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Elismerések az áldozatos munkáért

A tíz éves Szivárvány Bölcsőde, valamint az
ugyancsak 2007-ben épített Narancssárga Óvoda
múltját (részletesen lásd júliusi lapszámunkat)
idézte fel először Kenesei–Holics Réka műsorve-
zető, amelyet Fáki László civileket méltató
beszéde követett.

Mint a polgármester elmondta, minden közösség
életében nagy jelentőséggel bír, hogy az emberek
fontosnak érezzék a közösség dolgait. Minden
közösség akkor működik, ha minél többen kiveszik
a részüket a közösségért végzett munkából, ezért
óriási érték a közösségért végzett munka. A máso-

kért ingyen végzett munka is érték, amely akár
pénzre is fordítható. Ha pedig pénzre fordítható,
akkor az nem kerül a közösségnek további pénzébe.
A város első embere hangsúlyozta: már másod-
szor kérték meg a civil szervezeteket, tegyenek
javaslatot arra, kiknek köszönjék meg az eddig
végzett önkéntes munkát. Azt kérték, hogy olyan
emberekre tegyenek javaslatot, akik több civil
szervezet, több városi rendezvény munkáját is
segítik. 

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját
Szigethalom Város Szent István napi 

ünnepi megemlékezésére
2017. augusztus 20-án (vasárnap).

Program
8:30 Ünnepi szentmise a római katolikus templomban (Kossuth L. u.)
9:00 Templombúcsú a görög katolikus Szent István kápolnában (Sugár u.)

10:00 Agape (szeretetvendégség) a görög katolikus kápolnánál
11:00 Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Szent István

szobornál (Szabadkai u.)
Ünnepi beszédet mond: Fáki László polgármester
Közremûködnek: egyházak képviselôi

Kontra Marika Szvita
Sziget Néptánc Egyesület

További információ: 24/889-229; 70/379-6356; info@vszk.eu; www.vszk.eu

A kiválasztott
Olasz top trénerek hívtak meg egy szigethalmi
ifjú labdarúgó tehetséget, Jász Gergőt két másik
magyar kortársával együtt egy olaszországi
futballtáborba. A fiatalok előtt ezzel új távlatok
nyílhatnak meg a foci világában. A nemzetközi
program fővédnöke minden idők egyik legsike-
resebb olasz focistája, Paolo Rossi.

folytatás a 2–3. oldalon

Írásunk a 13. oldalon

Városi elismerések átadásával egybekötött ünnepélyes testületi ülést tartott Szigetha-
lom Város Képviselő-testülete június elején. Az önkormányzat civilek, sportolók és intéz-
ményi alkalmazottak munkáját jutalmazta. A Szigethalom díszpolgára kitüntető címet
Regényi Tiborné kapta.
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Ennek szellemében Szigethalom Város képviselő-
testülete a következő személyeknek mondott
köszönetet elismerő oklevélben: Bálint Józsefné,
Bartha Julianna, Bata Ilona, Bencze Gézáné, Bogya
Károly, Bolla Éva, Bolyós Tiborné, Botlik Piroska,
Bucsi Józsefné, Búzás András, Csáki Béla, Csapó
Lajos, Cseke István, Cseke Istvánné, Cseke Margit,
Csurcsiáné Török Ilona, Denke Ibolya, Dercsényi
Éva, Domokos Ilona, Domonkos István, Egyed
Gyuláné, Farkas Pálné, Fischer Brigitta, Fischer
Györgyné, Jakab Judit, Káldi Zsuzsanna, Károlyiné
Szabó Piroska, Kancsár Ferencné, Kecskés Erika,
Kontra Marika Szvita, Krizsa István, Kürti Zoltán,
Kürti Zoltánné, Markó Tiborné, Marlin Erika,
Mesics Ildikó, Mihalik Zsoltné, Nagy László,
Nagyné Arnold Mária, Nagyné Kiss Katalin,
Novákné Kis Viktória, Papp Melinda, Pákózdi
László, Póczos Viktória, Regényi Tibor, Regényi
Tiborné, Rendek Imréné, Szabó Judit, Szabó
Magdolna, Szekszárdi István, Szekszárdi Istvánné,
Sziklavári Sándor, Sziklavári Sándorné, Szilágyi
István, Szilágyi Istvánné, Szilágyi Józsefné, Szitás
Imre, Szitás Imréné, Toldi Lídia, Tóth Józsefné,
Tuboly Bella, Vámossy Lászlóné, Veres Csernák
Mónika, Veres Zoltán.
A felsoroltakat továbbá Szigethalom Város Önkor-
mányzata szeptember elején egynapos füleki
buszkirándulásban részesíti. 
Ezt követően az intézményi dolgozók jutalmazása
következett. A polgármester előzetesen kitért
arra, hogy vannak olyan intézményeink, ahol
nagyon kis csapat dolgozik, és így nehéz lett volna
választani egy személyt kiválasztani, ezért ezeket
a kollégákat egy-egy közös ajándékkal lepik meg.
Ajándékot kapott a karbantartó- és közterü-
let-fenntartó csoport, a Nobilis Humán Szol-
gáltató Gyermekjóléti és Családsegítő, a
Hegedüs Géza Városi Könyvtár, a Városi
Szabadidőközpont, valamint a Szigethalmi
Egyesített Népjóléti Intézményhez tartozó
védőnői részleg.
Az év legjobb dolgozóit az intézményi dolgozók
választhatták ki maguk közül idén is. Eszerint a
Szigethalmi Szent István Általános Iskola
tantestületi döntése alapján 2017. év kiváló peda-
gógusa Piróth Ibolya lett.
A Szigethalmi Széchenyi István Általános
Iskola tantestületi döntése alapján 2017. év kiváló
pedagógusa Magyarné Huszár Ágnes.
A Négyszínvirág Óvoda pedagógusainak
döntése alapján 2017. év kiváló pedagógusa
Holczhauser Zsuzsanna.
A Négyszínvirág Óvoda pedagógiai munkát
segítőinek döntése alapján 2017. év kiváló közal-
kalmazottja Németh Erika.
A Szigethalmi Egyesített Népjóléti Intézmény
munkatársainak döntése alapján az év kiváló
közalkalmazottja Kocsis Istvánné.
A Nobilis Humán Szolgáltató bölcsődei munka-
társainak döntése alapján az év kiváló közalkal-
mazottja Kulcsárné Malinovszki Amaryl.
A Nebuló Közszolgálati Intézmény dolgozói-

nak döntése alapján az év kiváló közalkalma-
zottja Weinémer Tiborné.
Szigethalom Város Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőinek döntése alapján az év kiváló
köztisztviselője Törő Sándorné.
Az intézményi dolgozók jutalmazása után Fáki
László polgármester városi címeket és díjakat
adott át.

* * *
Szigethalom Város Önkormányzata 129/2017. (V.
23.) Kt. határozatával 2017-ben Ruschel Zsófiá-
nak adományozta a 14 év alatti kategóriában a
Szigethalom Sportolója díjat.
Ruschel Zsófia 2006. szeptember 6-án született
Budapesten. Jelenleg a tököli Weöres Sándor
Általános iskola 4/c. osztályos tanulója. Tanulmá-
nyi eredményei kitűnő és jeles. 2016-ban az iskola
mellett minden szombaton járt felvételi előkészí-
tőre, hogy ötödik évfolyamtól átvegyék a duna-
haraszti Hunyadi János Német Nemzetiségű Isko-
lába, ahol szeptembertől folytatja tanulmányait.
Emellett kevesebbet versenyzett, de eredményei
kiválóak maradtak. Osztálytársai nagyon szeretik,
népszerű az iskolában, jólelkű és szeret a kiseb-
bekkel foglalkozni. Hobbija a kempo mellett, hogy
szívesen olvas, falja a regényeket.

Eredményei
2014, Érmihályfalva Kupa (Románia), 1. helyezés
2015, Emlékverseny, világkupa, 1. helyezés
2015, Érmihályfalva Kupa (Románia), 1. helyezés
2015, Shorai-Do Kupa (Németország), 1. helyezés
2016, Emlékverseny világkupa, 2x 1. helyezés,
2017, Emlékverseny, világ kupa, 1., 2., és 3. helyezés,
2017, Bicske kupa, magyar bajnokság, 2., 3.
helyezés, 
A 11 éves Ruschel Zsófia összesen 8 arany, 32
ezüst és 14 bronzérem tulajdonosa!

* * *
Szigethalom Város Önkormányzata 129/2017. (V.
23.) Kt. határozatával 2017-ben Budai Kovács
Marcellnek adományozta a 14-18 év közötti
kategóriában a Szigethalom Sportolója díjat.
Budai Kovács Marcell birkózó 2001. december
30-án született Budapesten. Az első négy osztályt
a Szigethalmi Szent István Általános Iskolában
járta. Jelenleg a szigetszentmiklósi Batthyány
Kázmér Gimnázium tanulója. Sportolás mellett az
iskolába is kitűnő tanuló.

Eredményei:
Serdülő rangsorverseny, Szentes, 2015. október,
szabadfogás, 1. helyezés
Serdülő Diákolimpia, Tiszakécske, 2015. november,
szabadfogás, 1. helyezés
Serdülő országos bajnokság, Püspökladány,
szabadfogás, 1. helyezés
Serdülő csapatbajnokság, Tokod, 2016. február,
kötött fogás, 1. helyezés
Kadet rangsor válogató, Kaposvár, 2016. március,
szabadfogás 1. helyezés
Kadet rangos válogató, Kecskemét, 2016. április,

szabadfogás 1. helyezés
Serdülő Diákolimpia, ESMTK, 2016. április, kötött
fogás, 1. helyezés
Serdülő országos bajnokság, Tatabánya, szabad-
fogás, 2016. május, 1. helyezés
Serdülő rangsor Szigetszentmiklós, Sziget SC,
2016. október, szabadfogás, 1. helyezés
Serdülő országos bajnokság, Tiszakécske, 2016.
november, szabadfogás, 1. helyezés
Flatz Open, Németország, 2017. február, szabad-
fogás, 3. helyezés
Kadet rangsor válogató, Kiskunhalas, 2017.
március szabadfogás 1. helyezés
2016. szabadfogású utánpótlás birkózója, korked-
vezménnyel egy korosztállyal feljebb versenyez!
Magyar válogatott, jelenleg is edzőtáborban
készül a versenyre. 

* * *

Szigethalom Város Önkormányzata 129/2017. (V.
23.) Kt. határozatával Török-Ilyés Lászlónak
adományozta a 18 év feletti aktív kategóriában a
Szigethalom Sportolója díjat.
Török-Ilyés László Szigetszentmiklóson él felesé-
gével, akivel három gyermeket nevelnek. A
Halásztelki Bocskai István Református Oktatási
Központ általános iskolájában dolgozik, biológia-
testnevelés szakos tanár, illetve osztályfőnök.
2014 óta tagja a Szigethalmi Ultrafutók Egyesüle-
tének.

