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Útkatbantartások, támogatások, hadipark
Az előzetesen tervezett napirendek mellé három
sürgősségi előterjesztés felvételéről kellett dönteni
az április 25-i képviselő-testületi ülésen, melyek
közül kettőt – „Döntés Szabadkai utca felújítására
vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményéről”,
valamint „Konyhafejlesztési pályázat benyújtása”
– napirendre tűztünk, míg „Az európai béruniót
célzó polgári kezdeményezés támogatása” – napi-
rend megtárgyalását a képviselők többsége nem
támogatta, így összesen 16 napirendi pontot
tárgyalt a testület. Az utóbbi napirendet indítvá-
nyozó képviselő, miután javaslata nem kapta meg
a többséget, elhagyta az üléstermet, így már csak
kilenc fővel folyt le az ülés.
Az első napirendi pontban döntés született a
„Szigethalom, Szabadkai utca – Nefelejcs és
Szabadság utca közötti – szakaszán (2+152-
2+906,5 km sz. között) elvégzendő útburkolat-
felújítási és csapadékvíz-elvezetési munkálatok”
tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról és
nyertesének kihirdetéséről, mely a Colas Út
Zrt-t. lett. 
Ezt követően a Szigetszentmiklósi Rendőrkapi-
tányság Tököli Rendőrőrsének 1 075 000Ft,
majd a Szigethalmi Polgárőr Egyesület 1 800
000 Ft összegű 2017. évi támogatását fogadták
el a képviselők. 
A képviselő-testület a Dél-Pest Megyei Vízi-
közmű Szolgáltató Zrt. 2016. évi beszámolóját
nem fogadta el. Ezt követően viszont a Szigetha-
lom Városfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
2016. üzleti évre elkészített egyszerűsített éves
beszámolóját elfogadták, majd a kft. jegyzett tőké-
jét tőkekivonással leszállította 3 000 000Ft
összegre, végelszámolásának kezdő időpontjául

pedig június 1. napot jelölte meg Balla Dániel, mint
végelszámoló kijelölésével.
Majd a Nobilis Humán Szolgáltató 2016. évi szak-
mai beszámolóját fogadta el a testület. 
A képviselő-testület az Emberi Erőforrások Minisz-
tere Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ által
a Szigethalmi Szent István Általános Iskola intéz-
ményvezetői beosztás ellátására kiírt pályázaton
Németh Leila pályázatát támogatta.  
Jóváhagyó döntés született a 2017. évi pályázati
összegek odaítéléséről a civil szervezetek, egyéb
társadalmi szervezetek és sportegyesületek
részére. 
Ezt követően Gyarmati András, az Eastwest
Defence Kft. ügyvezető beadványa értelmében a
cég bérbe veheti 10 évre – 2017. május 1-től – havi
100000Ft/hó értékben a Szigethalom 052/5 hrsz-
on elhelyezkedő 1000m2 nagyságú területrészt
hadipark kialakításához, azzal a kikötéssel,
hogy a területen létesítendő csarnoképületet a
terület visszaadásakor el kell bontani, az eredeti
állapotot vissza kell állítani.
A Digi Kft. részére 800000Ft/év – azaz nyolcszá-
zezer forint/év – összegben, 10 évre a 397/65 hrsz-
ú Szigethalom Város Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló ingatlanon a torony elhelyezé-
séhez szükséges területrészt adta bérbe az önkor-
mányzat. 
A képviselő-testület hozzájárulását adta a
megosztáshoz, a telekalakítási eljárás megindítá-
sához, valamint az értékesítéshez a 4461 és a
4463 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú
ingatlanokon. 
Ezek után a testület döntést hozott az óvoda
pályázat benyújtásáról a Négyszínvirág Óvoda

Szabadkai utca 101-103. sz. alatti Zöld és Sárga
tagóvodáinak legsürgetőbb felújítási feladatai
megoldása érdekében, melyhez a szükséges 5%-
os önrészt, azaz 1,5 millió forintot, illetve a fenn-
maradó 12 160 000Ft-ot a 2017. évi költségveté-
sében elkülönítettük.
A két ülés között történt eseményekről, valamint
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztatást megelőzően még egy pályázat
beadását szavazták meg a képviselők. Ebben a
Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola
épületében működő, a területi óvodák és egyéb
intézmények étkeztetését biztosító konyha legsür-
getőbb felújítási-fejlesztési feladatainak megol-
dása érdekében a szükséges 5%-os önrészt, azaz
2 millió forintot, illetve a fennmaradó öt millió
forintot az önkormányzat a 2018. évi költségveté-
sében különíti el.

* * *

A soron következő pénzügyi és fejlesztési bizott-
ság ülésének időpontja: 

június 13-a 18 óra

A soron következő humánpolitikai és népjóléti
bizottság ülésének időpontja:

június 15-e 18 óra

A soron következő képviselő-testületi ülés
időpontja: 

június 20-a 18 óra.

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

Kezdődik a Széchenyi Iskola felújítása

Sokszor kapom meg kritikaként azt, hogy pályázni
kell. A valóság sajnos az, hogy Szigethalom a
Közép-Magyarország Régióhoz tartozik, ahol
nagyon kevés pályázati lehetőség nyílik már sok
éve. A Közép-Magyarország Régió – benne Pest
megyével – fejlett régiónak számít, így sokkal
kevesebb fejlesztési forrás jut az itteni kistelepü-
léseknek. Ezzel szemben teljesen más a helyzet az
ország többi régiójában, ahol sokkal több pályá-
zati kiírás van, és ezzel párhuzamosan jóval több
elnyerhető anyagi támogatás is. Épül is ezekből sok
hasznos és haszontalan dolog is, ahogy azt a
médiában is láthatjuk napról-napra.

Szigethalmon sok fontos terület van, amire jó
lenne pályázni. mert ezeket önerőből lehetetlen
vagy szinte lehetetlen lenne megvalósítani. Példa-
ként kiemelhetném a Mű úti járdát, aminek Duna-
hídig történő megépítése százmilliókba kerülne.
Ebben az önkormányzati ciklusban 2015-ben – a
Széchenyi Iskolához kapcsolódóan – két pályáza-
tot nyújtottunk be. Az egyik a konyha, a másik a
sportpálya felújításáról szólt. Sajnos akkor egyik
pályázatunk sem nyert, mert olyan sok volt a régi-
óból benyújtott igény, hogy forráshiány miatt
elutasították.
2016-ban három pályázatot nyújtottunk be. Az
első az 1956-os emlékbizottsághoz benyújtott
pályázatunk, ami idén valósult meg. (Részletek a
3. oldalon!)
Második a Szigethalmi Széchenyi István Általános
Iskola felújítására benyújtott pályázatunk volt.
Terveink szerint ez év márciusában indult volna a
projekt. Sajnos az értékelés és eredményhirdetés
csak a múlt héten történt meg. De sebaj, mert az
általunk igényelt 133 millió forintot teljes egészé-

ben megítélték számunkra. Ehhez az összeghez az
önkormányzatnak 40 millió forintot kell hozzáten-
nie, és ennek köszönhetőn az iskola épülete
megújulhat. A projekt során kicseréljük a külső
nyílászárókat, a falak és a tetőszerkezet új szige-
telést kap, és ezzel párhuzamosan megszűnnek
majd a beázások is. Az épület tetejére pedig
napelemrendszert telepítenek, így az áramfelhasz-
nálás is jelentősen csökkenni fog.
Harmadik pályázatunkat a Szabadkai utca felújí-
tására nyújtottuk be. Ennek a beruházásnak az
összköltsége várhatóan 75 millió forint lesz,
amelyből 30 millió forint lesz a pályázati támoga-
tás. Ez a projekt is most indult el. 
Elmondhatjuk tehát, hogy ha 2015-ben nem is, de
2016-ban sikeresek voltunk pályázatainkkal.
2017-ben már nyújtottunk be pályázatot útfelújí-
tásra (József Attila, Mátyás, Határ utcák), valamint
ismét konyhafelújításra, továbbá a Sárga és Zöld
óvoda felújítására is. Ezen pályázatok eredménye-
ire még várnunk kell, de bizakodóak vagyunk.

