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Európai értékek mentén

Fogászat:
csak sürgősségi ellátás

Mint szerte az országban, Szigethalmon is
ünnepélyes külsőségek között került sor az
államalapítás és az új kenyér ünnepére
augusztus 20-án. A vendégek Szent István
szobránál gyülekeztek, hogy megemlékezze-
nek első királyunkról.
Az ünneplőket Fáki László polgármester
köszöntötte, azután Deák Csaba görög

katolikus parókus megáldotta a kenyeret.
Az ünnepi műsorban Kontra Marika Szvita
tolmácsolásában Nagy Bálint  A kenyér ünne-
pén című verse hangzott el, azt követte a Sziget
Néptánc Egyesület tagjainak mezőségi tánca. 
A program zárásaként a jelenlévő intézmények,
pártok, egyházak és civil szervezetek képviselői
helyezték el a megemlékezés koszorúit.

(Fáki László ünnepi beszédét a 2-3 oldalon olvashatják.)

Csatlakozva az országos figyelemfelkeltő akció -
hoz, tájékoztatjuk betegeinket, hogy szeptem-
ber 4-5-6-án a finanszírozás tragikussága miatt,
OEP-es rendelési időben, csak sürgősségi ellá-
tást nyújtunk: fogeltávolítás, vérzéscsillapítás,
idegentest-eltávolítás, törött fog lecsiszolása,
gyökércsatorna megnyitása, az előzőekhez
szükséges érzéstelenítés és fogászati röntgen.

szigethalmi fogorvosok

Első helyen a Gere pékség! 
2012 után ismét nyert a szigethalmi Gere pékség
a Magyar Pékszövetség versenyén. Öt évvel
ezelőtt Debreczeni krumplis komlós kenyere
vívta ki a szakmai elismerést, amelyet aztán az
ország számos helyén gyártottak, idén viszont
a rozskenyér kategóriában hozta el a pálmát. A
Szentmiklósi rozskenyér 33 termék közül bizo-
nyult a legjobbnak. A felgyorsult világunkban
már – sajnos – szokatlannak számító kézi
formázással és hagyományos kovászolással
készült cipó 80%-os rozstartalma is jóval maga-
sabb az előírt kötelező mennyiségnél.

(Írásunk a 8. oldalon)

Fotó: Dudás Lajos
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(folytatás az 1. oldalról)

Tisztelt hölgyeim és uraim! Kedves megemléke-
zők! Szent László uralkodása alatt, 1083-ban, a
VII. Gergely pápa által kijelölt augusztus 20-ai
napon avatták szentté István királyt. László
király 1090-ben elrendelte, hogy „Szent István
napja, mint szent ünnep megtartasson”.

Nemzeti ünnepeink között augusztus 20. azon
kevés napfényes eseményeink közé tartozik,
amelyre alig vetődik a gyász árnyéka. Augusz-
tus 20-nak nincs ellenpontja, mert az ünnep
még áttételesen sem a kegyelettel teljes, bús
emlékezést jelenti számunkra, hanem a dönteni
tudás, a béketeremtés, az Európához tartozás,
a megújulás, vagyis a bizakodás, a jövőbe vetett
hit maradéktalan diadalát. 
Tisztelt szigethalmiak! Azért gyűltünk itt ma
össze, hogy emlékezzünk Szent Istvánra, és
ünnepeljük az új kenyér ünnepét. Emlékezzünk
első királyunkra, aki Magyarországot feudális,
keresztény állammá tette, és ezzel nemzetünket
bekapcsolta az akkori európai országok sorába.
Ilyenkor mindig levonjuk a tanulságot az életé-
ből. Elemezzük tetteinek nagyságát és fontos-
ságát. Persze ki-ki a maga szemszögéből és
tapasztalataiból von mérleget és következteté-
seket.
Ma én is a saját szemszögemből próbálom meg
Szent István király tetteinek előrelátását megvi-
lágítani, és a mai világra is érvényes tanulságo-
kat levonni.
Nézzük meg, hogy mégis mi és hogyan történt
egy évezreddel ezelőtt. De ahhoz, hogy megért-
sük az akkori döntéseket, egy kicsit távolabbra
kell visszatekintenünk a magyar történelemben. 
A magyarok ősei több száz éve már nomád
pásztorokként éltek Kelet-Európa hatalmas
sztyeppei síkságain. Állatokat legeltettek,

vándoroltak, jurtákban laktak. Társadalmi be -
rendezkedésük rokoni, nemzetségi és törzsi
alapon működött. Hitvilágukban fontos szerepe
volt az égig érő világfának és az abban megnyil-
vánuló háromszintű világnak, amelyet külön-
böző lények népesítettek be. Így érkeztek meg
a Kárpát-medencébe.
Nomád társadalmi berendezkedésüknek megfe-
lelően, saját akaratukból vagy más uralkodók
kérésére folyamatos kalandozásokba kezdtek
Európában. Eleinte nagyon nagy sikerekkel.
Természetesnek vették, hogy az éppen szövet-
séges királyoktól zsoldot kaptak, és amit lehe-
tett, azt el is rabolhatták.
De nem sokáig tartott ez a lehetőség. Hamaro-
san Augsburgnál, majd kicsit később Bizánc felé
is bezárult az út. A magyarok harcmodorát kiis-
merték, és ellene hatékony eszközökkel tudott
fellépni mind a német-római, mind a bizánci
birodalom. Sőt, II. Ottó egy bizánci hercegnőt
vett feleségül, ezzel is rontva Magyarország
esélyeit. Ezért már István atyja, Géza fejedelem
is követet küldött Ottóhoz Quedlinburgba, majd
megtiltotta a magyar uraknak a további kalan-
dozásokat. Már ő látta, hogy a magyaroknak
nem sok esélyük van a Kárpát-medencében, ha
egyedül próbálnak szembeszállni az akkori
keresztény országokkal. Nagyfejedelemként
ezért elindult a nyugatosodás útján. Megala-
pította a veszprémi püspökséget, épített
templomot Székesfehérváron, és megkezdte a

