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Köszönetnyilvánítás
A Városi Szabadidôközpont nevében köszönjük az augusztus 20-ai ünnepi megemlékezés
lebonyolításában nyújtott segítségét Nád Béla tanár úrnak, Kristály Cristophernek, Cseri
Bernadettnek, Zsemberi Szígyártó Éva református lelkésznek, a Sziget Néptánc Közhasznú
Egyesületnek, az Édesanyák Klubjának, Kovácsné Áginak és a Gere Pékségnek.

Tisztelt Lakosok és Vállalkozások!

TÛZGYÚJTÁSI TILALOM
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Gyermekeink egészségének megőrzé-
sére érdekében már újszülött kortól
kezdve nagy hangsúlyt fektetünk a meg-
előzésre. Ennek részét képezi az anyatejes
táplálás és a vitaminok adása. Ezek közül
most a D és a K vitamint emelném ki. 

Konakion (K vitamin)
Azoknak az újszülötteknek és csecse-

mőknek szükséges adni, akik kizárólag
anyatejjel táplálkoznak. Szoptatás során
az anyatej immunanyagokat juttat a szer-
vezetbe. Ezek a felszíni nyálkahártyákat
védik a kórokozókkal szemben. Van egy
olyan baktérium, ami velünk együtt szim-
biózisban él bélrendszerünkben. A szer-
vezetünk számára már nem szükséges

anyagokkal táplálkozik, cserébe ré-
szünkre K vitamint termel. Az anyatejben
lévő immunanyag azonban ennek a bak-
tériumnak a megjelenését is gátolja a
csecsemőknél, így nekik pótolni kell a K
vitamint. A K vitaminnak a véralvadásban
van fontos szerepe, hiányában vérzé-
kenység alakul ki.

Adagolása: Az újszülött osztályon
kapnak egy ampullával. Az elsőt egy hetes
korban kell adni, majd havonta egyet.

Vigantol (D vitamin)
A D vitamin segíti a kalcium beépülését

a csontokba. Ha nincs D vitamin, a csontok
elgörbülnek, a csontozat lágy lesz. 

Adagolása: Két hetes kórtól egy éves
korig naponta egy cseppet kell adni. Lehet
a szájba cseppenteni, vagy egy kiskanálban
anyatejjel oldani. Érdemes napszakhoz,
vagy gondozási folyamathoz (pl.: fürde-
téshez) kötni, így könnyebb nem elfelejteni.
Egy és három éves kor között pedig a fény-
szegény időszakban kell adni szintén napi
egy cseppet, tehát ősztől tavaszig. Nyáron
napoztatunk, a napfényben lévő D vitamin
mennyisége már elég a kisdedeknek. 

A fenti vitaminok tehát fontosak gyer-
mekünk egészséges szervezetének kiala-
kításához.
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

Kiss Edit védőnő

2012-ben Szigethalom városa
ismét csatlakozott az EURÓPAI
MOBILITÁSI HÉT rendezvénysoro-
zatához, melynek részeként 2012.
szeptember 21-én, pénteken, az
európai, magyarországi települé-
sekhez hasonlóan városunkban is
hirdetjük és megrendezzük az  AU-
TÓMENTES NAPOT.

Ezen a napon a Kossuth Lajos
utca József Attila utca – Kolozs-
vári utca közötti szakaszát –7.00-

tól 14.00-ig lezárjuk, mert ezt az
útszakaszt az autók helyett 9.00-
12.00-ig a gyerekek, érdeklôdôk
vehetik birtokukba. 

A lezárt útszakaszon ugrálóvár,
mini-manó játszóház, kreatív-
sziget, trambulin, gyerektorna,
aszfaltrajz, sportsziget és még
sok érdekes program várja az ér-
deklôdôket. 10 órai kezdettel
fellép Mohai Tibor, Moha bácsi,
vidám gyermekmûsorával. 

Az elsô 20 babakocsival érkezô
látogató ajándékot kap.

A fent jelzett idôpontban az au-
tóval közlekedôk az egyéb bekötô,
elkerülô utcákat zavartalanul hasz-
nálhatják. A rendezvény a he lyi
buszközlekedést nem érinti. 

