
2013. július

XXIII. évfolyam 7. szám
Ingyenes havilap

Diákjaink látogatása a
lengyel testvérvárosban

Beszámoló
a 6. oldalon



Szigethalmi Híradó – 2013. július2

A JÚNIUSI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA
Június 6-ai ülés

A képviselő-testület 11 fővel kezdte meg ülését.
Sürgősségi indítvánnyal a Szigethalom Város Ön-
kormányzat adósságkonszolidációjával kapcsolatos
előterjesztés, valamint a GET-Energy Kft. javaslata
pályázati önrészhez napirend került felvételre, ezzel
együtt a testület összesen 17 napirendi pont tárgya-
lásáról döntött. 

A két ülés között történt eseményekről szóló tá-
jékoztatót a képviselők elfogadták, majd egyhan-
gúlag döntöttek arról, hogy a Sportpálya területét
ingyenesen biztosítják a Családokért Tisztán Alapít-
vány, illetve a Superior Language School 2013. au-
gusztus 20-án megrendezésre kerülő rendezvé-
nyére. A lejárt határidejű határozatok végrehajtá-
sáról szóló beszámoló szintén elfogadásra került.

A Get-Energy Magyarország Kft. részére – a pá-
lyázati önrész biztosítása érdekében – a testület
többségi szavazattal az ÉGSZÖV területét felaján-
lotta megvételre azzal, hogy a Kft. pozitív válasza
esetén a képviselő-testület a napirendet újra meg-
tárgyalja. Ezt követően született döntés arról, hogy
abban az esetben, ha a GET-Energy Kft. a neki vé-
telre felajánlott ÉGSZÖV területére igényt tart,
akkor a volt laktanya területén lévő összes intéz-
mény és a Gróf Széchenyi Általános Iskolát kiszol-
gáló napelem pályázatát a testület támogatja. 

A civil és sportszervezetek, valamint az Alapítvá-
nyok támogatásáról, illetve azok konkrét összege-
iről született döntés a www.szigethalom.hu web-
oldalon megtekinthető.

A képviselő-testület a Dél-Pest Megyei Víziközmű
Szolgáltató Zrt-vel kötendő bérleti- üzemeltetési
szerződést elutasította, majd többségi szavazatokkal
támogatta Novák Sándor r.őrnagy Tököli Rendőrőrs
őrparancsnoki beosztásba történő kinevezését. 

Ezt követően az oktatási intézmények Alapító
Okirat módosításaira került sor, melyben a képvi-
selő-testület részéről teljes egyetértésben az alábbi
döntések születtek:

1.) Az önkormányzat működtetésében lévő két
köznevelési intézmény elnevezésében a székhely-
település megjelenítését támogatja.

2.) A jelenleg Gróf Széchenyi István Általános Is-
kola Szigethalmi Széchenyi István Általános Isko-
lára történő átnevezését nem támogatja, javasolja
a Szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Is-
kola megnevezés Alapító Okiratban történő meg-
jelenítését.

3.) A Szigethalmi Szent István Általános Iskola
Alapító Okirat tervezetében a Köznevelési alapfel-
adatok (2315 Szigethalom, Szabadkai út 64. szék-
helyen) nappali rendszerű általános iskolai ne-
velés-oktatás alcím alatt a felső tagozat helyesen:
(3-8 évfolyam), és a Köznevelési alapfeladatok
(2315 Szigethalom, József Attila utca 47. telephe-
lyen) címszó alatt a nappali rendszerű általános is-
kolai nevelés-oktatás alcím alatt az alsó tagozat he-
lyesen: (1-3. évfolyam).

A Négyszínvirág Óvoda létszáma – szintén egy-
hangúlag – 2013. június 1-jétől  2014. március 31-
éig 1 fő gazdasági ügyintézői álláshellyel bővítésre
került, míg ugyancsak egyetértésben született
döntés a Hegedüs Géza Városi Könyvtár részére a
2012. évi személyi jövedelemadó 1%-át felajánló
magánszemélyektől befolyt 803.000 Ft felhasználá-
sáról, ami a könyvtár építkezésének további mun-
kálataira fordítandó.

A szünet után a Szikő Kft. jogállásának rende-
zése napirendnél a képviselő-testület döntött a
könyvvizsgálói feladatok ellátásáról, valamint elfo-
gadta a Kft. alapítói jogkörben hozott döntéseit,
miszerint beolvadásra került a Szigethalom Város-
fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Fele-
lősségű Társaságba, így jogutódként a Szigethalom
Városfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság székhelye: 2315 Szigethalom,
Kossuth L. utca 10.,  telephelye: 2315 Szigethalom,
Móra Ferenc utca 1.

Döntés született arról, hogy a köztemető üzeme-
lőváltásra kiírt meghívásos pályázat kapcsán a Vá-
rosi Köztemetőben található iroda épület 2005. évi
értékére vonatkozóan igazságügyi szakértői véle-
mény elkészítésére árajánlat kerüljön bekérésre. 

Ezt követően középiskolai ösztöndíj pályázat ke-
rült kiírásra, amely megtekinthető a www.sziget-
halom.hu honlapon, valamint a Szigethalmi Híradó
jelen számában a 3. oldalon.

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 50.000 Ft egyszeri támogatást állapított
meg gyermekek részére a Kempo edzőtáborban
való részvétel céljára.

Teljes egyetértésben hozott döntést a testület
arról, hogy a Pest Megyei Kormányhivatalhoz átke-
rült államigazgatási feladatok ellátásához kapcso-
lódó önkormányzati tulajdonban lévő ingó vagyo-
nelemeket térítésmentesen átadja a Pest Megyei
Kormányhivatal részére, majd a Kormányhivatal tör-
vényességi felhívására megalkotta az Önkormányzat
2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.18.)
számú rendeletét, ezután pedig Szigethalom Város
Önkormányzat adósságkonszolidációjával kapcso-
latosan határozott, hogy a költségvetési törvényben
írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam
által történő átvállalását igénybe kívánja venni.

Az ülés utolsó napirendjeként született döntés
arról, hogy a 2013. évre tervezett városnapokat az
önkormányzat megtartja az árvízi helyzet ellenére.

Június 20-ai ülés
A képviselő-testület 11 fővel kezdte meg ülését.

Sürgősségi indítvánnyal a KEOP vízminőség-
javítási pályázat önrész biztosítása előterjesztés, a
DPMV Zrt. 2012. évi bérleti szerződés kiegészítése
napirend felvételre, míg a kiküldött meghívóban
szereplő adóigazgatási feladatot ellátó köztisztvi-
selők anyagi érdekeltségéről szóló rendelet meg-
alkotása napirend levételre került, így a nyílt

ülésen a testület összesen 22 napirendi pont tár-
gyalásáról döntött. 

A díszpolgári és egyéb elismerő címek adomá-
nyozását megelőző rövid vita után a testület az
alábbi címeket adományozta:

Díszpolgári címet
HARASZTI BÉLA cukrászmester részére,
Szigethalom közösségi életéért díjat a
SZIGETHALMI Teljesítménytúrázók Egyesület
részére,
Szigethalom településfejlesztéséért díjat 
SÁRKÖZI FERENC részére,
Szigethalom Sportolója díjat
a) 14 év alatti gyermek kategóriában 

BECSKEHÁZI KATA ÉVA részére 
b) 14-18 év közötti ifjúsági kategóriában 

CSÁKI SZABRINA részére
d) 18 év feletti már nem aktív kategóriában

SZTRAPKÓ NORBERT részére
Következő napirendként az Önkormányzat a Szi-

gethalom Városi Köztemető üzemeltetési feladata-
inak ellátásával az ELOHIM Kft. (2351 Alsónémedi,
Nap u. 2.) szolgáltatót bízta meg 2013. augusztus
1-jétől 15 évre. 

