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Átadó ünnepség a „Boldog Iskolában”

Ünnepélyes keretek között hivatalosan is
átadták a megújult gróf Széchenyi István

Általános Iskolát tavaly december 7-én. Az év
második felében lezajlott s pályázati támoga-
tással megvalósított energetikai korszerűsítés
során külső nyílászárócserére, födém- és falszi-

getelésre, valamint napelemrendszer telepíté-
sére került sor. A rendezvényen Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő és Pálos Annamária, a
Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ igazga-
tója is részt vett.

(írásunk a 3. oldalon)

Fejlesztik a gyártelepi szakrendelőt
Az Egészséges Budapestért Program kereté-

ben mintegy 352 millió forintot nyújt a
kormány a szigetszentmiklósi szakorvosi rende-
lőintézet fejlesztésére. A korszerűsítés részlete-
ivel kapcsolatban sajtótájékoztatót tartottak az
intézményben. Bóna Zoltán, a térség ország-
gyűlési képviselője, a Fidesz frakcióvezető-
helyettese a pénteki tájékoztató alkalmával
elmondta: a térség lélekszámának növekedése
az intézmények folyamatos fejlesztéseinek
igényét eredményezik. Hozzátette: a támoga-

tásnak köszönhetően új épületrésszel bővül a
rendelőintézet, új diagnosztikai eszközök
beszerzése és az informatikai rendszer korsze-
rűsítése is megvalósulhat. A nagyfokú felújítás
eredményét már 2018-ban érezhetik a térségi
polgárok – tette hozzá. 
Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős
államtitkár szerint mindig van mit javítani az
egészségügyi ellátórendszeren. Korábban is
gyakran történtek fejlesztések, ezek azonban
nem voltak összehangoltak. A közös célrend-

szeren belül minden olyan lépés megtörténik
majd, ami a betegek érdekeit szolgálja – emelte
ki az államtitkár. 
A környéken élők érdekeit szolgálja majd a
mammográfiai berendezés fejlesztése is, hiszen
korábban ezért a vizsgálatért a kistarcsai kórházba
kellett utazniuk a pácienseknek – ezt már Raffay
Éva, a rendelőintézet főigazgatója mondta. Hozzá-
téve azt is, hogy a korszerűsítés egyik legfontosabb
része a mammográfiai szakrendelés fejlesztése. 

J. Zs.

Közmeghallgatás
februárban

Szigethalom Város Önkormányzata közmeg-
hallgatást tart február 5. (hétfő) 18

órakor a Szigethalmi Polgármesteri Hiva-
tal dísztermében.
A rendezvényen az érdeklődők a 2018 évi
teendőkkel és a település arculati kézi-
könyvével kapcsolatosan hallgathatnak
meg tájékoztatást, illetve tehetnek fel
kérdéseket.
A közmeghallgatásra minden szigethalmi
lakost szeretettel várunk! Az eseményeket
élőben is követheti, illetve a későbbiekben
is megtekintheti a www.onkormanyzati.tv
honlapon.

Rekordadomány!
Örömmel jelenthetjük be, hogy a 2017. novem-

ber 11-én megrendezett városi bál nettó
bevétele 1 154 289 forint lett! Köszönhető ez
a jegy és a támogatójegy, a tombola és a büfé
vásárlóinak, valamint a rengeteg felajánlásnak és
társadalmi munkának. A rendezvény bevételét
2018-ban a Szent István tér környékének
rendbehozatalára szeretnénk fordítani: a parko-
lók, a bevezető út és a tér megújítására. Köszönjük
mindazoknak, akik munkájukkal és támogatásuk-
kal hozzájárultak a városi bál sikeréhez!

a szervezők

Változik az orvosi ügyelet rendszere!
Az elmúlt két év folyamán több panasz is érkezett az orvosi ügyelettel kapcsolatban az

önkormányzati képviselőkhöz és a polgármesteri hivatalba. A képviselő-testület, a pana-
szokat megismerve, tavaly februárban már nem fogadta el a szolgáltató Morrow Medical Zrt.
beszámolóját. Ezek után májusban az ügyelet további működtetésére közbeszerzési pályázatot
írtunk ki, amelyet júniusban sajnos eredménytelenek kellett nyilvánítani, mert az egyik pályázót
ki kellett zárni érvénytelenség miatt, a másik pedig jóval több pénzt kért, mint amennyi forrás
rendelkezésre állt. Ezzel egyidejűleg kiírtunk egy újabb közbeszerzési eljárást, amelyre két
ajánlatot kaptunk. A képviselő-testület hosszas jogi procedúra után szeptemberben tudott
dönteni.
A jobb ajánlattevő Inter-Ambulance Zrt-t hirdette ki nyertesként.

(folytatás a 2. oldalon)
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Tisztelt szigethalmi lakosok! Ismét eltelt
egy év! Büszkén elmondhatjuk, hogy a
tavalyi évben szerencsések voltunk a

pályázatok terén, és a 2017-re meghatározott
céljainkat szinte maradéktalanul elértük.
Elkészült a régóta várt gyalogátkelőhely a
Volán-pályaudvarnál. Ezt saját erőből és Sziget-
szentmiklós városának támogatásával tudtuk
megvalósítani.
Sikerült befejeznünk a Szabadkai utca utolsó
ütemét. A nyílt közbeszerzésnek köszönhetően
a beruházás 25 millió forinttal került kevesebbe,
mint amennyit előre terveztünk.
Az év elején kiírt pályázaton is sikeresek
voltunk, és ezért újulhatott meg a nagyon
rossz állapotban lévő Határ, Mátyás és József
Attila utca. 

Az évek óta várt iskolafelújítási pályázatunk
volt az év legfontosabb beruházása. Új kön -
tösbe öltözött a Szigethalmi Széchenyi István
Általános Iskola. Teljes nyílászárócsere, az
épület és a tetőszerkezet szigetelése történt
meg. Az energiafelhasználás további csökken-
tésére pedig napelemeket helyeztünk el az
iskola tetejére.
A nagyberuházások mellett sok kisebb problé-
mát, közösségi ügyet is sikerült megoldanunk,
például az óvodai mosdók felújítása, a közös-
ségi stég, Duna parti turisztikai pont megépí-
tése vagy a játszótér felújítása.
Tudom, hogy egy ekkora városban mindig akad
kisebb-nagyobb tennivaló, de 2017-ben, összes-
ségében eredményes évet zárhat közösségünk.
Köszönhető mindez a képviselő-testület tagja-

inak is, akik úgy vállalták ebben a ciklusban a
munkát, hogy nem kapnak érte tiszteletdíjat.
De ezen a gesztuson kívül az a legfontosabb,
hogy egyre több városlakó is tegyen és tesz a
város fejlődéséért. Sokan támogatták a Duna-
parti játszótér felújítását, és egy nagyon sikeres
városi bálon vagyunk túl, ahol 1 150 000 Ft gyűlt
össze a Szent István tér jövőbeli felújításához.
Köszönöm a képviselő-testület tagjainak,
kollégáimnak a polgármesteri hivatalban, az
intézményi dolgozóknak és a város minden
segítőkész polgárának a város működéséért
és fejlődéséért kifejtett munkáját.
Kívánok minden polgárunknak, kollégánknak
és barátunknak eredményekben gazdag,
nagyon boldog újévet!

Fáki László

Sikeres évet zártunk
A nagyberuhások mellett sok kisebb problémát is megoldottunk

ÖnKoRMÁnyZAT

Változik az orvosi 
ügyelet rendszere!