A rendezvény ingyenes.
Mindenkit szeretettel várunk:

Szigethalom Város
Önkormányzata

AUTÓMENTES NAP Szigethalom
2012. SZEPTEMBER 21., péntek 9-12 óráig
Kossuth L. u. (József A. u. – Kolozsvári u. közötti szakasz)

A VITAMINOK fontossága

M E G H Í V Ó !
Szeretettel meghívunk minden, művészetek iránt érdeklődőt

2012. október 13-án, szombaton 10 órai kezdéssel a

Három éves, Születésnapi,  Egész napos
Ünnepi Gobelin KIÁLLÍTÁSÁRA!

Városi Szabadidő Központ Zöld terme
Szigethalom, Sport utca 2.

Elérhetőség: Bogya Rózsa (06/20 344-5657
rozsagobelin@freemail.hu, rozsagobelin.hupont.hu

A KUGLI együttes a koncert bevé-
telét Schnircz Eriknek ajánlja fel, aki
oxigénhiány és agyvérzés miatt
központi sérülést szenvedett. Je-
lenleg a Nemzetközi Pető Intézetben
fejlesztik őt, aki a 2012-es brünoi
paralimpián bronzérmet nyert futó-
bicikli sportágban. Mivel a kerékpár
ára 650.000 Ft, a paralimpián Erik
kölcsönbiciklivel indult.
Az Aranyhal Alapítvány segítőnek
közreműködésével a KUGLI zenekar
a belépő díjat – amely adomány jel-
legű – Erik kerékpár vásárlására
ajánlja fel. 
Mindenkit szeretettel várunk!
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A
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szö-

vetség El nöksége és Mes terbizottsága

Haraszti Béla részére a magyar gasztro-

nómiáért végzett kimagasló munkájáért élet-

műdíjat adományozott 2012-ben, melyhez ez-

úton gratulál Szigethalom Városa.

Váci Székesegyház cukorból

KEDVES SZÉP KERTEK,
RENDEZETT PORTÁK FOTÓPÁLYÁZÓI!

A
jelentkezési lapokat megköszönve tisz-

telettel kérem Önö ket, hogy a fotókat

2012. szeptember 30-áig szívesked-

jenek leadni ugyan ott, ahol a jelentkezési la-

pokat:

• Polgármesteri Hivatal – recepció

• Szép ABC – Szigethalom, Szabadkai út 175.

(Arankánál)

Amennyiben a fotózáshoz segítséget kérnek,

hívjanak a 06/70 263-4855-ös számon.

Köszönettel: 
Regényi Tiborné

Felhív
ás

I
dén ismét a Flora Hungaria Nagybani Virág-

piac területén, mintegy 3500 nm-en rendezik

meg, immáron 19. alkalommal a régió legje-

lentősebb kertészeti rendezvényét. Az eseményen

képviselteti magát a hazai ágazat valamennyi terü-

lete, és a hozzá kapcsolódó feldolgozó, dekorációs

és kertépítő iparág színe-java. 

A kiállítás fővédnöke: dr. Fazekas Sándor vidékfej-

lesztési miniszter.

2011-ben 226 kiállító volt jelen nettó 4000 négy-
zetméteren, és mintegy 13 ezer látogatót vonzott
az esemény. Integrálni tudott több kertészeti te-
rületet, így szinte valamennyi ágazat képvisel-
tette magát. 
Az idei kiállítás: több, más, kihagyhatatlan!

Több – szakmai és közösségi program

Más – együttműködési formák

Kihagyhatatlan – üzleti és tájékozódási lehető-

ségek 

Szeptember 21. Vidékfejlesztési Nap 
Vidékfejlesztési Nap

Magyar Termék Közösségi Stand 

Green City – Az élhető város Konferencia 

III. Nemzetközi Interieur Kupa 

I. Jövő Kertépítő Mestereinek Versenye 

XI. Országos Fakitermelő Bajnokság 

Stihl Timbersport Favágóverseny 

Interaktív kerti kisgép bemutató

Profi kertépítő garden show

VIII. Hortus Virágkötészeti Kupa 

III. Óvodás Kertépítő Verseny

Szeptember 22-23. Lakossági programok 
Virágkötészeti versenyek
Aranyló Ősz – VIII. Hortus Virágkötészeti Kupa 