A képviselő-testület a SZIKŐ Nonprofit Köz-
hasznú Kft. Felügyelő Bizottsági működésével kap-
csolatos cégbírósági végzés végrehajtása ügyében
nem foglalt állást, majd meghatározta, hogy a
SZIKŐ Szigethalom Közmű Üzemeltető Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság beolva-
dása után a jogutód Szigethalom Városfejlesztő és
Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tár-
saság nem közhasznú jogállású, és mint jogutód
döntött a feladat- és tevékenységi köreiről, melyek
megegyeznek az eddigiekkel. Titkos szavazással
megválasztásra került a Szigethalom Városfejlesztő
és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tár-
saság ügyvezetője Kungli Ferenc, majd a Felügyelő
Bizottság tagjai: Adorjánné Csapó Gyöngyi, Deák
Gábor, Kerepesi Nándor, Kovács Attila, Porkoláb
Zoltán és Zelenák Tibor. Ezt követően egybehangzó
igen szavazatokkal született döntés a SZIKŐ Sziget-
halom Közmű Üzemeltető Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság beolvadása után lét-
rejött jogutód Szigethalom Városfejlesztő és Üze-
meltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
nyitó vagyonmérleg tervezetének elfogadásáról, il-
letve az alapítói döntések jóváhagyásáról, valamint,
hogy az önkormányzat székhely céljára felajánlja és
engedélyezi ingyenes haszonkölcsön jogcímen a tu-
lajdonában lévő 2315 Kossuth Lajos utca 10. szám
alatti ingatlan használatát, és telephely céljára a
2315 Móra Ferenc utca 1. szám alatti ingatlan hasz-
nálatát. A két Kft. egyesülési szerződésének és a Szi-
gethalom Városfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának
jóváhagyása szintén teljes egyetértésben született.

A Szociális szolgáltatási rendelet módosítását,
mint előterjesztő a polgármester visszavonta, majd
a 2013. augusztusi ülésen kerül megtárgyalásra. 
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KÖZÉPISKOLAI ÖSZTÖNDÍJ

PÁLYÁZAT
Szigethalom Város Önkormányzata 2013. évre pályázatot hirdet a szigethalmi,
középiskolai tanulmányokat folytató diákok támogatása céljából.

A pályázati kiírásnak megfelelt pályázók közül 2 fő első helyezett 6.000
Ft/hó, a többi megfelelt pályázó 3.000 Ft/hó összegű támogatásban
részesül 2013. szeptember 1-jétől 2014. augusztus 31-éig.

Pályázati feltételek:
• Önéletrajz benyújtása
• A pályázó 10 éves kora óta rendelkezzen szigethalmi állandó bejelentett
lakóhellyel
• Nappali tagozaton folytassa tanulmányait
• Kilencedik osztályt végzett tanuló legyen
• Középiskolai tanulmányi átlaga 4,4-nél rosszabb nem lehet

A pályázat benyújtásához szükséges:
• Kilencedik évfolyam első, második félévi bizonyítványának másolata
• Lakcímkártya bemutatása
• Pályázó által megadott számlaszám

A pályázat benyújtási határideje: 2013. július 31. (szerda) 16.00

A pályázat benyújtása:
• a hivatal ügyfélfogadási idejében a Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

(2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.) Titkárságán

Pályázatok elbírálásának határideje:
• a 2013. augusztus 29-ei képviselő-testületi ülés

A pályázatok elbírálása a tanulmányi eredmények és a szociális helyzet
egyidejű figyelembe vételével történik. Az ösztöndíj összege utólag, minden
hó 5-éig a pályázó által megadott számlaszámra kerül átutalásra. A nyertes
pályázók kiértesítése levélben történik a döntést követően. A pályázati kiírás
megtekinthető a www.szigethalom.hu honlapon is.

A képviselő-testület a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról, valamint a családtámogatás
helyi rendszeréről szóló 14/2010. ( V.27.) önkor-
mányzati rendelet módosítását minősített többség
hiányában nem fogadta el. 

A következőkben elfogadásra került Szigethalom
Város 2013. évi Helyi Esély egyenlőségi Programja,
valamint a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Tár -
su lás Társulási Megállapodásának módosítása.

Egyhangú pozitív döntés született a (Mű út –
Volán buszforduló) gyalogátkelőhely, valamint a Mű
úti – Penny Markettől a Széchenyi utcáig terjedő –
egy oldalon kiépítésre kerülő – járdaszakasz terve-
zési, engedélyeztetési munkálatainak elvégzésére
árajánlatok bekérése ügyében. 

A képviselő-testület többségi szavazatokkal dön-
tött arról, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-
nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tu-

lajdonában lévő szigethalmi ingatlanok ingyenes
önkormányzati tulajdonba adását.

A szünet után a képviselő-testület 12 fővel foly-
tatta a munkát, majd tájékoztatások következtek az
adók, pótlékok, bírságok és az adók módjára behaj-
tandó köztartozá sokról, a 100 eFt feletti kö telezett -
ség vállalásokról és a likviditási helyzetről. Ennek
következ té ben 2 db kétheti lekötésű betét újraköté -
sének feloldásáról, és a szeptemberben beérkező
adóbevételek lekötéséről, majd esedékessége
esetén – a Szabadkai utca kivitelezésének befeje-
zése után – a vállalkozó kifizetésére történő felhasz-
nálásáról döntött a testület.

A következő napirendi pont – Halaszthatatlan in-
formatikai fejlesztés – tárgyalását a 2013. augusz-
tusi ülésére áthelyezte a testület.

Szintén újra tárgyalásra kerül augusztus hó-
napban a képviselői iroda kialakítása című napirend.

A Szigethalom Város Önkormányzat adósságkon-
szolidációs szerződés napirend tárgyalása során fel-
hatalmazást kapott a polgármester a Magyar Állam,
Szigethalom Város Önkormányzata és a Raiffeisen
Bank Zrt. közötti Tartozásátvállalási szerződés a
„Szigethalom Város Fejlesztési” elnevezésű
HU0000339502 sorozatszámú kötvényekhez kap-
csolódóan, valamint nyilatkozat aláírására.

A két ülés között történt eseményekről szóló tá-
jékoztatót, valamint a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők
többségi szavazatokkal elfogadták, majd utolsó na-
pirendként döntés született a KEOP-1.3.0/09-11
kódszámú pályázati konstrukcióban benyújtandó
„Szigethalom vízének átvétellel történő minőség-
javítása” című pályázat elnyerése esetén az önkor-
mányzati önrész összegének a költségvetésében
történő elkülönítéséről.

Tisztelt Szigethalmi Lakosság! 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal
2013. augusztus 2-áig

IGAZGATÁSI SZÜNETET tart.
A szünet ideje alatt a Hivatal

ügyeleti rendszerben működik
az ügymenet zavartalan ellátásával.

Megkérünk minden kedves ügyfelet –
amennyiben nincs halaszthatatlan

elintéznivalója –, hivatalunkat
2013. augusztus 2-a után keresse fel!

Megértésüket köszönjük!
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Étkezési térítési díj befizetése
a Négyszínvirág Óvodában

Tisztelt Szülők!

Az étkezési té-
rítési díj rende-
zésének meg-
könnyítése ér-
dekében 2013

szeptemberétől már 2 helyszínen
történik a befizetés. A Narancs és
a Piros Óvodába járók továbbra is
a Narancs Óvoda épületében, a
Sárga, Zöld és Kék Óvodába járó
gyerekek étkezési díját a Sárga
Óvodában 
(Szabadkai u. 101-103.) fizethetik
be. A befizetési napokon reggel
700 órától délután 500 óráig várjuk
majd Önöket.