Elkötelezettség az európai értékek mellett

Fotó: Dudás Lajos

Fotó: Fejes János
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pannonhalmi apátság építését. Bár keveset
tudunk harcairól, de már ő is megküzdött a
függetlenedni kívánó törzsfőkkel. Fiához német
hercegnőt választott feleségül, és római keresz-
tény szellemben neveltette. Halálakor fia, Vajk,
keresztény nevén István lett a nagyfejedelem,
aki folytatta apja művét.
Királlyá koronáztatta magát, és leszámolt
mindenkivel, aki a régi törzsi rendet próbálta
védeni. Külpolitikájában egész uralkodását a
Kárpát-medence egységének megteremtése,
illetve a kereszténység elterjesztése jellemezte.
Ebből kifolyólag alapvetően békére törekedett
szomszédaival. Az egész ország területén ispán-
ságokat hozott létre az akkori hűbéri rendszer-
nek megfelelően, valamint érsekségeket és
püspökségeket alapított a római-katolikus hit
elterjesztése érdekében. Saját, a régi rendben
hívő rokonaival, Koppánnyal és Gyulával is
leszámolt. Ehhez a fegyveres harchoz német
hűbéres lovagokat vett igénybe. De a későbbi-
ekben is kíméletlenül vitte végig akaratát.
Amikor fia, Imre herceg meghalt, örököséül
Orseolo Pétert választotta, aki testvére, Judit és
Orseolo Ottó velencei dózse fia volt. Péter
anyjával és húgával együtt már az 1020-as évek-
től kezdve a magyar királyi udvarban élt, mert
az Orseolo-család ellen fellázadtak a velenceiek. 
Akarata érvényesítése érdekében trónkövetelő
unokatestvérét, Vazult is megvakítatta, és fiait
száműzte az országból. A sors fintora, hogy
később mégis a száműzöttek kerültek a magyar
trónra.
A történelmi lecke után következhetnek az
ebből levonható tanulságok.
Először is a magyarság fennmaradásának
legfőbb oka, a nyugati világhoz való csatlakozás
volt. Ahogyan történelmünk során sokszor kiáll-
tunk már ezen választás mellett. Történelmi
távlatokban nézve nem is olyan régen, 27 évvel

ezelőtt is választottunk, majd 2004-ben csatla-
koztunk is az Európai Unióhoz.
Másodszor: a csatlakozás önmagában kevés. Át
is kell vennünk azokat az értékeket, társadalmi
berendezkedést, ami ezzel jár. Akkor a feudális,
hűbéri társadalmi berendezkedést, és a lelkek-
ben a római katolikus egyház igéit.
Harmadszor: azt látni kell, hogy a régi rendnek
mindig vannak hazai hívei. Akik abban érdekel-
tek, hogy előjogaik megmaradjanak, és ne
változzon semmi. Ilyenkor a külső segítség jól
jön, ahogy István is németekkel szilárdította
meg hatalmát.
Negyedszer: a változás nem egyik napról a
másikra jön el. Géza fejedelem elkezdte, István
végigvitte, majd az utána következő Árpád-házi
királyok megszilárdították a társadalmi beren-
dezkedést. 
Mindebből következőleg kívánom magunknak,
szigethalmiaknak, az egész magyar népnek,

legyen elkötelezett az európai gondolat és az
európai értékek mellett! Tegyen meg mindent
azért, hogy az európai értékek elterjedjenek a
városban, az országban! Hiszen ehhez minden
külső segítséget megkapunk. Ne csüggedjünk
el, ha még nem látjuk a folyamat végét, vagy
nem ott tartunk, ahol szeretnénk, mert minden
változás időbe telik. 
Kérem azokat, akik egyetértenek vele, azok
fogjanak össze a változásokért! rendeljék alá
személyes érdekeiket a nagy közös ügynek!
Legyenek motorjai a változásnak, ahogyan
Szent István király is az volt a maga korában!

Fotó: Fejes János

Fotó: Fejes János Fotó: Dudás Lajos
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Tisztelt szigethalmi ingatlantulajdonosok!
Mindannyiunk közös érdeke, hogy élhető,
tiszta, rendezett környezetben éljünk. Ehhez a
közösség és az egyén tevőleges együttműkö-
dése egyaránt szükséges. Az együttműködés
során az önkormányzat tevékenysége mellett
az egyénnek is szerepe és feladata, adott eset-
ben kötelezettségei is vannak. Ahogyan ezt
személyesen is tapasztalhatták, 2017 tavaszától
a város több ezer ingatlanát végigjárták
munkatársaink, hogy a közterületi problémákat
és a lakosság feladatát és kötelezettségét
képező hiányosságokat feltárják, és azok
megszüntetésére felhívják a figyelmet, egyben
közvetítsék is a lakosságnak az ezzel kapcso-
latos információkat. 
A feltárás során összegyűjtött problémák
jellemzően: az ingatlan előtti közterület tisztán-
tartásának, gondozásának elmulasztása
(ideértve a közterületre kinyúló növényzet
metszését), csapadékvíz-elvezető árkok bete-
metése, a közút beláthatóságának akadályo-
zása növényzettel, stb., a közúton elhelyezett
forgalmi akadályok, illegális hulladék és zöld
növényzet lerakása, építési anyagok engedély
nélküli tárolása, az ingatlan gazossága, illetve
az ott felhalmozott hulladék. Emellett rögzítet-
tük pl. a kátyú- és aszfalthibákat, utcanévtábla
és közlekedési tábla hiányokat, sérüléseket. 
A problémák feltárását követően 68 esetben
szórólapon hívtuk fel a lakosokat a kötelezett-
ségek teljesítésére, 38 esetben hatósági ellenőr-

zés lefolytatása mellett kötelező végzés kiadá-
sára került sor. Számos esetben személyesen is
egyeztettünk az ügyfelekkel felmerült kérdéseik
megoldása érdekében. A hatósági intézkedése-
ket követően ellenőrzésre került sor. Tapasztala-
taink azt mutatják, hogy az esetek mintegy 2/3-
ában megszüntették a hiányosságokat, ez az
arányszám a szórólapok, valamint kötelezések
esetében is érvényesül. Sajnálatosan az esetek
1/3-ában eredménytelen volt a felszólítás, a tulaj-
donosok a megadott határidőre nem vagy csak
részben szüntették meg a hiányosságokat. Ezek-
ben az esetekben hatósági eljárás megindítását
követően bírság kiszabására kerül sor.
Az itt élők jellemzően a hatóság jelzése és felhí-
vása nélkül is tesznek környezetükért. Kérjük,
ezt ezután is tegyék meg. 
Szigethalom Város Önkormányzata ezúton
szeretné megköszönni a lakosság együttműkö-
dését, amely döntően felszólítás nélkül rendben
tartja épített és természetes környezetét, illetve
azt, hogy az érintettek a felszólítások után a
hiányosságokat megszüntették.

Az idei forró nyár, s ezért az esetleges tűzveszély
miatt felhívjuk a figyelmet a tűzgyújtási szabá-
lyok betartására! Kérjük, hogy frissen vágott
zöldhulladékot ne égessenek el, ugyanis az csak
füstölni fog, mely zavarja a környezetét. Felhív-
juk a figyelmet arra is, hogy engedélyezett
időtartamban is csak avar és kerti hulladék éget-
hető. Minden más anyag égetése tiltott és
jogszabálysértő, és eljárás megindítását vonja
maga után. Kérjük, hogy a zöldhulladékot ne
helyezzék el közterületen, mert az szintén nem
megengedett. A komposztálás régi hagyomá-
nyát családi házas környezetben érdemes felele-
veníteni, hiszen az egyrészt segíti az élő anyagok
természetes körforgását, és ezzel a talaj háztar-
tásának szerves anyagokkal való javítását, mind-
ezek mellett csökkenti a hulladék mennyiségét
is, és kis költséggel megvalósítható. 
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy az Elek-
Ágh Állatmenhely Alapítvánnyal kötött együtt-
működési megállapodást a képviselő-testület
2017. szeptember 30-ig meghosszabbította, így
az alapítvány továbbra is segíti az önkormányzat
állatvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátá-
sát. (A menhely írása az 5. oldalon.)
Egyben felhívjuk a lakosság figyelmét, több
esetben jelezték, hogy az Állatmentő Szolgálat
Alapítvány nevével jelzett jegyzőkönyveket
dobtak ebtartók postaládájába. Az alapítvány-
nyal együttműködési megállapodást az önkor-
mányzat nem kötött.

