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Megújuló utak
a városban

Májusban kezdődik az útfelújítás a Dobó
Katica utcában, az Erdő utcában és a
Kolozsvári utcában. A munkálatokra

116,35 millió forint támogatást nyert az önkor-
mányzat a Pénzügyminisztériumtól. 

Szigethalom Város Önkormányzata sikeres
pályázatot nyújtott be az önkormányzati tulajdonú
belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésé-
nek, felújításának és korszerűsítésének támogatása
gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén című
kiírásra. Az elnyert 116 millió forintos támogatást az
önkormányzat 6 millió forintnyi önrésszel egészíti ki;
így ebből a 122 millió forintból valósul meg Szigetha-
lom három útjának rekonstrukciója.

A projekt keretében 1793 m szilárd burkolatú
önkormányzati belterületi út felújítása és korszerűsítése
történik meg. (folytatás az 5. oldalon)

Polgárrá avatás

(írásunk a 6. oldalon)



A2014-es választások után a képviselő-
testület nagy lendülettel vágott bele a
feladatokba. Az elvesztegetett évek

miatt azonban a nagy beruházások nem voltak
rendesen előkészítve. Ezért a legtöbb esetben
az első feladat a tervek átdolgozása (pl. a
Szabadkai utca esetében) vagy a programok
teljes előkészítése (pl. a Széchenyi iskola) volt.
Ennek következtében az első évben, sajnos csak
kisebb beavatkozásokat sikerült véghezvinnünk.
Ilyen volt a kazánfelújítás az egészségházban és
a Szent István általános Iskola József Attila utcai
főépületében, valamint az iskolaépület vizesb-
lokkjainak és a Széchenyi iskola vizesblokkjainak
teljes felújítása.

Első jelentős beruházásunk – amit ebben a
ciklusban sikerült előkészítenünk és elindíta-

nunk – a Jókai téri játszótér volt. A téren tartot-
tunk egy lakossági fórumot, ahol ismertettük az
elképzeléseinket, ami tetszett az ott megjelen-
teknek. Az első általunk szervezett városi bál
bevételét is erre a projektre szántuk. 2016-ban
megkezdődött a terület bekerítése, a régi játé-
kok felújítása és az új játékok kihelyezése. A
Jókai tér fejlesztésének végén a műfüves pálya
készült el, amellyel valóra váltak az eredeti
terveink. Összességében 35 millió forint értékű
beruházásokat hajtottunk végre a téren.

A második különösen fontos projektünk a Mű
úti gyalogátkelő létrehozása volt. Ennek a terveit
már az előző testület előkészítette, de folyama-
tosan felröppent a pletyka, hogy a Mű úton el fog
készülni egy felüljáró. Sajnos ebből mindeddig
semmi nem lett, de így bele tudtunk vágni a

munkába. A gyalogátkelőhely költségeit 50 száza-
lékban Szigetszentmiklós városa is támogatta.
Sok vita zajlott arról, hogy miért került 20 millió
forintba, de aki figyelemmel kísérte a munkálato-
kat, az láthatta, hogy mekkora területen kellett
hozzá utat szélesíteni és felújítani és új csapadék -
elvezető rendszert létrehozni.

2017-ben lendültünk igazán bele a mun -
kába. Elindult a Szabadkai utca harmadik
üteme. Az út teljes hosszában átterveztettük a
csapadékvíz-szikkasztást. Sokkal több szik-
kasztó készült, mint az előző szakaszokon és
mégis sikerült az árat 100 millióról 75 millióra
leszorítanunk. korábban a Szabadság és Sza -
badkai utca sarkán nagy tavak keletkeztek, de
azóta ezen a szakaszon nem volt probléma a
csapadékvízzel.
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A jelenlegi ciklus  
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Ugyanebben az évben indult el a Széchenyi
iskola teljes felújítása is. Már nem mi voltunk az
iskola üzemeltetetői sem, de az önrészt mégis
mi raktuk hozzá a 180 millió forintos projekthez.
Az iskolában teljes nyílászáró csere, tetőszige-
telés, homlokzati szigetelés és egy komplett
napelem-rendszer lett kiépítve. Ez jócskán csök-
kentette az épület rezsiköltségeit, ráadásul
korábban sokszor fáztak a gyerekek, de miután
elkészült a felújítás, vissza kellett szabályozni a
kazánokat, mert télen már túl meleg lett az
épületben.

2018-ban is eredményesek voltunk. Egyszer-
re indult el a Széchenyi iskola konyhájának
felújítása, valamint a zöld és a Sárga óvoda
nyílászáróinak és vizesblokkjainak cseréi. Mind-
két beruházás az államhoz benyújtott pályázati

lehetőség alapján valósult meg. Az első 47, a
második 45 millió forintba került. Ugyanebben
az évben kezdődött el az egészségház teljes
körű felújítása is. Ez a projekt valamivel több
mint 195 millió forintba került, és kívül-belül
megújult az egész épület: napelemeket kapott,
szigetelést, új villanyhálózatot, burkolatokat,
ablakokat, légkondicionálást. Várhatóan itt is
csökkenni fog az épület rezsiköltsége.

Az idei év nagy beruházása a város teljes
közvilágítási lámpáinak cseréje. De ez nem csak
cserét tartalmaz, hanem a rendszer bővítését is.
A korábbiakhoz képest közel 60 százalékkal több
lámpatest került ki az oszlpokra, amivel sokkal
komfortosabbá vált az utcák megvilágítása. A
beruházás utáni problémákat az Elmű közvilágí-
tási hálózati hibája okozta, több helyen is ismét-

lődő szakaszhibák jöttek elő. reméljük, hogy –
az Elművel folyamatosan egyeztetve – ezeket is
sikerül szép lassan megoldani. A beruházás
értéke 360 millió forint, amit 15 év alatt, évente
24 millió forinttal fizetünk ki. A lámpaszám tete-
mes növekedése ellenére itt is csökkent a
fogyasztás. A projekt utolsó elemei, sajnos még
csúszásban vannak. A rákóczi utcában már
felállított eszközökre hamarosan felkerülnek a
lámpatestek, és reméljük, hogy a Mű úton szük-
séges hálózatbővítés is nemsokára elkészül.

A nagyberuházások után a következő
lapszámban a bekerülési költségeket nézve
kisebb, de a mindennapjaink szempontjából
ugyanúgy fontos fejlesztésekre fogok visszaem-
lékezni.

Fáki László

Szigethalmi Híradó ÖnkorMányzAt

  sunk - V. rész
   nagy beruházásai
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Égetési tilalom májustól októberig

tisztelt lakosság! Minden bizonnyal önök is
szembesülnek azzal, hogy városunkban egyre
nehezebben elviselhető a légszennyezés,

melyet a kerti hulladékégetéssel okoznak. Egy
átlagos kerti tűz, melyben vegyesen égetünk avart,
fűnyesedéket és gallyakat, óriási légszennyezést
okoz. ráadásul sokan meg sem várják a zöld
hulladék kiszáradását, ezzel tovább súlyosbítva a
helyzetet. Asztmát, légszomjat, szív- és érrendszeri
panaszokat okozhat, hosszútávon pedig im -
munrendszer károsító és rákkeltő hatása van az
égetés során termelődő káros anyagoknak.

A Képviselő Testület elfogadta az új
környezetvédelmi rendeletet (14/2019. (IV.30)
önk. rend), melynek értelmében a május 1. és
szeptember 30. közötti időszakban tilos a kerti
hulladék égetése. A szabály megsértői bír -
sággal sújthatóak.

Egyéb hulladék égetése eddig is tilos volt és a
katasztrófavédelmi hatóság hatáskörébe tartózóan
büntetendő cselekmény. természetesen ez a tilalom
nem terjed ki a kerti sütögetésre, bográcsozásra és
grillezésre, ahogy a tűzgyújtási tilalom sem érinti a
saját kertünkben történő sütögetést!

A kerti hulladék feldolgozására, illetve el -
szállítására több lehetőség is van. Városunkban
minden évben van házhoz menő zöld hulladék
elszállítás, melyet legközelebb 2019. november

11-től 15-ig (a rendes hulladékszállítás napján)
végez el az Aries kft.

A rendszeres zöld hulladék leadási
lehetőség az alábbiak szerint alakul: tárgyév
március 1-jétől november 30-ig, minden hónap
utolsó pénteki munkanapján lehet díjmentesen
elhelyezni legfeljebb 100 kg/háztartás mennyiségig
az Egyesített népjóléti Intézménynél, 2315
Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. alatt elhelyezett
konténerbe 14 órától – 17 óráig. Avagy a
megvásárolható Aries zsákban a rendes szeméttel
együtt is elviszik. A zsák az Aries telephelyen is
megvásárolható, jelenleg 434 forintos áron.