Tasnádi Tünde
intézményvezető



Rendőrségi tájékoztató
2013. június hónapban Szi-

gethalom illetékességi terü-
letén gépkocsi lopás és gépkocsi
feltörés nem történt. Betöréses
lopás 3 volt a József Attila, a Kos-
suth Lajos és a Rákóczi utcákban.
Az ismeretlen elkövetők 2 esetben
ablak befeszítésével, 1 esetben te-
tőbontással jutottak be az ingatla-
nokba. Rablás bűncselekményt
nem jelentettek felénk. 

A Szigetszentmiklósi Rendőrka-
pitányság eljárást indított a Btk.
316. § (1) bekezdésébe ütköző és
a (2) bek. d pontja szerint minő-
sülő szabálysértési értékre dolog
elleni erőszakkal elkövetett lopás
vétségének megalapozott gyanúja
miatt T. István 52 éves szigetszent-
miklósi lakos ellen, aki 2013. jú-
nius 4-én a délelőtti órákban a
Dunaharaszti-felső HÉV állomás
kerékpártárolójából egy lelakatolt
mountain bike típusú kerékpárt
tulajdonított el. A lopással okozott
kár 32.000 Ft. Cselekményét a tér-
figyelő kamerarendszer rögzítette.
Gyanúsítotti kihallgatása során a
terhére rótt bűncselekmény elkö-
vetését elismerte. 

K. Ferenc 65 éves halásztelki
lakos tett feljelentést ismeretlen
tettes ellen, aki 2013. május 31-én
lakásából eltulajdonított egy
kombi gáz cirkót. A nyomozás
során megállapítást nyert, hogy a
bűncselekmény elkövetésével T.
László 34 éves lakcím nélküli sze-
mély gyanúsítható megalapo-
zottan. Nevezetett hatóságunk
2013. június 4-én elfogta, majd
gyanúsítottként hallgatta ki, az el-
tulajdonított gázcirkó pedig lefog-
lalásra került. Kihallgatását köve-
tően őrizetbe vettük, és kezdemé-
nyeztük előzetes letartóztatását.

Szintén a Bűnügyi Osztályunk
folytat eljárást dolog elleni erő-

szakkal elkövetett betöréses lopás
vétségének gyanúja miatt V.
Sándor 40 éves tököli lakos ellen,
aki 2013. május 1-jén a délelőtti
órákban behatolt egy tököli ház
melléképületébe lakatpánt lefe-
szítésével, és onnan eltulajdoní-
tott egy szürke színű férfi cam-
ping kerékpárt. Az elkövető ki-
hallgatása folyamán a terhére rótt
bűncselekmény elkövetését elis-
merte. 

Szigethalom város területéről az
adott időszakban öt balesetet je-
lentettek a kapitányság ügyelete
felé. Ebből négy volt személyi sé-
rüléses, egy pedig anyagi káros. 

Az egyik reggel nyolc órakor
egy 37 éves dunaharasztin lakó
hölgy vezető a Csokonai utcában
haladt a Thököly utca felől, és a
Dobó Katica utcai keresztező-
désnél az „elsőbbségadás köte-
lező” jelzőtábla ellenére nem
adott elsőbbséget a védett úton
haladó másik személygépkocsinak
és összeütköztek. A gépjármű-
vekben egy hat és egy tizenkét
éves gyermek sérült meg, az el-
sődleges orvosi vélemény alapján
könnyen.

Az egyik délután fél négykor
egy 38 éves budapesti illetőségű
női vezető a Jysk Áruház parkoló-
jából jobbra kis ívben szeretett
volna kikanyarodni a Mű útra, és
a „Stop, elsőbbségadás kötelező„
táblánál nem adott elsőbbséget a
kerékpárúton a taksonyi híd irá-
nyából közlekedő kerékpárosnak.
A 66 éves szigethalmi kerékpárost
a mentők a Merényi Kórházba
szállították, az elsődleges adatok
alapján könnyű sérülésekkel.

Ezt a balesetet megelőzően
ugyanezen a napon 13 óra után
pár perccel a Mű úton a Mozdony
utcánál egy taksonyi 60 éves férfi
személygépkocsijával a híd irá-
nyába haladt, és ennek során az út

mellett álló járművet került ki. A
manőver közben átment a menet-
iránya szerinti baloldalra, és ott
összeütközött a vele szemben sza-
bályosan közlekedő személygép-
kocsival. Az ütközés során a vétlen
kocsi még nekicsapódott egy
másik tehergépjárműnek. Az
okozó gépkocsivezetőt a mentők
korházba szállították. A sérülés
mellett a részes gépkocsikban je-
lentős anyagi kár is keletkezett.

Az egyik este 22 óra előtt pár
perccel egy 20 éves motorkerék-
páros a Duna soron haladt a Mű
út felől. Haladása során a Fiumei
utcánál elvesztette uralmát a mo-
torkerékpár felett és elcsúszott. Az
elsődleges adatok alapján a vezető
súlyos, míg utasa könnyű sérülé-
seket szenvedett. A motorke-
rékpár vezetője ittas volt, így in-
tézkedés történt, hogy tőle a to-
vábbi vizsgálatok céljából a vért a
korházban levegyék.

Az anyagi káros baleset sajnos
megint a Mű úton lévő Gyümölcs-
halom üzlet pakolójában történ.
Már korábban is előfordultak itt
balesetek. Rendkívül veszélyes ez
a kereszteződés, amit csak fokoz
az üzlet parkolójába kanyarodók
nagy száma. Kérünk minden arra
közlekedőt, hogy rendkívül körül-
tekintően közlekedjen az úton, va-
lamint a mindig forgalmas parko-
lóban.

Nem olyan régen arra kértük a
szülőket, hogy a nyár veszélyeire
készítsék fel gyermekeiket, és kí-
sérjék figyelemmel a szünidős te-
vékenységüket. A szünet gond-
talan napjaiból már nem sok van
hátra, és kezdődik megint az is-
kola. Ez új veszélyeket rejt ma-
gában, ezért most arra kérjük
Önöket, hogy ezekre is készítsék
fel gyermekeiket.

Szigetszentmiklósi 
Rendőrkapitányság

Szigethalmi Híradó – 2013. július4
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Rendőrségi nyílt napon jártunk
Május 29-én a gyermeknap alkalmából meghir-

detett nyílt napon iskolánk 5.c és 7.a osztálya
ellátogatott a Szigetszentmiklósi Rendôrkapitány-
ságra. A diákok betekintést nyertek a rendôrségen
folyó munkába, bepillantottak a rendôrök életének
mindennapjaiba, sétát tettek a Kapitányság épüle-
tében, bôrükön érezhették a fogda puritánsá -
gát, beülhettek a rendôrautóba, bekapcsolhatták

a szirénát, és saját magukon is érezhették a bilincs
szorítását. 
A látogatás egy bûnmegelôzési kisfilm megtekinté-
sével és hasznos tanácsokkal zárult.
Köszönjük a Szigetszentmiklósi Rendôrkapitányság
meghívását és Skrinyár Józsefné rendôr törzszászlós
asszonnynak a színvonalas elôadást és lebonyolítást!

Mucska Gábor, a 7.a osztályfônöke
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ASzigethalmi Gyermekek Mosolyáért Alapítvány kuratóriuma ha-
gyományaihoz híven az idei tanévzáró ünnepélyen is átadta a Szi-
gethalmi Széchenyi István Általános Iskola kiváló diákjainak és az

„Év tanárának” a díjakat.

