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Október 23-án a Szigethalmi
Széchenyi István Általános Iskola
növendékei adtak színvonalas
msort a Városi Szabadidközpont
Színháztermében.

Az ‘56-os forradalom és szabadságharc
eseményeire emlékeztünk



AZ OKTÓBER 24-i KÉPViSELŐ-TESTÜLETi ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓJA
A képviselő-testület 10 fővel kezdte meg ülését,

egy képviselő távolmaradását, egy pedig későbbi
érkezését jelezte. A kiküldött két sürgősségi in-
dítvány közül egy napirend – a Fővárosi Víz-
művek részvényvásárlási szerződés módosítása –
került felvételre, ezzel együtt a testület összesen
18 napirendi pont tárgyalásáról döntött. 

Az első napirendi pont tárgyalásánál a Telepü-
lésgazdálkodási és Vállalkozásfejlesztési Bizottság
javaslatára egyhangú döntés született a képvi-
selő-testület részéről az alakuló Kis-Duna Mente
Turizmusáért Nonprofit Kft. térségi TDM szerve-
zethez történő csatlakozásról, egyidejűleg 2% tu-
lajdonosi jegyzett tőke megvásárlásáról.

A Darazsak SE - Szigethalmon, egyesületi
szinten focizó 6-11 év közötti gyermekek téli ed-
zéslehetőségének biztosítására – programját a
képviselő-testület 200.000 forint összegben a
2013. évi költségvetéséből már nem tudta támo-
gatni, de döntött arról, hogy a 2014. évi költ-
ségvetésből biztosítja az összeget. 

Ezt követően – harmadik nekifutásra – a 2013.
évi I. előirányzat módosítás, egyben az Önkor-
mányzat 2013. évi költségvetéséről szóló ren-
delet módosításával egy szavazat ellenében elfo-
gadásra, illetve megalkotásra került.

Szigethalom Város Önkormányzatának, a Pol-
gármesteri Hivatalának, továbbá az önállóan mű-
ködő intézményeinek a 2013. háromnegyed éves
pénzügyi beszámolóját, valamint a polgármester
által beterjesztett 2014. évi Költségvetési Kon-
cepciót elutasította a testület.

A Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény
védőnői béremeléssel kapcsolatos előterjesztése
tárgyalása során a képviselő-testület hozzájá-
rult a bérjellegű kiadások előirányzatára a do-
logi kiadásokból történő átcsoportosításához.

Ugyanezen intézmény Alapító Okiratának és
Szakmai Programjának módosításáról szintén
egyhangú pozitív döntés született.

A Városi Szabadidőközpont finanszírozásának
91.000 forint összeggel történő megemelését,
amely a cafeteria juttatás személyi kiadásainak és
adóterheinek fedezetére szolgál ugyan nem
teljes egyetértésben, de jóváhagyta a testület.

A következőkben a Duna-Vértes Köze Regio-
nális Hulladékgazdálkodási Társulással kapcso-
latos egyhangú döntések születtek az alábbiak
szerint:

• elfogadásra került a „Települési szilárdhul-
ladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése”
című pályázat kapcsán adott tájékoztató;

• jóváhagyták a Duna-Vértes Köze Regio-
nális Hulladékgazdálkodási Társulás Tár-
sulási Tanácsa által 2013. szeptember 12-
én tárgyalt üzemeltetési koncepció 2. vál-
tozatát, mely szerint a Társulás egy saját,
100%-os tulajdonú céget hozzon létre a
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 számú pá-
lyázat során létrehozott és beszerzett va-
gyon hasznosítására;

• módosításra került a Társulási Megálla-
podás, melynek aláírására a polgármester meg-
kapta a felhatalmazást. 

Az idei télen is a hó eltakarítási és síkosság
mentesítési munkálatok elvégzésére a SZI-
GETSPED Fuvarozó Fuvarszervező és Általános
Szolgáltató Kft. került megbízásra.

Ezen az ülésen kezdődött el a képviselő-tes-
tület és szervei Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló rendelet módosításának illetve új-
raalkotásának többfordulós tárgyalása. Ezzel
egyidejűleg a Szigethalmi Bolgár Nemzetiségi
Önkormányzattal kötendő Együttműködési Meg-
állapodást is jóváhagyta a testület.

A képviselő-testület egyhangú szavazatával úgy
döntött, hogy 2013. évben a Pest Megyei Köz-
gyűlés önkormányzati rendeletében foglalt javas-
lattételi jogával élve az Év Sportolója díjat női
felnőtt korosztály kategóriában Medveczky
Erika részére javasolja.

A következőkben döntés született a Sziget-
halom közigazgatási területén belül található
Gorkij utca, mint közterület átnevezéséről, így a
jövőben az utca elnevezése Wass Albert utcára
változik. A jegyző az utcában lakók lakcímváltoz-
tatása ügyében a szükséges intézkedéseket meg-
teszi.

Mindezek után a szokásos havi tájékoz-
tatók, beszámolók kerültek napirendre, ame-
lyekkel hol igen, hol nem értett egyet a kép-
viselő-testület.

Utolsó napirendként, leginkább technikai jel-
legű módosítás miatt a Fővárosi Vízművek Zrt-
vel kötendő részvényvásárlási szerződés elfoga-
dásáról született többségi döntés.
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Igazgatási szünet
az ünnepek alatt

Felhívjuk a szigethalmi lakosság figyelmét, hogy
a Polgármesteri Hivatal 2013. december 23-tól
2014. január 3-ig IGAZGATÁSI SZÜNET miatt

ZÁRVA tart.
A két hét alatt bekövetkező halotti anyaköny-

vezés miatt a 06/30 236-4884-es telefonszám hívható
az alábbi napokon.

2013. december 23., hétfő  2013. december
30., hétfő  2013. december 31., kedd  2014. ja-
nuár 2., csütörtök  2014. január 3., péntek  Szíves
megértésüket köszönjük.

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Pest Me-
gyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatal Járási

Népegészségügyi Intézete új telephelyre költözött.

Új címük:
2300 Ráckeve, Szent István tér 3.

A Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
tájékoztatója

2013. október 26-án Délegyháza Községben ünnepélyesen megalakultak és rendszerbe
álltak az Érdi, a Ráckevei és a Szigetszentmiklósi Járási Mentőcsoportok.
A mentőcsoportok megalakításával célunk a lakosság életének és anyagi javainak védelme,
közbiztonságának növelése érdekében a járások területén működő egyesületek, gazdál-
kodó, civil és karitatív szervezetek összekovácsolása.
A megalakulásról és a gyakorlatról további információkat az alábbi linken találnak:
http://pest.katasztrofavedelem.hu/hirek/1913-tovabbi-harom-jarasi-mentocsoportot-
allitottak-rendszerbe-pest-megyeben
A járási mentőcsoportokba az alábbi egyesületek, civil, karitatív és gazdálkodó szervezetek
kerültek beosztásra: 
1. Érdi „Benta” Járási Mentőcsoport: Érdi Városi Polgárőr Egyesület, Pest Megyei Speciális

Mentő és Batta Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Tárnoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
2. Ráckevei „Kisduna” Járási Mentőcsoport: Dömsödi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Döm-

södi Polgárőr Egyesület, Havária Kft. (Szigetújfalu), Szigetújfalu Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület.

3. Szigetszentmiklósi „Lakihegy” Járási Mentőcsoport: Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület, Magyar Vöröskereszt Szigetszentmiklós-Ráckeve-Érdi Területi Szervezete, Vizek
Őre Vízi-mentő Egyesület (Szigethalom).

Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
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Rendőrségi tájékoztató

ASzent István Általános Iskola 8.a osztálya
a tavalyi szigetszentmiklósi rendőrségi
nyílt nap után idén november 13-án el-

látogatott a Budapesten, a Mosonyi utcában ta-
lálható Rendőrség-történeti Múzeumba. Itt a tár-
latvezetés első felében korabeli dokumen-

tumok, igazolványok, újságcikkek, egyenruhák,
kitüntetések, fegyverek, helyszínelési fotók és
egyéb kiállított, a bűnözés elleni harc tárgyi és
dokumentációs emlékei segítségével betekintést
nyertünk a magyar rendőrség történelmébe a
rendfenntartás kezdeteitől egészen napjainkig.

Lehetőségünk nyílt a le-
gendás alföldi betyárve-
zérnek, Rózsa Sándornak a
koponyáját is megtekinteni,
amelyen halála után osztrák
orvosok agresszióra utaló
szervi elváltozásokat kerestek
az 1800-as évek végén, de
megismertük az első magyar
sorozatgyilkos, Kiss Bandi bá-
dogmester életét és szörnyű-
séges munkásságát is, illetve
korabeli bűnügyi fotók segít-

ségével megnézhettük, hogy Matuska Szilveszter
a közhiedelemmel ellentétben valójában nem is
robbantotta fel a biatorbágyi viaduktot, csak a
vasúti sín egy részét. A tárlatvezetés második fe-
lében elmerültünk a bűnügyi helyszínelés és
nyomgyűjtés, adatgyűjtés rejtelmeiben és kide-
rült, hogy valójában nem megy minden olyan
könnyen, ahogyan azt a különböző helyszínelős
tévésorozatok sugallják, de a folyamatosan fej-
lődő tudomány segítségével a bűnöst igenis utol
lehet érni. 

A kiállított bűnjelek, makettek, fotók segítsé-
gével pedig bemutatták a háttérben dolgozó
bűnügyi technikusok és nyomozók munkáját.
Zárásként pedig a különböző rendőrmotorokat
és az egykori „sztárnyomozókutyának”, Kán-
tornak és az őt filmen megformáló leszármazott-
jának, Tuskónak a preparált testét is megtekin-
tettük eme emlékezetes kirándulás során.

Mucska Gábor
osztályfőnök, 8.a

2013. októberében Szigethalmon a
Tölgyfa utcából egy gépkocsit tulajdoní-
tottak el. Az ellopott jármű néhány nap -
pal később a területünkön előkerült. 

Gépkocsi feltörés nem történt. Betö-
réses lopás négy esetben fordult elő.
Egy-egy történt a Gárdonyi és a Dózsa
György utcában, kettő pedig a Hu-
nyadi János utcában. Az ismeretlen el-
követők két esetben ajtóbefeszítéssel,
benyomással, egy alkalommal pedig
ablakbefeszítéssel, benyomással ju-
tottak be az ingatlanokba. Rablás elő-
készülete egy esetben történt. 

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Bűn-
ügyi Osztálya folytat eljárást a Büntető Törvény-
könyvről szóló 2012. évi C. törvény 365. § (5)
bekezdésébe ütköző és az (5) bekezdése szerint
minősülő rablás előkészületének vétsége meg-
alapozott gyanúja miatt Sz. Róbert ellen, aki a
rendelkezésre álló adatok alapján 2013. október
22-én a délelőtti órákban a Szigethalmi Postahi-
vatal kézbesítőjét követni kezdte azzal a szán-
dékkal, hogy a hátizsákjába rejtett eszközök (1 db
20 cm pengehosszúságú konyhakés, 1 pár gu-
mikesztyű és egy levágott, csukjának alkalmas
pulóverujj) felhasználásával, melyek a bűncse-
lekmény elkövetéséhez szükségesek, fenyegetés
alkalmazásával a nála lévő értékek átadására

kényszerítse. Cselekményét végrehajtani nem
tudta, az éber postai alkalmazott jelzésére beveze-
tett gyors rendőri intézkedés miatt. Elfogásakor a
hátizsákjában található eszközökről elfogadható
magyarázatot nem tudott adni. Kihallgatása során
a terhére rótt bűncselekmény elkövetését elis-
merte, a kapitányság a gyanúsított bíróság elé állí-
tását kezdeményezte.

Szigethalom város területén az értékelt idő-
szakban öt baleset jutott a tudomásunkra. Sze-
mélyi sérüléses baleset nem történt, mind az öt
anyagi káros volt. Ebből három a már ismert bal-
eseti gócpontokon történt. Volt baleset a Rákóczi -
Dobó K. út kereszteződésében, a Fiumei és Szé-
chenyi út kereszteződésében, valamint a Mű út és
Gyári út kereszteződésében. Ezek a táblával védett
kereszteződések rendszeresen előfordulnak a bal-
eseti hírek között. A baleseti ok minden esetben
az elsőbbség meg nem adása. Kérünk mindenkit,
hogy körültekintően közlekedjen. A negyedik bal-
eset a Dózsa György és a Petőfi út kereszteződé-
sében történt, ami szintén táblával védett. Ezekben
az eseményekben szerencsére személyi sérülés
nem történt, de az anyagi kár nagyon változó volt.
A járművekben és tárgyakban a néhány ezer fo-
rinttól a több millió forintig terjedt a kár nagysága. 

Egy baleset a Duna soron történt. A Bogrács
közből tolatott ki egy autó, majd elindult Sziget-
szentmiklós irányába, és haladása során nekiüt-
között egy szabálytalanul parkoló személygép-
kocsinak. Az elkövető ittas volt, és a helyszínen
intézkedő rendőröknek ráivásra hivatkozott,

ezért intézkedtünk a kétszeres vérvétele felől. A
szabálytalanul parkoló autó tulajdonosa a sza-
bálysértést elismerte, vele szemben az intézkedő
rendőrök helyszíni bírságot szabtak ki.

Az időjárási viszonyok megváltozása, így külö-
nösen az intenzív esőzés és hőmérséklet-csök-
kenés, a korai sötétedés nagyban befolyásolja és
próbára teszi a járművezetők koncentrációképes-
ségét. A gépkocsivezetők a nyári – optimális – köz-
lekedési feltételeket követően még nincsenek fel-
készülve a megváltozott közlekedési körülmények
között történő közlekedésre és az ezzel járó foko-
zott balesetveszélyre. Felhívjuk a közlekedők fi-
gyelmét, hogy az esős időben jelentősen csökken
a látótávolság, csúszóssá válnak az utak. A követési
távolság betartása is kiemelten fontos, hiszen
ilyenkor megnövekszik a fékút. Fel kell készíteni
a járműveket most már végérvényesen a téli felté-
telekre. A járművek mellett a vezetőknek is fel kell
készülniük a megváltozott viszonyokra. Sziget-
halom területén ugyan nem nőt a belesetek
száma, de sajnos a kapitányság illetékességi terü-
letén igen. Az év hátralévő időszakában több alka-
lommal szervezünk akciókat, melynek kapcsán
mindenre kiterjedő ellenőrzéseket tartunk. 

Köszönjük azoknak a segítségét, akik vélemé-
nyükkel, észrevételeikkel és információkkal segí-
tették az év során a munkánkat. A Kapitányság ve-
zetése és személyi állománya nevében kívánunk
mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és
békés, boldog, bűn- és balesetmentes új évet. 