A kerti hulladék elszállításán túl nagyszerű és
gazdaságos megoldás a komposztálás, mellyel
könnyen megtermelhetjük mi magunk a kertünk
szépítéséhez szükséges hasznos tápanyagokat rejtő
humuszt.

Amennyiben a tiltás ellenére kerti
hulladék égetését tapasztalja, a közterület-
felügyeletet értesítheti, melynek
telefonszáma: +36/24403656/119 mellék,
hivatali időn túl hívható ügyeleti telefonszám:
06 70 704 4030

Illegális hulladékégetés esetén értesítendő:
Szigetszentmiklósi tűzoltóság 06 24 44 44 07

további információk az égetés káros hatásairól:
www.levego.hu

Hulladékgyűjtési
időpontok

Ezúton szeretnénk tájékoztatni önöket, hogy
az „Aries” nonprofit kft. kommunális
egysége júniusban a szelektív hulladék

begyűjtését az alábbiak szerint ütemezi.
Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet és HDPE)

és fém (üdítő és sörös doboz) elszállítása:
23. hét, június 3-7.
25. hét, június 17-21.
27. hét, július 1-5.

Szelektíven gyűjtött papírhulladék elszállí-
tása:

24. hét, június 11-14.
28. hét július 8-12.
Június 10-e (hétfő) munkaszüneti nap, így 

a hétfői napon esedékes területekről a papírhulla-
dék elszállítása 8-án (szombat) történik.

Zöldhulladék begyűjtése:
Június 28-án, pénteken 14-17 óra között, a

rákóczi u. 147. sz. alatt található Egyesített népjó-
léti Intézménynél (egykori laktanya területén) kihe-
lyezett konténerekben vagy hulladékgyűjtő célgé-
pekben díjmentesen elhelyezhető. A szolgáltatás
igénybevételére csak szigethalmi lakosok jogosul-
tak, ezért lakcímkártyáját kérni fogják.

Polgármesteri Hivatal

Támogatások a biztonságért

Húsz napirendi pontot tárgyalt Szigethalom
Város Önkormányzatának képviselő-testülete,
április 24-én tartott ülésén, hét képviselő rész-

vételével.
Először a Szigethalom, Dobó katica u. – Erdő u.

– kolozsvári u. felújítása tárgyú közbeszerzési eljárást
tárgyalta a testület, és hét igen szavazattal a 2006
Balogh-Út Útépítő kft.-t, (2315 Szigethalom, Fiumei
utca 32.) jelölte meg az eljárás nyertesének.

Ezt követően a Szigetszentmiklósi rendőrkapi-
tányság vezetője által javasolt Végh Attila c. r. törzs-
őrmester Szigetszentmiklósi rendőrkapitányság
tököli rendőrőrs állományába, körzeti megbízott
beosztásba kinevezése került napirendre. Ezt a javas-
latot is támogatta a testület.

Ezután a képviselők úgy döntöttek, hogy a
Szigetszentmiklósi rendőrkapitányságnak 1 075 000Ft
támogatást nyújtanak az idei évre.

A következőkben a Szigethalmi Polgárőr Egyesü-
let támogatásáról határozott a testület, melynek értel-
mében az Egyesület 1 800 000Ft hozzájárulást kap a
működéséhez, majd a Darazsak SE 2019. évi tAo-
pályázatáról esett szó. Ennek eredményeképpen a
2019. évi költségvetés általános tartalékából a Dara-
zsak Sportegyesület sportfejlesztési programjához
1 488 672 Ft támogatást biztosít az önkormányzat.

A hatodik napirendi pontban a Szigethalom SC
Szigethalmi Sportpálya fejlesztésére vonatkozó fejlesz-
tési terveit, majd a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgál-
tató zrt. 2018. évi beszámolóját fogadta el a testület.

Ezután a 2019. évi civil- és sportpályázatok elbí-
rálása következett. Idén 33 pályázó adott be

kérvényt. közöttük 8,5 millió forintnyi keretösszeget
osztottak el. 

Ezután Szigethalom Egyesített népjóléti Intéz-
mény 2018. évi szakmai beszámolóját, majd a nobilis
Humán Szolgáltató 2018. évi tevékenységéről szóló
szakmai beszámolóját, valamint a nebuló közétkez-
tetési Intézmény 2018. évi szakmai beszámolóját
fogadták el.

A tizenkettedik napirendi pontban a testület
támogatta a Hegedüs Géza Városi könyvtár 2019. évi
felújítási munkáinak megvalósítását, és ehhez elfo-
gadta a Bed-2011 kft. bruttó 20 979 905 Ft-os áraján-
latát, amelyet a 2019. évi költségvetés általános
tartaléka terhére biztosít.

A tizenharmadik napirendi pontban a Városi
Szabadidőközpont 2019. évi előirányzat- és státusz-
igénylését hét igen szavazattal támogatta a képvi-
selő-testület.

Ezután a képviselők elfogadták Szigethalom
Város Önkormányzatának, továbbá önállóan működő
intézményeinek 2018. évi pénzügyi beszámolóját,
valamint a 2018. évi zárszámadási rendelet-tervezet
szövegét.

A tizenötödik napirendi pontban a környezetvé-
delmi rendelet felülvizsgálatát tárgyalták. Az új
szabályozás szerint május 1-től szeptember 30-ig tilos
a kerti hulladékok égetése.

A következőkben a szigethalmi piac körüli parko-
lási rendről szóló 29/2015.(X.27.) önk. rendeletet
módosították. Az új rendelet módosításának megal-
kotásával az összes kategóriájú gépjárműre egységes
díjfizetési tétel vonatkozik.

A képviselő-testület arról is határozott, hogy
felújítja a Szigethalom 052/5 helyrajzi számú,
természetben a 2315 Szigethalom, rákóczi Ferenc
utca 147. szám alatti volt laktanyában található
konyhát, majd egy szolgálati férőhely iránti kérelmet
bíráltak el.

Az utolsó előtti napirendi pontban Szigethalom
Város Önkormányzat képviselő-testülete határozott
arról, hogy az Erzsébet a kárpát-medencei Gyerme-
kekért Alapítvány által kiírt napközi Erzsébet-tábor
pályázati felhívásra a nyári szünet június 17. és
augusztus 30. között 11 hetes időtartamára pályáza-
tot nyújt be. 

Az utolsó napirendi pontban sürgősséggel
döntött a testület a szigethalmi 16 szavazókörbe
delegált szavazatszámláló bizottsági tagokról.

tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a soron
következő pénzügyi és fejlesztési bizottság

ülésének időpontja
június 11-e 18 óra.

A soron következő humánpolitikai és népjóléti
bizottság ülésének időpontja

június 13-a 18 óra.
A soron következő képviselő-testületi ülés

időpontja:
június 18-a 18 óra.

Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Szigethalmi
Polgármesteri Hivatal díszterem. Az üléseket élőben
nézheti, illetve a későbbiekben is megtekintheti a
www.onkormanyzati.tv honlapon.
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(folytatás a címoldalról)
Az útfelújításhoz kapcsolódóan megvalósítani

kívánt egyéb tevékenységek is megvalósulnak:
csapadékvíz-elvezetés fejlesztése, 12 db kerékpár-
támaszt helyeznek el, közlekedési táblák
cseréje/számának bővítése, zöldterület növelése,
25 db díszfa ültetése, közlekedésbiztonsági fejlesz-
tések megvalósítása.

A projekt végeztével amellett, hogy a
környéken élők, dolgozók és tanulók sokkal jobb
minőségű utakon közlekedhetnek majd, a város
teljes lakosságának körülményei javulnak, hiszen
mindenki által jobban elérhetővé válnak az itt
található közszolgáltatások és vállalkozások.

Projekt címe: 
Önkormányzati tulajdonú belterületi

utak komplex fejlesztése Szigethalom
Városában

Megvalósítási helye: 
2315 Szigethalom, Dobó Katica utca,

Erdő utca, Kolozsvári utca

A projekt kezdésének dátuma: 2019. 05. 13.
Befejezésének tervezett dátuma: 2019. 12. 31. A
támogatás forrása: Pest megye területfejlesztési
koncepciója 2014-2030 és Pest megye terület-
fejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításá-
hoz nyújtott célzott pénzügyi költségvetési
támogatás a Pest megyei fejlesztések előirány-
zatból

további információ kérhető Jávor Gábor
projektfelelőstől. E-mail: javor.gabor@szigeha-
lom.hu

tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy – bankváltás miatt –
Szigethalom Város Önkormányzata, Szigethalom Város
Polgármesteri Hivatala, valamint a városban működő intézmények

számlaszámai július 1-től az alábbiak szerint változnak:

kérjük, hogy július 1. után kizárólag a fenti számlaszámokat
használják a befizetésekhez!
köszönjük együttműködésüket!