Az „Év tanulója”
az alsó tagozaton: Nagy Zsófia 4.a,
a felső tagozaton: Molnár András 8.b,

az „Év sportolója”:
Becskeházi Kata 3.d,
Házi Dániel 8.a,

az „Év közösségi tanulója”:
Beta Hajnalka 8.b osztályos tanuló lett.

Az „Év tanára”díjat
Kartali István tanár úr vette át.

Gratulálunk a díjazottaknak!
Igazgatóság

Szigethalmi Gyermekek Mosolyáért
Alapítvány 2012. évi beszámoló

Bevételek:
NAV 1% támogatás                       285.876 Ft
Egyéb támogatások, bevételek         520.906 Ft

Összes bevétel:                            806.782 Ft

Kiadások: 
A kiadásokat a Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola
rászoruló gyermekei részére nyújtott támogatásokra (tanul-
mányi kirándulások, erdei iskolák, táborozás, színházláto-
gatás), valamint a mûködéssel kapcsolatos költségekre for-
dítottuk.

Összes kiadás:                             460.461 Ft

Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves támoga-
tónknak, aki adója 1%-ával, valamint egyéb anyagi hozzá-
járulással segítette a Szigethalmi Gyermekek Mosolyáért
Alapítvány mûködését.

Kuratórium

A hosszú és fárasztó
utazás után a jó hangulatban
eltöltött egy hetes táborozás
alatt megismerkedhettünk
Jaworzno város nevezetes-
ségeivel, a helyi múze-
ummal, színházzal, könyv-
tárral, fogadott minket a
város nevében Jaworzno
jegyző asszonya, és elláto-
gattunk Krakkó történelmi
belvárosába. Megtekint-
hettük a wieliczkai sóbányát,
élményekben gazdag napot
töltöttünk el az Ochabyban
található Dream Parkban,
ahol megnéztük a dinosza-

uruszok és a világhírű épít-
mények miniatürizált kiállí-
tását. Kipróbálhattuk a ka-
landpark kihívásait, illetve
többször is megmártóztunk
a Sosina-tó habjaiban, majd
fáradtan, de rengeteg él-
ménnyel gazdagabban tér-
tünk haza. 

Köszönjük az önkormány-
zatnak, a szervezőknek, a kí-
sérőinknek, hogy részt ve-
hettünk ezen a fantasztikus
utazáson!

A kollégák és a gyerekek
nevében:

Mucska Gábor

Jaworznoban jártunk

Július 4. és 10. között 15 tagú küldöttség (a két isko-
lából 6-6 fő hatodik és hetedik évfolyamos tanuló és
3 pedagógus) képviselte Szigethalmot az idén is meg-

rendezett lengyel-magyar diákcsere program keretében
Jaworznoban.

A Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola díjazottjaiÁltalános Iskola díjazottjaiA Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola díjazottjai
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Ugye mi egy vérből valók vagyunk!

Ez az idézet jutott eszembe június 4-én
annak a rendhagyó tusának a megnyi-
tóján, amelynek keretében az Őskultúra

Alapítvány iskolánk, a Szent István Iskola segítsé-
gével remek rendhagyó vetélkedőt szervezett.

Mikor az alapítvány vezetőjével, Magyar Attilával beszélgettünk, ötleteltünk,
még tavaly arra jutottunk, hogy kellene egy olyan „játék határok nélkül”-szerű
vetélkedő, amely segít a kisdunamenti települések lakóiban az összetartozás
érzését növelni. 

Attila aztán „beindult”, és remek versenyt sikerült összehoznia. 5 település „ár-
mádiája” vett részt a tusán. Dunaharaszti, Kiskunlacháza, Szigetcsép, Szigetszent-
miklós és természetesen Szigethalom diákjai jöttek el, hogy megmérettessenek.

Már a megnyitó felemelő pillanatokat hozott számomra. Az 5 település mind-
egyike saját zászló alatt vonult be. Lengtek a települések zászlai ott, egymás
mellett szépen sorban. (A Mi zászlónkat Fáki László polgármester vitte. No, és
hogy teljes legyen a kép, Ferenczi Edit alpolgármester asszony pedig beállt
egyszerű segítőnek!)

A csapatokat furmányos feladatok, erőt és ügyességet kívánó kihívások
várták. Volt itt vikinghajóban evezés, szekérhúzás bekötött szemmel, íjászat.
A csodálatos lakomacsarnokban kirakókat kellett géppuska „kézzel” kirakni.
Persze nekem - mivel történelmes vagyok - azok a játékos kérdések tetszettek,
ahol:

1. szemtanú beszámolóját kellett megírni az 1838-as nagy pesti árvízről,
2. ítéletet kellett hozni egy boszorkányperben (Könyves Kálmán idejéből),
3. bűnbánó levelet kellett írni, amiben duhaj, nőfaló királyunk megbocsátást

kér a pápától.
Mivel ez a nap, június 4-e az országrontó trianoni béke aláírásának napja

volt, nem maradhattak ki az erre vonatkozó kérdések sem.
Hogy ki nyerte a nemes tusakodást? Ugyan, kit érdekel? (Na, jó, a Tóth Ágnes

és Kontha Gabriella vezette szigethalmi gárda ezüstös fényben csillogott.)
A lényeg az volt, hogy a nebulók élvezték a versengést. Sok hasznos dolgot is-
mertek meg múltunkból, úgy hogy közben a jókedv volt az úr.

Remek napot zártunk! (Én kipróbálva az egyik ügyességi számot, kisebb föld-
rengést okoztam, mégis remek volt ez a nap!)

Csak remélni tudom, hogy nem egyszeri próbálkozás volt. 
Attilával a verseny után mertünk nagyot álmodni. Egy olyan rendezvényről

álmodunk itt, Szigethalom városában, ahol minden szomszédos ország magyar
fiatalokból álló csapata jelen lesz.

Mert Mi „egy hajóban evezünk” itt, a Kárpátok ölelésében.
Nád Béla

A Szent István Általános Iskola pedagógusa
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Az Egyesített Népjóléti Intézmény hírei

2013. június 17-én Dr. Paller
Judit országos tisztifőorvos asszony
II. fokú hőségriasztást adott ki jú-
nius 17-e és június 21-e közötti idő-
szakra az ország területére. Intéz-
ményünk vízosztási akciót tartott az
Egészségháznál, a Polgármesteri
Hivatalnál, illetve az óvodák for-
galmas telephelyein június 19-én,
20-án és 21-én, amelyen részt
vettek munkatársaink és ellátot-
taink egyaránt, valamint segítettek
dolgozóink gyermekei is. Köszönetünket fe-
jezzük ki mindnyájuknak, mint ahogyan kö-
szönjük Regényi Tiborné Arankának is, a Zöld
Háló Egyesület elnökének, hogy akciónkhoz je-
lentős árkedvezménnyel szállította a vizet, vala-
mint a FIDESZ helyi szervezetének, amelyik át-
vállalta intézményünktől a mintegy 700 liter szét-
osztott víz árának kifizetését.

Köszönetünket fejezzük ki a Jobbik Sziget-
halmi Szervezetének, hogy anyagi felajánlásával
segíti a gyermekjóléti szolgáltatást biztosító
szakmai egységünk munkáját.

Szeretettel várja a település nyugdíjas lakóit
foglalkozásokkal (gyógytorna, kreatív készségfej-
lesztő, biblioterápiás, zenés mozgásterápiás fog-
lalkozások), napi háromszori étkezéssel, felújított
épületben az Idősek Nappali Klubja. Érdek-
lődni a 06/70 977-5889-es telefonszámon lehet.

