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XXV. évfolyam 5. szám, 2015. május
ingyenes havilap

Hajdani kollégái és volt
tanítványai emlékeztek Tóth
Tiborra, aki harminc évig
igazgatta  a Szent István
Általános Iskolát. Cikkünk-
ben Habsburg Ottó és az
intézményvezető meglepő
beszélgetéséről is olvashat-
nak. (11. oldal)

34 érmet, köztük 16 aranyat hoztak haza az idei szezonban eddig a szigethalmi Tori Judo Klub fiatal
versenyzői, ezzel is öregbítve városunk hírnevét a küzdősportok terén. (15. oldal)

Nehéz örökséggel, szűkülő pályázati lehetőségekkel vágtak neki az új képviselők a 2014-’19 közötti ciklusnak.
Ezért az elkövetkező években különösen felértékelődnek a gazdaságélénkítést, költségcsökkentést, valamint
az együttműködést erősítő ötletek – derül ki abból az interjúból, amelyet Fáki Lászlóval, Szigethalom polgár-
mesterével készítettünk a választások óta eltelt fél év eredményeiről s a testület előtt álló célokról. (6. oldal)

Emléktábla az egykori igazgatónak

Éremeső a Tori Judo Klubban

Lakossági támogatást vár a testület
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Testületi összefoglaló

Azért nem a víz az úr

ÖNKORMÁNyZAT

Összesen 29 napirend tárgyalásáról döntött a
képviselő-testület márciusi ülésén (a Széchenyi
István Általános Iskola energetikai felújítás
tervezése napirendet levették). 
Először a tavalyi beszámolók jóváhagyása
következett az alábbi sorrendben:
1. Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Tököli

Rendőrőrsének 2014. évi beszámolója;
2. Szigethalmi Polgárőr Egyesület 2014. évi

beszámolója;
3. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi belső

ellenőrzéséről;
4. Civil-, sportszervezetek és alapítványok 2014.

évi beszámolója.
A következő napirendben Szigethalom ifjú
sportolóinak jövőbeni támogatása érdekében
a képviselők elfogadták a támogatási szabály-
zat módosítását, majd kiírták a civil- és sport-
szervezetek, alapítványok idei támogatási
pályázatát.
Ezek után ismételten 2014. évi beszámolók
következtek. A Városi Szabadidőközpont és a
Hegedüs Géza Városi Könyvtár, mint Szigetha-
lom Város közművelődési intézményei beszá-
molóit a képviselő-testület elfogadta.
A továbbiakban is intézményekhez kapcsolódó
döntések születtek:
• A Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény

szakmai programjának módosításáról;
• Szigethalom Város Önkormányzat képviselő-

testület feladatkörébe tartozó szociális szol-
gáltatásokról szóló 17/2007.(X.31.) rendelet
módosításáról;

• A személyes gondoskodást nyújtó bölcsődei
ellátásról szóló 2/2013.(II.20.) rendelet módo-
sításáról;

• A Nobilis Humán Szolgáltató Intézmény
szakmai program mellékleteinek módosítá-
sáról;

• A Négyszínvirág Óvoda és a Nobilis Humán
Szolgáltató alapító okiratának módosításáról;

• A Négyszínvirág Óvoda tagóvodáinál feltárt
közegészségügyi hiányosságok megszünteté-
sének ütemezéséről.  

A képviselő-testület ezek után szolgálati férő-
hely határozott idejű kiutalásáról hozta meg
döntését a polgármesteri hivatal egyik köztiszt-
viselője részére.
Szigethalom Város Önkormányzata a Halásztelki
Szent László Lovas Club kérelmét a „Szigetha-
lom” név használatára jóváhagyta, majd ebből
adódóan a helyi címer és zászló alapításáról és
használatának rendjéről szóló 5/1996.(II.20.)
rendelet módosítására került sor, ami a jövőben
a polgármester hatáskörébe utalja a névhasz-
nálat engedélyezését. 
A képviselők jóváhagyták Szigethalom Város
Önkormányzata 2014. évi közbeszerzéseinek
megvalósulását, és elfogadták a 2015. évi
közbeszerzési tervet.
Ezek után elfogadták a település fejlesztésével
és rendezésével összefüggő partnerségi egyez-
tetés részletes szabályait, majd úgy döntöttek,
hogy Szigethalom településrendezési eszközei-
nek (településszerkezeti terv, helyi építési
szabályzat) felülvizsgálatával a Poltrade Bt. –
Urban Landscape Design nevű céget bízzák meg.
Az önkormányzat következő határozatával
jóváhagyta a 2015-2016. évre szóló csapadék-
víz-elvezetési koncepciót.
Szigethalom Város Önkormányzata a Tököl és
Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társu-
lás tagja, ezért a társulás által megpályázott
„Tököl szennyvíztisztító kapacitásbővítése és
technológiai fejlesztése” elnevezésű projekt
befejezéséhez szükséges saját forrás hitelfelvé-
tellel történő biztosításáról is döntést kellett
hozni. A hitel felvételéhez a társulás gesztor

önkormányzata, a Tököli Önkormányzat kéri
meg a kormánytól az engedélyt.
A képviselő-testület döntött a Dél-Pest Megyei
Víziközmű-szolgáltató Zrt-vel való bérleti-
üzemeltetési szerződések megkötéséről, vala-
mint tulajdonközösségi megállapodásról –
Tököl, Halásztelek, Szigethalom városok között
– a Tököli Szennyvíztisztító telep tulajdoni
megosztásáról és üzemeltetéséről.
Ezek után megalkották a hivatali helyiségen kívüli
és a hivatali munkaidőn kívül történő házasság-
kötés engedélyezésének szabályairól és díjairól
szóló 13/2011.(V.25.) rendelet módosító rendeletét. 
A népi ülnököket a bíróság illetékességi terüle-
tén működő helyi önkormányzatok is jelölhetik,
ezért a képviselő-testület a Buda-környéki
Járásbíróságra a 2015. évi bírósági népi ülnök-
választásra jelöltként állította Gábor Ferencné
szigethalmi lakost.
Szigethalom Város Önkormányzata a 2014-
2019. évi ciklus programot jóváhagyta.

* * *

A soron következő pénzügyi és fejlesztési
bizottság ülésének időpontja:

május 12-e 17 óra

A soron következő humánpolitikai és népjóléti
bizottság ülésének időpontja: 

május 14-e 17 óra

A soron következő képviselő-testületi ülés
időpontja: 

május 19-e 17 óra.

Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Szigethalmi
Polgármesteri Hivatal díszterem.
Az üléseket élőben nézheti, illetve a későbbiek-
ben is megtekintheti a  honlapon.

Az elmúlt években folyamatosan tapasztal-
hattuk, hogy a csapadék mennyisége és az
ezzel együtt járó problémák megnövekedtek.
A magas szegélyű utak mélypontjain és az
utcaszéleken összegyűlő, valamint a szenny-
vízcsatorna-rendszerbe bevezetett csapadék-
víz komoly problémát okoz az itt élőknek és
a közlekedőknek. Mindezt tovább fokozzák az
önkormányzat által elhanyagolt vagy rosszul
megépített szikkasztók, a magánházakból az
utcákra kifolyó vagy kivezetett csapadékvíz,
az utcák és kerítések közötti területek burko-
lása vagy feltöltése, az útpadkák rendezetlen-
sége, és a lakóingatlanok csapadékvíz-elve-

zető rendszerének illegális rákötése a szenny-
vízelvezető rendszerre.
Önkormányzatunk eltökélt szándéka, hogy
mindent megtesz a problémák csökkentése
érdekében. Ehhez azonban szükség van a
lakosság együttműködésére is, mert vannak
olyan tennivalók, amelyeket az önkormányzat
kapacitás vagy lehetőség hiányában nem tud
megoldani, legfeljebb tanácsot adni. Ilyen
például a magánházak esetében a telken
belüli vízszikkasztás, az árkok folyamatos
karbantartása, a kerítés és az úttest közötti
rész burkolása esetén szintén a helyi vízszik-
kasztás megoldása, s a csapadékvíz szenny-

vízrendszerbe való szabálytalan bekötésének
megszüntetése.
Természetesen a szabálytalanságok esetén az
önkormányzatnak lehetősége van adminisztra-
tív, büntető intézkedések meghozatalára, de
nem az a célunk, hogy minél több szabálysze-
gést fedjünk fel, és ezzel minél több büntetést
rójunk ki, hanem az, hogy minél jobban megér-
tessük mindenkivel, hogy a szabálytalanságok-
kal mindenkinek, így saját maguknak is kárt
okoznak. Azt tudni kell, hogy minden károko-
zás, ami történik, mindannyiunk jövőjét veszé-
lyezteti és a kár okozójának is kárt okoz.

Szigethalom Város Önkormányzata
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Bronzérmes lett a Szent István Általános Iskola
csapata a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi
ifjúsági verseny szigetszentmiklósi fordulójában.
A tűzoltóságon megrendezett eseményen az
érdi katasztrófavédelmi kirendeltség illetékes-
ségi területéről, négy járásból nevezett általá-
nos-, illetve középiskolák csapatai vettek részt. 
A szigethalmi csapatok hagyományosan jól szoktak
szerepelni ezen a versenyen. A mezőnyt végigbön-
gészve megfigyelhető volt, hogy a környék középisko-
lás csapatait is erősítette néhány szigethalmi fiatal,
akik korábban, intézményeink színeiben már letették
névjegyüket a versenysorozatban. Így a Szent István
Általános Iskola csapata mellett magunkénak érezhet-
tük a ráckevei Ady Endre Gimnázium, illetve a sziget-
szentmiklósi Kardos István Általános- és Közgazdasági
Szakközépiskola arany-, illetve ezüstérmét is.
Idén is mindkét intézményük képviseltette magát az
eseményen: a Széchenyi István Általános Iskola

szépen teljesített, de nem tudott az erős mezőnyben
a dobogón végezni. A Szent István Általános Iskola
felkészülése jobban sikerült. Barva Miklós tanítványai
éltek a Vízek Őre Vízi-mentő Egyesület
segítségével, és alaposan felkészültek
a megmérettetésre. Az eredmény lehe-
tett volna szebb is, hiszen egy-egy
ponttal maradtak csak le a dobogó
legfelső fokáról. Így a Gaál Julianna,
Szabó Anna, Gaál Richárd Zoltán,
Novák Viktor, Rézműves Zsolt összeté-
telű csapat bronzérmet nyert, de nem
jutott a verseny Pest megyei döntőjébe. 
A díjátadó ünnepségen a megérdemelt
oklevelek és érmek mellett a sziget-
halmi csapatok különdíjakban is része-
sültek, többek között átvehették a
szigethalmi önkormányzat ajándékcso-
magját is, mellyel a városvezetés igye-

kezett elismerni a csapatok lelkiismeretes felkészülé-
sét, illetve a versenyen nyújtott teljesítményüket.

Tóth Csaba

Bronzérmes a szigethalmi csapat

Tisztelt szigethalmi egyéni vállalkozók, gazdasági
társaságok!
Tájékoztatjuk önöket, hogy a 2014. évi helyi iparű-
zési adóbevallások benyújtási határideje május 31.
Felhívjuk figyelmüket, hogy elmulasztása bírságot
von maga után.
A bevalláshoz szükséges, elektronikusan kitölthető
adónyomtatványok a következő helyről letölthetők,
a honlapon az elérési útvonal a következő: 
www.szigethalom.hu > Önkormányzat > Pénzügyi
Iroda > Letölthető nyomtatványok vagy  www.sziget-
halom.hu > Adónyomtatványok menüpont.
A tevékenység szüneteltetését, illetve megszűné-
sét is be kell jelenteni a helyi adóhatósághoz.
Amennyiben kérdése van, az adóiroda munkatár-
sai ügyfélfogadási időben segítenek.