Szigethalom Város  Önkormányzata
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Új műalkotással gyarapodtunk
Felavattuk Mindszenty József bíboros, eszter-
gomi érsek mellszobrát a római katolikus temp-
lom kertjében április 30-án, Szentmise után. A
szobor emléket állít azoknak a szigethalmiak-
nak, akik részt vettek az 1956-os forradalom és
szabadságharc eseményeiben, és mindazoknak,
akiknek el kellett hagyniuk az országot vagy
elszenvedték a megtorlást.
A szobor teljes költségét az 1956-os emlékbi-
zottság fedezte. Az alkotás Tóth Dávid szob-
rászművész alkotása. 
Hogyan is kapcsolódik Mindszenty bíboros
Szigethalomhoz? 

Utánajártunk,
hogy Szigethal-
mon kik és
hogyan vettek
részt az ’56-os
eseményekben,
és így jutottunk
el a római kato-
likus egyházköz-
séghez, azon

belül pedig Füstös Antal plébánoshoz. Neki
mindössze csak annyi bűne volt, hogy Mind-
szenty József bíborost szerette volna vallásügyi

miniszternek a forradalmi időkben. Akkori
plébánosunk és köre perbe is lett fogva a forra-
dalom után. 13 év büntetést kapott, de az
amnesztiával végül őt is szabadon engedték.
Később Érden volt plébános, ahonnan külföldre
kényszerítették nézetei miatt. Németországban
Bereményi Géza néven a Szabad Európa rádió
munkatársa lett. 
Mivel a szigethalmiak a forradalom ikonikus
római katolikus bíborosa miatt szenvedtek
üldöztetést, ezért is választottuk őt a sziget-
halmi bátrak emlékművének alakjául.

fl

Duna-parti pihenő
A képviselő-testület korábbi döntése alapján
sikerült két önkormányzati tulajdonban lévő
stéget értékesítenünk. Az ebből származó bevé-
telt egy új közösségi stég építésére fordítottuk.
A stég mellett pedig létrehoztunk egy Duna-
parti pihenőt is, ahol folyamatosan működő
büfé várja majd a látogatókat. Készült nyilvános
WC és tusoló is, amelyek azonban a hely fenn-
tarthatóságának érdekében fizetősek lesznek.

Ezekkel a létesítményekkel a hosszabb távú
céljainkat szeretnénk megalapozni. 
A célunk az, hogy biciklit, kenut tudjunk kölcsö-
nadni, illetve a későbbiek során ki tudjunk alakí-
tani kenu és kajak tárolására is alkalmas helyet.
Szeretnénk, hogy az erre járók az értékeiket
biztonságosan el tudják helyezni és nyugodtan
sétálhassanak, futhassanak az erdőben. Akár
innen is megközelíthessék a Vadasparkot, az
Emese parkot és a kisvasutat.
Szeretnénk, ha mindenki részesülhetne azokból
a természeti értékekből, amit a Duna és a Park-
erdő közelsége tud nyújtani.
A terület népszerűsítése céljából készítettük a
horgász szobrát a parti sétányra. Az alkotás
május elsejére került ki, de sajnos már aznap
vandálok rongálták meg. Mivel az egész terüle-
tet térfigyelő kamerák „védik”, ezért a felvéte-
lek alapján meg is tettük a feljelentést a rend-
őrségnél. 

A 2016-os városi bál bevételeit is a Duna-parti
sétány fejlesztésére fogjuk fordítani. Mostanra
a sétány tervei is elkészültek, és jelenleg a
projekt előkészítése folyik. Bízunk benne, hogy
ha már a várható költségekkel is tisztában
leszünk, akkor a jövő év során a sétány első
üteme el is készülhet. 
Kérjük, látogassanak el ide, sétáljanak a Duna-
parton és a parkerdőben, pihenjenek meg itt!

öno
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A város köszöne-
tét tolmácsolva
sok szeretettel
mutatjuk be a
hónap ember-
eként Icut, a
Szigethalmi Hely-
történeti Gyűjte-
mény vezetőjét.
Álljanak itt saját
sorai bemutat -

kozásul, melyben visszaköszön szerénysége:
„Több mint 27 éve élek Szigethalmon a csalá-
dommal, ebből 16 évet óvodapedagógusként
dolgoztam, valamint művészeti oktatóként az
általános iskolában. Mindig vonzódtam a régi
dolgokhoz, tárgyakhoz. Érdekelt, hogyan éltek
elődeink, mit tartottak fontosnak, mi az, amit
értékként ebből mi megőrizhetünk.
Különböző tanfolyamokon, képzéseken vettem
részt, ahol alkalmam volt megismerkedni a
magyar népi kultúra hagyományaival, tárgyi
eszközeivel. 
Elvégeztem a népi játszóházi foglalkozásvezető
tanfolyamot, majd később másoddiplomaként
az ELTE Múzeumpedagógiai szakának két éves
képzésén vettem részt.
Pedagógiai munkám során is törekedtem arra,
hogy a kicsik megismerjék a magyar kultúrkör
értékeit.
Éves programunkat a népi hagyományok köré
csoportosítottuk, kiegészítve a kézműves tevé-
kenységekkel (agyagozás, szövés, gyertyaöntés,
kosárfonás, csuhé, gyékény munkák).
Több mint 10 éven keresztül az általános isko-
lában is tartottam ilyen jellegű foglalkozásokat.
Már akkor megfogalmazódott bennem, hogy
milyen jó lenne, ha a mi kis közösségünknek lenne
egy kis múzeuma az utókor számára. Felkerestem
hát akkori vezetőinket, és felvetettem az ötletet,
ami nekik is tetszett, de anyagi és egyéb dolgok
hiányában ez nem valósulhatott meg.

Aztán teltek az évek, és az ötlet ismét előtérbe
került, mégpedig egy szigethalmi régi ingatlan
eladása kapcsán.
A Vágola család leszármazottai több generá-
cióin keresztül éltek, gazdálkodtak e területen.
Ők ajánlották fel megvételre családjuk ingat-
lanát, valamint jelentős gyűjteményüket a
városnak.
Mivel a város vezetésében megvolt a szándék,
és akkor már anyagiak is párosultak hozzá, így
több mint 10 évvel ezelőtt megvették a házat,
és a hozzá tartozó kertet, szőlőt, így az ingat-
lan az önkormányzat tulajdonába került,
működtetése pedig a Városi Szabadidőköz-
ponthoz tartozik. 2006 szeptembere óta dolgo-
zom itt, és gondozom a gyűjteményt. 2007.
májustól áll nyitva a nagyközönség előtt a
Szigethalmi Helytörténeti Gyűjtemény, ahol az
állandó kiállítások mellett időszaki kiállításokon
is megismerhető városunk múltja, valamint
évente több alkalommal van lehetőségük a
helyi művészeknek időszakos kiállítások kere-
tében bemutatkozni.
Az éves programjaink kötődnek a naptári év
jeles ünnepeihez, a hagyományokhoz. Ehhez a
hagyományokhoz kapcsolódóan évente több
alkalommal várjuk a látogatókat, a családokat
egy kis múltidézésre, alkotásra.
Rendszeresen ellátogatnak hozzánk a helyi
óvodások, iskolások, az intézmények gondo-
zottjai, dolgozói egy kis közös tevékenykedésre.
A ház, a kert, a szőlő, az itt lévő tárgyak a
múltat idézik fel számunkra, egy rég elfeledett
gyermekkor emlékeit. A virágok színei, illata a
kerti fák sokszínűsége nyugalommal, jó érzéssel
tölti el ide látogatókat.
Az eltelt tíz év során nagyon sok támogató,
adakozó ember segítette a gyűjtemény létre-
jöttét és működését. Nekik szeretnék köszöne-
tet mondani végezetül”

dr. Schuller Gáborné
alpolgármester

A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet kihelyezett
tüdőszűrést tart városunkban június 19-től
július 5-ig.
A szűrések időpontja: kedd, csütörtök,
péntek: de. 7.45-13.45 Hétfő, szerda: du. 11.45-17.45

