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Június 3-ai ülés
A testület 7 fővel kezdte meg rendkívüli ülését

mindössze egy napirendi pont tárgyalásával, amely a
KEOP-1.3.0 projekthez hiánypótlásra saját forrás vál-
lalásának igazolása volt.

A jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztását köve-
tően a – Szigethalom vízének átvétellel történő mi-
nőségjavítása című – pályázat önrészéhez benyújtott
pályázat hiánypótlásaként a saját forrás vállalá-
sának igazolásáról döntött a testület.

Június 19-ei ülés
A képviselő-testület 8 fővel kezdte meg ülését, a

meghívóban szereplő napirendi pontok mellé sür-
gősséggel felvette a Szigethalom Város Önkormány-
zatának esetleges likviditási problémáinak kezelése
napirendet, így a testület összesen 11 napirend tár-
gyalásáról döntött. 

A jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása után az
Egészségügyi és Népjóléti Bizottság egyetértésével
döntés született arról, hogy – mivel Szigethalmon je-
lenleg egy gyógyszertár működik – a város lakosság-
számát figyelembe véve új közforgalmú gyógyszertár
létesítéséhez országos pályázat kerüljön kiírásra.

Ezt követően titkos szavazás keretében az alábbi
díjakat adományozta a testület:

• Díszpolgári cím:
† dr. BÉKÁSSYNÉ KOCSIS GYÖRGYI,

• Szigethalom településfejlesztéséért díj:
id. BALÁZS MIKLÓS, 

• Szigethalom közösségi életéért díj:
BÁNÓCZY ISTVÁNNÉ, és a

• Szigethalom sportolója díj 14 év alatti
gyermek kategóriában: BALOGH PÉTER.

A felnőtt kategóriában a jelölések ellenére 2014-
ben nem kerül kiosztásra a Szigethalom sportolója díj
a szavazás eredménytelensége – minősített többség
hiánya – miatt.

Az Agyag utca forgalomszabályozásának problé-
mája már hónapok óta foglalkoztatta a képviselőket,
jelenleg a Közlekedési Koncepció módosításával a kö-
vetkező változás történik: a forgalom 30 km/h sebes-
ségkorlátozásával egyidejűleg szükséges felméretni a
forgalom lassítására a sáveltolásos útszűkület (hori-
zontális-vertikális) kialakításának lehetőségét, vala-
mint annak költségeit.

A következőkben megjelölésre kerültek azok a cégek,
amelyek részére – az önkormányzat intézményei szá-
mára távfelügyeleti és karbantartási feladatok ellátására
ajánlatkérő pályázat alapján – ajánlattételi felhívás kerül
kiküldésre: a Multi-Alarm Biztonságtechnikai-fejlesztő,
Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., a VÉD-GÁT Vagyonvé-
delmi Szolgáltató Kft., valamint az ÉRTÉK-ŐR Kft. 

A Szigethalmi Polgármesteri Hivatal épületeinek
energiakorszerűsítésével kapcsolatban elfogadásra ke-
rült, hogy egy pályázaton való részvételt biztosító
tervet készítsen az Europatender Consulting Kft. úgy,
hogy annak ellentételezését a pályázaton való sikeres

részvétel esetén kell csak megfizetni, egyben vállalva
a pályázati önerőt, amely a csomag értékének 15%-a. 

2014-ben is – mint minden évben – a képviselő-
testület kiírta a középiskolai ösztöndíj pályázatot. A
pályázati kiírás alább, valamint a www.szigethalom.hu
honlapon megtekinthető.

A testület a két ülés között történt eseményekről
szóló tájékoztatót, valamint a lejárt határidejű határo-
zatok végrehajtásáról szóló beszámolót nem fogadta el. 

Ezek után tárgyalta meg a testület a Szigethalom
Város Önkormányzatának esetleges likviditási problé-
máinak kezelése című napirendet, melynek eredmé-
nyeként arról született döntés, hogy a polgármester
egyeztessen a „Vállalkozási szerződés Szigethalom város
vízhálózatának vízminőség javítási célú fejlesztésére”
tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesével, az A–Z Kincs
Kft-vel arról, hogy a kivitelezési végszámla fizetési ha-
tárideje legkorábban 2014. augusztus 21-e legyen. 