Legszebb Őszi Csokor - virágkötészeti pályázat 

„Én így készítem”– virágüzletek a színpadon

III. Interieur Lakberendezési Verseny és Kiállítás

„Kertész leszek” – óvodás kertépítő verseny

Zöldségszobrászat 

Kedvezményes növényvásár, családi programok 

XI. Országos Fakitermelő Bajnokság 

Stihl Timbersports Favágóverseny 

Interaktív kerti kisgép bemutató

– A z ősz legnagyobb kertészeti szakkiállítása és vására –

2012. szeptember 21-23.
Szigetszentmiklós, Flora Hungaria

Nagybani Virágpiac
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Többek között július 5-én a bá-

tonyterenyei Gyürky-Solymossy kas-

télyban a Nemzeti Rézfúvós Kvintett

koncertje és Jókai Anna írónő elő-

adása előtt a nap kezdő programja a

szigethalmi AMME és a pásztói At-

héné Alkotó Kör közös kiállításának

megnyitója volt. Pászti Szabó Zoltán

költő, az AAK elnökének köszöntője

után dr. Matits Ferenc, a képzőművé-

szeti lektorátus művészettörténésze

nyitotta meg a kiállítást, értékelte

annak sokszínűségét. Bemutatta az

alkotókat, alkotásaikat: festményeket,

fafaragásokat, festett porcelánokat

stb… Egyben bátorította a látoga-

tókat, hogy a jelen lévő alkotókkal

beszélgessenek, ismerkedjenek. Ezen

a közös kiállításon a pásztóiak mellett

az AMME felnőtt művészeinek mun-

káit láthatta a népes közönség a kas-

tély kiállítótermeiben.

Július 7-én Kozárdon, szintén a

Muzsikál az erdő rendezvénysoro-

zatban az AMME fiatal művészei és az

AMME Pemzli Sulijának apró alkotói

mutathatták meg tehetségüket. A

Mester és tanítványai kiállításon a

Csapó Lajos festőművész keze alatt

felnövekvő különböző korú fiatalok

alkotásait, rajzait, festményeit láthatta

a nagyszámú érdeklődő közönség. A

kiállítás megnyitóján a mester, Csapó

Lajos saját versét szavalva adott útmu-

tatást a fiataloknak. Énekével közre-

működött a megnyitón a szintén szi-

gethalmi fiatal tehetséges énekes,

Mészáros Baranka is. A tárlatot La-

dóczki Béla festőművész, a bátonyte-

renyei Art11 Alkotó Társas Kör el-

nöke nyitotta meg. A szigethalmi fia-

talok és gyerekek nagy sikerét

bizonyítja, hogy többükkel készített

interjút Pick Róbert, a Muzsikus

Rádió vezető munkatársa. A kiállítók

a következők voltak: A mester: Csapó

Lajos. A tanítványok: Tóth Henrietta,

2010. évi megosztott Fischer-díjas gra-

fikus, belső építész; Radics Márton gra-

fikus, a 2010. év megosztott Fischer-

díjasa; Borsody Zoltán grafikus, ma-

kettkészítő; Vermes Ádám, 2009. évi

Fischer-díjas grafikus, valamint a

Pemzli Suli általános iskolás tagjai.

Július végén ugyanezen gyerekek

és fiatalok közül többen részt vettek a

Mátra lábánál, Szurdokpüspökiben az

AMME 11. nyári alkotótáborában. A

tábor lakóihoz csatlakoztak a pásztói

Athéné Alkotó Kör tagjai; festőművé-

szek, irodalmárok, valamint környék-

beli és távolabb lakó, alkotni vágyó

gyerekek és felnőttek. Összesen 41 fő

fordult meg a táborban, melynek

munkájában több művész is részt vett,

megmutatva a gyerekeknek a sokféle

művészi kifejezési lehetőséget. A gra-

fika alapjain kívül – amit Csapó Lajos

vezetésével gyakorolhattak a tábor-

lakók – megismerkedhettek a kicsik

és felnőttek az aquarelceruza, a pasz-

tellkréta és az akrilfesték használa-

tával. A táborban alkotó festőművé-

szek – Fekete József, Kiss Károly,

Varga Csaba – munkáját figyelve elles-

hették az olajfestés titkait. Nógrády

Andor tanár úr, festőművész a linó-

metszés és a rézmetszés rejtelmeibe

engedett betekintést. Nagy Ádám ke-

ramikusművész az agyagozás, Stadler

Árpád művésztanár pedig a pasztel-

lezés technikáját mutatta meg a gye-

rekeknek. Igazi csemegét jelentett

Bottyán Katalin készülő alkotásait fi-

gyelemmel kísérni.