A szűrések helye: 2315 Szigethalom, József
Attila utca 47. (Szent István Általános Iskola)
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak
évente egy alkalommal továbbra is ingyenes.
40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkal-
massági vizsgálathoz a vizsgálat díja
1700,- Ft, mely az OEP által országosan
elrendelt összeg. A befizetés a szűrőállomá-
son kapható csekken történik. Amennyiben
felbélyegzett borítékot is hoz magával, mi
kipostázzuk önnek a leletet 3-4 héten belül.
A 14-18 év közötti gyermekek szűrése
ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező
nyilatkozat szükséges. A törvény által köte-
lezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál,
akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizs-
gálat természetesen ingyenes.
Panasz nélkül is lehet beteg!
A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok
más tüdőbetegség időben történő felis-
merésére!
Kérjük, a vizsgálatra hozza magával
személyi igazolványát, TB kártyáját, il -
letve ha van az előző évi tüdőszűrő
igazolást!

Polgármesteri Hivatal

Tüdőszűrés

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

A hónap embere: Kleinezel Ilona

Ezúton szeretnénk tájékoztatni önöket, hogy az „Aries” Nonprofit Kft. Kommunális egysége a
június 5-e, hétfői, munkaszüneti napra eső hulladékszállítást június 3-án, szombaton végzi el.
Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet és HDPE) és fém (üdítő és sörös doboz) elszállítása: 
22. hét, június 3., 23. hét, június 6-9., 25. hét, június 19-23.

Szelektíven gyűjtött papírhulladék elszállítása: 24. hét, június 12– 16.
Zöldhulladék begyűjtése: június 30-án, pénteken 14-17 óra között a Rákóczi u. 147. sz. alatt
található Egyesített Népjóléti Intézménynél (egykori laktanya területén) kihelyezett konténerekbe
vagy hulladékgyűjtő célgépekben díjmentesen elhelyezhető. A szolgáltatás igénybevételére csak
szigethalmi lakosok jogosultak, ezért lakcímkártyáját kérni fogják.

Polgármesteri Hivatal 

Hulladékszállítás
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Tájékoztató a kémények 2017. évi ellenőrzéséről
A Belügyminisztérium országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Köz pontja, mint
kéményseprőipari szerv megküldte önkormány-
zatunknak a 2017. évi kéményseprőipari sormunka
ütemterveit me gyei bontásban.
Szigethalom Városban a Pest megyei sormunkaterv

alapján a sormunka tervezett ideje az alábbi
időpontban kerül elvégzésre:

2017. július 15 – október 30. között
A kémény ellenőrzéseket minden háztartásban,
munkanapokon reggel 8.00 és délután 16.00 óra
között tervezik elvégezni.

Az ütemezés és a tevékenység ellátásával kapcso-
latos minden további részletes információ a
www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honla-
pon elérhető.

Szigethalmi 
Polgármesteri Hivatal

Két ünnepségre is sor került május 6-án Szigethal-
mon, a Jókai téren. Az egyik a 2016. év végén felépí-
tett játszótér hivatalos átadása, a másik a Polgárrá
avató ünnepség volt.
A játszótér létrehozásának gondolata már sok-sok
esztendővel ezelőtt felmerült, és minden, körzetért
munkálkodó képviselő álma volt megvalósulása. 
Sajnálatos módon a város anyagi lehetőségei eddig
nem engedték ennek az álomnak a realizálódását.
2016-ban azonban az előző évi városi bál bevételé-
ből, valamint a képviselők fel nem vett tiszteletdíjá-
ból lehetőség nyílt arra, hogy az eddig kihasználatlan
területen, melyen csak egy-két játék volt, egy új, több
korosztály igényeit is kielégítő játszótér jöhessen
létre. 
A kamerával megfigyelt teret biztonságos kerítés

veszi körül, kapui éjszakára zárva tartanak - ezek a
rongálások elleni védelmet szolgálják.
A Jókai tér területének mérete számos lehetőséget

rejt a családok, gyermekek, kikapcsolódni vágyók
számára, azonban a lehetőségek kiaknázásának
ismét az anyagiak szabtak határt, ezért a tér másik
felének beépítése még a jövő feladata. 
A Polgárrá avató ünnepség gesztus a településen
született gyermekek és szüleik felé. Idén a 2016.
január 1. és 2017. február 28. között született gyer-
mekek számára tartottuk meg az ünnepséget,
melyen a gyerekek emléklapot, kitűzőt kaptak,
melyeket Szigethalom Város polgármesterétől vehet-
tek át az érintett gyermekek szülei. 
Az ünnepség zárásaként a játszótéren emlékfát ülte-
tett el polgármester úr a szülők segítségével. Célunk
új hagyomány teremtése. Terveink szerint a Polgárrá
avató ünnepséget minden esztendőben anyák napja
környékén tartjuk majd. Ezzel szeretnénk köszönteni
a város újszülöttjeit, a fa elültetésével jelképezve a
kötődést szülővárosukhoz. Márai Sándor szavaival
élve: “A szülővárosba idővel nem emlékeket jár

halászni az ember, hanem visszakapni egy pillanatra
ez ingó, örökké változó életben és világban a bizton-
ság érzetét.“
A hivatalos programon előadóként részt vettek a Négy-
színvirág Óvoda Kékszínvirág Tagóvodájának óvodásai,
valamint Szalavári Adrienn énekes.
A hivatalos megnyitót követően a gyerekeket a
játszótéri játékokon kívül gyermekprogramok várták:
arcfestés, csillámtetoválás, kézműves foglalkozás,
népi játékok, sportjátékok, airsoft lövészet. 
A program lebonyolításában nagy segítséget nyújtot-
tak: Cseke Istvánné, Cseke István, Cseke Margit, Weiné-
mer Erika, Csurcsiáné Török Ilona, Marlin Erika, Kaliczka
Margit, Domonkos István, a Városi Szabadidőközpont
Munkatársai, a Szufla csapata, valamint a 6.03 SPEC.AS
TEAM. Köszönjük szépen munkájukat, mely által a
csodálatos májusi időben mosolyt varázsolhattunk az
ünnepségen résztvevő gyermekek arcára!

Fabula Kriszta

Polgárrá avatás az új játszótéren

A képeket Petyi Beáta készítette

Fejes János fotója

Fejes János fotója
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„Szigethalom arcai 2017” fotópályázat győztes képei

Junior kategóriában első helyezett 
Kulin Henriett: Parkerdő

Senior kategóriában első helyezett 
Labos-Szalavári Adrienn: Liliputi

Senior kategóriában harmadik helyezett 
Sziklavári Sándor: Tél

Senior kategóriában második helyezett
Varga Dóra: Emlékezz! Köszönjük Ihász Zoltán és Graff Gergely hozzáértő zsűrizését, és gratulá-

lunk a nyerteseknek.
- VSZK -

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő Elérhetőségei:
Janzsó Zsuzsanna, kapcsolattartó.  Levelezési cím:
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 10. Tele-
fon: 06/70 376-5956, e-mail: bona.zoltan@parla-
ment.hu, janzso.zsuzsanna@fidesz.hu, www.bona-
zoltan.hu
Fáki László polgármester12. (hétfő) 14-18 óra
között, előzetes bejelentkezés 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 . 12-én (hétfő) 13-15 óra között. Helyszíne:
polgármesteri hivatal, fsz. 25. szoba
Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 2. választókerület képviselője Telefon: 06/70-
334-8916. E-mail: fabula.janosne@szigethalom.hu 13-
án (kedd) 16:30 és 17:30 között. Helyszíne: Városi
Szabadidőközpont 

Hölgye Attila (Összefogás Szigethalomért Egyesü-
let) 3. választókerület képviselője. Telefon: 06/70-
315-3524. E-mail: holgyea@gmail.com
Fogadó óra: 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 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.
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.
Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 6. választókerület képviselője. Telefon: +36/70-
984-8827. június 19-én (hétfő). 8.00-19.00 óra
között. Helyszíne: Akácos Marika étterem.