Utolsó napirendként a szintén pályázati pénzből
finanszírozott szervezetfejlesztés kapcsán a képviselő-
testület az IPS Tanácsadó Kft. Szigethalom város pénz-
ügyi helyzetének átvilágításáról szóló jelentését nem
fogadta el, viszont a jelentésben foglalt javaslatok
közül az adóellenőrzési feladatok megkezdéséről
döntött, továbbá hogy a városmarketing stratégia ki-
dolgozását követően annak költségeit a 2015. évi költ-
ségvetéséből biztosítja.

Június 24-ei ülés
A képviselő-testület 7 fővel kezdte meg rendkívüli

ülését, melynek témája összesen két napirend volt.
A jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása után a

kommunális hulladékszállítási közszolgáltatás közbe-
szerzése eredményesen lezárásra került, az önkor-
mányzat az eljárás nyertesének az „ARIES” Nonprofit
Kft-t és a Zöld Bicske Nonprofit Kft-t, mint közös aján-
lattevőt jelölte meg. 

Második napirendként a Mű úti gyalogátkelőhely
végső elhelyezése került meghatározásra, amely fel-
terjesztésre kerül a Pest Megyei Kormányhivatal Köz-
lekedési Felügyelőség Útügyi Osztály elé kijelölésre
úgy, hogy: 

– a Mű úti üzletsor ékszerüzletének vonalában a
VOLÁNBUSZ pályaudvar nagyfeszültségű és köz-
világítású oszlop között jelölt gyalogátkelő ke-
rülne kialakításra, a tervtől eltérően középszi-
getes kivitelezéssel, 

– valamint a Taksony-híd irányába a Mű út – Járási
Hivatal felé történő lehajtás elé tervezett gya-
logos átkelőhely nem kerülne kialakításra, he-
lyette a már meglévő gyalogos átkelőhelyhez tör-
ténő „vezetést” oldaná meg az ehhez szükséges
eszközökkel és alakítaná ki a járdakapcsolatot a
VOLÁNBUSZ pályaudvarával.

Polgármesteri Hivatal
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TAníTó
(egész napos iskola)

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2315 Szigethalom, Szabadkai utca 64. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: Tanítói feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak
szerint. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• főiskola, tanító
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól
eltiltás hatálya alatt 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, végzettséget, képzettséget igazoló doku-

mentumok másolati példányai, 90 napnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 18. 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Piróth Ibolya igaz-
gató asszony nyújt a 06/24 407-608-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• elektronikus úton Piróth Ibolya igazgató asszony részére az

iskola@sztistvan-szhalom.sulinet.hu e-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatról az iskola vezetősége dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 21. 

2 fő
gyógypedAgóguS

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  Határozatlan idejű közal-
kalmazotti jjogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2315 Szigethalom, Szabadkai utca 64.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: Gyógypedagógusi feladatok ellátása: az iskolába járó, integ-
rált  sni tanulók számára a szakértői véleményben előírt gyógypedagógiai
fejlesztő órák biztosítása, továbbá tanórák ellátása az iskola gyógype-
dagógiai tagozatán. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• főiskola, gyógypedagógus
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól
eltiltás hatálya alatt 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• főiskola, logopédia, oligofrén pedagógia, szurdopedagógia

szakirányok

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, végzettséget, képzettséget igazoló doku-

mentumok másolati példányai, 90 napnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban
2014. augusztus 25. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 18. 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Piróth Ibolya igaz-
gató asszony nyújt a 06/24 407-608-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• elektronikus úton Piróth Ibolya igazgató asszony részére az

