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ingyenes havilap

Parkolási stop!
Felhívjuk a szigethalmi piacra látogatók

figyelmét, hogy 2018. június 10-én,
vasárnap rendezvény miatt, a Sport utcai
ingyenes parkoló nem vehető igénybe.

Bemutatkoznak járásaink tehetséges mű -
vészei címmel újabb kortárs kiállítás nyílt
május 24-én a Pest Megyei Kormányhivatal

épületében, Budapesten, a Városháza utcában.
Az immár 8. ilyen rendezvényen a szigetszent-
miklósi és ráckevei járás alkotóival ismerkedhet-
nek meg az érdeklődők. A kiállítást Tarnai Richárd
kormánymegbízott nyitotta meg, a megjelente-
ket Bekk Mária, a szigetszentmiklósi, Huszár
Péter Bence, a ráckevei járási hivatal vezetője is
köszöntötte. A meghívottak között Csapó Lajos
és Tóth Bence szigethalmi művészeket és alko-
tásaikat is felfedezhettük. (5. oldal)

Szigethalmi művészek Budapesten
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Középpontban a sport

Aképviselő-testület áprilisi ülésén (ahogy
a testületi összefoglalóban is látható) a
sport – és az azon keresztül elérhető

TAO támogatások – volt az egyik központi
téma. Első alkalommal tavaly vágtunk bele TAO
támogatásos fejlesztésbe, akkor a Darazsak SE
volt a partnerünk, akik gyermek futballal foglal-
koznak. Ez a döntés abban az időben nagy vitát
kavart, mert bejelentkezett a Szigethalom SC is
új vezetéssel, de akkor még semmilyen referen-
ciával. 
A tavalyi célunk két műfüves pálya létrehozása,
valamint a sportpálya-kerítés rendbetétele volt.
Előbbit az önkormányzat pályázta meg az MLSZ-
nél, utóbbira a Darazsak SE pályázott. Mind az
önkormányzat, mind az egyesület kapott lehe-
tőséget a megvalósításra. A pályák közül a
kisebb a Jókai téren, a nagyobb pedig a sport-
pályánál fog megvalósulni. 
Amikor belevágtunk, nagyon kevés ismerettel
rendelkeztünk a TAO pénzek ügyében. Azt
tudtuk, hogy nekünk kell megkeresnünk a vállal-
kozásokat, és kérni őket a szerződés megköté-
sére az MLSZ-vel. Ez nem volt minden esetben
egyszerű, ráadásul 30 millió forintot kellett
összeszedni. Mivel újak voltunk, és a társasági
nyereségadó is csökkent, komoly lobbizásoknak
köszönhetjük, hogy összejött. Mire ezek a sorok
az újságban megjelennek, reményeink szerint
már épülni fog a Jókai téri pálya és nyár végére
készen lesz a focipályánál lévő is.

A lehetőséget megismerve, és a Szigethalom SC
eddigi teljesítményét is mérlegre téve, idén foly-
tatjuk a TAO pályázati lehetőség további kiak-
názását. Idén a Pest Megyei MLSZ igazgatójával
egyeztetve, Szigethalom Város Önkormányzata
háromoldalú megállapodást kötött a jelenlegi
füves pálya felújítására. Mind a két futballal
foglalkozó egyesület partnerként pályázhat TAO
támogatásra. A pálya megújítására a Szigetha-
lom SC adott be pályázatot. Természetesen
ennek eredményét csak jövőre láthatjuk, de
reménykedünk, hogy így is sikeresek leszünk.

Ezzel egyidejűleg kereste meg önkormányza-
tunkat a Szigeti Bikák Jégkorong Egyesület,
amely már két évvel ezelőtt is kért szándéknyi-
latkozatot az önkormányzattól jégpálya építé-
sére. Az egyeztetés szerint a focipálya melletti
volt Égszöv betonos területét biztosítanánk az

egyesület számára, amely pedig fedett jégpálya
építésére nyújt be pályázatot a jégkorong
szövetséghez, természetesen ezt is TAO támo-
gatásból. Ez kb. 300 milliós projekt, ami két év
alatt tud megvalósulni, előreláthatólag 2019-
2020-ben. Ehhez a két fejlesztéshez az önrészt
30-30 millió forint értékben vállalta az önkor-
mányzat.
Ha mindezek a beruházások sikeresek lesznek,
akkor a jelenlegi központi területek – amelyekre
korábban a városközpontot szerettük volna, de
az előző képviselő-testület által visszamondott
650 milliós támogatás elveszett – sport és
kulturális célokra hasznosulnak. Ez sok év
munkája lesz, de reméljük, hogy az egyre több
lehetőség majd egyre több fiatalt és felnőttet
is vonz majd. 
A további fejlődés előmozdításaképpen az
önkormányzat megvásárolta a posta melletti
ingatlant is. Ennek egyik célja a sportterületnek
újabb megközelítést adni, a másik pedig a Posta
körüli parkolási lehetőségek növelése. Annak
idején, amikor a posta épült, az önkormányzat
plusz terület átadásával érte el, hogy ne csak
négy-öt parkolóhely legyen a postánál. Sajnos
a jelenlegi helyeket már kinőtte a motorizáció.
A postának nem áll szándékában a bővítés, így
ennek megoldására is nekünk kell lépnünk.
Remélem, az ősz folyamán már az új parkoló-
helyeket is ki tudjuk alakítani.

Fáki László

Támogatás
járdaépítéshez, -felújításhoz 

Szigethalom Város Képviselő-testülete a
23/ 2016. (XI.29.) számú rendeletében úgy

döntött, hogy a gyalogos közlekedési infra -
struktúra fejlesztése érdekében Szigethalom
Város belterületén a magánszemélyek kivite-
lezésében közterületen és közterületként
használt területen megvalósuló járdaépítések
és járdafelújítások során felmerülő anyagkölt-
ség egy részét az önkormányzat viselje.
A járdapályázat részletes szövege a
Szigethalmi Híradó 2018. májusi számá-
ban jelent meg.
A támogatási kérelem a hivatal internetes
honlapjáról letölthető, illetve ügyfélszolgála-
tán beszerezhető
A kérelmet folyamatosan, de legkésőbb
minden év szeptember 30-ig lehet benyúj-
tani.
További tájékoztatás a 06-24/403-658/130
telefonszámon kérhető.

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Vállalkozói fórum 2018. 
Idén már hatodik alkalommal rendezték meg a

Vállalkozói Fórumot a helyi vállalkozások számára.
A színvonalas helyszínt az Akácos Marika étterem
(Szigethalom, Duna sor 72.) biztosította. 
Fáki László polgármester a helyi adóbevételek
alakulásáról és felhasználásáról tájékoztatta a
megjelent vállalkozókat. A résztvevők a tavalyi
fejlesztésekről és az idei fejlesztési tervekről is tájé-
kozódhattak.

A 2018-as év várható fejlesztései

Fejlesztés Összeg (Ft)

Egészségház felújítása 180.000.000,-

Konyha felújítás, bővítés 45.000.000,-

Sárga, Zöld óvoda felújítás 40.000.000,- 

Két műfüves pálya 66.000.000,-

Közvilágítás megújítása 33.000.000,-

Kamera rendszer bővítése 6.000.000,-

Önrész 80.000.000,-

Összesen 370.000.000,-

Ezt követően a turizmusban eddig elért eredmé-
nyekről kaptunk tájékoztatást, valamint a távlati
tervek is elhangzottak, például a Duna sétány
fejlesztésével kapcsolatosan. 

A településszerkezeti terv és a helyi építési szabály-
zat jelenlegi állapotát is megismerhették a résztve-
vők. Polgármester úr bemutatta, hogy a városban
melyek azok a részek, amelyeket nagyban befolyá-
sol majd a helyi építési szabályzat elfogadása. Az
érintett területek az ún. síneken túli területek, illetve
a Váci Mihály utca és a Fiumei utca által határolt –
jelenleg külterületi besorolású – ingatlanok.
Fáki László kiemelte, hogy raktárak bérlésére is lehe-
tőség nyílik, illetve felhívta a figyelmet a Nebuló
Közétkeztetési Intézmény által nyújtott ebédrende-
lési szolgáltatásra. 
Fontos hír volt a vállalkozások számára, hogy a felaján-
lott társasági adójukból ebben az évben két beruházás
készül el: az egyik a Jókai téren egy grundfoci műfüves
pálya, illetve a sportpályánál egy 20x40 méteres műfü-
ves pálya. Jövőre pedig a füves pálya megújítása, öltö-
zők, kerítés és jégpálya kialakítása a cél. 
Tóth Andrea adóiroda-vezető az elektronikus ügyin-
tézés lehetőségeit mutatta be, illetve tájékoztatott
az önkormányzatnál indítható elektronikusan intéz-
hető ügyekről.
Köszönjük azoknak, akik megjelentek! Reméljük
felkeltettük érdeklődését és a következő fórumon
már önnel is találkozunk!

