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Az április 24-ei képviselő-testületi ülés összefoglAlójA
A képviselő-testület 10 fővel kezdte meg

ülését, és elsőként a meghívóban szereplő na-
pirendi pontok közül az 1. A 2013. év költség-
vetési rendelet utolsó előirányzat módosítása,
2. Szigethalom Város Önkormányzata 2013.
évi költségvetési beszámolójának elfogadása,
és 3. Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi
belső ellenőrzéséről, 11. napirend: Szigethalmi
Szent István Általános Iskola Fejlesztéséért
Közalapítvány Felügyelő Bizottsága tagjainak
megválasztása és Alapító Okiratának módosí-
tása – és a Tájékoztató az adók, pótlékok, bír-
ságok és az adók módjára behajtandó köztar-
tozásokról szóló napirend levételre került a
polgármester javaslatára, majd sürgősségi napi-
rendként felvételre került A Városfejlesztő Kft.
könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a
KEOP Vízpályázat nyertesének kihirdetése
miatt, első napirendkénti megtárgyalással az
Ivóvíz pályázat kivitelezési eljárás lezárása
című napirend is. Ezzel együtt a testület ösz-
szesen 19 napirend tárgyalásáról döntött. 

A jegyzőkönyv hitelesítők megválasztását kö-
vetően az Ivóvíz javítási pályázat közbeszerzése
napirendnél döntés született arról, hogy az el-
járás nyertese az A-Z KINCS Kft. 

A kommunális hulladékszállítási közszolgál-
tatás közbeszerzése napirend a közbeszerzési
eljárás fajtájának kiválasztásához szükséges to-
vábbi egyeztetések miatt utólag levételre került.

Ezt követően elfogadásra került a civil szer-
vezetek és alapítványok, valamint a sportszer-
vezetek 2013. évi beszámolója.

A képviselő-testület döntött a „Szabályzat Szi-
gethalom Város Önkormányzatának költségve-
téséből céljelleggel juttatott támogatások odaí-
télésének, nyilvántartásának, rendeltetésszerű
felhasználásának, számadásának és ellenőrzé-
sének eljárási rendjéről” (Támogatási Sza-
bályzat) módosításáról – a Szabályzat Sziget-
halom város honlapján, valamint a Hegedüs
Géza Városi Könyvtárban megtekinthető –,
majd kiírásra került a Szigethalmon működő
civil szervezetek és sportszervezetek fejleszté-
sének valamit közösségi programjaik megvaló-
sításának támogatására a pályázat.

A következőkben döntés született a Színes
Paletta Közhasznú Alapítvánnyal történő köz-
hasznúsági megállapodás megkötéséről, és a
„Születés hete” programsorozat rendezvény
megszervezéséhez 80.000 Ft összegű támoga-
tásról.

A „Trianoni megemlékezés” rendezvény meg-
szervezéséhez kért támogatás napirend – a költ-
ségvetés-tervezet megküldéséig – utólag levé-
telre került, majd a képviselők a VIII. Városi
Gyermeknap lebonyolításához 191.000 Ft tá-
mogatásról döntöttek. 

Az Önkormányzat egyhangú döntéssel elfo-
gadta a Szigethalom Egyesített Népjóléti Intéz-
mény 2013. évi szakmai beszámolóját.

A következő napirend a „PESTOR Biztonsági
Szolgálat Kft. és Multi-Alarm Zrt. távfelügyeleti
és karbantartási feladatok ellátására szóló szer-
ződések felmondása”, amely utólag levételre
került.

Ezt követően megalkotásra került a vendég-
látó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről
szóló 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet,
és ezzel együtt a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövet-
kezményeiről szóló 5/2014. (III.31.) önkor-
mányzati rendelet módosítása. Mindkét rendelet
Szigethalom város honlapján, valamint a He-
gedüs Géza Városi Könyvtárban megtekinthető.

Az Önkormányzat a „Szigethalom József Attila
utcai bölcsőde bővítése” c. projekthez kapcso-
lódóan – műszaki ellenőri tevékenység ellátá-
sára – ajánlatkérő pályázatot folytat le a követ-
kező cégek meghívásával: Pém Attila, Sagam Kft.
– Sándor Gábor és Donino Kft. – Huszár Zsolt. 

Napirendre került a Szigethalom, Határ út –
Gyöngyvirág utca kereszteződésében, valamint
a Kakukkfű utcában a közvilágítás kialakítása,
melynek érdekében megbízta a képviselő-tes-
tület a Polgármesteri Hivatalt, hogy kérjen be
három árajánlatot. 

Jóváhagyó döntés született a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ (KLIK) Szigetszent-
miklósi Tankerülete által megküldöttek alapján
a Széchenyi István Általános Iskola átszervezé-
sével kapcsolatban. 

Ez után a testület határozott arról, hogy Szi-
gethalom oktatási intézményeiben a sikeresen
szereplő diákok részére létesített „SIKER-Halom
2014.” CD-n a tanév végén megjelenítésre ke-
rülnek a meghirdetett tanulmányi, kulturális,

művészeti és sportrendezvényeken a kistérségi
1-3. helyezett, a megyei 1-3. helyezett, valamint
a felmenő rendszerben országos és nemzetközi
versenyen résztvevő tanulók és felkészítő neve-
lőik neve, elért eredményei. Az érintett tanulók
és felkészítőik nevét és fényképét elektronikus
úton adják meg az oktatási intézmények vezetői
a perspektivanovo@gmail.com e-mail címre. A
„SIKER-Halom 2014.” CD és oklevél minden dí-
jazott és felkészítője részére az ünnepségen át-
adásra kerül.

A testület a két ülés között történt esemé-
nyekről szóló tájékoztató elutasítása előtt – a tá-
jékoztatóban elhangzottakra tekintettel – hatá-
rozott arról, hogy: 

- Kiss Leiser Géza maradjon a DPMV Zrt. Igaz-
gató Tanácsának tagja, és ne kerüljön felmen-
tésre; 

- a DPMV Zrt. Tulajdonosi Közgyűlésében
Ferenczi Edit alpolgármestert bízta meg az ön-
kormányzat képviseletével; valamint

- az „ÁROP-3.A.2-2013 Önkormányzatok szer-
vezetfejlesztése a Közép-Magyarországi régi-
óban” című pályázat megvalósítása során – Szi-
gethalom Város Önkormányzatának szervezet-
fejlesztési feladatok ellátásának keretében –
átalakítja a város honlapját. 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló beszámoló is elutasításra került. 

Utolsó napirendként döntés született arról,
hogy a testület a Szigethalom Városfejlesztő és
Üzemeltető Nonprofit Kft. könyvvizsgálói felada-
tainak ellátására dr. Tasnádi Márta Évát, a C.C.
Audit Könyvvizsgáló Kft. – könyvvizsgálói fel-
adatok végzésére jogosult társaság – könyvvizs-
gálóját bízza meg, és felkérte a dr. Kozeschnik
Bálint ügyvédi irodát a Városfejlesztő Kft. alap-
dokumentumainak módosítására. 

Polgármesteri Hivatal
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A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet kihelye-
zett tüdőszűrést tart Szigethalmon 

2014. június 27-étől július 17-éig.
A szűrések időpontja: 

Kedd, csütörtök: 7.45-13.45
Hétfő, szerda: 11.45-17.45

Péntek: szünnap
a szűrések helye:

2315 szigethalom, józsef a. u. 41.
(szent István általános Iskola)

A szűrés nem kötelező, de ajánlott!
Az alábbi változásra hívjuk fel a szűrésre

megjelenők figyelmét:

A 18-40 év között korosztály a tüdőszűrést
1.700 Ft térítés ellenében veheti igénybe a
szűrés helyszínén kapott csekk postai befize-
tésével. A befizetett csekk, illetve a postán vá-
sárolható „felbélyegzett“ boríték felmutatása
után vehető igénybe a szolgáltatás.

A térítésmentes szűrés lehetősége to-
vábbra is megmarad, évente egy alka-
lommal a 40 év feletti biztosított jogosult
igénybe venni a felnőttkori szűrővizsgálatok
keretében ajánlott tüdőszűrést. 

Amennyiben valakinek a munkájához
szükséges a tüdőszűrő negatív lelet, akkor
szintén a fenti térítési díjat köteles megfizetni. 

