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Tájékoztatjuk a Tisztelt szigethalmi választópol-
gárokat, hogy a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választására 2014. október 12-
én kerül sor. A szavazás reggel 6 órától 19 óráig
tart. Szigethalmon nyolc egyéni választókör-
zetben, 16 szavazóhelyiségben zajlanak a válasz-
tások. A szavazás helyszínéről szóló értesítések
még augusztus hónapban kiküldésre kerültek a
lakosság részére, aki esetleg nem kapta meg, az
a Helyi Választási Irodában (Polgármesteri Hi-
vatal) érdeklődhet.
A településen a képviselő-testület létszáma 12 fő
a polgármesterrel együtt. A polgármester közvet-
lenül, a helyi képviselők a nyolc választókör-
zetből szintén közvetlenül (1-1 fő) kerülnek meg-
választásra, míg a fennmaradó három hely kom-
penzációs listáról kerül betöltésre. A választások
előkészületi munkálatai már hetek óta tartanak. 
A Helyi Választási Bizottság a városban az önkor-
mányzati választáson induló három szervezet
• Összefogás Szigethalomért Egyesület (ÖSSZE)
• Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, Keresztény-

demokrata Néppárt (FIDESZ-KDNP)
• Jobbik Magyarországért Mozgalom (JOBBIK)
polgármester- és egyéni választókerületi képviselőjelöltjeit nyilvántar-
tásba vette az alábbiak szerint:

Szigethalmon helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők választására
nem kerül sor.

Helyi Választási Iroda

Az Augusztus 28-Ai képviselő-testületi ülés összefoglAlójA
A képviselő-testület 10 fővel kezdte meg ülését,

majd egy perces néma felállással a jelenlévők Szi-
gethalom néhai díszpolgárára, Thurzai Lajosné
Jolika nénire emlékeztek. A napirendek előtt a
polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az
ülés napjára tervezett díjkiosztásra a 2014. szep-
tember 4-én 18.00-kor tartandó díjátadó rendkí-
vüli testületi ülésen kerül sor. 

Elsőként sürgésségi napirendként felvételre ke-
rült a Dojo Lovász SKE támogatási kérelme, ezzel
együtt a képviselő-testület összesen 14 napirend
tárgyalásáról döntött. 

A jegyzőkönyv hitelesítők megválasztását köve-
tően a testület elfogadta az Elohim Kegyeleti Szol-
gáltató Kft. – szigethalmi temetőben egy év alatt
végzett tevékenységéről, üzemeltetéséről szóló –
beszámolóját, majd jóváhagyta a városi temető
fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló
25/2009. (X.26.) rendelet módosítását. A rendelet
Szigethalom város honlapján, valamint a He-
gedüs Géza Városi Könyvtárban megtekinthető.

Az önkormányzat az intézményei távfelügyeleti
és karbantartási feladatainak ellátására kiírt pályá-
zatát a képviselők érvényesnek, de eredményte-
lennek nyilvánították azzal, hogy a Polgármesteri
Hivatal készítsen el új pályázati kiírást, és október
hónapban terjessze a képviselő-testület elé.

A „Szabadkai utcai lakosok vízelvezetés” napi-
rend megvitatását követően döntés született
arról, hogy a polgármester szervezze meg 2014.
szeptember 4-re a Szabadkai utca garanciális be-
járását a tervező, a kivitelező, a műszaki ellenőr,
a független szakértő(k), a képviselő-testület, va-
lamint a Településgazdálkodási és Vállalkozás-
fejlesztési Bizottság tagjainak részvételével.

Ezt követően megválasztásra kerültek a Helyi
Választási Bizottság tagjai és póttagjai, a nemze-
tiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjai és pót-
tagjai, valamint a helyi Szavazatszámláló Bizott-
ságok póttagjai.

Rövid szünet után a testület döntött a Szé-
chenyi István Általános Iskola fűtéskorszerűsíté-
sére energetikai pályázat kiírásáról a Cothec
Energetikai Üzemeltető Kft., a Mi-Le Épületgé-
pészeti és Energetikai Kft., valamint a Vasi Láng-
technika Kft. meghívásával. 

A következőkben a jelenleg hatályban lévő, az
utcanév és városrésznév megállapításának, köz-
intézmény elnevezésének, valamint az utcanév,
házszámtábla és emléktábla elhelyezésének
rendjéről szóló 13/2005.( V.24.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg
új önkormányzati rendelet került megalkotásra
az utcanév és városrésznév megállapításának,

közintézmény elnevezésének, valamint az ut-
canév, házszámtábla és emléktábla elhelyezé-
sének rendjéről. A rendelet Szigethalom város
honlapján, valamint a Hegedüs Géza Városi
Könyvtárban megtekinthető.