Szigethalom Város Önkormányzata
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Kormányrendelet a gyártelepi átjáróról

Az első napirendi pontban a Szigetszentmiklósi
Rendőrkapitányság Tököli Rendőrőrs 2018. évi
támogatásáról döntött a testület, melyet
egyhangúan, nyolc igen szavazattal elfogadtak.
A második napirendi pont a Szigethalmi
Polgárőr Egyesület 2018. évi támogatását tartal-
mazta, melyet szintén egyhangúan fogadtak el.
Ezt követően a képviselők úgy döntöttek, hogy
– a korábbi évekhez hasonlóan 180 000Ft
összeggel – továbbra is támogatják a Reformá-
tus Dunamenti Kistérségi Diakónia Hospice Ház
építkezését Majosházán.
A továbbiakban fejlesztési tárgyú előterjeszté-
seket vitattak meg. A testület elsőként a Szigeti
Bikák jégkorong csapat TAO támogatásból
épülő jégcsarnok-építési javaslatát tárgyalta, és
támogatta. A csarnok – mérete alapján – egy
szabvány méretű pályát foglalna magába, ahol
bármilyen edzést, mérkőzést meg lehet tartani.
A testület támogatta a javaslatot, egyúttal a
jégcsarnok helyszíneként biztosítja a Szigetha-
lom 548/1 és az 549 hrsz-számú területeket.
A Hajmási Center II. Kft ügyvezetője a Mű úti
óvoda épület ingatlanából egy részt szeretne
megvásárolni, hogy az ott lévő üzletház parko-
lóját bővíthesse. A parkoló bővítésére azért
lenne szüksége, hogy a jelenlegi SASA áruház
helyett egy LIDL szupermarketet lehessen a
helyszínen kialakítani. A kérelmet illetően a
testület úgy döntött, hogy az 5107/5 hrsz-számú
ingatlanból 595 m2-t elad a Hajmási Center II.
Kft részére, amelyet az 5107/4 hrsz-számú
ingatlanhoz csatolnak. Az eladás után az új
területre szolgalmi jogot létesít a jelenlegi terü-
let megközelítése végett. A vállalkozó az óvoda
működéséhez szükséges kiszolgáló kaput áthe-
lyezi, a határkerítést tömör kerítéssel elkészítteti
és az óvoda bejáratáig a járdát megépíti.
Ezt követően a képviselők a szigethalmi sport-
pálya fejlesztésére vonatkozó ingatlankoncepció
átalakításáról döntöttek, mely alapján a továb-
biakban a Darazsak SE és a Szigethalom SC
közös együttműködése során történik a fejlesz-
tés.
A következő előterjesztés a 2018. évi civil pályá-
zatok elbírálását tartalmazta. Idén összesen 32
civil szervezet támogatására kerül sor, mely
szám jól mutatja a program szükségességét.
Elfogadták a DPMV 2017. évi beszámolóját,
majd az önkormányzat, valamint önállóan
működő intézményeinek 2017. évi pénzügyi
beszámolóját és zárszámadási rendeletét is.

A 10. napirendi pontban a Városi Szabadidőköz-
pont 2018. évi munkatervét, majd ezt köetően
a Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény,
valamint a Nobilis Humán Szolgáltató 2017. évi
beszámolóját fogadták el. A testület mindkét
intézménynek megköszönte az előző évi
munkáját.
A továbbiakban a képviselő-testület úgy
döntött, hogy 2018-ban a nyári szünidei gyer-
mekfelügyeletet június 18. és augusztus 30.
között biztosítja, munkanapokon, a Szigethalmi
Szent István általános Iskola közreműködésével,
az intézmény Szabadkai u. 64. címen található
telephelyén. Emellett az önkormányzat a Nobilis
Humán Szolgáltató, Nobilis Humán Szolgáltató
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai
egység pályázó képviseletében a nyári szünet
június 18. és augusztus 30. között 11 hetes
időtartamára pályázatot nyújt be az Erzsébet a
Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványhoz.
Nyertes pályázat esetén az önkormányzat
napközis Erzsébet-tábor keretében kívánja bizto-
sítani a nyári szünidei gyermekfelügyeletet.
Az előterjesztést követően megérkezett Bóna
Zoltán országgyűlési képviselő. Megköszönte a
választásokban résztvevők munkáját, valamint
köszönetet mondott a kormányzó pártra és rá
szavazóknak. Elmondta, hogy a környék az
egyik legdinamikusabban fejlődő országrész.
Kiemelte, hogy a kormány rendeletben döntött
a gyártelepi átjáró megépítéséről. Reméli, hogy
az M0-ról még egy lehajtó épül a környéken, és
természetesen továbbra is felajánlja együttmű-
ködését egyéb témákban is. 
A továbbiakban képviselő-testületi rendeletal-
kotás következett, mely az egészségügyi alap-
ellátások körzethatárairól szóló rendelet módo-
sításáról szól. 
A következő két előterjesztés felújítással
kapcsolatos döntések meghozataláról rendel-
kezett, előbbi az egészségházat, utóbbi pedig
újabb belterületi utakat érint. 
A következőkben döntés született a MáV-HÉV
Helyiérdekű Vasút Zrt-vel történő együttműkö-
désről, valamint a Kis-Duna Mente Turisztikai
Egyesület 2018. évi tagdíjfizetéséről.
Ezt követően új kormányzati funkciók felvéte-
léről, illetve törléséről döntöttek a képviselők,
valamint meghatározták a Szigethalom Város-
fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. követe-
lésállományának megvásárlásával kapcsolatos
feladatokat és a végelszámolás záró napját is.

A Sport utcai lakópark telekhatár rendezését
illetően is határozott a képviselő-testület annak
érdekében, hogy a lakóparkhoz kapcsolódó
telekrész adásvételi eljárása befejeződhessen.
Az utolsó sürgősségi napirendi pontban óvoda-
felújítási pályázat benyújtását támogatták.
A két ülés között történt eseményeknél polgár-
mester úr elmondta, hogy 2018. március 28-án
a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Társulás
tanácsülést tartott, amelyen ismét téma volt a
perköltségek megosztása. Egyhangú határozat
született a decemberi határozattal szemben
arról, hogy a költségmegosztás nem 1/3 arányú,
hanem Szigethalom és Halásztelek esetén 28%,
Tököl esetében 44%. Az 1/3 és a 28% közötti
különbözetet – levonva belőle az éves műkö-
dési költséget – június 30-ig visszautalja a
társulás.
A rendeletek Szigethalom Város honlapján,
valamint a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban
megtekinthetők.

* * *
A soron következő pénzügyi és fejlesztési
bizottság ülésének időpontja: 

június 12-e 18 óra
A soron következő humánpolitikai és népjóléti
bizottság ülésének időpontja:

június 14-e 18 óra
A soron következő képviselő-testületi ülés
időpontja: 

június 19-e 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.

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!

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 28 éve!
www.megoldasszerviz.hu

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

Telefon: 06-24/441-725

Aképviselő-testület nyolc fővel kezdte meg április 24-i ülését, négy
képviselő jelezte távolmaradását. A pénzügyi és fejlesztési bizott-
ság ülése ezúttal határozatképtelenség miatt elmaradt. A testület

összesen 22 napirendi pontot tárgyalt, melyek között három sürgősségi
előterjesztés szerepelt. 
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Az új orvosi ügyeletről

Lassan három hónapja kezdte meg műkö-
dését az új orvosi ügyelet, az Inter-Ambu-
lance Egészségügyi Zrt. Mindenki nagy

várakozással tekintett a változás elé. Új, önálló
– az önkormányzat által bérelt – helyiségben
kezdhette meg tevékenységét a szolgálat. Új
autó állt munkába, több alkalmazottat „lecse-
réltek”. Minden fizikai és személyi körülmény
adott a betegek maradéktalan ellátáshoz.
A szerződésben rögzítettek alapján a betegek
számára „Elégedettségi kérdőív”-et állított
össze a szolgálatot ellátó cég a megbízó önkor-
mányzattal egyetértésben. A működés megkez-
dése után tíz héttel bontottuk ki a dobozt, és
vizsgáltuk meg a tartalmát.
A nagy betegforgalom ellenére megdöbbenés-
sel tapasztaltuk, hogy mindössze tizennyolc
kérdőívet töltöttek ki, melyből tizenhét volt
valamilyen szinten értékelhető. Csak egy beteg
volt teljesen elégedetlen mindennel. (Ez azért is
különös, mert egy héttel a nyitás után töltötte
ki az ívet, és még a vadonatúj helyiségek tisz-
taságával is teljesen elégedetlen volt. Így kicsit
komolytalannak tűnik a véleménye.)
A válaszok többsége kifejezetten jónak minősí-
tette az ellátást, az infrastruktúrát, a tájékozta-
tást, mely azt bizonyítja, hogy jól döntöttünk.
A konkrét megjegyzéseket köszönjük. Pótolni
fogjuk az utcai szemetest és a fogast.