Adócsoport elérhetősége:
Tel.: 24-403-657/116 iparűzési adó

Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: 8-12; 13-18 óra
Szerda: 8-12; 13-16 óra
Péntek: 8-11.30 óra

Köszönettel:

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Komoly hátrány érheti azokat, akiket munkál-
tatójuk „feketén”, azaz bejelentés nélkül
alkalmaz. A következmények érinthetik a
nyugdíjat, a táppénzt és egyéb ellátásokat és
például a hitelfelvételhez szükséges jövede-
lemigazolást is. 
A munkavállalás előtt célszerű a leendő foglalkoz-
tatót ellenőrizni a NAV honlapján (www.nav.
gov.hu/nav/adatbazisok), ahol az adatbázisok
tartalmazzák a hátralékos, a felfüggesztett, a be
nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató gazdál-
kodókat, amelyeknél kockázatos lehet a munkavál-
lalás. 
Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban
megkötött – minimum az alapbért és a munkakört
tartalmazó – munkaszerződéshez, amelyből egy
példány a munkavállalóé. Alkalmi munka, idény-
munka esetében nem kötelező az írásbeli szerző-
dés, és bár az így alkalmazottak társadalombizto-
sítási szempontból még nem biztosítottak, de – a
háztartási munkát vállalók kivételével – nyugellá-
tás, munkahelyi baleset esetén egészségügyi ellá-
tás, valamint munkanélküli ellátás nekik is jár. Az
ilyen, egyszerűsített foglalkoztatású munkaválla-
lóknak – amennyiben egyéb jogcímen egészség-
ügyi ellátásra nem jogosultak – saját maguknak

kell egészség ügyi szolgáltatási járulékot fizetniük
a NAV-nál. 
A munkáltatóknak kötelességük igazolást adni a
munkavállaló számára a szabályos bejelentésről. A
bejelentést követő napon automatikusan, de ha a
dolgozó kéri, bármikor meg kell kapnia a dokumen-
tumot, amely tartalmazza a bejelentésben közölt
adatokat és a bejelentés teljesítésének időpontját. 
Amennyiben valakinek kétségei vannak, a lakóhe-
lye szerinti adóigazgatóság ügyfélszolgálatán vagy
az ügyfélkapu segítségével meggyőződhet arról,
hogy bejelentették-e. Ha úgy tűnik, hogy nem
szabályosan foglalkoztatják, és ezt munkahelyén
nem sikerül tisztáznia, a munkaviszony létesítésé-
vel, megszűnésével, megszüntetésével, munkabér-
rel, munkaidővel, rendkívüli mun kavégzéssel
kapcsolatban az illetékes Kormányhivatal Munka-
védelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének
Munkaügyi Felügyelőségéhez fordulhat. 
További részletek a NAV honlapján az alábbi linken
olvashatók: 
http://www.nav.gov.hu/nav/ado/jarulek/Talaltam_
munkat__mire20150403.html linken. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Közép-magyarországi Regionális Adó 

Főigazgatósága

Az Aries Nonprofit Kft. március 1-jétől kibővítette a
házhoz menő, zsákos, szelektív gyűjtési rendszert. Ettől
az időponttól kezdődően az átlátszó, 120 literes PET
(üdítős, ásványvizes palack) és HDPE (öblítős flakon)
műanyag hulladékok gyűjtésére rendszeresített zsák-
ban a fém italos dobozok is elhelyezhetők. A gyűj-
tési időpontok nem változnak, kéthetente a megszo-
kott páros heteken szállítják el az ingatlanok elől a
megtelt zsákokat. A papír gyűjtésére átlátszó, 60
literes, kék színű felirattal ellátott zsákot biztosított a
közszolgáltató minden ingatlanhasználó részére
március második felében. Az első – házhoz menő –

papírhulladék begyűjtésre a március 23-i héten már
sor került. A papírhulladékot havonta egyszer, előre
meghirdetett időpontokban gyűjti a közszolgáltató
cég. A hulladék elhelyezésének és gyűjtésének módjá-
ról tájékoztató anyagot juttatott el minden háztartásba,
mely szerint a vegyes papírhulladékot a 60 literes zsák-
ban kell kihelyezni, míg a kartonpapír hulladékot köte-
gelve, a zsák mellé lehet elhelyezni. A papír hulladékot
május 18-22-ig, június 15-19-ig, július 27-31-ig,
augusztus 24-28-ig, szeptember 21-25-ig, októ-
ber 19-24-ig november 9-13-ig, december 28-31-
ig szedi össze az Aries Nonprofit Kft. A gyűjtési hetek

időpontjába eső ünnepnapok szállítása változik, mely-
ről a közszolgáltató tájékoztató anyagaiban, valamint
honlapján (www.arieskft.hu) nyújt bővebb információt.

* * *

Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy az Aries
Nonprofit Kft. kommunális egysége május 1-jét 2-án
/szombaton/ pénteki munkarend szerint dolgozza le,
25-ét 23-án /szombaton/ hétfői munkarend szerint
dolgozza le. Kérjük, hulladéktároló edényét ne fe -
lejtse időben kihelyezni az utcára!

Aries Nonprofit Kft.

Fémért és papírért is házhoz megy az Aries
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Szigethalom Város Önkormányzata és a Nobilis
Humán Szolgáltató Gyermekjóléti és Családse-
gítő Szolgálat az „Ételt az élethez” szociálpoli-

tikai projekt keretén belül újabb segítségnyújtási
akciót indított útjára a településen lévő élelmi-
szerboltokkal karöltve.

A program célja Sziget-
halom lakosai közül azon
réteg megsegítése,
amely kiszorul a szociális
ellátó rendszerből, peri-
fériára kerül és nélkülö-
zővé vált. Ezzel párhuza-
mosan lehetőséget kívá-
nunk nyújtani azok
számára, akik szeretné-
nek segíteni embertársa-
ikon. Hiszünk abban,
hogy összefogással,
társadalmi felelősségvál-
lalással sok nehéz hely-
zetben élő embernek
segíthetünk élethelyze-
tük jobbá tételében.
Amennyiben adomá-
nyozni kíván, úgy nem
kell mást tennie, csak a
megvásárolt és ado -
mányba szánt tartós
élelmiszert otthagynia az
üzletben, leadva azt a
pénztárosnál.
Az elszállításról, valamint
a kiosztásról a Nobilis
Humán Szolgáltató Gyer-
mekjóléti és Családse-
gítő Szolgálat munkatár-

sai gondoskodnak. Az akcióban szereplő boltok
vezetői szolgálatunkkal együttműködési megál-
lapodást kötöttek. Munkatársaink az elszállí-
tásra váró élelmiszereket péntekenként tétele-
sen átveszik, majd azokat szintén tételesen
átadva juttatják tovább klienseiknek.
Az akcióban résztvevő boltokban plakátok jelzik
az adományozási lehetőséget.
Amennyiben úgy gondolja, hogy vásárlása
során például egy doboz májkrémmel vagy egy
csomag tésztával többet vásárol, és azt
adományként átadja a bolt pénztárosának, azt
klienseink nevében is hálásan köszönjük, hiszen
sok kis ajándék, sok kis „csoda” válhat összes-
ségében hatalmas segítséggé! Kérjük, fontolja
meg, és kérjük, amennyiben módjában áll,
segítsen és adományozzon ön is!
Legyen ön is ennek a csodának a részese!

A projekthez csatlakozó üzletek listája:
Csillag ABC – Sugár u. 27.
Kerekes és Tsa. Kft. – Fiumei u. 120. 
Kis Meszes ABC – Mű út 168.
Market 21 ABC – Erdő u. 6.
Miszkuly Sándorné – Iskola utca 1. (Piac olda-
lában a Gábor Áron utcából nyílik) 
REÁL Élelmiszerboltot – Kossuth Lajos utca 11.
Szép ABC – Szabadkai u. 175.
Szivárvány ABC – Rákóczi Ferenc utca 
Oázis Élelmiszerbolt – Széchenyi u. 17/C.
Tükör ABC – Szabadkai u. 239.
Várkonyi B. Zsuzsanna – Szabadkai u. 128. 

Fabula Kriszta
szakmai egységvezető

Már dolgozik a szociálpolitikai kerekasztal
Az igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény értelmében Szigethalom
képviselő-testülete 7/2015. (II.27) számú rende-
letével ismét életre hívta a szociálpolitikai kerek-
asztalt, mely már megtartotta alakuló ülését.
Városunkban is egyre többen vannak, akik
segítségre szorulnak, és szerencsére nagyon
sokan vannak, akik segíteni szeretnének. A két
csoport és a szociális szakma képviselői közötti
kapcsolat és intézkedések összhangjának
megteremtése a kerekasztal elsődleges célja.
A minél szélesebb társadalmi lefedettség érde-
kében a szakmai képviselők mellett tagjai a
családsegítő szolgálat, a nyugdíjas szervezetek,
a védőnők képviselői is és állandó meghívott-
ként a történelmi egyházak vezetői is.
Önkormányzatunk erejéhez mérten eddig is
nyújtott segélyeket a kérelmezőknek a törvény
által biztosított keretek között és az abban
meghatározott jogcímek alapján.

A megváltozott szociális törvény miatt azon-
ban szélesebb lett azoknak a köre, akik
számára megszűntek az ellátási lehetőségek
annak ellenére, hogy helyzetükben nem történt
pozitív változás. Sokszor találkozunk olyanok-
kal is, akik nem mernek vagy éppen szégyellik
helyzetüket, és ezért nem kérnek segítséget. A
kerekasztal feladatainak egyike, hogy ezeket a
gátakat felszabadítva megtalálja a segítségre
szorulóknak ezt a szegmensét is.
A jelenleg hatályban lévő szociális szolgálta-
tástervezési koncepciót csaknem hat évvel
ezelőtt fogadta el az akkori képviselő testület.
Az eltelt idő alatt a körülmények alaposan
megváltoztak. A lakosság lélekszáma, a mun -
kalehetőségek, a családok életszínvonala, a
tanulási lehetőségek, stb. terén olyan társa-
dalmi folyamatok indultak el és olyan helyzetek
alakultak ki, melyeknek megoldásához új,
korszerűbb módszerek kialakítása szükséges.

A kerekasztal munkájának hatékonyságához
ezért alapvetően szükséges a koncepció újra-
fogalmazása, melynek előkészítésében és
összeállításában a tagok mellett részt vesznek
az állandó meghívottak is, de várjuk a lakosság
javaslatait is.
A társadalmi segítségnyújtás szervezett formá-
jának első csírája már megjelent és működik.
A Nobilis Humánszolgáltató elindította az
„Ételt az élethez” akcióját, melynek keretében
bárki segítheti a rászorulókat tartós élelmiszer-
rel az év bármely napján.
A következő időszakban sokszor, sok helyen
foglalkozunk majd szociális kérdésekkel, mert
egyre nagyobb az igény a segítő kezekre, de
csak a lakosság aktív közreműködésével
tudunk eredményes munkát végezni.

dr. Schuller Gáborné
alpolgármester

a szociálpolitikai kerekasztal elnöke

Étel az élethez



52015. 5. szám

Szigethalmi Híradó
ÖNKORMÁNyZAT

Eboltás Szigethalmon
Értesítjük Szigethalom város lakosságát, hogy a 2015. évi
kötelező veszettség elleni védőoltás az alábbi időpontok-
ban és helyszíneken lesz:
• május 9. szombat Városi Szabadidő Központ 9.00 - 12.00
• május 10. vasárnap új temető előtt 9.00 -12.00
• május 16. szombat Városi Szabadidő Központ 9.00-11.00
• május 16. szombat Fiumei utca és Homok utca sarok

11.30 - 13.00
• május 17. vasárnap Sugár utca, buszforduló 9.00-

12.00
• május 30. szombat Váczi Mihály utca 35 számmal

szembeni üres telek 9.00-12.00
• május 31. vasárnap posta parkoló (pótoltás) 9.00-12.00
Oltást végzi: Szakács Endre állatorvos
Az eboltás díja: 4200 Ft / eb
Féreghajtó: 300 Ft /10 kilónként 1 db / eb 
Kérjük, hogy az eboltási igazolványt hozzák
magukkal!

Álláspályázat közterület-felügyeletre 
A Szigethalmi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet út- és
közterület-felügyelõ munkakör betöltésére.
A Kttv. szerinti közszolgálati jogviszony idõtartama határo-
zatlan idejû, 2015. június 1-tõl, 3 hónap próbaidõ kikötésé-
vel. Foglalkoztatás jellege: napi 8 órás munkaidõ 
A munkavégzés helye a Szigethalmi Polgármesteri Hivatal,
Szigethalom, Kossuth L. u. 10. Ellátandó feladatok: Ellátja a
külön jogszabályban és a munkaköri leírásban meghatározott
út- és közterület-felügyelõi feladatokat. A jogállásra, az illet-
mény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. tv. rendelkezései, vala-
mint a Közszolgálati Szabályzat az irányadók.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõké -
pes ség,
- középfokú képesítés a 29/2012.(III.7.) Korm.r. 1. melléklet 13.
pont, II. besorolási osztály szerinti, 
rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel
egyenértékû más korábbi képzési formában szerzett végzett-
ség; rendõr szakközépiskolai, határrendészképzõ szakiskolai
végzettség; középiskolai végzettség és rendõri szakképesítés
vagy ezzel egyenértékû más korábbi szakképesítés, határren-
dész szakképesítés vagy ezzel egyenértékû más korábbi szak-
képesítés; középiskolai végzettség és közterület-felügyelõi
vizsga
- egészségügyi alkalmasság
- felhasználói szintû számítógépes ismeretek

- vezetõi engedély
- saját személygépjármû
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- közigazgatási alapvizsga
- polgármesteri hivatalban, közterület-felügyeletnél, vagy
hasonló, önkormányzati területen szerzett tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok:
- önéletrajz, mely tartalmazza a személyes adatokat (név,
születési név, anyja neve, születési helye, családi állapota,
állampolgársága, állandó és ideiglenes lakcíme, telefon,
faxszáma, e-mail címe, fényképe), szakmai tapasztalata,
végzettsége, szakképzettsége, készsége, képessége, kompe-
tenciák (nyelvismeret, számítógép-felhasználói készsége, stb.)
- iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok vagy
azok hiteles másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása
(legkésõbb a felvétel napján)
Elvárt kompetenciák: Kiváló szintû, pontos, precíz munka-
végzés, határozott fellépés, szigethalmi vagy környezõ tele-
pülésen lévõ lakóhely.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: 
A munkakör 2015. június 1-jétõl tölthetõ be. Az álláshirdetés-
sel kapcsolatos további információt Donáczi Attiláné igazga-
tási irodavezetõtõl lehet kérni a 06/24-403-657/141 melléken.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 15.
12.00 óra

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton, vagy személyesen a Szigethalmi
Polgármesteri Hivatal Jegyzõje részére (2315 Szigethalom,
Kossuth L. u. 10.) zárt borítékban lehet eljuttatni, melyre
kérjük ráírni: Ikt.sz.: 3898/2015. „Út- és közterület-
felügyelõ“
A pályázati elbírálás módja, rendje:
A pályázati feltételeknek megfelelõ, kiválasztott jelentkezõk
személyes meghallgatására kerül sor.
A felvételrõl a munkáltatói jogkör gyakorlója (jegyzõ) dönt.
A pályázat eredményérõl a pályázókat legkésõbb a pályázat
elbírálásától számított 8 napon belül tájékoztatjuk. A felvételt
nem nyert pályázók kiértesítése írásban történik.
A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 29.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
www.szigethalom.hu – 2015. április
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadó tere - 2015.
április
Hegedüs Géza Városi Könyvtár – 2015. április
www.kszk.gov.hu – 2015. április
Szigethalmi Híradó – 2015. májusi száma
Idesüss független hirdetési hetilap – 2015. áprilisban és május-
ban 1-1 alkalommal
A munkáltatóval kapcsolatos további információt a
www.szigethalom.hu honlapon szerezhet.