Eredményei: 
1997 Quadriathlon hosszú távú világbajnokság 2.
hely junior, 13. felnőtt korcsoportban, 
2004 Ironman, Nagyatád, 10. helyezés,
2005 Ironman, Nagyatád, 6. helyezés, 
2009 Dupla Ironman, Világkupa futam, Bonyhád,
4. helyezés
Dupla Ironmann országos bajnokság, 1. helyezés
2010 Dupla Ironman, VB 5. helyezés
Dupla Ironman OB, 1. helyezés 
2014 6 órás OB, 1. helyezés
Optivita 12 órás futás, Budapest, 1. helyezés
Optivita 24 órás, Kecskemét 2. helyezés
Optivita összetett, 3. helyezés,
2015. Magyar Nemzeti Válogatott tagság, 
24 órás VB Torino, 51. helyezés, nemzetközi ,,B"
szint (220.6 km/24 óra), 
Európa Bajnokság, 41. helyezés, 
Csapat világbajnokság 11, Spartathlon célba érés
(114.). 
2016: Spartathlon célba érés; 
Optivita Velence, 6 órás futam 1. helyezés
Éjszakai félmaraton, Budapest 
Városliget, abszolút 1. helyezés 
2017-re a világbajnokságon való részvétel és a
Spartathlon a terv, melyhez kitartást, sikeres
felkészülést, erőt és egészséget kívánunk!
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Szigethalom Város Önkormányzata 129/2017. (V.
23.) Kt. határozatával 2017-ben Lovász Gábor-
nak adományozta a 18 év feletti senior kategó-
riában a Szigethalom Sportolója díjat.
Lovász Gábor harcművészeti pályafutása 1976-
ban judóval indult, amit karate, majd kick-box
követett. 1987-ben kezdett foglalkozni kempóval,
és ez a „szerelem” a mai napig tart. Versenyzői
pályája a kick-box-os időben indult, és azóta is
folyamatos. 
Edzői pályája 1983-ban kezdődött. Innen kezdve
számtalan gyermek és felnőtt fordult meg edzé-
sein. Mostanra már néhány régi tanítvány gyer-
meke is hozzá jár edzésre.
Családjával 2006-ban költözött Budapestről
Szigethalomra, és a már meglévő budapesti edzé-
sek mellett először Halásztelken, majd Szigethal-
mon, a Városi Szabadidőközpontban tartott
edzéseket.
2008-ban megszületett Adrienn nevű gyermeke,
és ezzel egy időben a budapesti edzéseket átadta
egyik haladó tanítványának.
Korábban más egyesületek színeiben zajlottak az
általa tartott edzések, de 2009-ben hivatalosan
is bejegyezték saját egyesületét, a Dojo Lovász
Sport és Kulturális Egyesületet, melynek elnöke
és vezető edzője is. A sikereket számtalan saját
és a csapattagok által nyert egyéni eredmény és
csapatkupák fémjelzik, valamint nem egy díjazott
neve szerepel már a polgármesteri hivatal dicső-
ségfalába vésett márványtéglán.
Az egészséges gyerekek és felnőttek részére
tartott edzések mellett egy másik fontos dolog
is része lett az életének, mivel mindig tenni akart
valamit a fogyatékkal élőkért.
2011-ben lehetősége adódott, hogy a Szigethalmi
Egyesített Népjóléti Intézményben tartson edzé-
seket sérült fiatalok részére, melyeket azóta is
térítésmentesen végez.
Mostanra már sikerült olyan szintet elérnie
néhány ottani tanítvánnyal, hogy versenyzői
csapatot is felállítottak. Idén létrejött egy jól
működő munkakapcsolat a fogyatékkal élők
nemzetközi karate szervezetével, így már komo-
lyabb versenyeken részt vehetnek külföldön is.
A Hun Kempo Kai Szövetség Elnöke, technikai
vezetője, a United World Sport Kempo Federation
(Sportkempo világszövetség) etikai bizottságá-
nak tagja.

Eredményei:
18 világbajnoki arany,
12 Európa bajnoki arany
24 nemzetközi első helyezés
Számos második és harmadik helyezés világbaj-
nokságon, Európa Bajnokságon és nemzetközi
versenyeken
2017-ben eddig: 2 VB arany és 1 bronzérem.

Szigethalom Város Önkormányzata 129/2017. (V.
23.) Kt. határozatával Szigethalmi Polgárőr
Egyesületnek adományozta 2017-ben a Sziget-
halom Településfejlesztéséért díjat.
A Szigethalmi Polgárőr Egyesület 1991-ben alakult,
majd többszöri átalakulás után 2007-ben teljesen
megújult. Tagjai önkéntesen vállalták, vállalják a
járőrszolgálatot.
Reggelente az iskolák előtt segítik a gyerekeknek
a biztonságos közlekedést, együttműködnek a
rendőrséggel, hogy minél több bűncselekményt
tudjanak megelőzni, felderíteni. 
A Szomszédok Egymásért program kezdeménye-
zői városunkban. Fontosnak tarják a környezet-
védelmet. A város lakói biztonságának védelme
mellett állandó segítőik a városi rendezvények-
nek, ahol biztosítják a forgalomirányítást. 
Éveken keresztül tartottak kistérségi polgárőr
találkozót, ahová meghívták a környékbeli pol -
gárőr egyesületeket. Főzőverseny mellett megbe-
szélték az aktuális eseményeket, újdonságokat és
tapasztalatot cseréltek. Napjainkban jótékonysági
gyűjtéseken is részt vesznek.
Tevékenységük követendő példa településünk
minden lakója számára.

* * *
Szigethalom Város Önkormányzata 129/2017. (V.
23.) Kt. határozatával Markó Tiborné részére
adományozta a Szigethalom Közösségi Életért
címet 2017-ben.
Markó Tiborné 1956-ban született Nyírbátorban.
1980 óta szigethalmi lakos. 1988-tól a Szigethalmi
Széchenyi István Általános Iskolában dolgozott
tanítóként, majd 2015-ben kezdte meg nyugdíjas
éveit. Jelenleg óraadóként dolgozik az iskolában.
Munkájának színvonalát folyamatos önképzéssel
igyekezett emelni, rendszeresen részt vett tovább-
képzéseken. Nevéhez fűződik az iskolaotthonos
rendszer bevezetése az intézményben. 
A tanulók nevelésén-oktatásán túl sok időt fordított
műsorok szervezésére, a gyermekvédelmi feladatok
ellátására, mentori tevékenységekre és pedagógiai
asszisztensképzésben való részvételre is.
Hosszú éveken keresztül látta el a gyermekvé-
delmi felelősi teendőket, segítve a rászoruló,
hátrányos helyzetű tanulókat. Rendszeresen elké-
szítette a város számára a gyermekvédelmi
munkáról szóló éves beszámolót. 
A Szigethalmon 1999-ben megalakult Gyermek-
barátok Baráti Körének alapító tagja, 2007-től a
vezetője. Az évek során számos kiemelkedő prog-
ramot szervezett és bonyolított le helyi és orszá-
gos szinten egyaránt, a saját és környező telepü-
lések lakóinak megelégedésére. 
Nyáron táborozásokat szervez Bonyán, ahová
évek óta a jaworznói testvérvárosból is vendégül
látja a gyermeket.
Évek óta szervezője a Mikulás ünnepségnek, a
városi gyermeknapnak, de lehetne még hosszan
sorolni a színvonalas, a gyermekeket és családo-
kat vonzó, igényes programokat. 
2002-ben Kiváló Pedagógus díjban részesült.

2007-ben az Év tanára díjjal is jutalmazták peda-
gógusi tevékenységét.
Nagy munkabírású, igényes pedagógus, munkáját
családja támogatásával végezte. Példaértékű
oktató-nevelő munkája, emberi magatartása,
eddigi szakmai sikerei alapján, a közösségért foly-
tatott odaadó, szolgálatkész tevékenysége alap-
ján méltó arra, hogy Szigethalom Közösségi Élet-
éért díjban részesüljön. 

* * *
Szigethalom Város Önkormányzata 129/2017. (V.
23.) Kt. határozatával Regényi Tibornénak
adományozta 2017-ben a Szigethalom Díszpol-
gára díjat.
Regényi Tiborné, mindenki Aranka nénije 1972 óta
Szigethalmon él.
1972-2010 között tanácstag, illetve képviselő, 2006-
2010 között az egészségügyi és népjóléti bizottság
elnöke volt. Az évtizedek alatt tenni akarásával,
szorgalmával, lelkiismeretes segítőkészségével
nagy részt vállalt városunk fejlesztésében.
2004-ben megalapította a Szigethalmi Zöldháló
Egyesületet, amellyel a településünkön a fásítást
és virágültetést végzik minden évben.
A kistérség környezetvédelmi civil szervezeteivel
összefogva, az ő szervezésével rendezik minden
év április 22-én, a Föld napja alkalmából a szemét-
szedést és takarítást. A tevékenységbe bevonta az
iskolákat és az óvodákat is, ezzel példát mutatva
a gyerekeknek a környezetvédelem fontosságára,
melyet már pici korban megtanulhatnak.
Csatlakozott a TE-SZEDD mozgalomhoz is.
2007 óta tagja az Alkotók, Művészek, Művészet-
pártolók Egyesületének, és március 15-én megren-
dezte az első virágkiállítást, „Rügyfakadás és
virágkiállítás” néven, mely azóta már hagyomány-
nyá vált, egyre több kiállítóval.
Tíz éve rendezi meg a „Szép kertek, rendezett
porták, szebb Szigethalomért” városszépítő ver -
senyt.
Szigethalom város Virágos Magyarországért
pályázatának minden évben lelkes segítője és
támogatója, oroszlánrészt vállalva a delegáció
fogadásában és a település bemutatásában.
Szívén viseli, hogy lakókörnyezetünk virágos és
tiszta legyen.
2012-ben a Privát Klímaszabályzási Mozgalom
kadétja lett, melynek keretében Szigethalom
minden intézményének, Ecser községnek és az
olaszországi La Speziába is adományozott egy-
egy smaragd fát. 
Városunk mindkét iskolájában évek óta a környe-
zetvédelmi verseny zsűrielnöke, ahol nem csak az
első három helyezetett jutalmazza meg, ha nem
az összes versenyzőnek és a felkészítő tanárok-
nak is készít ajándékot.
A város rendezvényeit és a helyi civilszervezete-
ket, a kiállításokat is támogatja süteményekkel és
üdítőkkel.
Szolgálatkész, odaadó munkássága, lelkes segítő-
készsége, az emberekhez való hozzáállása, a váro-
sért végzett tevékenységei példamutatóak. 
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Sokszor kap a képviselő-testület olyan észrevéte-
leket, hogy bizonyos esetekben valamit máshogy
kellene csinálnunk. Például mi mindenre kellene
pályázni, mert bezzeg az ország más részein ez
meg az is van. Ilyenkor mindig el kell mondanom
azt, hogy a Közép-Magyarországi Régióban
sokkal kisebbek a pályázati lehetőségek, mint a
fejletlenebb régiókban (pl. Észak-Magyarországi
Régió, Észak-Alföldi Régió). És akkor még nem is
beszéltünk a saját anyagi lehetőségeinkről. A mi
régiónkban kiírt pályázatokhoz jellemzően maga-
sabb önerő is szükséges. De mindettől függetle-
nül, amire lehet, arra pályázunk is. 
Azt gondolom, a vázolt nehézségekhez képest
idén várhatóan nagyon sikeres évet zárhatunk
majd. A beadott legjelentősebb pályázatainkat
siker koronázta. Tavaly a Szabadkai utca felújí-
tásához sikerült 30 millió forintos támogatást