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság

Rendőrség-történeti Múzeumban jártunk
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Szeptember 30-án a Népmese napját ünne-
peltük iskolánkban. Benedek Elek születés-

napja alkalmából idén már harmadik alkalommal
került sor egy meseillusztrációs rajzpályázat

meghirdetésére, az alsó tagozatosoknak tartott
népmese felolvasásokra és a könyvtárban meg-
rendezett mesevetélkedőre, mesefoglalkozá-
sokra. Mindezek célja, hogy a mai, rohanó vilá-

gunkban megálljunk egy pillanatra és átadjuk
magunkat a magyar népmesék világának akár
egy rajz elkészítésével, akár egy mese meghall-
gatásával vagy egy mesevetélkedő feladatainak
kitöltésével. A rajzpályázatra idén is több mint
100 pályamű érkezett, az eredményhirdetés után
ezek az iskolai könyvtárat fogják díszíteni egy
tanéven keresztül. Az alsósoknak felolvasott me-
sékkel a tanulók képzeletét próbáltuk fejleszteni,
hiszen amíg a rajzfilmekből már mindent készen
megkapnak a gyerekek, addig az elolvasott vagy
meghallgatott mesék esetében a saját fantáziá-
jukra, képzeletükre kell támaszkodniuk és úgy
beleélni illetve átadni magukat a mesék birodal-
mának. A mesevetélkedők, mesefoglalkozások
célja pedig az értő olvasás és a szövegértés fej-
lesztése a meseszereplőkkel kapcsolatos kér-
dések, gondolkodtató feladatok által. „Mert a
mese útravaló, a jövő társadalmát neveli!”

Mucska Gábor

Iskolánk több tanulója is részt
vett és eredményesen szerepelt

a Hegedüs Géza Városi Könyvtár
által az Országos Könyvtári Napok
rendezvénysorozat keretében
meghirdetett „Mit szeretek a
könyvtárunkban (és mit nem)?!”
című irodalmi pályázaton.

Eredményeink a következők:
5-6. évfolyamos kategóriában

első helyezést ért el Holodov Anna
6.b osztályos tanuló, 7-8. évfo-
lyamos kategóriában második he-
lyezést ért el Kamarai Nikolett 8.b
osztályos tanuló.

Toperczer András 5.b, Demeter
Krisztofer 7.c és Pósta Anikó 8.a osz-
tályos tanulók szókimondó, őszinte,
kritikától sem mentes írásaikért kü-
löndíjban részesültek. Minden pá-
lyázó egy egérpaddal, ajándéktollal
és emléklappal gazdagabban térhe-
tett haza a városi könyvtárból. A he-
lyezettek ezen felül ajándék-
könyvvel, a különdíjasok pedig egy
autó alakú számítógépegérrel gaz-
dagodtak. A felkészítő tanár, Mucska
Gábor munkáját is emléklappal és
ajándéktárgyakkal köszönte meg a
városi könyvtár vezetősége. Gratu-
lálunk a résztvevőknek!

Iskolánk 10 tanulója Feketéné Németh Annamária és Mucska Gábor
pedagógusok vezetésével október 8-án délután a Hegedüs Géza Városi

Könyvtárban az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében
előbb megtekintette Szűcs Édua grafikus kiállítását, majd részt vett a
Rejtőző kavicsok című könyv szerzőjével, Lázár Ildikóval folytatott be-
szélgetésen, melynek témája az emberi kapcsolatok volt. Következzen
két tinédzser beszámolója a rendezvényről:

„A divat, a kor változik, de a tinik problémái nem!” Tökéletes ötleteket
adott, hogy lássuk, mennyit fejlődünk és mennyit változunk. Fura látni,
hogy a felnőtteknek is ugyanolyan csekély problémái voltak. Hasonla-
tokkal pedig jobb irányba terelt minket. Az uncsi kötelező történelmi
regények helyett a tinédzserekhez szóló könyveket kéne feladni. Re-
mélem, még találkozunk, és az összes könyve a kezembe kerül!

Fiedler Nóra Luca 7.c osztályos tanuló

Nagyon jól éreztem magam. Még egy felnőttet sem láttam, aki ennyire
megértette volna a problémáinkat. Olyan hétköznapi gondokra adott
megoldást, amit még egy ember szájából sem hallottam. Ő nem olyan
volt, hogy megmondta, mit csinálhatsz és mit nem. Csak mondott egy
példát, hogy miért ne csináld. Persze azonnal megértettük. Nem „pré-
dikált”, hanem tanácsokat adott. És a kettő teljesen más! Rengeteget ne-
vettünk a vicces sztorijain. Nagyon élveztem. Remélem, találkozunk még!

Papp Lilla 7.c osztályos tanuló

A Népmese napját ünnepelték a Szent István Általános Iskolában

Könyvtári irodalmi
pályázaton vettünk részt

Beszélgetés Lázár Ildikóval
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Az ATLASZ II. fantázia névvel el-
látott vezetési és utánpótlás-kép-

zési projekt keretén belül 13 gé-
pész művezető feladatul kapta,

hogy mindegyikük készítsen terve-
zetet egy lehetséges karitatív tevé-
kenységről. Az elkészült prezentá-
ciók bemutatását követően a cég
vezetőinek döntése alapján Farkas
Géza győztes tornaszoba projektje
kapott zöld utat a megvalósítás
felé. A művezetők lelkes munkáját
dicséri, hogy a nyári szünetben 3
nap alatt varázsoltak egy tante-
remből tornaszobát, ahol kicse-
rélték a régi ablakokat, radiáto-
rokat és a falburkolatot. Nyitható
rácsot készítettek a lámpates-
teknek, az ablakoknak. Felszerelték
a bordásfalakat és a mászóköte-
leket sok gyermek örömére.

A kis diákok boldogan vették bir-
tokukba a tornaszobát, és hálájuk

kifejezéseképpen az átadás napján,
szeptember 23-án a meghívott ven-
dégek jelenlétében látványos tor-
nabemutatóval és színvonalas
verses, zenés műsorral kedves-
kedtek jótevőiknek. 

A hivatalos és ünnepélyes át-
adás-átvételen részt vett a Petrol-
szolg Kft. 13 művezetője, Bauer
Dávid HR vezető és Baráth Attila
pénzügyi vezető. Az iskola fenntar-
tója nevében dr. Pálos Annamária
tankerületi igazgató és Tézsláné
Farkas Klarissza tanügy-igazgatási
referens. Az önkormányzat képvi-
seletében Fáki László polgár-
mester, Kovács Attila képviselő,
Tézsla Pál karbantartás vezető, va-
lamint az általános iskola vezetése:
Piróth Ibolya igazgató, Németh
Leila és Papp Ildikó igazgatóhelyet-
tesek.

A jelenlévők nevében köszö-
nettel tartozunk az ügyes kis diá-
koknak és felkészítőiknek: Faragó
Zsuzsannának, Dzsabrailova Sze-
vilnek és Síkfői Ferencnek.

Együtt lenni jó!

Immár 3. alkalommal került megrendezésre szep-
tember utolsó péntekén a Szigethalmi Szent
István Általános Iskolában a családi nap. Érdekes

programokon vehettek részt az iskola tanulói, testvé-
reik és szüleik. A sportrajongók a kerékpáros akadály-
versenyen, a focibemutatón és a trambulinon próbál-
hatták ki ügyességüket. A vidámságot kedvelők a lek-
város kenyérevő versenyen és az „Egy perc és nyersz”
játékban vetélkedhettek. Népszerű volt a kisállat-si-
mogató, és az arcfestésnél is hosszú sorok kígyóztak.
Ügyes kezek szorgoskodtak az őszi ajtódísz, sóliszt-
gyurma és lufilabda készítésen. 