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő elérhetőségei:
Kapcsolattartó: Janzsó Zsuzsanna
Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos
utca 10.
Telefon: 06/24 410-870, 06/70 376-5956
e-mail: bona.zoltan@parlament.hu
janzso.zsuzsanna@fidesz.hu
Honlap: www.bonazoltan.hu

Fáki László polgármester
Május 11-én (hétfő) és június 1-én (hétfő) 14-18 óra között,
előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezni a 24-403-656, 101 vagy 134 melléken, vagy
a titkarsag@szigethalom.hu-n lehet.
Helyszíne: Polgármesteri Hivatal

Dr. Schuller Gáborné (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 1. választókerület képviselője
Május 27-én (csütörtök) 17-18 óra között.
Helyszíne: Városi Szabadidőközpont, Sárga terem

Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalomért Egyesü-
let) 2. választókerület képviselője
Május 5-én (kedd) 16 óra 30 perc és 17 óra 30 perc között
Helyszíne: Városi Szabadidőközpont, Sárga terem

Hölgye Attila (Összefogás Szigethalomért Egyesület)
3. választókerület képviselője
Telefon: 06/70-315-3524
E-mail: holgyea@gmail.com
Fogadóóra: előzetes e-mailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.

Blum Zoltán (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 4. választókerület képviselője
Telefon: +36/30-688-1384
E-mail: blum.zoltan@szigethalom.hu
Fogadóóra: előzetes e-mailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.

Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 5. választókerület képviselője

Telefon: +36/20-992-0114
E-mail: sztrapko@gmail.com
Május 13-án 18-19 óra között. Helyszíne: Széchenyi u. 13.
vendéglátó egység
Akinek nem megfelelő az időpont, az telefonon vagy
e-mailben tud kapcsolatba lépni a
képviselővel. 

Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 6. választókerület képviselője
Május 18-án 18.00-19.00 óra között
Helyszíne: Akácos Marika étterem, Dunasor

Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP) 7. választókerület
képviselője
Telefon: 06/30-952-3346
E-mail: molnars@pr.hu
Fogadó óra: a lakossági igények gyors és haladéktalan
orvoslásának elősegítése érdekében előzetes e-mailben
vagy telefonon történő időpont-egyeztetés alapján.

Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért 
Egyesület) 8. választókerület képviselője
Bármikor a Tükör Barkácsboltban (Szabadkai u. 239.)
nyitva tartási időben.

Ferenczi Edit Fidesz-KDNP
Telefon: 06/70-459-1772
E-mail: feed@pr.hu
Fogadóóra: előzetes e-mailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.

Porkoláb Zoltán - Fidesz-KDNP
Telefon: 06/70-452-4694
E-mail: zporkolab@pr.hu
Fogadóóra: előzetes e-mailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.

Bán Norbert - Jobbik
Hétfőtől szombatig, előre egyeztetett időpontban a
06-70/360-7024-es telefonszámon.
Helyszín: 2315 Szigethalom, Szabadkai utca 239.

Fogadóórák
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Lakossági támogatást vár a testület
Fáki László a fejlesztési célokról, a költségvetés helyzetéről és a tiszteletdíjakról
Nagyon nehéz örökséggel indultak neki az új
képviselők a 2014-’19 közötti ciklusnak. Az
évek óta megoldásra váró problémákkal egy
kis tartalékkal, kevés bevétellel rendelkező
városnak kell megküzdenie, miközben a pályá-
zati források is egyre szűkülnek a térségben.
Ezért az elkövetkező években különösen felér-
tékelődnek a gazdaságélénkítést, költség-
csökkentést, valamint az együttműködést
erősítő ötletek – derül ki abból az interjúból,
amelyet Fáki Lászlóval, Szigethalom polgár-
mesterével készítettünk a választások óta
eltelt fél év eredményeiről s a testület előtt
álló célokról. 
- Az elmúlt hat hónapban számos, a város működé-
sét jelentősen befolyásoló döntést hozott az új testü-
let. De ha csak egy dolgot emelhetne ki ezek közül,
melyiket említené?
- Hogy ez a képviselő-testület másképp végzi a
munkáját, mint az előző. Első lépése volt pl. a képvi-
selői tiszteletdíjak megszüntetése, ami éves szinten
24 millió forint megtakarítást jelent! 
- Bán Norbert a Jobbik képviselője viszont havi 1,4
milliós megtakarításról beszél, amelyből – mint írja
egy helyen – a testület rögtön el is költött 10 hónapi
megtakarításnak megfelelő összeget egy 14 millió
forintos kamera- és szavazatszámláló rendszer vásár-
lására, amellyel a testületi üléseket rögzíti, segíti.
- Az Összefogás Szigethalomért Egyesület fontos
választási ígérete volt, hogy nyilvánosságot teremt
a testületi üléseknek, s a rendszer kiépítésével ennek
tett eleget. Innentől kezdve bárki figyelemmel kísér-
heti, mi történik a testületi üléseken, s elkerülhető,
hogy esetleg torzított formában lássanak napvilágot
az ott elhangzottak. Fontos megemlíteni, hogy a 14
millió forintot öt év alatt fizetjük ki, s az sem mellé-
kes: ez a testület megszüntette az előző ciklus,
szerintünk felesleges tanácsadói szerződéseit,
amelyek öt év alatt 30 millió forint kiadást jelentettek
volna a városnak. Megjegyzem, a felmondott Laki-
hegy Rádió szerződése önmagában fedezi ennek a
bizonyos 14 milliónak a kifizetését. Arról pedig, hogy
Bán képviselő úr hogyan számolta ki az 1,4 millió
forintos megtakarítást, nem tudok nyilatkozni. Azt
tudom, hogy havonta 2 millió 245 ezer forint volt az
előző ciklusban kifizetett tiszteletdíj. Most, ha
minden lehetőséget igénybe vesznek a választókkal
való kapcsolattartáshoz a képviselők, az évente
maximum 3 millió forintba kerül.
- Ha már a testületnél tartunk: az előző képviselők
és ön között éles szembenállás jellemezte az elmúlt
éveket, most viszont támogató testület jött létre.
Mérhető a különbség az eredményesség, hatékony-
ság terén?
- Hatékonyság szempontjából igen, eredmények
szempontjából még nehezen, hiszen nagyon nehéz
örökséggel indulunk. A költségvetésünkben mind-
össze 34,5 millió forint szabad pénzeszköz van, amit
költhetünk utakra, járdákra, intézmények fejleszté-
sére, miközben azt látjuk, hogy körülbelül egymilliárd

forint értékű problémával kell szembesülnünk. Csak
az utak felújítására 191 millió forintos referencia
árajánlatot kaptunk, ott a Széchenyi István Általános
Iskola, aminek a felújítása 300 millió forint és ezen
kívül még rengeteg más megoldásra váró gondunk
van.
- Mekkora költségvetése van a városnak?
- Közel 1,6 milliárdos keret áll a rendelkezésünkre, de
látni kell, hogy ennek a pénznek jelentős része bér
jellegű költség. Ez kb. 900 millió forint, ami több száz
ember bérét jelenti, és ezen kívül vannak a fix költ-
ségek, mint pl. a villanyszámla, a gázszámla, ezek is
több tízmilliós nagyságrendűek, sőt összességében
meghaladja a százmilliós nagyságrendet.
- És mekkora a fejlesztési keret?
- Nagyon kevés: a már említett 34,5 millió forint a
szabad keret, illetve van még 14 millió forint, amit
jelenleg önrészként állítottuk be a bölcsőde pályá-
zathoz, valamint van egy 20 millió forintos úgyneve-
zett környezetvédelmi alap, amit csak környezetvé-
delmi fejlesztésekre lehet fordítani, pl. szennyvízfej-
lesztésekre.
- Ha már szennyvíz, akkor szintén ellenzéki felvetés
volt, hogy az önkormányzat ismét eladósítja magát
a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati
Társulás újabb költségigénye miatt. Elkerülhető
lenne ez?
- A tököli szennyvíztisztító telep projekt 2010 előtt
indult el, három önkormányzat összefogásával: Tököl,
Halásztelek és Szigethalom. Akkor több mint 320
millió forint hitel felvételéről döntöttek a testületek,
szétosztva a települések között. Most a projekt a
befejezéséhez érkezett, és 40 millió forint maradt az
eredeti hitelfelvételi összegből, az önrész pályázat
elnyerése folytán. A Szigethalomra eső részt a már
említett 20 milliós környezetvédelmi alapból fedez-
hetnénk, viszont a szennyvíziszap elszállítási költsé-
geit illetően vita alakult ki az irányító hatóság, a kivi-
telező és a megrendelő társulás között, ami 77 millió
forint körüli összeget jelent. Az eredeti számítások-
hoz képest ez lényegesen több lett.
- És ezt nem lehetett előre látni?
- Annak idején, a kiírásnál a közreműködő tököli
üzemeltető megadott egy számot a kivitelező felé,
amelyről azóta derült ki, hogy nem jó, s ezt jeleztük
az irányító hatóságnak. Szerinte viszont ezt a kivite-
lezőnek látnia kellett volna, így most megy a huza-
vona a három különböző egység között. Ha az
irányító hatóság végül ezt nem fogadja el, akkor a
77 milliót az önkormányzatoknak kell közösen kifi-
zetniük. Szigethalomra ebben az esetben 32 millió
jut, ami viszont már meghaladja a lehetőségeinket.
Mivel Tököl és Halásztelek még a kisebbik összeg
esetén is a hitelfelvétel mellett volt, ezért a társulat-
nak mindenképpen erre felé kell elmozdulnia, így
valószínűleg Szigethalomnak sem lesz más válasz-
tása. Hozzáteszem, ez évente alig terhelné meg a
költségvetést és a talajterhelési díjból folyamatosan
fedezni lehet. Ez így is sokkal jobb helyzet, mint
amivel az elején kalkuláltunk.