nyerni. Ráadásul – a nyilvános
közbeszerzésnek köszönhetően – az
előző ciklusban tervezett 100 milliós
árhoz képest 75 millió forintból
tudjuk befejezni az utat. Ez az önkor-
mányzat számára 45 millió forintos
önrészt jelent.
Sikeres volt a Szigethalmi Széchenyi
István Általános Iskola felújítására
benyújtott pályázatunk is. A 173
millió forint összköltségű projekthez
133 millió forint támogatást sikerült
nyernünk. A beruházás 40 millió forintos
önrészt igényel. A projekten belül kicseréljük az
iskola külső nyílászáróit, szigeteljük a homlok-
zatokat és a tetőszerkezetet, valamint napele-
meket helyezünk a tetőre, amelyek várhatóan
az áramköltségeket is jelentős mértékben

fogják csökkenteni. Bár már nem
az önkormányzat a fenntartója
és az üzemeltetője az iskolának,
a szigethalmi gyerekek miatt
mégis fontos, hogy az épület
megújuljon.
A legújabb pályázati sikerünk a
Közép-Magyarországra kiírt út -
felújítási pályázat, amelynek
összköltsége 76 millió forint,
amihez mindössze 3 millió forint
önrészt kell biztosítanunk. A
projekt keretében megújul a

József Attila utca (a Kossuth Lajos és a Petőfi
utca közötti szakasza), a Mátyás utca (a piac és
az Erdő utca közötti szakasza), valamint a Határ
utca (HÉV-sínek és a Béke utca közötti szaka-
sza). Erről a jó hírről nemrég kaptunk értesítést,
de reméljük, sikerül még ebben az évben elkez-
deni és befejezni a munkálatokat.
A fenti hírekhez hozzátenném még az idén
megvalósult Mű úti gyalogátkelő projektet, amit
ugyan nem pályázati támogatásból, hanem
Szigetszentmiklós város anyagi támogatásával
valósítottunk meg. A 20 millió forintnál kicsivel
többe kerülő kivitelezés 50 százalékát vállalta
magára Szigetszentmiklós.

Összességében tehát elmondhatjuk, hogy a
városi beruházások összege idén eléri a 344
millió forintot, amiből az elnyert támogatás és
hozzájárulás nagysága 246 millió, az önrész
pedig 98 millió. Természetesen ezek csak a
nagyobb összegű projektek, de örömmel mond-
hatom, hogy csak az idei évben annyit tudunk
majd fejleszteni, mint az előző ciklus négy
esztendejében összesen. Természetesen mindez
Bóna Zoltán országgyűlési képviselő úr együtt-
működésének, valamint az Összefogás Sziget-
halomért Egyesület képviselőinek is köszön-
hető, akik – mint köztudott – lemondtak a tisz-
teletdíjaikról.
A beruházások gyakorlati megvalósításához
annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy minden
ilyen nagyságrendű projekt esetében a megva-
lósítás során felmerülhetnek problémák. Lehet-
nek olyanok, amelyek csak fennakadásokat
okoznak (pl. saját ingatlan korlátozott elérhető-
ségét, vagy egy-egy út átmeneti lezárását),
vagy pedig amelyekre a tervező esetleg nem
gondolt (pl. a gyalogátkelőnél plusz víznyelőt
kellett építeni). Kérek mindenkit, hogy a fenn-
akadásokat türelemmel viselje, mert ezek csak
átmenetiek! A kivitelezés során tapasztalt eset-
leges problémákat ne az ott dolgozó munkások-
kal vitassák meg, hanem juttassák el a polgár-
mesteri hivatalba, a titkarsag@szigethalom.hu
címre. Minden eljuttatott panaszra rea gálunk és
a problémát meg is fogjuk oldani. 

Fáki László
polgármester

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

Sikeres pályázati évet zárhatunk
Idén a beruházások összege elérte a 344 millió forintot – Csaknem 100 milliós önrészt vállalt a város

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó
Központja, mint kéményseprő-ipari szerv
megküldte önkormányzatunknak a 2017. évi
kéményseprő-ipari sormunka ütemterveit
megyei bontásban.
Szigethalom Városban a sormunka tervezett
ideje július 15. és október 30. közé esik.

A kéményellenőrzéseket minden háztartásban,
munkanapokon reggel 8 és délután 16 óra
között tervezik elvégezni.
Az ütemezés és a tevékenység ellátásával
kapcsolatos minden további részletes információ
a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
honlapon elérhető.

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Kéményellenőrzés júliustól
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Összefoglaló a júniusi testületi ülésről

A képviselők elfogadták az első napirendi pontot,
amely szerint a testület a Helyi Építési Szabály-
zatot véleményeztetésre alkalmasnak találja.
Ezután a Települési Arculati Kézikönyv elké-
szítésére és az ehhez kapcsolódó rendeletek és
jogszabályi követelményeknek megfelelő egyez-
tetések lebonyolítására 950eFt + ÁFA összegben
a Poltrade Bt. Urban Landscape Design-nal szer-
ződés megkötéséről, valamint Krakler Judit
főépítészt – bruttó 280 899Ft + járulékai (55 618
Ft), összesen 336 517Ft összegben történő
megbízásáról döntöttek a képviselők.
A továbbiakban a Szigethalom 052/5 hrsz.-on
(volt laktanya), a Rákóczi út 149. mögött talál-
ható, jelenleg és a jövőben is kutyaiskolaként
funkcionáló területrész – Kovács Gyula
részére történő – használatba adását hagy-
ták jóvá. A használatba adás feltételeit, a
Szigethalmi Kutyatartók, Kutyatenyésztők és
Környezetvédők Egyesületével fennálló, eredeti-
leg 2017. november 1-én lejáró, de újabb 10 évre
megkötött szerződésben rögzítették. 
Ezt követően a testület arról határozott, hogy a
Szigethalom, Duna sor 41. szám alatti 3677/2
helyrajzi számú ingatlant Becz Péterné részére –
élelmiszerbolt kialakítása céljából – bérbe adja.
Szintén a Duna-parton, az ingatlanok telekha-
táraihoz igazítva, a tulajdonosok között
megosztották és értékesítették a Szigetha-
lom XX. utca 2-10. szám alatti ingatlanok
végeit és a Duna-part sétány közötti terü-
letet (Szigethalom 4118 hrsz.). Az értékesítés 12
286Ft/m2 eladási áron, összesen 8 637 058Ft
értékben történt.
A Hajmási Center II. Kft. vételi szándékát
jelezte a Szigethalom 5246/3 hrsz. ingatlan
megosztása után lehatárolt 2000 m2-es önkor-
mányzati területrészre. A képviselők úgy hatá-
roztak, hogy az önkormányzat 3000Ft/m2 áron,
6 000 000 (azaz hat millió) Ft értékben ajánlja
fel a területet megvásárlását a cégnek. Az érté-
kesítés létrejötte esetén a költségvetésbe befo-
lyó bevétel a szigethalmi Átjáró köz rendbeté-
telére fordítandó.
A következő napirendben elfogadták a civil
szervezetek és alapítványok, valamint a
sportszervezetek 2016. évi beszámolóját. 
Módosította és elfogadta a képviselő-testület a
2016. évi pénzmaradvány felosztását, majd
megalkotta az önkormányzat 2017. évi költ-
ségvetéséről szóló 5/2017. (I.31.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendeletét, mely-

nek főösszegei 152 548eFt-tal növekedtek, és
2 183 837eFt összegben fogadták el.
Jóváhagyták a Nobilis Humán Szolgáltató
előirányzat-módosítási kérelmét, amely
szerint a személyi jellegű és az ahhoz kapcso-
lódó közterhek kiadásainak előirányzata 392
840Ft-tal megemelkedett az önkormányzati
általános tartalékból.
Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-
testülete új rendeletet alkotott a hivatali helyi-
ségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés szabályairól és díjai-
ról, valamint az anyakönyvvezetőt megillető
díjazásról. 
Szigethalom Város Helyi Esélyegyenlőségi Prog-
ramja a 2017. évi felülvizsgálatát követően nem
változik. 
A képviselők döntésének megfelelően az önkor-
mányzat elvi hozzájárulását adta az Ervép Erdé-
szeti, Vadgazdálkodási és Építőipari Kft. által
létrehozni kívánt Szigethalmi Vadmentő
Központ kialakításához, egyben a Szigethalom
052/1 hrsz-ú ingatlanból – a döntés részét
képező vázrajz szerinti – területet is rendelke-
zésére bocsájtotta.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy a Szigethalom, Zerge utca, Zerge
köz csapadékvíz elvezetésének megoldása,
valamint az ehhez kapcsolódó útfelület kialakí-
tási munkálatok elvégzése érdekében a Bitunova
Kft-vel, 2 266 700Ft + ÁFA, azaz 2 878 709Ft
értékben (az általános tartalékalap terhére) a
vállalkozási szerződést megkösse. 
A piac környéki parkolási rend automatizá-
lásának kialakítása érdekében a képviselők
jóváhagyták az EverLink Kft. által adott kivitele-
zési ajánlat megrendelését. Az ehhez szükséges
járulékos kivitelezési feladatok elvégzését és az
üzemeltetési költségek biztosítását az általános
tartalék terhére határozták meg. 
A testület elfogadta Kisoroszi Község Önkor-
mányzatának csatlakozási szándékát a Duna-
Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Társuláshoz.
Szigethalom Város Önkormányzata – az előző
években megszokott gyakorlat szerint – 2017.
évre is pályázatot hirdet a szigethalmi közép-
iskolai tanulmányokat folytató diákok támoga-
tására. A pályázat benyújtási határideje: 2017.
augusztus 7. (hétfő) 18 óra.
A 2017. évi városi bál bevételét a képvise-
lők többségi döntésükkel a Szent István tér

(orvosi rendelőt megközelítő út és parkoló)
felújítására kívánják fordítani. 
A két ülés között történt eseményekről, valamint
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztatást megelőzően, az előző hónap-
ban elfogadott – a Gesztorház Bt. közreműkö-
désével, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó,
nyílt közbeszerzési eljárás a „Központi orvosi
ügyelet ellátására vonatkozó szolgáltatás
megrendelése Szigethalom és Tököl települések
közigazgatási területére vonatkozóan” címmel
– közbeszerzési eljárás eredménytelennek minő-
sítése, és új kiírása, valamint a felhívás közzété-
tele ügyében döntött a testület.
A rendeletek Szigethalom Város honlapján, vala-
mint a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban
megtekinthetők.

