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ingyenes havilap

Ösztöndíjak
diákoknak

Rendkívüli ülést tartott augusztus 26-án
Szigethalom Város Képviselő-testülete.
A testület – öt képviselő távolmaradása

mellett – hét fővel kezdte meg rendkívüli
ülését, amelyen négy napirendi pontot tárgyal-
tak. 

Az első napirendi pontban egy pályázati
lehetőségről tárgyaltak. A pénzügyminiszter
2019-ben is pályázatot hirdetett „Önkormány-
zati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intéz-
mények fejlesztésének támogatása Pest
megyében” tárgyban. A támogatás elsősorban
a bölcsődei férőhelyek számának növelését
célozza, továbbá lehetőséget biztosít meglévő
épület csoportszobákkal és egyéb helyiségek-
kel való bővítésére, valamint a működtetéshez
szükséges egyéb eszközök beszerzésére is.
Tekintettel arra, hogy a támogatás mértéke
100%, ezért az önkormányzat szeretné kihasz-
nálni a lehetőséget arra, hogy a Nobilis Humán
Szolgáltató Bölcsődét (2315 Szigethalom,
Rákóczi Ferenc u. 149/a.) két csoportszobával
és szükséges egyéb helyiségekkel bővítse.

A következő napirendi pontban az idén
október 13. napjára kitűzött helyi önkormány-
zati képviselők és polgármester választásával
kapcsolatban – jogszabályi előírásoknak megfe-
lelően – szükséges Helyi Választási Bizottság
megválasztásáról döntöttek. 

ASzigethalom Egyesített Népjóléti
Intézmény számára jelentős évfor-
dulók tiszteletére megrendezett

kulturális esemény zajlott az intézmény
falai között szeptember 6-án. Egyfelől
10. alkalommal rendezték meg a Buda-
pesti és Pest megyei Idősek Találkozóját,
amelyet Kövér László, az Országgyűlés
elnöke nyitott meg. Másfelől az intézet
20 éves születésnapját ünnepelhették,
hiszen 1999-ben nyitotta meg kapuit a
szigethalmi Idősek Otthona dr. Kőváriné
Tasó Gabriella irányítása alatt.

Folytatás a 4. oldalon

Az idén a pályafutása ötödik és hatodik világbajnoki címét begyűjtő Medveczky Erika
neve is felkerült ünnepélyes keretek között a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szék-
házában a halhatatlanok közé, szeptember végén. Mint az közismert, a hagyomá-

nyoknak megfelelően örökös bajnok titulust kap az a kajak-kenus versenyző, aki pálya-
futása során legalább öt felnőtt világbajnoki címet, vagy legalább egy olimpiai aranyérmet
szerez. 

Medveczky Erika születése óta szigethalmi lakos, aki először 2013-ban Duisburgban nyert világ-
bajnokságot K-1 1000 méteren, majd 2015-ben Milánóban megvédte címét. Tavaly, Racicében a
négyes sikere mellett első lett 1000 méteren Farkasdi Ramónával, majd következett az idei év és
a két világbajnoki győzelem.

A Honvéd 30 éves kajakosa előbb Csipes Tamarával 1000 méteren, majd az 500-as négyes
tagjaként nyert vb-aranyérmet a portugáliai Montemor-o-Velhóban, és ezzel ő lett a sportág 53.
örökös bajnoka. Az MKKSZ 2001 óta tartja számon az örökös bajnokokat, a cím elnyeréséhez
legalább olimpiai aranyérem vagy öt vb-győzelem szükséges. 

Folytatás a 14. oldalon

Idősek találkozója Szigethalmon

Kövér László házelnök köszöntötte a rendezvény vendégeit

Medveczky a halhatatlanok között  

Folytatás a 3. oldalon
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Változtak a számlaszámok

Tisztelt szigethalmi lakosok! Ismeretes önök
előtt, hogy Szigethalom Város Önkor-
mányzatának bankszámláját július 1-től az

Országos Takarékpénztár vezeti. A váltás miatt
minden bankszámla száma megváltozott.

Sajnos még mindig gyakran előfordul olyan
eset, amikor a régi bankszámlákra történik az
utalás, vagy régi csekket használ a befizető.

Ilyenkor egy ideig „bolyong” a rendszerben a
pénz, majd visszakerül a feladóhoz. Ez, sajnos
több időt vesz igénybe, és ha közben érkezik
felszólítás a fizetési késedelemre, akkor értet-
lenül áll az eset előtt.