- Nem lehet ráterhelni a kivitelezőre a különbözetet?
- Erre is van esély, még semmi nem dőlt el.
- Per is lehet belőle?
- Akár az is, de szerintem ez senkinek nem hiányzik:
sem az önkormányzatoknak, sem a kivitelezőnek.
Abban reménykedünk, hogy az irányító hatóság elfo-
gadja a változási kérelmet.
- Ha már a szennyvíz szóba került, akkor beszéljünk
a csapadékvízről is, ami nagy zápor esetén súlyos
gondokat okoz a városban, a közutakon. Miért nem
lehetett megoldani az aszfaltozáskor a vízelvezetést? 
- A probléma súlyát jelzi, hogy a képviselő-testület
előző ülésén elfogadta az úgynevezett csapadékvíz-
elvezetési koncepciót. A gondok egyik oka lakossági
eredetű, mivel akadnak olyanok, akik a szennyvíz-
rendszerbe engedik a csapadékvizet, a másik, hogy
magas szegélyű utak épültek még a 80-es években,
és ezek bent tartják a vizet az útpályán belül, amelyet
ott helyben kell elszikkasztani. Ráadásul nőtt a
csapadék mennyisége az utóbbi években. Az előző
ciklusban elkészült Szabadkai utcával pedig az a baj,
hogy – véleményem szerint – nem a tervnek megfe-
lelően készültek el a szikkasztók. Ezért most vitában
állunk a kivitelezővel. Ha nem sikerül megegyeznünk,
akkor kénytelenek leszünk jogi útra terelni a dolgot.
- Ilyenkor mindig felmerül a felelősség kérdése. Nem
volt megfelelő műszaki ellenőrzés akkor?
- Aki emlékszik az előző ciklusra, az tudja, hogy indít-
ványoztam a képviselő-testületnek, mielőtt kifizet-
jük, végeztessünk szakértői vizsgálatot. Az akkori
testület meghívta a műszaki ellenőrt, aki azt állította,
hogy minden rendben van. Ilyen szempontból felve-
tődik a műszaki ellenőr, illetve a kivitelezésben részt
vevő Szigethalom Városfejlesztő Kft. felelőssége,
hogy nem elég körültekintően jártak el. 
- Ha már utak, akkor járdák is. Mi a helyzet ezen a
téren, különösen tekintettel a város legforgalmasabb
szakaszára, a Mű útra, ahol a járdaépítést az Össze-
fogás Szigethalomért Egyesület a választási kampá-
nyában meg is ígérte?
- A Mű úti járdaépítés engedélyeztetése folyamatban
van. A Széchenyi utcáig már megtörtént a tervezés.
Utána következik a nehezebb lépés, hogy forrást is
találjunk a kivitelezésre, mivel a csapadékvíz elveze-
tését itt is meg kell oldani, ami nem olcsó dolog. A
várható árakat jelzi, hogy a már megépült 300 méter
szakasz a vízelvezetéssel együtt durván 25-30 millió
forintba került. 
- Milyen egyéb, nagyobb fejlesztési elképzelései
vannak a városának az elkövetkezendő öt évre?
- A már említett Mű úti járdaépítés, és amiben még
nagyon-nagyon szeretnénk előre lépni, az a Széche-
nyi István Általános Iskola energetikai felújítása. Az
előző ciklus végén a kazáncserét már megoldottuk,
az is tetemes megtakarítást jelent. Itt kell, megje-
gyezzem, sajnos borzasztóan sok a rongálás, ezért
várhatóan az intézményeinket be fogjuk kamerázni. 
- Örvendetes, hogy Szigethalmon rendkívül fejlett a
civil élet. Hogyan segíti a szerveződéseket az önkor-
mányzat?
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- A magam részéről fontosnak tartom a civil kezde-
ményezést, amiben óriási energia van. Rengeteg
minden megoldható a segítségükkel. A képviselő-
testület már a megalakulása után röviddel teljesen
új civil szabályzatot dolgozott ki. Eszerint a civil- és
sportszervezetek ingyen használhatják a Városi
Szabadidőközpontot: ha pénzzel nem is nagyon
tudjuk támogatni őket, legalább pénzt ne húzzunk
ki a zsebükből. Valószínűleg a májusi testületi
ülésen döntünk a civil szervezetek egyéb támoga-
tásáról is.
- A 2014-’19 közötti ciklustervben szerepel a vállal-
kozások segítése is, pl. ipari-kereskedelmi övezet
létrehozásával, az iparűzési adó csökkentésével.
Utóbbi nem okoz ez túl nagy kiesést a városnak?
- A gazdasági, kereskedelmi övezet létrehozása már
a szabályozási tervben is szerepel, ez ügyben több
konzultációt is tartottunk a helyi vállalkozásokkal.
Az iparűzési adót illetően elég rosszul állunk. Azt
reméljük, hogy az adó csökkentésével, s egyéb
fejlesztési kedvezményekkel Szigethalmot vonzóvá
tudjuk tenni más cégek számára is. 
- Ha jól tudom, Szigethalom – a környező települé-
sekkel összevetve – elég alacsony, mindössze 160
milliós iparűzési adóbevétellel rendelkezik.
- Így van, gyakorlatilag 6700 forint az egy főre eső
iparűzési adóerő képességünk, ami azt jelenti, hogy
tőlünk nem elvesz az állam, hanem hozzáad, de
még így is borzasztóan kevés pénzről beszélünk. A
változtatásokkal az a célunk, hogy ezt az adóké-
pességet növeljük, ezért a szigethalmi vállalkozá-
sokkal próbáljuk tartani a kapcsolatot, és vannak

ötleteink a gazdaságfejlesztésre is. Pl. a turizmus
élénkítésére szeretnénk összefogni azokat a vállal-
kozásokat, amelyek a vendéglátásban érdekeltek.
Szerencsére magánkezdeményezésre már elindult
az együttműködés az Emese Park, Vadaspark és a
Kalandgyár között, és ezt szeretnénk bővíteni úgy,
hogy a vendéglátó ipari egységek, illetve a Sziget-
halom Önkormányzat által üzemeltetett szálláshely
adására alkalmas faházas üdülő is bekerüljön ebbe
a körbe.
- Mennyire reális cél a turisztika fejlesztése Sziget-
halmon, mikor Budapest közelsége rendkívül jelen-
tősen korlátozza ennek az eredményességét. Buda-
pest a legnagyobb turisztikai célpont a külföldiek
előtt, onnan kicsalni őket rendkívül nehéz. 
- Én ezt megfordítanám: nem kicsalni akarom a
turistákat a fővárosból, hanem ide szeretném hozni,
és azt az előnyt fölkínálni, hogy Budapest közel van,
de olcsóbb szálláshelyeket tudunk kínálni, és
nekünk is vannak attrakcióink, amelyeket eladha-
tunk.
- De ehhez szállás kell, szállás pedig pillanatnyilag
nincs Szigethalmon.
- Üdülőnk van, a faházas üdülő, ezt szeretnénk
majd továbbfejleszteni.
- Bár az aktív civil életről már beszéltünk, ennek
ellenére még sokan ún. alvó városnak tekintik
Szigethalmot. Ön hogy látja ezt?
- Szigethalom ilyen szempontból érdekes település,
mert igazából tényleg alvó város, de azt is érzem,
hogy egyre több olyan ember van, aki most már
végre kötődik a településhez. Ez egy betelepülő

város, sokan jöttek, de sokan megtalálták itt a
helyüket. Ez mozgatja a civil szférát is, hogy van
egy olyan része, amelyik most már magáénak érzik
a települést, és hajlandó érte tenni. Ezt szeretnénk
tovább erősíteni, hogy ne csak a kerten belül,
hanem a kerten kívül is érezzék a lakók magukénak
a települést, rendezzék, takarítsák, stb.
- A realitás talaján maradva, öt év múlva milyen
Szigethalmot képzel el?
- Szeretném, ha a városnak világos stratégiája lenne
arra, hogyan fejlődik tovább és hogyan lesz élhe-
tőbb a település. Ebben is majd szeretnénk előre
lépni egy olyan programmal, ami 10 éves stratégiát
adna a város fejlesztésére, és ebbe nagyon-nagyon
szeretnénk bevonni minél több embert. A másik,
hogy az anyagi alapjaink legyenek stabilak. Szeret-
ném, ha a bevételi oldaláról tudna fejlődni a város,
akár adóbevételből, akár olyan bevételből, amit az
önkormányzat a saját gazdasági lépéseivel ér el. A
harmadik, hogy alacsony költségvetésű, a közszfé-
rában is minél profitorientáltabb várost szeretnék
látni pár éven belül. 
- Befejezésül mit üzenne az olvasóknak?
- Azt, hogy nem szeretném, ha a lakosság egyedül
hagyna minket. Ne az legyen, hogy ott ülünk 12-en,
és mindenről magunk döntünk. Ezért szeretnénk
megerősíteni a lakossági fogadó órák rendszerét,
amely ugyan minden ciklusban elindult, de aztán
mindig ellaposodott. Meggyőződésem: ahhoz, hogy
jól működjön Szigethalom, nagyon nagy szüksé-
günk van a lakosság támogatására. 

Vereckei Zoltán

A SÁRI-METÁL KFT. MUNKATÁRSAKAT KERES AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBEN

CO-HEGESZTŐ
CNC – GÉPKEZELŐ (Lézervágó, Élhajlító)
Feladat: 
Légfűtéses és vízteres kandallók gyártása, valamint egyéb lemez alkatrészek
készítése a vevői igényeknek megfelelően.

Elvárások: 
• Precíz, méretpontos munkavégzés
• Fogékonyság új dolgok megtanulására
• Önálló munkavégzés

Amit kínálunk:
• Versenyképes bérezés
• Hosszú távú munkalehetőség
• Egy műszakos munkarend
• Azonnali kezdési lehetőség

Várjuk jelentkezését a következő elérhetőségeken
sarimetal@sarimetal.hu  •  +36-70-339-41-43

A pályázó alkalmasságáról próbamunkán győződünk meg! 
Munkavégzés Helye: Ráckeve, Páskom Ipari Park

További információ: www.sarimetal.hu
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Munkával a pihenésért
Új életre kel a Duna-szigeti önkormányzati üdülő

Néhány évvel ezelőtt bizonytalanná vált a Duna-
szigeti üdülő sorsa. Az akkori képviselő-testület
nem nagyon kívánt vele foglalkozni, mert talán
nem látott benne kiugrási lehetőséget. Hosszabb
huzavona után került a Városfejlesztési Kft.
kezelésébe, de ez a döntés sem váltotta be a
reményeket. Az üdülő állaga tovább romlott,
környezete lepusztult, kimutatható bevételt nem
produkált annak ellenére, hogy szinte folyama-
tos volt az érdeklődés iránta.
Az októberi választások után ismét felmerült a
kérdés, hogy mi legyen a sorsa ennek az értékes
területnek. Hosszas viták, számolgatások után
döntöttünk úgy, hogy maradjon meg az önkor-
mányzat tulajdonában és üzemeltetésében az
üdülő. Felmérve a helyzetet, rá kellett döbben-
nünk, hogy elég nagy munkára van szükség az
újraindításhoz.
Ahhoz azonban, hogy egyáltalán hozzá tudjunk
fogni az újrakezdéshez, óriási tavaszi nagytaka-

rítást kellett rendeznünk a faházakban és a park-
ban egyaránt. Igen, de kivel és hogyan? Azután
eszünkbe jutott, hogy ez az üdülő a város nagy
részének nagyon fontos, hiszen sokunk gyereke
itt volt táborokban, sok emlékkel kötődünk a
helyhez (volt itt régen köztisztviselői nap is).
Ezért több csatornán arra kértük a város lakóit,
hogy ha tehetik, akkor akár két-három órára is,
de jöjjenek segíteni a takarításban március 29-
én. Az előző napokban még tomboló szélvihar
is lecsillapodott, a nap ragyogással várta a segí-
tőket vasárnap reggel. Sokan érkeztek, és
mindenki talált magának munkát.
A vízi mentők a közterület-felügyelők segítsé-
gével vágták a nádat, a férfiak segítettek a
kiemelésben és összehordásában, az Emese
park képviselői a kikötőt tisztították meg a
szeméttől, a hölgyek a faházakban mosták az
ablakokat, a padlót, takarították a konyhaszek-
rényeket, végezték a lomtalanítást. Egy kis
csapat pedig készítette közben az ebédet.
Délutánra már látszottak a munka első eredmé-
nyei: tiszta lett a csónakház, a raktárak, a fahá-
zak ablaka és nem utolsó sorban a part, meg a
park is.
A nap végére alaposan elfáradva, de nagy
örömmel néztünk szét az üdülő területén. Jó
munkát végeztünk. A mérleg: harminchat fő
dolgozott összesen kétszáz társadalmi munka-
órában a városért! 

„Ez jó mulatság, férfimunka volt!” Itt jogos
igazán a mondás, hiszen mindenki jókedvűen
tette a dolgát a közös cél érdekében.
Köszönjük szépen az önzetlen segítséget
mindenkinek!

dr. Schuller Gáborné
alpolgármester

Szabadidőtábor a Városi Szabadidőközpont
szervezésében július 13-tól 17-ig a Városi
Szabadidőközpontban! (Szigethalom, Sport u.
4.)

- Napközis jellegű
(hétfőtől péntekig 7:30-16:30)

-  Napi háromszori étkezés (tízórai – ebéd –
uzsonna).

- Tevékenységeink: 
• alkotás (rajz, festés, mintázás, kézművesség stb.)

• sport (mozgásfejlesztés, harcmûvészet stb.)
• drámajáték (rögtönzések, szituációk stb.)
- A táborba 7-14 éves (általános iskolás)

gyerekeket várunk.
- Ára: 14 000 Ft/fő. Testvéreknek: 12 000 Ft/fő.
- A tábor minimum 15, maximum 45 fővel

indul.
Jelentkezés: 30/295-5070

jakab.judit@vszk.eu
(Tárgy rovatban kérjük feltüntetni: Tábor)

Jelentkezési határidő: június 30.