(folytatás az 1. oldalról)
A döntés után több fellebbezés érkezett, ezért
a szerződéskötés elhúzódott. A szerződést a
felmondás miatt úgy kellett megkötnünk,
hogy az 2018. március 1-től léphet életbe.
Ennek következtében a változások 2018.
március 1-től várhatóak. Az első és legfonto-
sabb változás, hogy a közbeszerzésnek része
volt, hogy az új szolgáltatónak kötelessége
mérni a páciensek elégedettségét. Ezt
mindenki, aki igénybe veszi a szolgáltatást,
megteheti majd papíralapon a rendelőben
vagy a cég honlapján, elektronikusan. Ezért
kérjük a lakosokat, hogy ne a facebookon
vagy a szomszédnak mondják el észrevétele-
iket, hanem az elégedettségi kérdőívet töltsék
ki! Ez szolgál egyedül arra, hogy a képviselő-
testület számon tudja kérni a szolgáltatót, és
tiszta, világos képet kapjunk.
A másik fontos változás, hogy a képviselő-
testület decemberi ülésén döntött arról, hogy
az egészségházzal szembeni üzletsoron üzle-
tet bérel, amelyet ügyeleti helyiséggé alakíta-
nak át. Tehát a továbbiakban nem az orvosi
rendelőben lesz az ügyelet, hanem a vele
szemben található üzletsoron. Így megszűnik
az a probléma is, hogy az egészségházat
folyamatosan nyitva kellett tartani, és az
ügyeleti dolgozók a praktizáló orvosok rende-
lőit használták. (A szakrendelőről szóló
írásunk az 5. oldalon)

Szigethalom Város Önkormányzata

Jelképesen is átadta decemberben a Sziget-
halmi Önkormányzat a több mint 73 millió
forint támogatással épült –  de már koráb-

ban birtokba vett –  1,5 km utat a város polgá-
rainak. Az „Önkormányzati tulajdonú belterü-
leti utak szilárd burkolattal történő kiépítésé-
nek, felújításának és korszerűsítésének
támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest
megye területén” című, 95%-os intenzitású
pályázat keretében a Határ út, a Mátyás út és
a József Attila utca kapott új burkolatot s rész-

ben vízelvezető árkot. Utóbbiban két buszmeg-
álló is megújult: ebből a hivatal épülete mellett
találhatóban került sor a kis ünnepségre,
amelynek keretében Fáki László polgármester
és Schuszter Erzsébet alpolgármester vágott át
egy nemzeti színű szalagot az érdeklődők előtt.

Jelképes útátadó 
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Átadási ünnepségre invitálta Szigethalom
valamennyi intézményének dolgozóit, a
városi egyesületek, szervezetek képvise-

lőit, az iskola tanulóit és szüleiket Egyed Jolán, a
Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola
igazgatónője nemrég. Örömmel fogadtam el én
is a 2017. december 7. napjára szóló, megtisztelő
meghívást intézményvezetőként, „Széchenyis”
szülőként és lokálpatrióta szigethalmi polgárként. 
Sejtettem, hogy készül a „műsor”, mert lányaim
otthon hetek óta gyakoroltak dalokat, délutá-
nonként énekkari próbákon vettek részt, láza-
san próbáltak a fürdőszobai tükör előtt, mire
elérkezett a várva-várt nap.
Reggel mindannyian ünneplőben érkeztünk az
iskola tornatermébe, ahol már minden osztály
és a meghívott vendégek hosszú sora izgatot-
tan várta az átadó ünnepség kezdetét jelző
himnuszt. 
Az ünnepséget megtisztelte Bóna Zoltán,
országgyűlési képviselő, dr. Pálos Annamária, a
Szigetszentmiklósi Tankerület igazgatója, Fáki
László polgármester, dr. Schuller Gáborné alpol-
gármester, németh Gábor, Szigethalom korábbi
polgármestere, a Szigethalmi Polgármesteri
Hivatal, az intézmények és szervezetek képvise-
lői, továbbá a kivitelezésben résztvevő cégek
képviselői, a felújítási munkálatok projekt fele-
lőse és műszaki ellenőre. Megható és felemelő
érzés volt látni, hogy ennyien szívükön viselték

és viselik az iskola sorsát, mert az iskola életé-
ben legfontosabbnak számító emberek (felnőt-
tek és gyermekek) itt voltak mindannyian, több
százan, az alkalomhoz méltón feldíszített torna-
teremben.
Egyed Jolán igazgató asszony érzelmekkel teli
megnyitó szavai után Bóna Zoltán képviselő úr
beszédében hangsúlyozta, örömére szolgál,
hogy a segítségével megvalósult pályázati
támogatás jó helyre került, az önkormányzat és
a tankerület erejéhez mérten anyagilag is támo-
gatta a pályázat megvalósulását, és számára
mindennél többet jelent a gyermekek őszinte
örömét látni. 
Fáki László polgármester úr, köszöntő szavait
követően átadta az önkormányzat ajándékát a
gyermekeknek: több zsáknyi focilabdát és
szaloncukrot. 
Az ünnepség hivatalos részét a nemzeti színű
szalag átvágása zárta, amelynek egy-egy lepe-
csételt és dátummal ellátott darabját a vendé-
gek emlékül megkapták, a Boldog Iskola jegyé -
ben, a 4.b osztály által készített, útravaló
üzenettel ellátott szívecskével együtt.
A protokolláris részt követően, a hivatalos
forgatókönyvön kívül az iskola tanulóinak
képviseletében nyolcadik osztályos gyermekek
álltak a színpadra, hogy kedves szavakkal és
jelképes ajándékkal köszönjék meg Egyed Jolán
igazgató asszonynak a felújítási munkák során

tanúsított töretlen kitartását, figyelmét és erőn
felüli munkáját. 
Az átadó ünnepség során többször színre lépett
mindenki, akikért ez a projekt elindult és
megvalósult: az iskola tanulói. 
Mociar noémi 2. a osztályos tanuló verset
mondott, az alsó tagozatos osztályok tanulói az
énekkar vezényletével csillogó szemmel énekel-
ték és játszották el az „Épít a mester…” c. dalt,
majd a felső tagozatos diákok „Álmodd meg a
csodát” c. dalától zengett a tornaterem. 
A meglepetések sorából az iskola pedagógusai
sem maradtak ki. Ők is kiálltak a színpadra, és
az iskola felújításának viszontagságos történe-
tét énekelték meg vidám strófáikban, amelynek
találó sorait Héder Mária Gabriella tanítónő írta
meg a „Már minálunk, babám…” c. népdal
dallamára. 
Többször a meghatottságtól, még többször az
örömtől és nevetéstől szöktek könnyek a felnőt-
tek és gyermekek szemébe. Az ünnepség egy
órán át tartott, ahol az idő múlását senki nem
érzékelte, ebben a jó hangulatú, érzelmekkel és
örömmel teli közegben. Az itt látott és hallott
beszédeket, műsorszámokat, dalokat érezhe-
tően áthatotta az őszinte öröm, boldogság, hála
és köszönet.
Köszönöm, hogy részese lehettem.

Dr. Petyi Beáta

Ünnepséggel köszöntötték a megújult iskolát

ÖnKoRMÁnyZAT
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Elsőként Szigethalom Város Önkormányzat
2018. évi munkaterv-tervezetének előze-
tes anyagát hagyták jóvá a képviselők,

melyhez még december 4-ig lehetett írásban
javaslatot tenni, hogy a december 19. napján
tartandó idei utolsó ülésen véglegesíthessék.
Ezt követően a képviselők elfogadták Kaáli
nagy Ákos és Kaáli nagy Armand József –
mindkét ingatlan esetében 2/3-os – ingatlan-
részének megvételére vonatkozó felajánlását a
Szigethalom 3250 hrsz-ú – 10 278 000Ft értékű
és a Szigethalom 040/32 hrsz-ú – 812 391Ft
értékű ingatlanokra.
Döntöttek arról is, hogy az önkormányzat
tagfelvételét kéri a Cooperative Solution Szoci-
ális Szövetkezetbe. Ennek megfelelően rész-
jegy tőkét vásárol 1000-1000 forint, azaz
összesen kétezer forint értékben, amelyért két
darab tulajdonosi részjegyet jegyez.
A képviselő-testület elfogadta a Szigethalom
Városfejlesztő és Üzemeltető nonprofit Kft.
végelszámolás előtti tevékenységét 2017. szep-
tember 30. fordulónappal lezáró beszámolóját,
majd a nebuló Közétkeztetési Intézmény szer-
vezeti és működési szabályzatát, és megszün-
tették a vélelmezhetően Szigethalom hrsz.
3565/1-hez kapcsolódó nyúl köz elnevezésű
közterületi elnevezést.
A továbbiakban közbeszerzési eljárás kiírásáról
döntöttek közvilágítás-tervezés, -korszerűsítés,
-üzemeltetés és villamosenergia-biztosítás –
két ütemben megvalósítandó – fejlesztése
céljából, melyre a következő vállalkozásokat
hívták meg: Best-Vill 2000 Kft.; Lanzo Kft.;
E-on Energiakereskedelmi Kft.; Vialux Kft.; és a
Horváth Hálózatépítő Kft. Jóváhagyták a
közbeszerzési dokumentum tervezetét, a fize-
tési konstrukciót, valamint azt, hogy az önkor-
mányzat szerződést köt Fülöp Zoltán ügyvéd-
del és felelős akkreditált közbeszerzési szakta-

nácsadóval a közbeszerzési eljárás szakmai
feladatok támogatására.
A 2017. évi költségvetési rendeletet érintő III.
előirányzat módosítást 2432 millió Ft főösszeg-
gel szavazták meg, majd kormányzati funkciók
törzskönyvi nyilvántartásba vételéről, illetve
törléséről határoztak.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázat 2018. évi pályázatában
az önkormányzat az „A” típusú pályázók közül
13 tanulót támogat 5000Ft/hó összeggel 10
egymást követő hónapban, azaz a 2017/2018.
tanév második félévében és a 2018/2019. tanév
első félévében, valamint a „B” típusú pályázók
közül 1 tanulót 5000Ft/hó összeggel 3x10
egymást követő hónapban, azaz a 2018/2019.,
a 2019/2020. és a 2020/2021. tanévekben.
A két ülés között történt eseményekről, va -
lamint a lejárt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról szóló tájékoztatást megelőző utolsó
napi rend ben jóváhagyták az Érd és Tér sége
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormány-
zati Társulás Társulási Meg ál la po dásának har -
madik módosítását.
(A rendeletek Szigethalom Város honlapján,
valamint a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban
megtekinthetők.)
A soron következő pénzügyi és fejlesztési

bizottság ülésének időpontja:
január 23-a 18 óra.

