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FELHÍVÁS  SZAVALÓVERSENYRE

2017-ben ünnepeljük Arany János születésének 200. évfordulóját.

Őrá emlékezve hirdetjük meg a 2017. évi városi szavalóversenyt.

Nevezés: Az óvodások és az általános iskolások saját intézményükben nevezhetnek az elődön-
tőkre, az onnan továbbjutók kerülnek a februári döntőbe. A középiskolás és a felnőtt korcsoport,
valamint azok az óvodások és általános iskolai diákok, akik nem a szigethalmi intézmények
növendékei, a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban adhatják le nevezésüket a döntőre, nyitva-
tartási időben (kedd, csütörtök: 12 – 19 , szerda: 9 – 19 ,  péntek: 9 – 16 , szombat: 9 – 14 óráig)
személyesen, telefonon (24/514-810) vagy e-mailben (info@hgvk.hu).

Nevezési határidő: 2017. február 15

Nevezési feltételek: Tekintettel arra, hogy az óvodás és kisiskolás (alsó tagozatos) korcsoportból
jelentkezők nehezebben találnának életkoruknak megfelelő Arany János költeményt, nekik
könnyítést adunk: ők választhatnak szabadon kedves verseik közül. Természetesen, ha mégis
találnak Arany János verset és azzal jelentkeznek a versenyre,  azt örömmel vesszük!Minden
más korcsoport (általános iskola felső tagozatosai, középiskolások, felnőttek) esetén elvárás,
hogy Arany János valamely költeményével nevezzenek be.  

A választáshoz segítséget  kérhetnek pedagógusaiktól és a könyvtárosoktól a versenyen
indulni szándékozók.

Minden jelentkezőt szeretettel várunk!

A döntőt 2017. február 27-én, hétfőn 14 órától tartjuk a Városi Könyvtár
rendezvénytermében.

MEGHÍVÓ
A Városi Szabadidőközpont szeretettel meghívja Önt 

és kedves családját

2017. január 22-én (vasárnap) 
15:00-tól a

Magyar Kultúra Napja
alkalmából tartott gálaestjére.

Helyszín: Városi Szabadidőközpont (Szigethalom, Sport u. 4.)
Színház terem

A műsorban fellépnek: 
• Nemcsák Károly és Tolcsvay Béla „Szép szerelmem, Magyar-

ország” c. pódiumestjével
• Szent István Általános Iskola emelt szintű ének-zene tagozatos 

4.c és 5.c osztályos tanulói Dzsabrailova Szemil tanárnő 
vezetésével

Ünnepeljük együtt közös értékeinket!
A program igyenes.

A Szigethalmi Aerobik és Szabadidősport Klub
november végén rendezte meg a IV. Kistérségi
Gyermek Aerobikversenyt, melyre Dunaújvá-
rosból, Kulcsról, Pusztaszabolcsról és Szabad-
szállásról érkeztek versenyzők, szülők, kísé-
rők. Közel 120 gyermek mutatta be egyéni
vagy csapatgyakorlatát, melyet a 4 tagú szak-
mai zsűri értékelt. Minősítő verseny lévén,
minden gyermek kapott arany-, ezüst-, vagy
bronzértékelést, illetve érmet. Ugrálóvár, csil-
lámtetoválás, tombola, játszóház és büfé
várta a kis aerobikosokat a szünetekben. Sok
ajándékkal és egy újabb kellemes élménnyel
gazdagabban távoztak a környékbeli aerobi-
kosok. 

(folytatás a 11. oldalon)

Kistérségi 
aerobikverseny 
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ÖNKORMÁNYZAT

Magunk mögött hagytuk a 2016-os évet, és
visszatekintve elmondhatjuk, hogy szerencsére
sok mindent tudtunk tenni városunkért. Elké-
szült a Jókai téri játszótér, elindult a városi térfi-
gyelő kamerarendszer, több intézményi tetőfel-
újítást végeztünk el a beázások miatt, és ismét
sikerült több utcát felújítanunk, stb. Azonban
maradtak áthúzódó feladataink is az idei évre.
A legfontosabb áthúzódó tervezett beruházá-
saink a Volánbusz pályaudvarnál létesítendő
gyalogátkelőhely megépítése, és a Szabadkai
utca Nefelejcs és Szabadság utca közötti szaka-
szának teljes körű felújítása. A gyalogátkelőhely
építése Szigetszentmiklós 50 százalékos támo-
gatásával, a Szabadkai utca 30 millió forintos
pályázati támogatással fog megvalósulni.
A legnagyobb változás, ami ebben az évben
minden önkormányzatot érinteni fog, az iskolák
teljes körű államosítása. Bár magánvélemé-
nyem szerint az oktatás államosítása nem volt
jó kormányzati döntés, de a törvényeket, ha
esetleg nem is tetszenek, be kell tartanunk. Az
oktatás területéről gyakorlatilag már csak a
gyermekétkeztetés az, ami önkormányzati
feladatként érint bennünket. Fontos, hogy az

iskolák működtetésének átadása után az épüle-
tek továbbra is önkormányzati tulajdonban
maradtak. Ezért a képviselő-testület által
beadott iskola felújítási pályázat elnyerése
esetén a 40 millió forintos önrészt továbbra is
vállalni fogjuk. Sajnos a pályázat kezelője a
2016. októberi határidő ellenére még mindig
nem hozott döntést a Széchenyi István Általá-
nos Iskola felújításával kapcsolatban. Bár sok
pénzbe fog kerülni, mi akkor is szeretnénk felújí-
tani az iskolát, hogy a gyerekek jobb és komfor-
tosabb környezetben tanulhassanak.
2017-ben is szeretnénk folytatni az útfelújításo-
kat. A legfontosabb a József Attila utca rendbe-
tétele, de reméljük, még több kisebb utca is bele
fog férni az idei keretbe. Folytatjuk a Duna-parti
fejlesztéseinket is, a sétány, a közösségi tér és
stég kialakításával. 
Rengeteg feladatunk van, de minden a költség-
vetés függvénye. Sajnos több tényező is jelentő-
sen befolyásolja a lehetőségeinket. Várhatóan
többletet fog jelenteni számunkra az iskolák
állami üzemeltetéséből és a munkaadói járulék
csökkentéséből adódó megtakarítás. A kiadáso-
kat fogja azonban növelni ezekkel szemben a

minimálbér és a garantált bérminimum emelke-
dése, amelyet az önkormányzatoknak is ki kell
gazdálkodniuk. Most még csak reménykedünk
abban, hogy több lesz a megtakarításunk, mint
a kiadások növekedése. Azonban ami a legke-
vesebbet keresők számára pozitív lesz, az mások
számára már nem biztos. Akik eddig egy kicsit
jobban kerestek, mint a garantált bérminimum,
azok közül is többen ebbe a kategóriába fognak
kerülni. Ez valószínűleg nem lesz jó hatással
sokak teljesítményére. Még többen lesznek
azok, akik között nem tesz különbséget a közal-
kalmazotti, köztisztviselői bértábla, sem a szak-
tudásuk, sem a munkával töltött éveik alapján.
Számításaink szerint a dolgozóink kétharmada
fog ebbe a kategóriába tartozni. Ennek valami-
lyen kompenzációjára is forrást kell szánnunk. 
Mindezeket összefoglalva, sok feladat vár
megoldásra az új évben is. Mégis azt gondolom,
hogy ha kis lépésekkel is, de ismét előrébb
tudjuk vinni közös dolgainkat. Ehhez idén is
szükségünk lesz az Önök további segítségére és
együttműködésére. Csak az összefogás visz
előrébb!