TájéKoZTATáS

TüDőSZűRéS RENDjéRől
TISZTElT lAKoSSáG!

A törökbálinti tüdőgyógyintézet kihelyezett tüdőszűrést tart Szigethalmon

június 18-tól július 9-ig
A szűrések időpontja:

kedd, csütörtök, péntek: de. 745-1345

hétfő, szerda: du. 1145-1745

A szűrések helye:

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 alkalmassági

vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700Ft, mely az oEP által országosan
elrendelt összeg. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik.

A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői
beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a

18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a
vizsgálat természetesen ingyenes.

Panasz nélkül is lehet beteg!
A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben

történő felismerésére!

Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, 
TB kártyáját, illetve ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást!

Polgármesteri Hivatal

INGYENES lakossági és közületi
elektronikaihulladék- és

gumiabroncsgyűjtés

2019. 06. 22. 8–17 óra között,
a Rákóczi u. 147. sz. alatt

található Egyesített Népjóléti 
Intézménynél

(egykori laktanya területén kijelölt helyen)

A begyűjtés napján mindenki elhozhatja
működésképtelen, használaton kívüli, áram-
mal, vagy akkumulátorral működő egész
eszközeit, berendezéseit, valamint gumiab-
roncsait.

Szervezők: Szigethalom Város Önkormány-
zata és Elektronikai Hulladékhasznosító kft.

Bővebb információ: 06-24-403-661/119
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Immáron harmadik esztendeje került sor tele-
pülésünkön a polgárrá avató, babaköszöntő
rendezvényre. 

Idén a 2018. március 1. és 2019. február 28.
között születetteket köszöntöttük május 4-én
a Városi Szabadidőközpont színháztermében.

Az ünnepségre 31 gyermeket regisztráltak
szüleik, akiket Fáki László polgármester kö -
szöntő beszédével, a négyszínvirág Óvoda óvo -
dásainak műsorával, valamint emléklapok, kitű-
zők átadásával ünnepeltünk. 

Sajnálatos módon az időjárás nem tette
lehetővé, hogy kültéren, a Jókai téren rendezzük
meg a programot, ezért a faültetés – amely
jelképezi a Szigethalomhoz való kötődést – az
avatás napján elmaradt, de természetesen a
későbbiekben erre és az emléktábla kihelyezé-
sére is sor kerül. 

Fabula kriszta

Polgárrá avatás
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Találkozás a város vállalkozóival

Városunkban mintegy ezerötszáz kisebb-nagyobb vállalkozás
működik. Van, amelyik ténylegesen itt működik, munkát adva
sok helyi lakosnak. Vannak olyanok is, amelyeknek csak a

székhelye van Szigethalmon. nagy szükség van rájuk a munkahelyek
és az adóbevételek miatt is. A város költségvetésében jelentős
hányadot képvisel az általuk befizetett iparűzési és egyéb adó
összege. Az iparűzési adó összege évek óta emelkedik annak ellenére,
hogy 2%-ról 1,8%-ra csökkentettük annak mértékét. De jelentős
mértékű az építményadó összege is, melyet a műhelyek, irodák után
fizetnek a vállalkozók. Sok beruházás a vállalkozók befizetéseiből
valósulhatott meg.

Éppen ezért fontos a város vezetése számára a vállalkozók
véleménye, kíváncsiak vagyunk ötleteikre, javaslataikra. keressük az
együttműködési lehetőségeket és a módot az egyes munkálatok
kivitelezésére a helyi vállalkozásokkal. Örvendetes, hogy az ilyen
megbízások száma folyamatosan nő és az elvégzett munkákkal
elégedettek vagyunk.

Bevált gyakorlat és mára már hagyománnyá vált, hogy április
végén találkozóra hívjuk a város vállalkozóit. Idén erre a találkozóra
április 26-án került sor. Elfoglaltságuk miatt sokan nem tudtak eljönni,
de így is eredményesnek mondhatjuk azt a másfél órát, melyet a
megjelentekkel tölthettünk.

Fáki László polgármester tájékoztatta a jelenlévőket az adóbevételek
alakulásáról, a város költségvetéséről, a megvalósult fejlesztésekről, a
folyamatban lévő projektekről és a további tervekről is.

Mint minden lehetséges fórumon, itt is nagy hangsúlyt kaptak a
térségünkben kialakult közlekedési káosz megoldására irányuló
javaslatok. Sajnos városunk lakosai minden nap végigküzdik ezt, és
egyelőre nem látjuk a megoldás lehetőségét.

köszönjük a résztvevőknek, hogy időt szántak a találkozásra, és
javaslataikkal támogatják munkánkat.

Dr. Schuller Gáborné

Erzsébet táborhoz 
gyermekfelügyelőket keresünk

Szigethalom Város Önkormányzat ismételten pályázatot nyújtott
be a nyári szünetben napközis Erzsébet tábor megvalósítására.
A gyermekek már várják, de a pályázat előírása szerint minden

10 gyermekre egy gyermekfelügyelőt kell biztosítani. 
Gyermekfelügyeletet vállalhat minden 18. életévét betöltött

magyar állampolgár. nem kötelező pedagógusi vagy pedagógiai
végzettség. Akár szülők is jelentkezhetnek.

A munkaidő reggel fél 8-tól 16 óra 30-ig tart hétköznaponként.
Minimum egy hetet kell vállalni és szerződést kötni a támogatóval. A
gyermek felügyelők 25 000 Ft értékű CBA utalványt kapnak.

Érdeklődni: titkarsag@szigethalom.hu vagy a polgármesteri hivatal
titkárságán.

Kötelező ebösszeírás!

tisztelt ebtartó! Szigethalom Város területén idén március 1-
jétől június 30-ig kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban
meghatározott adattartalommal.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, melyhez a szük-
séges ebösszeíró lap beszerezhető a polgármesteri hivatal ügyfélszol-
gálatán, továbbá a honlapról letölthető. Az ebösszeíró lap másolható.
Az ebenként kitöltött és aláírt lapot a polgármesteri hivatal részére
június 30-ig kell visszajuttatni:

- postai úton: Szigethalmi Polgármesteri Hivatal, 2315 Szigethalom,
kossuth Lajos u. 10,

- személyesen: ugyanott, az ügyfélszolgálaton elhelyezett gyűjtő-
ládába helyezve,

- elektronikus úton a varro.ildiko@szigethalom.hu e-mail címre
küldve. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a korábbi összeírás során bejelentett
ebeket 2019. évben ismét be kell jelenteni. Aki a kötelezően előírt adat-
szolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem az előírtaknak megfe-
lelően tesz eleget, 30 000 forint állatvédelmi bírsággal sújtható. 

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

• Bóna Zoltán országgyűlési képviselő. kapcsolat-
tartó: Janzsó zsuzsanna. Levelezési cím: 2310 Sziget-
szentmiklós, kossuth Lajos utca 10.
telefon: 06/24 410-870, 06/70 376-5956. . E-mail:
bona.zoltan@parlament.hu, janzso.zsuzsanna@
fidesz.hu. Honlap: www.bonazoltan.hu 
• Fáki lászló polgármester 17. (hétfő) 14-18 óra
között, előzetes bejelentkezés alapján. Bejelentkezni
a 24-403-656, 101 vagy titkarsag@szigethalom.hu 134
mellék, vagy lehet. Helyszíne: Polgármesteri Hivatal
• Dr. Schuller Gáborné (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 1. választókerület képviselője. telefon:
06/70-459-1664, E-mail: dr. schuller. gaborne@sziget-
halom.hu, 17. (hétfő) 13-15 óra között.
• Fabula jánosné (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 2. választókerület képviselője. telefon: 06/70-
334-8916. E-mail: fabula.janosne@szigethalom.hu.
Fogadóóra: előzetes e-mailben vagy telefonon tör -
ténő időpont-egyeztetés alapján.
• Hölgye Attila (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 3. választókerület képviselője. telefon: 06/70-

315-3524. E-mail: holgyea@gmail.com. Fogadóóra:
előzetes e-mailben vagy telefonon történő időpont-
egyeztetés alapján.
• Blum Zoltán (Összefogás Szigethalomért Egyesü-
let) 4. választókerület képviselője. telefon: +36/30-
688-1384. E-mail: blum.zoltan@szigethalom.hu.
Fogadóóra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.
• Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 5. választókerület képviselője. telefon:
+36/20-992-0114. E-mail: sztrapko@gmail.com.
Fogadóóra: 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@szigetha-
lom.hu.. 17. (hétfő) 18.00-19.00 óra között. Helyszíne:
Akácos Marika Étterem 

• Molnár Sándor (FIDESz-kDnP) 7. választókerület
képviselője. telefon: 06/30-952-3346. E-mail:
molnars@pr.hu. Fogadó óra: a lakossági igények
gyors és haladéktalan orvoslásának elősegítése
érdekében előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.
• Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért Egyesü-
let) 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-
egyeztetés 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.