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

szeptember 19-e 18 óra

A soron következő humánpolitikai és népjóléti
bizottság ülésének időpontja:

szeptember 21-e 18 óra

A soron következő képviselő-testületi ülés
időpontja: 

szeptember 26-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.

Huszonegy napirendi pontot tárgyalt Szigethalom Város Képviselő-testülete június
20-i ülésén. A képviselő-testület 9 fővel kezdte meg ülését, egy képviselő jelezte
távolmaradását. Az előzetesen tervezett napirendek mellé egy sürgősségi előter-
jesztés felvételéről döntöttek, amely az „Orvosi ügyelet ellátására vonatkozó
közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok bírálata” volt. 

Hulladékszállítás
Tisztelt szigethalmi lakosok! Ezúton szeret-
nénk tájékoztatni önöket, hogy az ”Aries”
Nonprofit Kft. Kommunális egysége július-
ban a szelektív hulladék begyűjtését az aláb-
biak szerint ütemezi.
Műanyag (Pet és HDPE) és fém (üdítő és
sörös doboz) elszállítása: 27. hét, július 3-7.;
29. hét, július 17-21.;  31. hét, július 31. 
Papírhulladék elszállítása: 28. hét, július
10-14. 
Zöldhulladék begyűjtése: július 28-án,
pénteken 14-17 óra között a Rákóczi u. 147.
sz. alatt található Egyesített Népjóléti Intéz-
ménynél (egykori laktanya területén) kihelye-
zett konténerekben vagy hulladékgyűjtő
célgépekben díjmentesen elhelyezhető. A
szolgáltatás igénybevételére csak szigethalmi
lakosok jogosultak, ezért lakcímkártyáját
kérni fogják.

Polgármesteri Hivatal
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Településképi Arculati Kézikönyv készül
Tisztelt lakosság! A településfejlesztési koncep-
cióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló 314/212. (XI.8.) Kormányrendelet
29/A.§-nak megfelelően, ezúton tájékoztatjuk
önöket, hogy Szigethalom Város Önkormányzata
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény értelmében Településképi Arculati
Kézikönyv készítését indítja el.
A Településképi Arculati Kézikönyv nevéhez
méltóan városunk sajátos, egyedi arcát, különösen
pedig védendő értékeiket hivatott bemutatni, első-
sorban a lakosság és a döntéshozók tájékoztatását
segítő, szemléletformáló eszköz. Célja, hogy
lényegre törően, mindenki számára érthető módon
mutassa be a település építészeti arculatát megha-
tározó jellemzőket, épített és természeti értékeit,

valamint a közös lakókörnyezet minőségi alakítá-
sával kapcsolatos elvárásokat, javaslatokat. A kézi-
könyv összegyűjti a település helyi építészeti stílus-
jegyeit és azokat a minőségi elvárásokat, melyeket
egy építkezésnél figyelembe kell venni. Az elkészült
kiadvány közérthető formában, jó példák bemu-
tatásával segítséget nyújt az építtetők és építészek
számára is annak érdekében, hogy esztétikus
otthonok és épületek alakulhassanak ki.
Az arculati kézikönyv készítésénél kiemelten
fontos szempont, hogy azt széles körű helyi
támogatás övezze, hiszen hosszú távon
befolyásolja a település épített és termé-
szeti környezetének alakulását, így a telepü-
lés életét, a helyi lakosság lakókörnyezetét.
Ezért készítésébe be kell vonni a lakosságot,
hogy érdemi módon beleszólhassanak
otthonuk, környezetük alakításába. 

A Településképi Arculati Kézikönyv készítésé-
vel kapcsolatos véleményét, észrevételeit,
ötleteit az titkarsag@szigethalom.hu e-mail
címre várjuk! 
Szívesen várunk fényképeket értékesnek ítélt
építészeti részletekről, terekről, utcákról,
egyedi/követendő/kortárs épületekről. Fontos,
hogy a fényképek küldésénél a szövegben
jelöljék meg, hogy hol található a fényképezett
objektum.
Az arculati kézikönyv tervezettel kapcsolatos
lakossági vélemény-nyilvánításra a partnerségi
egyeztetés keretében kerül sor a jövőben. A véle-
ményezési dokumentum a www.szigethalom.hu
oldalon lesz elérhető.
Segítségüket és észrevételeiket előre is kö -
szönjük!

Szigethalom Város Önkormányzata

Küzdősportolók Lengyelországban

A 12 éve tartó testvérvárosi kapcsolat új szintre
lépett idén: a városunkban működő három
harcművész egyesület tagjai (judo, karate,
kempo) és edzőik egy eseményekkel teli hetet
tölthettek el otthonuktól 500 kilométerre.
Az indulás és a kifelé vezető út teljesen sima és
eseménytelen volt, már amennyire egy 9 órás
buszút sima és eseménytelen lehet.
Érkezéskor két mosolygós hölgy fogadott
minket, betereltek egy szép hotelbe, ahol még
kipakolni se igazán volt időnk, már jött is a
bőséges vacsora. Utána körbevezettek minket
a városban, megismertük Jaworzno történetét,
megnéztük az alapító favágók életnagyságú
bronzszobrait, a szépen kivilágított főteret, a
városunk képviselői által ültetett – és azóta is
nagy tiszteletben tartott – jávorfát, egy tudo-
mányos játszóteret és a helyi fotóművészek
nyilvános kiállítását.
Másnap az önkormányzathoz látogattunk.
Nagyon kedvesen fogadtak minket, sok érdekes
információt osztottak meg a városról, a környe-
zetéről és a két város együttműködéséről.
Mindenki kis ajándékcsomagot kapot, amiből a
legnépszerűbb a város logójával ellátott bögre
és az elemlámpa volt. Jöhetett egy kis buszozás,
a cél a Zatorban található EnergyLandia, ami
tulajdonképp egy hatalmas hullámvasút park.
Elég menő volt. A vacsorát már az új és végle-

ges szállásunkon költhettük el. Utána egy kis
ismerkedős, csapatépítős játszadozás követke-
zett a festői Pieninek-hegységtől körülölelve.
Élményekkel telve, fáradtan térhettünk nyugo-
vóra.
Reggel körbevezettek minket Szczawnicában. A
városban tulajdonképp nincs egyetlen vízszin-
tes utca sem, így a következő napokban vagy
felfelé gyalogoltunk vagy lefelé. Néha egy kis
lépcsőzéssel tarkítottuk a programot, hogy ne
legyen egyhangú. Egy kellemes jakuzzis, vízi-
csúszdás uszodázás után még belefért egy
játszóterezés, mielőtt elkapott volna minket egy
durva vihar. Szerencsére a vacsora végére abba-
maradt az eső, így jöhetett egy kis éjszakai túra.
A cél a közeli hegytető erdejében élő baglyok
meglesése, de a célpontok nem voltak kegyesek
hozzánk, és nem bújtak elő.
Csütörtökön buszra szálltunk, és kb. egy órányi
utazást követően végre láthattunk hegyeket.
Gyorsan meg is másztuk az egyiket, aminek a
tetején álló várat töviről hegyire bejártuk.
Idegenvezetőnk igazán remekelt, érdekesen és
mindenki számára érthetően adta elő a környék
történetét. A napba még belefért egy hatalmas
zsilip megmászása, a
hegy tetején egy
juhsajt készítő mű -
hely meglátogatá sa,
és közel két órá nyi
tutajozás, ami a szlo-
vák-lengyel határon
vezetett végig.
A péntek délelőttünk
egy kis kirándulással
telt, aminek kereté-
ben egy közeli víz -

esést nézhettünk meg. Délután izgalmas prog-
ram várt ránk. Két okból is az volt, az egyik,
hogy meglátogattunk egy kanyont, ahol vízmi-
nőséget vizsgáltunk, csodás természeti képződ-
ményeket másztunk meg, megismertük a
környék élővilágát és táplálkozási piramisát. A
másik ok, hogy mindezt hol erősebb, hol
enyhébb esőben tettük. A hegytetőn megpi-
hentünk, lefelé menet megtanultuk, hogy lehet
megállapítani egy fa korát a kivágása nélkül, és
a környéken található növények segítségével
képeket festettünk.
A szombatba már csak egy kis séta fért bele a
helyi piacon, némi ajándékot beszerezve az
itthoniaknak. A remekül szervezett programok
egyrészt a kinti önkormányzatot, másrészt a két
kísérőt (egy idegenvezető és egy tolmács) dicsé-
rik. Rengeteg érdekes és tanulságos eseményt
élhettünk át velük, és profizmusukat más sem
mutatja jobban, mint hogy a legfiatalabb gyerek
számára épp oly élvezetes volt ez a hét, mint a
felnőtt kísérőknek. Köszönet illeti Szigethalom
vezetőit és mindenkit, aki részt vett a szerve-
zésben, hogy ilyen élményben lehetett részünk.

HZ
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Parlagfű-mentesítés: vége a türelmi időnek!
Tisztelt ingatlantulajdonosok! 
Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy június 30-
ával lejár Az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény által
szabályozott parlagfű-mentesítési türelmi
idő. Ezt követően belterületen a jegyző,
külterületen (az ingatlanügyi hatóság által hely-
színi ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv tartalma
alapján) a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala (továbbiakban növényi- és talaj-
védelmi hatóság) köteles hatósági eljárást
indítani azokkal szemben, akik elmulasztot-
ták a parlagfű elleni védekezést.
Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez
(közérdekű védekezés végrehajtása, bírság
kiszabása) elégséges a védekezési kötele-
zettség elmulasztásának június 30-a után
történő megállapítása.
A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést
az általa megbízott vállalkozók végzik. Nem
kerül sor a vállalkozó által parlagfű-mentesí-

tésre, ha az ügyfél időközben maga eleget tesz
kötelezettségének.
A növényvédelmi bírság kiszabására belte-
rület esetében a növény- és talajvédelmi
hatóság jogosult, ezért a közérdekű védeke-
zés elrendelését követően a jegyző az ügyben
keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogo-
sult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja
a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A
bírság mértéke belterületen és külterüle-
ten is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-
ig terjed.
A parlagfűvel fertőzött terület lehet mezőgaz-
dasági kultúrnövénnyel borított terület, nem
mezőgazdasági terület (elhanyagolt telkek,
építési területek), vagy nem művelt, elhanyagolt
valamikori szőlők, hétvégi kertek, zártkerti
ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények
(utak, vasút) melletti sávok.
A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulaj-
donos/földhasználó a – bírságon túl – vele szem-

ben elrendelt közérdekű védekezés elrendelésé-
vel és végrehajtásával – kapcsolatosan felmerülő
költség megtérítésére is kötelezett. A költség
köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezés
elrendelése után minden esetben növényvé-
delmi bírság kiszabására kerül sor, az élelmiszer-
lánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszá-
mításának módjáról és mértékéről szóló 194/
2008.(VII.31.) Kormányrendelet alapján.
Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesí-
tés minden állampolgár közös érdeke, és
eredményt csak összefogással, illetve
közös felelősségvállalással érhetünk el,
kérem, tegyenek eleget jogszabályi köte-
lezettségüknek! Ugyanakkor szükséges
figyelemmel lenni arra is: nem elegendő,
hogy június 30-ig valaki lekaszálta a szeny-
nyezett földterületet, azt tiszta, parlagfű-
mentes állapotban mindvégig meg kell
őriznie.