Szabadidőtábor a VSZK-ban
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Nemzeti Összetartozás Napja

Felemelő érzés, ha olyan egyéniségeket ismer-
hetünk meg, akik hatással vannak mindennap-
jainkra, egész életünkre.
Hálával emlékezünk nagytiszteletű Jakus
Gábor református lelkipásztorra, aki 22 éven
keresztül – 1949-től 1971-ig – haláláig szolgált
a település református gyülekezetében. Rend-
kívüli hivatásbéli felkészültségével nemcsak az
egyházközségben bizonyított, hanem közéleti
tevékenységével is segítette úgy a gyülekezet,
mint a település életét, fejlődését. Kedves,
közvetlen, barátságos, bölcs, mindenki felé
nyitott jelleme kiváltotta és kiérdemelte a
lakosság tiszteletét és megbecsülését.
Mi, akik tanítványai lehettünk, nem felejthet-
jük: nemcsak vallási, hitbeli ismereteket,
hanem életre szóló tanácsokat, útbaigazítást
kaptunk. Életszerűsége, a szolgálat iránti
elkötelezettsége, az emberek szeretete, a
közügyek iránt érzett felelőssége elismerése-
ként 2005-ben, éppen 10 éve „posztumusz”
Szigethalom Város Díszpolgára oklevelet

vehetett át a család nevében leánya, Török
Zoltánné Jakus Katalin, meghitt ünnepség
keretében.
A mellékelt fénykép 1969. szeptember 3-án, a
tanévnyitó alkalmával készült, melyet Jakus
Gábor lelkipásztor testvérünk özvegye jutta-
tott el hozzánk.
Nagytiszteletű, mindenki által szeretett kedves
Katinka néni Zalaegerszegen él leányával és
családjával. Élénken él bennünk az az időszak,
mikor minket, fiatalokat tanításaival elindított
az igaz hit útján. Katinka néni az idén tölti be
a 90. életévét. Szívből kívánjuk, hogy Isten
tartsa és őrizze meg jó egészségben kedves
családjával együtt.
Nagytiszteletű Jakus Gábor lelkipásztor élete
és szolgálata legyen követendő példa a
jövendő nemzedék számára.

„Emléke legyen áldott!”
Testvéri tisztelettel a szigethalmi református
gyülekezetünk nevében egykori tanítványa: 

Tasi Ferenc

Egy példás élet

Június 4-ét 2010-ben a magyar országgyűlés
nemzeti összetartozás elnevezéssel emléknappá
nyilvánította. Az országgyűlés a törvény elfoga-
dásával kimondta: „a több állam fennhatósága
alá vetett magyarság minden tagja és közössége
része az egységes magyar nemzetnek”.
1920. június 4-én Párizsban, a Versailles park
Trianon elnevezésű kastélyában írták alá azt az
elhíresült okmányt, ami megpecsételte Magyar-
ország sorsát. Az első világháború győztes
hatalmai (Anglia, Franciaország, Olaszország,
USA) úgy döntöttek, hogy Magyarországot
megcsonkítják. Ennek eredményeképpen az
ország területének kétharmada, magyar ajkú
lakosságának egyharmada, mintegy 3,5 millió
ember lett saját szülőföldjén idegen, másod-
rendű állampolgár. Magyarországot kivégezték.
Két generáció nőtt fel úgy, hogy Trianont elhall-
gatták, az iskolában nem tanították, az iroda-
lomból kitiltották, még a közbeszédben is tilos
volt említeni. Így lettek a felvidéki magyarok
„tótok”, az erdélyi magyarok „románok”. Ezen a
szemléleten változtatni kell, hiszen az országha-
táron kívül élő magyarok nemzettársaink.
Magyarok! Közös a történelmünk, a múltunk,
egy nyelvet beszélünk. Az országhatárok átjár-
hatósága lehetőséget biztosít arra, hogy a
Kárpát-medence magyarsága nemzetté formá-
lódjon. Ehhez elsősorban az anyaországban
élőknek kell egységesen megítélniük a nemzet
legnagyobb tragédiájaként Trianont. Az emléke-
zés nagyon fontos, az segíti magyarság- és

nemzettudatunk erősödését.
Ehhez nyújt segítséget a vá -
rosunkban a Nemzeti Össze-
tartozás Napja alkalmából
megrendezett program, az
alábbi meghívó szerint.

id. Balázs Miklós

* * *
Szigethalom Város Önkor-
mányzata a Nemzeti Össze-
tartozás Napjának kereté-
ben, a trianoni békediktá-
tum 95. évfordulóján
meg  hívja önt és családját.
A programsorozat szerve-
zője a Trianon Emlékbizott-
ság Szigethalom és a
Szigethalmi Római Katoli-
kus Egyházközségért
Közhasznú Alapítvány,
támogatója a KDNP sziget-
halmi szervezete.
Május 29. péntek 16:00 –
Hazafias versek szavalóver-
senye, helyszín: Városi
Könyvtár.
Június 4. csütörtök 16:00 –
Megemlékező program,
helyszín: Városi Szabadidő-
központ, majd átvonulás a
Dísz téri Trianon emlék
helyre.



Szerencsére egyre nagyobb figyelemnek örvend
a Kék Oviban idén is megtartott húsvétváró
kreatív foglalkozás, melyen óvónők, gyermekek
és szüleik együtt készítenek pár kézműves
apróságot, így készülve a közelgő ünnepre. 
Ezen a napon gyermekeink egy kicsivel jobban
várják, hogy délután értük menjünk, hiszen
tudják, nem a rutinszerű sietős öltözködés és
hazarohanás következik, hanem valami egészen
más. Az előtérben délután megkezdődik a

húsvétváró: akiért korán érkeznek, már
meg is kezdheti a színezést, vágást,
ragasztást az asztaloknál. A csoport-
ban várakozó gyermekek ki-kikukucs-
kálnak, az ő szüleik mikor jönnek már,
és vajon lesznek-e olyan szerencsések,
hogy anyu vagy apu leül velük pár
közös alkotásra. 
Családunk a kiscsoport óta megáll
ilyenkor egy pillanatra. Sokan úgy

gondolhatják, hogy egész
nap színeznek-játszanak az óvodá-
ban, majd folytatják otthon, akkor
minek kell ez nekünk? Mondjuk
azért, mert ilyenkor belelátunk abba
a külön életbe, amit a gyermekünk
él a saját kis környezetében, ahol mi
nem vagyunk ott. Vagy talán azért,
mert az óvónénik is jobban megfi-
gyelhetnek minket, hogyan viselke-
dünk együtt, családként, s mi,
szülők is profitálunk belőle. Leülünk

a gyermekünk és az óvónők mellé az apró
székekre, s kötetlen beszélgetést folytatva
mélyíthetjük el a kapcsolatainkat az óvodával
és a szülőtársainkkal. A történetben a három
szereplő – a gyermek, az óvodai dolgozó és a
szülő – évente pár kivételes alkalomkor együtt,
ily módon építi a közösséget. 
A foglalkozásra szánt két óra elteltével pedig
mosolygós, büszke gyermekek lépnek ki az ovi
ajtaján, kis alkotásaikat szorongatva.

Tóth Judit

10 2015. 5. szám

Szigethalmi Híradó
ÓVODA

Húsvétváró a Kék Oviban

Lassan vége a tanévnek, minden óvodában
elballagnak az apróságok, és megkezdődik
a várva várt nyári szünet. Sok szülőben
merül fel a kérdés: hogyan lehet segíteni a
kicsiket abban, hogy felkészülhessenek az
iskolára? Ezekre a kérdésekre kaphatott
választ, aki részt vett a Kék Óvodában
tartott fórumon.
Ha a gyermek egészségesen, egyenletesen fejlő-
dött, akkor erre az időszakra már kialakultak azok
a képességek, amelyek szükségesek az olvasás,
írás elsajátításhoz. Nem árt azonban, ha nemcsak
a pedagógus, hanem a szülő is tájékozott abban,
melyek is az iskolaérettség összetevői. Már az
óvodában alakul a gyermek feladat- és szabály-
tudata, ami képessé teszi cselekvései irányítására.
Kialakul szándékos és tudatos figyelme, összpon-
tosítani tud a feladatokra, fejlődik emlékezete.
Képessé lesz a hangok tiszta ejtésére, szókincse
gazdagodik, mondatokkal fejezi ki gondolatait.
Képes tájékozódni a saját testén és a térben.
Ismeretekkel rendelkezik az őt körülvevő világról,
környezetéről. Biztonságosan használja a térbeli
viszonyokat jelentő névutókat, illetve a kisebb-
nagyobb, magasabb-alacsonyabb, hosszabb-rövi-
debb, kevesebb-több fogalmát. Mozgása össze-
rendezetté válik, és kézügyessége is egyre jobb.
Óvodáskorú gyermekeink életében rendkívül
fontos az otthon eltöltött „minőségi” idő:
érzelmi biztonságot ad, teste, lelke, értelme
fejlődik általa. Érdemes kihasználni minden
percet, amit együtt tölthetünk felhőtlen boldog-
ságban, önfeledt játékkal!

Álljon itt néhány otthon is egyszerűen játszható
játék, kitérve arra, hogy gyermekeink mely rész-
képességét fejleszthetjük általuk.
• Társasjátékok Ezáltal fejlődik a gyermek
szabálytudata, türelme, kommunikációs készsége,
gondolkodása, probléma megoldó képessége,
megtanul nyerni és veszíteni.
• Építő játékok Ezáltal fejlődik a gyermek képze-
lete, finommozgása, kreativitása, szem-kéz koor-
dinációja, és nem utolsó sorban kitartása.
• Kirakós A kirakós által fejlődik a gyermek rész-
egész látása, finommozgása, alakfelismerése és
türelme.
• „Mi változott meg?” játék A játék során kira-
kunk az asztalra tárgyakat, képeket, a gyerek
elfordul, és ez idő alatt mi valamit megváltozta-
tunk. A gyermek feladata, hogy a változást felis-
merje. Ez a játék első sorban a megfigyelőképes-
séget, az emlékezetet és a figyelmet fejleszti.
• Kakukktojás Ezt is játszhatjuk szavakkal,
képekkel, de akár az éppen rendelkezésünkre álló
tárgyakkal is. A játék, fejlesztő hatással van az
azonosságok-különbözőségek felismerésére,
gondolkodásra, általánosításra, szabályalkotásra,
főfogalom alkotásra és a kifejezőképességre.
• Utánzó játék Az utánzó játék variációinak
számát is csak az adott helyzet és fantáziánk
határozza meg: „Építs ugyanilyet!”, „Utánozd a
mozgásom!”, „Ismételd meg, amit mondok”, ...
Mindez által a gyermek megfigyelőképessége,
mozgás-koordinációja és emlékezete fejlődik.
Előfordul időnként, hogy még ennyi idő sem áll
rendelkezésünkre, mert éppen azt sem tudjuk,

hogy hova kapjunk a sok elvégzendő munkáink
között. Mit tehetünk ekkor? Természetesen
vonjuk be a kicsiket a házimunkába! 
Az asztalterítés igazi kihívás lehet egy óvodás
gyermek számára, ami által fejlődik a megfigye-
lőképessége, a számfogalma, a figyelme és a
mozgáskoordinációja.
A gyerekek szívesen segítenek a főzésben-
sütésben is. Ennek eredménye nemcsak az, hogy
fejlődik a megfigyelőképesség, az utánzás, a
finommozgás és az eszközhasználat, hanem az
elkészült étel is igazi büszkeséggel töltheti el a kis
óvodást.
A ruhák szétválogatása során (pl. mosás előtt
színek szerint) fejlődik gyermekünk figyelme, a
színek és árnyalatok megfigyelése, azonosságok-
különbözőségek felismerése.
A teregetés során a mozgáskoordináció, a
finommozgás, és az arányok érzékelése fejlődik.
Ez utóbbi azáltal, hogy melyik ruha, mekkora
helyre fér el.
Teregetés után jöhet a zokni párosítás, hajto-
gatás. Mindeközben fejlődik gyermekünk megfi-
gyelőképessége, azonosságok-különbözőségek
meglátása és finommozgása.
Mindezek a játékok és feladatok ötletek csupán,
hogy kedvet kapjunk és találjunk ki sok hasonlót,
amit nap, mint nap „gyakorolhatunk” és „tovább-
fejleszthetünk” gyermekünk és a magunk örö -
mére.
Kívánok mindenkinek zökkenőmentes iskolakez-
dést!

Gréczi Ágnes logopédus-gyógypedagógus

Zökkenőmentes iskolakezdés
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 Immár harmadízben rendezte meg ingyenes
húsvéti és tavaszváró kézmûves foglalkozását
a Szent István Általános Iskola szülõi munkakö-
zössége. Mint az elõzõ években, most is
lehetõséget kaptak a kicsik és nagyok egyaránt,
hogy kis tárgyakat készítsenek a húsvét, illetve
a tavasz jegyében, amelyeket örömmel vihettek
haza.
A gyerekek nagy lelkesedéssel és odaadással
vetették bele magukat a „munkába”. A csalá-
dias hangulatot fokozta, hogy zsíros kenyér és

tea várta a kis és nagy ven -
dégeket.
Köszönetet szeretnénk mon  dani
az elõ készületekben, il letve a
rendezvényen segítõ szülõknek,
továbbá az iskola dolgozóinak a
támogatásért és persze a tech-
nikai dolgozóknak, akik teát
készítettek vagy épp tisztaságot
varázsoltak utánunk.

SZMK

ISKOLA

Tavaszváró a Szent Istvánban

Emléktábla a hajdani igazgatónak

Az előző írásomat úgy zártam, hogy mi már
szavak nélkül is értjük egymást, és április 14-én,
Tibor napon ismét találkozunk.
Nos, újra összejöttünk a Szent István Általános
Iskola József Attila utcai épületében, a régi isko-
lában, hogy emlékezzünk Tóth Tibor igazgató
úrra, és felavassuk azt az emléktáblát, amely
Kürti Zoltán adományaként, Borsodi Zoltán volt

tanítványunk munkája
nyomán került a föld-
szinti ebédlő falára.
A tanulók versével és
énekkel kezdődött a
megemlékezés. Piróth
Ibolya igazgató
asszony tartalmas,
nagy ívű beszéde
következett, amely
Tóth Tibor harmincé-
ves igazgatói pályafu-
tását mutatta be.
Majd Fáki László
polgármester úr, a
tanítvány, egy régi
iskolai történetet
mesélt el, és leleplezte

a 93 éves fából faragott emléktáblát.
Filmvetítés következett, amely bemutatta a
családapát, a tantestület vetetőjét, a kollégát,
a közéleti embert.
Ezután Piróth Ibolya felkérte a jelenlévőket,
hogy osszák meg velünk azokat az emlékeiket,
amelyek a mai napig élnek bennük és életükre
nagy hatással voltak.