Júniusi fogadóórák
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MAJÁLIS
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KÉPEKBEN
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Városunk közterületein megkezdődtek a
tavaszi munkálatok. Vegyük végig leltár-
szerűen, mi is történt a zöldfelületeken. 

A Dísz téren megmetszették a rózsákat,
gyomtalanították, majd mulcsozták a rózsa -
ágyást, 272 árvácskát ültettek, megtörténtek a
cserjemetszési munkálatok, s az emlékművek
környezetének rendbetétele, az öntözés és álta-
lános karbantartás folyamatos. A polgármesteri
hivatalnál lévő kőedényeket virágfölddel feltöltöt-
ték, és ide is árvácskákat ültettek, illetve rendsze-
res a gereblyézés, söprögetés, locsolás a gondo-
zott környezet látványáért. Az orvosi rendelő
előtti rézsűkbe is csodaszép árvácskákat ültettek
vegyes színekben, melyeket öntöznek, és az ágyá-
sok környezetét is rendben tartják. A HÉV-megálló
teljes rekonstrukciója is befejeződött, a cserjéken
ifjító metszést hajtottak végre, a kipusztult egye-
deket eltávolították, 70 tő levendulát telepítettek,
az öntözőrendszer vezérlő automatikáját pótolni
kellett, mert korábban valaki eltulajdonította. A
régebben telepített csemetefák mellől, melyek
mára már megerősödtek, a karókat és a kötöző-
ket eltávolították. A területen folyamatos a gyom-
talanítás, és a fűnyírás, az általános rendbetétel. 

nagy változás történt az új köztemetővel
szembeni zöldfelületen is. A korábbi ágyást
megszüntették, mert a benne található növények
egészségi állapota leromlott, sok volt a kipusztult
egyed, tarackos volt az ágyás, ezért rendezetlen
látványt nyújtott. Új ágyást létesítettek, az előb-
bivel ellentétben – mely háromszög formájú volt
– kör alakban rakták le az ágyásszegélyt. A kör
közepére Ginkgo biloba-t, azaz páfrányfenyőt
ültettek, melynek ültető gödrébe szarvasmarha
trágyát, termőföldet és ültető tablettát tettek,
hárompontos karórögzítéssel biztosították, hogy
a fa biztos támaszt kapjon. Az ágyásba most
színes egynyári növények kerültek, illetve itt is
folyamatos az öntözés, gondozás, fűnyírás. 

Az idősek otthonának parkját is felújították,
az öreg tamarix sövényt ifjították, a kipusztult
egyedeket eltávolították, illetve a vadon bele-
nőtt, más fajú növényeket kiszedték. A park
teljes területét átgereblyézték, a fák, terülő örök-
zöldek, cserjék alól is kiszedték az összegyűlt
lombot, szemetet. A Duna-parti játszótér cser-
jeágyásainak, zöldfelületének rendbetétele is
megtörtént a játszótéri bolondozás előtt. A
fűnyírások, kaszálások is megkezdődtek. A fenn-
tartók bíznak abban, hogy a gondozott, ápolt
területek, a színes virágágyások hozzájárulnak
ahhoz, hogy Szigethalom lakóit a látvány jó
érzéssel töltse el, és reménykednek, hogy meg
is becsülik azt, amit városunk zöldfelülete nyújt
számukra, illetve követik a példát, hogy az ingat-
lanuk előtti területet rendben tartják, esetleg
egy-egy növénnyel díszítik azt.

orosz Enikő

Tavaszi szépülés a városi zöldfelületeken
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Minden évben a Föld napja (április 22.)
táján szerte az országban különböző
városszépítő akciókat szerveznek a

települések vezetői, civil szervezetei a lakók
bevonásával.

Szigethalom Városában tizenhárom éve a
zöld Háló Egyesület koordinálja ezt az
eseményt. Fáradhatatlan vezetőjével, regényi
tibornéval az élen minden esztendőben nagyon
sok lakót mozgat meg a szemét összeszedésé-
hez, a város szépítéséhez.

április 26-án ismét a szemét elleni harcba
hívott az egyesület kicsiket, nagyokat, a telepü-
lés takarítására hirdetett tavaszi akciósorozatá-
nak lezárásaként.

A két iskolából – Széchenyi István általános
Iskola és a Szent István Iskola – nagyon sok tanuló
érkezett pedagógusaik vezetésével a reggeli
gyülekezőhöz. A gyerekek két irányba indultak el
a Szigethalmi Polgárőr Egyesület és a zöld Háló
Egyesület tagjaival együtt, hogy összeszedjék az
eldobált szemetet. Az időjárás is kegyes volt:
ragyogó napsütés köszöntött a dolgos kezekre.

Mire a tervezett útvonal végére értek, elké-
szülhetett a leltár is. Összesen 134 fő vett részt
a délelőtti gyűjtésben, és 78 zsákot „sikerült”
megtölteni a mások által elszórt szeméttel.

Mindenki kellőképpen elfáradt. Jól esett a
Coca Cola által biztosított víz a Fornetti kft. és
a Fino kft. által felajánlott édességgel együtt.
köszönjük, hogy támogatásukkal hozzájárultak
a sikerhez!

külön köszönjük annak a kedves házaspár-
nak a munkáját, akik azon a napon – munka
miatt – nem tudtak részt venni a takarításban,
ezért előző este megtisztították a Petőfi utca
és Déryné utca sarkát.

köszönjük mindenkinek, aki valamilyen
formában segítette a várost megtisztítani a
tavaszi akciósorozatban!

Dr. Schuller Gáborné

A Föld előtt tisztelegtek a város lakói
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XIV. Szent Iván éji 

TűZuGRó FESZTIVál
2019. június 22.

a Sziget Néptánc Együttes
szervezésében

19.30 Műsorkezdés
(fellépnek a Sziget néptánc Együttes és vendégei)

21.00 tűzugrás
a talpalávalót a BArA zenekar húzza várunk
minden érdeklődőt és a szerelmespárokat,
akiket a nyilvánosság előtt összeéneklünk.

(Jelentkezés a helyszínen.)

rendező: Sziget néptánc Egyesület, kakuk Pál

Helyszín: 
Városi Szabadidő központ (VSzk)
2315 Szigethalom, Sport utca 4. 

támogatóink:

Szent Iván éjszakai tűzugrás
,,A hagyomány nem a hamu őrzése, Hanem a láng továbbadása!”

Ez a mottója az idén XIV. alkalommal
megrendezendő Hagyományőrző Szent
Iván Éji tűzugró Fesztiválnak, Szigethalom

Városában.
Szent Iván éjszakája, más néven nyárközép

éjszaka. Ez az év legrövidebb éjszakája, melyhez
világszerte világi és egyházi ünnepek is kapcsolód-
nak. A történészek az egyik legpogányabb ünnep-
nek tartják, de ma már keresztelő János egyházi
napjához kötik. A Szent Iván éji tűzugrásnak régen
egészség- és szerelemvarázsló célja volt. 

A tüzet június 24-e éjszakáján gyújtották.
A tűzgyújtás alkalmából hosszan énekeltek,

miközben a leányok és a legények átugrották a
lángokat, aminek mágikus jelentőséget tulajdo-
nítottak a leányok férjhezmenetelét illetően.

Ezt a hagyományt szeretnénk feleleveníteni
és a település lakosainak kedveskedni a vidám
esti programmal, amelyben számos tánccsoport
is a segítségünkre lesz, s a szertartásba bevon-
juk kedves vállalkozó szellemű nézőinket is!
nagy szeretettel várunk mindenkit, hogy velünk
tartson ezen az izgalmas és ingyenes rendezvé-
nyen! Bízunk abban, hogy a rövid éjszakán
hosszan tartó élménnyel fognak gazdagodni!
Egyúttal szeretnénk kakuk Pált, egyesületünk

szívét, hajtómotorját, táncpedagógust, kore -
ográfust, a Magyar állami népi Együttes örö -
kös tagját ezen a fórumon is köszönteni, akinek
70. születésnapjáról nemrég emlékeztünk meg
ráckevén egy fantasztikus gálaműsorral,
amelyen ráckeve város díszpolgári címet ado -
mányozott számára. 

ne felejtsék: találkozunk június 22-én este,
19:30-kor Szigethalmon, a Városi Szabadidő
központban, hogy együtt ünnepeljük Szent Iván
napját és tanár urat! 