A színpadon felléptek iskolánk tehetségei. A hang-
szeres bemutatókat, kémiai kísérleteket, táncos,
verses, énekes produkciókat a közönség lelkes tapssal
jutalmazta. A városi tánccsoport hívó szavára táncra
perdült az iskola apraja-nagyja. A programokon meg-
fáradt, éhes gyerekeket az anyukák által felajánlott
finom süti várta. Kedvelt volt a palacsinta és a konyhás
nénik által főzött ízletes paprikás krumpli is.

A rendezvény jó alkalmat adott az együttlétre, a
szülők, gyerekek és tanáraik tanórán kívüli beszél-
getésére. Köszönjük a szervezőknek, a szülői támo-
gatóknak, résztvevőknek ezt a hangulatos délutánt.
Jövőre újra találkozunk!

Pataki Jánosné
tanítónő

Tornaszoba ajándékba
Aszázhalombattai MOL NyRt. Dunai Finomító karbantartó

cége, a Petrolszolg Kft. tornaszobával ajándékozta meg a
Szigethalmi Szent István Általános Iskola tanulóit. 
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Az elmúlt években már megta-
nulhatták diákjaink a szelektív hul-
ladékgyűjtés fontosságát, hogy mi-
lyen termékek készülhetnek az új-
rahasznosított hulladékokból, a
komposztálás folyamatát, és hogy
mi a különbség a különböző gabo-
nákból készült lisztek között. Kós-
tolhattak gyógynövényekből főzött
teákat, zöldségeket, különleges
kenyereket, péksüteményeket a
Gere Pékség támogatásával. Kiállí-
tást szerveztünk zöldségszob-
rokból és „újrahasznosított” PET
palackokból készült tárgyakból.

Az idén az ALMA volt a fősze-
replő. A gyerekek nagyon lelkesek
voltak: plakátokat készítettek, ér-
dekes kiselőadásokat tartottak a
témában. 

Megismerkedtek az almaecet és
az almachips készítésének folya-
matával és különböző almafaj-
tákat azonosíthattak be. 

A program végén minden diák
ivólevet és almát kapott. Délután
futóversennyel zártuk ezt a szép
őszi napot.

Pandurné Barbi Dóra
tanárnő

Idén a rendezvényt anyagilag és
erkölcsileg a Szigetszentmiklósi
Tankerület igazgató asszonya, dr.
Pálos Annamária támogatta. Kö-
szönjük Fáki László polgármester
támogatását is. 

Dr. Pálos Annamária, a rendez-
vény fővédnöke nyitotta meg a
konferenciánkat. Őt követte Fáki
László polgármester köszöntője. A
programot Giczi Miklós, a Tököli
Weöres Sándor Általános Iskola
igazgatója, az igazgatói munkakö-
zösség vezetője, levezető elnök is-
mertette. Mindkét napon verssel
és énekkel köszöntötték tanulóink
a vendégeket.

A jubileumi évforduló kapcsán
megtiszteltek minket jelenlétükkel
az aktív és nyugdíjas igazgatók,
polgármesterek, valamint iskolánk
első igazgatója, Miklós Istvánné
asszony.

A konferencia első napján dr.
Lénárd Sándor, az ELTE adjunk-
tusa tartott fergeteges előadást
„Olyan tehetséges ez a gyerek – mi
legyen vele?” címmel. Őt követte
Görög Ibolya címzetes főiskolai
docens, protokoll szakértő, aki a
tanító ember példaadásáról tartott
lebilincselő előadást. A vendé-
geknek lehetőségük volt arra,
hogy a könyvvásár során Görög
Ibolya könyveit dedikáltathatták.

A második napon a 2013-2014.
tanév törvényi változásairól beszélt
Brassói Sándor, az EMMI főosztály-

vezetője. Rengeteg kérdést kapott
az előadó a hallgatóságtól, ame-
lyeket nagyon szakszerűen megvá-
laszolt. A rendezvény sikerét az is
tükrözi, hogy a két napon közel
300 résztvevő jelent meg. A szü-
netben megtekinthették a ven-
dégek az iskolánk fennállásának
25. évfordulójára készített kiállítá-
sunkat, valamint az Öko projekt-
napra készült tanulói munkákat.
Ingyenes büfé ellátást biztosítot-
tunk vendégeink számára.

A résztvevők minőségi kérdő-
ívet töltöttek ki mindkét napon.
Az előadásokat, a témaválasztást
és a szervezést kiválóra minősí-
tették. Örömünkre szolgált, hogy
a kitöltött kérdőívek a vendégek
elégedettségét tükrözték minden
területen.

Köszönjük további szponzo-
raink támogatását (Regényi Ti-
borné és a Gergényi Virágbolt).
Köszönjük minden kollégánknak,
aki segített a konferencia sikeres
lebonyolításában.

Évek óta visszajáró vendég
külső szemlélőként említette meg,
hogy méltó volt a rendezvény a 10.
évfordulóhoz, mivel az egész is-
kola talpon volt, mindenki sür-
gött-forgott a jó cél érdekében. A
résztvevők kérték, hogy jövőre is
rendezzük meg a konferenciát,
amelyhez témákat és előadókat is
javasoltak. 

Igazgatóság

Segítség az óvodának
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Vadász Attilának az óvodának
felajánlott hintákért, Hollóssiné Jambrik Ibolyának, aki az óvoda udva-
rának színesítésében, füvesítésében és virágosításában folyamatos segít-
séget nyújt, valamint Tóth Lili anyukájának és apukájának, Dörgő Ju-
ditnak és Tóth Bélának a Gézengúz csoportba felajánlott új szőnyege-
kért, valamint egy teljes családi ház berendezéséért, amit az óvodánkba
járó hátrányos helyzetű gyerekek szüleinek ajánlottak fel.

Csurcsiáné Török Ilona
Kék óvoda vezető

Jubileumi konferencia a Szigethalmi
Széchenyi István Általános Iskolában

2013. október 14-15-én 10. alkalommal ren-
deztük meg Egyed Jolán igazgató asszony,

közoktatási szakértő szervezésével a Szakmai Pe-
dagógiai Napokat a Szigethalmi Széchenyi István
Általános Iskolában.Október 11-én tartottuk idén a Széchenyi István

Általános Iskolában az 5. Ökonapot, amely
immár hagyományossá vált. Ökoiskolaként
minden tanévben kiemelve rendezünk egy külön
témanapot, ahol a gyerekek részletesebben meg-
ismerhetnek egy-egy témakört az egészséges
életmód vagy a környezetvédelem jegyében.

ÖKONAPOK
AZ ISKOLÁBAN
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Most idén is november 1-jén, 13 órakor a Kereszténydemokrata Néppárt
Szigethalmi Szervezete megemlékezést szervezett az I. és II. világháborúban
elesett katonahősök emlékére. A megemlékezést Tóth József, a KDNP Szi-
gethalmi Szervezetének elnöke nyitotta meg és köszöntötte a megjelen-
teket, majd a Szigethalmi Kamarakórussal és a Szigethalmi Református Kó-
russal közösen elénekeltük a Himnuszt.