Polgármesteri Hivatal

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy
az „Aries” Nonprofit Kft. Kommunális egysége
2017. szeptemberében a szelektív hulladék
begyűjtését az alábbiak szerint ütemezi.
Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet és
HDPE) és fém (üdítő és sörös doboz)
elszállítása: 37. hét szeptember 11-15.;
39. hét szeptember 25-29.
Szelektíven gyűjtött papírhulladék el -
szál lítása: 36. hét szeptember 4-8.; 
40. hét október 2-6.
Zöldhulladék begyűjtése: szeptember
29-én, pénteken 14:00-17:00 óra között a
rákóczi u. 147. sz. alatt található Egyesített
Népjóléti Intézménynél (egykori laktanya
területén) kihelyezett konténerekben vagy
hulladékgyűjtő célgépekben díjmentesen
elhelyezhető. A szolgáltatás igénybevéte-
lére csak szigethalmi lakosok jogosultak,
ezért lakcímkártyáját kérni fogják.

Polgármesteri Hivatal

Kötelettségek és betartásuk

Szeptemberi szelektív
Nagyon nagy tisztelettel köszönöm minden
javaslattevőnek a kitüntető Szigethalom dísz-
polgára elismerést. A méltatásban felsorolt
tevékenységeimet, amely az újság hasábjain
is megjelent, szeretném egy-két pontosítással
kiegészíteni. Én 1946-ban itt születtem, az
akkor még Szilágyi-telep nevű település erdő-
széli csőszházában. A település akkor még
közigazgatásilag Tökölhöz tartozott, tehát én
törzsgyökeres szigethalmi vagyok, a nagy
családunk 12-ik gyermeke. Az édesapánk korai
halála után édesanyánk nevelt, sajnos írástu-
datlan volt, de belénk sulykolta és megtaní-
totta a becsületességet, megbízhatóságot,
szeretetet, segítőkészséget és összetartást,
ami megalapozta az életünket. Én már nagyon
korán belecsöppentem a felelősségteljes
munkába, mivel 1968-ban, 22 évesen már bolt-
vezetőnek neveztek ki, amelyet 1993-tól, mint
vállalkozó végzek a családommal. Az embe-

rekhez fűződő kapcsolataim alapján 1972-ben
tanácstaggá jelöltek, majd megválasztottak,
később, a rendszerváltást követően 2010-ig
képviselőként tevékenykedtem, de úgy érzem,
azóta is kimagasló közéleti munkát végzek,
mint az már a Szigethalmi Híradó előző szá -
mában is szerepelt. A felsorolt közéleti tevé-
kenységeknél a zöld Háló Egyesületben tíz
éve szervezem a virágkiállítást, és a Szebb
Szigethalomért a Szép kertek rendezett
porták díjazását 13 éve indítottam el, melyet
öt éve az önkormányzat összefogásával
teszünk, remélve, hogy egyszer gyümölcsö-
zővé válik mindez.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, de úgy
érzem, hogy az elismeréshez szükségeltetett
ez a kis kiegészítés. 
Köszönettel és tisztelettel

regényi Tiborné Aranka

Köszönet és kiegészítés!
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A hónap embere: dr. Schuller Gábor
„A tegnapokkal fogy az élet,
A holnapokkal egyre nő,
S szemedben mégis mindörökké,
A mának arca tűn elő –
Ezért ha illan ez az év is,
S a múltba szállva szétomol,
Lelkedben ott a kincs örökre,
Amely valaha benne volt.”

(Mihail Eminescu)

Szinte hihetetlen, de pár
nap múlva köszönthetjük
Schuller Gábort nyolcva-
nötödik születésnapján.
Nagy idő egy ember
életében, különösen egy
tevékeny ember életében. 
Friss nyugdíjasként hu -
szonöt éve, egy borongós

őszi napon költözött családjával Szigethalomra és
nagyon gyorsan otthon érezték magukat. Köszön-
hető ez nyitottságának, empátiájának. A költözés-
kor úgy gondolta, hogy nyugdíjas éveit a kert ápo -
lásával, a ház szépítésével tölti csendben, nyu ga -
lomban családja, barátai körében.
Az élet azonban még tartogatott számára sok-sok
tennivalót, új barátokat, nagyobb családot. 
Már a költözés évében Mikulás volt az Iskola téren
rendezett ünnepségen. 
Következő évben részt vett a falugyűlésen, és
felkeltette érdeklődését a település élete, fejlődési
lehetősége. Akkor még nem sejtette, hogy ez az
este meghatározó lesz életében, és teszi a telepü-
lés egyik fontos személyiségévé. Pedig csak egy

egysze rű kérdést intézett az akkori vezetőkhöz.
rövid idő múlva, az akkor alakuló helyi MSzP veze-
tői megkeresték, és felkérték, hogy induljon az
1994-es választásokon képviselő-jelöltként. Függet-
len jelöltként lett képviselő. A pénzügyi bizottság
elnökeként két cikluson át dolgozott a testületben.
részese volt a csatornaberuházás megvalósításá-
nak és a település úthálózata fejlesztésének is.
2002-2006 között alpolgármesterként nagy szerepe
volt abban, hogy 2004-ben Szigethalom városi
rangot kapott.
Közel egy évtizedig vezette az MSzP Szigethalmi
Szervezetét.
A városban eddig átélt huszonöt évből tizenhatot
töltött el közéleti munkával. Ez alatt a település
lakossága megkétszereződött, új intézmények épül-
tek, pormentesek lettek az utak, kiépült a csator-
nahálózat.
Munkásságát a város képviselő testülete 2015-ben
„Szigethalom Város Településfejlesztéséért” díjjal
ismerte el.
Schuller Gábor ma már nyugodtan éli valódi nyug-
díjas éveit, de nem bezárkózva. Aktívan részt vesz
a városi rendezvényeken. 
De nem csak politikus volt, hanem mindenekelőtt
emberként viselkedett. Mindenkivel megtalálja a
közös hangot, mindenkivel kellő empátiával tud
kapcsolatot teremteni. Számára mindig az, hogy –
lehetőség szerint – segítsen a hozzá forduló embe -
reknek. A mai napig tisztelettel beszélnek róla a
városban.
Mit is kívánhatunk ezen az évfordulón? Békességet,
boldogságot, de mindenekelőtt jó egészséget!