A soron következő humánpolitikai és
népjóléti bizottság ülésének időpontja:

január 25-e 18 óra.
A soron következő képviselő-testületi

ülés időpontja: január 30-a 18 óra.
Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Szigethalmi
Polgármesteri Hivatal díszterem.
Az üléseket élőben nézheti, illetve a későbbiek-
ben is megtekintheti a www.onkormanyzati.tv
honlapon.

Közbeszerzés a közvilágításra

ÖnKoRMÁnyZAT

Hulladékszállítás
Tisztelt szigethalmi lakosok! Ezúton szeretnénk
tájékoztatni önöket, hogy az „Aries” nonprofit
Kft. Kommunális egysége 2018 januárjában a
szelektív hulladék begyűjtését az alábbiak
szerint ütemezi.
Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet és HDPE)
és fém (üdítő és sörös doboz) elszállítása:
3. hét, január 15-19.; 5. hét, január 19. – február 2.;
7. hét, február 12-16.
Szelektíven gyűjtött papírhulladék elszállítása:
2. hét, január 8-12.; 6. hét, február 6-9.
Zöldhulladék begyűjtése: Január 26-án,
pénteken 14-17 óra között a Rákóczi u. 147. sz.
alatt található Egyesített népjóléti Intézmény-
nél (egykori laktanya területén) kihelyezett

konténerekben vagy hulladékgyűjtő célgépek-
ben díjmentesen elhelyezhető. A szolgáltatás
igénybevételére csak szigethalmi lakosok jogo-
sultak, ezért lakcímkártyáját kérni fogják.
2018. évre vonatkozóan az előző évektől elté-
rően a hulladékgazdálkodási rendszer átalaku-
lása miatt megszűnik a hulladék elszállítá-
sának regisztrálására szolgáló matrica, így
továbbra is a 2017. évi matrica marad
érvényben. Amennyiben a kuka űrmértéké-
ben változás történt, szíveskedjenek felkeresni
az Aries Kft. szigethalmi ügyfélszolgálati irodá-
ját (Szigethalom Város Polgármesteri Hivatal,
hétfői napokon 15-17 óráig).

Polgármesteri Hivatal

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő Elérhető-
ségei: Janzsó Zsuzsanna, kapcsolattartó.  Levelezési
cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 10.
Telefon: 06/70 376-5956. E-mail: bona.zoltan@
parlament.hu, janzso. zsuzsanna@fidesz.hu,
www.bonazoltan.hu
Fáki László polgármester 22.-én (hétfő) 14-18 óra
között, előzetes bejelentkezés alapján. Bejelentkezni
a 24-403-656, 101 vagy 134 mellék, vagy titkar-
sag@szigethalom.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, 15-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
Egyesület) 3. választókerület képviselője. Tele-
fon: 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. Telefon:
+36/20-992-0114. E-mail: sztrapko@gmail.com. Foga -
dó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.
Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 6. választókerület képviselője. Tele-
fon: +36/70-984-8827. E-mail: suhai.refi.timea@
szigethalom.hu. 29-én (hétfő) 18.00-19.00 óra
között. Helyszíne: Szép ABC presszója
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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1898. szeptember 30-a áll azon a parcellázási
térképlapon, amellyel a Tököl külterületéhez
tartozó Közlegelőn megkezdődhetett egy
állandó településrész kialakítása. nem telt bele
egy emberöltő, és a néhány család által lakott
Szilágyitelepből már egy önálló Szigethalom
fejlődött ki. Egy újabb emberöltő múltán pedig
már egy igazi város éli az egykori kies homok-
buckák helyén a szorgos mindennapjait. Sziget-
halom a Duna több évezrede szétterített kavics
és homok hordalékkúpjára épült. Az érdi magas-
lat felől fújó állandó szél északnyugat-délkelet
irányú homokbuckákat alakított ki a felszínén.
Talán már a jégkorszakban megjelent itt az
ember, az akkor megtelepülő, de a múlt század
elejéig feljegyzett sűrű nyírfaerdők ölében vadra
lesve. A bronzkorban azonban bizonyosan lakott
hely lehetett. Erről tanúskodik – többek között
– egy 1983-ban feltárt csontvázas sírlelet is. Jó
másfélezer évvel ez után már római légiók masí-
roztak a nagy-Duna túlpartján. A szigeten ekkor
még szarmata lovasok figyelhették a limes őrtor-
nyait, mire nomád telepük maradványai adnak
bizonyítékot Szigethalom területéről. A népván-
dorlás forgatagából egyelőre nem kerültek elő
leletek. A honfoglalás után a terület története
pedig bizonytalan. Valószínű ekkor is néptelen,
de a Csepel-szigetről több olyan település nevét
ismerjük a középkorból, amelynek helyét ma
sem ismerjük. Akár Szigethalom területén is
állhatott valamelyik, de ezt eddig régészeti lelet
nem támasztotta alá. A tatárjárás idején a sziget

az Alföld népének és állatállományának nyújt
menedéket. A mongol pusztítás utáni oklevelek-
ben azonban már feltűnik az a három települést,
amelyik ma is közrefogja városunk területét.
Szigetszentmiklós (1264), Tököl (1270) és Sziget-
csép (1283) ekkor jelenik meg az írott történe-
lemben. Az egész Csepel-sziget a hagyomány
szerint Árpád birtoka volt. nevét a főfejedelem
lovászáról nyerte, amelyen az Árpádok ménesé-
nek tenyésztése zajlott. Ebbe a történetbe jól
illeszkedik Lórév település neve is a sziget alsó
végében. Hogy mindez igaz, vagy csak Anony-
mus vetíti vissza korának birtokviszonyait a korai
Árpád-korba, nem tudjuk. Annyi bizonyos, hogy
a későbbi évszázadokban a sziget királyi, király-
néi birtok. A vármegyéktől külön igazgatott,
önálló királyi erdőispánság. Vadászott itt I.
Károly (Róbert) és Mátyás király is. Csepelen
királyi kastély állt, Kevén pedig a török elől
menekülve 1440-től módos rácok telepedtek
meg. 1272-ben a szigeten hunyt el V. István kirá-
lyunk. II. Ulászló gyermekei pedig Csehi Mihály
csepeli ispán vendégeiként, annak tököli udvar-
házában vendégeskedtek gyakorta. Valószínű
maguk is kilovagoltak a homokhalmok alatti
erdőségbe. A törökkortól a terület inkább birka-
legelő, mint ahogy a Csepel-sziget nagyrésze. Az
itt legelő nyájak gyapjúját a ráckevei takácsok
dolgozták fel. Fekvése jó ártéri védelmet nyújtott
magas víz esetén is ezeknek a népes juhnyájak-
nak. Innen eredhet az évszázadokig használt
„Védőlegelő” elnevezés is. A mindvégig Tököl-

höz tartozó közlegelő történetében
a kiegyezés utáni változások azon-
ban gyökeres fordulatot hoztak.
1873-ban Budapest egyesítése és
gyors fejlődése a környék lehetősé-
geit is megváltoztatta. A sok évszá-
zados mozdulatlanságot hirtelen
megváltoztatta a gazdasági, társa-
dalmi fejlődés. A korabeli térképeket
tanulmányozva, ekkor még csak
tanyákat, néhány házat lehet megfi-
gyelni a mai Szigethalom helyén. A
növekvő fővárosi munkaerőigény,
illetve a nehéz gyárimunka kipihe-
nésére szolgáló üdülő-, pihenőtele-
pülések kialakítására való kereslet
új dimenziót nyitott a terület
számára is. Az 1880-as évektől
megindult az egykori Közlegelő
felhasználásának tudatos tervezése.
A tagosítás miatt ugyanis nagy
területek kerültek egy kézbe, így a