Polgármesteri Hivatal

TájékozTaTás a Tüdőszűrés rendjéről



Rendőrségi tájékoztató
Áprilisban Szigethalmon egy esetben történt

gépkocsi lopás. A Vadászház utcából tulajdonított
el ismeretlen tettes egy Suzuki S4 típusú személy-
gépkocsit. Gépkocsi feltörés nem történt, betö-
réses lopás pedig két esetben volt a Nagyváradi
és a Fiumei utcában. Az ismeretlen elkövetők ab-
lakbenyomás illetve ajtóbefeszítés módszerével
jutottak be a családi házakba, ahonnan rézcsövet,
készpénzt valamint ékszereket tulajdonítottak el.
Az előző hónaphoz hasonlóan egy alkalommal
rablást is jelentettek felénk.

A Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya indí-
tott eljárást kisebb értékre dolog elleni erő-
szakkal elkövetett lopás bűntettének gyanúja
miatt V. Ferenc, 36 éves tököli lakos ellen, aki a
rendelkezésre álló adatok alapján megalapo-
zottan gyanúsítható azzal, hogy 2014. április 27-
én a hajnali órákban drótkerítés megbontásával
behatolt egy tököli ingatlan udvarára, és onnan
eltulajdonított egy Yamaha XT 600 típusú motor-
kerékpárt. A lopással okozott kár 200.000 Ft. V.
Ferencet rendőreink két nappal a lopás után egy
közúti ellenőrzés alkalmával igazoltatni akarták
– mivel bukósisak használata nélkül vett részt
motorkerékpárjával a közúti forgalomban –, de
az intézkedéskor a helyszínről a motorkerékpárt
hátrahagyva elfutott. Az igazoltató rendőreink a
helyszíntől pár száz méterrel távolabb elfogták.
A motorkerékpár ellenőrzése során megállapítást
nyert, hogy az megegyezik a korábban Tökölről
eltulajdonítottal. V. Ferencet gyanúsítottként hall-
gattuk ki. Vele szemben az eljárást szabadlábon
hagyása mellett a Vizsgálati Osztály folytatja le.

Szigethalom területéről az érintett idő-
szakban öt balesetet jelentettek felénk. Ebből
egy volt személyi sérüléses, négy pedig anyagi

káros. Április 18-án a délutáni órákban egy 54
éves szigethalmi hölgy a Szabadkai úton ke-
rékpározott. A 106. számú ház előtt álló jármű
ajtaját a vezető hölgy körültekintés nélkül nyi-
totta ki, így a kerékpáros érintőlegesen ütkö-
zött vele. Ennek során elesett, és nekicsapó-
dott a vele azonos irányban mögötte közle-
kedő személyautónak. A kerékpárost a mentők
– elsődleges információk alapján – könnyű sé-
rüléssel a Merényi Korházba szállították.

Az anyagi káros balesetek közül az egyik a
Szabadság és a Cseresznyés út kereszteződé-
sében történt. Itt egy taxi gépkocsi a Szabadság
úton közlekedett, és a vezető elmondása
alapján egy macska szaladt át előtte, ezért el-
kapta a kormányt, és a közlekedési tábla osz-
lopának, majd egy fának ütközött. Az anyagi
kár jelentős volt. A vezető elismerte a felelős-
ségét, ezért az intézkedő rendőrök helyszíni
bírságot szabtak ki vele szemben.

Egy másik baleset a Hunyadi úton törtét. Egy
teherautó vontatmányával Tököl felől haladt
Halásztelek irányába, és a Hunyadi úton a PR
Telecom út felett átívelő vezetékét leszakította.
A baleset során a tartóoszlop eltört, és az út-
testre dőlt. Szerencsére személyi sérülés nem
történt, az anyagi kár viszont itt is jelentős volt. 

A város egyik baleseti gócpontjában, a Mű út
és Petőfi út kereszteződésében három nap kü-
lönbséggel csaknem azonos balesetek zaj-
lottak. Mindkét esetben személyautó közleke-
dett a Petőfi úton, és balra nagyívben akart ki-
kanyarodni a Mű útra. E manőver során nem
vette figyelembe az „Állj, elsőbbségadás köte-
lező” jelzőtáblát, és a neki balról jövő személy-
autónak ütközött. Az aránylag kis sebessé-

geknek és a szerencsének is köszönhető, hogy
egyik esetben sem történt személyi sérülés. Az
okozó gépkocsivezetők a felelőségüket elis-
merték, így a rendőreink itt is helyszíni bír-
sággal zárták le az ügyet.

Minden alkalommal felhívjuk a figyelmet a
kereszteződések fokozott figyelemmel történő
megközelítésére. A korábban ismertetett sta-
tisztika alapján a balesetek jelentős része itt
történik. A város útjai bizonyos időszakokban
nagyon túlterheltek. Kérjük, ne legyenek ide-
gesek, erőszakosak, mert könnyen megtörténik
a baj. A napi időbeosztásukba kalkulálják bele
a közlekedéssel járó időt, és ennek megfele-
lően induljanak el otthonról.

Lassan megint közeleg a nyári szünidő. Sok
gyermekes családnak ilyenkor gondot okoz a
gyerek rendszeres felügyelete. A kicsikre ebben
az időszakban sokkal több veszély leselkedik,
amelyek megelőzésére fel kell készülni, hogy
a szünet nagy részét ne a korházban, otthoni
betegágyban vagy esetleg bűncselekmények
sértettjeiként töltsék. 

A legfontosabb, hogy mindig tudjuk, hol,
kivel és merre jár gyermekünk, mit csinál.
Ehhez őszinte kapcsolatot kell kialakítanunk
vele. Ez a szülőktől is nagyobb odafigyelést kö-
vetel, mivel minden nap le kell ülni beszélgetni
a gyermekkel. Fel kell hívni a figyelmét a ko-
rának megfelelő veszélyekre. Erről a közös nya-
ralások során se feledkezzünk meg. 

Akinek gondjai vannak, nincs megfelelő is-
merete és segítségre szorul, az kérjük, időben
keresse fel kapitányságunk megelőzési szakem-
berét.

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság

Galambos Zoltán jelenleg a város közterület-fel-
ügyelője, aki 23 éven keresztül gyűjtött tapaszta-
latokat a rendőrség és a büntetés-végrehajtás kö-
telékében. A szervezet új vezetője a Polgármesteri
Hivatalban betöltött munkakörének köszönhetően
folyamatosan jelen van a város életében, így a te-
lepülés problémáival azonnal szembesülhet. 

A frissen kinevezett elnök szeretne új lendületet
hozni az egyesület életébe, ennek érdekében
várja a nagykorú szigethalmi lakosokat, akik segí-
teni tudják a szervezetet céljai elérésében. Az
egyesület igyekszik javítani a közbiztonságon,

ennek érdekében a közterületen hatékonyabban
kívánnak megjelenni. Szeretnének a rendőrséggel
illetve az önkormányzattal javítani az együttműkö-
désen, ezért közös járőrszolgálatot szerveznek a
Tököli Rendőrőrs, valamint a Polgármesteri Hi-
vatal közterület-felügyelőivel. 

A szervezet képviselője a lakosság segítségét
is kéri. akik gyanús személyek megjelenését
észlelik a városban, értesítsék a helyi polgár-
őrséget az alábbi telefonszámokon: 06/20 584-
6284, 06/20 218-7383.

Tóth Csaba
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Új elnök,
új lendület

Új elnöke van a szigethalmi Polgárőr egyesületnek.
Hetesi lászló lemondását követően a szervezet tiszt-

újító közügyélésén Galambos zoltánt választották meg el-
nöknek. a szolgálatvezetői poszton a továbbiakban Mózes
Henrietta segítheti az egyesület első emberének munkáját.
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Hulladékszállítási tájékoztató
Az                       Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft.
tájékoztatása alapján a szemétszállítási szolgáltatás az alábbiak
szerint alakul:
esemény szemét elszállításának 

időpontja
Pünkösd 2014. június 7-én,
2014. június 9. (hétfő) Pünkösdöt megelőző szombaton 
aries kft. elérhetősége:
2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.
Telefon: 06/24 442-927, 06/24 367-016, 06/24 367-166
Honlap: www.aries.hu

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Szigethalom Város Önkormányzata • Cím: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10. • E-mail: polgarmester@szigethalom.hu • 
www.szigethalom.hu • www.ujszechenyiterv.gov.hu 

Szigethalom Város Önkormányzata
Cím: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10.
E-mail: polgarmester@szigethalom.hu
www.szigethalom.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Európai Uniós támogatással, az
Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával indul a
Szigethalom vízügyi problémáit
orvosoló beruházás. A projekt
által hosszútávon fenntarthatóvá
válik a város vízellátása, miközben
az ivóvíz minősége is jelentősen
javul. A fejlesztés több mint 86
millió forintból valósul meg. 