Polgármesteri Hivatal

Az összefogás ereje
A Duna parti játszótér megújulásának margójára

Az összefogás hegyeket képes megmozgatni.
Ezt már nagyon sokan, sokszor bizonyították a
világban. Városunkban is örvendetes, amikor
kisebb-nagyobb ügyekben összefognak közös-
ségek.  (Idős emberek támogatása, várostaka-
rítás, sövényvágás.)
Ilyen nagyszerű példa volt az összefogásra a
Duna-parti játszótér megújítása, melyet egy
anyuka indított el még tavaly. Szavait tettek
követték. Április elsején nagyon sokan jöttek el
családostul a jótékonysági bolondozásra. A
rendezvény eredményeként összejött pénzt
kiegészítette önkormányzat is, és több mint
egymillió forint értékben vásárolt, illetve újított
fel játékokat a kisgyermekek nagy örömére. 
A megújult játszóteret már korábban birtokba
vehették a gyerekek, de az avatásra július 9-én

vasárnap délután került sor. Az ünnepségen
részt vettek a város vezetői és képviselői is.
Suhai–Réfi Tímea képviselő asszony – aki az
ügy egyik mozgatórugója volt – emléklappal
köszönte meg annak a közel ötven embernek
a segítségét, aki adománnyal, munkával járult
hozzá a sikerhez.
A rendezvényen a Kék Óvoda gyermekei kedves
műsorral szórakoztatták a megjelenteket.
Utána a gyerekek sorversenyen vehettek részt,
és kipróbálhatták a játékokat is. 
Köszönjük mindenkinek, akinek része volt a
játszótér megújításában. A gyerekeknek jó
időtöltést, sok örömöt kívánunk a játékokban!

Dr. Schuller Gáborné
alpolgármester 
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Köszönet a Hajszáért!
Köszönjük Szigethalom Város Önkormányza-
tának a támogatást, a Pilisi Parkerdő Zrt-nek
pedig a csodás helyszínt. A saras akadályok-
hoz a Szigetspeed Kft. hozta a vizet. A tisztál-
kodást a Délegyháza-Dunavarsány Önkéntes
Tűzoltó Egyesület biztosította. A frissítést a
Tündérvíznek és Gyümölcshalom–Kecse Fruct
Kft-nek köszönhetjük. A rajtcsomagokhoz
hozzájárult a Troya Szuperdiszkont, a Fonyódi
víz, a Jana és a Gyümölcshalom–Kecse Fruct
Kft. A parkoltatást a Szigethalmi Polgárőr
Egyesület segítette. Az akadályok építéséhez
hozzájárult a BauPláza, az Ágics Tehenészet és
a Mep-90 Kft. A dobogósok ajándékait a
Kalandgyárnak, a Szigethalmi Vadasparknak, a
Rukkel-tó Waterparknak, az Oázis Wellnessnek,
az Aqualand Ráckevének, a Sportéremtartó
Webáruháznak, a Generali Biztosítónak, a
Fehér Gém Üdülőnek, Gyuri-7 BBQ Pubnak, a
Tuti Étteremnek és Lang Mónika Avon koordi-
nátornak köszönhetjük. Önkénteseink étkezte-

téséhez a Gere Pékség járult hozzá. A finom
ebédet a Szigethalmi TE ÖTyE csoportja főzte
(Egyedné Kati, Kancsárné Erzsike, Bálintné
Emike, Szitásné Kati, Sziklaváriné Marcsi,
Mesics Ildikó, Arnold Marika, Botlikné Piroska,
Káldi Zsuzsi, Bata Ilona). 
A kisbuszt a Szigethalom Egyesített Népjóléti
Intézmény biztosította. Az egyedi befutóérmet
köszönjük a Sportéremtartó Webáruház
munkatársainak. A gyerekjátszóhoz a játéko-
kat a Városi Szabadidőközpont, a Helytörté-
neti Gyűjtemény és a Színes Paletta Közhasznú
Alapítvány biztosította. Az eszközök őrzését a
Véd-Gát Kft-nek köszönjük.
Nagyon sok segítséget kaptunk az alábbi civil
szervezetek tagjaitól: Élhetőbb Életért Ala -
pítvány (Mizseiné Jutka, Izsák Szilvia); EZO
Klub (Denke Ibolya, Nagy Zoltán, Nagyné Kis
Kati, Nagy László, Dercsényi Éva); Összefogás
Szigethalomért Egyesület (Fáki László,
Suhai-Réfi Tímea, Schuller Gábor, Cseke

család); Seizan Karate-Do Se (Körmendy
Zsófia, Halmai Barbara); Szigethalmi Fotó-
klub (Sziklavári Sándor, Fejes János, Kulin
Henrietta, Baranyai Zoltán); Szigethalmi TE
(Krizsa István); Szigethalmi Ultrafutók Egye-
sülete (Károlyiné Piroska, Károlyi Gábor, Veres
Móni, Veres Zoltán, Sztrapkó Norbert)
Köszönjük a segítséget Novákné Kiss Viktóri-
ának, Bartha Juliannának, Csiszér Andreának,
Nagy Kálmánnak, Nagy Rékának, Buzás
Andrásnak, Zajzon Anitának, Tuba Krisztián-
nak, Jancsovics Krisztiánnak, Krizsa Gergőnek,
Nagy Patriknak, Ihászné Mezei Zsuzsának,
Póczos Viktóriának, Bakonyi Andrásnak,
Németh Zsoltnak, Lőrinc Margitnak, Suhajda
Jánosnak és fiának, Bellai Csabának, Tátrai
Attilának, Somogyi Józsefnek, Sólya Zoltánnak,
Bartucz Richárdnak. Köszönjük Ihász Zoltán-
nak és Kis Pálnak a fotókat.

Bognár Györgyi
Városi Szabadidőközpont
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Újra lecsófőző verseny volt Szigethalmon

Sikeres volt a stégkoncert
Július 1-jén hangulatos szabadtéri koncertet
adott Eőry Viktória énekesnő és Csipkés Sándor
zongorista a szigethalmi Duna sétányon. 
Viki életébe sok újdonságot hozott a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazztanszakán
eltöltött első tanéve. Kiváló zenészekkel ismer-
kedett meg, és 2016 őszén megalakult saját
zenekara, az Early Morning, mellyel már kétszer
is fellépett a Művészetek Palotájában.
Produkciójukkal idén nyáron több hazai fesztivál
színpadán is bemutatkoztak, köztük a balaton-
györöki Jazz Fiestán és a ráckevei Péntek Esti
Korzón. A formáció zongoristájával, Csipkés
Sándorral már összeszokott párost alkotnak,
zenéjükben szavak nélkül is megértik egymást.
Ennek lehettek szem- és fültanúi azok, akik ellá-

togattak a Mi kis büfénk udvarán ideiglenesen
felállított „színpadhoz”. 
Az idén tavasszal átadott közösségi stég szom-
szédságában azonban nem ez volt az egyedüli
könnyűzenei esemény: e cikk írásakor még előt-
tünk van Kóbor Jácint gitáros estje, továbbá

augusztusban Csóka Gabriella fuvolaművészt
Horváth Kornél kíséri zongorán. 
Az ingyenes koncertekről bővebb tájékoztatást
a Városi Szabadidőközpont elérhetőségein lehet
kérni (info@vszk.eu; 24/889-229; 70/379-6356).

– VSZK – 

Sokak kérésére, egy év kihagyás és rendező-
szervezet-váltás után ismét lecsófőző versenyt
tartottunk Szigethalmon, július 22-én.
Szombat délelőtt aggódva figyeltük az eget, és
hallgattuk az esőcseppek kopogását a tetőn. Mi
lesz ebből délutánra? Aztán egy óra körül a
felhők elhagyták a várost, elállt az eső és kisü-
tött a nap. Még picit borongósabb időhöz
öltözve kezdtük el berendezni a területet. Mire
minden sátor, asztal, pad, szék a helyére került,
rólunk szakadt a víz.
Két óra után aztán – az első csapatok érkezé-
sére – a rendezők nagy része átöltözött a
visszatért kánikula tiszteletére. 
Előzetesen 14 csapat 55 fővel nevezett. Rendre

meg is érkezett mindenki a három órakor
kezdődő regisztrációra. Átvéve az Összefogás
Szigethalomért Egyesület biztosította alapanya-
got, és megkezdődött az előkészítés minden
asztalnál. A csapatok létszáma igen változó volt:
kettőtől nyolc főig vettek részt a versenyen.
Nagyon sok civil szervezet képviseltette magát:
Polgárőrök, EZO Klub, ÖTyE Klub, Zöld Háló
Egyesület, Szufla (két csapattal). Képviseltette
magát a Szigethalom SC, valamint több magán-
személy is.
A bográcsok, fazekak, tárcsák alatt a tüzet négy
órakor gyújthatták meg a „tűzmesterek”. Pilla-
natokon belül illatfelhőket kergetett a szél a
környéken, fokozva a jelenlévők étvágyát.

Míg a lecsós csodák készültek, a gyerekeket
csillámtetoválás, kézműves foglalkozás, ügyes-
ségi játékok, légvár és Nokedli bohóc várták. 
A főzésre kiszabott kétórás idő pillanatok alatt
eltelt, és 14 minta várta a háromtagú zsűrit a
pontozásra. Nem volt könnyű dolguk. Meg
kellett küzdenie a melegen túl az ízek kavalkád-
jával, a tálalások látványával. 
A részvételt külön díjazta a zsűri, és az első
három helyezetten, valamint a különdíjjal jutal-
mazott csapaton kívül mindenki a negyedik
helyen végzett. Jutalmul emléklapot és tollat
kapott minden résztvevő.
És végezetül a díjazottak:
Különdíj: Halacska csapat 

III. hely: Szigethalmi Betyárok
II. hely: Polgárőrség
I. hely: ÖTyE csapata
A részt vevők teremtette
vidám hangulatban telt az
egész délután, és a jövő évi
lecsófőző versenyen való rész-
vétel reményében búcsúztunk
egymástól este. 
Köszönjük mindenkinek a kel -
lemes, vidám délutánt!