termelésre alkalmatlan, a juhtenyésztésre pedig
már nem kifizetődő terület kiparcellázásának
gondolata hamarosan elterjedt a tulajdonosok
körében. Ebből az ötletből Szilágyi Lajos ráckevei
járási főszolgabíró (maga is birtokos itt) kitartó
munkája elérhető közelségbe hozta, hogy a
halmokon egy új település létesülhessen. Az
eseményeket a közlekedés fejlesztése gyorsí-
totta fel. 1887-ben előbb Soroksárig, majd Duna-
harasztiig épült ki a HÉV vonala. 1892. november
6-án pedig átadták a Ráckevéig meghosszabbí-
tott szakaszt is. A Tököl külterületén lévő épüle-
tekben ekkor még csak közel 60 fő lakott, szét-
szórt tanyákon. Szilágyi terveinek megfelelően
a HÉV-vonal, majd -állomás létesítése lehetővé
tették, hogy a fővárosból külön vonaton hozzák
ki azokat az érdeklődőket, akik új, olcsó telket
kívántak venni a főváros zajától távolabb. 1898-
ban végre engedélyt kaptak a terület kiparcel-
lázására. Ez az esztendő volt Szigethalom törté-
netének nyitánya. Az ezt következő tíz eszten-
dőben az „öreg” HÉV-megállótól a Széchenyi
utca felé terjedő területen lassan egy Tökölhöz
tartozó, de egyre növekvő telep alakult ki. A
megvalósításban döntő szerepet játszó főszol-
gabíró után Szilágyitelepnek nevezték. A jó üzlet
reményében a Magyar-Hollandi Bank is beszállt
a parcellázásba. A kezdeti népesség kisebb része
származott Tökölről, a többség Budapestről tele-
pült ki. nem is csoda, hogy az 1899. május 11-
én megalakuló Tököl Szilágyitelep Egyesület is
Pesterzsébeten fekteti papírra alapszabályza-
tát. Valószínűleg a korai Szilágyitelepnek tehát
több köze volt a fővárosi kerület népességéhez,
mint magához Tökölhöz. Ennek lehetett a
következménye az, hogy a helyiek már az első
évektől kezdve törekedtek a minél nagyobb
önállóságra. Ahogy múltak az évek, sorra emel-
kedtek a takaros kis házak és nyaralók, a tele-
pülés lassú fejlődésnek indult. Mire beköszön-
tött a 20. század, egyre több állandó lakos élt
a növekvő Szilágyitelepen. A gyarapodó népes-
ség miatt az első évtized végére már egyre
több a gyermek, akiknek a taníttatása a túl
messze lévő Tökölön nem volt megoldható. Az
akkori Szilágyitelep lakói erre válaszul újabb
lépést készültek tenni az önállósodás felé. De
ez már egy másik történet…

ÖnKoRMÁnyZAT

Idén 120 éve alapította Szilágyi Lajos
ráckevei járási főszolgabíró Szigethalmot.
Az évforduló alkalmából Takács Róbert

hadszíntér-kutató, a gróf Széchenyi István

Általános Iskola történelemtanára 12 rész-
ben számol be a település történetéről az
újságban. Januári számunkban a kezdetek-
kel ismerkedhetnek meg olvasóink.

Szigethalom tizenkét évtizede (1. rész)
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Anobilis Humán Szolgáltató Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat az előző eszten-
dőkhöz hasonlóan a gyermekvédelmi

munka mellett nagyon sok egyéb karitatív
munkát végzett 2017-ben is. Szigethalmon, az
intézményünk látókörében lévő és nehéz hely-
zetben élő klienseinknek könnyíthettünk
mindennapjaikon, segítséget nyújtva abban,
hogy tartós élelmiszerhez, pékáruhoz, zöldség-
gyümölcshöz, esetenként pedig húskészítmé-
nyekhez jussanak. 
Ez a gyakorlatban a mindennapos élelmiszer-
szállítást jelenti, melynek lehetőségét a Magyar
Élelmiszerbank Egyesületnek köszönhetjük. A
velük megkötött szerződésnek szerint módunk-
ban áll minden hétköznap és ünnepnapokat
megelőző napokon élelmiszert elhoznunk az
egyik Dunaharasztin lévő nagyáruházból, vala-
mint kedden és csütörtökön Cinkotáról, az egye-
sület raktárából. 
Az alábbiakban ismertetjük a szolgálatunk által
kiosztott élelmiszerek mennyiségét:

A táblázatban szereplő termékek értéke közel
20 000 000Ft!
Az áruk szállítása, kiosztásának koordinálása,
valamint a kiosztással kapcsolatos adminisztrá-
ció nem kis feladat, de örömmel tesszük, hiszen
a bajban így tudunk hathatósan segíteni. Ehhez
azonban kevés az akarat, ha nincsenek meg
hozzá a tárgyi feltételek. Minden tevékenysé-
günkhöz szükség van Szigethalom Város Önkor-
mányzatának támogatására, melyet maximáli-
san meg is kapunk, így tudjuk végezni ezt a

nemes feladatot, elérve lassan azt a kitűzött
célt, hogy ne legyen éhező ember a településen. 
A fentieken túl a 2017. évben azonban
nagyon sokat köszönhetünk a civil segí-
tőknek is: 
Köszönjük mindazoknak, akik ránk gondolnak,
mikor használt, de még jó minőségű ruháikat,
használati tárgyaikat, bútoraikat kidobás helyett
felajánlották klienseink részére. 
Köszönjük Bolyós Tibornénak, Szabó Szilviának,
a tököli, haraszti önkénteseknek, a Karám
vendéglőnek, Kohut Pálnak az adományokat!
Köszönjük, Regényi Tibornénak és a Szép ABC
vásárlóinak, hogy im már évek óta gyűjtik a
tartós élelmiszereket, és adják azt át nekünk
további szétosztásra! Köszönjük szépen
mindenkinek, aki az Ételt az élethez elnevezésű
adománygyűjtő dobozokba helyezett tartós
élelmiszert, aki részt vett a háromnapos élelmi-
szer adománygyűjtésünkben (ennek eredmé-
nyeként 321 ember kaphatott az ünnep
előtt élelmiszert), valamint a Gere pékségnek
a mindennapos pékáru szállítmányokat!  
Köszönjük a HIT Gyülekezetnek, hogy évek óta
segítik klienseink téli szünidei étkezését, az
étkezési költség térítési díjának befizetésével és
az étel kiszállításával. Idén 21 gyermek meleg
étellel való ellátása vált így lehetségessé!

Köszönjük az Árvácska karácsonya elnevezésű
rendezvényre hozott ajándékkal teli cipős dobo-
zokat! Az összegyűlt játékokból 94 gyermek
karácsonyát tehettük szebbé.
Azt gondolom, nagyon nagy siker, hogy fennál-
lásunk – 1999 – óta eljutottunk odáig, hogy a
településen minden segíteni szándékozó tudja,
hol vagyunk és
rajtunk keresztül
hogyan segíthet
embertársain. 
Ilyenkor, mikor
számot vettünk az
elmúló esztendő-
ben történtekkel,
rájövünk, hogy
mennyien támo-
gatták munkánkat
és bizalommal
tekinthetünk a
jövőbe. Bízhatunk
abban, hogy ez a
segíteni akarás az
idő múlásával csak
növekedni fog, és összefogással sok embertár-
sunkon tudunk még a továbbiakban is segí-
teni.