(ébet)

Bóna Zoltán orsz.gyűl. képviselő  
Elérhetőségei: Janzsó zsuzsanna,
kapcsolattartó.  Levelezési cím: 2310
Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos
utca 10. Telefon: 06/70 376-5956, 
e-mail: bona.zoltan@parlament.hu,
janzso.zsuzsanna@fidesz.hu,
www.bonazoltan.hu
Fáki László polgármester
11. (hétfő) 14-18 óra között, előzetes
bejelentkezés alapján a 24-403-656,
101 vagy 134 melléken, vagy 
titkarsag@szigethalom.hu-n lehet.
Helyszíne: polgármesteri hivatal
Dr. Schuller Gáborné (Összefogás
Szigethalomért Egyesület) 
1. választókerület képviselője
18-án (hétfő) 13-15 óra között,
polgármesteri hivatal, fsz. 25. szoba
Telefon: 06/70-459-1664,
e-mail: dr. schuller.gaborne@sziget-
halom.hu
Fabula Jánosné (Összefogás
Szigethalomért Egyesület) 
2. választókerület képviselője
12-én (kedd) 16:30 és 17:30 között a
Városi Szabadidőközpontban. Tele-
fon: 06/70-334-8916, e-mail:
fabula.janosne@szigethalom.hu

Hölgye Attila (Összefogás Sziget-
halomért Egyesület) 3. választó-
kerület képviselője
Előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.
Telefon: 06/70-315-3524,
e-mail: holgyea@gmail.com
Blum Zoltán (Összefogás Sziget-
halomért Egyesület) 4. választó-
kerület képviselője
Előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.
Telefon: +36/30-688-1384,
e-mail: blum.zoltan@szigethalom.hu
Sztrapkó Norbert (Összefogás
Szigethalomért Egyesület) 
5. választókerület képviselője
Előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.
Telefon: +36/20-992-0114, 
e-mail: sztrapko@gmail.com
Suhai-Réfi Tímea (Összefogás
Szigethalomért Egyesület) 
6. választókerület képviselője
Előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.
Telefon: +36/70-984-8827, e-mail:
suhai.refi.timea@szigethalom.hu

Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP) 
7. választókerület képviselője
A lakossági igények gyors és hala-
déktalan orvoslásának elősegítése
érdekében előzetes e-mailben vagy
telefonon történő időpont-egyezte-
tés alapján. Telefon: 06/30-952-
3346, e-mail: molnars@pr.hu
Nagy Viktor (Összefogás Sziget-
halomért Egyesület) 8. választó-
kerület képviselője
Előzetes telefonon történő időpont-
egyeztetés alapján. Telefon: 06/30-
934-0480
Ferenczi Edit Fidesz-KDNP
Előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.
Telefon: 06/70-459-1772, e-mail:
feed@pr.hu
Porkoláb Zoltán Fidesz-KDNP
Előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.
Telefon: 06/70-452-4694, e-mail:
zporkolab@pr.hu
Bán Norbert Jobbik
Hétfőtől péntekig, előre egyeztetett
időpontban a 06-70/360-7024-es
telefonszámon. Helyszín: 2315
Szigethalom, Szabadkai utca 239.

Kutya melegben
emberséges megoldás
A Szigethalmi Önkormányzat és az Elek-Ágh
Állatmenhely szerződést kötött, hogy Sziget-
halom területén felmérje a kutyák létszámát,
segítséget nyújtson a lakosságnak az ivarta-
lanításban (pályázat keretében), a nem kívánt
szaporulat visszaszorításában!
Ezen szerződés keretén belül kollégáink járják
az utcákat, eb összeíró lapokat osztanak a
kutyatartóknak!
A fogadtatásunk általában pozitív.
Erre egy példa: az egyik utcában egy fekete,
jól táplált szuka kutya volt kennelbe zárva a
tűző napon. Éppen egy nyomtatványt töltöt-
tünk ki, amikor megjelent a gazda!
Beszédbe elegyedtünk. Felhívtuk a figyelmét,
hogy a kutyája nincs jó helyen, mivel nincs
árnyéka, és a hőmérő már 40 fok felett jár!
Megértette, és szabadon engedte a kutyáját,
és egy fa alatt nedves helyet csinált neki.
Jó érzéssel távoztunk, hiszen az emberek
alapjában jók, szeretik az állataikat, sok eset-
ben csak figyelmeztetni kell őket,hogy mire
figyeljenek ebben a rettenetes melegben! 
Sok ilyen pozitív tapasztalatot szeretnénk!

Elek-Ágh

Központi címregiszter
készül

Magyarországon a közigazgatás eddig nem
rendelkezett egységes, közhiteles, az ország
valamennyi címét lefedő címadatbázissal,
ezért létrejött a Központi Címregiszter
(továbbiakban: KCr). Célja, hogy a jelenlegi,
különböző nyilvántartásokban (ingatlan-
nyilvántartás, lakcímnyilvántartás) párhuza-
mosan nyilvántartott címadatokat egyetlen
nyilvántartásban egyesítse. Az ezzel kapcso-
latos feladatok ellátását a központi címre-
giszterről és a címkezelésről szóló 345/2014.
(XII.23.) Korm. rendelet írja elő, a feladatok
elvégzéséről az ingatlan fekvése szerinti ille-
tékes települési önkormányzat jegyzője
gondoskodik.
A címek felülvizsgálata jelenleg folyamatban
van. A Szigethalmi Polgármesteri Hivatal
igazolással rendelkező megbízottjai fogják a
felülvizsgálatot végezni. 
Kérem a tisztelt lakosság türelmét, megérté-
sét és együttműködését az eredményes mun -
ka elvégzése érdekben. 

dr. Stiebel Viktória 
jegyző

Szeptemberi fogadóórák 
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Civil érzékenyítő nap a FONI-ban

Augusztus 18-án harmadik alkalommal rendez-
tük meg érzékenyítő napunkat. Az idein a civil
szervezetek képviselőivel kerekasztal-beszélge-
tés során osztottuk meg tapasztalatainkat. 
Első érzékenyítésként a szigethalmi Fogyatéko-
sok Nappali Intézmény ellátottjai a Honfoglalás
dalt adták elő jeleléssel. Itt már a zsebkendők
előkerültek. 
Bóna zoltán országgyűlési képviselő megnyitó-
jában kiemelte: örül, hogy a térségben a civil
szervezetek ilyen aktívak. Külön megemlítette,
hogy örömmel tölti el a Felvidéki Grace Mozgás-
korlátozottak és Egészség-károsultak Egyesüle-
tének részvétele a rendezvényen. 
Fáki László Szigethalom polgármestere elmond -
ta, hogy a kilenc évvel ezelőtt létrehozott
Fogyatékosok Nappali Intézménye fontos szere-
pet tölt be a Szigetszentmiklósi és ráckevei
Járásokban.  Örömére szolgál, hogy több civil
szervezet is (Szufla, a Csefosz SE és a Kempo

Egyesület) rendszeresen prog-
ramokat nyújt fogyatékos
em bereknek. 
Dr. Csobolyó Eszter, a Pest
megyei Civil Információs
Centrum szakreferense a ha -
táron túli kapcsolatok, a kö -
zös pályázatok jelentőségéről
beszélt.  A FONI gondozottja-
inak műsorától könnyeivel
küszködve nagyon nehezen
tudott megszólalni.
Az érzékenyítő nap egyik
fénypontja volt a „Lila világ –

belilulunk” program, mely során sok-sok varázs-
latot próbálhattak ki a fogyatékos fiatalok. 
És még nem volt vége a napnak. A Magyar
Speciális Olimpia Szövetség „Szállj be te is!”
program vezetője, Voith Petra elmondta, hogy
a két járás általános iskoláiban tíz éve folyik a
tevékenység, mely-
nek köszönhetően ép
gyerekek kapnak in -
formációkat a fogya-
tékosságról. Gyerekek
által írt levelekből is
idézett, melyekből
kiderült, milyen fon -
tos szerepet tölt be a
program, és mennyi re
fontos, hogy már
iskolás korban meg -
történjen az érzéke-
nyítés. 