Ezért ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy
a régi csekkeket semmisítsék meg, az állandó
banki megbízásoknál módosítsák a számlaszá-

mot, az eseti megbízásnál pedig az új számla-
számokat használják.

Fentiek betartása sok kellemetlenségtől
kíméli meg önöket és az önkormányzatot is.

Köszönjük együttműködésüket!

Szigethalom Város Önkormányzata

11784009-15730947Szigethalom
Város Önkormányzata

11784009-15730947-02820000
Szigethalom Önkormányzat Magánszemélyek
Kommunális Adója

11784009-15730947-03540000
Szigethalom  Önkormányzat Iparűzési Adóbe-
szedési Számla

11784009-15730947-08970000
Szigethalom  Önkormányzat Gépjárműadó
Beszedési Számla

11784009-15730947-02440000
Szigethalom  Önkormányzat Építményadó

11784009-15730947-02510000
Szigethalom Önkormányzat Telekadó

11784009-15730947-03610000
Szigethalom  Önkormányzat Bírság Számla

11784009-15730947-03780000
Szigethalom  Önkormányzat Késedelmi Pótlék

11784009-15730947-08800000
Szigethalom Önkormányzat Egyéb Bevételek
Beszedési Számla

11784009-15730947-04400000
Szigethalom  Önkormányzat Idegen Bevételek
Beszedési Számla

11784009-15730947-03090000
Szigethalom Önkormányzat Tartózkodási idő
utáni idegenforgalmi adó számla

11784009-15730947-03920000
Szigethalom  Önkormányzat Talajterhelési Díj
Beszedési Számla

11784009-15393331
Szigethalom Polgármesteri Hivatal

11784009-16794948
Szigethalom Négyszínvirág Óvoda

11784009-16936658
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény

11784009-16936658-02130000
SZENI OEP Finanszírozás

11784009-16795028
Hegedűs Géza Városi Könyvtár

11784009-15764625
Városi Szabadidő Központ

11784009-15829016
Nobilis Humán Szolgáltató

11784009-15833198
Nebuló Közétkeztetési Intézmény
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A bizottság a választópolgárok független,
kizárólag a törvénynek alárendelt szerve, és
feladata a választási eredmény megállapítása,
a választások tisztaságának, törvényességének
biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és
szükség esetén a választás törvényes rendjének
helyreállítása. A képviselő-testület az alábbi
személyeket választotta a HVB tagjainak:

Tagok: Simonné dr. Németh Katalin,
Solti György, dr. Tóth Gyula 

Póttagok: Kovács Szilvia, Kovács Gyula

A harmadik napirendi pontban a képviselők
– tekintettel a lakóutak felújítása tárgyban
lefolytatott közbeszerzési eljárásra – módosí-
tották az idei évre vonatkozó közbeszerzési
tervet.

Az utolsó napirendi pontban az idei közép-
iskolai- és sportösztöndíjakat bírálták el. A
2019/2020-as tanévben:
- 10 000 Ft/hó középiskolai ösztöndíjban

részesül:
• Bódi Bianka Vivien; 
• Soós Eszter. 

- 5000 Ft/hó középiskolai ösztöndíjban
részesül:

• Balázs Laura Dorottya;
• Barna Tünde Krisztina;
• Bertalan Nikolett;
• Budai Kovács Marcell;
• Dányi Dzsennifer;
• Duffek ákos;
• Fényes Gergő;
• Iszák Alexandra;
• Iszák Martin;
• Molnár Krisztián;
• Mitró Dóra;
• Mosonyi Andrea;
• Mosonyi Vivien;
• Szabó Dorina;
• Végh Dorina Réka.

- 10 000 Ft/hó sportolói ösztöndíjban
részesül: 

• Budai Kovács Marcell;
• Zombori Gábor. 

- 5.000 Ft/hó sportolói ösztöndíjban
részesül:

• Barna Tünde Krisztina;
• Becskeházi Kata Éva; 
• Fényes Gergő József;
• Iszák Alexandra;
• Iszák Martin;
• Kövecsi Marcell Roland;
• Végh Dorina Réka.

Fáki László polgármester egyúttal tájékoz-
tatta a képviselőket, hogy az útfelújítási munká-
latok legkésőbb október elejére befejeződnek.
Reményét fejezte ki, hogy az átjáró köz felújí-
tása is megtörténhet idén, ami az időjárás függ-
vénye is. Továbbá a szelektív hulladékgyűjtők
áthelyezésére is sor kerül, tekintettel a korábbi
problémákra.