A Fogyatékkal Élők Nappali Ellátását biz-
tosító szakmai egységünk még korlátozott
számban várja mindazok jelentkezését, akik szá-
mára rendszeres fejlesztő foglalkozások (gyógy-

torna, logopédia, kreatív készségfejlesztő, me-
móriafejlesztő, sport) tartásával, változatos prog-
ramokkal, napi háromszori étkezéssel biztosítani
tudjuk a napi szabadidő aktív eltöltését. Érdek-
lődni lehet a 06/70 382-4230-as telefonszámon.

A fogyatékkal élők nappali
ellátását biztosító szakmai
egységünk ellátottai 2013.
május 22-én a „Szállj be!”
Program keretében integrált
sportnapon vettek részt a szi-
getcsépi Közös Igazgatású
Művészeti Intézmény által
biztosított helyszínen. 

Ellátottjainkat nagy izga-
lommal várta – többek kö-
zött – Voith Petra, a Magyar
Speciális Olimpia Szövetség
munkatársa, a program elin-
dítója, szervezője és Süki Jutka, a Művészeti In-
tézmény munkatársa, mint kapcsolattartó. Kü-
lönböző nehézségű feladatokon, vegyes csapa-

tokban ép és fogyatékkal élők
együtt végezték a játékos sor-
versenyeket. A rendezvényt a
nyitottság, elfogadás, támo-
gatás érzése jellemezte. Kö-
szönjük a CSEFOSZ SE fel-
ajánlását és segítségét, vala-
mint a Művészeti Intézmény
munkatársainak és 5. osztá-
lyos tanulóinak támogatását.

2013. július 5-én, pén-
teken a CSEFOSZ SE Open
Day rendezvényen a küz-

delem napja alkalmából a fogyatékkal élő ellá-
tottjaink egy tartalmas sportnap keretében kü-
lönböző feladatokat végeztek. Jókedvűen, ak-
tívan teltek a sporttal eltöltött órák ellátottjaink
örömére, kikapcsolódására.

Köszönjük Medvegy Juditnak, a CSEFOSZ SE
elnökének segítségét és a szervezésekben való
aktív részvételét.

Bentlakó időseink számára elindítottuk a
rendszeres szocioterápiás foglalkozásokat, me-
lyeknek keretében szívesen vesznek részt memó-
riafejlesztő-kreatív, zenés csoportos mozgásterá-
piás, kreatív készségfejlesztő és képzőművészeti
foglalkozásokon. A kreatív foglalkozásokon ké-
szített alkotásokkal az intézmény helyiségeit, el-
sősorban a szobákat dekoráljuk. 

Ezúton mondunk köszönetet Somodi Gyu-
láné, Márti néninek, aki az intézményünkben tar-
tott kreatív foglalkozásokhoz ajánlott fel alap-
anyagokat, melyekből jutott a gyermekjóléti és
családsegítő szolgáltatási, az idősek bentlakásos,
valamint a fogyatékkal élők nappali ellátását biz-
tosító szakmai egységeinkhez egyaránt. 

Dr. Kővári Gáborné

A gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatások keretében a 2315 Szi-
gethalom, József Attila u. 49. sz. alatti telephelyünkön induló foglalkozások:

• nyári szabadidő aktív eltöltésére SPORT KLUB várja a fiatalokat minden
héten, csütörtökön 9.00-tól: foci, kosárlabda, biliárd, ping-pong,

• pénteki napokon 9.00 és 12.00 között KÉZMŰVES KLUB tartja foglalkozásait,
• minden második héten, szerdán, 14.00 és 16.00 között egyéni LOGOPÉDIAI

FEJLESZTŐ foglalkozások indulnak. Bejelentkezés egyéni előjegyzés alapján
telefonon a 06/70 430-3621-es számon.
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Május 22-26. között egy 4 fős delegáció
(Fazekasné Moldván Valéria, Fazekas
László, Kleineizel Mátyásné és Do-

monkos István) utazott városunkból Sziget-
halom svéd testvérvárosába, Söderhamnba. A
Halsinglad régióban található 7 db (ebből 1 Sö-
derhamnban) festett rönkházat az Unesco a Vi-
lágörökség részévé nyilvánította, és ennek ün-
nepélyes átadójára érkezett a meghívás. 

A látogatás alatt a delegáció tagjai megismer-
kedhettek Söderhamn szigetvilágával (több
mint 500 kisebb-nagyobb szigettel) és turisz-
tikai politikájával, a szélerőmű kezdeménye-

zéssel, a vállalkozói szemléletű oktatással, vala-
mint az e-önkormányzati papírmentes pro-
jekttel. A delegáció meglátogatott egy közösségi
házat (a „Gyártelepet”), ahol a svéd tinédzserek
hasznosan tölthetik szabadidejüket. 

A két fél kifejezte további együttműködési
szándékát, és egy közös, ifjúsági Európai Uniós
testvérvárosi pályázat megírásának lehetősége
is szóba került.

Legközelebb a szeptemberi Viking Fesztiválra
érkezik egy 4 fős söderhamni küldöttség Sziget-
halomra.

Domonkos István

Néptánc találkozó

Idén június 1-jén, szombaton rendezték
meg a Pest Megyei Óvodások XXI. Nép-
tánc találkozóját Szigetcsépen. Óvodánk

két csoporttal képviseltette magát a rendezvé-
nyen. A Piros Óvoda Százszorszép Tánccso-
portja seprűs táncot adott elő, a Kék Óvoda
Mákvirág Néptánc Csoportja pedig páros
táncot mutatott be. Mindkét csoport nagy si-
kerrel szerepelt.

Szeretném megköszönni a kedves szü-
lőknek az egész éves együttműködését és tá-
mogatását, hogy a gyerekek eljuthattak erre a
rangos eseményre.

Köszönettel:
Mihalik Zsoltné

Dóri néni

Május 28-án izgatott gyermek
bucikkal telt meg a Hegedüs Géza
Városi Könyvtár terme. A könyvtár
és a Filmszakadás Film Klub meg-
hívta dr. Hidán Csabát, a Károli
Gáspár Református Egyetem ta-
nárát egy előadásra. Történelemta-
nárként tavaly olyan izgalmas elő-

adást kerekített, hogy tanítványaim
egymás szavába vágva mesélték
másnap élményeiket. Idén a török
hódoltság kora, a végvári vitézek
édes-bús mozgalmas élete volt a
téma.

Az előadó nem okozott csaló-
dást. Korhű replikákba és eredeti
harci eszközökbe „csomagolva”
csörömpölt be a terembe. Elkez-
dett mesélni! A gyerekek szeme ke-
rekedett, tekintetük rá szegező-
dött, itták a szavát. 

Beszélt arról, hogy a török és a
magyar igazi ellenfélként (nem el-
lenségként) tekintett egymásra.
Tisztelték egymásban a vitézt, a te-
hetséget, a bátorságot. Bemutatta
a vitézek fegyvereit – a gyilkos vil-
lanású szablyát, a csonttörő buzo-
gányt, a páncélt átütő nyílhegyet. 

Mivel Hidán mester nemcsak
tudja, de érti is a fegyverkezelés csí-

zióját, villant a szablya, suhogott a
harci fokos-buzogány.

Tanítványaim áradoztak az elő-
adásról. Csak pár gondolat álljon itt! 

Kemler László: „Nagyon figye-
lemre méltó volt az egészben, hogy
nem holmi műanyag dolgok
voltak… eredeti anyagból készültek,
még a súlyuk is ugyanolyan volt.” 

Bartha Renáta: „Ha ilyen témával
kapcsolatos dolog lesz az isko-
lában, emlékezni fogok rá, és
hozzá tudok szólni a témához.” 