Fáki László polgármester

Új év, új feladatok

Az év emberei: az önkéntesek
Deresedő kortársaim biztosan emlékeznek
fiatalkori társadalmi munkáinkra. Diákként jó
buli volt, mert nem kellett iskolába menni, és
sokszor még igazgatói dicséret is járt mellé.
Fiatal felnőttként – munka után – már sokkal
felelősségteljesebben dolgoztunk a jó ügyekért.
És mindig akadt olyan dolog, amit meg kellett
oldani, mert nem volt rá elég pénz. 
Aztán lassan kicsit feledésbe merültek ezek az
önként vállalt feladatok. 
Ahogy teltek, múltak az évek, lassan kezdett
újraéledni  a társadalmi munka, már más néven,
más formában, melyet második otthonomban
(Kőbánya mindig is a szívem közepe marad),
Szigethalmon tapasztalhattam meg. Nálam egy
óvodai csoportszoba kitapétázásával kezdő-
dött, több mint húsz éve. Aztán szépen sorban
jött a többi feladat is.
Szerencsére mára már nagyon sok önkéntes él
közöttünk, akikre büszke a város. Minden prog-
ramjában részt vesznek, mert fontosnak érzik
annak sikerét, és nem utolsósorban jól is érzik
magukat közben. Néhány olyan 2016-os prog-
ramot emelek ki, amely az önkéntesek nélkül
nem sikerült volna: Családi disznóvágás,
húsvéti rendezvény a Fehér Gém üdülőben,
majális, Múzeumok Majálisa, gyereknap,
városnap, Múzeumok Éjszakája, Szufla
Futó Fesztivál, gólyanap, városi bál, Erdei
Mikulás, Mikulás parti, betlehem.

Odaadó önkéntesek nélkül nem működne a
Biokert, és nem lett volna sikeres a „Te Szedd”
mozgalom takarítási napja, nem lennének rend-
szeres foglalkozások a Fogyatékkal Élők Nappali
Intézetében sem.
Egyre többen érzik úgy, hogy – lehetőségeihez
mérten – szeretnének tenni a városban élő
emberekért valamilyen formában: ha kell
adományt gyűjtenek és osztanak, takarítanak,
játékot szerveznek, állatot mentenek, segítenek
leégett házak lakóinak, főznek, sütnek. 
Sajnos, ma olyan világban élünk, amikor sok az
elesett, segítségre szoruló ember körülöttünk.
Ez a jelenség az önkéntesség másik szegmensét
hívta életre: újra megtanultunk segíteni, segít-
séget elfogadni. Örvendetes ebben a helyzet-
ben, hogy egy-egy általunk már nem használt,
de még jó állapotban lévő dolog (ruha, bútor,
edény, stb.) nem a szemétben végzi, hanem egy
másik háztartásban kezd új életet.
Napjainkat átszövi a segítségkérések sora, és
büszkén mondhatjuk, hogy mindig van olyan
önkéntes, aki segít Szigethalom városában.
Munkájukat önkormányzatunk – először 2016-
ban – emléklappal köszönte meg a városnapok
rendezvénysorozata ünnepi műsorán. Biztos
vagyok benne, hogy 2017-ben is számíthatunk
mindenkire. Ehhez kívánok az önkormányzat és a
magam nevében még sok erőt és jó egészséget!

-se-

Temetői felhívás
Felhívjuk a szigethalmi temető látogatóinak
figyelmét, hogy a szemétlerakás és az autó-
behajtások megszüntetése érdekében,
Szigethalom Város Önkormányzata – a
Temetőről szóló 25/2009 (X.26) számú
Rendeletének 5§. 3-4. pontjában foglalt-
aknak érvényt szerezve – 2017. január 1-
től a nagykaput bezáratja.
„(3) A köztemető területére személygép-
kocsival behajtani, közlekedni – a temet-
kezési szolgáltatást, egyéb vállalkozási
tevékenységet végző személy, a sírgondo-
zás céljából emberi erővel nem mozdítható
anyag szállítását végző személy, valamint
a mozgásukban korlátozott látogatók kivé-
telével – tilos.
(4) A látogatók gépjárműveiket a közteme-
tőn kívül erre a célra kijelölt területen helyez-
hetik el.”

Szigethalom Város Önkormányzata 
és Elohim Kft.
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Tizennégy napirendi pontot tárgyalt novem-
ber 22-i ülésén Szigethalom Város Képviselő-
testülete. Az előzetesen tervezett napirendek
mellett két sürgősségi előterjesztés felvételé-
ről döntött a testület (A köznevelési intézmé-
nyek átvételéhez kapcsolódó megállapodás;
Szigethalom Város Településfejlesztési Kon -
cepciója - 2016). 
Az első napirendben a Szigethalom Város
Önkormányzata által működtetett köznevelési
intézmények – jogszabály által előírt – KLIK-
nek történő átadására vonatkozó, iskolán-
kénti megállapodás- és vagyonkezelési szer-
ződéstervezetek jóváhagyásáról született
döntés. 
A második napirendi pontban az önkormányzat
jóváhagyta Szigethalom településfejlesztési
koncepcióját, ami a módosítások átvezetését
követően a honlapon is hamarosan megjelenik.
A képviselők elfogadták a 2017. évi munkaterv-
tervezet előzetes anyagát is. Ezt követően a
testület Blágáné Kádár Patrícia részére térítés-
mentesen használatba adott egy, a Vadaspark
melletti önkormányzati területet. A kérelmező
kisvasúti fordulót alakítana ki a területen. A
megállapodás részét képezi az is, hogy a bérlési
időszak alatt a Vadaspark évente egy ingyenes
látogatást biztosít a Szigethalmi Önkormányzat
működtetésében álló óvodák csoportjai (24
csoport) számára. 
A következő napirendi pontban az önkormány-
zat a Szigethalom, Duna sor 41. szám alatti
3677/2 helyrajzi számú ingatlan 2 400 000Ft
értékű megvásárlásáról hozott határozatot, a
jövőbeni bérbeadás szándékával.
Ezek után intézményi és önkormányzati elő -
irányzat módosítások következtek. 

Megalkotásra került egy, a lakosságot közvetle-
nül érintő rendelet is, amely a magánszemélyek
kivitelezésében közterületen megvalósuló
járdaépítések és járdafelújítások támogatását
szabályozza, és amely anyagi hozzájárulással is
segíti az itt élőket. A rendelet 2017. január 1-én
lép hatályba, és Szigethalom Város honlapján,
valamint a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban
megtekinthető. 
A két ülés között történt eseményekről, vala-
mint a lejárt határidejű határozatok végrehajtá-
sáról szóló tájékoztatást követően – zárt ülés
keretében – Szigethalom Város Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázat 2017 „A” típusú pályázók közül
16 fő tanulót támogat 5000Ft/hó összeggel, 10
egymást követő hónapban, azaz a 2016/2017.
tanév második félévében és a 2017/2018. tanév
első félévében. 

A soron következő pénzügyi és fejlesztési
bizottság ülésének időpontja: 

január 24-e 18 óra.
A soron következő humánpolitikai és

népjóléti bizottság ülésének időpontja:
január 26-e 18 óra.

A soron következő képviselő-testületi
ülés időpontja: 

2017. január 31-e 18 óra.

Az ülések nyilvánosak, helyszínük: 
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal 

díszterem.
Az üléseket élőben nézheti, illetve a

későbbiekben is megtekintheti a
www.onkormanyzati.tv honlapon.