A Szigethalom, Széchenyi utca – Fiumei utca
kereszteződésének forgalom szabályozása
ügyében, a jelenleg érvényben lévő Közlekedési
Koncepció módosításával – az ÚT 2-1.207
Közúti Forgalom Csillapítása műszaki leírás
alapján – a Fiumei utca Duna part felőli keresz-
teződés vonalától számított 15-20 méter távol-
ságra – az út teljes szélességében elhelyezve,
térkőből készítve – fekvőrendőr kiépítésére
kerül sor. 

A középiskolai ösztöndíj pályázat eredmé-
nyeképpen a 2014/2015-es tanévben az önkor-
mányzat 5 tanulót 6.000 Ft/hó, 14 tanulót
pedig 3.000 Ft/hó összeggel támogat.

A testület a két ülés között történt esemé-
nyekről szóló tájékoztatót, valamint a lejárt ha-
táridejű határozatok végrehajtásáról szóló be-
számolót is elfogadta. 

Utolsó napirendként a Dojo Lovász SKE ké-
relmére – a Családi nap – XVIII. Szabadtéri
Show Kupa szigethalmi megrendezéséhez –
300.000 Ft biztosításáról született döntés.

TÁJÉKOZTATÓ a helyi önkormányzati választásokról
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Rendőrségi tájékoztató
2014 augusztusában Szigethalmon gép-

kocsi lopás valamint gépkocsi feltörés nem tör-
tént. Betöréses lopást három esetben jelentettek
felénk. Betörés történt a Duna sor, Rozmaring
és Eötvös utcában. Az ismeretlen elkövetők egy
esetben ajtó-, két alkalommal pedig ablakbefe-
szítés módszerével jutottak be a családi házakba,
ahonnan készpénzt, ékszert, kerti szerszámokat
és horgászfelszerelést tulajdonítottak el. Rablás
bűncselekmény nem történt.

Az augusztusi Szigethalmi Híradóban arról
számolhattunk be, hogy a kapitányság illetékes-
ségi területén az előző évhez képest megnöve-
kedtek a balesetek, de Szigethalmon „csak”
három baleset történt. Most azonban tíz bal-
esetet jelentettek felénk, melyből négy volt sze-
mélyi sérüléses, hat pedig anyagi káros. 

A négy személyi sérüléses baleset közül
három a Mű utat érintette. A már szokásos he-
lyek egyikén a Mű út, Petőfi út kereszteződé-
sében egy délután a Petőfi úton haladó személy-
gépkocsi balra nagyívben szeretett volna kika-
nyarodni a Mű útra, és a kanyarodás során nem
vette figyelembe, hogy neki balról egy motorke-
rékpár közlekedik, így összeütköztek. Az elsőd-
leges információk alapján a motoros könnyű sé-
rüléseket szenvedett, és a mentők a Merényi
Kórházba szállították. 

Szintén nagy torlódást okozott a Mű úton az
a baleset, amely egy kora délutáni órában tör-
tént a Mű út és a Mozdony utca kereszteződé-
sében. Itt egy ittas férfi kerékpáros a Mozdony
utcából kanyarodott ki a Mű útra, és nekihajtott
egy Halásztelek irányába közlekedő kamionnak.
A kerékpárost a mentők szintén a Merényi Kór-
házba szállították a sérülései miatt.

Augusztus 22-én éjjel fél kettő körül egy 37
éves vecsési fiatalember a Kossuth Lajos utcában
haladt a személygépkocsijával, és feltehetően

ittassága miatt nem vette észre a kereszteződést,
és egyenesen továbbhajtott. Áttörte az óvoda ke-
rítését, kitört egy vízcsapot és kidöntött két fát
mielőtt megállt. A vezető itt is a Merényi Kór-
házba került fejsérülésekkel. 

Szintén ittas kerékpáros okozott balesetet az
egyik kora esti órában a Fiumei és Karinthy F. út
kereszteződésében. A kerékpáros balra akart ki-
kanyarodni a Fiumei útra, és közben összeütkö-
zött a Duna sor felé haladó személygépkocsival.
A kerékpáros is a Merényi Kórházban fejezte be
a napot. 

Az anyagi káros balesetek közül egy a Mű
úton történt, ahol egy Mercedes személygép-
kocsi Gyártelep felé közlekedett, és a 300. sz.
előtt nem vette figyelembe, hogy forgalmi okból
lassítanak a járművek, és az előtte haladó teher-
autónak hajtott.