A Felidéki Grace Egyesület képviseletében
Sárközi Tiborné ismertette egyesületük tevé-
kenységét, és örömüket fejezte ki, hogy milyen
jó az együttműködés a Csefosz SE-vel, amellyel
közös pályázatot is nyertek. 
A nap zárásaként a dunaharaszti Bárka Alapít-
vány bocsa (speciális golyójáték – a szerk.)
csapata és a Csefosz SE para bocsa csapata
bemutató játékba vonta be a résztvevőket. 
És az igazi érzékenyítéshez Bóna zoltán is
hozzájárult azzal, hogy megajándékozta a
Csefosz Se bocsásait két sportfelszereléssel. 
A korábbi évek rendezvényeihez hűen most is
tartalmas, megható, tanulságokkal teli délutánt
töltöttünk együtt. Bízunk benne, hogy a sorozat
folytatódik, és egyre több ember figyelmét kelti
fel törekvésünk.

Medvegy Judit            dr. Schuller Gáborné
a Csefosz elnöke              alpolgármester

Halász Imre
Ha besüt a hold a Rákóczi úti intézmény ablakain

A szétlopkodott magyar ipar
értékes részei itt hevernek
berozsdásodva, párosával,
horkolva, nyögve egymás mellett.

A nyugati új Nagy Barát,
kitől támogatást vártak,
könnyű szívvel itt hagyta őket -
s emléknek pár kiürült gyárat.

Közülük, kik ideszorultak,
már belesüppedtek az álmos
fotelek mélyébe, míg kerítésen
nyüzsög az eleven Város.

A Nap hozzájuk is besüt, de
övék csak a folyosók mélye.
Benne, mint az őszvégi legyek
várnak. Talán ők is a Télre.

Vagy mint Kisasszony-napi fecskék,
nem fognak délre repülni.
Kérdőív elöttük: a temetést
hol, milyen formában kérik?

De éjjel, mikor a Hold ezüst,
lelkükről lepattog a rozsda,
beindulnak az elhagyott gépek
szépen, jól beolajozva.

A III-as kapun kigördülnek
új, járóképes buszalvázak,
s a volt Autógyár volt meósa
nézi, mint hagyják el a gyárat,

hogy mátyásföldi lemezesek
ráhegesszék szép új ruháját
s a „Szárnyas emberek” újra
beszáguldják fél Európát.

Van, akinek már lába sincsen,
álmában fut az állomásra,
izgul: hová 20 éve letette,
ott van-e a bélyegzőkártya?

A csepeli Szerszámgépgyár is
visszakapja a régi nagy rangját,
lakatosa nem izzadt arcát
törli  – újra a volt satupadját.

És megindul földszint s emelet,
csöveket hegeszt, krumplit kapál,
falakat rak, mar, mér, ruhát szab,
míg süt a Hold, s fölöttük áll.

S azután, hogy felkel a Nap,
újra csak a folyosók mélye.
Új célja lesz az életüknek:
„reggeli” s várnak az ebédre.
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Elkezdődött az iskola

A hátizmoknak és a testtartásnak különösen
nagy szerepe van szeptembertől, hiszen a gyer-
mekünk nap mint nap táskát hord. Fontos ezért,
hogy erősítsük a hát- és törzsizmokat,
javítsunk az esetleges tartáshibákon. A rend-
szeres mozgást egészítsük ki gerinctornával! Ha
gyermekünk a rendszeres mozgás ellenére is
panaszkodik a hátfájásra, vagy nem látunk
javulást a tartásában, mindenképpen kérjük
szakember segítségét. 
Gyermekünk szoronghat az iskolakezdéstől,
főleg, ha első osztályba megy, vagy valamilyen
változás következik be az előző tanítási évhez
képest, például új osztályfőnöke vagy új osztály-
társai lesznek. Kis odafigyeléssel azonban enyhít-
hetünk ezen. Beszéljünk minél többet az iskoláról,
a tanárokról, a tantárgyakról, és enyhítsük a
feszültségét olvasással is! Az olvasás ugyanis
nyugtató hatással bír, és remek eszköz lehet arra
is, hogy minél több pozitív információt adjunk át
az iskoláról. Választhatjuk például Tomori Anita:
Az ovinak vége, irány az iskola! vagy Janikovszky
Éva Már iskolás vagyok! című klasszikusait.

Nézzük át gyermekünk őszi ruhadarabjait!
Próbáltassuk fel vele a pulóvereket, nadrágokat,
cipőket és kabátokat. Különösen érdemes már
most felmérni, hogy mire lehet szükség, hiszen
a nyári leárazásokon jó áron találhatunk őszi/téli
ruhadarabokat is. Egy jó hangulatú vásárlással
vagy egy kedvenc ruhadarabbal pedig nemcsak
az őszre készülhetünk fel, gyermekünket is
motiválhatjuk az iskolára.

Öt nap Füleken

Augusztus elején városunk csereüdültetési
programjának keretein belül testvérvárosunkba,
a szlovákiai Fülekre utaztunk 12 tanulóval. A
Szent István Általános Iskolából és a Széchenyi
István Általános Iskolából is 6-6 diák vehetett
részt a Novohrad-Nógrád Geopark nyári tábo-
rában. Már az első nap szívesen fogadtak, s
alkalmunk nyílt a füleki gyerekekkel és pedagó-
gusokkal megismerkedni. 
A Geopark a térségben rejlő természeti értékek
fenntarthatóságával és az ehhez kapcsolódó
fejlesztő tevékenységekkel foglalkozik. A tábor
heti programja is ehhez illeszkedett. A nagy
múltú város nevezetességeit egy séta keretében
tekintettük meg: a templomot, a Koháry kas -
télyt, a várat. A nagy hőség ellenére is sikeresen

teljesítettük gyalogtúrá-
kat. Elsőként a Macska-
lyuk bányába és a Somos-
kői várba küzdöttük fel
magunkat. Egy másik nap
a Mucsényi barlanghoz
kirándultunk. A két túra
között felüdülés volt a
gyerekek számára az ősi
tengervízben fürdőzés
rappon (ahol magas só -
tartalmú, a felszínen 38
fokos forrásra épült fürdő
található – a szerk.) 
Ezen kívül kézműves fog -
lalkozások színesítették
nap jainkat.
Köszönjük Szigethalom
Városának és a Városi
Szabadidőközpont mun -
katársainak, hogy lehető-
ségünk volt ezeket a na -
pokat együtt megélni. 