Fabula Kriszta

Segíteni jó!
Húszmillió forint értékű élelmiszert osztott tavaly a Nobilis

ÖnKoRMÁnyZAT
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A 2016. november 30-tól önálló költségvetési
szervként megalakult Szigetszentmiklósi Tanke-
rületi Központ két Pest megyei járás (a Sziget-
szentmiklósi és a Ráckevei) tankerületeinek
összevonásával jött létre. A központ 15 általá-
nos iskola, 3 gimnázium, 5 többcélú intézmény,
5 alapfokú művészeti iskola, valamint 1 konduk-
tív óvoda fenntartását és működtetését látja el.
Az intézményekben több mint 15 ezer tanuló
nevelése, oktatása folyik 1342 pedagógus segít-
ségével, s a tanulói létszám növekedése dina-
mikus. Az SZTKK igazgatása alá tartozó
iskolákban a 2013-14-es tanévhez képest
a gyermeklétszám mintegy 500-zal, a
pedagógus státuszok száma pedig 127-
tel nőtt.
2018-ban az országban épülő kilenc új iskolából
három Szigetszentmiklósra kerül – ismertette
Pálos Annamária, tankerületi igazgató. 
Az SZTKK vezetője a továbbiakban rámutatott:
a központ működésében meghatározó szem-

pont, hogy mindkét járásban azonos szolgálta-
tást nyútson a hatáskörébe tartozó intézmé-
nyeknek. Céljuk, hogy átlátható, rugalmas, haté-
kony fenntartói szervezetet hozzanak létre,
amely az intézmények egyedi jellemzőire is
tekintettel van. Úgy látják, az elmúlt egy év
alatt megteremtették a közös együttműködés
alapjait. Mint fogalmazott: nem próbálják
formálni az oktatást, hanem szabad kezet hagy-
tak az intézményeknek, s a költségvetést is
közösen alakítják ki.
Kiemelte: mivel az országos átlaghoz képest
mindkét járásban túlterheltek voltak a pedagó-
gusok, ezért a központ a tanulólétszám növe-
kedéséhez képest nagyobb arányban növelte a
tanárok létszámát, így az eddig 13-14 gyermek
helyett most 11,5-12 tanuló jut egy oktatóra. 
Az SZTKK az intémények szakmai fejlődését a
pedagóguslétszám növelésén túl az iskolapszi-
chológusi hálózat kiépítésével, továbbképzések
támogatásával, jó gyakorlatok átadásának

ösztönzésével, té -
mahetekkel, szak-
mai napokkal,
vezetői klub létre-
hozásával támo-
gatja. Az intézmé-
nyi pályázati tevé-
kenység segítése
mellett a tankerü-
let is sikeresen
pályázik, ennek

köszönhetően számos fejlesztés történt tavaly,
s továbbiak várhatók. (Ennek keretében újulha-
tott meg pl. Szigethalmon a Széchenyi István
általános Iskola tetőszerkezete is 4 millió forint
értékben, s kap fotovoltaikus rendszert a Szent
István Általános Iskola.) 
Az SZTKK kiemelt figyelmet fordít az SnI-s tanu-
lókra is. 
A sajtótájékoztatón több iskolaigazgató, köztük
németh Leila, a Szent István Iskola vezetője is
részt vett. Az elhangzottakat megerősítve
elmondta: az Erasmus+ programra is a tanke-
rület hívta fel a figyelmét, s most ennek köszön-
hetően nyolc másik ország oktatási intézményé-
vel olyan tanmenetet dolgoznak ki, mely a zene
segítségével támogatja a gyerekeket a tanulás-
ban, képességeiktől függetlenül. 
Mint pedig arról már előző számunkban írtunk,
az iskola haszonélvezője lehet a tankerület Digi-
tális környezet a köznevelésért című projektjé-
nek is, amely jelenleg elbírálás alatt van.

vereckei

Szabad kezet adnak az iskoláknak

oKTATÁS

Pedagógiai napok a Széchenyi Iskolában

Ebben a tanévben 14. alkalommal rendezték meg a szakmai konfe-
renciát a Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskolában. A prog-
ram célja, hogy az oktatás ügye iránt érdeklődők tájékozódhassanak

az aktuális köznevelési kérdésekben.
A rendezvény fővédnöke Bóna Zoltán országgyűlési képviselő volt.
Támogatóink voltak: dr. Pálos Annamária, a Szigetszentmiklósi Tankerület
igazgatója és Fáki László, Szigethalom város polgármestere. Köszönjük a
többi szponzorunk segítségét is.
A megnyitót Egyed Jolán, a Szigethalmi Széchenyi István Általános
Iskola igazgatója, köznevelési szakértő, mesterpedagógus tartotta.
A levezető elnök Giczi Miklós, a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola
igazgatója volt.
Közel 200 fő regisztrált a kiemelkedő színvonalú programra, amelyen
kiváló előadást tartott Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ szakmai
elnökhelyettese a tankerületek és az intézmények működéséről. Aztán
Kolozsváry Judit pszichológus, az ELTE docense a pedagógusok és a tanu-
lók mentális egészségéről tartott sikeres előadást. 
A résztvevők vendéglátásban is részesültek.

Az elégedettségi kérdőíveken kiváló minősítést kaptak a szervezők és az
előadók, és kérték a hallgatók, hogy jövőre újra szervezzék meg ezt a
remek konferenciát. Gratulálunk a résztvevők nevében:

Bogyóné Hódi Edit

T ámogató magatartás jellemzi a Sziget-
szentmiklósi Tankerületi Központ
hozzáállását a területén működő

oktatási intézményekhez – derült ki a
központ tavaly év végi sajtótájékoztatóján,

ahol, egyebek mellett, a szakmai és infrast-
rukturális fejlesztésekről esett szó. Az
intézmény éves költségvetése tavaly csak-
nem elérte, idén már meghaladja a 8 milli-
árd forintot.
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Szigethalmon fontosnak tartjuk a helyi civil
közösségek létrejöttét, működését, bekap-

csolódását a város életébe. A meglévő civil szer-
vezeteknek kiküldtük e-mailban a regisztrációs
adatlapokat, melyet 2018. január 15-ig kérnénk
szépen visszaküldeni.
Ha ön szeretne a saját érdeklődési körében egy
közösséghez tartozni, akkor keresse a Városi
Szabadidőközpont honlapján (www.vszk.eu) a
regisztrált civil szervezeteket.
Új szervezetek alakulását is szívesen fogadjuk,
kérésre küldünk regisztrációs adatlapot. A szer-
vezetnek nem kötelező bíróság által bejegyzett

formában működni. Klubként, csoportként is
tevékenykedhetnek.
A Városi Szabadidőközpontnál regisztrált civil
szervezeteknek évente kétszer civil fórumot
tartunk, ahol megbeszéljük a város programjait,
a várost és a szervezeteket érintő dolgokat,
információkat, illetve a civilek is megoszthatják
eseményeiket, információjukat, kérdéseiket,
problémájukat a résztvevőkkel. 
A közös zárt facebook oldalon folyamatos
kapcsolatot tartunk egymással.
A regisztrált szervezetek pályázhatnak az
önkormányzat civil szervezeteket támogató
pályázatán.
A regisztrált szervezetekről tájékoztatást
tudunk adni az érdeklődőknek. További infor-
máció: info@vszk.eu 0670/379-6356

Lang Móni

Regisztráljon a VSZK honlapján!

Ismét túl vagyunk egy mozgalmas éven.
Itt az ideje, hogy számot adjunk az

előző év történéseiről, hogy a 2018-as
esztendő terveit megtárgyaljuk, véglege-
sítsük. Emellett az elnökségnek is lejárt a
mandátuma, meg kell újítani a vezető
testületet. Együtt kell örülnünk az elért
sikereknek, meg kell vitatni azt, hogy mit
és hogyan lehetne még jobban.
Egy szóval tartalmas tisztújító közgyűlés
elé néz egyesületem, a Szigethalmi TE.
Január 26-án, 16 óra 30 percre várja az
elnökség a tagságot és minden sportot
kedvelő és egyesületünkkel szimpatizáló
polgárt a szabadidőközpontba (Szigetha-
lom, Sport u. 4.).

Amennyiben a határozathozatalhoz szük-
séges létszám nem jelenne meg, a megis-
mételt közgyűlésünket ugyanezen a
napon 17 órai kezdettel tartjuk. Remélem,
a jó hangulatú ülésen a bölcs döntések
meghozatala mellett jut idő a sikerek
megünneplésére és baráti kvaterkázásra
is. Ehhez kívánok, mint „kibic”, távollé-
temben is bölcsességet, egészséget
minden résztvevőnek.
Minden szigethalmi polgárnak a 2018-as
évre egészséget, szakajtónyi szerencsét és
stresszmentes mindennapokat kívánok
egyesületem tagsága nevében!