Az egy hét alatt készült alkotá-

sokból a tábor végén kiállítást szer-

veztünk, ahol közösen mutatkoztak

be a vendégeknek felnőtt, fiatal és

gyermek alkotóművészek. Szólt a

didgeridoo Stadler Árpád jóvoltából,

és Palóc Ica néni népdalokat énekelt

hozzá. Pászti Szabó Zoltán, az AAK el-

nöke köszöntötte a megjelent vendé-

geket, majd Csapó Lajos táborvezető

mutatta be az alkotókat és ajánlotta a

vendégek figyelmébe a kiállítást. Ro-

konok, hozzátartozók, szülők, az if-

júsági tábor más érdeklődő lakói, tá-

mogatóink, de még Pásztó város al-

polgármestere, Volek György tanár úr

is megtisztelte jelenlétével progra-

munkat. A kiállítás-megnyitó az iro-

dalmárok felolvasásaival folytatódott.

Előbb a gyerekek: Tóth Boglárka és

Bagó Brendon, majd a felnőttek –

Feketéné Bencsik Julianna, Csapó

Lajos, Dimák Dinnyés József, Kontra

Marika Szvita, Pászti Szabó Zoltán, G.

Szabó Róza – olvasták vagy olvas-

tatták fel egy-egy rövid írásukat, ver-

süket. A nap megkoronázásaként tá-

bori grill-partival kedveskedtünk a

vendégeknek, akik között támoga-

tóink is megjelentek. 

Az alkotótábor munkáját több vál-

lalkozó, községi, városi, megyei ve-

zető is nagyra értékelte és anyagilag

is támogatta. Ezúton is köszöne-

tünket fejezzük ki nekik, akik tárgyi

vagy anyagi hozzájárulásukkal segí-

tették a tábor sikeres lebonyolítását.

Az ide látogató vendégek ajándékain

– sütemény, palacsinta, sárga- és

görögdinnyék stb. – kívül támoga-

tóink a következők voltak: Dar-Span

Kft. – Pásztó; Volek György – Pásztó

alpolgármestere; Géczi József Mik-

lósné – Szurdokpüspöki polgármes-

terasszonya; valamint Becsó Zsolt, a

Nógrád megyei Közgyűlés elnöke.

Nem csak a kiállítások, hanem a

tábor is remekül sikerült, sok él-

ménnyel, értékkel, tudással gazda-

godtunk mindannyian. Hát így volt

sikere a szigethalmi gyerekeknek

Nógrádban!

Kontra Marika Szvita

Szigethalmi gyerekek sikere Nógrádban
– Programokban gazdag nyár a Mátrában –

Eljött a nyár közepe, és július 30-án ki-
lencedszer is útjára indult a Muzsikál

az erdő – Mátrai Művészeti Napok kilenc
napon át tartó rendezvénysorozata. A
gazdag programkínálatban előadások,
erdei séták, erdei koncertek, kiállítások és
falusi vendéglátás szerepeltek.
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Aranyat érô tanácsok

• Mi szél hozott Szigethalomra?
- Van egy ikertestvérem, akinek a férje a KDSE-

ben kajakozik, ezért is kértek fel, és mivel sokat

szoktunk edzőtáborozni a környéken, így szí-

vesen jöttem. 

• Feldolgoztad már, hogy az, amiért 22 éven
keresztül küzdöttel, nevezetesen, hogy olimpiai
bajnok legyél, beteljesült? 
- Megmondom őszintén, nem tudom feldol-

gozni! Még nem látom, hogy ennek mik a követ-

kezményei. Az olimpia nekem hihetetlen sokat

adott. Nagyon sok munka és kitartás van mö-

götte, az, hogy nem adtam fel. Nagyon elégedett

vagyok, hogy ezt végre elértem és mondhatni,

életem célja vált valóra… Boldog vagyok!