A parkoló autók miatt, sajnos, közvetlenül a
bejárattal szemben nem tudunk fellépőt építeni,
de a buszmegálló és a régi Takarékszövetkezet
bejárata felől akadálymentes a helyiség megkö-
zelíthetősége.
A várakozási idő hossza sok mindentől függ.
Előfordul, hogy sokan vannak a rendelőben,
vagy az orvos éppen betegnél van, vagy
balesethez hívták a személyzetet. De – ha bele-
gondolunk – a háziorvoshoz sem jutunk be
azonnal, ott is várni kell a sorunkra. És ott is
előfordul, hogy az orvost kihívják egy hirtelen
rosszulléthez.
Az ügyeletet ellátó nővérek és orvosok tapasz-
talata alapján elmondható, hogy, sajnos, még
mindig nagy a szolgálatot indokolatlanul
igénybe vevők száma. Korábban már írtunk
róla, hogy mikor indokolt az ügyeleti ellátás.
Ismét kérjük, hogy vegyük figyelembe az ott
leírt ajánlásokat. Ne felejtsük el, hogy eset-
leg olyan betegtől vesszük el az időt,
akinek talán az élete függ az ellátás gyor-
saságától!
A váróteremben mindig rendelkezésre áll az
„Elégedettségi kérdőív”. Kérjük, éljenek a véle-
ménynyilvánítás lehetőségével, mert csak így
kaphatunk visszajelzést az ellátás minőségéről!

Dr. Schuller Gáborné
alpolgármester

Tüdőszűrés 
A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet kihelyezett
tüdőszűrést tart Szigethalmon június 19-től
július 6-ig.
A szűrések időpontja:

kedd, csütörtök, péntek: de. 745 – 1345

hétfő, szerda: du. 1145 – 1745

A szűrések helye: 
2315 Szigethalom, József Attila utca 47.
(Szigethalmi Szent István általános Iskola)

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak
évente egy alkalommal továbbra is ingyenes.
40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkal-
massági vizsgálathoz a vizsgálat díja
1700Ft, mely az OEP által országosan el -
rendelt összeg. A befizetés a szűrőállomá-
son kapható csekken történik. 
A 14-18 év közötti gyermekek szűrése
ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező
nyilatkozat szükséges. A törvény által köte-
lezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál,
akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizs-
gálat természetesen ingyenes.
Panasz nélkül is lehet beteg! 
A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más
tüdőbetegség időben történő felismerésére!
Kérjük, a vizsgálatra hozza magával sze -
mélyi igazolványát, TB kártyáját, illetve
ha van az előző évi tüdőszűrő igazolást!

Polgármesteri Hivatal

Szelektív hulladék
Tisztelt szigethalmi lakosok! Ezúton sze -
retnénk tájékoztatni önöket, hogy az „Aries”
Nonprofit Kft. Kommunális egysége 2018.
júniusában a szelektív hulladék be gyűjtését
az alábbiak szerint ütemezi:
Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet és HDPE)
és fém (üdítő és sörös doboz) elszállítása:

23. hét, június 4 – 8.
25. hét, június 18 – 22.
27. hét, július 2 – 6.

Szelektíven gyűjtött papírhulladék elszál-
lítása:

24. hét, június 11 – 15.
28. hét, július 9 – 13.

Zöldhulladék begyűjtése:
Június 29-én, pénteken 14 – 17 óra között a
Rákóczi u. 147. sz. alatt található Egyesített
Népjóléti Intézménynél (egykori laktanya
területén) kihelyezett konténerekben vagy
hulladékgyűjtő célgépekben díjmentesen
elhelyezhető. 
A szolgáltatás igénybevételére csak sziget -
halmi lakosok jogosultak, ezért lakcímkár-
tyáját kérni fogják.

Polgármesteri Hivatal

Fáki László polgármester
18-án (hétfő) 14-18 óra között, előze-
tes bejelentkezés alapján. Bejelentkezni a 24-403-
656, 101 vagy 134 mellék, vagy titkarsag@szigetha-
lom.hu lehet. Helyszíne: Polgármesteri Hivatal
Dr. Schuller Gáborné (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 1. választókerület képviselője.
Telefon: 06/70-459-1664. E-mail: dr. schuller.gaborne
@szigethalom.hu 11-én (hétfő) 13-15 óra között.
Helyszíne: Polgármesteri Hivatal, fsz. 25. szoba
Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 2. választókerület képviselője. Tele-
fon: 06/70-334-8916. E-mail: fabula.janosne@sziget-
halom.hu. Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy tele-
fonon történő időpont-egyeztetés alapján.
Hölgye Attila (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 3. választókerület képviselője. Telefon:
06/70-315-3524. E-mail: holgyea@gmail.com.
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.
Blum Zoltán (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 4. választókerület képviselője. Telefon:
+36/30-688-1384. E-mail: blum.zoltan@szigetha-
lom.hu. Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefo-
non történő időpont-egyeztetés alapján.
Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 5. választókerület képviselője. Tele-
fon: +36/20-992-0114. E-mail: sztrapko@gmail.com.
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.

Suhai-Réfi Tímea (Összefogás
Szigethalomért Egyesület) 6.

választókerület képviselője. Telefon: +36/70-984-
8827. E-mail: suhai.refi.timea@szigethalom.hu. 18-án
(hétfő) 18.00-19.00 óra között. Helyszíne: Akácos
Marika étterem
Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP) 7. választókerü-
let képviselője. Telefon: 06/30-952-3346. E-mail:
molnars@pr.hu. Fogadó óra: a lakossági igények
gyors és haladéktalan orvoslásának elősegítése
érdekében előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.
Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 8. választókerület képviselője. Telefon:
06/30-934-0480
Fogadó óra: előzetes telefonon történő időpont-
egyeztetés alapján.
Ferenczi Edit Fidesz-KDNP. Telefon: 06/70-459-
1772. E-mail: feed@pr.hu. Fogadó óra: előzetes e-
mailben vagy telefonon történő időpont-egyeztetés
alapján.
Porkoláb Zoltán Fidesz-KDNP. Telefon: 06/70-452-
4694. E-mail: zporkolab@pr.hu. Fogadó óra: előzetes
e-mailben vagy telefonon történő időpont-egyezte-
tés alapján.
Bán Norbert Jobbik. Fogadó óra: hétfőtől pénte-
kig, előre egyeztetett időpontban a 06-70/360-
7024-es telefonszámon. Helyszín: 2315 Szigethalom,
Szabadkai utca 239.

Fogadóórák
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Polgárrá avatás
„A szülővárosba idővel nem emlékeket jár
halászni az ember, hanem visszakapni egy pilla-
natra ez ingó, örökké változó életben és világ-

ban a biztonság érzetét.”
Márai Sándor

Május 5-én Szi -
gethalom Város
Önkor mányzata
immáron hagyo-
mányosan köszön-

tötte a város legif-
jabb lakóit. Idén a

2017. március 01. és

2018. február 28. időszakban születettek lettek
Szigethalom polgárai.
A rendezvény hiánypótló ünnepség, mivel 2017-
ig nem volt olyan alkalom, köszöntés, melynek
keretében a település legifjabbjai az önkor-
mányzat részéről üdvözölve lettek volna. 
A polgárrá avatás nem más, mint egy babakö-
szöntő, melynek keretében Fáki László polgár-
mester a meghívott gyermekeket „Szigethalom
polgárává“ avatja. 
Az ünnepség keretén belül műsorukkal a Négy-
színvirág Óvoda Kék tagóvoda néptánccsoportja,
valamint két óvodása, Kudron Barbara és Kovács
Rita Melánia köszöntötték az ifjú polgárokat. 