Nád Béla 
a Szigethalmi TE tiszteletbeli elnöke

Szívélyes invitáló az SZTE-től

Karácsony táján szerte a világon megnyílik
az emberek szíve. Rengetegen igyekeznek

segítséget nyújtani ilyen-olyan formában: pénzt
és tárgyi adományokat gyűjtünk, cipős dobo-
zokba rejtünk ajándékokat gyerekeknek, sütünk
és főzünk jótékony célra, csomagot készítünk
össze általunk ismert, nehéz sorsú családoknak.
Városunkban is nagyon sokféleképpen szerve-
ződnek különböző események kapcsán a jóté-
kony célú programok, melyeknek szinte minden
intézményben hagyományuk van.
Ezek egyike sok év óta a négyszínvirág Óvoda
által rendezett „Kincskereső Karácsony” prog-
ramja, melyre minden évben huszonnégy olyan
családot választanak ki, amelynek nagy szük-

sége van az ünnephez segítségre. A huszonnégy
családot a Kék Óvodába hívják meg, ahol
kedves műsorral várják őket az óvónénik és az
óvodások is. Az idei műsor – kicsik és nagyok
örömére – bábjáték és karácsonyi tánc volt.
Csillogó szemük minden fáradságot megért. 
A műsor után az összekészített csomagok is
„gazdára” találtak, melyek tartós élelmiszert,
édességet és ajándékokat rejtettek, hozzájá-
rulva az ünnep gondtalanságához. 
Pár éve ünnepre készülődve ezeknek a csalá-
doknak óvodás gyermekét megkérdezik, hogy
milyen ajándéknak örülnének a legjobban. Ezek
a vágyak nagylelkű felajánlók segítségével telje-
sülnek, akik személyesen adják át az ajándéko-

kat. Az ajándékozás pillanatai az egész program
legmeghittebb perceit jelentik.
nem vár senki köszönetet, de mégis.. 
Köszönjük azoknak a szülőknek, támogatóknak,
óvónéniknek, akik pénzt és időt nem sajnálva segí-
tették huszonnégy kisgyermek álmát valóra váltani.
Köszönet Szigethalom Város Önkormányzatá-
nak, a nebuló Közétkeztetési Intézmény anyagi
és természetbeni támogatásáért a csomagok
összeállításához.
Köszönjük Török Ilonának, a Kék tagóvoda
vezetőjének, aki a rendezvény motorja, szerve-
zője, és aki nélkül a „kincsek” nem jutottak
volna el céljukhoz.

Dr. Schuller Gáborné

Kincsek a Négyszínvirág Óvodában

CIVILEK-ÜnnEP

Klubunk 2013 őszén alakult a Hegedűs Géza
Városi Könyvtárban, ahol jelenleg is tartjuk

összejöveteleinket. Működésünk célja az önisme-
ret megszerzése. A delphoi jósda bejárata felett
áll egy felirat, „Ember, ismerd meg önmagad”…
és minden kérdésedre választ, és minden problé-
mára megoldást találsz. 
De mi is az önismeret? Ha ezt a fogalmat egyetlen
szóval szeretnénk kifejezni, akkor önmegértés.
Arra a kérdésre ad választ, hogy ki vagyok én és
milyen vagyok. „Az önmegismeréshez szükség
van őszinteségre, hogy be tudjuk vallani magunk-
nak azokat az igazságokat is, amelyek bevallása
fájdalommal jár.” (Wikipédia)
Az önismerethez vezető egyik út a numerológia
(számmisztika), melynek tárgya az ember sorsa,
életfeladata, kapcsolatai, lehetőségei. Mivel ezt
tanultam, úgy gondoltam, hogy a bennem levő
tudást megosztom azokkal, akik szeretnének
„megismerkedni” önmagukkal. Itt is felvetődik a
kérdés, hogy mi is az a numerológia? nem más,
mint az asztrológia társtudománya, szimbólum-
rendszerében benne van, hogy mi a sorsunk,
milyen feladatot kaptunk, melyek azok a tulaj-
donságok, amelyek segítenek, melyek azok,
melyek megnehezítik a dolgunkat. Választ ad arra
a kérdésre, hogy ki vagyok valójában, miért
reagálok úgy egy eseményre, ahogy. A számmisz-
tika tudománya a legősibb önismereti módszerek
egyike. A számok a körülöttünk levő bolygók
energiáit szimbolizálják. A bolygók erősen hatnak
ránk, rezgéseket bocsátanak ki, és ezek a vibrá-
ciók tükröződnek vissza a mi tulajdonságainkban. 
A klub tagjai azonban nemcsak a tanulás idején
találkoznak, hanem összejövünk piknikezni, részt
vettünk a lecsófőző versenyen, önkénteskedünk
a városi rendezvényeken.
Klubunk nyitott, ingyenes, minden páros hét
keddjén 17 órakor találkozunk a Hegedűs Géza
Városi Könyvtárban. Szeretettel várok minden
érdeklődőt: 

Denke Ibolya klubvezető

Bemutatkoznak a civilek: 
EZO Klub



112018. 1. szám

Szigethalmi Híradó

Ismét ellátogatott Szigethalomra az Erdei
Mikulás 2017. december 1-jén. A hideg, de
napsütéses időben mindkét általános iskola

alsó tagozata és sok kisgyermekes család várt
rá a Tököli Parkerdőben, az erdészház előtti tisz-
táson. A látogatók ügyességi játékokon vehet-
tek részt, melynek jutalma természetesen
szaloncukor volt. Természetesen az erdei Miku-
lás sem jött üres kézzel a településre, a gyer-
mekek szaloncukrot és nagy csokoládémikulást
kaptak ajándékul. A kicsik a hidegben a Mikulás
teázójában fogyaszthatták el a kezet és pocakot
melegítő finom teát. 

A helyszínre vezető erdei
úton a Szigethalmi Széchenyi
István Általános Iskola
„krampuszai” várták a
gyerekeket, akik próbára
tették a kicsik ének- és vers-
tudását. 
A reggel 8 órától 12 óráig
tartó rendezvény nagyon jó
hangulatban telt, öröm volt
látni a sok csillogó szempárt,
a gyermekek örömét, az
őszinte hitüket abban, hogy

léteznek csodák, és valósággá és megfoghatóvá
válik számukra a várva várt Mikulás.
Köszönöm szépen mindazoknak, akik segítet-
ték a rendezvény létrejöttét: 
Bartha Julianna, Bolyós Tiborné, Cseke István,
Cseke Istvánné, Domonkos István, Kok Gábor,
Markó Tiborné, Regényi Tiborné, Suhai-Réfi
Tímea, Sztrapkó norbert,Veres Zoltán, a nebuló
Közétkeztetési Intézmény munkatársai, a gróf
Széchenyi István Általános Iskola igazgatója és
helyettesei, a 8. osztály „krampuszai”, a Városi
Szabaidőközpont munkatársai, a Szigethalmi
Polgárőr Egyesüle, Szigehalom Város Önkor-
mányzata. Külön köszönet a Mikulásnak (Miklós
Istvánnénak).

FB

Krampuszok az úton

ÜnnEP

December 2-án sok-sok kis gyerek gyüle-
kezett a Széchenyi Iskola előtt, ugyanis
ide várták a Mikulást.

A megnyitó után a DanceLande Tse fiatal
növendékei tánccal köszöntötték a vendégeket.
Ezt Varga Ágnes műsora követte. Ági dalaival,
játékaival megmozgatta a bátrabbakat. A
gyerekek nagyon izgatottan várták már a Miku-
lás érkezését, aki Télanyóval (őt Suhai-Réfi
Tímea személyesítette meg), a krampuszokkal
és rengeteg ajándékkal érkezett meg. Mindenki
átvehette a csomagját és a nagy csoki Mikulást,
s a fotózások után megkóstolhatta a finom
kakaót és kalácsot. Ezt már évek óta Schuller
Gáborné ajándékozza a gyerekeknek. Finom

sütiket Levelekiné Julcsitól kaptuk. Több foglal-
kozás is várta az apróságokat. Kézműves foglal-
kozáson ajándékot csinálhattak, csillámtetová-

lást készíttethettek. A piciknek külön játszóhe-
lyet alakítottunk ki ugrálóvárral, motorokkal,
ugrálós játékokkal. A nagyobbak a Szufla
csapata által összeállított Mikulás-váltóban
mérkőzhettek érmekért és ajándékokért. 
Ez a nap sok ember munkáját dicsérte. A forgal-
mat városunk polgárőrsége felügyelte, az
Összefogás Szigethalomért Egyesület a kakaó-
osztásban segített, közel 50 felnőtt és gyermek
dolgozott a sikeres napért. Rendezvényünket
minden évben támogatja Szigethalom Város
Önkormányzata és Bakosné Till Györgyike. 

Markó Tiborné szervező

Mikulás-parti kicsiknek
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A képeket Gräff Gergely, Fejes János és Lang Mónika készítette
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Az idén is vártuk a családokat, a gyerekeket
a péntek délutáni adventi programjainkra.

Sok hagyományos dologgal készültünk a gyere-
kek számára, készíthettek adventi koszorút,
gyapjúangyalt, gyapjúbetlehemet, volt gyertya-
mártás, és lucabúzavetés. A legkedveltebb
kézműves foglalkozás idén is a mézeskalácssü-
tés és díszítés volt.