Európai Uniós fejlesztésnek köszönhe-
tően rövidesen Szigethalom is biztosí-
tani tudja lakói számára a hatályos sza-
bályozásban megkövetelt vízminőséget.
A városban jelenleg magas a víz arzén-
tartalma, illetve esetenként a nátrium,

valamint a vízkeménységi vizsgálatok is
eltéréseket mutatnak a megengedett
értékekhez képest. A lakosság részéről
is rendszeresen érkeztek panaszok az
önkormányzathoz a víz kellemetlen
szaga és zavarossága miatt. A város te-
rületén csak elszórtan vannak mélyfú-
rású kutak. A településen található
nyolc kút közül a magas arzéntartalom
miatt egyet tartaléküzembe, hármat
pedig üzemen kívül helyeztek. Eközben
az elmúlt húsz évben a lakosság száma
szinte megduplázódott, ami önmagában
is kapacitásnövekedést tenne indo-
kolttá. 
A jelenlegi projekt eredményeként
hosszútávon elérhetővé válik a megfe-

lelő minőségű és mennyiségű ivóvíz Szi-
gethalom teljes területén.
„Az ivóvíz minőségének kérdése az
alapvető emberi szükségletekhez köt-
hető, melyeket kötelesek vagyunk biz-
tosítani városunk lakosainak. Örömmel
tölt el, hogy Szigethalom ivóvízhez köt-
hető problémáit lehetőségünk van orvo-
solni a megítélt támogatás révén.” -
nyilatkozta Ferenczi Edit, Szigethalom
alpolgármestere.

Egészséges ivóvízhez jutnak a szigethalmiak

Korszerű bölcsőde épül egy vályogházból

Európai Uniós támogatás segítségével, az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával korsze-
rűsítik és kibővítik a József Attila utcai Szivárvány
Bölcsődét. A bővítés során a korszerűsítés és kapaci-
tásbővítés mellett egy új csoportszoba létesül, illetve
létrejön egy játszócsoport is. A projekt összköltsége
több, mint 131 millió forint.

A Szigethalom Város Önkormányzatához tartozó Szivárvány Böl-
csöde József Attila utcai épületének korszerűsítése és bővítése
régóta, több okból is indokolt. A bölcsőde egy régi vályog épü-
letben üzemel, amely eredetileg nem bölcsődének épült és folya-
matos, hosszú távon költséges karbantartásra szorult. Mind-
eközben felmerültek kapacitással kapcsolatos problémák is, lévén
a Szigethalmon élők száma az elmúlt évtizedben folyamatosan
növekedett, amely trendben komoly szerepet játszott a fővá-
rosból érkező fiatal családok megjelenése is. Ez a fejlesztés így
elengedhetetlenné vált a település életében, mely most Európai
Uniós pályázati forrás segítségével létre is jön Szigethalmon. A
projekt összköltsége több, mint 131 millió forint.

A fejlesztés alapvető célja, hogy az intézmény a jelenlegi, József
Attila utcai telephelyén felújítással és bővítéssel korszerű bölcső-
dévé váljon. Az intézmény új csoportszobával bővül, továbbá lét-
rejön egy játszócsoport is időszakos gyermekfelügyelettel. A fej-
lesztés nyomán 10 új férőhellyel is bővül az eddig összesen 84
férőhelyes Szivárvány Bölcsőde, melyre szintén szükség van az
évről évre emelkedő jelentkezési igények nyomán. 

A bölcsőde dolgozói a bővüléssel párhuzamosan hosszabb nyitva
tartási idővel is terveznek a jövőben, jobban igazodva a szülők
munkaidejéhez. A fejlesztések 2014 őszére fejeződnek be, a böl-
csőde új szolgáltatásai is ekkortól lesznek elérhetőek.



Szigethalmi Híradó – 2014. május 5

A Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet tájékoztatója
az előjegyzéssel kapcsolatos tudnivalókról

A tervezett, jól szervezett betegellátással
lerövidülhet szakrendeléseinken a várako-
zási idő. Ennek azonban feltétele, hogy
minél több páciensünk éljen az előjegyzés
lehetőségével. 

A z alábbi információkkal ebben szeret-
nénk az Önök segítségére lenni. 

Milyen módon kérhet előjegyzési időpontot?
a.) telefonon 
b.) elektronikus úton (e-mail) 
c.) személyesen

a.) Telefonon történő időpontkérés esetén
kérjük, hogy a szakrendelések közvetlen
telefonszámait használják a megadott idő-
sávokban. Információkérés esetén javasolt
a központi telefonszámok hívása.

b.) Amennyiben e-mailben kérnek előjegy-
zési időpontot, az e-mail címeket megta-
lálják az interneten (www.szszri.hu) az
„Előjegyzési időpont adása”, illetve a „Szak-
rendelések” menüpont alatt a szakrendelés
kiválasztása után. Kérjük, hogy az osztályok
közvetlen e-mail címeit használják, mivel
az szszri@vnet.hu címen történő időpont-
kérés esetén az átfutási idő hosszabb.
Amennyiben észrevételük van az e-mail
rendszerrel kapcsolatban, kérjük, azt a
rendszergazda@szszri.hu címen szíves-
kedjenek jelezni.

c.) Személyesen a szakrendelések rendelési
idejében kérhetnek előjegyzési időpontot.

Milyen feltételeknek kell megfelelnie az e-ma-
ilben bejelentkező páciensnek?

Beutaló nélkül igénybe vehető szakrende-
lésre történő jelentkezés esetén az alábbiakat
kell feltüntetni:

• személyi adatokat (név, születési dátum,
lakcím, TAJ-szám) 

• azon panaszt, ami miatt az előjegyzést kéri
(ez segítséget jelenthet a sürgős esetek ki-
szűréséhez) 

Beutaló-köteles szakrendelések esetében
az alábbiakat kell feltüntetni:

• személyi adatok (név, születési dátum,
lakcím, TAJ-szám) 

• a beutalón lévő naplószámot 
• a beutaló orvos nevét 
• panaszát és/vagy ismert betegségét, ami

miatt az előjegyzést kéri 

Mikor kap választ a páciens az e-mailben
küldött kérelmére?

Az e-mailek feldolgozása a beérkezés után 24
órán belül megtörténik. 

Ezt követően az asszisztensnők 
• nem beutaló köteles szakrendelések esetén

24 órán belül, 
• beutaló köteles szakrendelések esetén 48-

72 órán belül válaszolnak,

kivéve az alábbi szakrendeléseket: általános
bőr- és nemibeteg szakellátás, -gondozás, gaszt-
roenterológia, gyermekpulmonológia, sport-
orvos.

Miért érdemes előjegyzési időpontot kérni?
• az előjegyzéssel rendelkező páciens

előnyt élvez az időponttal nem rendelke-
zővel szemben

• rövidebb a várakozási idő, ezáltal elkerül-
hető a zsúfoltság 

• tervezhetőbb a betegellátás 
Az előjegyzéssel rendelkező páciensek vára-

kozási ideje intézetünkben 2013-ban átlagosan
nem haladta meg a 15 percet az előjegyzési idő-
ponthoz képest. Ugyanakkor sajnos kirívóan
magas az előjegyzési időpontra meg nem je-
lentek száma. 2013-ban 100 előjegyzett beteg
közül 48 nem jött el, 29 az előjegyzett időpont-
jához képest késve érkezett, és csak 23 fő jelent
meg időben. Ezért kérjük, ha nem tudnak
megjelenni a kiadott előjegyzési idő-
pontban, telefonon vagy e-mail-ben jelezzék
azt az előjegyzési időpontot adó szakren-
delés felé. 

Amennyiben módjukban áll, tájékozód-
janak honlapunkon (www.szszri.hu)!