Sziget néptánc Egyesület 
k. zsóka

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 29 éve!
www.megoldasszerviz.hu

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

Telefon: 06-24/441-725
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Folytatódnak a zenés nyáresték
2017 májusában avattuk fel a közösségi stéget és a szomszédságában lévő,
rendezvények megtartására is alkalmas területet, amely ma már Közösségi
Pont néven működik. Az elmúlt két évben folyamatos fejlesztettük, hogy váro-
sunk lakói és a hozzánk látogatók minél kellemesebben tudják eltölteni
szabadidejüket a szigethalmi Duna-parton. A közösségi Pont nevében is
megerősíti célját: egy hely, ahol összefuthatunk, együtt lehetünk, szórakoz-
hatunk, sportolhatunk, kikapcsolódhatunk. Az elérhető szolgáltatások köréről
most nem írnánk bővebben (arról a Szigethalom – közösségi Pont Facebook
oldalon lehet tájékozódni, vagy telefonon a 70/375-9120 számon), viszont
szeretnénk a figyelmükbe ajánlani egy programsorozatot, amelyet a Városi
Szabadidőközpont szervez oda a nyitás óta, vagyis idén harmadszorra. Stég-
koncertjeinkkel a nyárestéket szeretnénk hangulatosabbá tenni, miközben a
térség kiváló zenészeit, énekeseit is megismertetjük a közönséggel. A fellépők
kiválasztásánál most is szempontunk volt, hogy többféle stílus jelenjen meg,
és természetesen a hangerőre is odafigyelünk, hogy az egy órás koncert ne
zavarja azokat, akik a környékre pihenni vágyva érkeztek. 
Aki egy hamisítatlan, bensőséges légkörű zenei élményre vágyik, mindenképpen
látogasson el az alábbi időpontokban a Duna sétány és az V. utca csücskére!

július 6. Csokhor kvartett (komolyzene könnyedén)
Augusztus 10. Take Cover zenekar (fülbemászó gitármuzsika)
Augusztus 31. Csillag Születik énekiskola (fókuszban a fiatal énekesek)

A koncertek 19 órakor kezdődnek, ingyenesen látogathatók.
Aki közben megéhezik, megszomjazik, az a közösségi Pont területén

található Mi kis büfénk kínálatából válogathat.

A koncertekkel kapcsolatban érdeklődni a VSzk elérhetőségein lehet
(info@vszk.eu, 06 70 379 6356).

- vszk -
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Egy kiállítás margójára

Egy kicsit csapongunk, de reméljük,
hogy e cikk végére olvasóinkban,
előbb-utóbb összeáll egy hangulat, egy

élmény, és talán felcsigázzuk érdeklődését,
és kedvet ébresztünk, hogy ellátogasson a
Szigethalmi Helytörténeti Gyűjteményben
július végéig megtekinthető „Fények –
Formák – átiratok” című kiállításunkra.

De hogy is kezdődött?
Szeptemberben költöztünk ide, a rácke-

vei-Duna partja mellé. Idővel megismerked-
hettünk a VSzk munkatársaival, Jakab Judit-
tal, Bognár Györgyivel és a Helytörténeti
Gyűjtemény „lelkével” és vezetőjével, klei-
neizel Mátyásnéval, Icával. Egy laza kérdé-
sünkre, hogy lehet-e kiállítanunk e családias
benyomást keltő helyszínen, barátságos
biztatáson túl konkrét időpontot is kaptunk:
nyitás május 11-én, a Múzeumok majálisán!

Ekkor március közepe volt.
Lázas alkotói periódus vette kezdetét.

Igazán szabadnak érezhettük magunkat,
többször is meglátogattuk leendő kiállítá-
sunk helyszínét, és további bíztatásokkal
megerősödve folytattuk a készülődést.

Eljött a kiállítás megnyitása előtti
utolsó hét, a tényleges belakás hete. Ica
még a VSzk pincéjében pihenő csodás
anyagokat is elhozta, „hátha ezeknek is
hasznát vesszük?”

Igazán jó hangulatban, napról-napra
szép sorban minden kiállításra szánt alko-
tás megtalálta a helyét, a „téli saroktól”

a ra gyogón szikrázó fénnyel rajzolt felü-
letekig.

Már csak azon drukkoltunk, hogy az
időjárás is kegyes legyen hozzánk!

És fohászunk meghallgatásra talált! 
Csodálatosan ragyogó, kellemes nyárias

nap köszöntött ránk és e nap vendégeire.
Mindenki vidám, jókedvű, nyitott és barátsá-
gos volt. Folyamatosan érkeztek a mi vendé-
geink is, és velünk együtt úgy érezték magu-
kat, mintha egy korábbról már jól ismert
közösség családias eseményének felszaba-
dult részesei lennénk, nem ven dégek!

Sültek, főttek a finomságok, illatozott a
kávé, pogácsákkal teli tálakkal kínáltak a
kedves „háziasszonyaink”.

A kiállítás megnyitására felkért baráta-
ink: rózsa Dániel playback színész, költő és
Maróti Dénes grafikusművész jóvoltából
szokatlan, de nagyon személyes, mindannyi-
unk számára megélhető ünnepi élmény
részesei lehettünk. Fáki László polgármester
úr is mentesült a szigorú protokoll alól,
nagyon közvetlen hangú megnyitóját kóbor
Jácint bravúros, őszinte gitárjátéka zárta. 

Örömünkre utcaszomszédainkat, akik
bevallásuk szerint most először látogatták
meg a gyűjteményt, látható módon szintént
rabul ejtette a családias nap hangulata. 

Számunkra és vendégeink számára is
maradandó élmény az a kedvesség, közvet-
lenség, őszinte kíváncsiság és befogadás,
melyben részesültünk. Az előkészítése

során már kiderült, hogy nem vagyunk
„egyszerű esetek”, de vegetáriánus szemlé-
letünk sem hozta zavarba a konyha művé-
szeit! Figyelmességük révén mi is élvezhet-
tük az igazán különlegesen finomra sikerült
pásztorlevest és langallót!

Lehetőségünk nyílt az asztalok mellett
kicsit jobban megismerkedni az eseményről
felvételt készítő Surányi Martinnal, gitárjá-
tékát nekünk ajándékozó kóbor Jácinttal, a
kemencét nagy szaktudással és féltő gond-
dal építő mesterrel, Hevesi Sándorral, a
kisállatokat a gyerekek örömére elhozó
állatbaráttal, Pákozdi Lászlóval, a sokféle
finomsággal folyamatosan kínáló háziasszo-
nyokkal, a Szigethalmi teljesítménytúrázók
Ötye csapatának tagjaival.

nagy élmény volt, hogy többen szemé-
lyes tárlatvezetést kértek, és őszintén
elmondták benyomásaikat! Ez egy alkotása-
iban magát megmutató ember számára
mindig a legnagyobb élmény és útravaló a
továbblépéshez.

Amikor megérkeztünk, még alig-alig
ismertünk valakit, mire eljött az indulás
ideje, a számos megismert résztvevőtől már
személyesen szerettünk volna elköszönni.

köszönet a bizalomért, a sok-sok támo-
gatásért és ezért az őszinte családias fogad-
tatásért!

köszönjük, hogy megérkezhettünk!
(A kiállítás július 30-ig tekinthető meg.)

katona Erika és Liling tamás

Tisztelt szigethalmi és tököli lakosok!
2019. június 29-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 versenyakadályokat tele-

pítünk, valamint 9 órától
késő délutánig folyamato-
san futók lesznek az erdő
ezen részein.

A Dunasor utcán,
illetve a Parkerdő úton
megnövekedett forgalom
és a parkoló gépjárművek
miatt a környékbeliek meg -
értését és türelmét kérjük.

Az erdészház tisztásán
lévő versenyközpontban
szívesen látunk minden
érdeklődőt és szurkolni
vágyót.



Itt van az osztálykirándulások szezonja, vidám
gyerekcsoportok bukkannak fel itt is, ott is. Isko-
lánk 3.B és 1.A osztálya a Budakeszi Vadaspar-

kot választotta úti céljául. A kirándulás programja
a tartalmas időtöltés mellett a tanulás is volt.

Fontos szempont volt, hogy a Vadaspark
munkatársát, Farkas ádámot már többször is
vendégül láttuk, és most az ő szakvezetésével
még több érdekességet, különlegességet tudhat-
tunk meg a park lakóiról. ádám élménydús törté-
netein keresztül nemcsak azt láttuk, hogy a hatal-
mas vaddisznó élvezettel dagonyázik, hanem
például azt is megtudtuk, hogy tibi szelíd, kedves
jószág. romulus, a medve szereti a kekszet, és a
kismuflon szívesen játszik a farkasokkal a keríté-

sen keresztül. Még az iskolában ígéretet kaptunk,
hogy ha megyünk, akkor hallhatjuk majd, ahogy
ádám Mucival, az aranysakállal „beszélget”.
Gyerekeinknek örök élmény marad ez az ember-
vadállat kontaktus, mindannyian erre emlékez-
tek vissza a legszívesebben. A nap végén vidám
bemutatót kaptunk abból, hogyan lehet egy
kecskét klikkeres módszerrel szinte kutyákat
lepipáló módon idomítani.