A résztvevők emlék-
lapot és kitűzőt
kaptak az esemény
emlékeként, majd a
rendezvény zárása-
ként közös emlékfa
állításra került sor.
A polgárrá avató
ünnepséget továbbra
is minden évben szeretnénk megrendezni a
Jókai téren, köszöntve a város újszülöttjeit,
mivel fontosnak tartjuk ily módon is megerősí-
teni a szülővárosukhoz való kötődésüket. 

Fabula Jánosné

Szigethalmi Híradó ingyenes önkormányzati havilap
Felelôs szerkesztô: Vereckei Zoltán  •   Felelős kiadó: Szigethalom Város Önkormányzata

Tördelés: West-Graph Kft.  •  Nyomda: Ex-Kop Nyomdaipari Bt.
Cikkek és hirdetések leadása: szigethalmihirado@gmail.com (a hirdetési összeg befizetése után!)
(A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen megjelenését.  A szerkesztô a cikkeket rövidítheti, 

szerkesztheti úgy, hogy azok tartalma ne változzon.)
Következő lapzárta: június 22. Megjelenés: július eleje.

Hirdetések megrendelése, befizetése: polgármesteri hivatal pénztára, Kossuth L. u. 10.
Tóth Bence: African souvenir

Csapó Lajos: Robog a ménes
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Óvodások adománya
„Egy ember soha nem magányos, ha érdekli egy
másik ember sorsa. Segíteni mindig lehet,
mindig lehet egy kicsivel többet adni.” 

(Szepesi Mária)

április 27-én a Nobilis Humán Szolgáltató
Család és Gyermekjóléti Szolgálathoz
délelőtt 10 órára megérkezett a Négy-

színvirág Óvoda Sárga óvodájának nyuszi
csoportja, magukkal hozva sok, sok tartós élel-
miszert, melyet a csoportba járó gyermekek
szülei gyűjtöttek össze szolgálatunk kliensei
részére. 

Az ötletgazda Szabó Szilvia volt, aki felvetette
az óvoda vezetésének, hogy mi lenne, ha az
óvoda örökbe fogadná az intézmény kerítésére
kihelyezett tartós élelmiszergyűjtő ládát, és
bizonyos időközönként a csoportok felváltva
feltöltenék az „Ételt az élethez“ adománydo-
bozt.
Az óvoda nyitott volt az ötletre, és az első
csoport, ahová Szilvia gyermeke is jár, el is
kezdte a gyűjtést, melynek eredményeként a
szolgálathoz két nagy kosár tartós élelmiszer
érkezett.
Szolgálatunk az ideérkező gyermekeket egy kis
csokoládéval és limonádéval várta, majd az
óvónénik segítségével minden gyermek elhe-
lyezett egy-egy tartós élelmiszert a dobozba. 
Nagyon fontosnak tartjuk ezt a hagyományin-
dító kezdeményezést, mivel az abban résztve-
vők nemcsak a klienseinknek nyújtanak segít-
séget, hanem ők maguk is átérezhetik az
adományozás, a segítségnyújtás örömét. 
Köszönjük szépen Szabó Szilvia ötletgazdának,
az óvodának a nyitottságot, a szülőknek, hogy
ők is fontosnak tartották a segítségnyújtás ezen

formáját, és nem utolsó sorban az óvodába járó
gyermekeknek, akik az óvónénik kíséretében
eljöttek hozzánk és elhelyezték az adományo-
kat!

Fabula Kriszta



72018. 5. szám

Szigethalmi Híradó
ÖNKORMáNyZAT

Majális képekben
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Szigethalom tizenkét évtizede 6. rész
Függetlenség és forradalom

Aháború után három évvel már kirajzoló-
dott a kétpólusú világ képe, amely a
hidegháború korszakát hozta az embe-

riség történetében. Magyarország a vasfüggöny
keleti oldalán, a szovjet blokk délnyugati sarok-
bástyájának szerepébe került. Háborúra készül-
tünk az „imperialista” Nyugattal, de még a
moszkvai iránytól elhajló „baráti” Jugoszláviával
is. Az egyre kiélezettebb nemzetközi helyzetben
a belpolitikai élet is a sztálini útra tért. A Rákosi
Mátyás vezette kommunista hatalomátvétel
megkezdődött. 1948. július 31-én lemondatták
Tildy Zoltán köztársasági elnököt, aki megkezd-
hette nyolc éves házi őrizetét. Az év karácso-
nyán pedig letartóztatták Mindszenthy József
érseket. Az új vezetés közigazgatási reformokra
készült, a sors fintora, hogy Szilágyitelep
számára ez a helyzet teremtette meg az önál-
lósodás esélyét.

A háború mérhetetlen rombolásának nyomai
még 1948-ban is jól látszódtak az útját kereső
Szilágyitelepen. Pont ebben az évben 80 000
Ft-ból sikerült helyreállítani az iskolát, és végre
óvoda is létesült. A szorgos lakóknak köszön-
hetően az épületek többségén már nem látszot-
tak a háborús pusztítás nyomai. A népesség-
szám ismét emelkedni kezdett. Szerencsére a
rommá bombázott Duna Repülőgépgyárban is
megindult a munka. A kommunista iparosítás
és a KGST együttműködés keretében ugyanis az
ország buszok és teherutók gyártását kapta
feladatul. A gyár termékváltást hajtott végre,
amit követett a névváltozás is. Megszületett a
Csepel Autógyár. A korábbi repülőgyártás
persze nem szűnt meg azonnal. 1949-50-ben
még megépítették az SG-2-es iskola-repülőgép,
az ún. „Kék madár” prototípusát, amit 1950.
január 3-án ki is próbáltak a tököli reptéren. A
magyar haderő azonban a szovjet technika

alkalmazása mellett foglalt állást, a kiváló isko-
lagép pedig bekerült a Közlekedési Múzeumba.
Pont három hónappal a Kék madár levegőbe
emelkedése után elkészült az első Csepel D-350
teherautó, amivel Bíró Ferencné (Rákosi sógor-
nője) vezérigazgató asszony egy próbakört is
tett a gyár udvarán. Ez a szimbolikus esemény
meghatározta a gyár további profilját, és Szilá-
gyitelep lakóinak munkalehetőségét is. Még
abban az évben több mint 1600 darabot gyár-
tottak le ebből a típusból. A gyárnak rengeteg
új munkaerőre volt szüksége. A másik nagy
lehetőségként a honi katonai gépek javítására
létrehozták a Pestvidéki Gépgyárat.
A kommunista vezetés nem csak a gazdaságot
szervezte át sztálini mintára, ez a folyamat az
élet minden területét, és hamarosan a közigaz-
gatást is elérte. A vármegyék, alispánok világát
felváltotta a tanácsrendszer. Ekkor jött létre
„Nagy-Budapest”, az akkori 22 kerületével. Egy
sor hagyományosan falusias, több külterülettel
rendelkező településről leválasztották az önál-
lósulni kívánó településrészeiket. Így válhatott
külön Hermintelep (Halásztelek) és Szilágyitelep
is Tököltől. Mint azt korábban láttuk, a Horthy-
korszakban nem sikerült meglovagolni a politi-
kai széláramlatot, most azonban valósággá
válhatott a helyi lakosság több évtizede dédel-
getett álma.
Ennek megfelelően 1949 elején Szilágyitelepen
is felgyorsultak az események. A vármegye alis-
pánja (!) április 19-én utasította a ráckevei járás
főjegyzőjét, hogy vizsgáltassa ki a körülménye-
ket, mivel „a Tököl községhez tartozó Szilágyi
Telep lakói jegyzőkönyvi kérelmet terjesztettek
fel hozzám, amelyben kérték a telep önálló
községgé való alakulásának engedélyeztetését”.
április 26-án már a belügyminisztérium intéz-
kedik az ügyben, és megküldi mind a járásnak,
mind a tököli képviselőtestületnek a rendeletét,
hogy „a fejlődés szempontjának és a lakosság
érdekeinek figyelembevételével” Szilágyitelep
községgé alakulását elrendeli. Május hó folya-
mán már az új község határainak kialakításáról
szólnak a különböző szintű dokumentumok.
Június 13-ára odajutott a helyzet, hogy a tököli
képviselőtestület már Marlyintelep belterület
esetleges átadására is engedékenynek bizo-
nyult. Mivel az önállósodást a helyi MDP kezde-
ményezte, a párttal szembemenni nem mert az
„anyaközség” vezetése, és nem gördített utat
Szilágyitelep kiszakadásának útjába. Hivatalo-
san 1950. március 1-ére létrejött az önálló
község (igaz, a BM rendelet alapján már 1949.
május 1-től formailag önálló). Egy évvel később
a Szigethalom nevet vette fel, elvégre egy