Hasonló baleset történt a Szabadkai úton is
az egyik délután. A Duna sor felé haladt egy sze-
mélygépkocsi és balra akart fordulni, de mivel
szemből forgalom volt, meg kellett állnia. Ekkor
hátulról ment neki egy másik személygépkocsi,
melynek vezetője ittas volt.

Anyagi káros baleset is történt a Mű út és Pe-
tőfi út kereszteződésében. Egy teherautó balra
kanyarodott ki a Mű útra, de közben a vasúti
jelző pirosra váltott. Az autó megállt, és mögötte
is egy személygépkocsi. Tisztázatlan okból a te-
herautó nekitolatott a személygépjárműnek,
majd adatainak hátrahagyása nélkül Halásztelek
irányába elhajtott. 

Szintén az adatok hátrahagyása nélkül hajtott
el az a gépkocsivezető, aki a Bogács közben köz-
lekedett, és eddig ismeretlen okból nekihajtott
az útpadkán üresen álló járműnek. 

Továbbra is kérjük, vezessenek körültekin-
tően, hogy ne okozzanak baleset, és ne legyenek
baleset részesei.

Az utóbbi időben országosan és területünkön
is megsokasodtak az olyan csalások, lopások,
amelyek során az idős személyek tájékozatlan-
ságára, kiszolgáltatottságára, egyedül élésére, ki-
fejezetten idős korára alapozva kísérlik meg a
bűnözők az otthon tartott pénz megszerzését.

Előfordul, hogy rendőrnek, postásnak, önkor-
mányzati dolgozónak, a nyugdíjfolyósító mun-
katársának, hitelügyintézőnek, az ELMŰ szakem-
berének vagy hittérítőnek adják ki magukat, és
férkőznek az idősek bizalmába. Az elkövetők
mindig többen vannak, és különböző legendával
állnak elő, amelyek sokszínűek, a körülmé-
nyekhez jól illeszthetők, így megtévesztésre al-
kalmasak. 

NE VÁLJON ÁLDOZATTÁ! 
Soha ne engedje be lakásába az áramszolgál-

tató, a vízművek, gázművek alkalmazottait, a
polgármesteri hivatal munkatársait, a rendőrség
tagjait CSAK AKKOR, ha személyesen ismeri, il-
letve ha megfelelően igazolja magát. Ha kétsége
van, kérje el az igazolványát, és jegyezze fel
annak adatait. Aki nem tudja igazolni magát, ne
engedje be! Az olcsó áru mindig gyanús. Házaló
árusokat soha ne engedjen be lakásába, udva-
rába. Rosszullétre hivatkozó, vizet kérő vagy más
ürüggyel a lakásba bemenni akaró személyeket
soha ne engedjen be. Ha szükséges, hívja a
112-es vagy 107-es központi, vagy a 06/30
409-8685-ös területi járőr telefonszámot,
esetleg kérjen segítséget családtagjaitól, szom-
szédjaitól.

Fontos, hogy soha ne essen pánikba. Fi-
gyeljen a részletekre, hogy az eseményt később
visszaidézhesse. Ha netán sértetté válik, ne kés-
lekedjen, minél hamarabb jelezze felénk.

Itt is kérjük, figyeljenek egymásra, családtag-
jaikra, hogy ne váljanak áldozattá.

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság 

Az égő házból menekítette ki szomszédjait
Dalmadi Ferenc egészségét és életét kockáztatva az

égő házból menekítette ki szomszédait. Az eset kö-
rülményeit nehezítette, hogy a szomszédban lakó há-
zaspár ellenállt a jószándékú cselekedetnek. 

Azóta az életüket eldobni szándékozó pár elhagy-
hatta a kórházat, visszatérhettek otthonukba, ahol re-
mélhetőleg más felfogásban folytatják életüket. A tűz-
eset után hátrahagyott négylábúról a szomszédok gon-
doskodtak hazatérésükig. 

Dalmadi úr hősies magatartásával emlékezetessé
tette ezt a késő nyári estét. Példaértékű hozzáállását
Fáki László, Szigethalom polgármestere is elismerte, aki
irodájában fogadta a szigethalmi jótevőt.

A megmentő az esett kapcsán elmondta, hogy a
neveltetésének köszönhetően számára egyértelmű
volt, hogy mit kell tennie ebben a helyzetben. Gon-
dolkodás nélkül cselekedett és kimenekíttette a bent
lévőket.