Kérjük, éljenek az időpontkérés lehetősé-
gével!

dr. Raffay Éva
főigazgató

Egy szép, napsütéses pénteki napon autó-
buszra szállt a Kék óvoda Bambi csoportja,
óvó néni és szülő. Közös kirándulást szer-

veztünk, és a választásunk a Fejér megyei kisfa-
luban található Mezítlábas Parkra esett. Nagy volt
az izgalom indulás előtt, és persze az út közben
is, amíg oda nem értünk. Csodálatos környezet
várt bennünket a buszról leszállva, és megkez-
dődhetett a kirándulás!

A park érdekessége, hogy mezítláb kell végig-
menni a 21 féle járófelületen. A legérdekesebb
talán a toboz és a dolomit volt, de ezeken kívül
volt még folyami kavics, kukoricacsutka, agyag,
tégla, farönk és még sok más. A gyerekek sikon-
gatva teljesítették az akadályokat. Volt, aki nem
merte levenni a cipőjét, de olyan is akadt, aki
zokniban csinálta végig az utat. Az erdei út végén

elérkeztünk egy tisztáshoz, ahol egy
szuper játszótér várta a gyerekeket!
Sokat csúszdáztak, másztak le, föl a ha-
talmas hajóra emlékeztető építményen.
De sokan szaladgáltak, bujkáltak az
erőben és bújócskáztak kedvükre. Min-
denki – kicsik és nagyok egyaránt – él-
vezték az erdő nyújtotta szabadidős el-
foglaltságot.

Nagyon szép napot töltöttünk el kö-
zösen. Jó alkalom volt, hogy kicsit
jobban megismerjük egymást, és a gye-
rekeknek ily módon örömet szerez-
zünk egy kis kirándulással, ahol önfe-
ledten és szabadon játszhatnak.

Arnóthné Rosta Erika
szülő

Mezítlábas kirándulás
Tabajdon
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Múzeumok majálisa 
a Helytörténeti Gyűjteményben

Május 9-én a Szigethalmi Széchenyi István Általános
Iskola 2. a osztálya ellátogatott a Helytörténeti Mú-
zeum „Múzeumok majálisa c.”rendezvényre. Először

iskolánk 1.a osztályos tanulóinak igen színvonalas műsorát
tekintettük meg. Ezután a gyerekeket kézműves foglalkozá-
sokkal várták. Bábokat, dióból dobós játékot, két helyen
agyag tárgyakat készíthettek. Mindenféle érdekes játékkal is
megismerkedhettek. Kipróbálhatták ügyességüket a csőből
kiguruló dió eltalálásával. Most büntetlenül verhették a sze-
geket a kitett fadarabokba, kopácsolhattak az üllőn. Délutánra
a huszárok is megérkeztek. Ügyességi játékokkal szórakoz-
tatták a gyerekeket. A levegőben finom illatokat hozott a szél,
ugyanis lekváros derelyét főztek a vendégek részére, ami a
gyerekeknek igen ízlett.

Köszönjük a Helytörténeti Gyűjteményben dolgozók ked-
vességét és munkáját, amivel feledhetetlenné varázsolták ezt
a napot a gyerekeink számára. 

Markó Tiborné
tanítónő

UNICEF A SZÉCHENYIBEN
Május 6-án D. Tóth Kriszta újságíró, író,

UNICEF nagykövet és Kohlmann Dávid,
szintén az UNICEF munkatársa a 7. év-
folyamos tanulókkal beszélgettek a Szi-
gethalmi Széchenyi István Általános Is-

kolában a gyermeki jogokról. 

Az UNICEF világszerte azon fáradozik, hogy minden gyermek egyformán
élhessen a jogaival, megszűnjön az alultápláltság miatti elhalálozás a fej-
lődő országokban, legyen mindenki számára egészséges és elegendő
ivóvíz, a magyar rendszerhez hasonlóan kapjanak mindenhol védőoltást
a gyermekek. A világszervezet küzd és harcol a gyerekmunka ellen,
minden gyermek számára szeretné elérhetővé tenni az oktatást is. El-
gondolkodtató és megdöbbentő információkat hallhattunk a világ el-
maradottabb részein élő gyermekekről, diákjaink kezükbe vehettek
olyan élelmiszereket, amelyeket a világ éhező gyermekeihez juttat el az
UNICEF. Játékos formában vettük sorra, mihez van joga egy gyermeknek
bárhol a világon, szituációs játékokban világítottunk rá egy-egy sarkalatos
problémára, hajléktalanná vált gyermekről, gyerekverést ellenző és tá-
mogató fiatalokról. Rendkívül tanulságos óra volt, és talán ezek a ta-
nulók felnőve maguk is tenni fognak azért, hogy minden gyermek úgy
éljen a világban, ahogy az őt megilleti. Köszönjük Vidáné Wéber Adrienn
igazgatóhelyettes asszonynak, hogy megszervezte a programot szá-
munkra.

Kelemen Lilla
7.a osztályfőnök

A Szigethalmi Széchenyi István
Általános Iskola pályázatot hirdet

munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 20.

Jelentkezni az iskola címén lehet:
Szigethalom, Thököly u. 37. sz.

Ballagás
Tisztelettel meghívjuk kedves vendégeinket a

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskolában
június 13-án (péntek) 17 órakor tartandó

ballagási ünnepségünkre.

Tanévzáró ünnepély
A Szigethalmi Széchenyi István

Általános Iskolában
június 21-én (szombat) 9 órakor kerül sor a 

tanévzáró ünnepélyre.

tanító munkakör és
matematika szakos tanár

Március 28-án a Szigethalmi Széchenyi István Általános Isko-
lából hatan vettünk részt a „Méltóság mezeje” futóversenyen
Délegyházán. Ezt az eseményt a nevezési díjak felajánlásával

a Majosházán épülő Hospice Ház építésének segítésére szervezték. 
A futáson részt vevő tanulóink és pedagógusaink nevezési díját az iskola
ajánlotta fel.

A 6 kilométeres távot Olasz Olivér és Udvardi Gergő András 3. b osz-
tályos tanulók, Udvardi Anita és Olasz Tibor szülők, Pandurné Barbi
Dóra kolléganőm valamint én, a diákok osztályfőnöke teljesítettük. 

Dicséret illeti az összes résztvevőt, akik segíteni akartak és tudtak
egy nemes cél érdekében! Mert jónak lenni jó! 

Sziklainé Fazekas Erzsébet
tanító

Segíteni jó!
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Több mint 120 fős
időutazás az Emese Parkban
Május 12-én a Szigethalmi

Szent István Általános Iskola
5-6. évfolyama játékos, de

egyúttal nagyon tanulságos időutazáson
vett részt.

Régen tudjuk, hogy gyermekeink tanu-
lását megkönnyíti, ha minél több ismeretet
szereznek meg testközelből! Kell annál
„testközelibb” élmény, ha honfoglaló
őseink tárgyi és szellemi kultúráját kívánjuk
megismertetni, mint a mi Emese Parkunk?

Van itt korabeli veremház, jurta, mester-
emberek műhelyei. Ki lehet próbálni
őseink gyilkos és „csúcstechnológiás” íját.
Meg lehet keményen markolni az evezőt,
hogy a böhöm nagy - akár 50 személyes -
hajót mozgásba hozzuk.

Tanítványaink mosolygós arca, az elé-
gedettséget sugárzó tekintetek ismét
meggyőztek bennünket arról, hogy jó úton
járunk. Ez kell, ettől lesz élő a történelem!

Magyar Attila és „harcedzett” csapata
„nagyon tud valamit”. Elvarázsolni a gye-
rekeket, elrepíteni a múltba. Amikor me-
sélt, a „csend fátyla” ereszkedett a lovagi
csarnokra. Áradt az ismeret, gyarapodott
a tudás.

Nagyon gyorsan elrepült a 3 óra, tanít-
ványaim tucatjai kérdezték: „Mikor jövünk
megint?”

Ne aggódjatok srácok! Jövőre újra jö-
vünk! Vár minket a megelevenedett múlt.
Szép hazánk kincses „szeglete”, a sziget-
halmi várispánság az Emese Parkban.

Nád Béla

„Szigethalom Gyermekek Mosolyáért Alapítvány”
2315 Szigethalom, Thököly u. 37.