Holodov Anna: „Azt is meg-
tudtam, hogy a törökök nem tar-

tották vitéznek a többi ország har-
cosait csak a magyarokat. Ez büsz-
keséggel tölt el.„

Tudás, élmények, nemzeti büsz-
keség… ezek olyan szavak, amik
miatt csak azt tudom mondani:
csak így tovább! Várom a könyvtá-
runk és a Film Klub további nívós
rendezvényeit. Ígérem mi a „szent -
ből” ott leszünk! 

A Szent István Általános Iskola
történelmet szerető
közössége nevében: 

Nád Béla

SVÉD FESTETT RÖNKHÁZAKKAL
BŐVÜLT A VILÁGÖRÖKSÉG

– Testvérvárosi látogatás Szigethalom svéd testvérvárosába, Söderhamnba –

Vitézi párbaj a könyvtárunkban

Azt mondják, a jó bornak nem kell cégér.
Szerintem igenis kell! Honnan tudná a
köznapi halandó, mit érdemes fogyasz-

tani, ha valaki fel nem hívta volna a figyelmét:
Jó pajtásom! Ezt fogyaszd! Olyan élményben
lesz részed, hogy… (szabadon variálható). 
No, ilyen „jó bort” ajánlhatunk Mi, a Szent István
Általános Iskola 3 tanára és jó 50 diákja.

Becsörömpölt a mester

A harcművész
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A lecsófôzés magasiskolája

„Nyár van, nyár van, alig fürdőruhában
égetem magam a napon…”

A nyári melegben egy szép napon lecsó-
főző versenyre készült a város apraja,
nagyja. Senkit nem riasztott vissza a nagy
fekete felhő, igaz, amikor jött egy kis szél-
vihar, többen is a sátrak tartóoszlopai lettek.
A sok finom, különleges lecsó közül ismét
a hagyományos sima kolbászos győzött. 

Megkezdődött a gyümölcsszezon, ilyen -
kor a szorgos nagymamák, anyukák főzik a

finom eper-, málna- és baracklekvárokat,
kompótokat. 

A nagy melegben egy finom üdítő, friss
gyümölcssalátával és a tojásos lecsó recept-
jével kívánok jó nyaralást mindenkinek.

Tojásos lecsó                                         
A szalonnacsíkokat zsír-

jára sütöm, majd a fél kari-
kára vágott hagymát arany-
barnára pirítom benne, pi-
rospaprikával megszórom, kevés vízzel
felöntöm, beleteszem a karikára vágott paprikát,
sózom, borsozom, kicsit főzöm, majd a meghá-
mozott paradicsomot hozzáadom, fokhagy-
mával ízesítem. A tojásokat tálban felverem, ki-
csit sózom, majd a lecsóhoz öntöm és készre
sütöm.

Gyümölcssaláta                                                          
Először szirupot

készítek: egy lá-
bosban a vizet cu-
korral, csipetnyi
sóval, kicsi vaníliás
rúddal felfőzöm,
majd lehűtöm.

A friss gyümölcsöket megmosom, összedara-
bolom, tálba teszem, citromlével meglocsolom,
ráöntöm a szirupot, majd óvatosan összeke-
verem és a hűtőben állni hagyom. Ha a gye-
rekek nem esznek belőle, lehet kicsi konyakkal,
pezsgővel, Sangriával megbolondítani.

Tálaláskor tálkába teszem, és fagyival vala-
mint tejszínhabbal díszítem.

Jó étvágyat kívánok!

Suhai Tímea

Hagyományok és receptek
Július - augusztus
Kisasszony hava

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

Az időjárás úgy tűnt, kedvezni
fog a versenynek, de végül há-
romszor is megviccelte a szerve-
zőket némi zivatar. Szerencsére
az eső nem ijesztett el senkit a
Városi Szabadidőközpont udva-
ráról. 

Rengeteg új arc jelent meg a
versenyen. Volt olyan hölgy, aki

rendre részt vesz minden főző-
versenyen, aminek csak a híre
eljut hozzá. Szerepelt rock ze-
nekar (a félig-meddig sziget-
halmi illetőségű Rossz Szokás),
civil szervezet, családi csapat, ba-
rátokból verbuválódott társaság,
sőt még Lengyelországból is ér-
kezett egy 16 fős társaság. 

A zsűri tagjai – Talabos István
országos bajnok és olimpikon
skeet lövő, Tamás Attila, a ver-
seny egyik szponzora, illetve Re-
gényi Tiborné Aranka, a Vállal-
kozók Szervezetének vezetőségi
tagja – még az elbírálás előtt
megállapodtak abban, hogy idén
egy igazi, magyaros lecsó fogja
megnyerni a versenyt. 

A lecsók begyűjtése előtt a
zsűri tagjait a szervezők elzárták
a külvilágtól, majd külön tá-
nyéron gyűjtötték be a kóstoló
adagokat. Minden tányérra egy
egyedi szám került, amelyet a
csapatok határoztak meg. Így a
zsűri tagjainak fogalma sem le-
hetett arról, kinek a lecsóját kós-
tolják. És kóstoltak is tisztessé-
gesen… Soha ilyen hosszú ideig
nem bírálták még az elkészült
ételeket, mint idén. A zsűri
alapos és korrekt munkát vég-
zett. Végül a versenyt a Sziget-
halmi Zöldháló Egyesület csa-
pata nyerte.

A nyeremények között volt a
Partner Autós Iskola által felaján-
lott húsz darab tízezer forint ér-
tékű kupon – amely bármilyen
elméleti tanfolyamra (motor,

személygépkocsi, teherautó…
stb.) beváltható év végéig. Az Au-
tósiskola ezúton tájékoztatja a
kedves nyerteseket, hogy a ku-
ponra nyomtatott telefon-
számuk időközben önhibájukon
kívül megváltozott, ezen a
számon lehet jelentkezni a Gyár-
telepen induló tanfolyamaikra:
06/70 935-4512.

Ezen kívül Tamás Attila, az
Arcnet vezetője felajánlott számos
könyvet és PC játékot, illetve szá-
mítógép kiegészítőket. A dst.hu
vezetőjétől, Domonkos Istvántól
számítógép felújítást, szervizelést
lehetett nyerni. A dobogós helye-
zettek nyereménye a Szigethalmi
Vállalkozók Szervezete által fel-
ajánlott körgrill, grillkészlet bográ-
csállvánnyal, illetve a győztes viszi
haza a Lecsófőző verseny „vándor-
kupáját”, a vándor bográcsot.

A Szigethalmi Vállalkozók
Szervezete ezúton köszöni meg
minden résztvevőnek, hogy el-
jött, továbbá a zsűri, a Városi
Szabadidőközpont és a szerve-
zésben részt vevők munkáját és
segítségét!

Szigethalmi Vállalkozók
Szervezete

Július 6-án, immár 17. alkalommal rendezte
meg a Szigethalmi Vállalkozók Szervezete
a Lecsófőző versenyt. Huszonegy csapat

mérkőzött meg a háromtagú zsűri kegyeiért, mi-
közben mindenki jól érezte magát.
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Idén augusztus 3-án rendezi a SZUFLA (Szigethalmi Ultrafutók Egye-
sülete) a szokásos éves versenyét a SZUFLA 50’-et. A SZUFLA azt sze-
retné, ha Szigethalomról és a környékbeli városokból minél többen

jönnének el egy kis mozgásra a Tököli Parkerdőbe. Miért érdemes jönni?
Ha már elkezdtél futni, és bele tudsz vágni a 4-5 km-es távba, itt az ideje,
hogy kipróbáld magad 8 km-en is. Aki otthon, edzésen képes 4-5 km-t
futni, az versenyhangulatban biztosan végigcsinálja a 8 km-t. 