A rendeletek Szigethalom Város honlapján,
valamint a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban
megtekinthetők. 

Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Sziget-
halmi Polgármesteri Hivatal, díszterem.

Az üléseket élőben nézheti, illetve a későb-
biekben is megtekintheti a www. onkormany-
zati.tv honlapon.

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: október 19. Megjelenés: november eleje.
Hirdetések megrendelése, befizetése: polgármesteri hivatal pénztára, Kossuth L. u. 10.

Hulladékszállítási időpontok

Tisztelt szigethalmi lakosok! Ezúton szeret-
nénk tájékoztatni önöket, hogy az
„Aries” Nonprofit Kft. Kommunális

egysége 2019 októberében a szelektív hulla-
dék begyűjtését az alábbiak szerint ütemezi.
Műanyag (Pet és HDPE) és fém (üdítő és
sörös doboz) elszállítása:

42. hét, október 7-11. 44. hét, október 21-26.
46. hét, november 4-8.
2019. október 23. (szerda) munkaszüneti nap,
a szerdai napon esedékes hulladék elszállítása
október 26-án (szombat) történik.

Papírhulladék elszállítása:
41. hét, szeptember 30. – október 4.
45. hét, október 28-31.; november 2. (szom-
bat)
2019. november 1. (péntek) munkaszüneti nap,
a pénteki napon esedékes hulladék elszállítása
november 2-án (szombat) történik.

Zöldhulladék begyűjtése:
Október 25-én, pénteken 14-17 óra között a
Rákóczi u. 147. sz. alatt található Egyesített
Népjóléti Intézménynél (egykori laktanya terü-
letén) kihelyezett konténerekben vagy hulla-
dékgyűjtő célgépekben díjmentesen elhelyez-
hető. A szolgáltatás igénybevételére csak
szigethalmi lakosok jogosultak, ezért lakcím-
kártyáját kérni fogják.

Az őszi, házhoz menő díjmentes zöldhul-
ladékbegyűjtés várható időpontja:
November 11-től 15-ig (a rendes hulladékszállí-
tás napján). A zöldhulladék begyűjtésekor a
szállítási ütemterv alapján, a rendes szemét-
szállítási napon reggel 7 óráig a kuka mellé kell
kihelyezni a zöldhulladékot, ami ezen a napon
bármilyen színű zsákban, illetve a levágott
fanyesedékek csak 1 méteres darabokban köte-
gelve helyezhetők el. Fontos, hogy mind a köte-
gek, mind a zsákok kibírják a kézi rakodást.

Polgármesteri Hivatal

Ösztöndíjak diákoknak
Folytatás a címlapról

MEGOLDÁS SZERVIZ 
és ALKATRÉSZBOLT

LAKÁSÁN: mosógép, bojler, hűtő, tűzhely,
mosogatógép, stb., nagygépek javítása

ÜZLETÜNKBEN: 
mikró, porszívó 

és más kisgépek javítása
ALKATRÉSZ CSERÉNÉL

1 ÉV GARANCIA!
JAVÍTÁS ESETÉN A KISZÁLLÁS INGYENES!

Telefon: 06-24/441-725
Dunaharaszti, 

Bezerédi u. 58 – Somogyvári u. sarok
Telefon: 06-24/460-490

Budapest, Pesterzsébet XX. 
Mártírok útja 218 – Temesvár u. sarok

Telefon: 06-1-285-3488, 06-30-950-1717
Nyitva tartás: H – P: 8.00-17.00

Minőségi szolgáltatás, elérhető áron,
már 29 éve!

www.megoldasszerviz.hu

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



4 2019. 7. szám

Szigethalmi HíradóÖNKORMáNyZAT

Ahogyan a visszatérő vendégek már megszok-
hatták, ismét színvonalas programokkal, felejt-
hetetlen élményekkel, családias hangulatban
tölthették el az egész napot. A meghívott inté-
zetek vezetői és lakói, valamint a városunk
közvetlen környezetéből érkező látogatók a X.
Idősek Találkozóján is a kötetlen beszélgetések
mellett, kultúrában és önfeledt szórakozásban
gazdag pillanatokat élhettek át. 