2013. év

A földvár kapujában Amazon képzés

Hajóra, nebuló!

Gyertyamártás

Fegyverbe, diák!
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A Vízparti Tízpróba győztes csapata

Duna-parti Majális képekbenDuna-parti Majális képekben
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III. UTÁNPÓTLÁS
KÜZDÕSPORT GÁLA

SZIGETHALOM
2014. június 15. 10 óra
Városi Szabadidőközpont – nagy sátor

6 – 14 éves korosztály számára kiírt
vegyes szabályrendszerű gála.

Belépő nincs!

A nevezést az edzők és klubvezetők 2014. június 10-ig
a lassuviz69@freemail.hu e-mail címre küldhetik el,
név, születési dátum, súly és jártasság megadásával.
További információ: Nagy Kálmán 06 30 409 3669
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BABA-MAMA
KLUB

A VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONTBAN
(SZIGETHALOM, SPORT U. 4.)

MINDEN SZERDÁN
10:00-12:00

Várjuk a bölcsödés korú gyermekeket és az
édesanyákat közös játékra, éneklésre, mon-
dókázásra, beszélgetésre, tanácsadásra stb.

ÉRDEKLŐDNI A HELYSZÍNEN
VAGY A VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT

ELÉRHETŐSÉGEIN LEHET:

info@vszk.eu
06/24 889-229
(munkaidőben).
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Egy borongós májusi (szigethalmi)
délutánon kisütött a nap

a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban

novák andor író – olvasó találkozó

Hivatalos voltam a Hegedüs Géza élet-
éről szóló pályázat eredményhirde-

tésére és Bosnyák Viktória író-olvasó ta-
lálkozójára.

Ági néni, a gyermekkönyvtáros érdekes,
számomra újdonsággal teli, tanulságos in-
formációkat adott át Hegedüs Géza élet-
éről, amiért hálás köszönet! Az előadás
után Bosnyák Viktória átadta a pályázat
résztvevőinek a díjakat, amelyek értékes,
általa dedikált könyvek voltak! 

Bosnyák Viktória néni roppant
kedves, humoros és közvetlen volt. Já-
tékos előadásán fergetegesen éreztem
magam. Viktória néni gyermeklélek-
tanban jártas anyuka, teljességgel bevont
minket, nézőket az előadásba! Megnéz-
tünk egy kisfilmet, amely a Tündérbo-
szorkányok könyvéből készült. A kis-
filmben irigylésre méltó, színjátszó te-
hetséggel rendelkező gyerekek vettek
részt. Nem mellesleg Bosnyák Dóri és
Sári az írónő ikerlányai. Megnézvén azzal

szembesültem, hogy Morcz Aranka (aki
hasonlít anyukámra) tényleg egy tündér. 

Viktória néni előadása is „tündéri volt”.
Csak egy tündér tud írni a gyerekeknek
ilyen klassz meséket. Viktória néni bemu-
tatta az új könyveit és a könyvek borítóit.
Az írónő minden egyes rezdüléséből azt
„olvastam ki”, hogy OLVASNI JÓ!!!! A mai
világban, ahol a kamaszokat olyan nehéz
rávenni az olvasásra, hiszen rengeteg más
inger éri őket. 

Viktória néni átértékeltette velem az ol-
vasás élményét. Hálás köszönet érte! A
Hegedüs Géza Városi Könyvtár dolgozó-
inak pedig azért, hogy megszervezték ezt
a találkozót. Mert így azok a felnőttek is
megismerkedhettek az írónővel és műve-
ivel, akiknek gyerekkorában Bosnyák Vik-
tória nem volt kortárs író. A találkozó által
a felnőttek is pótolhatták azt a „Tündérit”,
ami kimaradt az életükből.

Holodov Anna 
Szent István Általános Iskola 6.b

Május 6-án a kíváncsiság
hajtott, hogy elláto-

gassak a Hegedüs Géza Vá-
rosi Könyvtárba egy író - ol-
vasó találkozóra. Ezen a ta-
lálkozón Novák Andorral
ismerkedhettünk meg, aki
az Armageddon teória
könyvet írta.

Maga a könyv ismeretlen
volt számomra, mint az
írója is. Érdemben nyilat-
kozni a könyvről még nem
tudok, és ezt meg is ha-
gyom a fiataloknak. 

Viszont Novák Andor sze-
mélyében megismertem
egy szimpatikus, intelli-
gens, jó modorú, szerény

írót. Andor olyan alázattal
beszélt az írásról, hogy
„csak” szerzőnek titulálta
magát.

Büszkeséggel töltött el,
hogy a kis városunkban
élnek még olyan kreatív
gondolkodású, fantáziadús,
lelkes, érdekes fiatalem-
berek, akik felkeltik mások
érdeklődését.

A könyvet tisztelettel
ajánlom annak a korosz-
tálynak, amelyiknek szól, és
csak remélni tudom, hogy a
Novák Andor által megalko-
tott elképzelt világ, az apo-

kalipszis nem jön el
soha.

Gratulálok a
könyvhöz, és An-
dornak azt kí-

vánom, hogy amikor kinövi
Szigethalom határait, „…
ne felejtsd el, hogy honnan
jöttél!” 

Nép Aranka

Új kulturális rovatot indított a
Hegedüs Géza Városi Könyvtár,

amelyben szigethalmiak mesélnek
könyvélményeikről, hiszen OLVASNI JÓ! 

Kontra Marika Szvita

Hatodik éve élek Szigethalmon, s mint a Szi-
gethalmi Kamarakórus vezetőjének nagyon meg-
tisztelő a felkérés, hogy olvasmányélményeimről
írjak, könyvet ajánljak a kedves olvasóknak. 

Már kora gyermekkorom óta mindennapi el-
foglaltságom az olvasás. Úgy vagyok vele, mint
hal a parton. Ha nem olvashatok, szinte nem is
kapok levegőt, nem is élhetek. Magyar szakos
tanár lévén „szakmai kötelességem” is olvasni,
ezzel is példát mutatva tanítványaimnak. Most
három meghatározó olvasmányélményemről szá-
molok be Önöknek. 

Kamaszkorom elvarázsolt világát idézi bennem
Fekete István: Téli berek című ifjúsági regénye,
amelyet nem restellek időről időre felnőtt fejjel
is elolvasni. Valami olyan vágyott békességet és
bölcsességet sugároz ez a kötet, amelyet csak az
örök természet közvetíthet a két fiatal főhős, Tu-
tajos és Bütyök kalandjainak során. 

A két fiú az öreg Matula óvó tekintete és
féltőn-okosan irányító keze alatt válik felnőtté az

ősi tudást és elemi erőt képviselő természetben,
a téli Kis-Balaton világában.

„Megdöbbentő, hogy a 20. század végén ilyen
megtörténhet. Ha velem történt volna, én is meg-
próbáltam volna mindent a menekülés érde-
kében.” - Ilyen és ehhez hasonló gondolatok for-
dultak meg a fejemben, amikor elolvastam a
Betty Mahmudi élettörténetének egy részét fel-
dolgozó, Lányom nélkül soha című könyvet. A
Foglyok lettünk Iránban! alcím is sokat sejtető,
ám a befolyásos iráni orvos és amerikai felesé-
gének története az érzelmek teljes skáláját váltja
ki a főszereplővel azonosulva az olvasóból, in-
dulva a boldogságtól, hogy a pokol bugyrain át
vezető út végén a főhős elérje az oly nagyon áhí-
tott szabadulást. A szabadságot és az emberi mél-
tóságot visszaadó életet. 

Az átélt borzalmak hatására – amelyben a
kedves és szeretett iráni férj egyre zsarnokibbá
és egyre erőszakosabbá válik, míg végül teljesen
kifordul önmagából – a szerző a kislányával
való menekülésük után megírja történetét,
hogy segítsen másoknak, akik hasonló útra kí-
vánnak lépni. 

Hogy hogyan lép elő valamelyik olvasmányom
kedvenc könyvvé, azt nem tudom megmondani.