A kórus énekét követve Bóna Zoltán, Dunavarsány polgármestere, Pest
megye 8. számú választókerületének Fidesz-KDNP-s elnöke mondta el meg-
emlékező beszédét.

Ezután ismételten a kórus énekelt, majd a történelmi egyházak képvi-
selői megáldották, megszentelték az emlékműveket. A megjelent egy-
házfők, önkormányzati és pártok képviselői elhelyezték koszorúikat, a je-
lenlévők közül többen a megemlékezés virágait az emlékműnél. Zárásul

az egybegyűltekkel közösen eléne-
keltük a Szózatot.

A megemlékezést idén is meg-
tisztelte jelenlétével a vitéz Mikecz
Kálmán Honvéd és Huszár Hagyo-
mányőrző Egyesület.

Minden évben egyre több em-
bernek fontos, hogy a hősökre
emlékezzen, hiszen alig van olyan
család, amelyiknek a háborúk
során ne veszett volna oda valame-
lyik tagja.

Köszönet mindazoknak, akik
részt vettek a megemlékezésen.

Tóth József
önkormányzati képviselő

A hősökre emlékeztünk

„Drága barátaim és a Diana Társaság egybe-
gyűlt tagjai! Lady Diana immáron 16 éve, hogy
eltávozott közülünk, de amíg valakiről megem-
lékeznek a világon, addig él.”

Ezzel a mondattal kezdődött a megemlékezés a
szigethalmi köztemetőben a Lady Diana kopja-
fánál, ahol szavalatokkal és zenés műsorral tisz-
telegtek az egybegyűltek a néhai wales-i her-
cegnő emléke előtt.

2009 óta a szigethalmi KDNP szervezésében
minden évben a hősökre emlékezünk a köz-

temetőben a II. világháborús emlékműnél. 2012-
ben a szigethalmi KDNP kezdeményezésére Szi-
gethalom Város Önkormányzatának támogatá-
sával az I. világháborús emlékmű megújulva
átkerült a régi temetőből a II. világháborús em-
lékmű mellé. Így megemlékezéseinket egy he-
lyen, a köztemetőben tarthatjuk meg.
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Sonkatekercs és kaszinótojás
Azért írom egybe a két ételt, mert a krém alapja mindkettőnél ugyanaz
a besamel mártás. 
A tejet felforralom, nagyobb tálba a vajat felolvasztom, és a forró vajba a
lisztet beleszórom, majd felhabzásig pírítom. Kevergetés közben annyi
forralt tejet adok hozzá, hogy elváljon az edény falától. Sózom, borsozom
és szerecsendióval ízesítem. Amikor kész, lehúzom a tűzhelyről és tojás-

sárgájával simára keverem. Jól
kihűtöm.
A tojásokat keményre főzőm,
megpucolom, kettévágom. A
sárgáját kiszedem egy tálba,
hozzáadom a besamel mártás
felét, ízesítem sóval, borssal,

szerecsendióval, mustárral, és kézi mixerrel simára keverem, majd töl-
tőzsákba teszem és a fehérjébe töltöm.
A besamel mártás másik felébe beleteszem a reszelt tormát, ízesítem
sóval, borssal. Zsákba teszem és a sonkaszeletekre egy csíkot töltök, majd
feltekerem. Tálaláskor francia saláta alapra teszem a tojásokat és a son-
katekercseket feldíszítem (ha nem rögtön fogyasztjuk, akkor aszpikkal
meglocsolom, így nem barnul meg, és szép fénye lesz).

Gesztenyével töltött pulykamell
Az egész pulykamellet fel-
szúrom, sózom, borsozom. 
A natúr gesztenyepürét íze-
sítem sóval, borssal, szerecsen-
dióval, majd hozzáadok 1
egész tojást és jól összeke-
verem. A pulykamellet meg-
töltöm vele, tálba teszem, fok-

hagymával kicsit megtűzdelem és szalonna csikokat teszek a tetejére. Sü-
tőbe teszem és lefedve kb. 1,5 órát párolom (ínyenceknek kicsi vörös
borral meg lehet locsolni), végül fedés nélkül pirosra sütöm. (Az egyik
évben nem kaptam natúr gesztenyepürét, és akkor édesített pürével ké-
szítettem és aszalt szilvát meg sárgabarackot tettem bele, nagy sikere volt.)
Burgonya pürével vagy hagymás tört krumplival tálalom. Jó étvágyat!
Kellemes ünnepeket és szeretben gazdag boldog új évet kívánok! 

Suhai Tímea

Hagyományok és receptek
November, december a tél kezdete, és az ünnepre készülődik a
város apraja-nagyja. A kicsik örömére megérkezik a Mikulás, az
ügyesebbek a múzumban péntekenként adventi készülődésen ve-
hetnek részt. A táncoslábúak a Sziget Néptánc Egyesület év végi
műsorával búcsúztathatják az esztendőt. A város pedig a Betlemi
Estéken együtt ünnepel. A fiatalok a szilveszteri bulik szervezé-
sével foglalatoskodnak. Finom vendégváró ételekkel, falatokkal
kívánok mindenkinek jó készülődést.

A Szigethalmi TE ajánlatai
decemberre

December 1-jén rendezzük a Vár a Mikulás! elneve-
zésű teljesítménytúránkat (főrendező: Fischer

György). Bizony idén „befürgültünk”, közel egy hetet ”rá-
verünk” Mikulás úrra. A Budai-hegység adja a „színházat”.
Szép, veretes „épülete” ez a természetnek. A makkosmá-
riai kegytemplom, a János-hegy csipkeveretes kilátója, a
csodás Hárs-hegy ágaskodó csúcsa… Én mondom, szép-
ségben nem lesz hiány. A rendezvényre egyesületünk kü-
lönbuszt szervez, amire Sziklavári Sándornénál lehet je-
lentkezni.

December 22-én el sem kell utazni ahhoz, hogy nagy
társaságban élvezzük a friss levegőt, „Szigetországunk” lát-
nivalóit. Immár 20 éve rendezzük a Csepel teljesítmény-
túrát, (főrendező: Kontha Gabriella), amelynek távjait a
két évtized alatt ezrek teljesítették. Idén is 15, 30 és 50 ki-
lométeres távok között lehet választani. Sokan mondják,
hogy a Mi földünk unalmas. Én nem így gondolom, van
itt látnivaló bőven. A túra útvonala érinti a nagy Duna és
kistestvére partját, a tököli parkerdőt, Maléter Pál szobrát
és kopjafáját, Rideg Sándor (ki ne emlékezne az Indul a
bakterház Bendegúzára) egykori lakóházának torzóját.

Várunk mindenkit szeretettel rendezvényeinken, mert
ha nem is igaz, hogy „egyedül nem megy”, de az igen,
hogy együtt könnyebb és szórakoztatóbb.

Túráinkról bővebbet honlapunkon,
a www.szigethalmite.hu-n olvashattok.

Nád Béla 
tiszteletbeli elnök, Szigethalmi TE

Egészséges jó hazafit, de sokat!
Mi a Szent István Általános Iskolában azért dolgozunk, hogy egészséges

(ebbe a test mellett a szellem is beleértendő) honpolgárokat neveljünk.
Október 25-én, pénteken olyan programot szerveztünk, amely maradéktalanul
megfelelt ennek a célnak. 