Az osztálykirándulás sok szempontból
kimerítő program, főleg az erre az időszakra
ezer érzékszervet növesztő pedagógusoknak és
kísérőknek, azonban közösségformáló és
élménypedagógiát alkalmazó szerepe miatt
elhagyhatatlan eleme a tanévnek. 

Szigethalmi Szent István általános Iskola
Szabó Ildikó

Budakeszi barangolás

Amikor a kis elsősök elkezdik az iskolaé-
vet, sok-sok újdonsággal találkoznak.
rengeteg pozitív élmény éri őket, de

bizony a „régi”, jó óvónénik sokszor hiányoznak
a kicsiknek. Az első időkben az iskola is igyek-
szik átmenetet biztosítani, mert úgy vettük
észre, az óvodákkal való intenzívebb kapcsola-
tunk jó hatással van a gyerekekre, hiszen az
óvónénik iskolai jelenléte becsempészi az ovi
régi hangulatát az iskolába. 

Személyes érintettségeink révén a kék
ovival tudtunk szorosabb együttműködést
kialakítani. nemrégiben Mihalik zsoltné, Dóri
néni hozta el nekünk táncházának hangulatát,
jól megforgatva és moldvai lépésekre tanítva az
1.a és a 3.b osztály tanulóit, most pedig az
óvónénikből álló Csengettyű bábcsoport érke-
zett József Attila úti épületünkbe. A Szívtelen
csiga című mesét adták elő nekünk, a gyerekek
nyelvén, a tanulságot kihangsúlyozó előadás-

módban. terveink szerint az első évfolyam és a
speciális tagozat tanulóit invitáltuk az
előadásra, de az érdeklődés oly nagy volt, hogy
a felsőbb osztályokból is szívesen csatlakoztak
a műsorhoz. több mint kilencven gyermeknek
okozott a Bábcsoport újabb feledhetetlen
élményt. A műsor után a gyerekek elkészítették
a szívtelen (de javuló) csiga bábját, így tovább-
gondolhatták, játszhatták a történetet a saját
elgondolásuk szerint. 

Az óra sikerén felbuzdulva megbeszéltük
török Ica nénivel, hogy ezt a programot rend-
szeressé tesszük, hiszen a bábozás nemcsak a
legkisebb iskolás korosztálynak ad plusz
élményt. 27 meséből álló repertoárjukban a
nagyobbaknak szóló történetek is megtalálha-
tóak. A kölcsönösség jegyében a nyári, iskolába
hívogató táborban mi, tanító nénik fogunk
„órát tartani”, hogy az ősszel érkező gyerekek-
nek már ismerős legyen a környezet. Ez úton is
nagyon köszönöm török Ilona és a Csengettyű
bábcsoport közreműködését! 

Szigethalmi Szent István általános Iskola
Szabó Ildikó

Szívtelen csiga az iskolában
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Felián Anna klaudia vagyok, a Szigethalmi
Szent István általános Iskola 8.a osztályos
tanulója.

Idén lehetőséget kaptam, hogy csatlakoz-
zam a katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny Pest
megyei területi döntőjére készülő négyfős
csapathoz. 

A versenyre Barva Miklós tanár úr, iskolánk
fizika, informatika és technika szakos pedagógusa
készített fel bennünket. Hetente egyszer bent
maradtunk tanítás után, s a 8. óra keretében bőví-

tettük katasztrófavédelmi, polgári védelmi, tűzvé-
delmi és tűzmegelőzési ismereteinket.

Mindenki kapott külön tanulnivalót –
iránytű használata, viharjelzés, térképismeret,
szivattyútelepítés, elsősegélynyújtás –, de
voltak olyan témák, amiket mindenkinek tudnia
kellett. Ilyenek voltak például a veszélyességi
bárcák, a tűzoltó felszerelések, a környezetvé-
delmi ismeretek, azon belül is a háztartási
veszélyes hulladékok kezelése és a krESz-alap-
ismeretek. 

több alkalommal gyakoroltuk a védőgát
építését és a nyomótömlők gurítását is. Az
utolsó órán még egyszer átismételtük a téma-
köröket. 

A verseny napján az iskolából indultunk a
szigetszentmiklósi tűzoltó-parancsnokságra.
Megérkezésünk után csodálkozva tapasztal-
tuk, hogy a tűzoltóságot mennyire „átrendez-
ték” erre az alkalomra. A 15 állomásból kettő
ismertető jellegű volt. Az állomásvezetők és a
segítők mindenütt kedvesek és segítőkészek
voltak. 

Izgalmas megmérettetéseken vehettünk
részt; nagyon jól éreztük magunkat, de a végére
azért kicsit elfáradtunk. Az eredményhirdetés
előtt megebédeltünk, azt követően pedig kíván-
csian vártuk az elért pontszámokat és az
elhangzó csapatneveket. kitörő örömmel
fogadtuk, amikor kimondták, hogy „dobogós
helyen harmadik helyezett lett 335 ponttal a
Szigethalmi Szent István általános Iskola
csapata!” 

Élményeinket és tapasztalatainkat másnap
megosztottuk osztálytársainkkal és az iskola
tanulóközösségével.

A csapat tagjai: kalácska-tornyosi Attila,
Szőke Szebasztián, tóth Gergő és Felián Anna
klaudia 8.a osztályos tanulók

Siker a versenyen
A dobogó 3. fokán a Szigethalmi Szent István Általános Iskola csapata

Húsz éve ad helyet a Szigethalmi Szent
István általános Iskola a kistérségi Sajá-
tos nevelési Igényű tanulók részére

rendezett ki mit tud?-nak. nem sikerült kiderí-
teni, ki volt az ötletgazda a verseny elindítására.
Az azonban biztos, hogy a „Mindenki tehetsé-
ges valamiben!” elv vezette őt. Ezt valljuk kollé-
gáimmal ma is. tanulóink az iskolai munkában,
az ismeretek elsajátításában több segítséget,
figyelmet igényelnek. A haladás sem olyan
látványos esetükben, mint más gyerekeknél. A
ki mit tud? lehetőséget biztosít számukra a
tanulási helyzeten kívüli tehetségük bemutatá-
sára. A 20 év alatt fokozatosan bővült a rendez-
vény kistérségi versennyé. kezdetben 2-3 iskola,
ma már a kistérség összes speciális tagozatos
tanulókat nevelő iskolájának részvételével
rendezzük meg a versenyt. 

Minden egyes ki mit tud?-ot hosszú felké-
szülési időszak előz meg. Így történt ez most is.
Május 14-én Ócsa, Szigetszentmiklós, Dunavar-
sány, ráckeve tanulói és felkészítő tanárai jöttek
el Szigethalomra a Szigethalmi Szent István
általános Iskola József Attila úti épületébe. Az
évforduló alkalmából iskolánk 5.c osztályos

tanulói Dzsabrailova Szevil vezetésével köszöntő
műsorral kedveskedtek a vendégeknek. A
verseny lebonyolításában nem tértünk el a
hagyományoktól. Intézményvezető asszonyunk,
németh Leila köszöntője után a gyerekek
bemutatták versenyszámaikat. Hat kategóriá-
ban, 64 gyerek mérte össze a tudását. A kate-
góriák között volt egyéni (vers, ének) és csopor-
tos előadás (jelenet, tánc). 

A zsűri tagjainak, Schätz Andreának, a
Szigetszentmiklósi tankerületi központ szakmai
igazgatóhelyettesének, dr. Petyi Beátátának, a
nebuló közétkeztetési Intézmény vezetőjének,
Somogyi Sándornénak, a Szigetszentmiklósi
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény vezetőjének és regényi tiborné
elnöknek nem volt könnyű dolga most sem. A
zsűri döntése alatt megvendégeltük a részt-
vevőket. A kollégákkal megbeszéltük az
elmúlt év tapasztalatait, a gyerekek ismerked-
tek, játszottak egymással. A legnagyobb izga-
lommal várt esemény a nap folyamán az ered-
ményhirdetés volt. nagy örömünkre Szigetha-
lom csapatai három kategóriában: jelenet,
ének, tánc első helyezést értek el. természe-

tesen egyik résztvevő sem ment el nyeremény
vagy ajándék nélkül. regényi tiborné, Aranka
néni a nyereményeket megtoldotta ajándé-
kokkal a gyerekek, a felkészítő és a segítő
tanárok részére is. A nap végére jól elfárad-
tunk. A gyerekek mosolygó, a felnőttek
büszke arccal búcsúztak tőlünk, jövőre a 21.
évben újra találkozunk.

köszönjük a program fővédnökének, dr.
Pálos Annamáriának, a Szigetszentmiklósi tan -
kerületi központ igazgatójának az anyagi támo-
gatást. 