Az azonban bizonyos, hogy Wass Albert:
Tizenhárom almafa című kötete ezt a

címet viseli az általam évekkel ezelőtt kreált bo-
rítón. Hogy miért lett a kedvenc könyvem? Nos,
erre már sokkal könnyebb válaszolni. A cselek-
mény helyszíne Erdély, s nem tudok Erdélyre
gondolni máshogyan, csak keserédes szeretettel.
Azzal a szeretettel, amelyet az ember a hazája
iránt érez. Az iránt a haza iránt, amelyik oly sokat
szenvedett a történelem viharaiban, s ezekben a
viharokban az egyénnek, az egyes embernek le-
leményességgel, kitartással, emberséggel kellett
megállnia.

Ilyen a könyv főhőse is, Táncos Csuda Mózsi,
aki annyi humorral, bölcsességgel és góbésággal
van megáldva, hogy elég lenne hármunknak is.
De szüksége is van rá, mert a szülőföldjét tépő
történelem nem kímél senkit és semmit. Mózsi
tehát – mint sok más hasonló sorstársa, akik
népet, nemzetet alkotnak - teszi a dolgát úgy,
mint a természet, mint a tizenhárom almafa. „S
akármi is történik körülöttük, ők tudják, hogy ez
a tavasz közeledőben van már. Mert Isten, aki a
kivágott csonkból termőfát tud növeszteni újra,
nem hagyja elveszni a népeket sem, akik benne
hisznek.”

Jó szívvel ajánlom ezeket a könyveket
Önöknek, mert olvasni jó!

KÖNY V – élmény – TÁR
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Akönyvtár nem csak könyvek tára. Alapvető célunk, hogy az olvasói
igényeknek megfelelő könyvekkel lássuk el a helyi és a hozzánk más
településről ellátogató könyvtárhasználókat. Az elvárások igen na-

gyok, hiszen sokan szórakoztató irodalmat keresnek, sokan pedig tanulmá-
nyaikhoz kutatnak anyag után. Jó néhányan egy-egy kérdés megválaszolását,
némely probléma megoldását keresik szakkönyveinkben, melyek tárháza
nagyon széles: az egészségügytől a kertészetig, a szótáraktól a szakácsköny-
vekig tart, és ezeken felül is szinte minden témában találnak segítséget. 

Vannak olyan élethelyzetek, amikor a könyvek megvásárlása már-már a
luxus kategóriába tartozik. Ilyenkor (is) mindenkit vár a helyi könyvtár, ná-
lunk 12 hónapra 1.200 Ft-ért iratkozhatnak be a helyben élő felnőttek,
nappali tagozatos tanulóktól 600 Ft-ot kérünk szintén 12 hónapra. 16 év
alattiak a gyermekkönyvtárból ingyenesen kölcsönözhetnek! Szintén in-
gyen válogathatnak állományunkból a 70 év fölöttiek, a kedvezményeket
törvény biztosítja az érintetteknek.

Fontosnak tartjuk az olvasóvá válás segítését is, ingyenes foglalkozások kere-
tében várjuk a pedagógusaik kíséretében érkező ovisok, iskolások csoportjait.

Rendszeresen várjuk a gyerekeket minden hónap első szombatján dia-
vetítésre, és havonta egyszer játszóházi foglalkozásra. Helyet biztosítunk
civil szervezetek, alkotók kiállításainak, rendezvényeinek.

Tavasz végén a „ Jön a nyár, vár a könyvtár!” elnevezésű ingyenes ren-
dezvénysorozatunkkal jelezzük: a könyvtár nyáron is vár mindenkit! (Idén
Bosnyák Viktória író, Kositzky Attila vadászpilóta, Tóth Attila énekes, és
Inczéné Molnár Ágnes népi játszóház vezető várta az érdeklődőket.)

Ősszel, csatlakozva az Országos Könyvtári Napokhoz, október elején vá-
runk minden kedves érdeklődőt könyvtárunkba. Ilyenkor író-olvasó talál-
kozó keretében találkozhatnak kedvenceikkel. 2013-ban Vekerdy Tamás volt
a vendégünk. Az idei előadó személyéhez várjuk ötleteiket, javaslataikat!

Többféle pályázatot írunk ki, a résztvevők mindig új információhoz
jutnak az adott témában. Idén Hegedüs Géza emlékére szerveztünk iro-
dalmi, illetve Szigethalmot bemutató fotópályázatot. Hamarosan Móra Fe-
renc születésének 135. évfordulójához kapcsolódóan irodalmi pályázattal
jelentkezünk, és lesz Szigethalom idegenforgalmi nevezetességeit bemu-
tató pályázat is.

Irodalmi életünkön kívül irodai szolgáltatásokat is biztosítunk: fénymá-
solást, faxolást, szkennelést, laminálást, spirázolást vállalunk.

Honlapunkon és facebook oldalunkon tájékozódhatnak híreinkről és
árainkról.

Éljenek a technika adta lehetőségekkel is, nyilvános internetünket jel-
képes (negyedóránként 50 Ft-os) összegért használhatják.

Könyvtárosainkkal találkozhatnak a könyvtáron kívül is, ott vagyunk a
városi rendezvényeken: a Majálison, a Városnapon, a Gólyanapon és a Bet-
lehemi Estéken. 

Jöjjön be hozzánk Ön is! 
Szabó Zsuzsanna könyvtáros

Hegedüs Géza Városi Könyvtár

2013. novemberében fotópályá-
zatot hirdettünk „Szigethalom
télen” címmel. Ezt tekinthetjük

pályázati sorozatunk első állomásának,
melynek mottója: „Nyitott szemmel Sziget-
halmon!”

Ezt a helyismereti, helytörténeti sorozatot most
szeretnénk folytatni egy újabb pályázattal,
amelynek célja, hogy feltárja Szigethalom rejtett
idegenforgalmi értékeit. Feladatul tűzzük ki azt is,
hogy a szigethalmiak a fenti cél érdekében búvár-
kodjanak, valamint kérdezzék ki az idősebb, tős-
gyökeres ismerőseiket. Ezen tevékenység közben
felkeresik a könyvtárat, valamint az itt élők kap-
csolatát is elmélyíti a búvárkodás.

Az írásban benyújtott pályázat címe: „Sziget-
halom idegenforgalmi jelene és jövője”

A munka 3 fő témából áll.
I. Meglévő értékeink.
Nem felsorolást várunk, hanem max. 5 megis-

merésre érdemes hely, épület, intézmény stb. ér-
deklődést felkeltő leírását.

II. Idegenforgalmi lehetőségek vázolása. 
Itt olyan lehetőségek részletes megfogalmazását

várjuk, amelyek a környező, hasonló adottsá-
gokkal rendelkező településeken már megvaló-
sultak; hasznos, értékes vagy olyan lehetőségek
felkutatása, amelyek még nincsenek környé-
künkön, de reális esélye van a megvalósítható-
ságnak. A pályázat ezen részében lehet javaslatot
tenni a kistérségi együttműködésre is.

III. Milyennek képzelem / milyennek sze-
retném látni Szigethalmot 10 év múlva?

Ebben a témakörben a pályázóra bízzuk, hogy
fantáziáját használva megírja, milyen lesz telepü-
lésünk, illetve milyennek szeretné látni 10 év
múlva. Továbbá itt lehet javaslatot tenni azokra a
fejlesztésekre, amelyek nem csak a turistákat,
hanem az itt élőket is szolgálják.

A pályázat kidolgozásával kapcsolatos elvárás,
hogy a felsorolt 3 fő téma közül kettőt dol-

gozzon ki a pályázó. Pályázhatnak
Szigethalmon élő vagy itt tanuló felső
tagozatos általános iskolások, Sziget-
halmon élő középiskolások, valamint

itt élő felnőttek egyaránt.
Olvasható kézírással és géppel írt pályázatokat

is elfogadunk, minimum 3, A/4-es oldal, maximum
15, A/4-es oldal terjedelemben. Mellékletként
fényképek, térképek, rajzok is beadhatók a kidol-
gozott munka végéhez csatolva.

A pályázaton kérjük megjelölni, hogy a pályázó
melyik kategóriában indul: általános iskolás felső
tagozatos diák, középiskolás diák, felnőtt.

A pályázat leadási határideje: 2014. szep-
tember 30.

Eredményhirdetés az Országos Könyvtári
Napok programsorozat keretén belül októberben.

A pályázat díjazása korcsoportonként történik.
A pályázat elbírálásakor 70.000 Ft pénzjutalmat
osztunk szét a helyezettek között. A Városi Sza-
badidőközpont további értékes jutalmakat aján-
lott fel.