A tanulói, hallgatói jogviszony megszűnése után
még október 31-ig érvényes azoknak a diákiga-
zolványuk, akik idén nyár elején fejezték be
tanulmányaikat. Ha a volt diák nem tanul
tovább, illetve nem helyezkedett el – és más
jogcímen sem jogosult az egészségügyi szolgál-
tatásra –, akkor december 16-tól (a diákigazol-
vány lejártát követő 46. naptól) egészségügyi
szolgáltatási járulékot kell fizetnie. Ez havonta 
7 050 forint, naponta 235 forint.
Ez azt is jelenti, hogy legkésőbb december 30-
ig, azaz az egészségügyi szolgáltatásra való

jogosultság lejártát (december 15-öt) követő 15
napon belül be kell jelentkezni a NAV-hoz, a
16T1011 jelű adat- és változásbejelentő lapon. A
nyomtatvány a www.nav.gov.hu honlapról
letölthető, és benyújtható ügyfélkapun keresztül
elektronikusan vagy nyomtatva postán, illetve
személyesen az ügyfélszolgálaton. Akinek van
a NAV-tól kért PIN-kódja, az telefonon is beje-
lentkezhet a 06/40-20-21-22-es számon.  

Az egészségügyi szolgáltatási járulékot a
tárgyhó utáni hó 12. napjáig átutalással vagy
csekken lehet befizetni a NAV Egészségbiztosí-

tási Alapot megillető bevételek magánszemélyt,
őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő
kötelezettség beszedési számlájára, amelynek
száma: 10032000-06056229. Átutaláskor a
közlemény rovatban az adóazonosító jelet fel
kell tüntetni.
Lehetőség van arra is, hogy az egészségügyi
szolgáltatási járulékot a volt diák helyett –
hozzájárulásával és a NAV jóváhagyásával –
más személy vagy szervezet fizesse meg.
A járulékfizetéssel és a nyomtatvány kitöltésé-
vel kapcsolatban a 06-40/42-42-42-es telefon-
számon lehet érdeklődni, illetve a NAV honlap-
ján további hasznos információk találhatók a
16T1011-es adatlap kitöltési útmutatójában.

NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Kisvasút a Vadasparkban
A testület szabályozta a járdaépítések és -felújítások támogatását

Lejáró diákigazolványok
Annak a diáknak, akinek a diákigazolványa október végén lejárt, és nem tanul tovább,
illetve nem helyezkedett el, még idén be kell jelentkeznie a Nemzeti Adó- és Vámhiva-
talhoz, és december 16-tól egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. 

Mindennapi életünk
„Ha nem szólok egy szót sem, csupán hallgatlak,
tudom, hogy megkönnyebbülsz. Odaadom a figyel-
memet (…) Tudom, hogy már az is örömmel tölt el,
ha végre meghallgat valaki. Megkönnyebbülsz.
Bölcs jóság van a figyelemben.” Müller Péter
Sokszor eszembe jutottak ezek a szavak mostaná-
ban, amikor lassan kihunynak a karácsonyi fények,
a szeretethullámok viharai szelídebb tengerré csitul-
nak. Ez a folyamat időtlen idők óta minden év
elején bekövetkezik.
Ami a karácsony közeledtével elragad bennünket,
januárra már csak nyomokban  van velünk.  Tényleg
csak decemberben van bennünk több szeretet?
Nem hiszem. Csak a hétköznapok rohanása, gondjai
őrölnek naponta. Napi gondjaink miatt jut kevesebb
figyelem a körülöttünk lévőkre.  Pedig lehet, hogy
holnap már késő lesz odafigyelni valakire.
Végiglapozva elmúlt évi naptáramat, nagyon sok
„temetés” bejegyzést találtam. A bejegyzés mögött
pedig családtag, jó barát, szomszéd közeli, távoli
ismerős arca dereng fel. Fájdalmasan hosszú a névsor,
akiket ma már nem hívhatunk fel, akikhez nem csön-
gethetünk be. Nem ígérhetjük meg, hogy holnap
meglátogatjuk, vagy leülünk egy kávé mellé beszél-
getni. Örök érvényű közmondás: amit ma megtehetsz,
ne halaszd holnapra! Mert sokszor már nincs holnap!
Sokszor csak egy telefon, egy mosoly, apró figyel-
mes gesztus elég ahhoz, hogy valakinek melegsé-
get varázsoljunk a szívébe. Ezt pedig nemcsak kará-
csony táján adhatjuk, hanem egész évben és akkor
sem kerül több erőfeszítésbe. 
Nem szükségesek különböző kampányok, akciók,
hogy apró csodákkal meglepjük a körülöttünk
élőket: a szomszédunkban egyedül élő idős
emberre jobban figyelünk kicsit, vagy csak megál-
lunk pár percre beszélgetni. Az út mellett bandu-
koló vagy éppen szunnyadó négylábúnak segítünk
hazatalálni. Megetetjük a madarakat télen. Egy
szendviccsel többet készítünk, és elhelyezzük azt
az élelmiszergyűjtő ládába.  
Kívánom, hogy városunkban 2017-ben mindenki
találja meg a maga csodáját!

Dr. Schuller Gáborné, alpogármester
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Bóna Zoltán országgyűlési képviselő. Elérhető-
ségei: Janzsó Zsuzsanna, kapcsolattartó.  Levelezési
cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 10.
Telefon: 06/70 376-5956, e-mail: bona.zoltan@parla-
ment.hu, janzso.zsuzsanna@fidesz.hu, www.bona-
zoltan.hu
Fáki László polgármester. Január 9-én (hétfő) és
január 30-án (hétfő) 14-18 óra között, előzetes beje-
lentkezés alapján. Bejelentkezni a 24-403-656, 101
vagy 134 mellék, vagy titkarsag@szigethalom.hu
lehet. Helyszíne: Polgármesteri Hivatal
Dr. Schuller Gáborné (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 1. választókerület képviselője. Telefon:
06/70-459-1664. E-mail: dr. schuller.gaborne@sziget-
halom.hu. Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy tele-
fonon történő időpont-egyeztetés alapján.
Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 2. választókerület képviselője. Telefon: 06/70-
334-8916 E-mail: fabula.janosne@szigethalom.hu.
Január 10-én (kedd) 16:30 és 17:30 között. Helyszíne:
Városi Szabadidőközpont 

Hölgye Attila (Összefogás Szigethalomért Egyesület)
3. választókerület képviselője. Telefon: 06/70-315-
3524. E-mail: holgyea@gmail.com. Fogadó óra: előze-
tes e-mailben vagy telefonon történő időpont-egyez-
tetés alapján.
Blum Zoltán (Összefogás Szigethalomért Egyesület)
4. választókerület képviselője. Telefon: +36/30-688-
1384. E-mail: blum.zoltan@szigethalom.hu. Fogadó
óra: előzetes e-mailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.
Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 5. választókerület képviselője. Telefon:
+36/20-992-0114. E-mail: sztrapko@gmail.com.
Január 11-én (szerda) 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. Telefon: +36/70-
984-8827. Január 30-án (hétfő) 18.00-19.00 óra
között. Helyszíne: Szép ABC presszója     

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 érde-
kében előzetes e-mailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.
Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért Egyesület)
8. választókerület képviselője. Telefon: 06/30-934-
0480. Fogadó óra: előzetes telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján. 
Ferenczi Edit Fidesz-KDNP. Telefon: 06/70-459-1772.
E-mail: feed@pr.hu. Fogadó óra: előzetes e-mailben
vagy telefonon történő időpont-egyeztetés alapján.
Porkoláb Zoltán Fidesz-KDNP. Telefon: 06/70-452-
4694. E-mail: zporkolab@pr.hu. Fogadó óra: előzetes
e-mailben vagy telefonon történő időpont-egyezte-
tés alapján.
Bán Norbert Jobbik. Fogadó óra: hétfőtől péntekig,
előre egyeztetett időpontban a 06-70/360-7024-es
telefonszámon. Helyszín: 2315 Szigethalom, Szabad-
kai u. 239.