• 2001-ben már világbajnok voltál.
Mindig ott lebegett a szemed előtt,
hogy hiányérzeted lesz, ha nem nyersz
olimpiát?
- Mindig bennem volt, hogy én olimpiai

bajnok szeretnék lenni, de 2008-ban,

amikor nem jutottam ki Pekingbe, azt

gondoltam, hogy ez már nem fog sike-

rülni. De találkoztam a férjemmel, és ő

adott nekem egy olyan pluszt, hogy el-

hittem, hogy ha nem adom fel, akkor le-

hetséges. Ez tényleg arról szól, hogy ha

te akarod, ha mindent megteszel érte,

akkor meg lehet csinálni! Fontos, hogy

ha valami nem sikerül, ne másokban keressük a

hibát!

• Ahogy körbejárt az aranyérem a gyerekek kö-
zött, láttam, hogy időnként oda-oda pillantasz,
hogy megvan-e még…
- (nevetve) Igen oda-oda nézegetek, mert any-

nyira a szívemhez nőtt. Nem minthogyha attól

félnék, hogy bármi történik vele… Van egy

olyan rossz szokásom, hogy nem kötődöm tár-

gyakhoz, de úgy tűnik, hogy ezt az elvemet

most fel kell adnom. Azért is olyan fontos ez

az érem, mert a férjemmel közösen értük el ezt

a sikert.

• Mit tanácsolsz azoknak a fiataloknak, akik
arról álmodoznak, hogy egyszer nekik szól
majd a Himnusz az olimpián?
- Azt, hogy higgyenek benne, hogy meg tudják

csinálni! Ne törődjenek azokkal, akik azt

mondják, hogy nem! Minden napodat úgy kell

élni, hogy elhiszed, sikerülni fog, és bár elcsé-

peltnek hangzik, de ne adják fel soha! Ha 2004-

ben vagy 2008-ban feladtam volna, most nem tar-

tanék itt… Van, hogy az ember elgyengül, és úgy

érzi, hogy nem tudja tovább csinálni, de a lényeg,

hogy ebből fel kell állni. Ez teszi naggyá a spor-

tolót.

• Hol leszel 2016 nyarán, a riói olimpia idején?
- Még nem tudom, hogy hol leszek. Egyeztetnem

kell a férjemmel, mert szeretnénk családot ala-

pítani. Szeretnék kajakozni, ha tudom a civil

életem mellett csinálni. Sok mindent kell meg-

tervezni. A fejemben már kavarognak az ötletek,

hogyan is lehetne.

• Tavaly amerikai színekben indultál a vb-n,
ha ott leszel Rióban, biztosan Magyarországot
képviseled majd?
- Úgy tervezem, hogy magyar színekben indulok,

de soha nem mondom, hogy soha! Majd meg-

látjuk…

• Köszönöm az interjút! Sok sikert kívánok a
pályafutásodhoz és a családalapításhoz!
- Köszönöm szépen!

I
mmáron negyedik alkalommal vol-

tunk a Szabolcs megyei Ajak fellépő

vendégei augusztus első hétvé-

géjén. Ők már 6. alkalommal rendezik

meg a hagyományos lakodalmas fesztivált és vő-

félytalálkozót. Igazi esküvő, annak minden ve-

lejárójával.

Nagy izgalommal készültünk, hiszen nagyon

sok tánccsoport van jelen minden évben határ-

ainkon innen és túl.

Alighogy megérkeztünk és elfoglaltuk a he-

lyünket, máris „fellépő” programunk volt: tánc-

ruhába öltözve, menetben indultunk a vőlegé-

nyes házhoz, vittük a jegyinget, gatyát, hogy a

vőlegény másnap illendő viseletben kérje ki

mennyasszonyát. Utána kínálás, tánc.

Másnap, reggeli után ismét táncruhában – alig

38 oC-os melegben – indultunk a mennyasszonyt

kikérni. Útközben megállók, kínálás, tánc, kínálás,

tánc… Visszaérkezve a színpadhoz, esküvő –

IGAZI –, s délután jött a fellépés. Izgalom, meleg,

gyors átöltözés, következő tánc. Vacsora után igazi

csemege volt a fellépők jutalma: a Csík zenekar

nagyszerű koncertjét láthattuk testközelből.