iskola@sztistvan-szhalom.sulinet.hu e-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatról az iskola vezetősége dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 21.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szigetszentmiklósi Tankerülete 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet
a Szigethalmi Szent István Általános Iskolába 
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A hirtelen lezúduló csapadékmennyiség igazi
kihívást jelentett a város vezetésének. Két al-
kalommal is annyi eső esett Szigethalom te-
rületén, hogy az gravitációs úton nem tudott
elfolyni a település legmélyebb pontjairól. 
Amíg a vízmű dolgozói szivattyúzással

mentesítették a várost a nagymennyiségű
esővíztől, addig a vízimentő egyesület
tagjai homokzsákokkal védték a település
mélyebben fekvő ingatlanjait.
A Polgármesteri Hivatal jelenleg is dolgozik
a település csapadékvíz-elvezetésének

konstruktív megoldásán. A polgármester
alapkritériumként fogalmazta meg, hogy a jö-
vőben nem jelenthet problémát egy nagyobb
esőzés a város életében.

Polgármesteri Hivatal

Fáki László, Szigethalom város polgármestere el-
ismerésben részesítette a helyi vízmű, valamint

a Hölgye Attila által vezetett Vizek Őre Vízi-mentő
Egyesület tagjait, akik a májusi csapadékos időjá-
rással szembeni védekezésben nyújtottak kiemel-
kedő teljesítményt.

„Kisdiák
leszek
nemsokára”

Ezzel a címmel került kiírásra az a
rajzpályázat, amely nagycsoportos
gyerekek számára kínált lehető-

séget kézügyességük bizonyítására és a
nagy feladat iránti érzelmeik feltárására. 

A Szigethalom Város Önkormányzata
által létesített, immár hagyományossá vált
pályázat témája az iskolavárás, az „új élet”
elképzelése, ami remélhetőleg minden
kisgyermek számára örömteli, izgalmas ki-
hívást jelent.

A 90 szebbnél szebb gyermekmunka ér-
tékelése sem volt egyszerű feladat. Az ön-
kormányzat díjakkal jutalmazta a legkivá-
lóbb rajzokat, de természetesen minden
pályázónak jutott egy-egy tábla finom cso-
koládé is. 

Ezúton köszönjük a tisztelt képvise-
lőknek a lehetőséget!

A Négyszínvirág Óvoda
nevelőtestülete nevében:

Tasnádi Tünde
óvodavezető

Díjazták a szigethalmi
védekezőket
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Rendőrségi tájékoztató
2014 júniusában Szigethalom illetékes-

ségi területén gépkocsi lopás nem történt.
Gépjárművet egy esetben törtek fel. A Fürj ut-
cában parkoló személygépkocsit zárfeltörés
módszerével nyitották ki, és abból különböző
iratokat tulajdonítottak el. 

Betöréses lopás szintén egy esetben történt a
Duna soron. Az ismeretlen elkövető ablakbetörés
módszerével jutott be a családi házba, és onnan
telefont valamint használati tárgyakat tulajdoní-
tott el. Rablás bűncselekmény nem történt.

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Vizs-
gálati Osztálya eljárást folytatott testi sértés bűn-
tett kísérlet elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt B. István 36 éves szigetszentmiklósi
lakos ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint
a gyanúsított és élettársa személygépkocsival
közlekedett 2013. december 4-én 15 óra körül
Szigetszentmiklóson a Csépi úton, amikor há-
tulról nekiütköztek az előttük azonos irányba
haladó segédmotoros kerékpárnak. Az ütközés
következtében a motoros nem sérült meg,
azonban az autóban utasként utazó B. István ki-
szállt a járműből és kiabálva, fenyegetőzve elin-
dult a sértett felé. A férfi ettől megijedt, ezért fel-
szállt a motorra és elindult. A gyanúsított uto-
lérte, megragadta a segédmotoros kerékpár
hátsó részét, és a sértettet a járművel együtt be-
lökte az út menti árokba. Ezt követően a 36 éves
férfi visszaszállt a személygépkocsiba és elhagyta
a helyszínt. B. Istvánt 2014. május 15-én gyanú-
sítottként hallgatták ki. Az ellene folytatott eljá-
rást a nyomozóhatóság a napokban fejezte be,
és a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal
megküldte az illetékes ügyészség részére.