Dr. Schuller Gáborné

A győztesek és a szervezők
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Az előző évekhez hasonlóan az idei június is
mozgalmasra sikerült a Sziget Néptánc Egyesü-
let háza táján.
Pünkösdkor Délegyházán tettünk eleget egy
felkérésnek, majd június 10-én városunkban
lépett színpadra csapatunk, hogy megmutassa
tánctudását a Szigethalmi Városnap „Tehetsé-
gek a színpadon” programjának keretében.
A hónap hátralévő része sem telt tétlenkedés-
sel, hiszen június 24-én újra megrendeztük a
hagyományos Szent Iván Éji Tűzugrást. A Sziget
Néptánc Egyesület számos baráti néptánccso-
portot hívott meg a rendezvényre, hogy ezzel
is növelje az eddigi évekhez hasonlóan a
rendezvény színvonalát. A fellépők között
köszönthettük Délegyházáról a Keringészavar
Néptánccsoportot, amely rábaközi táncokkal
lepte meg a nézőket. Tárnokról a Hajtóka
Néptánc Egyesületet, amely szlovák táncokat
mutatott be. Előadóink között volt a szalkszent-
mártoni Szederinda Néptánccsoport felnőtt és
ifjúsági csoportja, amelytől szilágysági és dél-
alföldi táncokat láthattunk. Bukovinai táncokat
mutattak be a Ráckevéről érkező Rőzse
Néptáncegyüttes tagjai. A néptánc egyesületek
mellett szóló előadóink is voltak fellépőink
között, Ráckevéről a Bokréta együttes két

kiváló fiatal táncosa, Szőke Mihály és Jakab
Ferenc, és remek huszár verbunkot láthatunk a
Sziget Néptánc Egyesület legújabb táncosától,
Nádasdy Nagy Rolandtól is. A táncos előadások
között zenekari műsort is hallhattunk a tököli
Prekovac zenekartól, valamint Lerner Julianna
csodálatos hangjában is gyönyörködhettünk. A
Sziget Néptánc Egyesület sem maradt le a
többiek mögött, hiszen rögtön elsőként léptek
fel a rendezvény elején palatkai táncokkal, és
mi zártuk a színpadi fellépéseket a nagyecsedi
táncokkal.
A színpadi előadásokat követően az est fény-
pontja a tűz szentelése, a jelentkező párok
összeéneklése, majd a megrakott tűz körbe
táncolása és átugrása volt.
Rendezvényünk nem jöhetett volna létre segí-
tőink és támogatónk nélkül. Állandó segítőink
között köszönthetjük évről-évre Cseke Istvánt,
Cseke Istvánnét, Cseke Margitot, Kecskés Erikát,
Bálintné Emikét és nem utolsósorban Somodiné
Marikát.
A Tűzugrás rendezését támogatta a szigethalmi
önkormányzat, a Szigethalmi Városi Szabadidő-
központ és a Nádasdy Nagy család.
Június végére egyesületünket meghívták Szalk-
szentmártonba, a tűzugrásra. Egyesületünk a

palatkai és nagyecsedi táncok előadásával tett
eleget a felkérésnek, valamint az eső ellenére a
nézőseregnek a tűzugrás hagyományos táncát
is előadtuk a szalkszentmártoni Komámasszony
és Szederinda Néptánccsoporttal karöltve. A
meghívást követően a kellemest a hasznossal
összekötve Szalkszentmártonban rendeztük
meg tánctáborunkat. A kalotaszegi verbunk
gyakorlása, énektanulás, kaláriskészítés, techni-
kai gyakorlatok, esténként pedig csapatépítés
volt a tábor programja.
A sűrű júniusi programot követően egy rövid
szünet következik az egyesület életében, majd
július 26-án újból visszazökkenünk a megszo-
kott kerékvágásba.
Legközelebb városunk lakosai az augusztus 20-
i városi rendezvényen láthatnak minket.

* * *

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt,
akik szívesen megtanulnák Magyarország és a
környező országok magyar lakta területeinek
néptáncait: kor és néptánctudás mértéke nem
kizáró ok. Próbáink minden szerdán a Kassai u.
3 szám alatti próbatermünkben vannak.

Sziget Néptánc Egyesület 
vezetősége

Júniusi sürgés-forgás
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Ismét megrendeztük a Szent Iván éjszakai zson-
gás és bolyongás elnevezésű éjszakai túránkat
június 24-én. 
A színvonalas néptánc produkciók után 22
órakor indultunk. Hamar kiérve a házak közül,
a mező mellett botladozott kis csapatunk.
Visszanézve szentjánosbogarakként világítottak
kis lámpáink. Az erdőhöz érve a vámpírtáv (12-
13 km) résztvevői Csóka Gabriella és Hardy
László vezetésével nekilódultak. 

Mi még maradtunk, mert fiatal túrázóinknak
bizonyítani kellett, hogy elég bátrak a sötét
erdő leküzdéséhez. A bátorságpróbát minden-
kinek sikerült kiállnia. Akkor hajrá a denevér-
távnak (8-9 km). A teljes lámpaoltási szakaszon
mindenki óvatosan botorkált a sötétségben. A
parti ösvényen már vidáman lépkedtünk, aztán
egy kis békazenét hallgattunk a közösségi
stégen pihenve. Innen még hosszú séta volt a
célig, ahol már fáradtnak tűnt kis csapatunk. 

A Helytörténeti Gyűjteménynél árnyjátékos
előadást nézhettünk a múzeumok éjszakája
rendezvény keretében, majd elveszett ener-
giáinkat pásztortarhonyával pótoltuk, amelyet
az egyesület ránk váró tagjai készítettek.
Közben a másik táv résztvevői is beérkeztek.
A következő évben újra sétára indulunk a
sötétben.

Szigethalmi Teljesítménytúrázók 
Egyesülete

Barangolás az éjszakai erdőben

MEGHÍVÓ
Szeptember 2-án, 

szombaton, 
17 órakor

a Szigethalmi 
Köztemetőben 
Diana walesi 
hercegnőre 
emlékezünk.

Tisztelettel 
várom Önt!

Köszönettel:
Lukácsné, Jutka

A Helytörténeti Gyűjtemény 
augusztusban zárva tart. 

Nyitás 2017. szeptember 6-án, szerdán.

Kedves olvasóink! Törvényi előírás szerint, kötelező leltározási munkák miatt a könyvtár július
15-től szeptember 18-ig zárva tart! Nyitás: szeptember 19-én, kedden 12 órakor. A leltár alatt a
kölcsönzés, az irodai szolgáltatások (fénymásolás, nyomtatás, stb.), adománykönyvek, kupakok
átvétele szünetel. Megértésüket köszönjük!

Programjaink: 
Kisbogár baba-mama foglalkozás: pénteken (augusztus 4-én,11-én, 18-án, 25-én) 10 órakor

Könyvtári hírek

Családok is indultak a túránAz éjszakába még az árnyjáték is belefért
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Elismerések a
Széchenyi iskolában

A Szigethalmi Széchenyi István Általános
Iskola tanévzáró ünnepélyén átadták az Év
tanára díjat, amelyet Follmer Judit tanárnő
vett át.

Az Év tanulója az alsó tagozaton Szász Konrád
Richárd 4.b. osztályos tanuló, a felső tagozaton
Kohut Bianka 8.a osztályos tanuló lett.

Az Év sportolója díjat az alsó tagozaton Halek
Zsigmond 4.c osztályos tanuló, a felső tago-
zaton Badak Barnabás 6.a osztályos tanuló
kapta.

A Közösségi díjat Marelyin Evelin 8.c osztályos
tanuló vehette át.

A Város Kiváló Pedagógusa díjat Magyarné
Huszár Ágnes tanárnő vehette át Fáki László
polgármester úrtól.

A Város Közösségi Életéért díjat Markó
Tiborné nyugdíjas pedagógus vette át polgár-
mester úrtól.

Gratulálunk a díjazottaknak, büszkék vagyunk
rájuk.

Munkájukhoz további sok sikert kívánunk! 

Igazgatóság

Köszönjük
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
Wachtler-László Enikőnek, a Tesco áruház
vezetőjének az óvodáinkba járó hátrányos
helyzetű gyerekek megsegítésére felajánlott
játékokért.

Már hagyománnyá vált, hogy minden nyáron
egy hetes tábort szervezünk az óvodáinkba
járó leghátrányosabb helyzetű családok
gyermekei számára. Az idén augusztus
utolsó hetében tartjuk a Kincskereső tábort
a Kék óvodában, a gyermekvédelmi felelő-
sök közreműködésével. Lesz fagyizás,
mindenféle kézműves foglalkozás, lovasko-
csikázás, fürdés.

Szeretnénk minél felejthetetlenebbé tenni a
gyerekek számára ezt a néhány napot. A játé-
kokat is itt fogjuk kiosztani, és szeretnénk
kérni, hogy ha bárki, bármivel színesebbé
tudja tenni ezeket a napokat, legyen segítsé-
günkre. Örömmel vennénk, ha el is töltene pár
órát a táborunkban.

Elérhetőség: 06 70 938 9796

Csurcsiáné Török Ilona

tagóvodavezető, Kék óvoda

Sok-sok szigethalmit kötnek össze
közös élmények, emlékek.
A Csepel Autógyár tízezer ember-
nek adott munkát, biztos fizetést.
Idejártak dolgozni a környező tele-
pülésekről, de még Budapestről is.
„Kék busszal”! A 38-as és a szuper
gyorsjárat, a piros 38-as ontotta az
embereket munkaidő előtt és után.
A szigethalmiak csak besétáltak a
munkahelyükre: a többség ¼ 8-ra
járt, és ¼ 4-kor jött haza. Szinte ellepték az
utcákat ilyenkor a „dolgozók”, és persze
mindenki köszönt mindenkinek.
Gyakran a dolgozók gyerekei is ismerték
egymást. Gyereknapkor bemehettek a felnőttek
munkahelyére, nyáron együtt nyaralhattak a
vállalat balatoni üdülőjében, de 14 éves kortól
még egy kis zsebpénzt is kereshettek, ha
dolgoztak egy hónapot. 
És Gyártelep? Bár hivatalosan Szigetszentmiklós
Gyártelep volt mindig, de mi, szigethalmiak a
magunkénak éreztük, úgy gondoltuk, hozzánk
van közelebb! Az árnyas fák alatt óvodások
bújócskáztak, a Népboltban vásárolni lehetett,
a kultúrház számtalan lehetőséget kínált a
kikapcsolódásra és a művelődésre: nagy könyv-
tár, heti kétszer mozi, gyakran színház, koncer-
tek, balett-terem. Na meg, persze, lehetett enni
és inni is! 
Aztán lett sétáló utca is, megnyitotta kapuit a
Sziget Áruház. A Csepel Autógyár óvodájának
megnyitójára még a tévé is kivonult!
A rendszerváltás tényleg óriási változásokat
hozott. Szabad választások, utazások, sajtósza-
badság! Eltörölték az iskolákban az orosz nyelv
tanítását, kivonultak Szigethalomról is a szovjet
katonák.
Ma már történelem.
Ma már a történelemkönyvekben tanítják, hogy
a szocializmusban is volt munkanélküliség, csak
azt „kapukon belüli” munkanélküliségnek
nevezzük. A veszteséges üzemeknek természe-
tesen meg kellett szűnniük.
Három évvel ezelőtt osztályommal ellátogathat-
tunk a Csepel Autógyárba. A gyerekek csodál-
kozva nézték a hajléktalanok szállását az
egykori kerékpártároló helyén, a kínai boltokat,