Aki nem tud, vagy nem akar futni, de szeretne tenni az egészségéért,
az is eljöhet, és legyalogolhatja egyedül vagy családjával a távot. Aki el-
fárad, tarthat egy kis pihenőt az erdészház tisztásán az egyik frissítőállo-
másnál. 

Aki viszont már 8-10 km-t fut edzésen, annak a 14 km jelenthet kihívást.
Természetesen az igazán edzettek félmaratonon (21 km) és 52 km-en is
indulhatnak. Ezen a versenyen mindenki megtalálja a magának való távot,
és a családok is jó levegőn, szép környezetben tölthetik ezt a szombatot. 

Ehhez nincs kedved, de szeretnél szurkolni a futóknak? Gyere a park-
erdőbe, és biztasd őket! Játszol hangszeren? Hozd magaddal, és muzsikálj
a pálya szélén, ez is remek bíztatás a versenyzőknek! A verseny végén
pedig minden indulót várunk egy finom, bográcsban készült ebédre és
palacsintára.

A részletekről érdeklődj a szufla.hu oldalon, vagy a facebook-on!

Szabados Károly

Fuss vagy sétálj Te is a SZUFLÁ-val 8 km-t!

Egyesületünk régi vágya, hogy a Csepel-
sziget, a Mi „Szigetországunk” sok jól jel-

zett turistaúttal büszkélkedjen. Idén is fel-
festünk közel 20 kilométernyi turistautat. 

Összekötjük Szigethalmot Szigetcséppel.
No, nem úgy egyenesen, jó kacskaringósan,
tököli kitérővel. Így a Szigethalomra vetődő

turisták megcsodálhatják a nagy Duna ár-
terét, és kis kitérővel az egyik 1956-os mártír,
Maléter Pál aljas elárultatásának helyszínét
jelző kopjafát is.

A munkát – hogy is lehetne másképp –
egyesületünk tagjai kalákában (értsd önként
és „dalolva”) végzik. Aki szeretne csatlakozni

hozzánk, várjuk nagy szeretettel augusztus
3-án, 4-én és 17-én, 18-án Szigethalom
alsón, a HÉV megállónál 8 órakor.

Várhatóan 12 és 13 óra között végzünk.
Nem ígérhetünk mást, laza munkát, vidám
beszélgetéseket és a végén jó hideg felfris-
sülést (az útiköltséget egyesületünk állja).

Szeptember első szombatján (7-én) egyesületünk két csodálatos he-
lyet keres fel. A programokon ezúttal akár még óvodások is bátran részt

vehetnek. Ezen a napon 5-15 kilométer teljesítése mellett varázslatos, de
nem mese „világokat” látogatunk meg. 
Mindig elkerekedett szemekkel bámultam – gondolom nemcsak én – a
Grand Canyonról szóló filmeket. Az 1000 méter mély függőleges sziklaf-

alakat. Ki gondolná, hogy nem kell százezreket költeni arra, hogy ilyet lás-
sunk. Igaz, a palóc változata „kicsit” kisebb, kevéssé híres, de magyar (hogy
a Tanú című filmet plagizáljam). 20-30 méteres sziklafalak között lépdelve
mindenki törpének érezheti magát.
Az ősvilági Pompei igazi csemege. Ipolytarnócon az elmúlt években csodát
műveltek. Olyan élményparkot varázsoltak a világhírű ősmaradványok köré,

hogy hűűű, meg húúú. 3D-s moziélmény, ahol a
vászonról elindulnak felénk az ősvilág békés és
kevéssé békés behemótjai. Növények közt álldo-
gáló élethű makettek. Minden igényt kielégítő
játszótér, lombjárás (15 méter magasból kell fi-
gyelni a lombkoronaszint életét)…
Ezt látni kell!
Aki részt kíván venni ezen a programunkon, az
Sziklavári Marikánál jelentkezzen! További rész-
leteket a www.szigethalmite.hu oldalon tudhat
meg.
Jó nyaralást, remek programokat a nyárra a Szi-
gethalmi TE sportolóinak nevében:

Nád Béla
tiszteletbeli elnök

A Szigethalmi TE programjai a nyár második felére

Kirándulás a palóc Grand Canyonhoz és az ősvilági Pompeihez

A palóc Grand Canyonban Legelésző ősorrszarvúak
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Kaland ág Szigethalmon
A kép 2012 nyarán készült a Széchenyi utcában

Azidei esztendô éppen a tízedik, amelyet mint
szigethalmi illetôségû polgár töltök. Az elején
a falut (mert akkor még falu volt) elsôsorban

közlekedési megközelíthetôsége miatt választottam lakhe-
lyünkül, a Kis-Duna közelsége, na meg a rajta álló híd,
mint szökôút miatt. Az itt töltött idô alatt egészen megsze-
rettem már nem is oly kicsi városunkat. Ebben az idôben
utcák nôttek ki a semmibôl, magával hozva néhány egyéb
nem várt problémát is. Mint betelepülô, egész szép példáját
láttam az itteni közügyeket gyakorlóknál annak, hogy
elôbb-utóbb maximálisan megoldásra kerülnek a helyi le-
hetôségekhez mérten a problémás helyzetek is. Mint fiatal
település, nagy múltat nem tudunk felmutatni, de azt a pi-
cinykét, amit magunkkal hoztunk, olyan szépen, hogy az
egyik vendégünk Németországig vitte hírét a szigethalmi
élményeinek, hogy miket látott nálunk a Helytörténeti
Gyôjteményben. Roppant büszke voltam. Én, aki a Heves-
borsodi dombságban, a Mátra lábánál születettem, újraér-
tékeltem mindazt, ami van és Szigethalmon lehet. Megta-
nultam monumentális dolgok helyett a picit, az értéket

megtalálni mindenben. A hegyek helyett a sík vidékben
meglelni a szépséget, és a végén beleszerettem a szigetbe.
A mi Csepel-szigetünkbe. Már nem kellettek a magas hegyek,
hogy észrevegyem azt, ami elôttem van. Rá tudtam immár
csodálkozni minden apró szépségre, meglátni minden apró-
ságban is az értéket. Táncoló falevelek, harmatos virág-
szirmok pompáztak már a fényképezôgépem elôtt. Az egyik
reggel a Lakihegy Rádióból hazafelé sietve állítottak meg
a harangvirágok, be-behívogatva egy-egy nyitott kertbe,
mikor a képen pózoló katicákat felfedeztem. Látván, hogy
étekre készülnek ezek a gyermekeinknek is kedves, ember
számára ártalmatlan bogarak. Nekiláttak hát a katicák, de
elébb a nekem modellt álló hét pettyes végigszemlélte a kí-
nálatot. Sétált egyet az ág tövétôl a hegyéig, s mire visszafelé
érhetett, azt gondolhatta, reszkessetek tetvek, mert most én
is megreggelizek! Ezt a sétát megörökítve készültek képeim,
egy egész sorozat, melybôl azt választottam, amelyen leg-
szebben pózol hétpettyes barátom a szigethalmi ág-hegyen.

Kiss Katalin
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Az 1960-as évek óta, amikor megjelent, az el-
dobható pelenka teszi ki a háztartási szemét 6%-
át, ráadásul a gyártása is nagy terhet jelent a kör-
nyezetre. De van-e jobb megoldás?