A Bűnügyi Osztály eljárást folytat garázdaság
bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt T. Gábor 18 éves budapesti lakos és 8 fia-
talkorú társa ellen. A rendelkezésre álló adatok
alapján a fővárosi és dunaharaszti fiatalokból
álló társaság 2014. június 28-án a hajnali
órákban a Dunaharaszti-Felső HÉV állomás kö-

zelében szóváltásba keveredett 3 férfival, ami du-
lakodássá fajult. Ennek során a 18 éves férfi és
társai több alkalommal megütötték és meg-
rúgták a sértetteket, akik ennek következtében
kisebb sérüléseket szenvedtek. A helyszínre ki-
érkező rendőrök a 9 fiatal fiút elfogták és a rend-
őrkapitányságon előállították, ahol gyanúsított-
ként hallgatták ki őket. Ellenük a további eljárást
– szabadlábon hagyásuk mellett – a Szigetszent-
miklósi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya
folytatja le.

Szigethalom város területéről az adott idő-
szakban hét balesetet jelentettek felénk. Ebből
négy volt személyi sérüléses, három pedig
anyagi káros. A személyi sérüléses balesetek
közül kettő a Mű úton történt.

Az egyik reggel egy 30 éves szigethalmi hölgy
által vezetett személygépkocsi a Gyártelep irá-
nyába haladt, amikor torlódások miatt álló jár-
műveket akart kikerülni, de nem vette figye-
lembe, hogy a Viola utcából egy kerékpáros for-
dult ki és elütötte. Az elsődleges információk
alapján a kerékpárost a mentők könnyű sérülé-
sekkel szállították a Merényi Korházba.

A másik baleset a Mű út 244. szám előtt tör-
tént az egyik napon a késő esti órákban. Szintén
a Gyártelep irányába közlekedett egy ismeretlen
rendszámú, feltehetően Ford típusú személy-
autó, és neki balról jobbra egy 30 éves román
állampolgárságú női gyalogos haladt keresztül
az úton, akit elütött. A hölgy ittas állapotban
volt, és súlyos sérüléseket szenvedett. A helyszí-
nelés ideje alatt megjelent egy 19 éves sziget-
szentmiklósi fiatalember, aki a rendőröknek el-
mondta, hogy a gépkocsit ő vezette a baleset
során. A helyszínelők az okozó gépjárművet Szi-
getszentmiklóson, a lakás parkolójában szem-
lélték meg. 

Történt baleset az Erdő és a Fenyő utcák ke-
reszteződésében is, ahol egy teherautó nem
adott elsőbbséget a kihelyezett táblák ellenére

a védett útvonalon haladó személyautónak.
A gépjármű vezetője az elsődleges adatok
alapján könnyű sérüléseket szenvedett, és őt
is a Merényi Korházba szállították.

Sajnos megint történt baleset a Fiumei és a
Széchenyi utcák kereszteződésében. Egy 34
éves szigethalmi férfi által vezetett Mercedes
személygépkocsi a Fiumei úton haladt a Duna
felé, és a jól látható „Állj Elsőbbségadás köte-
lező” jelzőtábla ellenére nem adott elsőbbséget
a Széchenyi úton haladó személygépkocsinak
és összeütköztek. A jármű nekicsapódott a
balra-kanyarodási szándékkal várakozó másik
személygépkocsinak. A baleset során mindkét
vétlen gépkocsivezető megsérült, és az anyagi
kár is jelentős volt.

A három anyagi káros balesetből egy a Mű
úton történt, ahol egy Halásztelek irányába ha-
ladó kerékpáros hátulról nekihajtott a vele
azonos irányba haladó személygépkocsinak.

A Duna soron egy megforduló személygép-
kocsi nem adott elsőbbséget az úton haladó
másik gépjárműnek, a Kosztolányi utcában egy
hölgy vezető tolatva akart elindulni és nekihaj-
tott a mögötte álló autónak.