főszolgabíróról csak nem lehetett egy új közsé-
get elnevezni abban a korban, amikor a Fradi is
ÉDOSZ SE, majd Kinizsi néven szerepelt a labda-
rúgó-bajnokságban, és csak piros-fehérben
játszhatott.
Az önálló településnek 1950-től állandó orvosa
lett, 1954-ben pedig az orvosi rendelő is elké-
szült. A Csepel Autógyár és a Pestvidék Gépgyár
jelentős munkaerőt szívott fel, így a helyi
„Vidám Élet” Termelőszövetkezet lassan elsor-
vadt, földjeit a halásztelki termelőszövetkezetek
művelték. 1952. október 3-án elsőként az isko-
lában gyulladt fel Szigethalmon a villany, miköz-
ben az elégedetten „fényfürdőző” lakosok és a
megpihenő villanyszerelők kedélyesen iszogat-
ták a frissen főzött citromos teát. 1956-ban
adták át a hét tantermes új iskolát, egy közel
800 000 Ft-os beruházásnak köszönhetően.
Ebben az esztendőben két földet rengető
esemény is zajlott. Az első január 12-én 06:46-
kor, amikor ténylegesen is megmozdult a föld. A
közeli Dunaharaszti központú, két halálos áldo-
zattal és tetemes mértékű pusztulással járó 5,6-
os rengés Szigethalmot is megrázta. Az anyagi
kár itt is jelentős volt. A másik „földindulás”
1956. október 23-án Budapesten zajlott le. A
forradalom szele már október 24-én elérte a
települést. Egy fiatalokból álló csoport leverte a
Csepel Autógyár bejáratáról a vörös csillagot,
majd a pár éve lakóházból kialakított régi
tanácsházán kivágták a gyűlölt Rákosi-címert a
zászlóból és elégették. Az éjszaka folyamán a
pesti harcok hírére barikádot emeltek a HÉV-állo-
másnál. A két gyárban munkástanács alakult. A
tököli szovjet erők közben előbb körbezárták,
majd lefegyverezték a tököli magyar katonasá-
got. 1956. november 4-ére virradó éjjelen pedig,
miközben Szigethalom lakói mit sem sejtve alud-
tak, a laktanyában a szovjetek a hadijogot
felrúgva letartóztatták a Maléter Pál vezette
magyar tárgyalóküldöttséget. A község lakói
döbbenten ébredtek Nagy Imre híres rádióbe-
szédének elkeserítő szavaira. Közben a szovjet
laktanya körül is nagy volt a sürgés, a Lakihegyi
légvédelmi bázis felöl pedig csata zaját hozta a
szél. A főváros légvédelmét ellátó magyar csapa-
tokat ugyanis felszólítás nélkül megtámadták a
szovjetek. A forradalom leverése után még
működtek egy darabig a munkástanácsok a két
gyárban, de a megtorlás lassan mindenkit
utolért, aki szerepet vállalt a forradalmi esemé-
nyekben (pl. Füstös Antal plébános). Mire bekö-
vetkezett az 1958-as esztendő, mind az ország-
ban, mind Szigethalmon megszilárdította hatal-
mát a Kádár-rendszer. 

Takács Róbert
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Erdőzár júliusban

Tisztelt szigethalmi és tököli lakosok! Július
7-én, szombaton akadályfutó verseny
miatt lezárjuk a tököli parkerdő belső

részeit a mellékelt térkép szerinti útvonalon. 
Kérjük, hogy ezen a napon kerékpárral, kutyával

és főként lovakkal ne látogassák az erdőt, mert
az utakra a verseny akadályait telepítjük, vala-
mint 9 órától késő délutánig folyamatosan
futók lesznek az erdő ezen részein.
A Dunasor utcán megnövekedett forgalom,

illetve parkoló gépjárművek miatt a környékbe-
liek megértését és türelmét kérjük.
Az erdészház tisztásán lévő versenyközpontban
szívesen látunk minden érdeklődőt és szurkolni
vágyót.
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Az idén már 11. alka-
lommal vártuk a láto-
gatókat a mi kis

múzeumunkba, csatlakozva
az országos programokhoz.
Évről-évre új időszakos kiállí-
tással készülünk. Idén ” Fából

– Vas – Karika” címmel Borbé Loránd mutatta
be kézzel készített fafaragásait. A kiállítás
megtekinthető június 29-ig a gyűjtemény nyit-
vatartási idejében, valamint előzetes bejelent-
kezés alapján.
A kiállítás megnyitóján Duka Erzsébet, Duka
Csenge és Duka Csanád népdalcsokorral
köszöntötték a vendégeket, majd Fáki László
polgármester közreműködésével – hagyomá-

nyainkhoz híven
– a kertben
elhelyeztünk egy
májusfát.
Minden támoga-
tónknak ezúton
is megköszönjük
a segítséget. 

K. I.

Múzeumok majálisa a Helytörténeti Gyűjteményben
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Természetvédelmi és vadászati kiállításon jártunk

Hiába élünk vidéki környezetben, gyerme-
keink többsége és akár mi felnőttek is a
természettel sokszor csak a televízión,

interneten, jobb esetben könyvekben találko-
zunk. Naponta rohanunk a dolgunk után, és
nem jut idő rácsodálkozni egy szép virágra,
nincs időnk sétálni a Tököli Parkerdőben, a Duna
parton vagy csak céltalanul járni egyet lakókör-
nyezetünkben.
Éppen ezért jelentett nagy örömet a Városi
Szabadidő Központban a Szigethalmi Fotóklub és
a Családi Vadaspark által létrehozott hiánypótló,
fantasztikus kiállítás, melyet közel két hétig láto-
gathattunk. Külön figyelmesség, hogy a kiállítás
nyitva tartásának egész ideje alatt folyamatos
tárlatvezetést biztosítottak a rendezők.

Az installációkban találkozhattunk elejtett
vadak utóéletével, igényesen megmunkált
preparátumok formájában.
Természetvédelemre figyelmeztetett az az
erdőrészlet, melyben bemutatták, hogy mit
jelent az, amikor felelőtlen látogatók elszórják
az üdítős dobozt, üveget, a különböző zacskó-
kat, és egyéb oda nem illő dolgot. Bízunk
benne, hogy tanultak belőle ifjú látogatóink. Az
életképeken kívül a falakat a Szigethalmi Fotó-
klub tagjainak művészi igényű természetfotói
lepték el. Nagyszerű ötlet volt a faágakról lelógó
faleveleken rögzített kérdések, melyekre a
választ a levél másik oldalán találhattuk meg.
Blága István, a Szigethalmi Családi Vadaspark
vezetője két ízben is tartott érdekfeszítő,
beszélgetős előadást. Fő téma a természetvé-
delem és a vadászat, valamint a vadvédelem
kapcsolata volt.
Egy kis leltár: huszonöt iskolai osztály, három
óvodás csoport, a SZENI lakói és családok is
ellátogattak a kiállításra. Nagyszerű dolog az
iskolások aktív részvétele. Okosan, sokat
kérdeztek, élményeiknek hangot is adtak a
„Vendégkönyv” oldalain.
Végezetül köszönjük Sziklavári Sándor, a Sziget-
halmi Fotóklub vezetőjének és mellette minden
segítőnek a munkáját, aki bármilyen formában
közreműködött a kiállítás megvalósításában.

Dr. Schuller Gáborné
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Megható kiállítás a könyvtárban

Ha május, akkor anyák napja. És ha anyák
napja, akkor szokás szerint Édesanyák
Klubjának kiállítása a könyvtárban, mely

minden évben új, izgalmas témát jár körbe. A
közös nevezőt a régi és közeli múlt felidézése
jelenti a hagyományok őrzése mellett.
Idén az eljegyzések, az esküvők pillanatait
élhettük át újra. Tizenkét szebbnél szebb
esküvői ruha, egy vőlegény öltöny, négy me -
nyecske ruha és sok-sok régi fénykép látványa
kápráztatta el a látogatót. Találkozhattunk saját
készítésű – horgolt – esküvői ruhával, melyet
Bencze Gézáné készített lánya tavalyi kéz -
fogójára.
Külön öröm volt találkozni olyan ismerősök régi
esküvői képeivel is, akik azóta már egy-egy
kerek évforduló alkalmából megújították
fogadalmukat.
A megnyitón természetesen – a megfelelő
hangulat megteremtése érdekében – annak
rendje-módja szerint volt torta is, melyet a
vendégek a sok saját készítésű süteménnyel
együtt el is fogyaszthattak.
Igazán megható volt látni Vágola Sándor és Kiss
Zsuzsanna 1881. február 15-én, valamint Bence
József és Kovács Julianna 1873. november 18-
án kelt házasságlevelét.
Az Édesanyák Klubja tagjainak nevében ezúton
köszönjük meg azoknak, akik életük legszebb
napjának emlékét megosztották a látogatókkal.