Az újra felfedezett, modern és jó minőségű
mosható textilpelenkának sok előnye van az el-
dobható társaival szemben. A mosási költsé-
gekkel együtt is, akár 50-70%-kal kevesebbe kerül

az első babánál, a kistestvér pedig
nyugodtan megörökölheti a kész-
letet a ruhácskák mellé. A mos-
ható pelenkában természetes
anyaggal érintkezik a baba bőre,
így rendszerint nincs szükség
popsikrémre, legfeljebb csak az
érzékeny időszakokban, pl. fog-
záskor. Mosható pelenkát hasz-
nálva a babák átlagosan fél évvel
korábban válnak szobatisztává,
mert hamarabb rájönnek a pisilés

és a nedvességérzet közötti összefüggésre.
Ma már sokféle modern mosható pelenka kap-

ható, melyeknek az anyaga és a kialakítása oly-
annyira praktikus, hogy ez a fajta pelenkázás is
bárki számára elsajátítható. A mosás rutinja egy-
szerű, ráadásul a környezetre ártalmatlan mosó-
szerekkel könnyen és olcsón megoldható.

Bár a közmédiába éppen csak még beszivár-
gott az információ, a mosható pelenkázásnak ha-
zánkban is egyre több követője van. Sok inter-
netes fórumon lehet olvasni a mosható pelen-
kázás praktikáiról, a varrástól a kezelésen
(mosás, tárolás stb.) és egyéni tapasztalatokon át
egészen a legújabb, legdivatosabb darabokig.
Mindenki megtalálhatja a saját igényeinek meg-
felelő típusokat.

Szigethalmon évente körülbelül 200 baba
születik, akiknek mosható pelenkával tör-
ténő ellátása legalább évi 20 millió megtaka-
rítható forintot és 300 tonnával kevesebb
szemetet eredményezhetne. 

Más országokban bevett szokás, hogy a helyi
önkormányzatok támogatják a családok mosható
pelenkahasználatát, mindezt a tudatosabb
életmód terjesztése, és nem utolsó sorban a ke-
vesebb szemét termelése érdekében. Köszönjük,
hogy e cikk megjelentetésével Szigethalom is
csatlakozott a követendő példához.

Farkas Veronika és Kádár Szonja

A szervező CSATI Alapítvány
1999 óta végzi közhasznú
munkáját. Fő célkitűzését, a

szenvedélybetegségek kialakulá-
sának megelőzését a Dr. Csorba Jó-
zsef Kornél és Aczél Tamás által

1998-ban elkészített komplex pre-
venciós program gyakorlati alkal-
mazásával éri el. A program alap-
vető lényege, hogy célcsoportjának,
a családoknak nem csak alternatí-
vákat keres és mutat fel az egész-

séges és sikeres életvezetés elsajátí-
tásához, hanem biztosítja is azok el-
érhetőségét. Ezt egésznapos családi
programok megszervezésével,
nyelvoktatással és informatikai kép-
zéssel, kulturális és sportesemények
biztosításával próbálja elérni úgy,
hogy minden általuk szervezett kép-
zésen, szórakoztató rendezvényen
orvosok, rendőrségi szakemberek
tartanak szakmai előadásokat. Az
ebben a rendszerben működő orvos
közönségtalálkozók sikere vitatha-
tatlan az elmúlt 13 év során.

A klasszikus családi programok
mellett – úgy, mint népi játszóház,
ifjúsági labdarúgó torna, rajzver-
seny, ügyességi játékok, lovas be-

mutató, vidámpark, gasztronómiai
élmények – fellép a méltán híres Pi-
ramis Együttes és a The Apples,
Lagzi Lajcsiról már nem is beszélve.

A Superior Nyelviskola játékos
felnőtt és gyermekprogramokkal
várja a kilátogatókat, a CSATI Sá-
torban pedig orvos közönségtalál-
kozó, prevenciós előadások,
azokkal kapcsolatos kérdések-vála-
szok, valamint gyermek rajzverseny
programok sorozata lesz elérhető.

A rendezvényen a szigethalmi
sztárok is fellépnek, úgy, mint Eöry
Viktória és Tuboly Bella.

A rENdEzVÉNy INGyENES!
Mindenkit szeretettel várnak

a szervezők!

Gazdaságos és környezetbarát pelenkázással
Szigethalom is jól jár

Szigethalom Város Önkormányzata és a Családokért
Tisztán kiemelten közhasznú Alapítvány, valamint a Su-
perior Nyelviskola 2013. augusztus 20-án, Szigethalmon
Városi Napot rendez. Az eseménynek a sportpálya (Sport
u. 4.) ad otthont. Ez a jeles rendezvény az egész ráckevei
kistérséget érinti, így várható látogatottsága közel 5.000
fő lesz. A helyszínre a belépés díjtalan, ahol ingyenes
gyermek- és családi programokkal várják az érdeklődőket.

Itthon egy baba pelenkázására egy család átlagosan 150-300 ezer
forintot költ 2 év pelenkahasználattal és 30-60 Ft-os darabárral
számolva. Szilárdan él az a köztudat, miszerint az eldobható pe-

lenka a babával járó, nélkülözhetetlen fogyókellék. Valóban fogy: egy
kisbaba 4–6 ezer darabot “fogyaszt el”, míg eljut a szobatisztaságig.
A pelenkás időszak átlagosan 27 hónapig tart, mely idő alatt körül-
belül 1-1,5 tonna, hosszú évtizedek alatt sem lebomló szemét kelet-
kezik a nedvszívó zselét tartalmazó, műanyag pelenkákból.



2013. augusztus 20.

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját
Szigethalom Város Szent István napi

ünnepi megemlékezésére.

11:00-tól
megemlékezés és koszorúzás
a Szent István szobornál.

További információ: www.vszk.eu

Meghívó
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Büfé
kiadó

a Városi
Szabadidő-
központban!

Érdeklődni lehet munka-
időben (hétfő - péntek

8:00-16:00)
a 06/24 889-229-es
telefonszámon, illet ve
személyesen a Szabad-
időközpont irodájában

(Szigethalom, Sport u. 4.).

Szigethalmi Híradó – ingyenes önkormányzati havilap
Felelôs szerkesztô: dr. Szilvay Balázs, telefon: 06/20 515-0582

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 15-e. Várható megjelenés: hónap vége.
Hirdetések megrendelése, befizetése: Polgármesteri Hivatal pénztára – Kossuth L. u. 10.

Hirdetések leadása: hirado@gmail.hu (a hirdetési összeg befizetése után!)

Közérdekű telefonszámok
Polgármesteri Hivatal: 06/24 403-656
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8-12 és 13-18, Szerda: 8-12 és 13-16
Péntek: 8-11.30
Orvosi ügyelet: 06/24 405-405 és 06/70 450-3124; 104
Egészségház, Védőnői Szolgálat: 06/24 403-654
Orvosok
Dr. Ammo Ahmed felnőtt háziorvos: 06/70 938-9956
Dr. Balogh Béla fogszakorvos: 06/70 382-6599
Dr. Csipán Zoltán felnőtt háziorvos: 06/70 450-4059
Dr. Kóczah Judit fogszakorvos: 06/70 382-9536
Dr. Kővári Gábor gyermek háziorvos: 06/70 375-9845
Dr. Molnár Julianna felnőtt háziorvos: 06/70 451-5095
Dr. Parádi Enikő gyermek háziorvos: 06/70 375-9630
Dr. Vékony Irma felnőtt háziorvos: 06/70 374-9167
Dr. Zellmann Margit felnőtt háziorvos: 06/70 382-9223
Gyártelepi Rendelőintézet: 06/24 406-010
Postai nyitva tartás: H-P: 8.00-18.00
Gyepmester - Herczig József: 06/20 964-3025

ELMŰŰ
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

Rendőr járőr
06/30 409-8685

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

Frissítő akció!
Minden augusztusban kötött szerződésre

az év végéig   21% kedvezmény adunk
a havi távfelügyeleti díjból!

Érdeklődjön értékesítőinknél
www.pestor.hu
06 1 261 10 10