Tóth Csaba a nagyapával töltött évekről közvet-
len hangon szólt, Hidvégi Sára igazgató asszony
pedig az emberről, a vezetőről mesélt nekünk.
És a többiek: Egyed Jolán igazgatónő, Regényi
Aranka volt tanítvány, Miklós Istvánné igazgató
asszony, Tóth Ildikó, a menny és Tóth Ildikó a
lánygyermek arról ejtettek szót, hogy azok a
nemes tulajdonságok, amelyek az igazgató urat
jellemezték, nagyban meghatározták életük
alakulását, Szigethalomért végzett közéleti
munkájuk minőségét.
Felemelő volt a hangulat, igazi európai színvo-
nalú találkozó volt.
Végül hadd idézzek egy párbeszédet, amely
Habsburg Ottó (90 fölött) és Tóth Tibor (80-as
évei elején) között zajlott.
Habsburg Ottó megkérdezte:
- Igazgató úr, hány éves ön?
- Bizony, túl vagyok nyolcvanon. – hangzott a
felelet, mire Habsburg Ottó csillogó szemmel
felkiáltott:
- Igazgató úr, ön előtt a jövő!
Ez a töretlen optimizmus adjon mindannyiunk-
nak erőt, hogy mindig érdemes közös célokért
együtt munkálkodni.

Mészáros László
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KÖNyVTÁR - PROGRAMOK

Múzeumok majálisa
Május 8. péntek 10:00 – 18:00
Helyszín: Helytörténeti Gyűjtemény, Szigethalom,
Fiumei u. 48.
Programok: 10:30 kiállításmegnyitó
Időszakos kiállítás: „Az én kreatív világom” –
bemutatkozik Kollár Marcsi
„Ablakom a világra” – Járfás Vivien kiállítása
Májusi forgatag:
- májusfaállítás
- kézműves foglalkozások (korongozás, rézkarc-

nyomat, papírnyomat készítés)
- népi ügyességi, logikai játékok
- hagyományos nudli készítés
A programon közreműködik a Szigethalmi Széche-
nyi István Általános Iskola néptánccsoportja.
Belépő: 500 Ft/fő
A programra jelentkezni lehet a 70/380-7681 tele-
fonszámon.

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár
májusi programjai

Szerdánként 16 órától Sakk-klub
május 1-től 4-ig a könyvtár zárva lesz. Nyitás
május 5-én 12 órakor 
május 1-én a majálison sok szeretettel várjuk a
látogatókat a könyvtári pavilonhoz!
május 5-ig Radics Márton kiállítása 
május 7-én, csütörtökön, 17 órától hagyomány-
őrző kézimunka-kiállítás megnyitója (megtekint-
hető május 16-ig)
május 9-én, szombaton, 10 órától diavetítés és
kézműves foglalkozás 
május 13-án, szerdán, 14 órától dr. Hidán Csaba
László előadása II. Rákóczi Ferenc és a kurucok
címmel
május 12-én, kedden, 17 órától EZO Klub
május 16-án, szombaton, 10 órától Mara néni
játszóháza
május 20-án, szerdán 17 órakor Bolega Lászlóné
kiállításának megnyitója (megtekinthető június 13-ig)
május 22-én, pénteken 9 és 11 órai kezdettel
Inczéné Molnár Ágnes népi játszóház vezető
kézműves foglalkozása alsó tagozatos diákoknak
természetes anyagokból
május 26-án, kedden, 17 órától EZO Klub
június 2-án, kedden, 10 órakor Vig Balázs
előadása nagycsoportos óvodásoknak

Meghívó
egy hagyományőrző kézimunka kiállításra.
Szeretettel meghívunk minden kedves érdek-
lődőt, aki szívesen megnéz egy kézimunka
kiállítást, melyet sok szeretettel bemutatunk
a kedves nézőközönség részére!
Helye: Hegedüs Géza Városi Könyvtár
Ideje: május 7., csütörtökön 17 órától
A kiállítás megtekinthető a könyvtár nyitva-
tartási idejében.

Az Édesanyák Klubja

Elle és Matt boldog házasságban élnek. Ám egy
nap az orvosként dolgozó férj olyan hívást kap a
kollégájától, mely örökre megváltoztatja az életét:
feleségét baleset érte, az állapota súlyos. A CT
felvételt meglátva tudja: nincs remény. Matt érzi
(és érti), hogy meg kell hoznia élete legsúlyosabb
döntését, és elengedni a feleségét… Akkor is, ha
Elle apja nem akar beleegyezni. De Elle évekkel
korábban, még anyja halála után úgy döntött,
nem engedi, hogy cselekvőképtelenség esetén
életben tartsák. Nyilatkozata érvényes: aláírta,
majd ellenjegyeztette egy közjegyzővel, és
meghatalmazta keresztanyját, azaz Matt anyját,
hogy döntsön egy esetleges későbbi rendkívüli
esetben.
Matt megvívja a maga harcát, átmegy a gyászfá-
zisokon: tagadás, alkudozás, depresszió, harag;
már csak az utolsó: az elfogadás hiányzik. És nem
is tudja elfogadni a helyzetet, ugyanis kiderül,
hogy felesége 8 hetes terhes. 
Matt, aki először azt tervezi, ahogy eltemeti élete
szerelmét, öngyilkos lesz, most küzdeni kezd. 
Ő, aki eddig a gépek lekapcsolása mellett döntött
volna, most szembeszáll mindenkivel, mert lát egy
mákszemnyi esélyt, hogy ha életben tartják a
feleségét pár hónapon keresztül, akkor talán a

baba életben marad. Megindul a harc: a perben
Matt ellen saját édesanyja képviseli Elle-t.
Azt nem árulom el, hogy dönt a bíróság, életben
fogják-e a legvégső határig tartani az édesanyát,
életképessé fejlődhet-e a szíve alatt hordozott
kisbaba.
De azzal nem árulok el titkot, hogy Elle sorsa a
létráról való leesés pillanatában eldőlt. Ő, aki
űrhajósként közelről láthatta a csillagokat, egy
háztartási baleset miatt családja nőtagjainak
sorsára jut: náluk senki sem éri meg a negyvenet.
Talán érezte ezt előre? Hiszen azt írta Mattnek
még a közös életük előtt, az űrutazás előtti
karanténban: „Kedves és jószívű ember vagy.
Csodálatos férj és apa lesz belőled. Szeretném, ha
teljes lenne az életed. Ígérj meg nekem még vala-
mit! Ígérd meg, hogy boldog leszel!”
Elle-t elhamvasztják. Bár senkinek sem tetszik a
gondolat, de Elle így szerette volna. Hiszen csil-
lagpor vagyunk, mondta.
Priscille Sibley könyve a szórakoztató irodalom
kategóriájába tartozik. Mégis fájdalmasan nehéz
erkölcsi kérdésben foglal állást minden olvasója.
Hiszen oldalról oldalra haladva elgondolkodik, ő
vajon hogy döntene hasonló helyzetben?

Szigligeti Zsuzsanna könyvtáros

Könyvajánló a könyvtárostól

Priscille Sibley: Csillagpor

A könyvtáros az átlagos-
nál is nagyobb csábítá-
soknak van kitéve olvas-
mányok szempontjából,
de jó érzése akadályozza
abban, hogy túl sok
irodalmat elhappoljon
egyszerre az olvasói elől.
Csak félve szemezgetek
ezért az újonnan érkezett
könyvekből, mert az éjje-

liszekrény már amúgy is könyvtornyokból áll…
John Elder Robison: Nézz a szemembe, fiam c.
írása valamiért mégis elragadott. Közben kiderült,
hogy előbb az író korábban megjelent, Nézz a
szemembe – Életem Asperger-szindrómával című
önéletírásával érdemes kezdeni az ismerkedést.
Ebben vall a szerző a gyerekkoráról, szülei házas-
ságának válságáról, az örökös veszekedésekről:
az egyetemen tanító, kollégái és diákjai körében
elismert apa alkoholizmusáról és durvaságáról, a
Johnt nagyon szerető, ugyanakkor depresszióra
hajló édesanyáról és a menedéket jelentő nagy-
szülőkről. Na és persze az Asperger-szindrómás
(az autizmus egy sajátos válfaja) tünetekről,
amelyet akkor még nem határozott meg a szak-
irodalom, így családja is csak érezte, hogy gyer-
mekük sok mindenben más, mint a kortársai.
Közösségi beilleszkedési nehézségeinek homlok-
terében állt sok minden mellett az is, hogy nem
nézett mások szemébe beszélgetés közben – a
cím is erre hívja fel a figyelmet.  Kényszeresen

nevezett el mindent és mindenkit, öccsét
Kullancsnak, feleségét Kismedvének, fiát pedig
Kisbocsnak. John Elder csaknem tárgyilagosan,
logikusan és helyenként sajátos humorral tekint
vissza a gyerekkor nehéz helyzeteire, rázós
kalandjaira és kísérletezéseire, s az olyan
csínyekre, amelyeket csak most, ennyi év távlatá-
ban mert bevallani: ezt el is hihetjük neki, mert
sikerült neki egyszer mozgósítania – és megbot-
ránkoztatnia – a sokat próbált rendőröket,
mentőket, tűzoltókat. A részleteket nem árulom
el, de csaknem krimi izgalmú a leírás!
Hősünk nem akármilyen életutat jár be, amíg
befutott, sikeres üzletember lesz belőle! Mert
intelligens, tehetséges, szorgalmas – csak kicsit
más. 
A folytatáskötetben régi ismerősként köszönthet-
jük John Eldert, de már apai minőségében. Egy
aspi – legalábbis a szerző – másként kezeli az
apai örömöket, feladatokat is. Szerintem sok
„normál” apuka vehetne példát John Elderről, aki
koncentrált figyelemmel kíséri kisfia fejlődését,
szellemi és testi gyarapodását. S főként azt vizs-
latja, hogy a fia mutatja-e a szindróma jeleit, hogy
átsegítse őt a nehéz helyzeteken, buktatókon.
Humorát ebben a megrökönyítően szórakoztató
könyvben is megcsillogtatja!
Igazság szerint még nem fejeztem be a könyv
olvasását, de ha valakinek felkeltettem az érdek-
lődését e memoár iránt, jó könyvtárosként kész-
séggel adom át az olvasás jogát! ☺

Luttenberger Katalin könyvtáros

Nézz a szemembe, fiam



A versenybe nevezhetnek:
• rendezett porták kategóriában családi

és lakóparki házak,
intézmények, 

• utcák, utcaszakaszok /kereszteződéstől
kereszteződésig/

• vendéglátó és kereskedelmi egységek
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 

- utcák, utcaszakaszok kategóriánál a
közterület parkosítása, rendezett, ápolt,

kulturált összképe, a zöldterület együt-
tes hatása

- intézmény, kereskedelmi és vendéglátó
egység kategóriában az épületek körüli
növénydíszítés, virágosítás, környezet-
szépítő eszközök minősége, összhangja. 

(A felhívás teljes szövege a Szigethalmi
Híradó áprilisi számában, illetve a város
honlapján is olvasható: http://www.sziget-
halom.hu/ujsag/201504.pdf) 
A fotózást és annak költségeit a város önkor-
mányzata vállalja június 1-től szeptember 30-ig.
A képeket a közterület-felügyelet készíti el,
önöknek csak a jelentkezési lapot kell kitölte-
niük és leadniuk.

A gyerek utánzással tanul. Vagyis mindent
megtanul, ami vele történik. (Úgy is mondhat-
nám: amit ellene elkövetnek).
Például: 1. „Anyu, nézd…! – mondja már ötöd-
ször kis csemeténk. (Ha még nem beszél, akkor
másként hívja fel a figyelmünket magára.) De
anyu beszélget / telefonál / olvas / varr, stb.
nem reagál még annyit sem, hogy „várj
kicsim, rögtön” Ha ez gyakorta megesik,
akkor ne csodálkozz, ha õ sem hallja meg az
elsõ (ötödik, …kilencedik) hívó szódat. Õ sem
hagyja abba, amit éppen csinál.
2. – Gyere, öltözni – hívja már futóképes
csemetéjét a szülõ. Ezt a legtöbb gyerek nem

szereti, elszalad. A negyedik kör után sikerül
elkapni. Addigra a felnõtt már dühös, mert
sietni kéne. Keményen ragadja meg szaba-
dulni akaró gyerekét és mérgesen szidja. Ha
ez gyakran elõfordul, a késõbbi következ-
mény: gyermekünk is keményen, dühösen
fogja rángatni óvodás társait vagy kisebb
testvérét.
Ez esetben célszerû inkább játékosan (düh

nélkül!) elfogni a kis menekülõt. A humor
nagyon sok nehézségen átsegít, és késõbb
kamaszodó gyerekünknél is nagy hasznát
vesszük ennek a tulajdonságunknak.