Tettét szeretné arc nélkül vállalni, mert számára tel-
jesen természetes az a magatartás, amelyet ebben a
veszélyhelyzetben tanúsított. Így vélekedik annak el-
lenére is, hogy fontosnak tartja a példaképek megje-
lenését a társadalmunkban. 

A történet tanúságos lehet bárki számára; figyeljünk
és vigyázzunk egymásra!

Polgármesteri Hivatal

Gyászol a helyi
polgárőr közösség
40 éves korában elhunyt
Paulheim Zsolt, aki éveken
át erősítette a Szigethalmi
Polgárőr Egyesület állomá-
nyát. Családja, barátai vala-
mint a helyi polgárőrség
tagjai szeptember 5-én kís-
érték végső útjára az egykori
polgárőrt Szigethalmon, a
Rákóczi úti temetőben.

Szigethalmi 
Polgárőr Egyesület
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Szeptember elsején dugig megtelt iskolánk,
a Szigethalmi Szent István Általános Iskola
udvarának fedett része. Döntöttek az égiek!

Zsongott a tér, izgő-mozgó diákjainkat a kisisko-
lások büszke szülői galériája vette körbe. Végre
iskolába jött az Ő szemük fénye! Dolgoztak a fo-
tóapparátusok rendesen!

Idén Ferenczi Edit alpolgármester asszony
megtisztelt minket jelenlétével, és rövid beszédet
mondott. A tanévet útjára bocsátó „hátizsák-

jából” a következő idézetet hozta (ez a frappáns
idézet Szent-Györgyi Alberttől származik.): „Az
iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan
kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvá-
gyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól vég-
zett munka örömére és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és
hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csi-
nálni.” Ezután még pár szót ejtett az iskola hely-
éről, szerepéről mai társadalmunkban. 

Nekem különösen tetszett, hogy az iskolát al-
kotóműhelyként említette. Bizony szobrászok va-
gyunk mi, csak nem rideg kővel, hanem a csodás,
érző magoncokkal „dolgozunk”.

A rövid, de nívós műsor végén Piróth Ibolya
igazgató asszony megnyitotta a tanévet. Becsen-
gettek!

Elvonultunk, ki-ki a maga „alkotóműhelyébe”.
Ott aztán a zsongást felváltotta a munkazaj. Itt, a
Mi iskolánkban hiszünk abban, hogy hatunk a

környezetünkre, és annak
jó szándékú együttműködé-
sével alkotunk, így gyara-
podik közösségünk. Ha
mindezt együtt, karöltve
meg tudjuk valósítani,
akkor pedig fényre derül a
világnak ez a szép tájéka.

A Szent István 
Általános Iskola közössége

nevében:
Nád Béla

Aries tájékoztató

Az Aries Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Nonprofit Kft. tájé-
koztatása alapján a szemétszál-
lítási szolgáltatás az alábbiak
szerint alakul:

Esemény:
Nemzeti ünnep - október 23.
(csütörtök)

A szemét elszállításának idő-
pontja 
2014.10.25-én (szombaton)
csütörtöki munkarend szerint
történik az elszállítás

Az évi díjmentes zöldhulladék
begyűjtés 2014. november 3-tól
7-ig a hétköznapi – háztartási
hulladék begyűjtési ütemterv
szerinti – napokon történik.

Aries Kft. elérhetősége:
2310 Szigetszentmiklós,

Határ út 12-14.
Telefon: 06/24 442-927,
367-016, 367-166

Honlap: www.aries.hu

Elôbb zsongás, majd csengetés, végül munkának halk nesze
Mottó: Hass, alkoss, gyarapíts…
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Angliai tanulmányút a Széchenyis diákoknak
A Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola hetedik és nyolcadik évfolyamos

diákjai számára az idén nyáron is szerveztünk angliai tanulmányutat. London
híres nevezetességeivel, múzeumaival és csodás épületeivel ismerkedtünk több
napon át, majd Leeds Castle és a misztikus Stonhenge következett. Az angol órákon
tanultak a valóságban nagyon izgalmasnak tűntek és igazán nagy élményt jelen-
tettek diákjainak számára. Nagyon sok fénykép és videó készült, amit itthon bol-
dogan mutattak meg szüleiknek az élménybeszámolók során. A sok élmény mellett
persze angol teát és szuvenírt is hoztak a család itthon maradt tagjainak. Remélem,
az így szerzett komoly motiváció ezután végigkíséri majd az angol nyelv további
tanulása során a diákokat, akik az utazáson szerzett nyelvi és kulturális tapasztala-
taik alapján továbbra is sikeresek lesznek az angol nyelv tanulásában.