Másnap délelőtt az ökumenikus

misén és körmeneten tapasztalhattuk

meg a még mindig csoportösszehozó

és megtartó erőt. Ebéd után követke-

zett a vőfélytalálkozó, mely színes és érdekes

volt. Majd csomagolás és pakolás a buszba, s

elköszönve vendéglátóinktól indultunk haza.

Már most meghívtak bennünket jövőre, amely

csoportunknak az 5. alkalom lesz. Reméljük,

hogy a számunkra jubileumi, 5. alkalommal is

olyan sikert aratunk, hogy vendéglátóink ismét

így búcsúztassanak minket: „ Jövőre, Veletek,

ugyanitt!”

Sziget Néptánc Egyesület Vezetősége

Ismét Ajakon jártunk

Városunkban járt a női kajak négyes tagjaként Londonban 500 m-en
olimpiai aranyérmet szerző Fazekas-Zur Krisztina. Az Egyesült

Államokban élő négyszeres világ-, hatszoros Európa- és immáron
egyszeres olimpiai bajnok a Kis-Dunai Sportegyesület fiataljainak
mesélt élményeiről és tanácsokat adott, hogyan érhetnek fel a
csúcsra. Amíg a jövő sztárjai a fényesen csillogó éremmel fotóz-
kodtak, én is kifaggattam Fazekas-Zur Krisztinát, mi a siker titka.
(Riporter: Kulcsár András, a Lakihegy Rádió munkatársa.)

Kovács Attila képviselő köszönti az olimpiai bajnokot
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Indul a mandula...
V

éget ért a nyári időszak az Öt Elem Wushu Egyesület tagjainak. A kéktói szabadtéri tréningek után vissza-

tértünk termünkbe, hogy napfénnyel feltöltődve, újult erővel ugorjunk neki az ősszel induló versenyidősz-

aknak.

Továbbra is sok szeretettel várjuk kiscsoportunkba a 4-8 éves korosztályt. Foglalkozásainkon sok játék és képes-

ségfejlesztő gyakorlat képezi a gyerektorna anyagát. 

Időpont: hétfő és péntek 18.00-19.00-ig.
Tagfelvételt hirdet az egyesület a 8-14 éves korosztály számára is. Itt az edzéseken az ifjúság fokozatosan elsajátítja

a thai box alaptechnikáit, és ízelítőt kap a vegyes harcművészetek rejtelmeiből. 

Időpont: hétfő és péntek 17.00-18.00-ig. Az aktív versenyzők közül néhányaknak lehetőségük lesz részt venni szerdánként 17.30-18.30-ig különedzésen.

Várjuk továbbá leendő felnőtt harcosaink jelentkezését is 15 éves kortól. Magas színvonalú oktatást biztosítunk képzett

edzőkkel. Edzéseinken tradícionális muay thai és modern kick-box alapokat tanítunk ötvözve a shaolin kung-fu és a

kyokushin karate repertoárjával és edzésmódszereivel, valamint a brazil jitsu földharc technikáival.

Időpont: hétfő 19.00-20.30-ig, szerda 17.30-19.00-ig, péntek 19.00-20.30-ig.

Helyszín: FTF – Szigethalom, Karinthy u. 9.

Minden korosztály számára garantált az erő, a gyorsaság és az állóképesség fejlődése, a kitartás, az önbizalom,
a fegyelem és a figyelem javulása.

További információk a 06/20 513-5829-es telefonszámon Nagy Kálmán edzőnél.

BABA-MAMA KLUB ÉVNYITÓ
szeptember 12-én, szerdán 10 órakor 

a Városi Szabadidőközpontban.

Érdeklődni lehet: 06/20 237-2519.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk szerdánként 10-12 óra között!

Szeretettel várjuk a civil szervezetek vezetõit,
tagjait, illetve a helyi civil élet iránt érdeklõdõket

a következõ civil fórumra.

Idõpontja: 2012. szeptember 28. (péntek) 17 óra
Helyszín: Városi Szabadidõközpont – Zöld terem

Szigethalom, Sport u. 4.

Helytörténeti Gyűjtemény (Szigethalom, Fiumei u. 48.)