köszönetet mondunk minden segítségért,
ajándékért, gyermekeink elfogadásáért regényi
tiborné, Aranka néninek, aki 15 éve támogat
bennünket, dr. Petyi Beátának, a nebuló közét-
keztetési Intézmény vezetőjének, németh Leilá-
nak, a Szigethalmi Szent István általános Iskola
vezetőjének, Dala Gyöngyinek, a Szigethalmi
Szent István általános Iskola intézményvezető-
helyettesének, iskolánk pedagógusainak, dolgo-
zóinak.

kiss Irén
Szigethalmi Szent István általános Iskola 

gyógypedagógus

Kistérségi SNI-s ki mit tud

Szigethalmi Híradó ISkoLA



Legyen szó bármi-
lyen verseny zsűri-
zési feladatáról,

iskolát és a gyerekeket
érintő eseményről,
mindig a rendelkezé-
sünkre áll. Boldogan
segít nekünk, jön, ha
hívjuk. kedvessége,
segítőkészsége és a
gyerekek iránti elköte-
leződése példaértékű,
kitartása minta előt-
tünk is. nem jelenik
meg sohasem üres
kézzel, de a szíve
gazdagsága miatt sze -
retjük igazán. Szeren-
csésnek valljuk magun-
kat, amiért van nekünk egy Aranka nénink, aki mosolyával és kedves
szavaival minden esetben emeli programjaink fényét. Legutóbb a jubi-
leumi, 20. alkalommal megrendezett SnI ki-mit-tud? zsűrijében elnökölt.
Empatikus hozzáállása miatt egyik résztvevő sem távozott jutalom
nélkül. 

természetesen mindig megköszönjük neki a részvételt, de most ez
úton is szeretnénk kifejezni hálánkat, és megköszönni regényi tiborné,
Aranka néninek az iskolánk gyermekei felé mutatott szeretetét. 

Szigethalmi Szent István általános Iskola
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A „mi” Aranka nénink
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A túlvilágjárás irodalma több ezer éves
múltra tekint vissza. Már a világ első irodalmi
alkotása, az i. e. 19-18 században keletkezett
Gilgames eposz két hőse, Enkidu és a címsze-
replő Gilgames is leszáll az alvilágba, de csak
utóbbi tér vissza élve. Ezt követik időben az alvi-
lágba szintén eljutó görög hősök, félistenek
kalandjai, így a jól ismert odüsszeuszé, aztán
Héraklészé (aki kétszer is megfordult a mélyben),
majd thészeuszé, aki meggyőződése ellenére
próbál segíteni barátjának, a meglehetősen
öntelt és kellőképpen ostoba Peirithoosznak,
hogy az megszerezze magának Hádésznak, az
alvilág urának feleségét (aztán hosszú marasz-
talás után, mivel Hádész mindkettejüket egy-egy
székhez „ragasztja”, csak ő térhet vissza Hérak-
lész segítségével), valamint orpeuszé, a dalnoké,
illetve Szisziphuszé, a csavaros eszű királyé, aki
egy időre még a halált is becsapta. A görög
minták nyomán aztán – természetesen – a
római példák sem hiányoznak, legismertebb
közülük az Aeneisben olvasható.

A sort – hosszabb szünet után – a közép-
kori „utazók” folytatták, akiknek már nem az
ókori egynemű alvilággal, hanem a keresztény
hit szerinti hármas tagolású túlvilággal kellett

szembesülniük: a purgatóriummal, a pokollal és
a mennyországgal. 

Persze ugyancsak fel kellett kötnie annak a
gatyáját, aki ilyen kalandra mert vállalkozni! És
nemcsak szellemileg, hanem fizikailag is, mivel
a legismertebb lejárat a pokolba az akkor ismert
világ végén, az írországi Ulster tartományi
Angyalok szigetén volt. Ide indult a 14. század
közepén a három ismert magyar pokoljáró közül
az első, a súlyos bűnökkel terhelt Becse Vesszős
György – utazását elmondása alapján egy szer-
zetes vetett papírra – gyalog, egy szolga kísé-
retében Itáliából, miután lelke sem rómában,
sem a spanyol Compostellában nem lelt
megnyugvást. (A két másik közül az egyik,
Malatesta Ungarus de Arimino csak nevében
volt magyar, amit akkor vett fel, amikor Lajos
király lovaggá ütötte, valójában művelt olasz
zsoldosvezér, Petrarca barátja. Látomásait nem
jegyezték fel. A másik tar Lőrinc, zsigmond
király vitéze volt, akinek emlékeit szintén
megörökítették az utókor számára, s ha hihe-
tünk a krónikások tudósításainak, látomásai
súlyos következményekkel jártak a magyar terü-
leti integritásra hosszú távon. A kicsapongásai-
ról híres zsigmond ugyanis, értesülve, mi vár rá

a túlvilágon zabolátlan életvitele miatt – ahogy
egyébként tinódi is megénekelte később –, állí-
tólag ijedtében zálogosította el a 13 szepesi
várost, hogy annak árából építse meg engesz-
telésül a zsigmond-templomot a budai várban.
Ahol egyébként 1541-ben, Buda elfoglalásakor,
a várba amolyan korai turistaként beszivárgó
török katonák gyülekeztek – de ez már egy
másik történet.) A megnyugvást kereső vagy
éppen kíváncsiskodó magyar utazók pokoljá-
rása nem előzmény nélküli: a barlangot 1153-
ban owein lovag látogatta meg, majd mintegy
kétszáz évvel később, Becse Vesszős Györgyével
nagyjából egy időben egy francia nemes
kalandjairól maradt emlékezet. 

De ki is volt ez a híres, hírhedt magyar vitéz,
s mikor emelkedett ki a család az ismeretlen-
ségből? 

Ahhoz, hogy ezt átlássuk, kis kitérővel egy
másik család történetével kell kezdenünk írásun-
kat, a Becse-Gergelyekével, amelyik egyike legő-
sibb nemzetségeinknek. Leszármazottai már a
12. századtól az ország vezetői posztjait töltöt-
ték be, s többek között olyan nagynevű családok
felmenői, mint az erdélyi fejedelmeket adó Beth-
lenek és Apafik. kézai szerint Becse és Gergely
(a nemzetség névadói) kísérték Bizáncba a
későbbi III. Bélát (az 1160-as években), s marad-
tak mellette. („Ez után uralkodék görög Béla, kit
Becsa és Gregor a görög császárnál hosszacskán
tartott.”) Birtokaik országszerte fellelhetők
voltak, leginkább Erdélyben. kiváltságos helyze-
tüket mutatja, hogy a királyi birtokként fenntar-
tott Csepel-szigeten is területhez juthattak, ami
Becsét és Pereget foglalta magába. Szigetbecse
neve ma is emléküket őrzi, s az okiratok tanú-
sága szerint II. Endre (1205-1035) korában már a
tulajdonukban volt. Egy átmeneti, erőszakos
tulajdonosváltozást nem számítva, a terület
1308-ig marad birtokukban, amikor Becse és
Gergely nemesek zálogba adják Chata fia Imré-
nek (Becsei Csatafia Imre, aki egy Becse-Gergely
lányt vesz feleségül, így női ágon lesz a család
része. A család első ismert ősei Csata, illetve
testvére.) Imre neve itt tűnik fel először a zálog-
ügyletet jegyző budai káptalani iratban. Becse
teljes megszerzésére Csatafia Imre utódainak
akkor nyílt lehetősége, amikor 1342-ben a Becse-
Gergely nemzetség egyik tagját, Lőrincet a
zólyomi főispánon elkövetett erőszakoskodásért
fej- és jószágvesztésre ítélték, s az ítélet végre-
hajtásától Becse töttös István (Becse Vesszős
Györgynek, történetünk hősének testvére)
mentette meg a fejpénz biztosításával, miköz-
ben (Sziget)Becséből is kivásárolta Lőrinc részét. 
(folytatjuk) 

Vereckei zoltán

Tudta-e?
A becsei pokoljáró különös kalandjai 1. rész

Szigethalmi Híradó ÖnkorMányzAt

Különös sorsokat rejt a Csepel-sziget és környéke története: gondoljunk csak a
legendás ráckevei huszárkapitány, Horváth Nepomuki jános vagy az 1848-ban lóré-
ven kivégzett gróf Zichy Ödön életére és halálára, vagy éppen Balassi Bálint

dömsödi portyájára, amelyekről régebbi lapszámainkban olvashattak. De ha kicsit tovább
merészkedünk a múlt göröngyös útján, kalandos sétánk során egy még furcsább élet-
rajznál torpanhatunk meg: az első magyar „pokoljáróénál”, Krizsafán fia Györgyénél,
akit a kutatók többsége Becse Vesszős Györggyel, Nagy lajos király vitézével azonosít.
Apját és őt krónikáink is említik: előbbi a Károly Róbert király családjára támadó Zách
Felícián ártatlan hozzátartozói közül végzett többel léván, utóbbi Durazzói Károly
herceggel, Nagy lajos öccsének, Endrének vélt gyilkosával Nápolyban. Szigetbecse valaha
az ő családi birtokuk volt. 