Kalmár Gabriella
szervező tanár

Lengyel gyerekek táborozása Bonnyán
Július 6-án egy hosszú utazás után érkeztek meg a festői szépségű Somogy megyei

településre a lengyel diákok és kísérőik. Vacsora után elhelyezkedtek és nyugo-
vóra tértek. Az igazi tábori élet csak másnap kezdődött. Hosszú kirándulásra in-
dultunk, hajóval Tihanyba mentünk. A révtől kisvonattal utaztunk az apátsághoz.
Ott a lengyel nyelvű ismertető után megtekintettük az apátság épületét. Ebéd után
visszahajókáztunk Szántódra, onnan Balatonlellére indultunk fürödni. Vacsora után
az estét játékokkal zártuk. Másnap Kaposvárra utaztunk. Megtekintettük a városkát,
majd a délutánt a Virágfürdőben töltöttük. Este tüzet gyújtottunk és ismét ját-
szottuk. A következő napon a közeli Andocsra látogattunk. A Nagyboldogasszony
templomot és a Mária-ruhák múzeumát néztük meg. Délután előkerültek a sport-
szerek is. Többen kézműveskedéssel töltötték az időt. Sötétedés előtt szalonnát
sütöttünk. Igyekeztünk az utolsó estét emlékezetessé tenni a számukra, ezért bá-
torságpróbát szerveztünk mindenféle ijesztő maszkokkal, zenével. Az utolsó nap
egy falusi gazdaságot látogattunk meg. Legjobban a kiscicáknak örültek a gyerekek.
Ezután találkoztunk Bonnya polgármesterével, aki vendégül látta a lengyel gyere-
keket. Ebéd után elérkezett a búcsú ideje. A mi táborosaink ajándékot készítettek
számukra, amelyet átadtunk.

Örülök, hogy részese lehettem a táboroztatásnak, hiszen most hátrányos hely-
zetű gyerekek érkeztek. Sikerült az ittlétüket feledhetetlenné varázsolni kiváló
segítségeimmel (Adri, Öcsi, Brigi, Ili. Meglátogatott és segített Mermeze Klára és
Domonkos István.)

Markó Tiborné
táborvezető

Thurzai Lajosné, Jolika néni több évtizeden keresztül kiváló pedagógusként lelkesen,
nagy türelemmel tanította, nevelte több generáción át a tanítványait. A kollégáival re -
mek kapcsolatot ápolt.
Idézve szavait: „nagy gyönyörûséggel foglalkoztam az okos, érdeklôdô, a legnehezebb

szövegeket is szívesen megtanuló tanítványokkal, az irodalmi színpad tagjaival, a verse-
nyekre sikeresen készülô versmondókkal. Lelkesedtek a szépért, a nemesért, amely élet-
ünket gazdagabbá, bennünket bölcsebbé, jobbá tesz.”
Tisztelettel megköszönöm minden pedagógus kollégának és tanítványnak, aki részt

vett a búcsúztatóján, valamint mindenkinek, aki nem tudott eljönni, de emlékét a szí-
vében örökké megôrzi.

Egyed Jolán
volt tanítvány

Búcsú Szigethalom díszpolgárától, Thurzai Lajosnétól
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Helyszín: Hegedüs Géza Városi Könyvtár 

(Szigethalom, József Attila utca 59.)

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

A kiállítás megtekinthető 2014. november 29-ig a könyvtár
nyitvatartási idejében.

Az Édesanyák Klubja kiállítást rendez 

kézimunkáiból, melynek megnyitója

2014. november 6-án, csütörtökön 17 órakor lesz.

2014. október 14-én 1430-as kezdettel 

Takács Róbert 

hadszíntérkutató tart emlékező előadást
az alábbi címmel: 

Írók a nagy háborúban: Az I. világháború
Molnár Ferenc és Tersánszky Józsi Jenő

szemével és tollával.

Helyszín: Szigethalom, József Attila utca 59.
Érd: 06/24 514-810
vagy info@hgvk.hu

A program ingyenes!
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
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Az emlék ápolója

A helyszín a Pinty utca legvége, ahol nagy
örömmel fogad egy esős, borús szeptemberi
napon Lukács Jánosné Jutka néni a szépen
rendben tartott kertben. Még meg sem néztük a
takaros otthonban berendezett kis kiállítást, már
motoszkál bennem a kérdés: mi indította el
annak idején a rajongást Jutka néniben, és
honnan meríti az energiát, az elhivatottságot,
hogy ily módon életben tartsa Diana emlékét. Hi-
szen nem kerülheti el az ember figyelmét, hogy
Jutka néni mindig “Hercegnőmnek” nevezi őt.
Ennek is meg van a maga szívszorító története:
akárcsak Diana, ő is idejekorán vesztette el édes-
anyját, nagymamája pedig 3 éves koráig “Herceg-
nőmnek” szólította. Bár már csak homályosan si-
kerül visszaemlékeznie a kezdetekre, azt még fel
tudja idézni, hogy először a tragédia előtti
években látta Dianát a TV-ben. Az idő múlásával
egyre erősödő szimpátia és csodálat azonban
1997. augusztus 31-én megbosszulta magát:
óriási sokként érte, mikor barátnője közölte vele
a hercegnő halálhírét. 