A nyolcadikos osztályaink egy túrán vettek részt, ahol alaposan megmozgathatták
izmaikat. Először a tököli Duna partját látogattuk meg, a gyönyörű hétágas időben az
ezüstfolyam csendesen hömpölygött távoli célja felé. A homokos parton ülve diákja-
inknak elmeséltem, milyen az, ha haragra gerjed ez a „böhöm”. Merre kóricál, mielőtt
ide érne. Kitöltöttünk egy feladatlapot (köszönet érte Bata Ilona kolléganőmnek),
mely tele volt kacifántos rejtvényekkel.

Ezután átsétáltunk a Maléter kopja-
fához, ahol november 3-án hitszegő
megszállók foglya lett 1956 hadügymi-
nisztere. Itt meséltem 1956 véráztatta
dicsőségéről, őseink mérhetetlen sza-
badságvágyáról. Minden nebulónk egy-
egy mécsest gyújtott. Ezután olyan pil-
lanat jött, amiért érdemes ezen a sokat
szidott-áldott pályán maradnom. Körbe-
álltuk a kopjafát és elénekeltük a Him-
nuszt.

Jók ezek az „egészséges” napok! Re-
mélem, az oktatásügy nagy változásai kö-
zepette nem tűnnek el, sőt szaporodnak.
Mert méltósággal emlékezve reményeim
szerint maradandó emlék lesz Maléter
Pál kopjafája, hazaszeretete… emellett
sor kerülhet gyönyörű hazánk más tája-
inak feltérképezésére is. Így legyen!

Nád Béla
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„Édesanyám, mondd meg a Jézuskának, küldjön nekem valami szép ajándékot,
mert nincsen, aki nekem adjon,….”

A Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény 5. sz. telephely Gyermek-
jóléti és Családsegítő Szolgálata cipődoboz akciót hirdet a rászoruló gyer-
mekek javára. 

Sok rászoruló, hátrányos helyzetű gyermeknek Szigethalmon ajándék nélkül
telik el a karácsony. Kérjük, segítsen Ön is, hogy ez ne így legyen! Mindehhez
egy cipődoboz is elég ajándékkal, szeretettel. 

Amennyiben szeretne mosolyt varázsolni karácsony szent napján azoknak a
gyermekeknek az arcára, akiknek eddig nem jutott ajándék, úgy kérjük, töltsön
meg egy cipődobozt ajándékkal, és jutassa el azt a gyermekjóléti és családsegítő
szolgálat faházába a városi Betlehemnél 2013. december 22-én 15 órától, vagy
2013. december 1-jétől szolgálatunk épületébe, ahol nyitva tartási időben
várjuk adományaikat.

Az összegyűjtött cipődobozokat szolgálatunk munkatársai 2013. december
23-án juttatják el a rászoruló gyermekeknek.

Kérjük, a dobozra írják rá, milyen korú illetve milyen nemű gyermeknek
szánják az ajándékot. 

Fogjunk össze mindannyian, hogy tényleg minden gyermeknek ünnep le-
gyen a karácsony! 

A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársai

Köszönetnyilvánítás
A Helytörténeti Gyűj-

temény Márton napi
kézműves program-
jához nyújtott segítségét,
támogatását megkö-
szönjük Gere Istvánnak
a Gere sütöde részéről,
Káldi Zsuzsannának,
Egyedné Katinak, a Szép

ABC-ből Regényi Tiborné Arankának, Suhai Tí-
meának, Cseke Istvánnak, Cseke Istvánnénak
és Merészné Viktóriának. 

Köszönjük a Szigethalmi Polgárőr Egyesület
valamint a Szigetszentmiklósi Rendőrkapi-
tányság kollégáinak segítségét a rendezvény
lebonyolításáért. 

Köszönjük minden kedves támogatónknak,
segítőnknek, aki a Helytörténeti Gyűjtemény
2013. évben megrendezésre kerülő program-
jaihoz hozzájárult.

Kívánunk szeretetteljes és kellemes kará-
csonyi ünnepeket és boldog újesztendőt.

Kleineizel ilona 
múzeumpedagógus 

Árvácska karácsonya
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A Hegedüs Géza Városi Könyvtár
ünnepi nyitva tartása

December 23-26. ZÁRVA
December 27. (péntek)    9-16-ig
December 28. (szombat)  9-14-ig
December 29. - Január 1.  ZÁRVA

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új
Esztendőt kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Szeretettel várunk mindenkit 2013. december 22-én,
vasárnap délután a Dísz téren a könyvtári pavilonba

a Betlehemi Esték rendezvény keretén belül, ahol a
könyvtárosok diavetítéssel készülnek a kicsiknek!

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár munkatársai
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Gyermekpszichológus a könyvtárban

Október 4-én 18 óra felé már nem lehetett
parkolóhelyet találni a József Attila utca
59-es szám környékén. Zsúfolásig meg-

telt a könyvtár! Nemcsak a dísztermet töltötték
meg az érdeklődő vendégek, hanem a könyvtár
másik – még nem teljesen elkészült – helyisé-
gében is ültek, álltak az emberek, hogy a kive-
títőn figyelemmel tudják kísérni az ország legis-
mertebb gyermekpszichológusának előadását. 

Ahol untatnak, onnan menekülj! – idézte Ve-
kerdy Tamás egyik nagy példaképének, Mérei Fe-
rencnek a gondolatait. De mi nem menekültünk.
Sőt! Hiába jósolta a Tanár úr, hogy egy óra 10
perc múlva jótékony szunyókálásba fogunk majd
a sok beszéd hatására, még két óra múlva is alig
akartuk hazaengedni Dr. Vekerdy Tamást.

Már fél 6-ra megérkezett, nem egyedül jött,
Szűcs Édua is elkísérte. Luttenberger Katalin, a
könyvtár vezetője mutatta be és köszöntötte
őket. A Nők Lapja olvasói előtt nem ismeretlen
Szűcs Édua neve. Az ő szellemes, ötletes illuszt-
rációiban kelnek életre Vekerdy Tamás azon gon-
dolatai, amelyeket az olvasók kérdéseire vála-
szolva vetett papírra. A rajzokból összeállított ki-
állítást a könyvtárban egy hónapon át meg lehet
tekinteni. Érdemes!

Vekerdy Tamás nem fiatalember (biztosan nem
haragszik meg, ha eláruljuk, 1935-ben szüle-
tett!), de bámulatosan fiatalos lendülettel beszélt

több, mint egy órán keresztül papír, cetli, vázlat
nélkül. Nem tudálékosan, hanem mindenki szá-
mára közérthetően, mégis választékosan, szem-
léletesen, humorosan, folyamatosan lenyűgözve
és állandóan megnevettetve a hallgatóságát. Ál-
lításait tudományos kísérletek eredményeivel
vagy egyszerűen csak a mindennapi életből vett
helyzetek elmagyarázásával támasztotta alá.

Az előadás után záporoztak a kérdések. Jól ne-
velten egymás kezébe adtuk a mikrofont, pedig
a Tanár úr azt mondta, nem kell jelentkeznünk,
mint az iskolában, nyugodtan bekiabálhatunk. A
káosz elkerülése végett aztán „sorszámot kaptak”
a kérdezők.

Az óvodás kortól kezdve az iskoláskoron ke-
resztül a kamaszkorig jutottunk a problémák
megbeszélésével. A megbeszélés szó természe-
tesen költői túlzás, hiszen ilyen rövid idő alatt
csak néhány – de igazán nagyon fontos – kérdést
sikerült érintenünk.