Bata Éva néni
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Városszépítő verseny
Rendezett porták, virágos utcák, szebb Szigethalomért

Példamutatás a gyereknek

PROGRAMOK - CIVILEK

Pünkösdi vigadalmak

A szigetszentmiklósi TDM szervezésében
pünkösdi vigadalmak néven május 23. és 25.
között a Csepel sziget négy nagyobb telepü-
lésén, Szigetszentmiklóson, Szigetújfaluban,
Taksonyban és Ráckevén közös megmozdu-
lással érdekes, szórakoztató és sportos prog-
ramokat szerveznek. A települések összefo-
gása családbarát vigadalmakat jelent, ahol
felnőttek és gyerekek is jól szórakozhatnak.
Mivel május végén az időjárás már alkalmas
lesz a szabadban kialakított programokhoz,
megnyílnak a települések vízi kalandparkjai,
uszodái, látogatható lesz a hucul lovas park,
a vadaspark, az Emese történelmi park, az
Árpád korabeli muzeális gyűjtemény, a hajó-
malom, a csónakos piac, az André Kertész
múzeum és még sok más turistacsemege. 
A részletekről a könyvtárakban, iskolákban s
a Tourinform irodákban beszerezhető kiad-
ványokból tájékozódhatnak az érdeklődők. 
A szigeti TDM-ek kooperációja nem újkeletű.
Az elmúlt években a szigetszentmiklósi szer-
vezet több alkalommal is indított dunai séta-
hajókat egész napos szigetkerülő program-
mal, ahol a természet és a kis-dunai élővilág
megtekintése mellett a Duna-ág technikai
érdekességeit, a Kvassay és a Tassi zsilipet is
megismerhették az utasok, és útközben még
egy igazi dunai halászlét is kaptak. A
környező települések látnivalóit, pl. a sok -
nemzetiségű Ráckeve szerb építészeti és
vallási emlékeit vagy a Duna menti Savoyai
kastélyt, az egyetlen még működő vízimal-
mot, a Csepel-sziget ipari és más emlékeit
képzett idegenvezetők mutatták be az uta -
soknak. 
Tekintettel a Csepel-szigeten élő, bolgár,
szerb, német nemzetiségekre valamint a
nyári főszezonban idelátogató, külföldön élő
családtagjaikra, a kirándulásokon és progra-
mokon több nyelven beszélő idegenvezetők
dolgoznak. 
A szigethalmi TDM felhasználta a hajóutakat
arra is, hogy idegenvezető gyakornokok
részére is alkalmat adjon módszertani to -
vább képzésre.

Veér Jenő

Jelentkezési határidő: június 1.
Beérkezési határidő: szeptember 30.

Jelentkezési lapokat, kérjük, Regényi Tiborné elnöknél a Szép ABC-ben
(Szigethalom, Szabadkai 175.) vagy a polgármesteri hivatal titkárságán leadni. 

A verseny elbírálása október elején várható.
Az ünnepélyes eredményhirdetés hagyományainkhoz híven október 26-án, hétfőn. 
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Édes költészet

Irodalom a Takács Cukrászdában

CIVILEK

Újabb helyszínen, a szigethalmi Takács Cukrá-
szat szalonjában, mutatkozhattak be a magyar
költészet napja alkalmából a Szigethy Irodalmi
és Művészkör tagjai április 11- én.
A vendégeket a cukrászat vezetője, Neue
Jelena, a Dunaharaszti Alkotók Egyesület alapító
elnöke köszöntötte. Néhány mondatban ismer-
tette egyesületük működését, megemlítve,
hogy tavaly az egyik aktív tag, Murár Terézia
Virágkompozíciók c. fotói hosszabb ideig voltak
kiállítva náluk. Férjével már 30 éve dolgoznak
itt, s mindketten a művészetek kedvelői és lehe-
tőségeik szerint támogatói is.
Ezt követően N. Pető ’Szigethy Ilona vezetésével
megkezdődött a magyar költészet napja alkal-
mából összeállított műsor. Elsőként József Attila
versek hangzottak el, majd további klassziku-
saink közül Arany János, Majtényi Flóra, Mécs
László, Vajda János és Várnai Zseni költészeté-
ből hallhattunk egy-egy művet.
Előadók voltak a művészkör tagjai és szimpati-
zánsai közül Czebe Jánosné Kajtor Margit Báta-

székről, Németh Cintia Henrietta és
Domokos László Fábián helyi lakosok,
Pető Veronika Emerencia Gyuláról,
Murár Terézia és Pethő István Sziget-
szentmiklósról, Horváth Piroska,
Hronyecz-Beke Zsuzsanna, Molnár
Piroska és Kiss Sándor Budapestről. A
fellépők a klasszikusok művei után
egy-egy saját vers elmondásával is
hozzájárultak az ünnepi hangulathoz!
Ezután Fáki László, Szigethalom város
polgármestere méltatta a nem
mindennapi kiállítást! Amint mondta,

e művészkör munkálkodását a kezdetektől
figyelemmel kíséri. Találkozóikon, képzőművé-
szeti kiállításaikon, gálaműsoraikon szinte
minden alkalommal jelen volt. Elismerését
fejezte ki azért a szervezőmunkáért, amit a kör
vezetője, N. Pető, művésznevén Szigethy Ilona
végez, aki nemcsak itt, Szigethalmon, hanem
más-más városokban is terjeszti a helyi kultúra
és irodalom jó hírét. Ezekről a rendezvényekről
minden alkalommal tudósít a kör közösségi
kiadványaiban, válogatva és szintén közölve az

elkészült fotók sokaságából. A kiállításon
dióhéjban megtekinthető az eddigi 13 éves
munkálkodásuk a szabadtéri rendezvényektől
kezdve az alkotó műhelymunkáig és a különféle
díjazások alkalmával megörökített műsorok is,
melyeket zömében természetszerűen itt, Sziget-
halmon lettek rendeztek.
Végezetül a cukrászat finomságaiból kóstol-
gatva került sor a kötetlen beszélgetésekre a
vendégekkel, közöttük a két Irénkével; egyikőjük
a helyi díszpolgár, Apró Sándor élete párja,
másikuk a már több éve is bemutatott hímzés-
készítő művész. Róluk a Szigethy kiadványok-
ban is olvashattak az érdeklődők. 

N. Pethő ’Szigethy Ilona

Idült kertrajongóknak
Drága kertészkedő barátaim, még drágább
barátnőim!
Szép volt ugye, amikor naplemente idején
mentünk a kaput és a tyúkokat bezárni, oszt
fehéren világított a virágzó meggy, a szilva, és
az almafa?
Rengeteg ám a tennivaló május havában:
Foglalkozzunk kicsinykét az öntözéssel, mert pl.
a borsó, a káposzta igényli ilyenkor. Valahogy jó
lenne megoldani, hogy ne öntsük nyakon zöld-
ségeinket. Ez megvalósítható csepegtető öntö-
zőrendszerrel, ha nincs ilyenünk, akkor próbáljuk
árasztásszerűen megoldani az említett teendőt.
A gyepet is érdemes öntözni.
Ha már a gyepnél tartunk. A most kelő fűmag-
vetés első kaszálását jó lenne kézikaszával
elvégezni, mert a kerekes fűnyíróval olyan csúf-
ságot intézhetünk ilyenkor, amit nehéz később
kijavítani.

Ha van rózsánk, figyeljük: nem törnek-é elő
vadhajtások, ha igen, ezeket vágjuk ki tőből.
Vessünk sütőtököt és mindenféle babokat, ültes-
sük ki az átteleltetett dáliagumóinkat, és az
egynyári palánta ültetésnek is eljött az ideje.
Mehet ki a paprika, paradicsompalánta is.
Növényvédelem! Hát igen, erről komplett köny-
vet lehet írni, és ezt megtették már néhányan.
Ami az én személyes véleményemet illeti, csak
akkor szoktam vegyszeres növényvédelmet java-
solni, ha nagyon erős fertőzést kell megelőzni.
Nézegessük növénykéinket, különösképpen a
levelek fonákján szeretnek a rovarkártevők
megtelepedni. Figyeljünk nagyon a keverési
arányokra, a túl tömény szer perzselést okozhat.
Ne permetezzünk tűző napon! A szert mindig az
eredeti csomagolásában tartsuk, ne tároljuk pl.
„Olaszrizling” feliratú üvegben a rovarirtószert,
ebből volt már baleset. A meztelencsiga kártétele

ellen erre a célra gyártott granulátummal véde-
kezhetünk. A neve pillanatnyilag nem jut eszem -
be, és lusta vagyok megnézni a könyvben.
Akinek érik a szamócája, szedje és fogyassza
tejszínhabbal vagy anélkül.
Hadd szóljak (írjak) még a mediterrán növényekről
(leander és társai). Ezek az én kedvenceim. Május-
ban már az érzékenyebb fajokat is kitehetjük a
szabadba. Cseréppel, később dézsával együtt
javaslom kihelyezni őket, ha kiültetjük, akkor
ősszel kénytelenek leszünk a kiemeléskor boly-
gatni a gyökérzetet, ez pedig minden növényt
megvisel. Tegyük tehát ki a teraszra, ha szükséges,
metsszük vissza, és havonta adjunk virágos növé-
nyeknek készült tápoldatot neveltjeinknek.
Így hirtelen felindulásból ennyi jutott eszembe
(vagy hova?)
Eredményes munkát kívánva búcsúzik:

Radics „Gyomkereső” Gábor

Fáki László, N. Pető ’Szigethy Ilona,
Neue Jelena és Takács István, a cukrászat vezetője

Lukács Jánosné - Vas Jutka, 
a helyi Lady Diana Klub elnöke (fotó, Kiss Sándor)

N. Pető ’Szigethy Ilona
Erdőségeinkért…
Most látszik csak kopár erdő talaján
milyen jó volt az erdőknek hajdanán.

Réges-régen tisztítgatták,
elvitték a villámsújtott fákat,
kitört- letört, elkorhadó ágat.

Élősködőket irtották,
ne szívják az erdő fáit –
éltető dús nedvet,
kirándulásokhoz adva
családoknak, s
”kedveseknek” kedvet.

Ma erdőkben, s útszéleken
borostyánok, indák húzzák,
szorítják a törzset,
bozótosok sikongatnak,
kegyelemért folyamodnak.
Hallgassuk meg őket!
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Kiváló eredményeket ért el a Tori Judo Klub
az idei szezonban már eddig is. Sportolóik 16
arany-, 12 ezüst- és 8 bronzérmet szereztek
hazai és nemzetközi versenyeken. Írásunk-
ban az utóbbi hetek eseményeit vettük
sorba.

Gyönyörû sikerekkel zárta az áprilisi Országos
Serdülõ Diákolimpiát négy muskétásunk. A
lányoknál Becskeházi Anna 1. helyet szerzett (és
vezeti az országos rangsort), Becskeházi Kata 2.
helyet. (Mindezt úgy, hogy országos szinten az
egy és két évvel idõsebb serdülõ korosztály rang-
sorának 2. helyén áll, s indul a júniusi Európa
kupán.)
A fiúknál Marosi Bence még egy bronzzal gyara-
pította pontjait (õ is a rangsorban benne van a
legjobb kettõben), Varga Gábor pedig 39 kilójával
40 kg -ban a múltkor 26, most 25 fõs mezõnybõl,
kifejezetten nehéz ágról, a döntõbe jutásért
kapott ki a késõbbi gyõztestõl, de a bronzére-
mért folyó csatát rövidre zárta, s 44 másodperc
alatt „behúzta” a meccset. Õ is benne van az
összesített rangsorban az elsõ kettõben, csak
hogy ne lógjon ki a sorból. Gratulálok mindenki-
nek, nagyon szép napot szereztetek nekünk,
köszönöm.