A Helytörténeti Gyűjtemény 
2018. januárban zárva tart. 
nyitás: 2018. február 1-én.

Adventi készülődés a Helytörténetiben

ÜnnEP-KÖSZÖnET-KÖnyVTÁR

Olvasói tagság
adományként

o lvasónk két gyermekével válogat a könyv-
tárban, majd amikor már kikölcsönözte a

könyveket, az egyik kislánnyal a karjában aláírta
a könyvkártyákat, előhúzta a pénztárcáját, és
közölte, hogy vásárolna egy olvasói tagságot. De
nem rokonnak, ismerősnek, barátnak, hanem
adományképpen. Ő kifizeti, mi pedig adjuk oda
annak az olvasónak, akiről tudjuk, hogy nehéz-
séget okoz neki kifizetni (befizetni) a tagdíjat. Így
legalább biztos benne, hogy adományát olyan
személy kapja, aki valóban rászorul, és aki örülni
fog neki. 
A hölgy azt kérte, hadd maradjon anonim.
Köszönjük felajánlását! Valóban van olyan olva-
sónk, aki nagyon szeret olvasni (elektronikai
kütyükkel nem rendelkezik, csak papíralapon
olvas), de úgy sejtjük, gondot okoz neki a tagdíj.
nem árulja el, annál azért szemérmesebb, de
telefonon rá szokott kérdezni, hogy érvényes-e
még a tagsága, és csak akkor jön kölcsönözni,
ha igen a válasz. A tagdíjat is be szokta fizetni,
ha esedékes, de valószínűleg nyugdíj utáni napra
időzíti a látogatását. 
Köszönjük olvasónk meglepetését mi is, könyv-
tárosok! Tovább gondoltuk, és arra kérünk
mindenkit, aki olvassa most ezt a posztot, hogy
ha van egy kis ideje, gondolja át, van-e az isme-
rősei körében olyan személy, aki anyagi okokból
nem tud könyvet vásárolni, vagy beiratkozni a
könyvtárba! Ha igen, jelezze felénk! A könyvtár
is felajánl 3 db ajándék tagságot a rászoru -
ló(k)nak!
Köszönjük a támogatást, köszönjük a segítséget! 

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár dolgozói

Januári programok
2-án, kedden 16.45-kor: AA Klub

5-én, pénteken 10 órakor: Kisbogár

6-án, szombaton 9.30-11.30 Kids Klub

6-án, szombaton 10 órakor: Mesekuckó

9-én, kedden 16.45-kor: AA Klub

9-én, kedden 17 órakor: EZO klub

10-én, szerdán 17.10-18.45: Kids Klub

12-én, pénteken 10 órakor: Kisbogár 

13-án, szombaton 9.30-11.30: Kids Klub 

13-án, szombaton 10 órakor: Kisbogár

Zeneovi

16-án, kedden 16.45-kor: AA Klub

17-én, szerdán 17.10-18.45: Kids Klub

19-én, pénteken 10 órakor: Kisbogár

20-án, szombaton 9.30-11.30 Kids Klub

20-án, szombaton 10 órakor: Zöldi Manó

20-án, szombaton 10 órakor: AA Klub

workshop

23-án, kedden 16.45-kor: AA Klub

23-én, kedden 17 órakor: EZO klub

24-én, szerdán 17.10-18.45: Kids Klub

26-án, pénteken 10 órakor: Kisbogár

27-én, szombaton 9.30-11.30: Kids Klub

27-án, szombaton 10 órakor: Kisbogár

Zeneovi

30-án, kedden 16.45-kor: AA Klub

31-én, szerdán 17.10-18.45: Kids Klub

Bábkiállítás: 2018. január végéig

Halásztelki köszönet

Ahalásztelki Bocskai
István Református

oktatási Központ –
immár negyedik alka-
lommal – az adventi
időszakban adomány-
gyűjtés szervezett az
iskolába járó hátrányos
helyzetű tanulók

családjának megsegítésére. Iskolánk nevében
szeretnénk köszönetet mondani Soósné oláh
Bernadett szigethalmi vállalkozónak, aki
maga köré gyűjtve barátait és ismerőseit,
minden évben jelentős mennyiségű
adománnyal járul hozzá a családok terheinek
csökkentéséhez.

Gonda-Fodor natália  és Bakó Katalin
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Régi, mert az alapí-
tása 1935-ben történt,
és új, mert az elmúlt
években aktivitása a
nullával volt egyenlő.
nagyjából egy évti-
zede lehetett, amikor
utoljára adott életje-
let, de az is inkább az
utolsó lehellete volt.

Miután a labdarúgó csapat további finanszíro-
zása megszűnt, így a helybéli sportélet utolsó
bástyája is omlásnak indult.
2016-ban Kovács Béla egykori válogatott labda-
rúgó és Gazdag Tamás vállalkozó új lendületet
adott a Szigethalom SC-nek. Átvették az egye-
sület irányítását, és időt, energiát és pénzt nem
kímélve talpraállították az egykor szebb napo-
kat látott Szigethalom SC-t és nagyratörő
tervekkel álltak elő.
Kovács Béla korábbi Honvéd nevelésű játékos-
ként 15 évet játszott a magyar elsőosztályban,
a Honvédnál, majd a Ferencvárosnál. Ez idő
alatt a nemzeti válogatott mezt is magára
húzhatta, majd külföldi élvonalbeli csapatoknál
légióskodott. Hat évet játszott Cipruson, majd
Görögországban, Finnországban, Ausztriában,
mindenhol a legmagasabb osztályban, az
elmúlt években pedig az utánpótlás nevelésé-
vel fogalkozott. Gazdag Tamás vállalkozóval
összefogva, miután elhatározták, hogy csillo-
góvá varázsolják a Szigethalom SC-nevét, neki
is láttak, és az elmúlt, nagyjából másfél évet
már ezen cél elérésére áldozták.
Ahogy a mondás tartja, minden kezdet nehéz.
Ez igaz erre a kezdetre is, de mivel kedvező
fogadtatásra talált a kezdeményezés, hihetetlen
mértékű fejlődésnek indult az egyesület. Az
előkészítő munkák után a 2017/18-as bajnoki
szezonban egy felnőtt labdarúgó csapatot indí-

tottak a megyei harmadosztályban. A cél az,
hogy minden évben egy-egy osztállyal feljebb
jusson a csapat. Jelenleg a bajnokság felénél
járunk. Mivel sok a sérült, így hullámzó a telje-
sítmény. A tabellán 7 pont a hátránya a csapat-
nak az elsőhöz képest, melyet a tavaszi idény-
ben ledolgozhatónak ítél a menedzsment.
Hamarosan kezdetét veszi az átigazolási időszak,
amikor is több olyan játékossal tervez erősíteni
a Szigethalom SC, akik minden bizonnyal hozzá
fognak járulni a csapat sikeréshez, mert a
felsőbb osztályokból igazolnak a csapathoz.
A felnőtt csapaton kívül az utánpótlás (UP)
nevelése kitüntett figyelmet kap. A gyerekek
különböző korosztályokban – U7, U9, U11, U13
– indulnak a Bozsik tornán és kiválóan szere-
pelnek. A környező településeken működő
egyesületekből folyamatosan keresik meg a
Szigethalom SC-t, mert szeretnének átigazolni,
hiszen az edzések minősége és hangulata, a
felszerelések minősége olyan, hogy mágnesként
vonzza a gyerekeket.
Mivel jelenleg a Szigethalom SC játékosai
Taksonyban tudnak edzeni, és a hazai mérkő-
zéseket is ott játszák, ezért sok panasz érkezik
arra, hogy ez túl körülményessé teszi a megje-
lenést az edzéseken. Az egyik megoldás, hogy
egy kisbuszt vásárol az egyesület, s ezzel szál-
lítja a gyerekeket, míg a másik, hogy a sziget-
halmi focipályát felújítaná, és helyben biztosí-
tana többféle sportolási lehetőséget. Mindkét
elképzelés folyamatban van. Az első, a busz
vásárlása, a tervek szerint jövő év elején
megtörténik, míg a területre vonatkozó elkép-
zeléssel kapcsolatosan továbbra is egyeztetések
folynak Fáki László polgármester úrral.
A Szigethalom SC vezetősége itt nem áll meg!
Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy ez nem