Szüreti családi nap 2012. szeptember 22. szombat
10 – 17 óráig

Programok:
10:00 Kiállítás megnyitó: Mester és tanítványai – Nemezek és gyöngyök 

Időszakos kiállítás: Cipész mesterek Szigethalmon
Szőlőszüret, préselés, mustkóstolás, vendéglátás, nudli készítés, kézműves foglalkozások

(nemezelés, ékszerkészítés, hangszerkészítés), népi játékok, póni lovagoltatás.
Oktatási intézmények és családok részére egész napos program keretében kézműves foglalkozások.

Belépő: 400 Ft/fő
A belépő tartalmazza a programokon való részvételt, vendéglátást, a Gyűjtemény megtekintését és támogatását.

Érdeklődni a 06/70 380-7681-es telefonszámon lehet.

C
iv

il 
Fó

ru
mVII. Városi BálVII. Városi Bál

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
Szigethalom Város jótékonysági báljára.

Idõpont: 2012. október 13. (szombat) 19 óra
Helyszín:

Gróf Széchenyi István
Általános Iskola

2315 Szigethalom, Thököly u. 37.
Jegyek kaphatók:

Városi Szabadidõközpont
Szigethalom, Sport u. 4.
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Szeptember:

Augusztus 21. és szeptember 30. között

Nógrády Andor nyugalmazott középiskolai

tanár népdalok, balladák ihlette linómetsze-

teiből készült Nép-Dal-Kép című kiállítást

tekinthetik meg rendezvénytermünkben. 

A fenti kiállítás méltó környezetet biztosít

szeptember 20-án, csütörtökön 14 órakor

Kovács Marianna népmesemondónak, aki

iskolás gyermekeknek mesél majd. Erre a

programra a két települési általános isko-

lából hívunk meg tanulókat, csatlakozva

ezzel a Népmese Napja országos rendez-

vénysorozathoz.

Szeptember 21-én délelőtt az Autó-

mentes napon a könyvtári asztalnál színe-

zőkkel, kirakókkal, logikai játékokkal várjuk

a gyermekeket!

Októberi előzetes:

Október 1. és október 31. között Takács

Mari gyerekkönyv-illusztrátor alkotásait te-

kinthetik meg rendezvénytermünkben. 

Az alkotó foglalkozást is tart majd Papír-

színházas mesék címmel október 2-án 14

órakor második osztályos tanulóknak. A gye-

rekeket ebben az esetben is a két általános

iskola diákjai közül hívjuk meg.

Az októberi könyvtári hét keretein belül

két programmal várjuk olvasóinkat és az ér-

deklődőket. 

Október 2-án 10 órakor Figura Ede elő-

adóművész Madárijesztő szerelem című

zenés előadásával várjuk könyvtárunkba a

nagycsoportos óvodásokat. 

Október 5-én 17 órakor Monspart Sa-

rolta tájfutó világbajnok lesz a vendégünk.

A kiállítások a könyvtár nyitvatar-

tási idejében díjmentesen látogatha-

tóak!

Programjainkról részletesebben hon la -

punkon (www.hgvk.hu) tájékozódhatnak!

A HEGEDÜS GÉZA VÁROSI KÖNYVTÁR 2315 Szigethalom, József A. u. 59.
Tel.: 06/24 514-810
Fax: 06/24 514-811

www.hgvk.hu

PROGRAMJAI

2012. október 5-én, pénteken 17 órai kezdettel 

Monspart Saroltával

„Mozdulj mindenKOR! –
aktivitás időskorban” címmel

Helyszín: Hegedüs Géza Városi Könyvtár rendezvényterme
(2315 Szigethalom, József Attila u. 59.)

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

A program ingyenes!Ta
lá

lk
oz

ó 
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Idén már 15 tagtársunk vett részt a Ba-

ranya és Tolna megye legszebb helyeit fel-

kereső túráinkon. A bázisunk idén a sváb

„Hollókőnek” is be-

cézett Feked volt.

Szépen felújított és

olcsó (2.000Ft/fő)

turistaháza fogadta

be a Szigethalmi TE

kompániáját. A

programunkat úgy

állítottuk össze,

hogy a túrák mel-

lett neves törté-

nelmi és építészeti

emlékeinket is fel-

kerestük. No, és a

végén a Szálkai-tó

üdítő vizében még

fürödtünk egy na-

gyot. (Kapaszkodj

meg olvasó – 300 forintért!)