Továbbra is kérjük a körültekintő, nyugodt,
szabályokat betartó, a forgalomban egymást se-
gítő közlekedést.

Még tart a nyár, egyre többet megyünk a stran-
dokra és a szabad vizekre. Mindegyiknek meg-
vannak a veszélyei. A vizek partjain is legyünk
mindig körültekintőek. Életünk, testi épségünk
mindennél fontosabb legyen, ne akarjunk hős-
ködni. Tartsuk be és tiszteljük a vizek írott és
íratlan szabályait, előzzük meg a tragédiákat. Kü-
lönösen figyeljünk a gyermekekre, akik még
nem érzik minden esetben a veszélyt. 

A strandokon és a vízpartokon továbbra is te-
gyünk meg mindent értékeink védelme érde-
kében, és csak a legfontosabb tárgyainkat vigyük
magunkkal.

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság

Rendôrségi hírek a
Lakihegy Rádióban

Minden kedden reggel 9 órától, a Lakihegy Rádió
SÜSS FEL NAP! címû mûsorában élôben hallgat-
hatják meg a Szigetszentmiklósi Rendôrkapitányság

beszámolóját az elmúlt hét bûnügyi eseményeirôl a térségben.
Önök is kérdezhetik a rendôrkapitányt akár élôben is a

06/20 95-95-107-es SMS és telefonszámon, vagy írhatnak
a Lakihegy Rádió facebook oldalára.
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A III. Civil Életmódnap képekben
(2014. június 15.)
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10. Szigethalm

i Városnap
10. Szigethalm

i Városnap
2014. június 14.
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Nyitás szeptember 2-án, kedden.

Kedves Tanár Úr!

Önnek igaza van! Kell a KUL-TÚRA! A Szigetcsépre látogató csapat
lelkesedése megerősítette hitemet. A szigethalmi könyvtár eddig is
jó kapcsolatot ápolt a helyi oktatási intézményekkel, de a Sziget-
halmi TE rendezvényein csak magánemberként vettem részt – ha
éppen a könyvtári nyitva tartás engedte.

Valóban alig aludtam a kirándulás hetében. Éjjelente az Indul
a bakterház volt a kezemben, nem csak olvastam, de jegyzeteltem
is, feladatokat gyártottam az iskolásoknak, a tényleg hálás utókornak.
A könyv nyelvezete már más, mint a manapság keletkező műveké,
sok olyan szót találtam a regényben, amely egy- egy cetlire kívánko-
zott: ismerik-e a mai kor gyermeki ezeket a szavakat? (Rőf, krajcár,
lajbi, ténsasszony, csősz, vájdling, stb.)

Voltak más típusú feladatok is. Meg kellett találni 3 jelöltből, ki
lehetett Rideg Sándor kortársa, fel kellett ismerni 3 nagy irodalmár
fényképe közül, melyik ábrázolja a könyv szerzőjét.

Értelmeztünk a regényből néhány mondatot, voltak mondatok,
melyekből hiányoztak a magánhangzók, és megbeszéltük, hogy
vajon helyes-e, hogy a bakter akkor engedte le a sorompót, amikor
elment a gyorsvonat, mert neki mindegy volt, hogy a vonat előtt,
vagy után tette ezt.

Vajon jól tette-e Bendegúz, hogy megtartotta a talált erszényt és a
benne lévő pénzt, mert szerinte ” nem azé a madár, aki elrepíti, hanem
aki megfogja”.

Az előkészületek nagy titokban zajlottak, ezért kellőképpen meg-
hökkentek a gyerekek, amikor a szigetcsépi hév-megállóban el-
mondtam nekik, hogy túrázni szeretek, cipekedni viszont nem.
Ezért arra kérem őket, hogy segítsenek nekem, hogy minél előbb
kiürüljön a táskám. Oldják meg az általam hozott feladatokat!
Láttam a szemükön, hogy azt hitték, ez vicc. Szombat, szabad nap,
kirándulás – a könyvtáros néni pedig „vizsgáztatja” őket. De hamar
belelendültek, hiszen rossz válasz nem volt, minden kérdést meg-
fejtettünk! Második pihenőnknél, a Duna-parti horgásztanyánál már
nem is érték be fejenként egy feladattal!