túrkálókat és a bolhapiacot a hajdani kultúrház
környékén. Ahogy beléptünk a gyár főbejára-
tán, mintha időutazáson vettem volna részt.
Minden épület, fa, bokor ismerős volt. Édes-
apám halála óta nem jártam itt. (1990). Csodál-
kozva néztem, hogy milyen gondozottak az
épületek, le van nyírva a fű. A „Sóhajok hídja”
alatt bekukucskáltam a műszaki könyvtár helyi-
ségébe. Mintha csak nagytakarítást végezné-
nek: a székek fölpakolva az asztalokra, még az
ismerős telefon is ott van. Csak be kéne nyitni!
Békés Gyuri bácsi, a vezetőnk teljesen elvará-
zsolta a gyerekeket. Mindent tudott a gyárról,
lelkesen mesélt, vezetett körbe bennünket. Még
a titkos bunkerba is bejuthattunk! A gyártörté-
neti kiállításon az egyik kislány felismerte a
falon lógó képek egyikén a nagyapját, és
többen is mesélték, hogy az ő nagyszüleik is itt
dolgoztak.
Az idén tavasszal újabb osztályt hoztam a
Csepel Autóba. Gyuri bácsi lelkesedése még
mindig a régi! A gyártörténeti múzeum ingye-
nesen látogatható. Gyuri bácsinál kell jelent-
kezni, az ő segítségével a lakihegyi adótornyot
is fel lehet keresni. Már 5 fős csoportoknak is a
rendelkezésére áll! 
Gyerekeknek, iskolai csoportoknak pedig a
gyárlátogatás mellett ott a „Kalandgyár”.
Kiváló szórakozási, sportolási lehetőség, össze
lehet kapcsolni a Csepel Autógyár megismeré-
sével!
A Csepel Autógyár rajta van a Wikipédián, a
Facebookon, sokan érdeklődnek iránta. Lehet,
hogy nem csak volt?
Szerencsére elindult a fejlődés, amit a járási
hivatal épülete reprezentál a legjobban. Az ipari
park is egyre jobban fejlődik, folyamatosan újít-
ják fel az épületeket. A bérlők száma évről évre

emelkedik, új munkahelyek
alakulnak.
Reméljük, hogy nem csak volt!

Hontváriné Haraszti Katalin

Előzetes bejelentkezés és infor-
máció:
Békés György 0620/200 7241
vagy bekesgy47@gmail.com

Volt egyszer egy Autógyár?
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Idén augusz-
tus 5-én 11.
alkalommal
rendezzük
meg Sziget-
halom egyik
legnagyobb
sportesemé-

nyét, a Szufla Futófesztivált. Nagy örömünkre
évről évre növekszik a futókedv és a versenyün-
ket egyre többen kipróbálják, majd pedig
visszatérnek hozzánk a következő esztendőben
is. Idén a várható résztvevők létszáma újra
meghaladja majd a 600 főt. Miért szeretik
ennyire a versenyünket? 
Mi olyan futóversenyt rendezünk, ahol
számunkra az a legfontosabb, hogy a fesztivál
minden résztvevője, kicsik és nagyok egyaránt
elégedettek legyenek, jól érezzék magukat, és
mindig visszalátogassanak hozzánk, Szigetha-
lomra.
Kiváló szponzorok, rengeteg önzetlenül segítő
barátunk és több szigethalmi egyesület gondos-
kodik minden évben arról, hogy egyre maga-
sabb színvonalú legyen a versenyünk. 
Több éve chipes időmérést biztosítunk. 
A verseny ideje alatt több frissítőponton, az

erdőben, a lehető legjobb ellátással gondosko-
dunk az energiapótlásotokról. 
Párakaput is felszerelünk az erdőben, hogy
sokkal kellemesebbé tegyük az augusztusi
melegben a futás élményét!
A célba érkezéskor finom görögdinnyével, fris-
sítőkkel, masszázzsal, jó hangulattal várjuk a
futókat. Ebédre főtt étellel és palacsintával
kedveskedünk. Mindenkinek különleges, egyedi
befutóérem jár, és a verseny legjobbjait a szpon-
zoraink által felajánlott
értékes ajándékokkal
díjazzuk. Természetesen
minden futót finomsá-
gokkal is ellátott befutó-
csomaggal is várunk!
Profi fotósok segítenek
megörökíteni a futás
ideje alatti élményeket, és
természetes, hogy ezek a
képek ingyen letölthetőek
lesznek a verseny után a
Szufla Futók Facebook
oldalunkról. És még sorol-
hatnánk... Mindig vannak,
most is lesznek meglepe-
téseink. 

A programról:
Reggel 8 órakor indulnak el azok a versenyzők,
akik itt a leghosszabb távot, 52 km-t futnak,
majd az ovis-kisiskolás futás következik 9
órától: a kicsik 520 méteres kijelölt szakaszon
versenyeznek majd egymással. Ezt követően a
8-15-21 km-es távon futók rajtolnak majd, akik-
nek a kerékpáros felvezetője Szigethalom
polgármestere, Fáki László lesz. 

Veres Moncsi

Szufla Futófesztivál meglepetésekkel

Olasz edzők irányításával Magyarországon
először rendezték meg idén június végén az
Italia Focitábort a CIB Bank támogatásával, az
UTE Szilágyi utcai Sportcentrumában, 10-14 éves
gyerekeknek. A focitábort korábbi világbajnok,
olasz válogatott futballsztárok hívták életre a
Club Italia Master kezdeményezése keretében.
A program minőségét jelzi, hogy fővédnöke
Paolo Rossi, minden idők egyik legsikeresebb
olasz focistája. 
A Magyarországon kiválasztott három fiatal
egyike a szigethalmi Jász Gergő. A 2004-ben
született tehetség – mint azt édesapjától, Jász
Lajostól megtudtuk – egy légúti betegség
miatt, orvosi javaslatra kezdett sportolni
óvodásként, s az intézményben csak focira nyílt
lehetőség.
– Gergő ügyes volt, már az óvodai edzője felke-
resett minket, hogy a gyereknek komolyabban
kéne foglalkoznia a focival, és Halásztelekre
invitált minket – mesélte a boldog szülő. – Elfo-
gadtuk és elkezdődött a fociőrület. Edzések
hétköznap, meccsek hétvégén, Gergő pedig

minden lehetséges szabadidejében, az utcán, a
lakásban, az iskolában focizott. Ha kerek volt,
akkor azért, ha kocka, akkor azért rúgta, mind-
egy volt. Számára nem volt kérdés, hogy futbal-
lista lesz. 
– Hogyan került a hazai táborba Gergő?
– A fiam iskolája 2016-ban megyei 2. helyezést
ért el, majd a csapat legjobbjaival kvótát szerzett
a magyarországi olasz focitáborba, ahova 90
gyermek jutott be. Itt viszont már Olaszországból
érkezett szakemberek, Inter, Milán utánpótlásed-
zők választották ki a három ifjú futballistát.
– Mi lesz a kinti program?
– A háromnapos edzőtábort a covercianoi
futballakadémián tartják, ahova mi, szülők is
elkísérhetjük gyermekünket. Úgy tűnik, sűrű
program vár majd Gergőre: edzőmérkőzések,
orvosi felmérések, futballmúzeum-látogatás, és
elmegyünk egy Serie A csapat meccsére is.
– Van csapatálma a fiának?
– Amikor úgy 7-8 éves lehetett, egyszer
megkérdezték tőle, hol szeretne focizni, s a
válasz egyértelmű volt: a magyar válogatott-

ban. A héten szintén beszélt egy újságíróval, aki
feltette neki ugyanezt a kérdést, a válasz pedig
még mindig ugyanaz volt. 
– És önök mit szeretnének?
– Azt is, hogy leérettségizzen, és jó szakmát
tanuljon. Két évvel ezelőtt Halásztelekről
Csepelre kerültünk, a Csepel Utánpótlás Sport-
egyesületébe, és lehetőséget kaptunk, hogy
Csepelre járjon iskolába, sportosztályba. Termé-
szetesen a testnevelés a kedvenc tantárgy. 
– Mennyi idejét veszi el a foci Gergőnek?
– Csepelen hetente 4 alkalommal van edzés,
hétvégén pedig meccsek. A bejutást Csepelre a
szintén ebbe az iskolába járó szigethalmi gyere-
kek szüleivel közösen oldjuk meg, illetve Gergő
egyetemista nővére segít.
– Mivel tölti Gergő a szabadidejét?
– Gergő a kevés fennmaradó szabadidejét focival
és xbox-on való focival tölti. Nagyon ritkán, ha elju-
tunk valahova, akkor horgászni is nagyon szeret. 
– A családban van még focista Gergőn kívül?
–  Nincs, de nézni mindig is szerettük a meccse-
ket. Gergő nővére a Budapesti Gazdasági Egye-
temre jár, édesanyja Szigethalmon a Szivárvány
Bölcsődében dolgozik, jómagam pedig 14 éve a
Bábolna Bio Kft-nél, kártevőmentesítőként. 

VZ.

Olasz focitáborba megy a szigethalmi tehetség
Olasz top trénerek választottak ki egy szigethalmi ifjú labdarúgót két társá-
val együtt hazai pályán, akik a jövő évben olaszországi futballtáborban
vehetnek részt. A fiatal tehetségek előtt ezzel új távlatok nyílhatnak meg a
foci világában.
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Fogkefe: 

149Ft

Salvus víz:

499Ft

Szappan: 

99Ft

!AKCIÓ! 2017. augusztus 1-31-ig 
vagy a készlet erejéig!

 

Idült kertrajongóknak
Augusztus havában sok finomság szüretelhető egy szépen gondozott
kertből. Aki vetett görögdinnyét, a hónapban eszegesse, mert azután
jön Lőrinc nevenapja, ezután már nem az igazi.

Ha látjuk, hogy
v a l a m e l y i k
gyümölcsfán-
kon annyi a
termés, hogy
nagyon húzza
az ágat, kísé-
reljük meg
valamiképpen
alátámasztani.