Fogadóórák

Mint eddig mindig, most is a szigethalmi intézmé-
nyek alkalmazottai és az önkormányzati képvise-
lők dolgoztak a megvalósításon. Az ő gondos
munkájukat egészítette ki a Melody Mix együttes
kiváló muzsikája, így a jó kedélyű báli közönség
egészen hajnalig mulathatott. A belépő- és
támogatójegyek megvásárlásából befolyt
összeget a tombolajegyek eladásából szár-
mazó forintok egészítették ki, így a bál
bevételéből 867 000 Ft-ot fordíthat az
önkormányzat a Duna-parti sétányra.
Emlékeztetőül: a 2015-ös bálon 723 000 Ft
gyűlt össze, amelyet a képviselő-testület
döntése értelmében a Jókai téri játszótérre
fordított az önkormányzat. A játszótér korszerű-
sítése összesen 15 millió forint volt.
A tombolához felajánlások most is számos hely-
ről érkeztek, sok civil szervezet, vállalkozás,
intézmény érezte fontosnak a bál célját, és lehe-
tőségeikhez mérten támogatták a rendezvényt. 
Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a VII.
Városi Bál megvalósításához: 
1000 Aprócikk (Faragó Ágnes, Szigethalom), A66
Postagalamb Egyesület, AG Foods Kft., Alborello
99 Kft., Alföldi Patyolat Kft., Aprópolisz - A világ
első Playmobil játszóháza, Baba-Mama Klub,
Barbara, A Fogyatékkal Élőkért Közhasznú Egye-
sület, Battery Trade Kft. (Tököl), Bodrogi Hús Kft.,
Bóna Zoltán országgyűlési képviselő, Bull Terr
Ponyva Kft., Cseke család (Szigethalom), Cseke
Margit (Szigethalom), Csigaház – Somodi Márta
(Szigethalom), DanceLand TSE, Domonkos család

(Szigethalom), dr. Schuller Gáborné alpolgármes-
ter, Édesanyák Klubja, Ezo Klub, Fáki László
polgármester, Fit Dance SE, Gere Pékség (Sziget-
halom), Gyermekbarát Baráti Kör, Háztartási
Gépalkatrész Bolt (Szigethalom), Hegedüs Géza

Városi Könyvtár (Szigethalom), Helytörténeti
Gyűjtemény (Szigethalom), Hügli Kft., Iker és
Társa Kft., IRKA – Irodalmi és Képzőművészeti
Asztaltársaság, Kecskés Erika (Szigethalom), Kiss
Magdolna, Kohut és Fia Tűz- és Munkavédelmi
Kft. (Szigethalom), Manulescu Marcellné, Mars-
chek Zoltánné üvegműves, Mészáros László,
Milkó Hús Kft., Napsugár Sziget Szépségszalon
(Szigethalom), Nebuló Közétkeztetési Intézmény
(Szigethalom), Négyszínvirág Óvoda (Szigetha-
lom), Nobilis Humán Szolgáltató – Bölcsőde
(Szigethalom), Nobilis Humán Szolgáltató -
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (Szigethalom),
Norbi Update Campona, Nyugdíjasok Baráti
Köre, Összefogás Szigethalomért Egyesület, Öt
elem Combat Fight Team, Pasta & Pasta Kft.,
Plesz Krisztina, Pribo Food Kft., Ráczné Andrea,
Seizan Karate-Do SE, Stonhenge Ingatlan (Sziget-

halom), Suhai-Réfi Tímea önkormányzati képvi-
selő, Sweat Kft. (Szigethalom), Szabán György
iparművész, Szatócs Bolt (Szigethalom), Szent
István Általános Iskola (Szigethalom), Szép ABC
(Szigethalom), Szigethalmi Aerobik és Szabad-
idősport Klub, Szigethalmi Családi Vadaspark és
Állatsimogató, Szigethalmi Széchenyi István
Általános Iskola, Szigethalmi TE, Szigethalom
Egyesített Népjóléti Intézmény – FONI, Sziget-

halom Egyesített Népjóléti Intézmény –
SZENI, Szigethalom Polgármesteri Hivatal,
Szigetprint Bt. (Szigethalom), Sziget-Szer
Kft. (Szigethalom), Szigligeti Zsuzsanna,
Színház festékbolt – Volpark Kft., Szolida-
ritás a Köztársaságért Párt – Kónya Péter
pártelnök, SZUFLA - Szigethalmi Ultrafu-
tók Egyesülete, Tandem Plussz Kft.
(Szigetszentmiklós), Török Csaba, Tükör

ABC (Szigethalom), V75 Galamb- és Kisállat-
tenyésztők Egyesülete, Várkonyi ABC (Várko-
nyiné B. Zsuzsa, Szigethalom), Városi Szabadidő-
központ (Szigethalom), Vasas SC – Karate Szak-
osztály, Véd-Gát Kft., Vektor Kft., Vidám
Nyugdíjasok Klubja, Zoltán Miklós.

-VSZK-

Sétányfejlesztésre megy a bevétel
Csaknem 900 000Ft gyűlt össze a tavaly év végi városi jótékonysági bálon a Duna-parti
sétány fejlesztésére. A hetedik alkalommal megrendezett esemény helyszíne ismét a
Széchenyi István Általános Iskola volt.

„Helytörténet” zárva 
A Helytörténeti Gyűjtemény január hónapban
zárva tart. Nyitás február 1-jén, szerdán. 
A Helytörténeti Gyűjtemény valamennyi
támogatójának és segítőjének ezúton is
köszönjük az egész éves közreműködést.
Minden kedves olvasónak, látogatónak
boldog új esztendőt kívánunk.
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Betlehemi esték és vásár

Karácsony előtti hétvégére az idén is ünnepi
fénybe öltöztettük a szigethalmi Dísz teret, ahol
a hagyományos, embernagyságú bábukkal és
élő állatokkal berendezett betlehem várta a
látogatókat. A vásárban finom ételeket és italo-
kat kóstolhattak, kézműves termékeket vásárol-
hattak, és jótékonysági ruhaosztásra is sor
került. Színpadi műsorban kórusaink, intézmé-
nyeink mutatkoztak be, illetve szombaton Feke

Pál, vasárnap pedig a tököli T. S. Prekovac együt-
tes szórakoztatta a közönséget.
Köszönjük az alábbi egyesületeknek, szervezet-
nek, pártoknak és magánembereknek, hogy
részvételükkel színesítették programunkat:
Fáki László polgármester, Hegedüs Géza Városi
Könyvtár,  Jobbik Szigethalmi Szervezete, Kene-
sei-Holics Réka, Nagy Sándor, Nagy Viktor,
Négyszínvirág Óvoda és a Csengettyű Bábcso-
port, Nobilis Humán Szolgáltató, Összefogás
Szigethalomért Egyesület, Suhai-Réfi Tímea,
Széchenyi István Általános Iskola, Szent István
Általános Iskola, Szigethalmi Kamarakórus,
Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Körének
Asszonykórusa, Szigethalmi Polgárőr Egyesület,
Szigethalmi TE ÖTYE csoportja, Szigethalmi
Ultrafutók Egyesülete, Szigethalom Egyesített
Népjóléti Intézmény, Szigethalom Város Önkor-
mányzata, Szolidaritás Szigethalmi Szervezete,
T. S. Prekovac tököli tamburazenekar, Zöld Háló
Közhasznú Egyesület.

Városi Szabadidőközpont
képek: Sziklavári Sándor

Szelektív hulladék
begyűjtése

Tisztelt szigethalmi lakosok! Ezúton szeret-
nénk tájékoztatni önöket, hogy az „Aries”
Nonprofit Kft. kommunális egysége januárban
a szelektív hulladék begyűjtését az alábbiak
szerint ütemezi.

Műanyag (Pet és HDPE) és fém (üdítő és sörös
doboz) elszállítása:

1. hét január 2-6.
3. hét január 16-20.
5. hét január 30- február 3.