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. 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 utca 239.

Júniusi fogadóórák
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Jelenkezőket vár 
a fotóklub

Szigethalmi és környékbeli, fotózáskedvelő
amatőrök részvételével idén áprilisban hiva-
talosan is megalakult a Szigethalmi Fotóklub.
A hat alapító tag szívesen látja további érdek-
lődők jelentkezését is. A klub hetente egyszer,
szerda délutánonként tartja rendszeres
összejöveteleit, ezen kívül esetenként
megbeszélt helyeken és időben találkoznak
közös fotózásokra.
Célunk, hogy tagjaink elsősorban önképző-
köri formában segítsék egymás fotótechnikai
és esztétikai fejlődését, a digitális fotók
utófeldolgozására alkalmas szoftverek megis-
merését. A klub tagjai vállalják Szigethalom
közösségi eseményeinek megörökítését és
dokumentálását, emellett alkalmanként
szívesen mutatják be fotóikat kiállítás kereté-
ben, ezzel is hozzájárulva a város kultúrális
életéhez.

Jelentkezni lehet: 
Sziklavári Sándor, Fiumei út 56, 

tel.: (20) 667 9773. 

Aqualand Ráckeve, Elek-Ágh Állatmenhely Alapítvány, Emese Park ,
EZo klub, Fehér Gém Üdülő, Gere pékség, Helytörténeti Gyűjtemény,
Kalandgyár, Kis-Duna Sportegyesület, Légvárhalom, LMP Szigethalmi
Klub, Lupsán Beáta, Nebuló Közétkeztetési Intézmény, oázis Wellness
Park, Összefogás Szigethalomért Egyesület, Pilisi Parkerdő Zrt., Rukkel-
tó Waterpark, Szigethalmi Fotóklub,
Szigethalmi TE, Szigethalmi Vadas-
park, Szigethalom Egyesített Népjó-
léti Intézmény, Szigethalom Polgárőr-
ség, Szigethalom Város Önkormány-
zata, Színes Paletta Közhasznú
Alapítvány, Tuti Étterem, V75 Galamb-
és Kisállat-tenyésztők Egyesülete.
A képeket a Szigethalmi Fotóklub
tagjai készítették.

Duna-parti majális
A Városi Szabadidőközpont nevében köszönjük együtt-
működő partnereinknek, hogy támogatásukkal, munká-
jukkal segítették a Duna-parti Majális megvalósítását.
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E cikk írása előtt néhány nappal zajlott a
Szigethalmi Helytörténeti Gyűjteményben a
„Múzeumok majálisa” hagyományos városi
rendezvénye, melynek különös hangsúlyt adott
a gyűjtemény tizedik születésnapja. 
A kissé borús idő ellenére délelőtt 10 órára
megtelt az udvar szereplőkkel, szervezőkkel és
vendégekkel. A rövid köszöntő után a
Négyszínvirág Óvoda Kék tagóvodája néptánc
csoportjának apró táncosai nyitották meg a
fellépők sorát. Őket követte a Sziget Néptánc
Egyesület fergeteges tánca. A műsort a Seizan
Karate-Do Se tagjainak magas színvonalú
bemutatója zárta. 
Ezután Fáki László polgármester köszöntötte az
időközben megeredt esőben az ernyők alá bújó
résztvevőket. Beszédében utalt arra a hosszú
útra, melyet az intézmény megtett alakulása
óta. A kicsi családi birtokból az elmúlt tíz év

alatt igazi élményközpont lett, melynek
területén egyaránt elmerülhetünk a múltban a
régi használati tárgyakkal való ismerkedés
során, de rendszeresen kézműveskedhetünk
vagy éppen szüretelhetünk ősszel.
Fennállása óta egyre több látogató vesz részt a
foglalkozásokon. Éppen ezért volt szükség arra
az új épületszárnyra, melyet széleskörű
összefogással sikerült megvalósítani. Nagyon
sokan segítettek, hogy a kézműves
foglalkozások méltó körülmények közé
kerülhessenek. 
A műsor végén a sok önkéntes segítőnek
jelképes ajándékkal köszönte meg a segítséget
polgármester úr és a gyűjtemény vezetője.
Fáki László pedig virággal köszönte meg
Kleineizel Mátyásnénak azt a sok munkát,
mérhetetlen odaadást, amely nélkül nem

működne ilyen magas színvonalon a városnak
ez a gyöngyszeme.
A hivatalos percek után egész napos
elfoglaltságra volt lehetőség: kézműves
foglalkozások (korongozás, gyapjújáték-
készítés, papírnyomat készítés, stb), lapcsánka
készítés, kalácssütés, ügyességi játékok várták
az érdeklődőket.

- schu - 

Múzeumok majálisa
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PÁRToK - HIRDETÉS

Apró Sándor, Sziget-
halom díszpolgára és
a Dísz téren található
Trianon emlékhely
kopjafáinak megal-
kotója a közelmúlt-
ban, 90 éves korá-
ban, hosszú beteg-
ség után elhunyt.
Emlékének megőrzé-
séül, és egyben mély
tiszteletadásul, a
Kereszténydemok-
rata Néppárt Sziget-

halmi Szervezete a család egyetértésével kopja-
fát állított a  szigethalmi városi köztemetőben.
A kopjafa avatására április végén került sor, ahol
az emlékezésen a családon és rokonságon kívül
barátok, ismerősök és mindazok részt vettek,
akik ezzel kívánták kifejezni tiszteletüket Apró
Sándor életműve, munkája, maradandó alko-
tása és személye iránt.
A KDNP Szigethalmi Szervezetének nevében
Molnár Hajna köszöntötte a megjelenteket,
majd Tóth József KDNP elnök tisztelgett Apró
Sándor emléke és munkássága előtt, köszöne-
tet mondva mindazoknak, akik munkájukkal,

támogatásukkal hozzájárultak a kopjafa létre-
jöttéhez. 
Név szerint: Szigethalom Önkormányzatának
és az ELoHIM temetkezési szolgáltató
üzemeltetőjének az emlékhely biztosításáért,
Házi Mihálynak a szállításért, Kovács Imré-
nek és Nagy Istvánnak az asztalos munkála-
tokért, dr. Vékony Irmának és Dunavölgyi
Ferencnek a fafaragásért, Martonosi Viktor-
nak az esztergálásért, Szilágyi Istvánnak a
lakatos munkáért, Horváth Lászlónak a festé-
sért, és természetesen a szigethalmi KDNP

tagjainak, akik tevőlegesen részt vettek a
munkálatokban.
A kopjafa avatását Deák Csaba görögkatolikus
parókus az emlékmű megszentelésével foly-
tatta. Végül Tóth József, a KDNP helyi elnöke
megköszönte a részvételt az egybegyűlteknek,
majd zárásul közösen elénekelték a Himnuszt.
A kopjafa megtekinthető a szigethalmi temető-
ben, a bejárat utáni úton rögtön balra fordulva,
a padokat követő fák árnyéka alatt.