Barna zsuzsanna,
Magyarné Huszár Ágnes

tanárnők

6-án, (szerdán ) 15, valamint16 órakor: 
Kids Club

6-án, (szerdán) 17 órakor, valamint 18 órakor:
Kids Club (Ingyenes bemutató foglalko-
zások)

8-án, (pénteken) 10 órakor: Kisbogár (zenés
baba-mama foglalkozás)

13-án, (szerdán) 15, 16, 17 18 órakor: 
Kids Club

15-én, (pénteken) 10 órakor: Kisbogár 
(zenés baba-mama foglalkozás)

19-től újra nyitva a könyvtár!
19-én, (kedden) 17 órakor: Ezoklub
20-án, (szerdán) 15, 16, 17, 18 órakor: 

Kids Club
22-én, (pénteken) 10 órakor: Kisbogár 

(zenés baba-mama foglalkozás)
23-án, (szombaton) 9.30 órakor: Kids Club
27-én, (szerdán) 15, 16, 17, 18 órakor: 

Kids Club
29-én, (pénteken) 10 órakor: Kisbogár 

(zenés baba-mama foglalkozás)
30-án, (szombaton) 9.30 órakor: Kids Club
30-án, (szombaton) 10 órakor: 

Kisbogár zeneovi

Könyvtári programok
Lapunk megjelenésével egy időben újra becsöngettek az iskolákban. Jó, ha teszünk azért,
hogy gyermekünk testileg-lelkileg ráhangolódhasson az új tanévre, hiszen a kötetlen
nyári hónapok után különösen nehéz lehet visszatérni az padba. A K&H gyógyvarázs
mesedoktorok program a gyermekek testi és lelki egészségének elkötelezett támoga-
tójaként összegyűjtötte, hogyan segíthetik a szülők gyermekük iskolakezdését.
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A hivatalos eredményhirdetést követően Gere
István tulajdonossal és Debreczeni József üzem-
vezetővel beszélgettünk a verseny jelentette kihí-
vásokról és a győztes Szentmiklósi rozskenyérről.
Sz. H: – Mindenekelőtt engedje meg, hogy
gratuláljak az újabb sikerhez. A versenybe
benevezett 33 kenyér mindegyike magas
színvonalat képviselt a szakmai zsűri szerint,
mégis a Gere Pékség kenyere nyert a rozske-
nyér kategóriában.
G. I: – Nagyon boldogok vagyunk, hogy 2012
után öt évvel ismét nyerni tudtunk. A díj nem
kizárólag a pékségé, hanem az összes munkatár-
sunké, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy
friss, jó minőségű és finom pékáru kerüljön ki
boltjaink polcaira és partnereinkhez egyaránt.
Vásárlóink érdeme is, hiszen folyamatosan el -
mondják, megosztják velünk tapasztalataikat
termékeinkkel kapcsolatban. 
D. J. – Külön öröm volt számunkra, hogy ezúttal
nem a búzakenyér kategóriát sikerült megnyer-
nünk, mert bár a legnagyobb mennyiségben
még mindig ezt keresik üzleteinkben, de egyre
nagyobb arányban adunk el rozsos és rozskenye-
ret. A jelenlegi vásárlói igények, ha lassan is, de

ebbe az irányba mozdulnak el, és ezért is fontos
számunkra ez a díj.
A Szentmiklósi rozskenyér magas minőséget
képvisel, nem könnyű a mai körülmények között
sütni, mert a technológia, amivel készítjük, nagyon
hosszú időt és rengeteg odafigyelést, törődést
igényel. 
Sz. H: – Miben különbözik a Szentmiklósi rozs-
kenyér elkészítése a többi kenyérétől, miért
bonyolult a technológiája? Azt hinné az em -
ber, hogy manapság a rengeteg gép meg -
könnyíti az üzemi munkát és a technológiát
egyszerűsíti, gyorsítja. 
D.J.: – Sok esetben a gépiesített üzem valóban
leegyszerűsíti a munkát és a pékáru elkészítésé-
nek idejét is rövidíti. De vannak olyan fázisai a
munkának, amelyeket a gépek nem tudnak egy -
szerűsíteni, ez pedig a kovász érésének folyamata
és a benne lezajló kémiai folyamatok…
Sz.H.: – Ezek felgyorsítására már feltalálták az
ipari kovászt, ha jól tudom.
D. J. – Valóban léteznek a sütőiparban olyan
kovászpótló készítmények, melyek a tészta érését
felgyorsítják, leegyszerűsítve és lerövidítve annak
érési folyamatát. Mi viszont nem használunk ilyen
szereket termékeink előállítása során, mert meg -
győződésünk, hogy a gépek a dagasztást, a sü -
tést, a kelesztést bár megkönnyítik, de például a
kenyér formázását emberi kézre, a kovász érését
hagyományosan az időre kell bíznunk. Időt kell
hagyni a kovásznak, hogy lejátszódjanak azok a
kémiai folyamatok, amelyek szükségesek egy
valóban jó ízű, minőségi kenyér elkészítéséhez.
A rozskenyér kovászának érése ráadásul sokkal
hosszabb ideig tart.
A kovászolásnak 3 különböző szakaszát kell
megemlíteni. Az első szakasz a fehérjék duzzadá-
sának elősegítésére szolgál, a második fázisban
az élesztősejtek szaporítására törekszünk, végül
következik a savanyítás szakasza. A rozskovász
esetében az íz, aroma kialakítására itt kerül sor. A
búzakovász érésének teljes ideje 7-8 óra, a rozs-
kovász esetében ez az idő csupán egy-egy sza -
kasz elvégzésére elégséges. Így könnyen kiszámol-
ható, hogy egy hagyományos, régi technológiával
készült rozskenyér kovászolási ideje 21-24 óra, és
akkor még nincs kész a kenyér. A rozskovászra