A ház emeletén berendezett kis múzeumban
korabeli újságcikkek tömkelege, Diana stílusát
jellemző kalapgyűjtemény, megszámlálhatatlan

mennyiségű fotó található. Nem gondolkozott
sokáig, mikor megkérdeztem: mi a gyűjtemény
legékesebb darabja. Már mutatja is a bőrkötésű
beszédet, melyet Charles Spencer (Diana test-
vére) mondott a hercegné temetésén. Ezt szemé-
lyesen Spencer küldte neki angliai látogatásuk
során. Jutka néni elmondása szerint azért ő kapta
meg ezt a kincset, mert ilyen intenzíven ápolja
Diana emlékét. 

A kopjafát kisebbik fia, Lukács Csaba faragta,
az egyik helyi sírköves a márványkövet, a polgár-
mester pedig a murvát ajánlotta fel az emlék-
műhöz, melynél minden év augusztus utolsó

napján megtartják a megemlékezést. Fontosnak
tartom megemlíteni, hogy Jutka néni a rendkívül
kevés nyugdíjából mindig félretesz egy kisebb
összeget, hogy a kegyhelyet és a múzeumot fenn-
tarthassa, esetleg bővíthesse. 

Ahogy hallgatom az egymást követő történe-
teket, arra gondolok, vajon mitől volt Diana kü-
lönleges, mivel tudta így kiváltani a szeretetet az
emberekből. Jutka néni szerint erre nagyon egy-
szerű a válasz: ha valaki karjába veszi a beteg
gyermekeket, simogatja és vigasztalja őket, meg-
öleli Teréz anyát, szüntelenül részt vesz karitatív
eseményeken és ennyire szereti az embereket,
azt csak szeretni lehet. 

A megemlékezésen írók, költők tették tiszte-
letüket, valamint Fáki László polgármester, a
díszvendég pedig a Rózsa Gobelin Kör vezetője
volt. Domonkos László költő pedig saját, Dia-
nához szóló szerzeményét olvasta fel. 

Jelenleg kis helyen kell elférnie a rengeteg
ereklyének, de Jutka néni álma, hogy egy mél-
tóbb, nagyobb helyen legyenek megtekinthetők
bárki számára. Persze előzetes egyeztetés után
most is meg lehet csodálni a gyűjteményt. 

A kiállított tárgyakat egyszer majd a Diana Ra-
jongói Klub egyik tagja örökli meg, addig is Jutka
néni áldozatos munkájával bővül. 

Petró Károly

Diana walesi hercegné tragédiájának 17. évfordulója alkal-
mából tartottak megemlékezést a Szigethalmi Köztemetőben
augusztus 31-én az ő emlékére állított kopjafánál. Az em-

lékmű állítása ugyanahhoz a személyhez köthető, aki szigethalmi
otthonában egy kisebb múzeumot rendezett be a hercegnével kap-
csolatos ereklyékből. Ki ő? Hogyan kezdődött a rajongás? Mivel hat
még ma is Diana az emberekre? Kezdjük a történet legelején!
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N. Pető ’Szigethy Ilona (Szigethalom)

LAdy diAnA EMLÉKMŰSOR(OK)

Lady diana Emlékműsor(ok)
A Szigethalmi Köztemetőben,
derűs és sugárzóan szép
időben – augusztus

utolsó napjain.

diana hercegnőt ki ne
ismerte volna hírből, s
A Média különböző –
nagy ismertségnek örvendő –
Alkalmankénti és

hétről-hétre megjelenő
kiadványaiból …

Elgondolkodtató, hogy
Mennyire a szívükbe zárták ezt a
Lelkes, mindenkin segíteni –
És élni, éltetni akaró
Kedves, ma már történelmi

hatással is rendelkező,
egyszerű megjelenésű,
mégis szépséges nőt,
családanyát és közösségi hölgyet.