Kereszténydemokrata Néppárt Szigethalmi
Szervezete

Kopjafaállítás Apró Sándor emlékére
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1000/200 Mbit/s kínált sebesség, 300/50 Mbit/s garantált sebesség meghatározott szolgáltatási területen.

telekom.hu/gigabit

SZIGETHALMON IS

SEBESSÉGŰ INTERNET A TELEKOMTÓL

      

Az oktatási Hivatal elnöke a Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola
részére az oktatási Hivatal Bázisintézménye címet adományozta.
Pest megyében csak három általános iskola kapta meg ezt a kitüntető
címet, amire nagyon büszkék vagyunk.
A nevelőtestület áldozatos, szakmailag kiemelkedő munkájának köszön-
hetően lettünk a nagyon szigorú feltételeket támasztó, komoly pályázat
sikeres nyertesei.
Az előző évek kiemelkedő munkájának köszönhetően tudjuk átadni a jó
gyakorlatainkat a többi intézmény részére.
A pályázat összeállításáért, megszerkesztéséért nagy köszönet illeti
Mermeze Klára igazgatóhelyettest, szaktanácsadót. A pályázat gondo-
zásában kiemelkedő szerepe volt, amiért köszönetemet fejezem ki neki.
Munkáját segítették a pedagógus kollégák és Vidáné Wéber Adrienn igaz-
gatóhelyettes. Köszönet érte mindenkinek.
Büszkék vagyunk arra, hogy jogosultak lettünk a cím viselésére.
További munkánkkal is szeretnénk az iskola jó hírnevét öregbíteni.

Egyed Jolán  igazgató

Bázisintézmény lett a Széchenyi

Szigethalmi Gyermekek Mosolyáért Alapítvány mérlege (eFt-ban)

Tétel megnevezése Előző évi Tárgyév
Pénzeszközök 3296 3055
Eszközök összesen 3296 3055
Saját tőke 3071 2629
Induló tőke 60 60
Tőkeváltozás 3438 3010
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -427 -441
Passzív időbeli elhatárolások 225 426
Források összesen 3296 3055
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Tóth József és felesége nagy szeretettel 
ünnepelte családja körében 50. házassági 

évfordulóját

Lecsófőző verseny 
Az Összefogás Szigethalomért Egyesület újra
megrendezi a hagyományos lecsófőző ver -
senyt július 22-én, szombaton délután a Városi
Szabaidőközpontban.
A nevezési díj 800Ft/csapat, s egy csapatnak
minimum két főből kell állnia.
Az első három helyezett értékes díjakat kap.
Az egyesület minden jelentkezőt szívesen lát.
Jelentkezni július 18-ig lehet a csapatnév,
létszám, e-mail cím, telefonszám megadásával
Fabula Jánosnénál a fabulakriszta@gmail.com
címen.

Az elmúlt évek során már hozzászokhat-
tunk, hogy a Hegedűs Géza Városi Könyv-
tárban izgalmas programokkal találkozha-
tunk. 
Az is természetessé válik már, hogy május
elején az Édesanyák Klubja az édesanyák
tiszteletére - különféle tematikát megfogal-
mazva – kiállítást rendez. Így volt ez az idén
is, amikor május 11-én megnyílt a kóstolóval
egybekötött kiállítás.
A tárlókban, vitrinekben helyet kaptak féltve
őrzött régi szakácskönyvek, kézzel írott recept-
gyűjtemények, egykor használt konyhai eszkö-
zök, szépen hímzett (kifogástalanul vasalt) köté-
nyek is. 
A rendezők kedves műsorral köszöntötték a
megjelent vendégeket. Nagy öröm volt, hogy a
Szigethalmi Egyesített Népjóléti Intézmény idős
lakói közül többen részt vettek gondozóikkal
együtt a rendezvényen. 
Fáki László polgármester megnyitó szavaiban a

hagyományok megőrzésének fontosságára
hívta fel a figyelmet. 
A műsorban megható pillanatokat élhettünk át
Duka Erzsébet és kislánya, Csenge közös ének-
lése alatt. Soós Judit dalai pedig az édességek
világába repítették a jelenlévőket. 
Szigligeti Zsuzsi stílusosan receptbe foglalta
mondanivalóját a barátságról, szeretetről.
A rendezvény végén kaptak lehetőséget az
igazi „főszereplők”, azaz a sütemények. Már

látványuk is remek
volt, a bennük rejlő
ízek még ezt is felül-
múlták. Volt habos,
édes, sós, gyümöl-
csös, sajtos, egyszerű
kocka alakú, szépen
formázott különle-
gesség. Ha pedig
kedvet kapott valaki
egy-egy sütemény
elkészítéséhez, akkor
megkaphatta annak
receptjét is.
Dr. Schuller Gáborné

Sütizés a könyvtárban

Szigethalom is képviseltette magát Szigetszent-
miklós Város Gasztronómiai Fesztiválján május
13-án egyesületünkkel, a Zöld Hálóval. Az előze-
tesen elküldött bemutatkozó anyagunk és az
készítendő ételkülönlegességek azonnal elnyer-
ték a szervezők tetszését, így kóstoló pontnak
jelöltek. 

Ételkülönlegességeink: oregánóval, kakukkfű-
vel és bazsalikommal fűszerezett bolognai
spagetti durumtésztából, medvehagymás,
káposztás és burgonyás fokhagymás tejfölös
lángos és fánk.
A kígyózó sorok láttán csapatunk munkáját a
következőkben tudom értékelni: 

csapatunk az ügyes vegyes, aki ebben részt
vesz, mind nemes.
Szeretjük a szépet, jót, és van is hozzá sütniva-
lónk, ezért a kedvünk is mindig jó,
sütünk,  főzünk eleget, kapunk is érte hideget
és meleget
jóban-rosszban jár a szánk, mégis nálunk a
legfinomabb a csokis fánk. 
Lángosban is jók vagyunk, burgonyás és
káposztás, de a medvehagymással aratunk,
kakukkfű, bazsalikom, oregánó  bolognai
spagettivel tökéletes,
és így lett gasztró ételünk sikeres.
Sütögetők, tálalók és kínálók: Rózsa,  Béla,
Erzsike, Ani, Szvita, Lajos, Tibi, Zoli, Timi, Aranka
és fővédnökünk Györgyike

Regényiné Aranka
egyesület elnöke

Kiváló csapatmunka a gasztrófesztiválon
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Ugyan fellépésben eseménytelen, de egyébiránt
mégis érdekes időszak van mögöttünk. A téli
„uborkaszezonban”ismét megnéztük a Fővá-
rosi operett Színházban a már hagyományos
néptáncantológiát, ami igen színvonalas volt –
mint mindig.
Aztán megint csak a dolgos szerdai próbák, ami
kicsit megerőltető, de ugyanakkor szeretjük is,
bár Pali bácsink feltett szándéka, hogy a kalo-
taszegi táncok nekünk kimondottan jól fognak

állni – ha ugyan megtanuljuk valaha is!
A városi Duna-parti majálison termé-
szetesen ismét megpróbáltuk a nem túl
népes nézősereget kicsit megmozgatni
– bár ők inkább minket néztek volna.
Na de több nap, mint pizza!
Merthogy a tánc után az Akácos Marika
vendéglő tulajdonosai isteni pizzát,
gyrost, salátákat szolgáltak fel nekünk,
majd a játszótéri fagylaltozó tulajdono-

sai láttak vendégül mindannyi-
unkat egy szintén isteni fagyira!
Mindkét vendéglátó egységnek
nagyon szépen köszönjük e gáláns
felajánlást. Jövőre, veletek, ugyanitt!
Május 13-án a városi Helytörténeti
Gyűjtemény és Múzeum 10 éves
évfordulóján táncoltunk ismét, amit
szintén nagy örömmel vállaltunk. (Itt
a személyes kis ajándékon túl pedig
nagyon finom lapcsánkát kaptunk,
melyet az ÖTyE-klub asszonyai készí-
tettek most is.)