Papírhulladék elszállítása:
2. hét január 9-13.
6. hét február 6-7.

Polgármesteri Hivatal 

1%-os adófelajánlás
Tisztelt szülők, nagyszülők! Kérjük, hogy adó -
juk 1%-ával segítsék óvodánk alapítványát. Az
alapítványból befolyt összegből az óvodák
játék- és sporteszközeinek bővítését valósítjuk
meg, megszépítve, gazdagítva az óvodás
éveket. Támogatásukat előre is köszönjük a
közel 700 szigethalmi óvodás gyermek nevé-
ben. A kedvezményezett adószáma:
18687738-1-13. A kedvezményezett neve: a
Szigethalmi Óvodásokért Alapítvány. 

Köszönettel: Zoltay Árpádné, 
a kuratórium elnöke

***
Kedves olvasóink, kedves ismerőseink! Ha
még  jobb könyvtárat szeretne, kérjük,
rendelkezzen  adója 1 %-áról a szigethalmi
Hegedüs Géza Városi Könyvtár javára!
Adószámunk: 16795028-1-13 Köszönjük !

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, 06/70-882-8599
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,

06/20-551-7115 rendelési időben
hívható

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 8-19, K-Sz-Cs 8-18, P 8-17

Gyepmester – Herczig József: 06/20-964-3025

ELMŰ
Ügyfeleit Szigetszentmiklós-Gyártelepen, a volt Lordok-házában
fogadja az alábbi napokon és időben: 
Kedd: 8-2, csütörtök: 14-18
Telefon: 06/40-38-38-38

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBÁK BEJELENTÉSE
Telefon: 06/0-902-1533
web: www.mtkke.hu „Hibajelentés” menüpont

TIGÁZ Zrt.
Ügyfeleit a Szigetszentmiklósi 1. sz. Postán (nagy posta) fogadja az
alábbi napokon és időben: 
Kedd: 8-12, csütörtök: 14-18
Levélcím: Szigetszentmiklós, Gyári u. 9. Tel.: 06/24-525-900
Hátralék ügyintézés: 06/24-525-907, Fax: 06/24-367-705

Víz és csatorna ügyintézés: 
2315 Szigethalom, Móra F. u. 1. Telefon: 06/24-514-860
Dunaparti lakók részére csak csatornaszolgáltatással kapcsolatos
ügyintézés
Ügyfélfogadás: H: 12-16; Sze.: 8-20; P: 8-12

Fővárosi Vízművek (Bp. XIII. Váci u. 23.)
Dunaparti lakók részére csak vízszolgáltatással kapcsolatos ügyintézés:
Telefon: 06/40-247-247     8-15
Tököli kirendeltség: Kedd:  8-16; Csütörtök: 10-18;
Szigetszentmiklósi kirendeltség: Hétfő-Szerda-Péntek 8-12

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
Telefon: 06/24-525-460-tól 466-ig, 06/24-525-467 (ügyelet)
Rendőr járőr: 06/30-409-8685 (a nap 24 órájában hívható!)

Tűzoltóság:  06/23-524-570, 105

Aries Nonprofit Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Határ u.
12-14. Telefon: 06/24-367-161. Ügyfélfogadás a szigethalmi polgár-
mesteri hivatal udvari épületében hétfő: 15-17 óra között.

Szigethalmi Polgárőr Egyesület 
Székhelye: 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.
Segélyhívó: 06/20-359-3913, Facebook: Szigethalmi Polgárőrség
e-mail: szigethalmipolgarorok@gmail.com

Magyar Kémény Kft.
Telephely: Érd; Telefon: 06/40-918-025; 06/23-524570

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: K: 12-19, Sze.: 9-19, Cs: 12-19, P: 9-16, Szo.: 9-14
Városi Szabadidőközpont: 06/24-889-229, 0670-379-6356
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
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A Nobilis Humán Szolgáltató Család-
és Gyermekjóléti Szolgálata a 2016.
évben karitatív tevékenységét
tekintve sem tétlenkedhetett. Szol-
gálatunk szakmai listáján közel 800
fő gyermek és felnőtt neve szerepel,
városunk olyan polgárai, akik nehéz
helyzetben élnek. Nagy öröm
számunkra, ha enyhíteni tudunk
gondjaikon. Mivel szolgálatunk nem
rendelkezik adományozáshoz szük-
séges anyagi kerettel, így ez önök
nélkül, illetve a Magyar Élelmiszer-
bank Egyesület nélkül nem lenne
lehetséges.  
Szolgálatunk munkatársai minden
héten, szerdán és pénteken reggel
elindulnak Törökbálintra az ottani
nagyáruház raktárába, hogy az előző
napról megmaradt pékárut elszállít-
sák Szigethalomra. A szállításban
Szigethalom Egyesített Népjóléti
Intézménye nyújt segítséget. Ennek
köszönhetően a tavalyi évben össze-
sen 7932 kg kenyeret, péksüteményt
tudtunk szétosztani megközelítőleg
700 fő részére.
Az Élelmiszerbank segítségével a táblázatban
olvasható élelmisze rek osztása történt meg tavaly.
A Szép ABC vásárlói élelmiszeradományaikkal
egész évben folyamatosan támogatják szolgá-
latunk klienseit, melyet ezúton is köszönünk!
A téli szünet ideje alatt sajnos sok gyermek
számára nem megoldott, hogy rendszeresen
meleg ételhez jusson. A HIT Gyülekezete tagjai
tavaly is segítséget nyújtottak abban, hogy 26
gyermeknek megoldódjék az étkezése. A meleg
ebédet szolgálatunk szállította ki minden nap –
az ünnep ideje alatt is – a gyermekek részére.
Az „Ételt az Élethez” adománygyűjtő projekt
keretében működő kihelyezett dobozaink –
József Attila utca 49. szám és a Szigethalmi
Széchenyi István Általános Iskola kerítése – is
egész évben „fogadják” az adományokat, segít-

séget nyújtva ezzel a nehéz helyzetben élőknek.
Az Árvácska karácsonya cipős doboz adomány-
gyűjtő programunk keretében, valamint a
Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai által össze-
gyűjtött ajándékok segítségével – az ünnepek
közeledtével – sok gyermeknek varázsolhat-
tunk mosolyt az arcára.
A lakosok részéről folyamatosan érkez -
tek/érkeznek ruha- és bútoradományok, vala-
mint két nagy adományozója is van szolgála-
tunknak, Bolyós Tiborné és Szabó Szilvia szemé-
lyében, akik fáradságos munkával maguk
gyűjtik a ruhaneműt, és juttatják azt el szolgá-
latunk részére. 
Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik
adományaikkal eddig segítették szolgálatunk

munkáját! Álta-
luk lehetővé
vált, hogy mi is
s e g í t h e s s ü n k
minden nehéz
helyzetben élő
s z i g e t h a l m i
l a k o s n a k .
Köszönjük, hogy
segíthettünk!

Fabula Kriszta,
szolgálatvezető

MEGOLDÁS SZERVIZ 
és ALKATRÉSZBOLT

LAKÁSÁN: mosógép, bojler, 
hűtő, tűzhely, mosogatógép, 

stb., nagygépek javítása
ÜZLETÜNKBEN: 

mikró, porszívó 
és más kisgépek javítása

ALKATRÉSZ CSERÉNÉL 1 ÉV GARANCIA!
JAVÍTÁS ESETÉN A KISZÁLLÁS 

INGYENES!