Márciusban a Szlovákiai Pezinok városában
rendezett nemzetközi versenyen vettünk részt. Öt
ország csaknem 400 cselgáncsosa nevezett a
rangos viadalra. Versenyzõink kifejezetten jó telje-
sítményt nyújtva, bátran, magabiztosan verse-
nyeztek, és a következõ eredmények születtek.
Aranyérmesek: Benczik Réka, Becskeházi Kata,
Marosi Bence. Ezüstérmesek: Kövecsi Marcell,
Varga Gábor. Bronzérmesek: Benczik Árpád, Házi
Tamás. Hetedik hely: Badak Barnabás.
Ugyancsak márciusban a Mogyi  Bácska Kupán
elõször 63 kg- ban Becskeházi Anna 2 gyõze -
lemmel 1 vereség ellenében, csak a késõbbi
gyõztestõl, szép küzdelmeket produkálva feláll-
hatott a dobogó harmadik fokára. Ezután  40 kg -
ban Varga Gábor – 26 fõs mezõnyben, 5 gyõztes
meccs mellett egy botlással – a bronzért küzdhe-
tett, így a harmadik helyen végzett.  81 kg- ban
Marosi Bence elsõ meccsét magabiztosan hozta,
döntõbe jutásért a késõbbi gyõztestõl kikapott.
A bronzmeccset õ is megnyerte. Végül, de nem
utolsó sorban  57 kg- ban diák A korosztályos
versenyzõnk, Becskeházi Kata mutatkozott be a
serdülõk mezõnyében. Elsõ meccsét elveszítette,
de a vigaszágon elsöprõ lendülettel végigmene-
telve mindhárom meccsét nyerve a bronzéremig
meg sem állt. A nap végén, összegezve, 4 indu-

lóból 4 bronzérmet szerezve, mondhatjuk, hogy
bronznapot tartottunk Baján. 
Március 22- én rendezte meg az elsõ régiós verse-
nyét a Közép Magyarország Regionális Judo
Szövetség. Csapatunk 21 fõvel vett részt a viada-
lon. A 2014 -es évben ugyanitt, tavasszal megnyer-
tük már a csapatkupát, és idén ezt sikerült megis-
mételni, a jó egyéni teljesítményeknek köszön -
hetõen.
Aranyérmesek: Marosi Csenge, Varga Panna,
Héjas Zsigmond, Póka Patrik, Varga Zsófia, Kocsis
Zoé, Kohut Máté, Házi Tamás, Jenei Bence, Becs-
keházi Kata, Becskeházi Anna, Drozgyik Márk.
Ezüstérmesek: Végh Csenge, Biró Hanna, Héjas
András, Pálmai Szabolcs, Vizi Róbert. Bronzérme-
sek: Badak Barnabás, Drapály Dániel, Bánkúti
Bence, Varga Viktor.
Gratulálunk versenyzõinknek, büszkék vagyunk
rájuk, és külön köszönet az õket támogató
szülõknek, és a versenyzõk edzõpartnereinek,
akik munkájukkal hozzájárulnak az eredmé-
nyekhez.
Várunk mindenkit edzéseinken, hétfõn és szer-
dán17:00 -19:30 -ig a Szigethalmi Széchenyi István
Általános Iskolában.
Felkészítõ edzõk: Papp Erzsébet és Csik Attila.

Dorogházi Péter

Valljuk meg őszintén, elég valószínűtlenül hangzik
a cím. Pedig megtörtént! Húsvét hétvégén két
korosztályunkkal is részt vettünk a kétnapos UTE
Kupán. 2007-es és 2003-as tanítványainknak
pedig abban az élményben lett részük, hogy
megmérkőzhettek a házigazdák csapataival.
Büszkén mondhatom, nem vallottunk szégyent.
2007-es csapatunk közösen állt ki a Soroksár SC
azonos korcsoportú játékosaival. Nem ez volt az
első ilyen torna (és nem is az utolsó), így a srácok
már jól megismerhették egymást. Az első napon
veretlenül végeztek „gyermekeink” a csoportjuk
élén. Harmadik meccsünkön találkoztunk az UTE
korosztályos csapatával is, és harcos játékkal sike-
rült felül kerekednünk rajtuk. A második nap nem
indult ilyen jól. Két vereséggel kezdtünk a Debre-
cen (később tornagyőztes) és az MTK csapatával
szemben. Utóbbi meccsen nem volt szerencsénk,
hiszen jobban játszottunk ellenfelünknél, de vala-
hogy egy kis pontatlanság mindig becsúszott az
akciók végén. Ez azt jelentette, hogy lecsúsztunk
a bronzmeccsről, és végül az ötödik helyért küzd-
hettünk, amit aztán egy parázs büntetőrúgó
párbaj végén 2-1-re meg is nyertünk. Összességé-
ben szép játékkal, nagy harci kedvvel játszottak
a srácok minden meccsen, szép megoldásokat
mutattak be, így elégedettek lehettünk velük. 
2003-as csapatunk nem volt a szerencse kegyeltje
ezen a tornán. Nehéz ellenfelekkel kerültünk
össze a csoportban, de harcosan küzdve jól

álltunk a harmadik meccs utolsó két percéig.
Akkor azonban kaptunk két gólt (addig egyet
sem!), és ez azt jelentette, hogy holtversenyben
a csoport 3-4. helyén végeztünk. Mivel minden
mutatónk megegyezett a Debreceni Olasz FS
mérlegével, így pénzfeldobással dőlt el, hogy a
második napon ki jut az arany ágra. Nem volt
szerencsénk… Mint ahogy másnap sem, hiszen
itt az első meccsen az UTE csapatával találkoz-
tunk. Gól nélküli eredményt hozott a találkozó,
amire igazán büszkék lehetünk, hiszen U12-es
korosztályban az NBI-es utánpótláscsapatok már
komoly erőt jelentenek. Jöttek a büntetők, ahol
egyet hibáztunk, így 3-2-re alul maradtunk.
Elmondható, hogy láttuk már jobban is játszani a
fiúkat, és az itt mutatottaknál azért többre képe-
sek. Mindezek ellenére én úgy gondolom, hogy
ennyi pech a torna összes csapatát nem érte, mint
minket. Talán ennek hatására is döntöttek úgy a
szervezők, hogy a rendezvény Fair-play díját
nekünk ítélik, ami talán nyújtott egy kis vigaszt a
társaságnak.
Folytatjuk tovább a srácok felkészítését, minden
héten tornán, edzőmeccsen, vagy éppen futsal
bajnokságban játszanak korosztályos csapataink.
Várunk minden labdarúgást szerető gyermeket!
Jelentkezz elérhetőségeinken, ha szeretnél focizni,
meccseken szerepelni, játszani! www.darazsakse.
gportal. hu vagy szigethalmifocisuli@gmail.com

Duffek József

SPORT

Éremeső a Tori Judo Klubban

Szigethalom – UTE labdarúgó mérkőzés! Három lehetőség!
A Szigethalmi Teljesítménytúrázók Egyesülete az
elkövetkező három remek sportolási lehetőséget
kínálja az olvasóknak. Kevesen tudnak a Földön
egy percen belül futni 400 métert, vagy éppen 50
kilométert letekerni egy óra alatt. Mi, gyönyör-
ködve a természet szépségeiben, barátságosan
beszélgetve rójuk a kilométereket. Leszállunk a
kerékpárról egy-egy jó fagyi vagy egy remek
üdítőital kedvéért. Nem akasztanak a nyakunkba
érmet, nem nyomnak a kezünkbe méretes kupákat.
A mi díjunk az egészség, a jókedv és az élmény.
1. Május 16-án Budaörs határában rendeznek
túrát. Olyan csúcsok várnak ránk, mint a Törökug-
rató vagy a Huszonnégyökrös-hegy. A választható
távok 10 és 20 kilométer. A különbuszra Sziklavári
Sándornénál lehet jelentkezni.
2. Június 6-án rendezzük a szigetbecseiekkel
közösen a sziget kerékpáros túrákat. Szigethalom-
ról indulva egészen a Tassi-zsilipig le kell tekernie
annak, aki a 95 kilométeres „maxi” távot választja.
Persze vannak rövidebb, 60 és 35 kilométeres
távok is. 
3. Ugyanezen a napon a fiatalok számára
megrendezzük Szigethalmon az első Gyermek- és
Ifjúsági Bajnokságot. Négy táv lesz: a „tipegőknek”
60 méter, az alsósoknak 400 méter, a felsősöknek
800 méter, végül az ifjú titánoknak 1600 méter. 
Aki a rendezvényeinkről részletesebben szeretne
informálódni, az látogasson el a honlapunkra, a
www.szigethalmite.hu-ra!

Nád Béla 



Szigethalmi Híradó

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

Védőnők tanácsadó: 601 mellék
Védőnők: 607 mellék

Orvosok

Dr. Horváth Nikolett háziorvos: 602 mellék, 06/30 799-3682
Dr. Ammo Ahmed háziorvos: 602 mellék, 06/70 935-0501
Dr. Molnár Julianna háziorvos: 603 mellék, 06/70 451-5095
Dr. Csipán Zoltán háziorvos: 603 mellék, 06/70 450-4059
Dr. Vékony Irma háziorvos: 604 mellék, 06/70 374-9167
Dr. Kővári Éva háziorvos: 604 mellék,  06/70 382-9223
Dr. Kóczah Judit fogorvos: 605 mellék, 06/70 382-9536
Dr. Balogh Béla fogorvos: 605 mellék, 06/70 382-6599
Dr. Lakner Dezső gyermekorvos: 608 mellék, 06/70 375-9630
Dr. Kővári Gábor gyermekorvos: 608 mellék, 06/70 375-9845

Gyártelepi Rendelőintézet: 06/24 406-010

Posta: 06/24 538-470, nyitva tartás: H-P: 8.00-18.00

Gyepmester - Herczig József: 06/20 964-3025

ELMŰ

Ügyfélszolgálati iroda: 2310 Szigetszentmiklós-Gyártelep
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.  Tel.: 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: 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

Hagyományok és receptek
május – Pünkösd hava

Szigethalmi Híradó
ingyenes önkormányzati havilap

Felelôs szerkesztô: Vereckei Zoltán
Tördelés: West-Graph Kft.

Nyomda: Ex-Kop Nyomdaipari Bt.

Cikkek és hirdetések leadása:
szigethalmihirado@gmail.com

(a hirdetési összeg befizetése után!)

(A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen megje-
lenését. A szerkesztô a cikkeket rövidítheti, szer-
kesztheti úgy, hogy azok tartalma ne változzon.)

Lapzárta: május 22.
Megjelenés: június eleje

Hirdetések megrendelése,  befizetése:
Polgármesteri Hivatal pénztára Kossuth L. u. 10.

Május a tavasz legszebb hónapja, ilyenkor van
a legtöbb ünnepünk. 
A Duna parton majálisozhatunk, idén a Duna
szigeti Fehér Gém Üdülőben várják a látogatókat.
Az édesanyákat Ágh István versével köszöntöm:

Édesanyám!
Virágosat álmodtam,
Napraforgó virág voltam 
Álmomban.
Édesanyám! 
Te meg fényes Nap voltál, 
Napkeltétől-napnyugtáig
Ragyogtál!

Ünnepeljük a tűzoltókat, a sportolókat és a
gyermekeket is.
Idén meghívták városunkat a VI. Gasztronómiai
Fesztiválra, Szigetszentmiklósra, ahol finom
lapcsánkával kínáljuk meg a vendégeket. 
Sertésszelet Duna módra és a Szikla Marcsi
lapcsánka receptjével invitálom önöket a
rendezvényekre.

Sertésszelet Duna módra 
A sertés dióját kicsit vasta-
gabbra szeletelem, felszú-
rom, sózom, borsózom. 

A tojást kicsi tejjel vagy tejszínnel habosra keve-
rem, ízesítem sóval, megsütöm. Ha kihűlt,
megtöltöm vele a sertésszeleteket, lisztben
megforgatom, kevés olajban átsütöm, ahány
szelet húsi van, annyi egész gomba fejjel puhára
sütöm.
Ha kész, kiszedem, a zsiradékban az apróra
vágott hagymát aranybarnára pirítom, piros-
paprikával megszórom, kevés vízzel felenged-
jük, hozzáadjuk a kockára vágott paprikát és
paradicsomot, ízesítem sóval, borssal, ha
felforrt, tejföllel behabarom, készre főzöm,
leszűröm.
Tálaláskor a sertés szeletre helyezem a gomba-
fejet, és ráöntöm a mártást. Rizst és kockára
vágott sült burgonyát adok hozzá.

Lapcsánka 
1kg krumplit leresze-
lünk, ¼ kg liszttel,
fokhagymával, ízlés
szerint sóval, borssal
összekeverjük, és kevés
olajon megsütjük. Fokhagymás tejföllel tálaljuk.
Jó étvágyat kívánok.

Suhai-Réfi TÍmea

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel köszönöm mindenkinek, aki
szeretett édesanyámat Till Nándornét,
Mamikánkat utolsó útjára elkísérte, sírját
az emlékezés virágaival elborította, fájdal-
mamban osztozott.

Bakos Gézáné (Till Györgyi)

Gazdimat keresem!
„Egy nemzet nagysága és erkölcsi 

fejlettsége híven tükröződik abban, 
ahogyan az állatokkal bánik....” (M. Gandhi)

„Egyéves német juhász
(kicsit keverék) fiú kutyus
vagyok.... A szívem és a
szeretetem sok fajtiszta
kutyatársaménál is na -
gyobb! Hűséggel szolgál-
nám azt a szerető csalá-
dot, aki örökre örökbe
fogad engem. 

Kicsike koromban utcára tettek, nem törődve
azzal, hogy mi lesz a sorsom és hogy mennyire
fáj kidobott, magányos kóborkának lenni!
Várom leendő gazdimat, aki mellett életem
végéig szeretetben élhetek. Éberen, figyelme-
sen, gondosan őrizném gazdim portáját, család-
ját, gyerekeit! Ugye, van valahol valaki, aki
hamarosan értem jön?”
Kérem önöket, akinek van lehetősége, segítsen
az önerőből mentett kutyusaimnak (kutyatáp,
konzerv, gyógyszer...)! Az ő nevükben is köszö-
nöm szépen! Várom a hívásukat! 

Enikő 06-20-803-05-43
seniko79@citromail.hu