Május 20-án, Kiskunlacházán várnak bennünket
a már szintén hagyományos Összművészeti
Kiállítás és Vásár műsorára.
Június 4-én, Délegyházán pünkösdölünk, 10-én
a szigethalmi Városi Napok vendégei leszünk,
majd 24-én pedig a szokásos Szent Iván Éji
Tűzugrásra várja a Sziget Néptánc Egyesület az
érdeklődőket, a tűzön való átugrás bátor jelent-
kezőit. Mi ott leszünk!

Sziget Néptánc Egyesület vezetősége

Táncos hírek, táncos események

A helyi közösségekben a kiemelt szórakozási
formán kívül közösségteremtő alkalmak voltak
a táncos rendezvények, legfőképp a munkaal-
kalmak időszakában (aratás, szüret, fonók stb.),
ünnepekhez kötődve (farsang, májusfaállítás,
pünkösd, kenyérünnep, advent, karácsony). 
A különböző emberi sorsfordulók alkalmai is
helyet adtak a táncos mulatságra, mint a keresz-
telő, házasság, katonasorozás, temetés, stb. Az
ünnep mindig kiemelkedő esemény volt,
amelyet a közösségek szokásaikban hagyomá-
nyosan megtartottak.
Ezen alkalmak adtak lehetőséget a hagyomá-
nyok továbbörökítésére. Külön rendezvényeket
szerveztek a fiatalok, amelyek alkalmat adtak a
párválasztásra, udvarlásra. Sok helyen szülőktől
kérték ki a leánygyermeket a mulatságba. A
rendre külön bizottság felügyelt, a zenekar
felfogadása és a hely biztosítása is az ő felelős-
ségük volt. Szigorú rendben lehetett a táncban
részt venni. Voltak fizetős bálok, pl. az ún. bilé-
tás bál és a batyus bál. Igen igyekeznie kellett a
leánynak, hogy kelendő legyen a tánchoz, jól
kellett ropnia, hogy szívesen táncba vigyék. A
jól összeillőkből aztán kialakult a kapcsolat,
amely házassághoz is vezethetett. A férfiak a
táncaikat egyre jobban fejlesztették, mert a
lányoknak is az tetszett, aki kiváló táncos volt.
A tanulás hosszú folyamat volt, már gyermek-
korban megkezdődött a felnőttektől való elle-

séskor, majd külön a gyermekeknek vasárnap
délutánonként ún. pulyabált rendeztek, ahol
fejleszthették tudásukat.
Minden faluközösségben voltak kiemelkedő
tehetségű emberek, akik példát mutattak az új
generációnak. Volt, aki mesemondó énekes,
táncos, előtáncos volt.
A táncos alkalmakhoz zenészeket szerződtet-
tek, akik a zenei hagyományokat tudták ébren
tartani. Különböző vidékeken alakultak is kiváló
zenekarok, amelyeket távolabbi vidékekre is
szívesen meghívtak. Nem minden alkalomkor
volt zenekar, hanem a helyi adottságoknak
megfelelően csak egy-két hangszerrel adtak
talp alá valót, mint a duda, tekerőlant, klarinét,
tárogató, citera.
A családi ünnepségek során is táncalkalmak
voltak, mint disznóölés, keresztelő, születés- és
névnap.
Rendszeres volt a kukoricamorzsolás, tollfosztás
és a kenderfonás alkalmával is, ami az asszo-
nyok munkája volt. Egy nagyobb gazda házában
jöttek össze, ahol a fáradságos, monoton
munka pihenőjében énekelve, mesélgetve
töltötték az időt, amelyet a fiatal férfiak kihasz-
náltak és különböző tréfákkal szakítottak meg,
aztán kezdődött a közös mulatozás, amelynek
végén hazakísérték a kedveseiket. 
A csodálatos folklór így élhetett és maradhatott
fenn. A mai modern korban ezek a táncos alkal-

mak már nagyon leszűkültek, és a néptánc
elkorcsosult formáit láthatjuk. Fontos, hogy vala-
milyen szinten megtartsuk ezeket a táncokat.
A magyar néptáncmozgalom kiváló példát
mutat ennek a hagyománynak a megőrzésére.
Rengeteg gyermek ismerkedik meg a hagyo-
mánnyal és szórakozási formaként is alkal-
mazza, s életre szóló barátságok születnek,
közösségek jönnek létre, tartalmasan szóra-
kozva, egészséges életre nevelve.
A Felszállott a páva tehetségkutató versenyén
látható volt, micsoda fantasztikus erő rejlik a
néptáncban. Életformát, értéket teremt, identi-
tástudatot ad!
Ennek jegyében működik a szigethalmi Sziget
Néptánc Egyesület is. Évek óta próbálkozunk az
utánpótlást megteremteni, a helyi gyermekek-
kel megismertetni és megszerettetni a néptán-
cot. Az idén még nagyobb energiával állunk
neki, és lehetőséget biztosítunk utánpótlás
csoport létrehozására. 
Kiváló szakemberek tudják elvégezni ezt a
munkát, és a gyakorló helyet is tudjuk biztosítani.
A Sziget táncegyüttes próbáira szintén szívesen
látunk olyan felnőtt érdeklődőt is, aki érez
magában elhivatottságot, nem sajnálja az időt
és fáradságot!

Állami Népi Együttes örökös tagja,
egyesület- és művészeti vezető

Kakuk Pál

Értékteremtés vidáman
A tánc helye és szerepe a paraszti kultúrában –Mit jelent a hagyományápolás?
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Egyesületünk 2007. április 22. óta a Föld Napját
településtakarítással és szemétgyűjtéssel tiszteli
meg. Ez évben április 24-én végeztük e példa-
értékű tevékenységet. Bár nagyon sok esetben
megfogalmazódott, hogy kész, befejeztük,
mivel másnap ismét ott láttuk a sok szemetet,
a sok-sok év alatti tapasztalat egyre pozitívabb.
Nem is adjuk fel, hisz ha mi nem vállaljuk ezt a
munkát, akkor ki? 
Talán mégis van remény – ezekkel a gondola-
tokkal biztattam mindenkit, hisz ez a mi ottho-
nunk, ez a mi városunk, nekünk kell példát
mutatnunk, remélve, hogy egyszer értékelni is
fogják. Most jutottunk el oda, hogy igen, van

értelme a munkánknak. Április 24-én 119 részt-
vevővel (ebből 92 gyerek és 27 felnőtt) vállaltuk
szorgos ügyességgel a településtakarítást.
Városunkban 16 utcát sikerült végig pásztáz-
nunk, és 55 zsák szemetet összegyűjteni.
Régebben 5 utcából szedtünk 85 zsákkal. Igen,
itt a remény! Jó érzés volt tapasztalni, hogy a
lakosok egyre környezettudatosabbá válnak és
értékelik ezt a tevékenységet. Nagy öröm volt
számomra, hogy az óvodások is lelkesen szor-
goskodtak egyes utcákban. Ez azért jó, mert pici
korban tapasztalják, hogy a környezet tiszta-
sága nagyon fontos, és talán a szülőkre is van
hatás. 
Az egyesület elnökeként
köszönöm a több éve
együttműködő iskolák,
óvodák, felnőttek és
egyesületünk tagjainak
munkáját: a Szent István
Általános Iskolának, Nád
Béla tanár úrnak, Konta
Gabinak, Széchenyi István
Általános Iskolából Lillá-
nak és orsinak s Tasnádi
Tünde óvodavezetőnek,
hogy a tagóvodákból
lelkes kísérőkkel ügyes

csapatokat küldött.
Köszönöm továbbá
Rózsikának, Bélának,
Erzsikének, Aninak,
Mariannak, Lajosnak,Jusz-
tinának, Regényinek,a VSZK-ból Jakab Juditnak
és a megörökítőknek, Timinek és Dominak.
A települést járva látom, hogy a Szabadkai
utcába kihelyezett levendulák szépen ápoltak,
gondozottak, ezért külön köszönet, hisz itt is
van remény a folytatásra.
A továbbiakban nagyon jó erőt, egészséget és
sok szépítő munkát kívánok!