Az első nap felkerestük a Ferde-víze-

sést a kies Óbányai-völgyben, megcso-

dáltuk a tojásmúzeum furmányosan dí-

szített tojásait is, fejet hajtottunk Rocken-

bauer Pál sírjánál. 

Második nap egy kellemes kis túra a

Geresdi-dombságban, míg a harmadik

nap másztuk meg a Mecsek legmaga-

sabb csúcsát, a Zengőt! (Amilyen me-

redek az a fránya út felfelé, én szó sze-

rint másztam!)

Végül negyedik napra maradt a Meleg-

mányi-völgy, a Mecsek legszigorúbban

védett része. Ez a völgy híres a lépcsős

vízeséseiről, na és arról, hogy minden

évben itt nyílnak először vadvirágok…

Ez a völgy hazánk „téltemetője”. Végül

zárásként jött a fürdőzés!

Jó volt együtt! Jó volt együtt sportolni,

nevetni, együtt szurkolni olimpikonja-

inknak! Bizony erre van szüksége hazánk

polgárainak. A közösségre, az összetar-

tozás érzésére…

Nád Béla 
a Szigethalmi TE

tiszteletbeli elnöke

Amai társadalom nagy deficitje a tartalmas és
nívós programokat kínáló mikroközösségek hiá -
nya. Ezért is indítottuk el 2 éve a közös nyári ván-

dorlásokat a szigethalmi természetbarátok számára.

E
gyesületünk – a Szigethalmi TE tagsága, különösen

Katona Gábor, a mostani rendezvény főszervezője –

igencsak szívén viseli a Csepel-sziget turizmusának fej-

lesztését. Legfőbbképpen a bakancs és kerékpáros turiszti-

kának szeretnénk bemutatni a mi szigetünk látnivalóit. 

Idén Csepelen rendezzük meg a hagyományos „Szigetor-

szági” Turistatalálkozót. Aki részt kíván venni ingyenes (ma

már ez ritka, mint a fehér holló) rendezvényünkön, azt sze-

retettel várjuk szeptember 15-én a Csepel SC Sporttelepén

(1212 Budapest, Béke tér 1.) 9 és 11 óra között. 

A rendezvény keretében városismereti versenyt is szerve-

zünk 2 és 4 fős csapatok számára. Az első 3 helyezett kupát,

a többiek emlékkitűzőt kapnak.

Akinek felkeltettük érdeklődését, az Katona Gábortól

kaphat további információkat a 06/20 210-8471-es számon,

illetve a katgabor2@gmail.com e-mail címen!

Szeretettel várunk benneteket a Szigetországban!

A Szigethalmi TE tagsága nevében
Nád Béla

a „Szigetország”
északi csücskébe

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: hé�őtől péntekig 8‐17 óráig, szombaton 9‐12 óráig.

Új címünk: Dunaharasz�, 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

Októbertôl felnôtt
angol, német, spanyol nyelvtanfolyamok

Szigethalmon,

a Kids Club nyelviskolában.

Info: budbetti@yahoo.com

Tel.: 06/20-976-9252

Invi
tálá
s

Együtt, vidáman, hazai tájakon!
– Egyesületünk vidám és eseménydús együtt nyaralása –



Szigethalmi Híradó – 2012. szeptember 15

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

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.
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Felajánljuk segítségün -

ket, hogy szeretett hozzá-

tartozója elvesztésének

nehéz időszakában a te-

metés megszervezése

minél egyszerűbb, a költ-

ségei minél alacsonyab -

bak, lebonyolítása minél

méltóbb legyen.

Forduljon hozzánk biza-

lommal!

Munkatársaink minden -

ben segítségére lesznek

annak érdekében, hogy a

végső búcsú az elvárt

méltósággal teljesüljön.

Teljeskörű szolgáltatással

állunk rendelkezésére,

minden temetkezéssel

kapcsolatos ügyet egy helyen tudnak elintézni.

Irodánk: Szigethalom, Szabadkai u. 71.

(A Takarék Szövetkezet mellett, az Orvosi Rendelővel szemben).

Nyitva tartás: 8-16 óráig

Ügyintéző: Reményi Sándorné Edit

Telefon: 06 30 947 8085

Ügyeleti telefon: 06 30 913 8172
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