orlai Petrics Soma: Zách Felicián



köszönet óvónéniknek

kedves Piroska és Andi néni! köszönet a
sok mosolyért, simogatásért, kedves
szóért, sok-sok biztatásáért, orrfújásért,

mondókákért, a homokban meglelt játékokért,
a barátságért, a szelídségért, a tornaóráért, a
dalokért, a meleg tenyéréért, a szigorért, a
jóért, a megbocsátásért, a mindennapi bizton-
ságért, a csillogó szemekért, a rajzainkért, a
múltért, a jövőért az ölelésért, a pohár vízért,
az igaz szóért, a sok meséért, a kavics számo-
lásért, az álmainkért, a csodákért, megtalált
elhagyott holmikért,  a kirándulásokért,  a
buszért, a felolvasásért, az uzsonnáért, a
bábszínházért, a szívdobbanásért, a nyugalo-
mért, rakoncátlan cipzárért, a babakonyháért,
a megértő mosolyért, fésülésért, hajfonásért,
könnyet törlő kezekért, az elfogadásért, az
anyák napjáért, kíváncsiságért, a jó illatért, a
farsangokért, és még sorolhatnánk azt a sok
sok mindent, amivel  hálával tartozunk! 

köszönet az elhivatottságotokért, azért az
őszinte szeretetért, amivel a munkátokat vég -
zitek, és  körbeveszitek a gyermekeinket. ti a
legjobb helyen vagytok: a világ kicsiny, de
számunkra legfontosabb szegletében, az
óvodában!

köszönjük, hogy akkor is vigyáztatok gyer-
mekeinkre, amikor mi nem lehettünk velük.  

(narancs ovi, Vuk-csoport ballagó gyerkő-
ceinek szülei: korda család, Bodocz család, tajti
család, Hanyó család, kiss család, kuhmann
család, Balogh család.)

Üdvözlettel:
a szülők nevében, 

Bodocz-oberschall Gabriella
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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 21. Megjelenés: július eleje.
Hirdetések megrendelése, befizetése: polgármesteri hivatal pénztára, kossuth L. u. 10.

Közvilágítási hibák
bejelentése

Értesítjük a szigethalmi lakosokat, hogy
a közvilágítási hibákat bejelenteni 2019.
március 1-től a

kozvilagitas@szigethalom.hu 

email címre lehet, vagy személyesen a

polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálatán. 

Szakaszhiba vagy egyetlen fényforrás
hibája esetén is a fenti lehetőségek állnak
rendelkezésre.

kérjük, hogy a hiba helyét pontosan
jelöljék meg a bejelentés alkalmával!

Polgármesteri Hivatal

Könyvtári programok 
1-én, szombaton 10 órakor: Mesekuckó: Élmény játszóház terápiás kutyával
4-én, kedden 16.45-kor: AA klub
7-én, pénteken 10 órakor: kisbogár Baba-mama zenés foglalkozás
11-én, kedden 16.45-kor: AA klub 
11-én, kedden 17-kor: Ezo klub
13-án, csütörtökön 16.45-kor: Csicsergő Anya kuckó
14-én, pénteken 10 órakor: kisbogár Baba-mama zenés foglalkozás
18-án, kedden 16.45-kor: AA klub
21-én, pénteken 10 órakor: kisbogár Baba-mama zenés foglalkozás
25-én, kedden 16.45-kor: AA klub
28-én, pénteken 10 órakor: kisbogár Baba-mama zenés foglalkozás
7-ig megtekinthető kiállítótermünkben a Jaworzno lengyel testvérváros alkotóinak kiállítása.

Polgármesteri Hivatal: 06/24-403-656
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8-12 és 13-18, Szerda: 8-12 és 13-16, Péntek: 8-11.30

Egészségház: 06/24-403-654; Iroda: 602 mellék
orvosi ügyelet: 06/24-405-405; 104
Védőnők: 607 mellék; Védőnők tanácsadó: 601 mellék

orvosok
Dr. Horváth nikolett háziorvos: 609 mellék, 06/30-799-3682
Dr. Ammo Ahmed háziorvos: 606 mellék, 06/70-882-8599
Dr. Molnár Julianna háziorvos: 603 mellék, 06/70-451-5095
Dr. Csipán zoltán háziorvos: 603 mellék, 06/70-450-4059
Dr. Vékony Irma háziorvos: 604 mellék, 06/70-433-7115,

06/20-551-7115 rendelési időben
Dr. kővári Éva háziorvos: 604 mellék, 06/70-382-9223
Dr. kóczah Judit fogorvos: 605 mellék, 06/70-382-9536
Dr. Balogh Béla fogorvos: 605 mellék, 06/70-382-6599
Dr. Lakner Dezső gyermekorvos: 608 mellék, 06/70-375-9630
Dr. kővári Gábor gyermekorvos: 608 mellék, 06/70-375-9845

Posta: 06/24-538-470, nyitva tartás: H 8-19, k-Sz-Cs 8-18, P 8-17

Gyepmester – Herczig József: 06/20-964-3025

ElMű Ügyfeleit Szigetszentmiklós-Gyártelepen, a volt Lordok-
házában fogadja az alábbi napokon és időben: kedd: 8-2, csütörtök:
14-18. telefon: 06/40-38-38-38

KÖZVIláGÍTáSI HIBáK BEjElENTéSE
kozvilagitas@szigethalom.hu

TIGáZ Zrt. Ügyfeleit a Szigetszentmiklósi 1. sz. Postán (nagy posta)
fogadja az alábbi napokon és időben: kedd: 8-12, csütörtök: 14-18.
Levélcím: Szigetszentmiklós, Gyári u. 9. tel.: 06/24-525-900
Hátralék ügyintézés: 06/24-525-907, Fax: 06/24-367-705

Fővárosi Vízművek: (Bp. XIII. Váci u. 23.) Dunaparti lakók részére
csak vízszolgáltatással kapcsolatos ügyintézés: telefon: 06/1-247-
7777 (0-24 órában hívható)

tököli kirendeltség: kedd: 8-16; Csütörtök: 10-18
Szigetszentmiklósi kirendeltség: Hétfő; Szerda; Péntek 8-12

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
telefon: 06/24-525-460, 06/24-525-461 (ügyelet)
rendőr járőr: 06/30-409-8685 (a nap 24 órájában hívható)

Tűzoltóság:  06/24-525-300

Aries Nonprofit Kft. 2310 Szigetszentmiklós,
Határ u. 12-14. tel.: 06/24-367-161. Ügyfélfogadás a szigethalmi
polgármesteri hivatal udvari épületében hétfő: 15-17 óra között.

Szigethalmi Polgárőr Egyesület 
Székhelye: 2315 Szigethalom, kossuth L. u. 10.
Segélyhívó: 06/20-543-5088, Facebook: Szigethalmi Polgárőrség
E-mail: szigethalmipolgarorok@gmail.com

Kéményseprő ügyintézés telefon: 1818
telephely: Érd; telefon: 06/40-918-025; 06/23-524570

Pest Megyei Katasztrófavédelem
2045 törökbálint, raktárvárosi u. 1. 
E-mail: kemenysepro.pest@katved.gov.hu; tel.: 06/23-524-570

Intézmények
Bölcsődei ellátás: 06/24-402-071
négyszínvirág Óvoda: 06/24-407-609
Szigethalmi Szent István általános Iskola: 06/24-407-608
Szigethalmi Széchenyi István általános Iskola: 06/24-400-621
Hegedüs Géza Városi könyvtár: 06/24-514-810
nyitva tartás: k: 12-19, Sze.: 9-19, Cs: 12-19, P: 9-16, Szo.: 9-14
Városi Szabadidőközpont: 06/24-889-229, 06/70-379-6356
Gyermekjóléti és családsegítő ellátás: 06/70-430-3621
Szigethalom Egyesített népjóléti Intézmény: 06/24-404-573

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

közérdekű telefonszámok
Víz és csatorna ügyintézés. DPMV Zrt. 2315 Szigethalom, Móra F. u. 1. Tel.: 06/29-340-010; Hibabejelentés: 06/70 682 7546 (0-24

óra) Dunaparti lakók részére csak csatornaszolgáltatással kapcsolatos ügyintézés. Ügyfélfogadás: H: 12-16; Sze: 8-20; P: 8-12

Gyártelepi Rendelőintézet Tel.: 06/24-524-120; 06/24-524-165; 06/24-524-166

A Tököli Rendőrőrs telefonszáma új központ kiépítése miatt megváltozott. Az új hívószám: 06/24-520-980