Édesanyák Klubja

a Négyszínvirág Óvodában!

Óvodapedagógusként és szülőként is
fontosnak tartjuk, hogy gyermekeinket
az óvodában és otthon is óvjuk a veszé-

lyektől. Ennek igyekszünk is, ha lehet, minden
téren megfelelni.
Az egészséges életmód, egészség megőrzése is
feladatunk, melyet a mindennapi friss gyümölcs -
csel, sok mozgással, szabad levegőn tartózko-
dással segítünk elő.
Nemrégiben nagy öröm ért minket, ugyanis a
Manna Natúr Kozmetikum Európa Zrt. nagy-
lelkű támogatásának hála, a Zöld Óvoda
minden kis óvodása Manna szappannal fog
kezet mosni! A kisgyermekek bőre még nagyon
érzékeny, a sok vegyszer, káros adalék pedig
sokat árt nekik. Ezek a szappanok pedig gyen-
géden kényeztetik bőrüket, nem tartalmaz
hozzáadott illóolajat, sem pedig vegyszert.
A Manna évek óta támogatja a szigethalmi
óvodásokat, melyet ezúton is köszönünk!

A Zöld Tagóvoda gyermekei nevében
Csöröncsicsné Pöttendi Beáta

óvodapedagógus
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Ki mit tud?
Megmutatni, miben vagyunk tehetsége-

sek, örülni egymás társaságának,
megosztani tapasztalatainkat, egy

mozgalmas délutánt együtt eltölteni. Erről szól
minden évben a sajátos nevelési igényű tanulók
területi Ki mit tud? versenye. Idén május 10-én
hét iskola (Ócsa, Szigetszentmiklós, Dunavar-
sány, Tököl, Dunaharaszti, Kiskunlacháza,
Ráckeve) tanulói és felkészítő tanárai jöttek el
a verseny megszokott helyszínére, a Szigethalmi
Szent István általános Iskola József Attila utcai
épületének ebédlőjébe, amely az idén a szoká-
sosnál is szűkebbnek bizonyult, hiszen közel
160-an voltunk. 
A hagyományoktól eltérően, de a műsort színe-
sítve, kezdésként három éneket hallgattunk meg
az Ócsáról érkezett Jakab Cintia tanárnőtől.
A gyerekek vers, próza, ének, tánc és jelenet
kategóriákban mutathatták be produkcióikat. 
Kicsit elfogult vagyok – jó, nem is kicsit – a
műsorszámok jobbnál jobbak voltak! Ja…, hogy
az egyik kéz nem lendült egyszerre a másikkal,
az egyik láb rossz felé indult a táncnál, egy sor
kimaradt a versnél, jelenetnél … Nem számít!
Az öröm, a lelkesedés, a szemek csillogása, a
mosoly az arcokon mindent pótolt!
Nehéz dolga volt a zsűri tagjainak: Lukácsné
Mezei Piroskának, Dr. Petyi Beátának, Verebély
Zitának és a zsűri elnökének, Regényi Tiborné
Aranka néninek. 
Amíg a zsűri értékelt, megvendégeltük a részt-
vevőket, majd a gyerekek mesefilmet néztek az
ebédlőben, játszottak az udvaron régi ismerő-
seikkel, szerezhettek új barátokat. A speciális
tagozaton tanító nevelők kis közösséget alkot-
nak, ismerjük egymást, örömeink, nehézségeink
hasonlók. Ilyenkor van lehetőségünk tapaszta-
latainkat egymással megosztani.
Az idő múlásával persze egyre türelmetlenebbül
vártuk a zsűri döntését, főleg a gyerekek.
Ki nyert? Mindenki. Lett első, második, harmadik
helyezett, lettek megosztott helyezések, külön-
díjak, a gyerekek úgy mentek haza, hogy a rész-
vétel öröme mellé sok-sok nyereményt is
kaptak. Aranka néni támogatásával nem csak a

gyerekek ajándékát tudtuk személyre szólóan
kiegészíteni, a felkészítő nevelők is kaptak
emléket, mint minden évben.
Hosszú volt ez a nap. Sok izgalom, felkészülés
előzi meg, de minden évben úgy búcsúzunk
egymástól, hogy jövőre újra találkozunk!
Köszönjük a program megszervezésének lehető-
ségét a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ-
nak, dr. Pálos Annamáriának; a Nebuló Közétkez-
tetési Intézménynek, Dr. Petyi Beátának; a Sziget-
halmi Szent István általános Iskola vezetőjének,
Németh Leilának; az intézmény pedagógusainak,
dolgozóinak, Erdeiné Vig ágnes pedagógiai
asszisztensnek.

Kedves Regényi Tiborné, Aranka néni! Elfogadni
egyféleképpen lehet a jót, a hibát, a botlást, a
mást…, tehát csak őszintén. Évek óta itt vagy
velünk minden Ki mit tud?-on, segíted, támoga-
tod a rendezvényt. Mégis a legfontosabb
számunkra az a szeretet, mellyel a gyerekeink
felé fordulsz. Köszönjük!

Kiss Irén 
a Szigethalmi Szent István általános Iskola

gyógypedagógusa

Az eseményről készült felvétel megtekinthető a
Szigethalmi Videótár www.youtube.com/ chan-
nel/UCBhsrk33u-pbgwkr8JGXTLg internetes címen.
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Fejlesztettük az érzelmi intelligenciát

Napjainkban mindenhol az IQ-t istenítik. Ki
milyen gyorsan „végez ki” bonyolult
feladatokat! Bizony fontos ez! De legalább

annyira, sőt tán jobban számít az életben, ki
milyen társ, barát, vezető. Ki milyen „csapatjá-
tékos”. Ehhez viszont érzelmi intelligencia (EQ)
kell. Melyik az a tudományág, tantárgy, aminek
keretei között ez a leginkább fejleszthető? Ez a
történelem. Ezért fontos, hogy tanulóink szeres-
sék a történelmet, ismerjék őseink múltját,
tudjanak azonosulni régi korok hétköznapi hőse-
ivel. Ehhez kevés a tankönyv! Ehhez ki kell
mozdulni az osztálytermek falai közül. 
Az elmúlt hetek során a Szent István általános
Iskola tanulói két remek EQ fejlesztő programon
vettek részt.

április 23-án Szigetszentmiklóson, a Batthyány
Kázmér Gimnáziumban megnéztük az Anna
Frank életéről szóló kiállítást. Sok tanulsággal
szolgált. Nyolcadikosaink a képzelet, a gazdag
képanyag és a remek tárlatvezetés segítségével
átélhették, milyen üldözöttnek lenni. Milyen az,
ha ártatlanul és rettegve, az ordas eszmék híve-
inek kutató szemei elől bújva éljük le életünket.
Ahol esélyünk sincs a túlélésre. Fiatalon és
meggyötörve ragad el a halál.
Május 4-én vidámabb, élményekkel teli napja
volt az ötödikeseknek. Honfoglaló őseink
hétköznapjaiba merültünk alá az Emese Park-
ban. Magyar Attila remek, szórakoztató rend-
hagyó történelemórát rittyentett. Móka, játék.
Így élték át diákjaink azt a délelőttöt, amikor

észrevétlenül tudást is rendesen szívtak
magukba. Ráébredhettek arra, hogy őseink a
távoli múltban ugyanolyan érzelmekkel teli
emberek voltak, mint mi. Ugyanúgy küzdöttek
a gondokkal vagy éppen örültek felszabadultan.
Csak a kütyük, ketyerék lettek mások.
Ez a két nap nagyon hasznos volt. Miért? Mert
a rendhagyó történelemtanítás a tudásszint
emelése mellett az érzelmi intelligenciát is
remekül fejleszti.
Egy tanulmányban olvastam: „Úgy tűnik, a
magas EQ rengeteg pozitív hozadékkal
rendelkezik mind pszichés, mind a fizikai jóllét
területén.”