Megható, hogy közel másfél évtizeddel
Ünnepek sorozatának megidézője,
S megigézőjeként ragyog köreinkben.
Olyan személyiség volt, olyan ma is,
Ragyogó félkör ő – az őt szeretők

és tisztelők egén,
akinek emlék-ápolásában
részt venni is öröm, megtiszteltetés és 
nemes feladat, miként
Lukács Jánosné Vas Jutkának is!

(2014. augusztus 31.)

A hagyományos gólyanapi rendezvény idén sem maradt el. Szigethalom Város Ön-
kormányzata első ízben 5 éve szervezte meg ezt a kedves programot annak ér-
dekében, hogy megkönnyítse a gyerekek számára az óvodából iskolába történő

átmenetet.
A jó hangulatú rendezvényre 154 gyermeket vártunk, akik először játszhattak együtt

leendő tanító nénijükkel és osztálytársaikkal.
Az egész délelőttöt átszőtték az ügyességi játékok, melyek közül néhányat említenék

csak ízelítőül: táncház, fészekrakó, gólyatabló, ügyességi sportjátékok, labirintus, rendőr-
suli, vízcseppecske kalandja, füstmentes övezet, puzzle kirakó, dráma-percek, bábelő-
adás.

S hogy mindez létrejöhetett, szeretnénk köszönetet nyilvánítani a program valamennyi
támogatójának.

Köszönjük minden aktív munkatársunknak a szervezésben és lebonyolításban nyújtott
segítséget. Az újdonsült elsősöknek és szüleiknek pedig kívánunk örömteli iskolás
éveket!

Tasnádi Tünde
intézményvezető

Gólyanap 2014 – avagy a kicsik
idén is kiröppentek a fészekből

N. Pető
’Szigethy Ilona

A LADY DIANA Emlék-kopjafa
a Szigethalmi Köztemetőben (2012)

Lukács Csaba  alkotása

MÁRVÁNY TÁBLA,
A LADY DIANA EMLÉKÉRE

ÜLTETETT FA ELŐTT
(Készíttette: Lukácsné Vas Jutka)

Fotók: N. Pető ’Szigethy Ilona
(2013)
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tisztelt olvasó, látogató!

Örömmel értesítjük, hogy új lakónk érkezett. Neve Su, a 2 éves
ormányos medve. További érdekességünk az októberben kez-
dődő szarvasbőgés. Ugyanis Yoda, a 2 éves dámszarvas bika ud-
varolni kezd Leila-nak, a szintén 2 esztendős dámszarvas ünőnek
(reméljük, sikerrel!).
Parkunk 1 hónapja nyitott, várunk szeretettel minden érdeklődőt!

A vadaspark vezetősége

Nyitva tartásunk:
Hétfő: zárva, kedd -vasárnap: 10.00-17.00
Címünk:
2315 szigethalom, Rákóczi u. 159.
(Narancssárga Óvoda, a bölcsőde után)
Telefonszámunk:
06/70 401-3924
E-mail cím:
szigethalmivadaspark@gmail.com

A Szigethalmi Vadaspark hírei
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,,Életünk megszépíti egy fénysugár, elkísér
az indián nyár.”

Október az ősz legszebb hónapja,
sárgulnak a falevelek, és a napsütésben
jól esik az erdei séta a parkerdőben. A

szüret elteltével a város az immár hagyománnyá
vált Szép kertek, rendezett porták díjátadójára
készül.

Káposztaszezon alkalmával a székelykáposzta
eredetével ismertetem meg Önöket. A székely-
káposzta nem Székelyföldről származik, hanem

amikor Szé-
kely József és
Petőfi Sándor
későn értek az
étterembe, a
t u l a j d o n o s
már sajnál-
kozva mondta,
hogy már csak
kevés savanyú

káposzta és sertés pörkölt maradt. Székely Jó-
zsef erre azt mondta, nem baj, főzze össze. Any-
nyira ízlett nekik, hogy legközelebb, mikor Pe-
tőfi Sándor ismét az étteremben járt, már szé-
kelykáposzta néven kérte az ételt.

Őszi levesként almalevest ajánlok.

Almaleves
Vizet forralok kevés

cukorral, egész fa-
héjjal és szegfű-
szeggel. A meghámo-

zott almát felszeletelem, és a forrásban lévő
alapléhez adom, majd félpuhára főzőm. Tej-
színes habarással besűrítem és készre főzőm.
Melegen vagy lehűtve tálalom. 