Telefon: 06-24/441-725
Dunaharaszti, 

Bezerédi u. 58 – Somogyvári u. sarok
Telefon: 06-24/460-490

Budapest, Pesterzsébet XX. 
Mártírok útja 218 – Temesvár u. sarok

Telefon: 06-1-285-3488, 06-30-950-1717
Nyitva tartás: H – P: 8.00-17.00

Minőségi szolgáltatás, elérhető áron,
már 27 éve!

www.megoldasszerviz.hu

Szigetszentmiklós, 
Tököli u. 33. – Bajcsy-Zs. u. sarok

Szeretettel 
és odaadással

A novemberi civil fórumon három egyesület
összefogásával felajánlást tettünk, hogy a
Betlehemi Estéken ételt készítünk, és kiosztjuk
a rászorulók részére: a „Zöld Hálóba” font
ÖTYÉK és Szuflafutók kolbászos paprikás
krumplija lett meghirdetve. Nagy összmunká-
val készítettük elő a hozzávalókat, majd 13
órától elkezdtük a főzést. A két, egyenként
100-100 literes üstben nagyon finomra sikere-
dett a házi kolbászos virslivel spékelt paprikás
krumpli. Az ételből 240 adagot osztottunk ki,
amelyhez finom kalácsot és a P&P-től kapott
kenyeret és mákos bejglit is tudtunk adni. Az
ételosztás közben jó érzés volt látni a sok
boldog ember arcát, és a hallani a sok jókíván-
ságot. Ekkor éreztük azt, amit már régen is
megtapasztaltunk, hogy milyen jó adni és
segíteni másokon, de  ezt csak szeretettel és
odaadással lehet.
Köszönöm Szikla Marcsinak és minden konyha
tündérének, köszönöm Sztrapkó Norbinak és
csapatának, valamint minden Zöld Hálósnak,
akik részt vettek a vidám délutánon, és segítő -
készségükkel szinte minden csapatnál ott
voltak. Külön köszönöm Györgyikének a
mindenkori támogatását.

Regényiné Aranka     
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December elején került sor az Erdei Mikulás
rendezvényre. Sajnos az erős szélben nem
tudtuk hagyományos helyén, a Tököli Parkerdő-
ben megtartani. Reggel átszerveztük a helyszínt
a Városi Szabadidőközpont udvarára. 
Sok szülőben felmerült a kérdés, hogy miért
pont azon a napon, s miért pont délelőtt volt?
Ezért úgy gondoltam, felkeresem a rendezvény
ötletgazdáját, Kerekesné Nagy Juliannát, hogy
meséljen kicsit az előzményekről és a megvaló-
sulásról. 
– Az Erdei Télapó programot 1986-ban szervez-
tük meg először Szigethalom – akkor még
nagyközség – kisgyermekei részére – mesélte
Julianna. – Az ötletet a Budapesti Természetba-
rát Szövetség egykori Erdei Mikulástúra rendez-
vénye adta, amelyen kb. 30 szigethalmi kisisko-
lással vettünk részt.  Másik kísérő kolléganőm-
mel együtt nagyon érdekesnek találtuk a
programot, de tanítványainkat megviselte a
Normafához vezető túraúton, a résztvevők
magas száma miatti, hosszú ideig tartó egy
helyben álldogálás, s a hazaút is fárasztó volt
számukra a sok átszállás miatt.
Sajnáltuk, hogy nem azokhoz az élményekhez
juttattuk őket, amelyekhez szerettük volna. A
Mikulástúra ötlete kitűnő volt, a szervezés is
remekül működött, de a nagy érdeklődés miatt
nem lehetett elkerülni a torlódást, a hosszas
várakozást a hidegben. Így született meg az
ötlet, hogy helyben szervezzünk hasonló
rendezvényt.
Mi olyan helyi programot szerettünk volna
megvalósítani, amelynek során jól megmozgat-
juk a gyerekeket a téli erdőben, és ezzel együtt
közösen tartjuk meg az egyik, hozzájuk legkö-
zelebb álló ünnepet is. Azt is célul tűztük ki,
hogy ezzel az élménnyel a lehető legtöbb

szigethalmi kisgyermeket megismertessük.
Fontos volt számunkra, hogy a helyszín a tele-
pülésünkről gyalogosan jól megközelíthető
legyen, és a rendezvény során folyamatosan
mozogjanak a résztvevők. 
A következő tanév őszén nem kellett sokat
győzködni a tanító és óvó néniket, a legtöbben
szívesen kísérték növendékeiket a rendez-
vényre. 
Az oktatási intézményektől kb. 5 km-re elterülő
parkerdő is ideális helyszínnek látszott. A
Szigethalmi Vadásztársaság épületét az erdő
szélén berendezhettük teaosztó helynek. Két
„Télapónk” is jelentkezett. A teát az iskola kony-
háján készítették, az ebédszállító autó hozta ki,
szaloncukrot, gyümölcsöt az intézmények
juttattak el a télapóhoz, ajándékot pedig az
iskolai és óvodai SZMK tagok készítettek a
gyerekeknek. Természetesen ezeket is a
„Télapó” adta át.
Mivel nem minden felnőtt volt gyakorlott erdő-
járó, aki az egyes osztályokat és csoportokat
kísérte, ezért „télapó-jelek” mutatták az utat az
iskolától és az óvodától az erdőn át, majd
visszakanyarodva a település széléhez.
A Télapóhoz igyekvő gyerekek útját fekete
ruhába bújt krampuszok állták el egy-egy
veszélyesebb kereszteződésnél (ahol esetleg el
lehetett volna tévedni), és ötletes találós kérdé-
sekkel, rövid feladványokkal „gyötörték” a
gyerekeket. Azután a jó útra terelték őket. A
fent leírt formában 15 évig szerveztük a prog-
ramot apróbb korrekcióval, útvonal módosítá-
sokkal.
Később az érdeklődők magas száma miatt tága-
sabb helyszínre tettük a „Télapó tanyáját”, a
Tököli Parkerdő erdészháza előtti hatalmas tisz-
tásra, amelynek a legmagasabb pontján alakí-

tottuk ki az események fő helyét. A teázó
(Télapó teázója felirattal – a szülők ötlete
nyomán) a tisztás szélére került. Ez a tisztás
több útvonalon is megközelíthető. Előre megbe-
széltük, hogy melyik intézmény gyermekei
melyik útvonalon és kb. mikor indulnak el. Bizto-
sítottunk útvonalat az egészen kicsi gyermek-
ekkel érkező családoknak is, mert az eltelt évek
alatt bizony már ők is számon tartották ezt a
programot. A létszám növekedése is mutatja,
hogy az érdeklődés az évtizedek alatt sem
lankadt. Tehát érdemes volt folytatni.”
A Nobilis Humán Szolgáltató Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálata miután több éven keresztül
nyújtott segítséget a rendezvény lebonyolításá-
ban, úgy gondolta, hogy továbbviszi ezt a nagy-
szerű hagyományt, és 2015 decemberében, sok-
sok segítővel szerveztük meg a rendezvényt
Erdei Mikulás néven. 
Mivel a programot a kezdetektől a Mikulás nap
előtti pénteken rendeztük, így továbbra is ezt
az időpontot választottuk, a délelőtti időpont
pedig lehetővé teszi, hogy az óvodás, illetve
iskolás gyermekek csoportosan látogathassanak
ki az Erdei Mikuláshoz.
Az idei évben is elmondható, hogy a rossz idő
ellenére sikeres volt a rendezvény. Nagyon sok
gyermeknek sikerült örömöt okoznia a Mikulás-
nak, a csoportosan érkező gyerekek részére az
SZMK által összekészített ajándékokkal, a
városból szülőkkel érkező gyerekeknek pedig az
önkormányzat által vásárolt ajándékkal. 
Bízunk abban, hogy ismét egyre többen keresik
majd fel az Erdei Mikulást, melyet idén már
novemberben meghirdetünk a különböző helyi
médiumokban és a közösségi oldalon. 