Köztiszteletben álló vezetők nyitották
meg ünnepélyesen a rendezvényt, jelenlétük-
kel is emelve annak fontosságát és színvona-
lát. Elsőként Kövér László, az országgyűlés
elnöke köszöntötte az időseket, és kiemelte
a korosztály hosszú éveken át tartó munká-
jának eredményességét, amelyért hazánk
csak hálás lehet. Úgy fogalmazott: olyan vilá-
got élünk, amelyben szükség van arra, hogy
a nemzedékek szövetséget kössenek
egymással, meg kell erősíteni a nagyszülőket
is magukba foglaló, tágabb értelemben vett
családokat.

Őt követően Fáki László, Szigethalom
polgármestere üdvözölte a vendégeket, vala-

mint köszönetét és háláját fejezte
ki az intézet dolgozóinak az elmúlt
évek áldozatkész munkájáért.
Ennek jeléül – azoknak a dolgo-
zóknak, akik az intézet fennállása
óta, vagyis 20 éve segítik munká-
jukkal az idős és fogyatékkal élő
ellátottak életét – csodálatos
plaketteket adott át emlékül.
Emlékplakettel köszöntötte
továbbá az intézet vezetőjét, dr.
Kőváriné Tasó Gabriellát, akinek az intézet a
jelenlegi sikeres működését köszönheti, és aki
hozzáértését az elmúlt évek kitartó munkájával,
eredményeivel bizonyította.

A nap további részében a fellépő vendé-

geké volt a színpad, akik energiát nem sajnálva
szórakoztatták a kedves közönséget. A sziget-
halmi civil szervezetek közül Szilágyi Erzsébet
és a Vidám Romák Táncegyüttese élő zenével,
míg a Nyugdíjasok Baráti Köre a tőle megszo-

kott, dalos és verses előadásával készült az
eseményre. Takács Emmát, a Kék Óvoda gézen-
gúz csoport tagját Török Ilona vezető óvónő
tanította be köszöntő versekkel. Csonka András,
Pintér Tibor, Szandi és Csocsesz természetesen
fergeteges hangulatot teremtve táncoltatta
meg a vendégeket. Nem kis meglepetésre azok
is táncra perdültek, akik maguk sem képzelték
volna. Az intézet dolgozói nem csak munkájuk-
kal és ezzel a fantasztikus rendezvénnyel jeles-
kedtek, de a Fogyatékkal Élők Intézetének ellá-
tottait is felkészítették egy megható zenés
előadással. A felejthetetlen napot maguk a
dolgozók zárták egy cowboy táncos mulatság
keretében, melyre szintén önerőből készültek
fel. A rendezvény színvonala nagymértékben
tükrözte azt az áldozatos, lelkes munkát és
élményekkel teli hangulatot, amely a Szigetha-
lom Egyesített Népjóléti Intézmény dolgozóira
20 év elteltével is jellemző. Sok sikert kívánunk
nekik a következő évekre is! S. A

Ünnepélyes évfordulók a SZENI-ben
Folytatás a címlapról
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Miért? Miért nem?
Előre bocsájtom, hogy szenvedélyesen szere-

tem Szigethalmot, és tisztelem lakóit. Huszonhét
évvel ezelőtt befogadta családunkat. Az évek
során barátaink lettek a kezdeti ismerősök.
Persze vannak, voltak nehezebb pillanatok (árvíz
a garázsban, leégni készülő ház a régi vezetéke-
zés miatt). De tudtuk, hogy számíthatunk segít-
ségre, támogatásra. A mai napig úgy érzem,
hogy adósa vagyok a városnak, az embereknek.

Hogy most kicsit nehezen formálom a
mondatokat? Annak is oka van. Senkit nem
szeretnék bántani, csak kicsit elgondolkodtatni.

Elég sokat járok a városban hivatalos
ügyben, magánemberként. Többször szóróla-
poztam ünnepek előtt, kampányok során. Így
közelebbi ismeretségbe kerültem a postaládák-
kal. Szidjuk a postásokat, mert nem a címzett-
hez dobják be a levelet, mert a földön találják
meg a küldeményeket, és lehetne sorolni a hibá-
ikat. Nos, hát akkor nézzük meg a másik oldalt!
Van, ahol sem házszám, sem név nincs kiírva.
Van, ahol egyáltalán nincs postaláda. Ilyenkor a
küldeményeket a kerítés réseibe hajtja be a
postás, kitéve az elemeknek. Vagy van posta-
láda, de nem záródik jól alul, és a küldemény a
földön landol. A ház őrzői pedig örömmel misz-