A könyvtárban a legifjabb és a legkorosabb túrázót egy-egy aján-
dékkönyvvel jutalmaztuk, a túrát teljesítők között pedig kisorsoltunk
egy Indul a bakterház kötetet.

Bendegúz is jól érezte volna magát a csapatban!
Szabó Zsuzsanna könyvtáros

Hegedüs Géza Városi Könyvtár

FIGYELEM!
Július és augusztus hónapokban
a Hegedüs Géza Városi Könyvtár

szombati nyitva tartása

SZÜNETEL!

A Rózsa Gobelin Kör
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik velünk együtt

ünnepelték május 8-án Szigethalmon,
a Hegedüs Géza Városi Könyvtár Kiállítótermében a

II. Tavasznyitó gobelin kiállításunkat.

Kiállítóink névsora:
Arnold Marika, Balázsiné Marika, Bancsók Bianka, Bobák Ancsa,
Bogya Rózsa, Brodszki Zsuzsi, Denke Ibolya, Gaál Irénke, Fésüs
Erzsike, Horváth Zsuzsa, Iványiné Szilvi, Iványi Szilvike, Keller Julika,
Nemes Dezső, Kürti Annika, Rigó Terike, Sápi Orsolya, Simon Rozi,
Tátrai Zsuzsi, Ujváriné Panni.

Gratulálunk minden résztvevőnek, aki az Országos kiállításon nyert,
és részvételével emelte a kiállítás hangulatát és továbbviszi hírne-
vünket!

A Rózsa Gobelin Kör lassan 5 éves, és mára már 21 főre nőttük ki
magunkat. Összejöveteleinket minden szerdán a Városi Szabadidő-
központ bordó termében tartjuk 16-18-óráig. Minden évben megün-
nepeljük október 10-e körül a születésnapunkat. Az 5 éves most ok-
tóber 11-én lesz 10 órai kezdettel. 
Ez egy egész napos kiállítás lesz, ahol megmutatjuk az összes elké-
szített alkotásunkat.
Mindenkit várunk szeretettel!

Bogya Rózsa
Rózsa Gobelin Kör vezetője

A Helytörténeti
Gyûjtemény

AUGUSZTUS
HÓNAPBAN

ZÁRVA TART.
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Nem egyszer – de kétszer!

Június 20-án, első Szent Iván napján
gyújtottunk tüzet Ráckevén, en-

gedve a PEK (Péntek Esti Korzó) invitá-
lásának, hogy a mi műsorunk után a ha-
gyományos tűzugrást ott is megtartsuk.
Bár a Duna parton a szél okozott egy kis
zavart, a műsor így is jól sikerült.

Másnap, 21-én aztán immár 9. alka-
lommal láthatták kedves vendégeink,
hogy még mindig él az évszázados ha-
gyomány. Örülünk az éltető napnak,
örömtüzet gyújtunk a gonosz elűzésére,
nem utolsó sorban pedig a szerelmesek
szándékainak megerősítésére tűzug-
rással színesítjük ezt a szép nyári estét.

Most mi adtunk otthont a ráckevei
Nagy Bokrétások fellépésének, megmu-
tatva együttesünk szíves vendéglátását,
amellyel nem csak nekik, de a jelenlévő
vendégeinknek is kedveskedtünk.

Szinte már hagyomány, hogy váro-
sunk első emberét, Fáki László polgár-
mestert is köszönthettük vendégeink
sorában, valamint a Teljesítménytú-
rázók népes csapatát, akik idén is innen
indultak éjszakai túrájukra.