A szilvát ne szedjük, csak, ha már jó érett. Ez a nagyon ízletes
gyümölcs nem hajlamos az utóérésre.
Ha tudunk időt szakítani, takarítsuk ki és készítsük elő a helyiséget,
ahol majd az átválogatott almát, körtét szeretnénk tárolni.
Díszkertünkbe, ha szeretnénk örökzöldet ültetni, azt érdemes ebben
a hónapban megtenni, szemben a lombhullatókkal, melyeket inkább
télen érdemes telepíteni.
Ha nincs borzasztó meleg, akkor gyepesíthetünk is.
Végül egyik vesszőparipám következik: aki tud szerezni Crocus hagy-
mát, a gyepesített területen ültesse el szanaszét. Tavasszal igen szép
látványban lesz része.
Szép kerteket kívánva búcsúzik:

Gyomkereső
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Székelyföldi Thermopülé
Ezen a néven emlegetik azt az ütközetet,
amelyet a napjainkban Romániában található,
878 méter magas Nyerges-tetőn vívott marok-
nyi székely hős 1849. augusztus 1-jén Tuzson
János alezredes vezetésével az osztrák-orosz
csapatokkal, hogy előrenyomulásukat megaka-
dályozza. A Clam-Gallas vezette szövetségesek
mintegy 12 000 katonája állt szemben Tuzson
200, más adatok szerint 1000 fős különítményé-
vel. A csata augusztus 1-én kora hajnalban azzal
kezdődött, hogy a kászoni úton előnyomuló
ellenséget erős kartácstűzzel állították meg a
székely honvédek, s mintegy 7 órán át meg is
tudták tartani hadállásaikat. Végül egy kászoni
oláh lakos árulása miatt az ellenség Lázárfalva
felől bekerítéssel fenyegette a Nyerges tetőt, így
Tuzson őrnagy katonáival a hegyeken keresztül
Tusnádra vonult vissza, ahol egyesült Gál Sándor
különítményével. A Tuzson János őrnagy által
vezetett nyerges tetői csata része annak a gigá-
szi küzdelemnek, amelyet a magyar honvédhad-
sereg szerte Magyarországon és Erdélyben
vívott az egyesített orosz–osztrák haderő ellen. 

Jelenleg a csata helyszínén emlékoszlop őrzi a
csatában elesett hősök emlékét. A szobor
avatása 1897 augusztusában volt, nagyszabású
ünnepség keretén belül. Az eseményen jelen
volt a kis székely sereg vezére, Tuzson János is.
1990 óta minden évben március 15-én népes
hallgatóság jelenlétében emlékeznek meg a
„székelyföldi Thermopülé” hőseiről.

A magyar zseni
1885. augusz-
tus 1-én szüle-
tett Hevesy
György, Nobel-
díjas magyar
vegyész.
György kike-
resztelkedett,
nyolcgyerme-
kes, gazdag
zsidó család
ötödik cseme-
téjeként látta

meg a napvilágot Budapesten. A neves Piarista
Gimnáziumban érettségizett, majd a Budapesti
Tudományegyetemen kezdte meg tanulmányait,
amelyeket a második évtől már Berlinben foly-
tatott. Fizikából doktorált, ám a kémia felé
fordult az érdeklődése. Kezdetben Zürichben,
majd Angliában dolgozott, s itt kezdett azzal a
témával foglalkozni, amelynek később az elis-
merést köszönhette.
Kutatásai során felfedezte a Mengyelejev táblá-
zat egyik még hiányzó elemét, a hafniumot,
kifejlesztette a röntgenfluoreszcenciás analitikai
módszert, stb, amelynek a mai orvostudomány
rengeteget köszönhet.
Az I. világháborúban az Oszták Magyar Monar-
chia seregében szolgált, majd Budapesten
dolgozott, mígnem 1920-ban megvonták tőle
az előadói jogot. Ezt követően végleg elhagyta
az országot. 1943-ban a „radioaktív izotópok
indikátorként való alkalmazásáért a kémiai
kutatásban” indoklással Hevesy Györgynek ítél-
ték oda a kémiai Nobel-díjat.
Nyolcvanéves korában halt meg Freiburgban.
A család kívánságára 2001. április 19-én szülő-
városában, Budapesten ünnepélyes keretek
között helyezték hamvait örök nyugalomra.

Tollal és karddal
1875. augusztus 5-én hunyt el Szerelmey Miklós
(szül: 1803) feltaláló, mérnök, litográfus, a színes
litográfia hazai meghonosítója, a magyar kari-
katúra műfajának megteremtője.
Nicolaus Carl Liebe néven született Győrben,
ahol iskoláit is végezte. Felsőfokú képzését az
osztrák hadsereg szolgálatában álló katonaként
folytatta Bécsben,
a mérnökakadé-
mián, el kezdve
rendkívül kalan-
dos életútját.
1829-ben az oszt-
rák kormány
m e g b í z á s á b ó l
Rómába ment,
hogy átázott vár -
falak, régi épüle-
tek szigeteléseire
megoldást keres-
sen. 1830-ban,
Párizsban valószí-
nűleg a júliusi
forradalom egyet-
len magyar részt-
vevője volt, sőt
alig egy hónap
múlva Brüsszel-
ben sebesült meg
a belga független-

ségi harc során katonaként. Majd jó néhány
kalandos esztendőt tölt a világban. Németor-
szág, Franciaország, Skandinávia után megfor-
dult Egyiptomban, át és visszahajózott Ameri-
kába, majd huzamosabb időt tölt Bécsben, az
1830-as évek közepe táján, amikor is kőnyom-
dát létesített az osztrák fővárosban. Hamaro-
san ismert és keresett portrélitográfusként ért
el sikereket. 1844-ben visszatelepül Budapestre.
1845-ben nyitotta meg kőnyomó-intézetét
Pesten, majd néhány esztendő leforgása alatt
szinte életműnyi kőrajzot készített a kor jelen-
tősebb közéleti személyiségeiről, a kormány,
és az uralkodóház tagjairól, emlékezetes
eseményekről, sőt csatákról, történelmi
eseményekről. Hazatelepülésekor változtatta
nevét Szerelmey-re. Külföldi mintára hazai
tájakat népszerűsítő albumokat adott ki saját
rajzaival gazdagon illusztrálva. A kötetekben
alkalmazta először hazánkban a színes litog-
ráfia technikáját, amely hallatlanul tökéletes
technikai felkészülést kívánt meg a maga
korában. További nagy érdeme, hogy francia
mintára megvetette a karikatúraművészet
alapjait Magyarországon, szatirikus rajzaival.
Pest népszerű költőjével és humoristájával,
Lauka Gusztávval együtt - Charivari (Dongó)
néven jelentette meg a forradalom idején az
első magyar rendszeresen megjelenő élclapot.
A lap első száma 1848. július 1-jén, került az
olvasók elé, és 1848. szeptember 21-én a 25.
számmal szűnt meg, mert készítői tollukat, és
rajzeszközeiket a karddal cserélték fel: mind-
annyian a szabadságharc katonái lettek. 

Forrás: Wikipédia (VZ)

Augusztusban történt

Szerelmey Miklós karikatúrája Petőfiről és lapalapításról 
álmodozó márciusi ifjakról
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Közérdekű telefonszámok
Polgármesteri Hivatal: 06/24-403-656
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8-12 és 13-18, Szerda: 8-12 és 13-16, Péntek: 8-11.30

Orvosi ügyelet: 06/24-405-405; 104

Egészségház, Védőnői Szolgálat: 06/24-403-654

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, 06/70-433-7115,

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

Nebuló Közétkeztetési Intézmény
06/70-647-3546
Ügyintézés helye: 2315 Szigethalom, Móra F. u. 1. I. em. 2.
E-mail: nebulo@szigethalom.hu

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: augusztus 18. 

Megjelenés: szeptember eleje.
Hirdetések megrendelése, befizetése: 

polgármesteri hivatal pénztára, Kossuth L. u. 10.

Kiből lehet példakép? Bárkiből. És kiből lesz
példakép? Csak nagyon kevesekből.
A mi Múzsánk lapjain tizenhét nem minden-
napi ember fordulatos élettörténete, egyedi
gondolatvilága elevenedik meg. Sztárok és
hétköznapi jótevők kendőzetlen őszinteséggel
mesélnek sikerekről, kudarcokról, belső tarta-

lékokról és magá-
ról az útról.
Miért dönt úgy
az előadómű-
vész, hogy
feladva fényes
karrierjét inkább
bohócdoktorként
szolgál tovább?
Vajon lehetséges
parakajakosként

egy év felkészülés után világbajnokságot
nyerni? Mit tesz az a kisfiú, aki mindenáron
citerázni akar, de nem akad tanárra? Hogyan
dönt a sorsáról a fiatal lány, mikor az orvos
közli vele: már csak hónapjai vannak hátra?
Miért lesz minden előadás ugyanaz, mégis
minden este más a színpadon? Vagy hogyan
telnek egy állatmentő fiatalember minden-
napjai?
Naszvadi Judith ilyen és ehhez hasonló kérdé-
sekre keresi a választ új könyvében. Beszél-
getőpartnerei között van ünnepelt színész,
látássérült szociális munkás, közkedvelt DJ,
paralimpikon, rockénekes és szülész-nőgyó-
gyász szakorvos is. Hogy mégis mi a közös
bennük? Az, hogy egytől egyig jelenkori
példaképek.

- alt -

Angol napközis tábor a Kids Clubbal
Nyelviskolánk idén 3. alkalommal tartott
napközis tábort ovis és kisiskolás korú gyere-
keknek a Városi Szabadidőközpontban. A
délelőtt minden alkalommal az angol nyelv
megismerésével, tanulásával telt. A
gyerekek korosztályuknak és tudá -
suknak megfelelően, csoportbon-
tásban foglalkoztak az angol nyelv-
vel. A kezdők az alapokat sajátítot-
ták el, míg a haladók már egy-egy
témakört dolgoztak fel. Az idei
tábor témája a lovagkor volt. Ehhez
kapcsolódott az idei kirándulás is,
az Emese parkban töltöttünk egy
délutánt, ahol a gyerekek kipróbál-
hatták az íj használatát és gyertyát öntöttek.
Tekintettel arra, hogy a szabadidőközpont-
ban két terem és az egész udvar rendelkezé-
sünkre állt, így minden délután más-más
programokat szerveztünk a gyerekeknek:
kincskeresés, sorverseny, water party, quiz,
illetve egyéb mozgásos játékokat próbáltunk ki.
A déli órákban kézműves feladatok színesítet-

ték a napot. A gyerekek készítettek akváriu-
mot, tésztabefőttet, rajzoltak. A gyerekek a
szabadidejüket szívesen töltötték az udvaron,
ahol együtt játszottak.

A napi háromszori étkezést a Nebuló biztosí-
totta számunkra.
Igazán színes, tartalmas volt az idei táborunk
is, mind a 23 gyerek felhőtlenül érezte magát,
és hasznosan töltötte az időt. Jövő nyáron is
szeretettel várunk minden kedves gyerkőcöt:
www.szigethalom.kidsclub.hu

T. A.

Könyvajánló: A mi Múzsánk