Fabula Kriszta

A téli ünnepekre való készülődés az óvodai élet
szerves része. Az ünnepek mindig valami
„varázslatosat”, valami hétköznapokon kívül
eső történést ígérnek a gyermekeknek és
természetesen nekünk felnőtteknek is.
Megszakítjuk a hétköznapok sorát, valami rend-
kívüli következik.
Nagy izgalommal teltek a december elejei
napok óvodánkban, hiszen ebben a várakozó,
felkészülő időszakban az óvó nénik számtalan
örömteli élménnyel igyekeznek „feltölteni a
gyerekek szeretetputtonyát”. Ügyes kis kezek
sok szép rajzzal, közös dekorációval díszítették
az óvodát, már a Csillagszóró hetek óta, várva
a kedves vendég jöttét. 
December 6-án már a kora reggeli órákban láto-
gatta a csoportokat a Mikulás, meghallgatva a

sok szép dalt s verset, melyeket neki tanultak a
gyerekek. A csomagok kiosztása után óriási
zsákjából sok fejlesztő játékot is elővarázsolt a
csoportoknak. (Köszönjük, hogy a kedves szülők
segítették ezen varázslatot.)
Az önfeledt játék után az óvodánk tornatermé-
ben egy igazi zenekar – a Maszat – együttes
énekeltette, táncoltatta meg a gyerekeket.
Szeretettel köszönjük a színvonalas, vidám
koncertet, mely maradandó élménnyel zárta le
örömteli délelőttünket. 
Másnap már a karácsonyra, a családok ünne-
pére készültünk, mely kiemelkedő jelentőségű.
A közös teremrendezés, díszítés, mézeskalács-
sütés közben sokat beszélgettünk a családokról,
a szokásokról, hagyományokról, s eközben
karácsonyi dalokat énekeltünk, és verseket

tanultunk. A szeretet, összetartozás élményvi-
lágát sugalló mesékkel öltöztetjük ünnepi
díszbe lelkünket is, hiszen érzelmeink, élménye-
ink tesznek bennünket gazdagabbá, értéke-
sebbé. Törekszünk arra, hogy rohanó világunk-
ban ne csak az ajándékvárás, hanem az aján-
dékkészítés öröme is kerüljön be –
észrevétlenül – kis óvodásaink értékrendsze-
rébe, az ünnepi várakozás időszakában. 
Csoportjaink adventi koszorúján mind több
gyertya lángolása jelezte az ünnep közeledtét.
A feldíszített óvoda, felnőttek, gyerekek
ünneplő ruhája emelte az ünnep fényét, mely
végre elérkezett. Az előtérben elhelyezett nagy
adventi koszorú mellett valamennyi csoport
előadta az ismert dalokat, verseket. 

Zoltay Árpádné, tagóvodavezető

Egyre többen látogatják az Erdei Mikulást

Kedves vendég a Zöld Tagóvodában
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Idén, szakítva az eddigi gyakorlattal, november
26-án tartottuk Művészeti Napunkat, s bár
táncolni való kedvben nem volt hiány, kicsit
csendesebbre sikerült műsoros estünk.
Valószínű, hogy az időpont előrehozatala sem
volt túl szerencsés megoldás, mert több tánco-
sunk nem tudott eljönni hűséges közönségünk-
höz. Volt, aki családi okok miatt, de többen
voltak, akik betegség miatt nem tudtak
fellépni. Ez természetesen problémákat vetett
fel tanárunknak, Pali bácsinak, akinek így az
utolsó pillanatban kellett átkoreografálnia
szinte az egész műsort!
Szerencsére meghívott barátaink hatalmas
segítséget jelentettek nekünk frenetikus
előadásaikkal.
A sort apró, táncos lábú óvodásaink nyitották,
s a megjelentek meghatódva nézték felszaba-
dult műsorukat, hiszen megilletődés nélkül,
teljesen természetesen mutatták meg magukat
újhelyi Andrea odaadó, hozzáértő vezetésével.
Aztán szép sorban a többiek: Csujjogató
Néptánc Egyesület, Szalkszentmártoni Komám-
asszonyok Táncegyüttes, Kalamajka Néptánc
Együttes, Tulipán Néptánc Csoport, Bokréta
Gyermek Néptáncegyüttes, Ledina Zenekar,
Szabó Bendegúz, Stefán Lizett, Gál Tibor,
Pónuzs Nelli, Novák Réka.
Ám minden igyekezetünk, lelkesedésünk kevés
lett volna támogatóink, segítőink nélkül!
Mint minden ilyen alkalommal – nem kis anyagi
segítséget nyújtva – Regényi Aranka hatalmas
doboz finom sütemény formájában fejezte ki
ismét, mennyire komolyan gondolja táncos
csapatunk iránti szerető támogatását!
Ráckevéről Borbély Józsi idén is gondoskodott
a pörkölthöz való húsról. Humenyik Tündi

kétféle töltött káposztával lepett meg bennün-
ket.
De önzetlen segítő barátokban sem volt hiány:
Kunzer Ági, a Stoklász család, Kecskés Erika, a
Cseke család mindhárom tagja, Virnyászki Edit,
dr. Zsikó Roland és családja, Szlekovics Csaba,
aki a kiváló hangosításért felelt, s természete-
sen nem feledkezhetünk meg városunk önkor-
mányzatának támogatásáról sem.
Hatalmas dicséret és elismerés illeti Baloghné
Mina Ildikót, aki idén – ha lehet – még szebben
állította fel a színpad díszletét, valamint a
sokak számára szemet gyönyörködtető kiállí-
tást. De ne feledkezzünk meg azokról sem, akik
szintén kivették az előkészületekből, színpad-
építésből, az est lebonyolításából maximálisan
a részüket. 
Az előadás után már várt mindenkit a jól
megérdemelt finom vacsora, amit Molnárné
Zita fia, Attila főzött meg nekünk – elismerő
dicséret érte – s ahogy eddig is, most is süte-
mények garmadája zárta a vacsorát.
Vacsora után aztán még órákig húzta nekünk
a Bara Zenekar a talpalávalót, amely már
hosszú évek óta visszatérő kísérő zenekarunk,
s bizton állíthatjuk, szuper hangulatot tudnak
csinálni!
S bár a finom zsíros kenyér, pogácsa, sütemény
megalapozta a délutánt és a kora est gasztro-
nómiai élvezetét, mindenki megelégedve
fogyasztotta a finom vacsorát.
Azt már most tudjuk: 2017-ben december 9-én
várjuk kedves vendégeinket Művészeti
Napunkra, remélve, az még jobban fog sike-
rülni.

Sziget Néptánc Együttes vezetősége

Művészeti nap kicsit másképpDózsa nyomában,
Erdélyben

ISKOLA-KULTúRA

05-én (csütörtökön) Táblajáték szakkör 16.15-17.15-ig
06-án (pénteken) Kisbogár baba-mama foglalkozás 10 órától
07-én (szombaton) Mesekuckó: Sün Balázs és barátai 10 órától
10-én (kedden): Kids Klub nyelviskola 15.15-től, 16.10-től; Ezo Klub 17 órától
12-én (csütörtökön):       Táblajáték szakkör 16.15-17.15-ig
13-án (pénteken): Kisbogár baba-mama foglalkozás 10 órától
14-én (szombaton): Kisbogár ZENEOVI 10 órától
17-én (kedden): Kids Klub nyelviskola 15.15-től, 16.10-től
19-én (csütörtökön): Táblajáték szakkör 16.15-17.15-ig
20-án (pénteken): Kisbogár baba-mama foglalkozás 10 órától
21-én (szombaton): Mara néni játszóháza 10 órától
24.-én (kedden): Kids Klub nyelviskola 15.15-től, 16.10-től; Ezo Klub 17 órától
26-án (csütörtökön): Táblajáték szakkör 16.15-17.15-ig
27-én (pénteken): Kisbogár baba-mama foglalkozás 10 órától
28-án (szombaton): Kisbogár ZENEOVI 10 órától
31-én (kedden): Kids Klub nyelviskola 15.15-től, 16.10-től