likbe szaggatják. A legutolsó alkalommal infark-
tus közeli állapotot idézett elő egy apróbb,
nyolcvan kilós házi kedvenc, amikor majdnem a
fejemet tépte le a magas kerítésen át. Másutt
a tökéletesen zárt kerítésnek vágódott neki jó
nagy erővel egy hasonló kaliberű kutyus. Ezek
apró dolgok, de a postásoknak mindennapi kihí-
vást jelent a kezelésük. Nekünk csak annyit
kellene tennünk, hogy akár házilag, akár vásá-
rolt, jól működő postaládát rakjunk ki a
házszámmal, névtáblával egyetemben. A kutyák
tartási körülményei is megérdemelnének egy
picivel több figyelmet. Miért nem tudjuk ezeket
az alapvető dolgokat – a magunk védelmében
is – megoldani?

* * *
Másik hasonló apróság, amivel kéthetente

találkozunk az utcákon, a PET palackok és gyűj-
tésük. Tudjuk, hogy a szolgáltató krónikus
munkaerőhiánnyal küzd. Reklamálunk, ha vélet-
lenül nem viszik el a zsákot. Kéthetente végig-
nézem, ahogy a palackkal teli zsákokat kiteszik
az utcára a lakók. De hogyan? Teljes nagyságá-
ban, rajta a kupakkal. Esélye nincs a palacknak
összegyűrődni. Egyik politikusunkkal szinte
semmiben nem értek egyet, de egy mondatával

maximálisan: „tapossa laposra”. Igen, laposra
kellene taposni, gyűrni, vagy más módon kisebb
térfogatúra varázsolni az üres palackokat.
Sokat segítenénk magunkon és a szolgáltatón
is. Nem kéthetente, hanem havonta, vagy még
hosszabb idő után kellene csak kirakni a zsákot.
A kupakokat külön lehet gyűjteni jótékony célra.
Leadhatók gyűjtőpontokon (iskola, óvoda,
könyvtár), de igény esetén érte is mennek.
Miért ne lehetne ez egyik természetes módja a
környezetvédelemnek?

Ez csak két apró dolog a sok közül, amely-
nek véleményem szerint természetesnek
kellene lennie, amelyen kis odafigyeléssel
lehetne segíteni. Mielőtt másokat ostorozunk a
bennünket érintő hibái miatt, miért nem
gondoljuk végig, hogy én vajon mindent
megtettem azért, hogy ne így legyen? Tudom,
hogy a többségnél rendben vannak ezek a
dolgok, odafigyelnek rá a saját érdekükben.

A végére ide illik Hofi Géza örök érvényű
tanítása:

„Akinek nem inge, ne vegye magára. De
akinek ige, az öltözködjön fel végre!”

dr. Schuller Gáborné
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Örömteli tanévkezdés a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál

Atanévkezdés szolgálatunk kliensei szá -
mára a HIT gyülekezetének köszönhe-
tően örömmel indult. Az általuk felaján-

lott 175 000 Ft értékű vásárlási utalványnak
köszönhetően 12 család, azon belül 21 gyermek
részesülhetett a tanévkezdéshez szükséges
tanszerekkel, ruhaneműkkel. Az utalványokat szol-
gálatunk munkatársai vásárolták le, és a megvá-
sárolt áru cikkeket ők adták át klienseiknek.

Mindeközben a Magyar Élelmiszerbank
Egyesületnek köszönhetően az egyik nagyáru-
házból közel 500 kg vegyes adományt szállítot-
tunk szolgálatunkhoz, mely szintén nagy segít-
séget jelentett a nehéz helyzetben élő családok-
nak, átsegítve őket a tanévkezdés anyagi
nehézségein.

Amikor a szolgálattal kapcsolatos statiszti-
kákról beszélek vagy írok valahol, akkor mindig
elmondom, hogy a számok mögött emberek,
emberi sorsok állnak.

Az újabb tanév és a fenti adományok
kapcsán készítettünk egy kisebb statisztikát

arról, hogy a Magyar Élelmiszerbank Egyesület
munkájának köszönhetően mennyi adományt
szállítottunk szolgálatunkhoz, és csomagoltunk,
osztottunk szét eddig idén. 

Nézve a táblázatot, megint csak számokat
látunk, de a számok mögött szintén emberek
állnak gondokkal, nehézségekkel, fájdalmakkal,
örömökkel.