Regényiné Aranka elnök

Tisztábbá tettük városunkat
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Egyszerűség és 
kreativitás

„Amíg elkészül, beépül az ajándékba 
a szereteted is”

A cikk alcímét Kálnay Adélnak az ajándé-
kozás szépségéről írt idézetéből vettem,
melyet Földiné Láng Julianna óvodapeda-
gógus, a szigethalmi Sárga tagóvoda
dolgozója írt a szigethalmi könyvtárban
rendezett kiállításának mottójaként. A
kiállítás anyagát Julianna és lánya, Földi
Ágnes munkája alkotja, aki a Kék tag -
óvoda óvodapedagógusa.

Julianna 19 évig volt gyermekorvos mellett
asszisztens, munkahelyét mindig szívesen
dekorálta. A főiskola elvégzése után 5 éve
pályát módosított, és óvodapedagógus-
ként Szigethalmon helyezkedett el.

Ágnes már gyerekkorában is sűrűn járt
kézműves szakkörbe és táborokba is, ahol
ezt a szép foglalkozást szakképzett okta-
tók szerettették meg vele. A gyertyaön-
tést, a mézeskalács figurák készítését,
vagy akár a nemezelést már iskolás korá-
ban gyakorolta, jelenleg óvodapedagógus-
ként naponta adja át tudását óvodásainak
édesanyjával együtt. 

Könyvtárunk dolgozói nem először adnak
helyt városunk festőinek, képzőművésze-
inek egy-egy értékes kiállítás erejéig. A
most elhelyezett tárgyakon az egyszerű-
ség és színes megjelenés miatt gyakran
akad meg a látogatók szeme a tetszetős
tárgyakon. A csendeskönyvek és a fali
foglalkoztatók a gyermekek fejlesztésének
céljából készültek, amelyeket szívesen
használnak az óvodában. A hangsúly az
egyszerűségen, a színeken és a kreativitá-
son van. Egy hétköznapi kispárna a rávar-
rott színes mintákkal, figurákkal nagyon
szépen mutat a kisebb-nagyobb falvédők
és más munkák mellett. Ezek is lehetnek
azon szép, örömmel és sok ötlettel készí-
tett ajándékok, melyekkel meglephetjük
szeretteinket. 

Köszönjük Juliannának és Ágnesnek a szép
munkákat, a könyvtár igazgatójának,
Luttenberger Katalinnak a szervezést és a
megjelenési lehetőséget.

Veér Jenő

1-én (csütörtökön): Sakk 16.15-kor

2-án (pénteken): Kisbogár baba-mama foglalkozás
10 órától

3-án (szombaton): Mesekuckó 10 órától
3-ig megtekinthető az Édesanyák Klubja
„Régi szakácskönyv és kötény” kiállítása.
8-án (csütörtökön): Sakk 16.15-kor

9-én (pénteken): Kisbogár baba-mama foglalkozás
10 órától

10-én (szombaton): Kisbogár ZENEOVI 
10 órától
15-én (csütörtökön): Sakk 16.15-kor

16-án (pénteken): Kisbogár baba-mama foglalko-
zás 10 órától

17-én (szombaton): Mara néni játszóháza 
10 órától

22-én (csütörtökön): Sakk 16.15-kor

23-én (pénteken): Kisbogár baba-mama foglalko-
zás 10 órától

24-én (szombaton): Kisbogár ZENEOVI 
10 órától

29-én (csütörtökön): Sakk 16.15-kor

30-án (pénteken): Kisbogár baba-mama foglalko-
zás 10 órától

Júniusban a könyvtárban

Törvényi előírás szerint, kötelező leltározási munkák miatt a könyvtár
július 15-től szeptember 18-ig zárva lesz! 

Nyitás: szeptember 19-én, kedden 12 órakor.
(A leltár miatti kölcsönzési szünetre kétszer annyi könyvet adunk ki 

június 1. és július 14. között, hogy Önök ne maradjanak nyári olvasmányélmények nélkül!)
Megértésüket köszönjük!

Testvérvárosi
találkozó

rajzversennyel

Szigethalmi iskolások is elkísérték
az önkormányzat küldöttségét
Jaworznóba, hogy a testvérváros-
ban rendezett művészeti találko-
zón részt vegyenek. Miközben a
gyerekek a városházáról készítet-
tek rajzot, a felnőttek már a jövő
évi programokat egyeztették. 

A Fit Dance Sport-és Táncklub Közhasznú
Egyesület versenyzői – a ritmuscsapatok
kétfordulós bajnokságán – 13 koreográfiával
kvalifikáltak a Zágrábi Nemzetközi Táncver-
senyre.
A megmérettetésre május 6-án került sor,
melynek eredményeként 7 arany, 4 ezüst, 1
bronz és egy 4. helyezést értek el akrobatikus
tánc (fitnesz) és open kategóriában.
A horvátországi EB-ről az olaszországi VB-re
lehetett kvalifikálni. Az egyesület 11 produkci-
óval képviseli városunkat az október 21-22-i
Római Világbajnokságon.
Kvalifikált versenyzőink: Béres-osztermann
Nikolett, Sándor Krisztina, Maróti Lili, valamint
Csattos Vivien, Gere Brigitta, Sipos Dorina, Tóth
Alexandra, a Széchenyi István Általános Iskola
tanulói, továbbá Földeák Ninetta, Ahmad Alina,
Ahmad Medina, Szilágyi Bettina a Szent István
Általános Iskola tanulói.

Büszkeséggel tölt el, hogy egyesületünk és
tanítványaink évről évre látványos fejlődést és
egyre nagyobb sikereket érnek el. 
Köszönöm az edzők kiváló munkáját, a gyere-
kek elhivatottságát, s a szülők és Szigethalom
Város Önkormányzatának támogatását! Sike-
rünk ebben rejlik: közösen, közös erővel. 

Molnár Szilvia
elnök

Fit Dance SE

Szigethalmi sikerek Zágrábban
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Szuflások a füleki krosszfutáson
A Szufla 4 fős csapattal képviselte Szigethalmot
szlovákiai testvérvárosunkban, a füleki krossz-
futáson május 6-án.
A 13 km-es hosszútávra neveztünk, ami délután
4-kor rajtolt, így volt időnk városnézésre és a
város jelképének számító középkori várrom
bejárására is.
Vendéglátóink a vár tövében kialakított kényel-
mes turistaházban szállásoltak el bennünket,
ahonnan közvetlenül a várra és az ott zajló
gulyásfőző versenyre láttunk rá.
Nyugdíjasok, cserkészek, céges csapatok főzték

a finoman illatozó gulyásokat, míg mi
megmásztuk a vár sok szintjét.
A rajtcsomagok átvételekor megtudtuk, hogy a
célba érés után gulyásparti lesz, frissítőnek
pedig Kofolát kapunk, ezt a gyógynövénnyel
felturbózott szlovák kólafajtát. Így volt ösztön-
zés a táv második felében, amikor már kezdtünk
fáradni a sok dombra föl-le futástól.
Először végig szurkoltuk a kisiskolások stadion-
körének rajtját és beérkezését, aztán mi is elin-
dultunk. A városkában megtett kisebb félkört
követően áthaladtunk a síneken is, kijutottunk

a füleki medencét körbefogó dombok
közé. Gyönyörű volt a táj, repcemezők és
legelők között kocogtunk. A szlovák és
cseh futókon kívül sok magyar résztvevő
is volt, Szécsényből és Salgótarjánból. 
Csapatunk leggyorsabb futója Kormány
Laci volt, közülünk ő érte el a legjobb
helyezést, 10. lett az erős helyi mezőny-
ben 57 perces teljesítési idejével. E sorok
írójának 1,5-szer több időre volt szüksége
a dimbes-dombos, helyenként sáros
terepen a 13 km teljesítéséhez: az 1:31 idő

a 68. helyezést jelentette. Károlyi Gábor 1:37,
Király Zsuzsi pedig 1:42 óra alatt gyűrte le a
távot.
A gulyásparti közben emlékeztettük a füleki
futókat, hogy várjuk őket júliusi akadályfutá-
sunkra és az augusztusi Szufla futófesztiválra.
Köszönjük a versenymeghívást és szállást Fülek
városának, az utazási támogatást Szigethalom
városának és a Városi Szabadidőközpontnak.