Ezúton mondunk köszönetet minden
segítőnknek, akik a lebonyolításban,
vendéglátásban óriási terhet vesznek le
a vállunkról minden évben. Kiemelten
is: Cseke István és felesége, Margitka, lá-
nyuk Sziklaváriné Marika, Humenyikné
Tünde. A Szabadidő Központ vezető-
jének, odaadó munkatársainak is igen-
igen hálásak vagyunk a sok segítségért,
a hangosításért, a bennünket önzet-
lenül pártolók szeretetéért, valamint
együttesünk lelkes segítőinek a sok
finom falatért, amivel megkínálhattuk
a bennünket megtisztelő vendégeket.

Szigeti Néptánc
Közhasznú Egyesület vezetősége

„Meggyújtják
a tüzet…”
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SZUFLA futófesztivál

Végtelen futással melegítettünk be a
SZUFLA futófesztiválra. A Tököli Parker-
dőben közös edzéssel készültünk az au-

gusztus 2-ai versenyünkre. Az edzőkörünk alakja
fekvő nyolcas volt (ami a végtelen jele a matema-
tikában), innen a kis rendezvény neve.

Az erdészház előtti tisztás volt a bázisunk, itt
kapcsolódott egybe az 1,7km-es nagyobb kör és
az 1,3km-es kisebb kör, ami a Haláldombot is
magában foglalta.

A frissítőasztalt mindkét körben igénybe lehe-
tett venni, és az illatok jelezték, hogy a futás
végén bográcsgulyás vár mindenkire.

Közel ötvenen gyűltünk össze a közös edzésre,
örömfutásra. Szigethalomról és Dunaharasztiból
voltunk a legtöbben, de jöttek futók az egész kör-
nyékről: Csillag Gyuri elhozta Némediből a fiúkat
a Szegletkő otthonból, Csepelről Orosz Kati és
Laza Laci biciklivel érkezett, Nagy Kati pedig Sár-
kesziből vonatozott el hozzánk.

Tíztől délig tartott a közös edzés, ezalatt min-
denki annyi kört tett meg, amennyi jólesett neki.
Kisgyerektől a nyugdíjasig, egy körtől a 7-8 körig
terjedtek a végletek.

Összességében több mint 400 kilométert gyűj-
töttünk együtt.

A résztvevőknek köszönjük a közös futást/gya-
loglást és beszélgetést, a főzésben, pályajelö-
lésben, körregisztrálásban közreműködő tagja-
inknak és barátainknak pedig a segítséget.
Köszönet illeti támogatóinkat is: Happy Drink
italbolt, Suhai-Réfi Tímea, Fabula Jánosné
(Kriszta), Kardos Józsi, Sztrapkó Norbi, József At-
tila úti hentesbolt, Kulcsár Attila, Gyártelepi Papír
írószer, Alföldi Marika. és Stiebel Viki.

Ne felejtsétek, versenyünk augusztus 2-án
kerül megrendezésre. 

Nevezni lehet még: www.szufla.hu
Sztrapkó Norbert

Össz kör               140                                                         Össz km (3km/kör) 420

Sztrapkó Norbert 5
Fényes József 4
Varga Lotti 1
Varga Lili 1
Varga Lőrinc Csaba 1
Varga András 1
Vargáné Rehák Gabi 4
Rózsa Bogi 1
Papp Edina 1
Sztrapkó Barna 1
Sztrapkó Balázs 0,5
Cseke Istvánné 1
Cseke István 1
Cseke Margit 1
Bazsó Katalin 1
Sziklavári Bence 1

Győr Henrietta 2
Fényes Viki 1
Fényes Gergő 1,5
Fényesné Madaras Nóra 3
Drscsák András 5,5
Bazsó Böbe 4
Németi Lehel 3
Lebács Róbert 3
Ferenczy Krisztina 5
Körözsi Sándor 5
Bognár Attiláné Rita 3
Bognár Attila 5
Laza Laci 5
Györgyi Katalin 6,5
Bán Péter 6
Szabó Piroska 2

Nagy Katica 5,5
Stiebel Viktória 5
Csillag György 5
Orosz Katalin 3
Nyújtó Mária 3
Serbán Viktor 3
Klopfer Csaba 6,5
Paksi Attila 4
Kátai Balázs 7
Mohácsi Nikoletta 2
Nagyné Kis Kati 2
Horváth Joci 3
Filmayer Márk 3
Radics Tamás 1
Seres Barnabás 1

Név Futott kör Név Futott kör Név Futott kör
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A z idei Városnapok másnapján, június 15-
én került sor a már hagyománnyá vált ren-
dezvényre. 