Nád Béla,
egy elkötelezett történelemtanár

Ballagás és tanévzáró a Széchenyiben
A Szigethalmi Széchenyi István általános Iskolában a ballagási ünne-
pélyt június 15-én, pénteken 13 órakor tartjuk.
A tanévzáró ünnepélyünk június 26-án, kedden 9 órakor lesz.
Mindkét rendezvényünkre sok szeretettel várjuk vendégeinket.

Júliusi könyvtári programok
1. péntek, 10 óra: 

Kisbogár baba-mama foglalkozás

2. szombat, 10 óra: 
Csengettyű Bábcsoport, 
Csipkerózsika

5. kedd, 15 óra: 
Édesanyák Klubja

5. kedd, 16.45: AA

8. péntek, 10 óra: 
Kisbogár baba-mama foglalkozás

9. szombat, 10 óra: 
Kisbogár Zeneovi

12. kedd, 16.45: AA

12. kedd, 17 óra: 
Ezo Klub

15. péntek, 10 óra: 
Kisbogár baba-mama foglalkozás

19. kedd, 16.45: AA

22. péntek, 10 óra: 
Kisbogár baba-mama foglalkozás

23. szombat, 10 óra: 
Kisbogár Zeneovi

26. kedd, 15 óra: 
Édesanyák Klubja

26. kedd, 16.45: AA

29. péntek, 10 óra:
Kisbogár baba-mama foglalkozás
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Bemutatkoznak a civilek: Zöld Háló Egyesület

Szigethalom Zöld Háló Egyesülete 2003-ban
alakult 16 fővel. Az egyesület elnöke: Regényi
Tiborné Aranka, helyettese Csapó Lajos, titkár

Suhai-Réfi Tímea. 
A környezettudatos gondolkodás, építő-szépítő
tevékenység jegyében alakult egyesület 2004-ben
kezdte meg érdemi munkáját. Egyesületünk anyagi
helyzetét akkor kizárólag a tagi bevételek és az
egyes adományok határozták meg, mivel még
nem tudtunk pályázni. Tevékenységünket fásítási
programmal kezdtük, amelybe a civil szervezete-
ket és az intézményeket is bevontuk. A 40 fa ülte-
tése példaértékű volt, mivel a településünkön
addig ilyen még nem fordult elő. Ezután együtte-
sen, a lakosság bevonásával virágládákat helyez-
tünk el az utcákban, parkot, erdőt takarítottunk
az iskolák tanulóival. 
2005-ben fásítási programmal kezdtük ismét az
évet, s tagságunk 29 főre emelkedett. Az Elmű
oszlopaira virágtartókat és 400 cserép muskátlit
raktunk fel, s csatlakoztunk a Virágos Magyaror-
szágért pályázathoz. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy a pályázaton tele-
pülésünk okleveles elismerést kapott, és a Gróf
Széchenyi István általános Iskola 100 ezer Ft-ot
nyert a szép, zöld környezetért. Egyesületünk Pest
megyétől programok szervezésére és a működé-
sére 400 ezer Ft-ot kapott. Benzines fűkaszát
adományoztunk az önkormányzatnak, elindítottuk

a „Szép kertek, rendezett porták” fotópályázatát,
melyen 16 lakos vett részt, az iskolák tanulói közül
jutalomból 20 gyereket a Budakeszi Vadas parkba
vittünk. A felnőtt, aktív segítők parlamenti láto-
gatást kaptak. 
2006-ban megszerveztük az első virágkiállítást hat
kiállítóval és óriási sikerrel, s a II. Szép kertek
rendezett porták díjátadó gáláján már 19 lakos
vett részt. 
2007-től állandó szemétgyűjtési akciót szervez-
tünk az április 22-ei Föld napja alkalmából, majd
ez a tevékenység a kistérségre is kiteljesedett.
2007-től az iskolákban kistérségi környezetvédelmi
vetélkedőket tartunk, melynek zsűrielnökeként
tevékenykedem.  Ebben az évben egyesületünk
elnyerte a Szigethalom település fejlesztéséért
díjat.
2012-ben elkezdtük a smaragdfa-ültetési akciónkat
a tiszta levegő érdekében. Sajnos a nem megfelelő
ápolás miatt sok helyen kipusztult a nemes fa.
2013-ban a Szent István téren lévő nagy cserepe-
ket helyeztük ki, amelyekbe minden ősszel és
tavasszal szebbnél szebb virágokat ültetünk ki
azóta is.
2015-től a Szabadkai úti járdaszigeteket ültetjük
be levendulákkal.
2016-ban jubileumi virágkiállítás volt 22 kiállítóval.
2017-ben Szigetszentmiklós meghívására a
nemzetközi gasztronómiai fesztiválon mi képvisel-

tük városunkat.  A standunknál állandóan kígyó-
zott a sor, több mint 2000 lángost és 250 adag
bolognait osztottunk ki.
2017-ben a „Szép kertek rendezett porták” fotó-
pályázaton már 68 lakos kapott díjat.
A Virágos Magyarország pályázatán részesültünk
már szponzori díjban. Egyesületünk a 2017 évi
szépítő tevékenységünkért a Magyar Turisztikai
Ügynökség által rendezett Virágos Magyarország
Környezetszépítő Versenyen országos elismerést
kapott.
Egyesületünk fő támogatói: Kunczené Fellegi Kata-
lin, a Virágos Magyarországért fővédnöke, Domo-
kos Balázs Százhalombatta Kertstúdió, ügyvezető
igazgató, Fáki László polgármester, Bakonyiné Till
Györgyi. 
Szorgos tagjaink: Batáné Brandenburg Magdolna,
Bencze Gézáné, Bucsi Józsefné, Csapó Lajos, Csáki
Béla, Domonkos István, Gábora Isván, Hatiné Víg
Mariann, Kontra Marika Szvita, Kürti Zoltán, Kürti
Zoltánné, Regényi Tibor, Regényi Tiborné, Rendek
Imréné, dr. Schuller Gáborné alpolgármester, Suhai-
Réfi Tímea, Szilágyi Józsefné, Szabó Anna, Tóth
Lászlóné
A további együttműködésre nyitottak vagyunk,
mert szlogenünk: Együtt a szebb, szerethetőbb
Szigethalomért!

Regényiné Aranka

Aktívan és optimistán

Sokan élnek közöttük
csendesen, békésen.
Életükről azonban

sokszor regényt lehetne
írni. Juhász Jánosné, Erzsike
eddigi hosszú élete során
átélte a múlt század viha-
rait, rendszerváltozásokat.

Ma már nyugodtan, de tele derűvel éli minden-
napjait. Szellemi frissességét nagyon sok fiatal is
megirigyelheti.
Ismerkedjünk meg Erzsikével kivonatolt életrajzán
keresztül, bepillantva a történelem által írt nehéz
időkbe is.
„1928. május 19-én születtem Kispesten. Szüleim
1932 nyarán jöttek Horthy-ligetre, a Homér Bank
által felparcellázott telekre, és építettek családi
házat.
Én már itt kezdtem meg az általános iskola négy
évét, majd Dunaharasztin végeztem a polgári isko-
lát, ezután Pestszenterzsébeten egy éves gyors-
és gépíró, s szintén egy éves levelezés iskolát.
1943. szeptember 15-én kezdtem dolgozni a
Horthy-ligeti postamesterségen, egészen a vonat-
közlekedés működésének végéig.
1944 júliusában házunkat bombatalálat érte,
melyet mi az utcán, egy földbunkerben éltünk túl.
Azt hittük, mindennek vége. Életben maradtunk,
de otthonunk helyén pusztán egy nagy gödör

maradt. Több családnál laktunk ezután egészen
addig, amíg megépíthettünk egy kisebb házat.
Ekkor tanultuk meg az öcsémmel a vályog készí-
tését, a nádfonás technikáját. Pénzünk nem volt,
ezért, amit lehetett, saját erőből hoztunk létre.
Az emberi segítségnyújtás példaképe marad
számomra Honvédő Lajos kőműves mester, aki új
házunkat teljesen ingyen építette, csak a napi
étkezést fogadta el. Azt mondta, hogy az ő háza
megmaradt, ezért a munkájával segít nekünk.
Ugyanilyen önzetlen segítséget kaptunk Hetesi
ácsmestertől is.
A háború után lassan indult be az élet. 
1949-ben a Ráckevei Járási Tisztiorvosi Intézetben
kaptam munkát adminisztrátorként, majd onnan
1950-ben a járási pártbizottságra, aztán a
megyére kerültem. 1951-ben itt ismerkedtem meg
Juhász Jánossal, akivel egy év múlva házasságot
kötöttünk.
1953. március 28-án megszületett ágnes lányunk.
Ekkor még szüleimnél laktunk.
Az 1956-os események után – a létszámcsökken-
tés miatt – kikerültem a megyétől és a Gyártelepi
Rendelő Intézetben kezdtem dolgozni, ahol
egészen 1957. szeptember 1-ig voltam alkalmazás-
ban. Ekkor fejeztem be a gépipari technikumot, és
átmentem dolgozni a Szerszámgépipari Művekhez
könyvelőnek. Majdnem harminc év után innen
mentem nyugdíjba főkönyvelőként. 