sokkal nagyobb figyelmet is kell fordítani, mert a
szakaszok között nem mindegy, hogy milyen
hőmérsékletű maga a kovász. Fokozatosan kell
eljutni 24-25C foktól 28-29C-ig. Oda kell figyelni a
savanyítás folyamatára is, hiszen senkinek nem
érdeke túl magas savfokú, ezáltal erősen savanyú
kenyeret sütni. Azonban, ahogy azt már említet-
tem, ebben a szakaszban alakul ki a kenyérre
jellemző ízvilág. 
Sz. H: – Mindez hogyan köszön vissza a Szent-
miklósi rozskenyérben?
D.J.: - A Szentmiklósi rozskenyér egy szakaszos
kovászolási technológiával készült kenyér, amely
hosszú érési idejének köszönhetően sokáig friss
marad. Héja vastag, ropogós és repedezett, belseje
nedves és nagyon tömör. Tömörsége abból ered,
hogy 80% rozslisztet tartalmaz. Ez a mennyiség
messze meghaladja a Magyar Élelmiszerkönyvi
előírásokat. Ajánlatos egészen vékonyra szeletelni
markáns íze miatt. 
Sz. H.: – Ezen kívül rengeteg kenyér, zsömle,
kifli, péksütemény és kalács készül önöknél
nap mint nap…
Sz. H. – Az elmúlt években az volt az egyik legna-
gyobb kihívás a pékség számára, hogy miközben
a vásárlók elvárják tőlünk a minőségi, hagyomá-
nyos receptúrákból készült termékeket, a vásárlói
igények változása a reformtermékek gyártását is
megköveteli tőlünk. Legyen a választék széles,
minden termék a teljes nyitvatartási időben legyen
kapható, mindemellett a termékek legyenek min -
dig frissek, sőt az sem baj, ha még melegek a
boltok polcain, amikor megveszik azokat. 
Sz. H: – A Gere Pékségtől már megszokhat-
tuk, hogy jó érzékkel nyúlnak bele régi, klasz-
szikus receptúrákba és sütnek belőle valami
finomságot, ami emlékeztet minket – idő -
sebb vásárlókat – a régi ízekre, ugyanakkor
a fiatalabb generációk is kedvelik, mert a
régi receptúra és technológia betartása
mellett megújítják azokat olyan módon, hogy
az a mai fogyasztói elvárásoknak is meg -
feleljenek.
G. I. – Az elmúlt évtizedben számos terméket
hoztunk vissza ilyen módon mintaboltjaink kíná-
latába, példaként említhetjük a hájas süteményt
szilvalekvárral töltve, a Debreceni krumplis komlós
kenyeret, a retró kiflit és most a Szentmiklósi rozs-
kenyeret. 
Ezek a sikeres termékek erősítenek meg minket
abban a hitünkben, hogy a modern, gépesített és
sütőipari adalékanyagokat használó világban van
értelme ragaszkodni a régi technológiákhoz, és a
klasszikus receptúrákat érdemes újragondolva, a
mai vásárlói igényekhez igazítani. Mert igény van
a jó minőségű kenyerekre és péksüteményekre, és
jó érzéssel tölt el minket, hogy a fiatalabb gene-
rációk is örömmel fogadják a régi idők ízeit.

Szigethalmi Híradó

Ismét nyert a Gere pékség a kenyérversenyen
Hagyományos kovászolással készül a 80 százalékos rozstartalmú Szentmiklósi

A ugusztus 20-a nem csupán az államalapítás ünnepe, hanem az új kenyér ünnepe
is egyben. 2012-ben egy helyi vállalkozás, a Gere pékség első ízben nyerte meg
a Magyar Pékszövetség országos kenyérversenyét a Debreczeni krumplis komlós

kenyerével. A szakmai elismerésen túl megkapta a Szent István napi kenyér címet is, és
az egész országban számtalan pékség gyártotta. A kenyérverseny mára olyan rangos
versennyé nőtte ki magát, hogy nemcsak az indulók száma nőtt, hanem a benevezett
termékek minősége is rengeteget javult, és a felhasznált alapanyagok fajtái is jelentős
mértékben bővültek. Ezért 2017-től három különböző – búzakenyér, rozskenyér és inno-
vatív kenyér – kategóriában indulhattak a jelentkezők.
A 2012-es évet követően 2017-ben a Gere Pékségnek a rozskenyér kategóriában sikerült
első helyezést elérnie a Szentmiklósi rozskenyérrel. 
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Szigethalmi Híradó
PrOGrAMOK-HIrDETÉSEK

10:30: Kiállításmegnyitó
Tájak, ízek, emberek – a Szigethalmi Fotóklub 
tagjainak bemutatkozása
A kiállítást megnyitja: Fáki László polgármester 
A műsorban közreműködnek: Duka Erzsébet – népdal
Tulipánt néptánccsoport Ujhelyi Andrea vezetésével
Csenderítők népzenei csoport

Az időszakos kiállítás megtekinthető: 
2017. szeptember 23 – október 31.

Szőlőszüret, préselés, mustkóstolás, népi játékok,
vendéglátás, kézműves fog lalkozások csuhé, gyékény,
vessző felhasználásával (szü reti díszek, játékok 
készítése), korongozás.

Szigeti gulyásleves - Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti
Körének főzőcsapata.

Kolompér fánk - Szigethalmi Teljesítménytúrázók 
Egyesületének ÖTyE csapata.

Egész napos programunkra
szeretettel várjuk

az oktatási intézményeket 
és a családokat.

Helytörténeti Gyűjtemény 
(Szigethalom, Fiumei u. 48.)

Szüreti családi nap
2017. szeptember 23. szombat

10 – 18 óra

Programok

Belépő: 500 Ft/fő.
A belépő tartalmazza a programokon való részvételt, 

a vendéglátást, a gyűjtemény megtekintését és támogatását.

Érdeklődni a 70/380-7681 telefonszámon lehet.
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Szigethalmi Híradó
KÖzÉrDEKű-HIrDETÉSEK

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

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-házában
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 kapcsolatos
ügyintézés. Ügyfélfogadás: H: 12-16; Sze.: 8-20; P: 8-12

Fővárosi Vízművek: (Bp. XIII. Váci u. 23.) 
Dunaparti lakók részére csak vízszolgáltatással kapcsolatos
ügyintézés: Telefon: 06/40-247-247 (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
polgármesteri 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

Közérdekű telefonszámok
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Szigethalmi Híradó
SPOrT

Minden év augusztus első szombatján rendezzük
a Szufla Egyesület több száz fős futóversenyét
Szigethalmon. Tavaly az eső és a viharos szél
riogatta a fesztivál résztvevőit, idén viszont a 40
fokos hőséggel küzdöttünk meg mindannyian. 
A tököli parkerdőben rendezett verseny most
igazán nehéz terepnek bizonyult a magas pára-
tartalom és a rendkívül nagy meleg miatt. Igye-
keztünk mindent megtenni annak érdekében,
hogy a hőséggel járó kihívásokat segítsünk
leküzdeni, vagy legalább csökkenteni. Jéggel,
frissítőkkel, hűtött dinnyével, párakapuval, sőt
a Délegyháza Dunavarsány Önkéntes Tűzoltó
Egyesület segítségével még vízfürdővel is. 
Az eddigi hagyományokhoz hasonlóan termé-
szetesen ebben az évben is finom paprikás
krumpli, palacsinta és gluténmentes sütemény
várta futóinkat már déltől a Versenyközpont-
ban. Alább az élménybeszámolókból közlünk
rövid válogatást:

Kovács róbert: „Iszonyat menő versenyt hozta-
tok össze. Nekem az első volt a sorban, de nem
az utolsó. Ahogy kell, remek szervezés, tökéle-
tes ellátás, maradandó emlékek. Eltelt 48 óra
lassan, és még mindig a hatása alatt állok.”
Pintérné Mészáros Anikó: „Harmadik éve indu-
lok a versenyeiteken. Nem is tudok mit mon -
dani, csak annyit, hogy imádom! A pályát, a
kiszolgálást, a családias hangulatot, az ajándé-
kokat, sorolhatnám. Szóval mindent! 
Köszö nöm a lehetőséget, hogy itt lehettem.
Jövőre, veletek, ugyanitt!”
Környei Andrea: „Első alkalommal voltunk nála-
tok, és nagyon szépen köszönjük a csodás
hangulatot, barátságos embereket, a nagyon
profi szervezést, szuper masszázst, finom étele-
ket, a tűzoltókocsiból érkező szökőárt, és a
mindenre odafigyelést! Hatalmas munka és
energia van mögötte! Külön köszönet azoknak,
akik a kisfiamra vigyáztak, amíg én a terepen

voltam. Hálásak vagyunk a buszos szállításnak
is. Örömmel adtam a fogyatékkal élőknek is,
nagyon jól éreztük magunkat, jövőre is szeret-
nénk menni!”
Csáti Tímea: „Köszönjük ismét a szuper és
felülmúlhatatlan Szufla szervezést! A frissítés
tökéletes, a kedvesség, a jókedv természetes,
a masszírozás és a tűzoltókocsis hűsítés
csúcs volt!”
rengeteg támogatást kaptunk, szponzoroktól,
szervezetektől, a szigethalmi önkormányzattól,
egyesületektől, magánszemélyektől, vállalko-
zóktól, cégektől.
Nagyon nagy hálával és köszönettel tartozunk
nekik! Szeptember 29-én, pénteken délután,
mindannyiuknak szeretnénk majd megköszönni
ezt támogatói vacsorameghívással.
Ebben az évben is a FONI-nak gyűjtöttünk a
fesztiválon. 2015-ben sportszerekre költöttünk, 

folytatás a 12. oldalon

Hőség és hősök a 11. Szufla Futófesztiválon

Út a római világbajnokságra
Támogatói gálaesetet szervez a Fit Dance októberben

A Fit Dance
Sport-és Tánc-
klub Köz -
hasznú Egye-
sület 17 ver -
senyzője (8-14
évesek) a zág -
rábi Európa

baj nok ságon akrobatikus tánc műfaj ban 12
produkcióval kvalifikálta magát a világbajnok-
ságra (World Dance Championship), melyet
október 21-22-én rendeznek rómában.
A bajnokság költségei (utazás, szállás, étkezés,
nevezési díjak) olyan mértékű kiadást ró a
versenyzőkre, melynek teljes finanszírozására

sem az egyesület, sem a szülők anyagi háttere
nem elegendő.
Ennek megsegítésére az egyesület támogatói
gálaestet szervez, melyre szeretettel várja
azon magánszemélyeket és vállalatok képvise-
lőit, akik a gyermekek kijutását a világbajnok-
ságra valamilyen módon segíteni tudják.
A rendezvényt október 7-én (szombaton),
19.30-tól a Városi Szabadidőközpontban
(Szigethalom, Sport utca 4.) tartjuk.
A gálán bemutatjuk a világbajnokságra szánt
produkciókat, valamint a nézők megismerhetik
a sportág jeles képviselőit, s mindeközben büfé,
zene és jó hangulat várja a látogatókat!
Támogatói jegyek formái:

– A rendezvény iránt érdeklődők részére belé-
pőjegy 2000Ft, 

– Azoknak, akik nem tudnak a rendezvényen
megjelenni, de szívesen hozzájárulnának a
gyerekek nemzetközi sikeréhez, támogatóje-
gyet bocsájtunk ki különböző címletekben,
melyeket személyesen vagy postai úton jutta-
tunk el támogatóink részére!

Az egyesület közhasznú státuszú, így a cégek
támogatása esetén az adóalapból jóváírható
a támogatási összeg!
További információ: Molnár Szilvia sportegye-
sületi elnök, tel.: +36 70/313-8423, e-mail: szil-
via.vezeto@gmail.com, web: www.fitdance.hu

Molnár Szilvia
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körül ölelő kert rendezéséhez szeretnénk anyagi
segítséget adni. 
Mi pedig nagyon köszönjük a Szufla Futófeszti-
vál sikeres lebonyolításához nyújtott segítségét
az alábbiaknak: 
Akácos Marika Étterem, Alföldi Papír, Avon –
Lang Mónika Avon koordinátor, Állatsimogató
pónilovaglás , Bau Star 98 Kft., Tököl, Barbecue
Étterem, Bernáth Gábor – fotó, Biotech Sziget-
szentmiklós, Auschan Üzletsor, Bodrogi István
Bodrogi Hús Kft., Délegyházi-Dunavarsányi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Danceland Tánc
Stúdió, Domonkos István, DM tököli üzlete,
Dudás Lajos, Eisberg Saláta, Elohim Kft., Emese
Park, Ensport, Fekete Melinda – masszőr,
Ferenczy Krisztina – lovaglás, Foni – Szigetha-

lom Egyesített Népjó-
léti Intézmény, Frecska
Barbara – masszőr,
futocuccok.hu, Gräff
Gergely – fotó,
Hammer Nutrition,
Happy Drink, Hátszél
Bringabolt – Halászte-
lek, Herning Tünde –
masszőr, High5 Nutri-
tion – Bereczki László,
Kalandgyár, Karám
Étterem, Kleineizel
Ilona – gyerekprogra-
mok, Kürtőskalácsos – Szigethalom, Légvárha-
lom Ugrálóvár, LCF-Kids Klub Nyelviskola Sziget-
halom – Tóth Andrea, Lipóti Pékség, Márton
zoltán – Párakapu, Moments , Mondi Nyíregy-
háza – Industrial Bags, My Parfüm, Nebuló, Oláh
István – Villanyszerelés, Összefogás Szigethal -
omért Egyesület, Ötye, Platinus-Aqua Kft. – Szabó
Péter , rácz Tibor – Vabor- Dreams Kft. – Bio-
rend Gél, rain International Kft., Sarokház
Cukrászda, Selmeczi Ernő – Noel Truck Trans,
Shawarma Étterem – Szigetszentmiklós, Sport-
éremtartó Webáruház – Póczos Viktória, Suhai

Tímea, Szatócs Bolt, Szép ABC , Szigethalmi TE,
Szigethalom Önkormányzata, Szigethalom
Polgárőrség, Szigethalmi Fotóklub – FOTÓ, SzTK
riders Szigetszentmiklós, Tandem Plussz,
Tomtom – Tóth Tamás, Török Ilona – Gyerek-
programok, Troya Szuperdiszkont, Városi
Szabadidő Központ, Véd-Gát Vagyonvédelmi
Szolgáltató Kft., Watz Kft.
Külön köszönjük a Szigethalmi Híradónak,
hogy az újságban való megjelenésekkel segí-
tik versenyünk és a futás népszerűsítését. 

A Szufla csapata

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: szeptember 21. 
Megjelenés: október eleje.

Hirdetések megrendelése, befizetése: 
polgármesteri hivatal pénztára, Kossuth L. u. 10.