Ebben az esztendőben három szigethalmi
egyesület küldte ifjú versenyzőit a tatamira. 

A Dojo Lovász SKE kempósai, a Tori Judo SE
judokái és az Öt Elem Combat Fight Team harcos
növendékei igen magas színvonalú mérkőzé-

seket varázsoltak a kilátogató szépszámú kö-
zönség elé. 

Pontos ütések és rúgások, szép dobások és
technikás földharc elemek kápráztatták el az egy-
begyűlteket, akik végig hangos buzdítással és ha-
talmas tapssal díjazták a fiatal sportolókat akár a
mérkőzések alatt, akár az érmek, oklevelek és az
ajándékok átadása közben. 

Kitűnő hangulatú gála kerekedett ismét, kö-
szönhetően a harcos ifjaknak, a lelkes nézőkö-
zönségnek és mindazoknak, akik a segítségemre
voltak abban, hogy létrejöjjön ebben az évben is
a verseny. Külön kiemelném a Dojo Lovász SKE,
a Városi Szabadidőközpont és Szigethalom Város
Önkormányzatánk hathatós segítségét.

Nagy Kálmán

Sokan még a megérdemelt pihenésüket töltik, de akik itthon
maradtak, azokat is sok program várja.

A nyár legmelegebb hónapját a futófesztivállal indítjuk. A gye-
rekek a bűnmegelőzés rejtelmeivel ismerkedhetnek meg a tá-
borban. Tökölön a Summerfest programjait tekinthetjük meg. 

Augusztus 20-án szent István szobránál a koszorúzási ünnep-
ségen vehetünk részt, majd az esti tűzijátékot nézhetjük meg.

A nagy melegben hideg dinnyével és hűsítő gyümölcssalátával
frissíthetjük fel magunkat. A dinnyét elkészíthetjük salátának, gril-
lezve, levesnek, süteménynek is. Ezen kívül egy nagyon finom rok-
fortos csirkemell receptjét osztom meg Önökkel.

Rokfortos csirkemell
A szalonnát kisütjük, majd bele-
tesszük a csíkokra vágott csirke-
mellet, sózzuk, borsozzuk, meg-
pirítjuk. Kevés vízzel és fehér-
borral felöntjük, pároljuk. A márványsajtot lereszeljük és belekeverjük a
tejszínbe, kevés forró lével simára keverjük és hozzáadjuk állandó ke-
vergetés közben, végül pedig készre főzzük. Rizzsel tálaljuk.

Dinnyesaláta
A sárga- és görögdinnyét összekockázzuk.
Vizet cukorral, vaníliás cukorral felforralunk,
majd lehűtjük, kevés rummal, citromlével

ízesítjük. Tála-
láskor vanília
fagyival és tejszínhabbal díszítjük.

Jó étvágyat kívánok!
Suhai-Réfi Tímea

Hagyományok és receptek
Augusztus - Kisasszony hava

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

III. Szigethalmi Utánpótlás Küzdôsport Gála
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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 háziorvos: 06/70 935-0501
Dr. Balogh Béla fogorvos: 06/70 382-6599
Dr. Csipán Zoltán háziorvos: 06/70 450-4059
Dr. Kóczah Judit fogorvos: 06/70 382-9536
Dr. Kővári Gábor házi gyermekorvos: 06/70 375-9845
Dr. Molnár Julianna háziorvos: 06/70 451-5095
Dr. Parádi Enikő házi gyermekorvos: 06/70 375-9630
Nagyné Dr. Vékony Irma háziorvos: 06/70 374-9167
Dr. Kővári Éva felnőtt háziorvos: 06/70 382-9223
Dr. Heigliné Dr. Horváth Nikolett háziorvos: 06/70 3798-4760
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!)