csak egy fociklub, hanem sportegyesület. Indított
egy csapatot a 2017/18-as fallabda-csapatbaj-
nokságban. Ennek az első fordulója lezajlott, a
következő pedig január közepén lesz. Ezen a
fronton is erősítésre szorul a csapat – mely már
szintén folyamatban van –, mivel itt is sérülés
történt. Egyik játékosuk szemsérülést szenve-
dett, ő már biztosan nem tud játszani. Ezt a
sportágat Gazdag Tamás irányítja, mert ebben a
sportban neki van évtizedes tapasztalata. Itt is
a feljebb jutás a cél a negyedosztályból, ami még
nagyobb siker lenne, mint a labdarúgó csapat
esetében. Szerencsére mindkét sportágban a
szövetségek támogatását élvezzi az egyesület.
Az MLSZ Pest megyei régióigazgatója, Benkő
Tamás látja a befektetett energia mennyiségét
és minőségét, amit támogatásával értékel, míg
a Magyar Fallabda (Sqash) Szövetség elnöke,
Welesz Balázs szintén sok energiát és figyelmet
szentel az újonc csapatnak és támogatásáról
biztosítja a Szigethalom SC vezetőit.
Az egyesület az óévet jótékonykodással búcsúz-
tatja. Gyűjtést szerveztek a csepeli Burattino
gyermekotthon lakóinak, és az összegyűlt aján-
dékokat karácsonyra adják át az utánpótlás
jétékosai.
A közelgő újévet pedig taggyűlés összehívásá-
val tervezi indítani a vezetőség, ahol többek
között az új szakosztályok alapítása az egyik
alapvető indok, hiszen van érdeklődés a fentebb
részletesebben ismertetett sportágakon kívül
pl. lovas-, darts-, kézilabda-, kosárlabda-,
röplabda-, tánc-, birkózó szakosztályok életre
hívására, hogy az eddig közel százas igazolt
sportolói létszám tovább bővülhessen! További
részletek a szigethalomsc.hu oldalon, illetve az
egyesület facebook oldalán!

Szigethalmi SC

A régi-új Szigethalom SC
Óriási fejlődésnek indult az egyesület – Foci és fallabda
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Ha igen, kérjük, segítse a szigetszent-
miklósi rendőrök munkáját, akik egy

közlekedési balesettel összefüggésben
keresnek tanúkat.
A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
segítségnyújtás elmulasztása miatt nyomoz
ismeretlen tettes ellen.
2017. november 29-én 13 óra 5 perckor isme-
retlen személy az általa vezetett, feltételez-
hetően fehér színű, Fiat Punto típusú gépko-
csival vagy hasonló, kisebb méretű személy-
gépkocsival közlekedett az 5103-as út
Szigetszentmiklós Auchan áruház melletti
szakaszán az M0 autóút felől Szigetszentmik-
lós II. Rákóczi Ferenc út irányába. Haladása
során áttért a menetiránya szerinti bal oldali
forgalmi sávba, ahol a neki szemből érkező
jármű vezetője az ütközés elkerülése érdeké-
ben először áttért a másik forgalmi sávba,
majd onnan jobbra leszaladt az úttestről, és
a vízelvezető árokba hajtott járművével. A
sofőr könnyű sérüléseket szenvedett. A
baleset okozója járművével megállás és segít-
ségnyújtás nélkül elhagyta a helyszínt.
Kérjük, hogy aki a balesettel kapcsolatban
információval rendelkezik, jelentkezzen szemé-
lyesen a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitánysá-
gon (2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos utca
1. szám, telefon: 06-24/525-460), vagy hívja a
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékeny-
ségirányítási Központját a 06/1-236-2897 tele-
fonszámon, illetve tegyenek bejelentést az
ingyenesen hívható 06/80-555-111 „Telefon-
tanú” számon, továbbá a 112 vagy 107 központi
segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

Tud valamit erről a
balesetről?

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

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: január 19.  Megjelenés: február eleje.

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

Ne váljon áldozattá!
M indennapjaink jelenségévé vált az a

fajta bűnelkövetési módszer, amikor
időskorúak lakóhelyén megjelennek idegenek,
majd különféle hivatalos személynek kiadva
magukat, hihetőnek tűnő magyarázatokkal,
kérésekkel (ELMŰ, vízóra-leolvasás, gázóra-
leolvasás, stb.) bejutnak a lakásba és a tulaj-
donos figyelmét elterelve elemelik értékeiket.
A legfontosabb, hogy óvakodjunk az
idegenektől, és ne engedjük be őket
lakásunkba!
Amennyiben kellő határozottsággal lépnek fel,
vélhetően meghátrál és távozni fog. A
„vendégtől” mindig kérdezzék meg a nevét,
írják fel a gépkocsija rendszámával együtt.
Az időskorúak sérelmére elkövetett jogsérté-
sek során az elkövetők azt használják ki, hogy
az idősek jószívűek, olykor hiszékenyek is, a
figyelmük könnyen elterelhető, és gyakran
élnek egyedül. Hasonló esetben kérjük, vegyék
figyelembe, hogy a biztonságunk nagymérték-
ben növelhető megfelelő óvatossággal és
körültekintéssel!

Mit tegyen, ha idegen érkezik? 
• Idegent lehetőleg ne engedjen be a laká -

sába! Ha ez mégis elkerülhetetlen, akkor
soha ne hagyja őt egyedül egyetlen pilla-
natra sem!

• Idegen kérésére ne váltson pénzt, és
legyen óvatos, ha nagy címletű pénzből
kell visszaadnia, nehogy hamis bankjegy-
gyel fizessenek önnek!

További bűnmegelőzési tanácsok:
• Ismerje meg szomszédjait, és kölcsönösen

figyeljenek egymásra!
• Ha elutazik, kérje meg az ön mellett lakó-

kat, hogy ügyeljenek a lakására, ürítsék a
postaládáját!

• Használják ki a közösség erejét biztonsá-
guk növelése érdekében!

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává
válna, kérjük, azonnal értesítse a rendőrséget
a bárhonnan ingyenesen hívható 107-es, illetve
a 112-es segélykérő számon. Forduljon bizalom-
mal és hívja az Áldozatsegítő Szolgálat ingye-
nesen hívható zöld számát: 06 80 244 444 

Új telefonos trükkel próbálkoznak a csalók!
Az elmúlt időszakban több esetben előfordult,
hogy ismeretlen személyek többnyire szám
kijelzés nélkül, esetenként szám kijelzéssel
telefonon felhívják a sértetteket. 
Közlik, hogy az egyik telefontársaság, vagy gazda-
sági cég által meghirdetett nyereményjátékban
pénzösszeget vagy nagy értékű tárgyat nyertek. 
A csalásra irányuló telefonálás elkövetője
nyájas hangon arra kéri a sértettet, hogy tele-
fonos egyenlegfeltöltést hajtson végre, mivel
ez a feltétele annak, hogy az elnyert pénzösz-
szeg átutalható legyen a sértett bankszámlá-
jára. A becsapott állampolgárt egy, a lakhelyé-
hez közeli ATM automatához irányítja, és ott
az általa diktált tranzakció végrehajtására kéri.
A jóhiszemű és gyanútlan sértett, reménykedve
az ígért több százezres, de akár milliós nagy-
ságú pénzösszeg vagy nagy értékű tárgy elnye-
résében, a felszólításnak eleget tesz, ezt azon-
ban nem követi az ígért nyeremény átutalása.
A csalók a hívott fél korosztályához igazodnak,
és készpénz vagy nagy értékű márkás termé-
kek nyereményének ígéretével próbálják
azokat megtéveszteni.

Sajnos több esetben fordul elő az is, hogy
ismeretlen számról érkező hívás a telefon-
számla befizetésének elmaradását jelzi. Az
elkövetők elmondják a hívott félnek, hogy
számlája elmaradást mutat, melyet haladékta-
lanul rendezni kell, ellenkező esetben a szol-
gáltatást megszüntetik. A hívott fél ilyenkor
szinte minden esetben megteszi, amit kérnek
tőle, és egy megadott számlaszámra a hiányolt
összeget ellenőrzés nélkül átutalja.
A rendőrség kéri, hogy a hasonló esetek elke-
rülésének érdekében fokozott fenntartással
kezeljék a jelzett tartalmú telefonhívásokat. A
csalást elkövetni szándékozó személyek utasí-
tásait ne hajtsák végre. Kérjenek egy vissza-
hívható központi számot, és PIn kódjukat ille-
tékteleneknek soha ne adják meg.
Amennyiben hasonló jellegű bűncselekmény
áldozatává váltak, jelentkezzenek az ingyene-
sen hívható 06-80-555-111-es „Telefontanú”
zöld számán, a 107 vagy a 112 központi tele-
fonszámok valamelyikén. 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési osztály