Nem csak könyv-tár!

„NYITOTT SZEMMEL SZIGETHALMON”
- pályázati felhívás -
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A ZÖLD HÁLÓ EGYESÜLET április 3-án tartotta soros közgyű-
lését, amely egyben tisztújító is volt. A z Egyesület vezetésére
ismét bizalmat kaptam, melyet igyekszem az erőm adta lehe-

tőséggel a város szépítésére fordítani. 

A napirendeknél a beszámolók és a közhasznúsági jogállás intézése mel-
lett a 2014. évi munkaprogramunkat is tárgyaltuk. A sok szép program kap-
csán fogalmazódott meg az április 22-ei Föld Napja alkalmából egy virágo-
sítás és fásítás beütemezése az Egyesített Népjóléti Intézmény területére.
A meghívott vendégek mindezt nagyra értékelve csatlakozásukat fejezték
ki, melynek Egyesületünk nagyon örült. A virágok ültetéséhez földcserére
volt szükség, melyben Radics Gábor nyújtott segítséget. Az ültetést Dr. Kö-
vári Gáborné közreműködésével április 25-én egyesületünk aktív tagjaival
és a hozzánk csatlakozó támogatókkal - Suhai Timea, Sztrapkó Norbert,
Fabula Kriszta és az állandó fotósunk, Domonkos István - közösen vé-
geztük, és közel 200 darab petúniát, valamint egy smaragdfát ültettünk.
Ugyanezen a napon a Gróf Széchenyi István Általános Iskola udvarán is
smaragdfát ültettünk, a fát Egyed Jolán, az iskola igazgatója fogadta, vala-

mint 20 darab petúniát is átadtunk a Városi Szabadidőközpont környeze-
tének díszítésére. 

Április 30-án a Szent István téren kihelyezett óriási cserepekbe ültetett
árvácskákat gyomtalanítottuk. Május 9-én a Helytörténeti Gyűjtemény szü-
letésnapját Egyesületünk egy smaragdfa adományozásával és ültetésével
tette emlékezetessé.

Azt gondolom, ebben a városban nagyon sokan szeretjük a szépet, és
sokat is teszünk érte, ezért jó lenne, ha meg is tudnánk védeni azt. Sajnos
szomorúan tapasztalom, hogy egyesek a saját butaságukkal okoznak má-
soknak bosszúságot, és ezt meg kell tudnunk akadályozni, amit szintén
csak együtt tehetünk, ha szép környezetben szeretnénk élni.

A várható következő tevékenységünk a Thököly utcában lévő vérszilvafák
metszése lesz Sziklavári Sándor csapatával, ahová a 06/70 263-4855-ös te-
lefonszámon segítőket is várunk.

Köszönettel:
Regényi Tiborné Aranka

elnök

Három remek rendezvényt
aján lok a sport- és termé-

szetbarátok figyelmébe.

• Június 8-án a közeli Szigetszent-
mártonban kerül megrendezésre a
„Szigetországi” turistatalálkozó. Az ér-
deklődőket 9 és 10 óra között várjuk
Szigetszentmártonban a Művelődési
Házban (Kossuth Lajos u. 8. szám
alatt). Kis eszmecsere, ismerkedés
után kerül sor a városismereti ver-
senyre, ahol 2-4 fős csapatok indulá-
sára számítunk. (Persze a „magányos
farkasok” egymagukban is nekivág-

hatnak). A rendezvény ingyenes! A
végén kis eszem-iszom, kupaosztás
zárja a programot. Gyertek! Várunk
Benneteket pünkösd vasárnapján!

• Június 14-én rendezi futószakosz-
tályunk a Sündörgést. A hagyomá-
nyos aszfaltszaggatásra minden
évben sokan ellátogatnak. Idén is ér-
mekkel, kupákkal, fergeteges hangu-
lattal (ekkor van a városnapi „buli” is!)
várjuk a tornacipős kocogókat, a futó-
cipős turbókat egyaránt. Ne feledjétek,
a futás összehozza az embereket! A jó
kedvet és a szép napsütést Ihászné
Mezei Zsuzsi garantálja!

• Június 21-én a Sziget Néptánc
Egyesület tűzről és tűzbeugrós bulija
után 22 órakor indul a bolyongás. A
sejtelmes csillagfényes éjszakában a
parkerdő sötétje, a Kis-Duna part hold-
sugaras ezüstje és Fischer György tú-
ravezető vár Benneteket.

A célban, a Helytörténeti Gyűjte-
ménynél Sziklavári Sándorné főztje és
Kleineizel Mátyásné lelkesedése vár
Benneteket!

Bővebbet a programjainkról a
város, illetve egyesületünk honlapján
(www.szigethalmite.hu) olvashattok!

Nád Béla

A Szigethalmi TE programajánlata nyár elejére

ISMÉT EGYÜTT A SZEBB
KÖRNYEZETÉRT
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Városunkban évek óta látható, tapasztal-
ható a ZÖLD HÁLÓ EGYESÜLET szé-
pítő tevékenysége, az önkor-

mányzat valamint a lakosság részéről egyre
nagyobb az aktivitás, törekvés, amely a környe-
zetszépítésre irányul egy szép, kulturált vá-
roskép kialakítása érdekében.

Ezt mi díjazással értékeljük, ezért kérjük
Önöket, hogy nevezzenek ebbe a neves ver-
sengésbe.

A verseny célja a városunkban élő em-
berek szépítő tevékenységének összefogása, a
vendégváró kertvárosi városkép kialakítása, a
magyar kertkultúra ápolása.

E városszépítésre rendezett versenybe a leg-
szebb fotóikkal benevezhetnek:

• családi és lakóparki házak, 
• intézmények, vendéglátó és kereske-

delmi egységek
• lakóterületek (utcák, utcarészek /mi-

nimum 3 porta/)
A verseny elbírálásánál a következő szem-

pontok a mérvadóak:
- családi ház, lakóparki ház kategóriában

az udvar, előkert, homlokzat, járdaszegély
zöld növényi és virágdíszítése, esztétikai
összhatása

- lakóterületek (utcák, utcarészek) kategó-
riánál a közterület parkosítása, rendezett,
ápolt, kulturált összképe, a zöldterület
együttes hatása

- intézmény, kereskedelmi és vendéglátó
egység kategóriában az épületek körüli
növényi díszítés, virágosítás, környezetszé-
pítő eszközök minősége, összhangja

Jelentkezési, nevezési határidő:
2014. július 31.

A fotók beérkezési határideje:
2014. szept.  30.

A jelentkezési lapokat és a pályázati fotókat
kérjük a pontos határidőre leadni az alábbi he-
lyekre:

Szigethalom Önkormányzat recepciója
Szigethalom Szép ABC, Szabadkai u. 175.

(Arankánál)
Az ünnepélyes eredményhirdetés hagyo-
mányainkhoz híven október 27-én, hétfőn
17 órakor lesz a Városi Szabadidőköz-
pontban (Sport u. 4.)
Érdeklődni lehet: 06/70 263-4855

A ZÖLD HÁLÓ vezetősége

a X. SZÉP KERTEK, RENDEZETT PORTÁK
SZEBB SZIGETHALoMÉRT

városszépítő versenyre

Itt van május elseje… felvonulás helyett immár másodszor a Duna-
partra mehettünk le majálisozni. 10 éve lett város a településünk,
több rendezvényen ünnepeljük meg idén az évfordulót, játékokkal,

koncertekkel. Május első vasárnapján az anyukákat köszöntöttük virággal,
versekkel. A hónap végén a gyermeknapon vidám játékok várják a kicsiket
és nagyokat egyaránt.

Május a szerelem hónapja, a májusfa állítás hagyománya mellett a leg-
több költőt is megihlette e szép hónap. Ombódi Ferenc idézetével kö-
szöntöm a szerelmeseket.

„Május tizennegyedike az év legszebb napja,
Tavasznak szépsége lehet ennek alapja.
Ének, tánc, zene, s tömény szerelem
Te, igen te, csak te kellesz nekem.”