Könyvtári programok 

Lázas készülődés vette kezdetét iskolánk hete-
dikesei között a Szigethalmi Szent István Álta-
lános Iskolában. Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma pályázatot írt ki, Határtalanul címmel. 
A Határtalanul program célja a magyar-magyar
kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok
kialakítása, elmélyítése. A magyarországi iskolák
tanulói az állam támogatásával osztálykirándu-
láson vesznek részt a szomszédos országok
magyarlakta területein, így személyes tapasz-
talatokat szereznek a külhoni magyarságról.
Pályázatunk címe és témája: "Nem hallottátok
Dózsa György hírét?"  Emléktúra Dózsa György
felkelésének útján. A pályázat elbírálásakor 
1 118 000 Ft-ot nyertünk, mely fedezi 40 tanuló
utazását és szálláshelyét Erdélyben. 
A program során felkeressük a parasztháború
emlékhelyeit, és a múlt emlékeivel a legtöbb
városban találkozhatunk.  Virágot helyezünk el
az aradi vértanúk kivégzésének emlékhelyén,
meglátogatjuk a lippai csatateret, a máriaradnai
búcsúhelyet és a solymosvári romokat.
Gyulafehérvár macskaköves utcáin a Hunyadiak
és az erdélyi fejedelmek sírhelyeit keressük fel.
Gyulafehérváron megemlékezünk a Dózsa-féle
parasztháborúról. Városfelfedező sétát teszünk
Szászsebesen. Vajdahunyadon Mátyás királyra
emlékezünk, Temesváron fotókat készítünk a
2020-as leendő kulturális fővárosról. A gazdag
program során talán mégis a legizgalmasabb
esemény Déván vár ránk, ahol meglátogatjuk
és adományainkkal segítjük Böjte atya gyer -
mek otthonát.
A történelmi, földrajzi, kulturális látnivalókra
előzetes felkészüléssel, gyűjtőmunkával, kiselő-
adásokkal, dal- és tánctanulással készülünk.

Szigethalmi Szent István  Általános Iskola
Németh Leila, igazgatóhelyettes

Szigethalmi Híradó 
ingyenes önkormányzati havilap

Felelôs szerkesztô: Vereckei Zoltán   
Felelős kiadó: Szigethalom Város Önkormány-

zata, 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.  
A kiadásért felelős személy: Fáki László

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 
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Hirdetések megrendelése,  befizetése:

polgármesteri hivatal  pénztára, Kossuth L. u. 10.
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(folytatás az 1. oldalról)
A verseny sikeréhez nagyban hozzájárultak a
Szasza Klubos gyerekek, szülők és az alábbi
támogatóink: Apró Polisz - A világ első play-
mobil játszóvárosa, Családi Vadaspark Sziget-
halom, Gere pékség,
I.D.C. Hungária Zrt.,
Kalandgyár Sziget-
szentmiklós, Kecskés
Erika, Kecskés Gábor,
Lang Mónika, László-
Király Gizella, Minden
Sziget Outlet, Párat-
lan Cukrászda Sziget-
szentmiklós, Póczos
Viktória, Seizan
Karate-Do SE, Suhai-
Réfi Tímea, Szigetha-
lom Város Önkor-

mányzat, Szufla - Szigethalmi Ultrafutók Egye-
sülete, Városi Szabadidőközpont, Violet
Kangaroo.
Köszönjük a segítségüket!

Zajzon Anita 

A Speedmeteor Torna Szakosztály, amelynek
központi edzései a Szigethalmi Szent István Álta-
lános Iskolában zajlanak, dinamikus fejlődésen
ment keresztül az elmúlt egy év folyamán. A
szakosztály egy fiú- és két lánycsapattal is részt

tudott venni a Magyar
Torna Szövetség országos
csapatbajnokságán. Noha a
szigethalmi versenyzőknek
a két fordulóból álló verse-
nyen még messze a
dobogó, már az is nagy
eredménynek számít, hogy
az ország legjobbjai között
indulhattak.
A Magyar Torna Szövetség
a szakosztály tevékenysé-
gének elismeréséül ebben
az évben is több formában
támogatta a szigethalmi
szertornát. Többek között
újabb nagy értékű eszköz-
csomagot juttatott az isko-
lába, amely olyan sportsze-
reket tartalmaz, amelyekkel
lehetővé válik a még maga-
sabb szintű tornaoktatás és
versenyeztetés a helyi fiata-
lok számára.
A szakosztály a versenyzés
mellett hobbitornával is
foglalkozik, amely most már
idősebb gyerekek, sőt felnőt-
tek számára is elérhető.

Edzéseink az iskolában folynak, több csoport-
bontásban, s szívesen várjuk az új jelentkezőket
és folyamatosan lehet csatlakozni hozzánk.
Elérhetőségeink: Bobola István, tel: 0620-426-
8885 vagy Janis Pál, tel: 0630-504-7828

Kistérségi aerobikverseny 

Eredményes évet zártak 
a szertornászok!

SPORT - KERTÉSZET

Idült kertrajongóknak!
Ugyebár elszoktunk az ilyen hideg telektől.
Még hó is esett. Mindenesetre a gyümölcsfá-
kon és a díszfákon is, ahol megoldható, a
zúzmarát, jégréteget, vastagabb havat verjük
le az ágakról, mert ezek komoly súlyterhet
jelenthetnek.
Idősebb fáink törzsét tisztogassuk, ahol
szükséges, drótkefével. Növényvédőszer-
készletünket nézzük át. A lejárt szavatos-
ságú, beazonosíthatatlan, sérült csomago-
lású szereket dobjuk ki, ne kísérletezzünk
velük. Talicskánk kerekét zsírozzuk meg,
mert a szomszédot zavarja a hangja. Fás
szárú növényeinknél a sarjazást januárban is
végezhetjük. A koronaalakítással szerintem
még várjunk. Ugye tudják: zöldhulladék-
égetés péntekenként, 14 óra után.
2017 évre is szép kertet és boldog újévet kíván:

Gyomkereső

Invitálás Gemencre
Január 21-én, szombaton, a Szigethalmi TE
különbusza Gemenc felé veszi az irányt. Ez a
hatalmas, emberek által nem háborgatott ártér
a legnagyobb ilyen típusú tája Európának. A
fokok, holtágak ezüstszálaival átszőtt rengeteg
állatok garmadáját rejti. Pörbölytől egy bájos
csühögővel bevonatozunk a terület szívébe,
hogy onnan, mint a mesében, Jancsi és Juliska,
jelzett utakon „hazatérjünk” buszunkig.
Aki csatlakozna hozzánk, jelentkezzen Sziklavári
Sándornénál. (Elérhetőségei a www.szigethal-
mite.hu-n megtalálhatók.)

***
Egyesületünk január 28-án tartja rendes évi
közgyűlését a Szigethalmi Szent István Általá-
nos Iskolában (Szabadkai út 64.) 16 óra 30 perc-
kor. Amennyiben szükséges, megismételt
közgyűlésünket ugyanitt 17 órakor tartjuk. Szó
lesz az előző év sikereiről, közös élményekről, a
2017-es évre tervezett programokról. Ekkor
köszöntjük legaktívabb és legeredményesebb
tagtársainkat, s megvizsgáljuk pénztárunk
„állapotát”. Közgyűlésünkön minden érdeklődőt
szeretettel várunk! A Szigethalmi TE tagsága
nevében:

Nád Béla tiszteletbeli elnök
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