Székelykáposzta
Az apróra vágott

hagymát barnára pi-
rítom, pirospapri-
kával megszórom,
kevés vízzel rögtön
felengedem, majd
hozzáadom a kockára vágott sertéshúst. Sózom,
borsozom, és ha elfőtte a levét, beleteszem a
fokhagymát, paradicsomot, paprikát, majd
kevés vízzel felengedem és félpuhára párolom.
A jól átmosott savanyú káposztát a pörkölthöz
adom, ízesítem, puhára főzöm. Tejfölös haba-
rással besűrítem, készre főzőm. Tálaláskor tej-
föllel díszítem.

Jó étvágyat kívánok!
Suhai-Réfi Tímea

Hagyományok és receptek
Október - Mindszent hava

„Sok gyümölcsöt Mindszent hava tartogat
Sötét télben jó kedvére kiket felhordhat.”
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Vitéz tagságunk tekintélyes csoportja szep-
tember 13-án részt vevend az Úri köz-
ségnek zsivajgós falunapján. Volt ott biz

sárdagasztás, eszem-iszom, dinom-dánom. Álljon
itt e fényes nap krónikája a Mi Sziklavári Sándo-
runk tollából:

Libaterelésen voltunk Úriban
Szeptember 13-án a Szigethalmi TE lelkes csa-

pata túracipőt húzott és ellátogatott Uriba egy
kellemes őszi gyalogtúrára. Az első meglepetés
az volt, hogy ismét akadt a csapatban néhány új
túrázó. Az Égiek meghallgatták kérésünket, és
legalább a túra ideje alatt nem esett.

A túráról! Kiválóan szervezett nevezés és in-
dítás. A szervezők mosolyognak, kedvesek. Az út-
vonal kitűnően kijelölve, eltévedni lehetetlen.
Még arra is odafigyeltek, hogyha réten, nyílt te-
repen haladunk, az utunkon kb. 1 méter széles-
ségben lenyírták a füvet. Az útvonalat fehér

alapon narancs-
színű felfestett
liba jelek mu-
tatták. A na-
gyobb tócsák
árkolással le-
csapolva. 

Út közben
pihenő pontok
voltak, ahol
vízzel, szőlőcu-
korral kínáltak.
Célba érke-
zéskor elisme-
r é s ü n k n e k
nem győztünk
hangot adni.

A településről! A település vezetői erre a
napra tették a Családi Főzőversenyt. A község
lakói sátrak alatt főzték a finom ételeket, amiből
jelképes áron lehetett kóstolni. Újabb megle-
petés: mindenki jókedvű, kedves. A vendégsze-
retetet belülről jövőnek éreztük. Az összefogás,
az egymás iránti tisztelet jeleit tapasztaltuk. Meg-
jegyzem, a település tisztaságát, rendezettségét
nem lehetett figyelmen kívül hagyni.

Egy szó, mint száz, ide jövőre is elmegyünk és
benyomásainkat túrázó társainknak is elmeséljük 

Kompániánk októbernek 11. napján az szép
város Tatának felkeresésére indul. Itt nekibuz-

dulunk a Gyalogló Világnap keretében a „kisded”
10 kilométer lebirkózásának. Az utunkat szegé-
lyezik kastélyok, tavak, zöldellő ligetek. Ugyanez
nap meglátogatjuk nagyon távoli ősünk, az vér-
tesszőlősi Samu feltalálásának helyét, aztán
pedig az tatabányai Turul kitárt szárnyai alól te-
kintünk szét az szép magyar tájon. Az már csak
természetes, hogy mindehhez külön önjáró sze-
keret biztosítunk. Részleteket ama őrdöngős in-
ternet segítségével nyerhetünk a www.szigethal-
mite.hu honlapon. Jelentkezni az egyesület ka-
marásánál, Sziklavári Sándornénál lehet.

Várjuk Kendteket, hogy zajos, jókedvű kom-
pániánk tovább bővülvén jó hírét vigye szép kis
városunknak szerte a széles tájékon. 

Nád Béla 
az Egyesület historikusa

A szigethalmi turistáknak vígságos
portyájáról és szépreményű tervéről

Mottó: „Az mi Tinódink nagy költő vala,
Ezért most őt utánozánk vala.”
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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: 06/30 799-3682
gyártelepi Rendelőintézet: 06/24 406-010
postai nyitva tartás: H-P: 8.00-18.00
gyepmester - Herczig józsef: 06/20 964-3025

elMŰŰ
Ügyfélszolgálati iroda: 2310 Szigetszentmiklós, Gyár-
telep 1205/29/B (Lordok Háza)
Nyitva tartás: Hétfő: 8-16, Szerda: 10-18, Péntek: 8-14
Telefon: 06/40 38-38-38

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!)