Mexikói csirke tokány
A szalonnát kisütöm, hozzáadom a

csíkokra vágott csirkemellet, sózom,
borsozóm, majd mexikói fűszerkeve-
rékkel ízesítem. Félpuhára párolom,
beleteszem a nagyobb kockákra vá-
gott hagymát, gombát, mexikói zöld-
ségkeveréket, babkonzervet, paradi-
csompürét. Ízesítem cukor helyett kicsi ketchuppal és chilivel vagy
Erős Pistával. Készre főzőm, végül pedig rizzsel tálalom.

Almás rózsák Anyák napjára
(recept Kürtiné Anitól)

30 dkg lisztet, 30 dkg cukrot, 30
dkg reszelt almát, 3 db egész tojást, 1
csomag sütőport összekeverünk, majd
ízlés szerint dióval, aszalt gyümöl-
csökkel, kakaóporral gazdagíthatjuk a tésztát. Rózsa vagy muffin for-
mába tesszük, és kb. 15 perc alatt megsütjük. Porcukorral megszórjuk.
Jó étvágyat kívánok!

Suhai Tímea

Hagyományok és receptek
Május - Pünkösd hava

„Ugarat szánt Pünkösd hava búzatermésért.
Szőlőt kapál nagy munkával jó bor italért.”
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Az igények és fogyasztói trendek gyors és fo-
lyamatos változásának felismerése, megértése
elengedhetetlen a sikeres piaci jelenléthez, ho-
vatovább a fogyasztói szokások jövőbeni válto-
zásának előrejelzése komoly kihívást, kutató-
munkát, és a vásárlók véleményének folyamatos
nyomon követését követeli meg részünkről –
nyilatkozta Kolozsváry Péter, a Gere Pékség ke-
reskedelmi és marketing vezetője. A vásárlók
többsége igényli a teljes kiőrlésű rozs, zab vagy
tönköly lisztből készült, esetleg különféle ma-
gokkal szórt úgynevezett reform termékeket.
Ennek a vásárlói igénynek kívánt eleget tenni a
szigetszentmiklósi Gere Pékség a teljes kiőrlésű
tönkölylisztből és egy speciális zöldségkeve-
rékből készült termékcsalád bevezetésével. Spe-
nótos, mexikói zöldséges, fetás-olívás, sonkás-
sajtos valamint baconos-sajtos töltelékkel vásá-
rolhatók meg a helyben sütött finomságok a
Gere Pékség mintaboltjaiban frissen, melegen.

A termékcsalád egy baguettel is bővült a ter-
mékfejlesztés során, mely a Magyar Pékszövetség
által kiírt versenyen töltetlen péksütemény kate-
góriában III. helyezést ért el, kiérdemelve ezzel
a szakma elismerését és figyelmét. A bagutte
hosszú érésű, 18-20 órás híg kovásszal, zöldség-
keverék hozzáadásával készül. A speciális zöld-
ségkeverék a Gere Pékség védett szabadalma,
melyre Gere István – a pékség tulajdonosa –

méltán büszke. A baguette Bl-55-ös lisztből, míg
a zöldséges sütemények teljes kiőrlésű tönköly-
lisztből készülnek öt különböző töltelékkel.

A zöldséges termékeken túl további finomsá-
gokkal is nevezett a különböző kategóriákba a
Gere Pékség. Ezek közül kiemelkedik a medve-
hagymás juhtúrós aprópogácsa. A népi hagyo-
mány szerint a barlangjából kibújó medve elő-
ször ezt a növényt keresi, hogy a téli álmot kö-
vetően kitisztítsa szervezetét. 

A medvehagymának számos egészségre gyako-
rolt hatása ismert. Kitisztítja a májat, az ereket, a
beleket. Vérnyomáscsökkentő és vérzsír csök-
kentő hatású, lassítja a koleszterin-lerakódások
kialakulását az érfalban, javítja a végtagok kerin-
gését. Fokozza az étvágyat és az emésztőrendszer
működését. Bélfertőtlenítő tulajdonsága miatt
egyes emésztési panaszok kezelésére is alkal-

mazzák. C vitamin tartalmának köszönhetően ja-
vítja a szervezet ellenálló-képességét. Felső légúti
megbetegedések megelőzésére is kiválóan al-
kalmas.

Végül a régi ízek kedvelői sem maradnak si-
kertermék nélkül, őket célozza meg a Gere
Pékség retró kiflijével, amely a versenyen is fel-
keltette a zsűri érdeklődését. 

A retró kifli sütőszer mentes, tej és növényi zsi-
radék hozzáadásával készült, sóval és kömény-
maggal szórt termék. Érdekessége – amire az
idősebb korosztály jóleső nosztalgiával gon-
dolhat –, hogy a tésztavezetésnek köszönhetően
a kifli tésztája körben letekerhető, mint a régi
időkben. Receptúráját és technológiáját tekintve
egyaránt szigorúan követi az eredetit, ennek kö-
szönhetően őrzi meg a retró kifli zamatát, ez ha-
tározza meg ízvilágát.

A termékújdonságok mellett az elmúlt esz-
tendő jelentős eseményéről, a Fiumei utcai
mintaboltban történt átalakításról is meg kell
emlékezni. A változás óta folyamatosan
helyben sütött, friss pékáru és megnövekedett
termékválaszték várja a vásárlókat. Lassan egy
éve, hogy a Lordok Háza Vásárcsarnokban is
megnyílt az új mintabolt, ahol már hajnali 5
órától mindenki meg tudja vásárolni kedvenc
Gere termékét, valamint minőségi tejtermékek,
kézműves csokoládé, változatos hidegtálak,
szendvicsek, cukrásztermékek, üdítők és finom
kávé egészíti ki az amúgy sem szerény termék-
kínálatot.

Március 6-8. között került megrendezésre a a BaGaTech
Nemzetközi Sütőipari, Cukrászati és Gasztrotechnikai
Szakkiállítás, melynek a Syma Rendezvényközpont

adott otthont. A megnyitón Kardeván Endre élelmiszerlánc-
felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár hang-
súlyozta, hogy a jobb minőségű alapanyagokból készített,
hagyományőrző pékáruk, vagy éppen a választékot színe-
sítő, innovatív reformtermékek és cukrászsütemények iránt
egyre élénkül a vásárlói érdeklődés. 

Újabb díjnyertes termék a
Gere Pékség kínálatában

Tönkölyös zöldséges leveles spenótos párna 100 g

Tönkölyös zöldséges leveles baconos croissant 100 g

2315 Szigethalom, Fiumei utca 88.
Nyitva tartás:
H-P: 500-1900; Sz: 500-1300; 
V: 600-1200

2310 Szigetszentmiklós-Gyártelep
Lordok Háza Vásárcsarnok
Nyitva tartás:
H-P: 500-1700; Sz: 600-1200; V: Zárva
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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; 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. Kővári Éva Gabriella 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
web: www.mtkke.hu „Hibajelentés” menüpont

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

DpMv zrt. szigethalmi üzemegység 
ügyfélszolgálat:
Cim: 2315 Szigethalom, Móra Ferenc u. 1.
Telefon: 06/24 514-860, Fax: 06/24 514-141
E-mail: szigethalom@dpmv.hu
ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 12-16, Kedd: Zárva, Szerda: 8-12, 12.30-20
Csütörtök: Zárva, Péntek: 8-12
Pénztár az ügyfélfogadás vége előtt fél órával zár.
Hibabejelentés:
Cím: 2315 Szigethalom, Erdő u. 55.
Telefon: 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 (a nap 24 órájában hívható!)

szigethalmi polgárőr egyesület 
Elnök: Galambos Zoltán 06/20 584-6284 
Szolgálatvezető: Mózes Henriette 06/20 218-7383

iNtézMéNyek
Bölcsődei ellátás: 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 ellátás:
06/70 430-3621
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!)

Ön is így megy nyaralni?
Ha minket választ, a pihenés
alatt sem kell aggódnia
otthona biztonságáért.

Most minden egy éves
távfelügyeleti szolgáltatást
igénylő új ügyfelünknek
1 hónapot
ajándékba adunk!

Telefon: 036 1 261-1010
info@pestor.hu
www.pestor.huBIZTONSÁGTECHNIKA

Köszönetnyilvánítás. Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik édes-
anyánk, Konta Sándorné temetésén részt vettek, és fájdalmunkat megjelené-
sükkel enyhítették.                                                Konta András és Millei Tiborné