Egy kis ízelítő:
A felmérések szerint az óvodásoknak (bár az

óvoda a legkiválóbb intézmény a gyerekek szá-
mára) a legszebb pillanatot az jelenti, amikor
értük jön a szülő.

Hazafelé menet hadd rugdossa a gyerek a ka-
vicsot, nem baj, ha elkopik a cipőcskéje. Az
egészséges gyermeknek estére mindig koszos és
szakadt a ruhája.

Viszont ne rugdossa a szüleit, és nem kell neki
megmagyarázni, hogy miért. Egyszerűen nem!

Meséljünk! És ha lehet, fejből. Minden nap
meséljünk!

A gyerekek másszanak fára! 
Ha nagyon leterhelik a gyereket az iskolában, le-

gyünk cinkostársai, segítsünk neki: diktáljuk le a
77. matematikapéldát! Egyébként az iskola a gyerek
dolga. Ha otthon felejti a tornazsákját, ne vigyük
utána! Majd másodjára vagy harmadjára – de lehet,
hogy csak negyedjére – biztosan magával viszi.

A neves pszichológus nem ért egyet a kábító-
szer fogyasztók kriminalizálásával. A legelterjed-
tebb drog Magyarországon az alkohol. De akkora
üzlet, hogy nem lehet betiltani. Egyébként már
Pázmány Péter azzal érvelt a XVII. században,
hogy aki bort iszik, abba belemegy az ördög, de
aki nem iszik, abban már benne van.

Ikertesókat lehetőség szerint különböző
óvodai/iskolai csoportba írassunk!

Ismét köszönetet érdemelnek a Hegedüs Géza
Városi Könyvtár dolgozói, hogy létrehozták ezt a
tartalmas és színvonalas programot. Látszott
rajtuk, mennyire örülnek a rendezvény sike-
rének. Mosolyogva pakolták utánunk a székeket
– péntek este 8 óra is elmúlt –, pedig még szom-
baton is nyitva tartanak. És akkor is mosolyogva
fogadnak bennünket.

Hontváriné Haraszti Katalin

Könyvtárlátogatás Szigethalmon

Október 11-én meghívást kaptunk ellátottjainkkal a Hegedüs
Géza Városi Könyvtárba egy kézműves foglalkozásra. 

A várakozás nagy izgalommal telt, majd 10 órakor elindultunk
az intézmény saját támogató szolgálatos buszával a helyi könyv-
tárba. 

Ellátottjainkkal készültünk meglepetéssel is, ami egy saját ké-
szítésű, őszi témájú képeslap volt, melyet minden gondozott és
gondozó aláírt, illetve újságpapírból készítettünk együtt néhány
szál rózsát.

Megérkezésünkkor nagy szeretettel fogadtak bennünket, és
őszintén örültek ajándékainknak, majd hozzáláttunk a kézműves
foglalkozáshoz: a gyékénylovacska készítésének technikáját sa-
játíthattuk el mindannyian. Gondozottjaink hatalmas örömmel és
odafigyeléssel követték „tanítónk” minden mozdulatát a várakozás
feszültségével, hogy mikor lesz felismerhető a lovacska formája.
Végül mindenki nagyon ügyesen elkészült a művével, amit ter-
mészetesen haza is hozhattunk.

Látogatásunk vége előtt a hozzánk mindig nagyon kedves
könyvtárosok megajándékoztak bennünket egy mese felolvasá-
sával is.

Köszönjük a meghívást és azt a szíves fogadtatást, amiben ré-
szünk volt.

gondozónők
Fogyatékosok Nappali intézete

Szűcs Édua kiállítása

Akiállítás megtekintése felért egy pszichológiai csoportterápiával. Fel-
oldja az ember gátlásait, bizonyítja, hogy a gyermeknevelés bizony

nem könnyű. Elkövethetünk mindent, mégis idegeinkre mennek időn-
ként a gyerekek anélkül, hogy bármelyikünk is hibás lenne. A rajzok gon-
dolatiságának kifejezése is szemet vonzó, színes, vidám, játékos, nem meg-
szokott formájú. Olyan, mintha a rajzoló összekacsintana velünk: figyelj
csak ide! Én is tudom, mi zajlik le benned, az, ami bennem, bennünk.

Mindezt köszönhetjük a grafikusnak, a szigethalmi könyvtárosok jó íz-
lésének és a könyvtári hónapnak. Néha úgy érezzük, hogy a kultúra nem
fontos, mindenből üzletet csinálnak, de ez nem így van. Különben nem
jutnánk ilyen elementáris élményekhez mint egy-egy előadás vagy kiállítás
alkalmával, amit a szigethalmi könyvtárban rendeznek. Ha összehasonlítom
az elmúlt két évi színház és a szigethalmi könyvtár által nyújtott élmé-
nyeket, az utóbbi kiütéssel győz, habár az előzőre jóval többet adtam ki.

Batáné Brandenburg Magda
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Október 25-én a Szent István téren lévő 24 óriási cserépbe árvácskákat ültettünk – összesen 300 tövet –,
mindezt az összefogás jegyében. Domonkos István, Suhai Tímea és jómagam vásároltuk a virágokat. Az

ültetésben segített az Édesanyák Klubjának vezetője, Bucsiné Ani, a Zöld Háló részéről Kürtiné Ani, Kovácsné
Szonja, Hati Mariann, Szilágyi Józsefné, akiknek mindezért külön köszönet. A városunk további szépítésére
a Szabadidőközpont részére is adományoztunk virágokat. Tisztelettel és szeretettel várjuk továbbra is az
együttműködő segítőket.

Köszönettel: Regényiné Aranka

ZÖLD HÁLÓ HÍREK
EGYÜTTMŰKÖDÉSÜNK TOVÁBB FOLYTATÓDIK

Október 28-án ismét egy fergeteges, jó han-
gulatú, színvonalas gálán vehetett részt

mind az 59 díjazott és a vele együtt érkező hoz-
zátartozó valamit az, aki szívesen vett részt ezen
a rendezvényen, ahol összesen mintegy 140-en
voltunk. Egyesületünk IX. díjátadó gáláját ren-
dezhette e szép napon.

Annak ellenére, hogy az idei időjárás nem
igazán kedvezett a virágoknak, a beérkezett fotók
alapján mégis szebbnél szebb kerteket és portákat
láthattunk és értékelhettünk. Az állandó zsűri-
tagok óriási odafigyeléssel és munkával hozták
meg döntésüket a helyezésekre vonatkozóan.
Nagy öröm volt számunkra, hogy 10 új jelentkezőt
köszönthettünk és volt, aki mindkét kategóriában,
azaz a kert és a porta részben is helyezést ért el.
Ez azért nagyon fontos, mert egyre több utca-
résznél tapasztaljuk az ápolást és a virágosítást.

A fergeteges díjátadón a Négyszínvirág Óvoda
Kék tagóvodájának csemetéi Török Icuék beta-
nításával tánccal és énekkel indítottak, majd
Csóka Gabriella fuvolás előadása következett.
Vaskó Andi csángó népdalokkal érkezett, a Dan-
celand együttes táncosai pedig Illés Andrea és
Molnár Andrea betanításával 4 páros latin ame-
rikai táncot adtak elő, majd Szilágyiné Erzsike
nótái és táncosai tették varázslatossá az estét.