Közben – 1965. május 3-án – megszületett máso-
dik lányunk, Ildikó.
Férjem a mezőgazdaságban dolgozott. Volt TSZ-
elnök, igazgatási osztályvezető, oktató. Sok
munkája mellett egészségével nem sokat törő-
dött, melynek következményeként korkedvez-
ménnyel nyugdíjba vonult. Rövid idő múlva, 1986-
ban hunyt el.
Életem örömét jelenti két lányunk sikeres életútja.
ágnes néprajz-történelem szakon végzett, és a
Pest Megyei Levéltárban dolgozott egészen nyug-
díjazásáig. Ildikó a Kecskeméti Tanítóképzőben
végzett, és jelenleg is óvodapedagógusként
dolgozik.
Nyugdíjazásunk után továbbra is igyekeztünk
különböző társadalmi munkákban részt venni. A
Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Körének rendez-
vényein, kirándulásain aktívan dolgoztunk.
Amikor egyedül maradtam, bekapcsolódtam a
Csepeli Nyugdíjasok Csoportjának kirándulásaiba
is, amíg tudtam gyalogolni. Ma már egyre gyak-
rabban a televízió nézésével járom be a világot,
és kiskertemben foglalom el magam.”
Egy személyes megjegyzés az utolsó mondathoz:
az a kiskert nem is olyan kicsi. Viszont gyönyörűen
ápolt, rendezett.
Kívánunk még boldog, aktív életet, Erzsike!

Dr. Schuller Gáborné
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Szigethalmi Híradó

Szép eredménnyel zárták a Fit Dance
SE sportolói a zágrábi WFF Gyermek
Fitness Európa Bajnokságot: a sziget-

halmi tanulókból és óvodásokból álló
csapat 18 éremmel tért haza, 15 produkció
pedig az olasz és a lengyel VB-kre szerzett
további kvalifikációt.
A Fit Dance Sport- és Táncklub Közhasznú Egye-
sület versenyzői a budapesti versenyeken siker-
rel kvalifikáltak a zágrábi Európa bajnokságra. 
A megmérettetésre május 10-12-ig került sor,
hét ország részvételével: Magyarország, Horvát-
ország, Lengyelország, Németország, Szerbia,
Törökország, Ciprus.
A több napos bajnokság első napján – Acroba-
tic dance kategóriában – 2 arany, 1 ezüst és 2

bronzérmet, míg a második napon – Fit kids
kategóriában: 7 arany, 3 ezüst és 3 bronzérmet
szereztünk.
Az EB első fordulójáról Milánóba, második
fordulójáról Gdanskba lehetett kvalifikálni a
dobogón végzett versenyszámokkal. Így öröm-
mel mondhatjuk, hogy a népes mezőnyben 24
produkciónkból 15 szerzett további kvalifikációt
az olasz és a lengyel VB-kre.
Kvalifikált versenyzőink: Béres- Osztermann
Nikoletta, Sándor Krisztina, Maróti Lili, Végh
Csenge, Stekovics Annabell, Kovács Rebeka,
Gerstner Hanna, Szuhán Alexandra, Dienes
Dorottya, Lukács Regina, Lukács Tamara, Csattos
Vivien, Gere Brigitta, Gere Tamara, Sipos Dorina
(a Széchenyi István általános Iskola tanulói).

Földeák Ninetta, Földeák Tiana, Ahmad Alina,
Ahmad Medina, Szilágyi Bettina (a Szent István
általános Iskola tanulói).
Bakó-Rácz Dalma és Házi Violetta a Négyszín-
virág Óvoda (Narancs tagóvoda) sportolói.
Büszkeséggel tölt el, hogy egyesületünk és
tanítványaink évről évre látványos fejlődést és
egyre nagyobb sikereket érnek el. 
Köszönöm kiváló edzőnk, Tóth Vivien munkáját,
a gyerekek elhivatottságát, s a szülők és Sziget-
halom Város Önkormányzatának támogatását!
Sikerünk ebben rejlik: közösen, közös erővel. 

Molnár Szilvia
elnök

Fit Dance SE

Újabb sikerek Zágrábban

felboruljon a világ rendje! Mert hogy Vereckei
felelős szerkesztő úrnak a legutóbbi Híradóban
a Penny buszmegállói tengerszem kapcsán írt
és a legutóbbi Híradóban megjelent cikkemhez
fűzött véleményezésből ez derül ki. Ő ugyanis a
megállóban eluralkodott hatalmas víztengert
szóvátevő cikkemhez azt a kommentárt fűzte
hozzá, hogy a Műút nem az önkormányzat,
hanem a Közút kezelő tulajdona és szíveskedjek
oda fordulni a panaszommal.
Mindenek előtt leszögezném, hogy én, mint
gyalog helyi polgár nem vagyok köteles tudni,
hogy az az út (ez esetben a Mű útnak a Penny
Markettel szembeni része) önkormányzati
vagy Közút kezelői tulajdonban van-e, vagy
esetleg magántulajdon. Őszintén szólva nem
is érdekel. Nekem az a fontos, hogy száraz
lábbal és veszélyt jelző tábla nélkül szállhassak
le és fel a buszra a megállóban. (Bár itt is ismé-
telten hozzá kell tennem, hogy a megállóban
a víz csak esős időben gyűlik össze. Száraz
időben – soha.)

Sajnálatos módon azt sem értem kristály tisz-
tán, hogy a felelős szerkesztő úr miért taná-
csolja nekem azt, hogy én küldjem meg a rekla-
mációmat a Közút kezelőnek? Én az általam –
is – választott önkormányzatra bízom, hogy
engem – körügyekben – már pedig az utak
azok, képviseljen, akár a Közút kezelővel szem-
ben is. Időközben már eltűnt az akadályt jelző
tábla és némi új aszfalt is került a helyére, de a
rosszul megépített felület miatt a következő
esőnél, megint csak „tengerszem” képződik.
Egyébként érdeklődtem a Közútkezelőnél, hogy
az utóbbi hónapokban történt-e intézkedés a
szigethalmi önkormányzat részéről, hogy a
rosszul megépített utat és autóbusz megállót
hozzák rendbe. Írásban küldött válaszukból
kiderült, hogy egyáltalán nem. Tehát az önkor-
mányzat még csak nem is jelezte feléjük, hogy
hosszabb ideje ott milyen problémák vannak.
Igen sajnálatos, hogy önkormányzatunk ilyen és
ehhez hasonló dolgokkal, melyek a lakosságnak
nagyon kellemetlenek, egyáltalán nem törődik. 

Érdekes módon lehet, hogy valóban a Híradó
felelős szerkesztőjének, Vereckei úrnak van
igaza, nekem kellett volna a Közút kezelőt tájé-
koztatni az esetről, és megkérni a jelzett meg -
álló és útszakasz javítására? 

Veér Jenő

Tisztelt Veér úr! Mint, sajnos, a címzéseiben már
nem először, úgy most a szövegértelmezésében
vélek némi hibát felfedezni. Én ugyanis nem azt
írtam, hogy a Közúthoz forduljon a panaszával,
hanem azt javasoltam: nekik is küldje el írását!
Annyira, hogy – mint láthatta – cikke meg is
jelent a Szigethalmi Híradóban, így az ön által
felvetett problémáról újra értesülhettek a helyi
hivatal illetékesei. Ráadásul még meg is köszön-
tem azzal, hogy ismét valós problémára hívta
fel a figyelmet. 
Egyébként pedig ön a legkevésbé sem gyalog
helyi polgár: cikkeit rendszeresen, mint újságíró
küldi át. Annak pedig alapkötelessége, hogy
mielőtt megír valamit, tájékozódjon. – a szerk –

Há má csak nehogy má….