Szabó Piroska

Gyere Te is Kajakozni!

Ha elmúltál 8, de nem vagy még 12, 

és tudsz úszni, akkor Téged is vár a 

Kis-Duna Sportegyesület

315 Szigethalom, Duna-sziget

Kapcsolattartó: Angyal Brigitta
Tel.: + 36 20 231 7573

Minden fontos információ
megtalálható a www.kdse.hu

oldalon!!!

Szigethalmi Híradó ingyenes önkormányzati havilap
Felelôs szerkesztô: Vereckei Zoltán 

Felelős kiadó: Szigethalom Város Önkormányzata
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 megjelenését.  A szerkesztô a
cikkeket rövidítheti, szerkesztheti úgy, hogy azok tartalma ne változzon.)

Következő lapzárta: június 20.
Megjelenés: július eleje.

Hirdetések megrendelése, befizetése: 
polgármesteri hivatal pénztára, 

Kossuth L. u. 10.

Antal Szofi 5. o. Táncos vegyes technika PEMZLI SULI
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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, 06/70-882-8599
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-házá-
ban fogadja az alábbi napokon és időben: 
Kedd: 8-2, csütörtök: 14-18
Telefon: 06/40-38-38-38

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBÁK BEJELENTÉSE
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 kapcsola-
tos 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     (0-24 órában hívható)
Tököli kirendeltség: Kedd:  8-16; Csütörtök: 10-18;
Szigetszentmiklósi kirendeltség: Hétfő-Szerda-Péntek 8-12

DPMV Zrt.: 06/29-340-010 (0-24 órában hívható)

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

Sok ám a tennivalónk június havában! Tudom
persze: valami ilyesmit írtam májusban is. Mitévő
legyek, ilyen a kertészélet. Beléptünk tehát az első
nyári hónapba.
Ami a vegyszeres növényvédelmet illeti, a
rovarirtáshoz egyre kevésbé tudunk felszívódó
szereket használni, hiszen ezek hosszú
élelmezésegészségügyi várakozási idővel
üzemelnek, mi pedig szüretelni készülünk
gyümölcseinkből, zöldségeinkből. Védekezzünk a
gombabetegségek ellen is vadul. Részletekre most
nem térnék ki, mert az igen terjedelmes lenne.
Fontosnak tartom viszont megemlíteni a
gyümölcsritkítás nevű tevékenységet. Ne engedjük,
hogy túlzottan sok gyümölcsöt érleljenek fáink. A
kajszi és az őszi hajlamos leginkább erre. Ha hagyjuk
beérni az összes termést, akkor apró szemű

barackjaink lesznek és, az ágak egy része is letörhet.
Virágágyásba, ládába bátran ültethetjük a muskátlit
és az egynyári virágokat,  most már hátha nem jön
fagy.
A mediterrán növények kimehetnek a teleltető
helyről a szabadba.
A gyepet kaszáljuk, a kerítésen kívül három méter
is a mienk, öntözzük, használhatunk kérszíkű
gyomirtót is, ha nagyon szép füvet szeretnénk.
Ha karfiolunkban virágkezdeményt látunk, takarjuk
be a saját levelével, akkor marad szép fehér a virág.
Azonban ne csak a munkát nézzük a kertben!
Eszegessük az újhagymát, a szamócát, a korai
cseresznyét, meggyet. Gyönyörködjünk a kora nyári
évelők és cserjék virágaiban, illatában.
Szép júniust kíván!

Gyomkereső

Programok a VSZK-ban
HÉTFŐ: • Nyugdíjas torna (Ny) 15:00-16:00 • Vitál torna (Gy) 17:00-18:00 •  Irodalmi és Képzőművész Asztal-

társaság (F, Ny) minden hónap első hétfő 17:00-20:00 • Anonim Alkoholisták (F, Ny) 18:00-19:00 
• Zumba sztepp (F) 19:30-20:30

KEDD: • Falugazdász 13:00-16:00 • Nyugdíjasok Baráti Köre (Ny) minden páratlan héten 15:00 -18:00 
• Kulturális Baráti Kör (F, Ny) minden páros hónap első kedd 15:30-19:00 • Iskolára hangoló (Gy)
16:00-18:00 • Zumba (F) 18:00-19:00 • Etka jóga (F, Ny) 19:00-20:30

SZERDA: • Baba-mama klub (Gy) 10:00-12:00 • 4M Dance Company modern tánc (Gy) 16:00-17:00 • Iskolára
hangoló (Gy) 16:00-18:00 • Rózsa Gobelin (F, Ny) 16:00-18:00 • Felnőttképzés (F) 16:00-20:00 • Kids
Club (Gy) 17:00-18:45 • ReGeneráció Alapítvány (Gy, F, Ny) 19:00-20:30 • Zumba strong (F) 19:30-20:30

CSÜTÖRTÖK: • Vidám Nyugdíjasok (Ny) minden páros hét 15:00-20:00 • Vitál torna (Gy) 17:00-18:00 
• Zumba (F) 18:00-19:00

PÉNTEK: • 4M Dance Company modern tánc (Gy) 16:00-17:00 • Alakformáló torna (F) 17:00-18:00 • Felnőtt-
képzés (F) 15:00-19:00

SZOMBAT: • Felnőttképzés (F) 8:00-13:00 • Szertorna (Gy) 8:30-11:00 • Jóga-Móka (Gy) 11:00-12:00

VASÁRNAP: • oPGyH istentisztelet (Gy, F, Ny) 9:00-13:00

Gyerek (Gy), Felnőtt (F), Nyugdíjas (Ny)     •     Sort u. 4.     •     info@vszk.eu; 24/889-229; 70/379-6356

Idén negyedik alkalommal rendeztük meg Szigethalmon a szabadtéri minősítő
gyerekügyességi lovasversenyt. 136 start, 50 gyerek, 10 egyesület képviseltette
magát a sportpályán. Az idő egész nap borús, kissé szeles volt, de ez sem szegte
kedvét a versenyzőknek.
Szigethalmi lovasok eredményei, kezdő kategória: Németh Anna – Zeusz 3 db
hibátlan pálya. Dalmady Réka – Kóci, Zeusz 3. hely. 
Könnyű kategória: Kardos Réka – Rubin 2. és 4 hely. Gyurcsik Éva – Bonty 6. hely.
Csaba Janka – Ági 4. hely. Nehéz kategória: Bolega Réka – Bonty 1 hely. Sámuel
Ramóna – Janó, nagyló és nagyló nyílt 1 hely. Kalános Éva

Tisztelt kertrajongók
Gyurcsik Éva, Csaba Janka, Bolega Réka Sámuel Ramóna Janó Kezdő kategória, edző Molnár Anikó

Kardos Réka

Lovasverseny gyerekeknek