Ezután következett a várva várt díjkiosztás,
melynek az értékelésében és az oklevelek kiosz-
tásában Fáki László, Szigethalom polgármestere
volt segítségemre, Ferenczi Edit alpolgármester
asszony az önkormányzat jóvoltából mindenki
számára 3000 Ft-os virágutalványt adott át, vala-

mint a Szikő Kft. 10 fő részére biztosított 10-10
m3 víz felhasználási utalványt. Virágos Erika min-
denki számára egy cserép ciklámennel kedves-
kedett, melyet Csapó Lajos helyettesem adott át.

Az ajándékozásban segítséget nyújtott Bakos
Gézáné, Gábora István, az átadásnál Schuller Er-
zsike és Szonja. A díjátadó felvételéről Kürtiné
Ani gondoskodott, a zenét Domonkos István és
Jakab Judit szolgáltatta, a helyiséget pedig a Vá-
rosi Szabadidőközpont vezetése biztosította.
Ezért mindenki számára óriási tiszteletem és kö-
szönetem.

A Csokonai utcából 7 lakos a különdíjra is rá-
szolgált ugyanúgy, mint a Karám Vendéglő ve-
zetője.

Úgy gondolom, hogy sikerült mindenki szá-
mára egy nagyon kellemes, felejthetetlen díj -
átadó gálát rendezni. Reméljük, hogy felhívá-
sunkat a következő évben még nagyobb érdek-
lődés övezi majd, hiszen városunk és a mi
tevékenységünk is jubiláló évet tudhat magá-
énak, mivel 10 évesek leszünk.

Regényi Tiborné 
elnök

Mikulás érkezik
a Szigethalom,

Szabadkai u. 175.
szám alatti

Szép ABC-be
december 6-án

és mindenkit szeretettel vár!

AZöld Háló Egyesület szervezésében a nagysikerű „Szép kertek, rendezett porták” pályázat díjki-
osztó műsorának lehettünk résztvevői. Azon felül, hogy egy nagyon szép műsorral kedveskedtek

a szervezők, számtalan ajándékkal örvendeztették meg azokat az embereket, akik beneveztek a meg-
mérettetésre.

Öröm volt nézni a sok fiatal és idős ember arcát, hogy mennyire örültek annak, hogy van egy
ember a városunkban, aki fáradtságot nem ismerve dolgozik azon, hogy minél több embernek örömet
szerezzen, és hogy minél szebb legyen ez a város. Ő Regényiné Aranka.

Nagyon sok ember és a magam nevében kívánunk neked erőt, egészséget és további sok sikert!

Bucsi Józsefné

SZÉP KERTEK, RENDEZETT PORTÁK DÍJÁTADÓ GÁLA
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Afűtési szezon indulását követően évről-évre érezhetően romlik váro-
sunk levegője. A fatüzelésű kazánokban elégetett háztartási hulladék,

ruhanemű, hungarocell, gumi az egészségre ártalmas égéstermékeket juttat
a levegőbe. A szennyezett levegő tartós belélegzése komoly egészségügyi
következményekkel járhat: gyakori légúti megbetegedéseket, asztmás és
más krónikus betegségeket is okozhat. Szigethalom az utóbbi időben egyre
népszerűbb lakóhely. Sokan költöznek családdal, kisgyermekkel a fővá-

rosból, a környező településekről városunkba bízva abban, hogy a tököli
erdő szomszédságában friss levegőn nevelhetik majd fel gyermekeiket.

Kérünk mindenkit, hogy segítse környezetünk épségének megőr-
zését azzal, hogy a Szigetszentmiklósi Járási Hivatalnál Keresztény
Csabánál (06/24 887-440) jelzi, ha a levegő szennyezésére utaló te-
vékenységet tapasztal környezetében! 

A levegő szennyezése nemcsak egészségügyi, de jogi következményekkel
is jár. Panasz esetén az érintett hatóság minden esetet a helyszínen kivizsgál,
a környezetszennyezés elkövetése pedig magas pénzbüntetést von maga
után.

Tóth Tünde

SIKERES SZEZONZÁRÁS BUDAPESTEN
Nagyon fényesre sikeredett az MMA-LIGA szezonzárója az ÖT ELEM
COMBAT FIGHT TEAM részére.

Nehézsúlyban (+93kg) Keresztesi Ádám döntőzhetett és erős, célra-
törő küzdelemmel bajnoki címet szerzett (1. hely)!
Félnehézsúlyban (93kg) Barta János egy kiegyensúlyozott év után 3.
helyet szerzett, egy csillogó bronzéremmel fényesítve tovább egyesüle-
tünk hírnevét.
Gratulálok a versenyzőknek és köszönöm a csapat minden tagjának a
segítséget!

Nagy Kálmán

A Majosházán épülő Hospice Ház
támogatható „Téglajegy” vásárlásával személyesen Nyisztor Andrea (tel.:
06/20 313-4833, Szilágyi Istvánné (tel: 06/70 629-2324) és Szalai Lász-
lóné (tel.: 06/70 546-5967) hospice munkatársaknál.
Adományát banki átutalással is megteheti az OTP-nél vezetett 11742180-
20066150 sz. bankszámlára - „Hospice Ház” megjelöléssel. Cégeknek
adóigazolást adunk.

A betegeink nevében köszönjük az eddigi nagylelkű
támogatásokat!

Kontha Benőné diakónus - elnök, tel: 06/20 584-4653
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia

2339 Majosháza, Kossuth u. 71/a. – Adószámunk: 18673539-1-13
Weboldal: www.dunamentidiakonia.hu

E-mail: diakonia@xnet.hu
Ápolási eszközök kölcsönözhetők – tel.: 06/20 311-9242

(munkaidőben)

Történet egy lehetséges holnapról…

ARMAGEDDON-TEÓRIA
MEGJELENT! NOVÁK ANDOR POSZTAPOKALIPTIKUS TÖRTÉ NETÉNEK
ELSŐ KÖTETE, amely egy olyan nyomasztó világot ábrázol, amely talán
már a mi életünkben eljöhet. Vagy észre sem vettük, és mi is ebben a vi-
lágban élünk? A nem túl távoli jövőben…
„A z emberiség felemelkedésének esélyei minimálisra csök-
kentek…

…Maskaráitok mögött sohasem volt igazi értékrend. Az állítólagos egy-
séget a közönségetek felé mutatni sem tudtátok, pocskondiázó szavaitok
között elsikkadt a lényeg, a hangoztatott békét a népetek sosem élte
meg igazán. Megalkuvásotok rengetegében nehezen igazodtatok ki, így
fel sem fogtátok, mennyire jelentéktelenek a játékszabályaitok. De ez
nem számít… Ellenségeink üldözése a végéhez közeledik, most pedig
elérkezett az idő, hogy neked is benyújtsuk a számlát…”

(Armageddon-teória – részlet)

Keresse a könyvesboltokban, vagy rendelje meg az interneten!
www.novakandor.hu  •  www.facebook.com/AndorNovak

Lélegezzen friss levegőt!
Olvasónk írta:
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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
ZEMA Kft. 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.  Tel.: 06/40 38-38-38, Fax: 06/1 238-4452

KÖZViLÁGÍTÁSi HiBÁK BEJELENTÉSE
Tel. + fax: 06/27 363-887, web: www.mtkke.hu „Hibajelentés” menüpont

TiGÁZ Zrt. Szigetszentmiklósi kirendeltség
Levélcím: Szigetszentmiklós, Gyári u. 9. , Tel.: 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., Tel.: 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, Tel.: 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
Szigethalmi Szent istván Általános iskola:
06/24 407-608
Szigethalmi 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
Szigethalom Egyesített Népjóléti 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, 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!)