Az Élelmiszerbankkal való együttműködés
eredményeként talán mi is hozzájárulhatunk
ahhoz, hogy kicsivel több örömük legyen. 

Pékáru 12860,25 kg
Zöldség-gyümölcs 14754 kg
Vegyes 2677,9 kg
ásványvíz 8000 db
Mikrózható készételek 8144 db
Pennys zöldség-gyümölcs 4700 kg
Penny tortellini 640 db
Danone krémtúró 448 db
Nissin Soba Bag sült tészta 1404 db
Tesco Frikando sonka 80 db
Pick füstölt, főtt sertés tarja 48 db
Dörmi csokis piskóta 3024 db
Pick Szögedi sonka 4 db
Coca-Cola zero 2880 db
Köszönettel tartozunk mindazoknak a

vásárlóknak is, akik a Szép ABC-ben kihelyezett
adománykosarunkat időről időre tartósélelmi-
szer-adományokkal töltik meg, valamint
mindenkinek, aki bármely formában adományt
juttatott el szolgálatunk kliensei részére. 

Köszönjük, hogy segíthettünk!
Fabula Kriszta

Gyermekek világnapja 

AGyermekek Világnapját az UNICEF, az
ENSZ Gyermeksegélyezési Alapjának
kezdeményezésére 1954 óta szeptem-

ber 20-án ünnepeljük. Ezen a napon rájuk
emlékezünk, az ő támogatásukra, jogaik
védelmezésére. 

Az UNICEF jelszava: A gyermekek minde-
nekelőtt!

A világnapon résztvevő civil szervezetek
és önkéntesek szeretnék felhívni a figyelmet a
gyermekek kiszolgáltatottságára és védelme-
zésük szükségességére. Manapság a szegény-
ség, az éhezés és a nélkülözés nemcsak az afri-
kai országokat vagy a háborús övezetekben
élőket érinti, hanem az iparilag fejlett, jó
infrastruktúrájú nagyvárosokban, illetve a
vidéki kistérségekben is megfigyelhető.

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye szerint
minden 18 év alatti személy gyermeknek
számít, akit speciális védelem illet meg.

Egy gyereket senki (se szülő, se tanár, se
edző, se osztálytárs…)
•  nem verhet meg, 
•  nem beszélhet, viselkedhet vele megalázó,

lealacsonyító módon,
•  nem követhet el sérelmére szexuális

erőszakot,
•  nem élhet vissza hatalmi helyzetével,
•  és mindenkinek tiszteletben kell tartania a

gyerek jogait, érdekeit és szükségleteit. 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
bűnmegelőzési osztály

• Bóna Zoltán országgyűlési képviselő. Elérhetőségei: Janzsó Zsuzsanna, kapcsolattartó. Levelezési cím: 2310
Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 10. Telefon: 06/70 376-5956, e-mail: bona.zoltan@parlament.hu,
janzso.zsuzsanna@fidesz.hu, www.bonazoltan.hu

• Fáki László polgármester. 7. (hétfő) 14-18 óra között, előzetes bejelentkezés alapján. Bejelentkezni a 24-403-
656, 101 vagy 134 mellék, vagytitkarsag@szigethalom.hu lehet. Helyszíne: Polgármesteri Hivatal

• Dr. Schuller Gáborné (Összefogás Szigethalomért Egyesület) 1. választókerület képviselője. Tel.: 06/70-459-
1664. E-mail: dr. schuller.gaborne@szigethalom.hu, fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.

• Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalomért Egyesület) 2. választókerület képviselője. Tel.: 06/70-334-8916,
E-mail: fabula.janosne@szigethalom.hu, fogadóóra: előzetes e-mailben vagy telefonon történő időpont-
egyeztetés alapján.

• Hölgye Attila (Összefogás Szigethalomért Egyesület) 3. választókerület képviselője. Tel.: 06/70-315-3524, 
E-mail: holgyea@gmail.com, fogadóóra: előzetes e-mailben vagy telefonon történő időpont-egyeztetés alapján.

• Blum Zoltán (Összefogás Szigethalomért Egyesület) 4. választókerület képviselője. Tel.: +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. Tel.: +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. Tel.: +36/70-984-
8827, E-mail: suhai.refi.timea@szigethalom.hu, fogadóóra: előzetes e-mailben vagy telefonon történő időpont-
egyeztetés alapján.

• Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP) 7. választókerület képviselője. Tel.: 06/30-952-3346, E-mail: molnars@pr.hu,
fogadóóra: a lakossági igények gyors és haladéktalan orvoslásának elősegítése érdekében előzetes e-mailben
vagy telefonon történő időpont-egyeztetés alapján.

• Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért Egyesület) 8. választókerület képviselője. Tel.: 06/30-934-0480,
fogadóóra: előzetes telefonon történő időpont-egyeztetés alapján.

• Ferenczi Edit (Fidesz-KDNP). Tel.: 06/70-459-1772, E-mail: feed@pr.hu, fogadóóra: előzetes e-mailben vagy
telefonon történő időpont-egyeztetés alapján.

• Porkoláb Zoltán (Fidesz-KDNP). Tel.: 06/70-452-4694, E-mail: zporkolab@pr.hu, fogadóóra: előzetes e-mailben
vagy telefonon történő időpont-egyeztetés alapján.

• Bán Norbert (Jobbik). Fogadóóra: hétfőtől péntekig, előre egyeztetett időpontban a 06-70/360-7024-es tele-
fonszámon. Helyszín: 2315 Szigethalom, Szabadkai utca 239.

Októberi  fogadóórák
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Jaworznói kalandok gyermekeknek

Augusztus első vasárnapjának reggelén
12 szigethalmi sportoló gyermekkel
buszra szálltunk, és elindultunk

Lengyelországba, hogy meglátogassuk test-
vérvárosunkat, Jaworznót.

Annak ellenére, hogy a gyerekek külön-
böző sportegyesületekből jöttek, mindenkinek
akadt ismerőse, így már az odavezető úton is
remek hangulat uralkodott a buszon. Délután
érkeztünk meg a szállodába, ahol miután
átvettük a kulcsokat, kissé meglepődtünk,
amikor beléptünk az első szobába, amely az
elnöki lakosztály volt, de mindegyik szoba
tágas és elegáns volt. Mindenesetre a lányok,
akik az elnöki lakosztályt kapták, nem panasz-
kodtak, hogy ne férnének el a bőröndjeik.

Vacsora közben megismerkedtünk 12
lengyel gyermekkel, és a kísérő pedagógusok-
kal, akikkel együtt töltöttük el az egész hetet,
amely számos érdekes programot tartogatott
számunkra.

Az érkezésünk napján városnézésre
mentünk, ahol elmondták, hogy Jaworznó a
szénbányászatra épült, noha a város jelenlegi
kinézetéből ezt nehéz lenne megállapítani,

hiszen akkora rend és tisztaság uralkodik.
Ráadásul a 100 000 fős településen kizárólag
elektromos buszok közlekednek.

A következő napon Ogrodzieniecbe
mentünk, ahol egy vár lábánál először egy fizi-
kai törvényszerűségeket játékos és élvezetes
formában bemutató parkot, majd pedig egy
bobbal, dodzsemmel, ugrálóvárral és számos
élvezetes játékkal felszerelt szórakozóhelyet
látogattunk meg. A kirándulást a vár ijesztő
legendáit bemutató rémházzal zártuk, ahol a
készítők igyekezetének ellenére több volt a
nevetés, mint az ijedelem.

Kedden, az élvezetes sportjátékokat köve-
tően, megnéztük a Tour de Pologne kerékpá-
ros verseny aznapi szakaszának rajtját, majd
pedig egy közeli geológiai parkba mentünk,
ahol többek között valódi dinoszaurusz
maradványokat nézhettünk és foghattunk
meg.

Szerdán és csütörtökön a Fabryka Talen-
tów nevet viselő zenestúdióban töltöttük a
nap túlnyomó részét, ahol mindamellett, hogy
a gyerekek egész nap szabadon játszhattak és
gyakorolhattak az ott található hangszerekkel,

írtunk egy közös dalt lengyel barátainkkal,
amelyet a zenestúdió szakemberei felvettek és
megszerkesztettek, majd pedig videoklipet
készítettek hozzá. Mindkét napot focimeccsel
zártuk, ahol egy külső szemlélőnek már fel
sem tűnt volna, hogy a csapatokban lengyel
és magyar gyerekek vegyesen játszanak
egymással.

Pénteken egy vadnyugati várost megele-
venítő parkba mentünk, ahol a korhű amerikai
épületek és jelmezes szereplők által bemuta-
tott előadás megnézése mellett számos izgal-
mas vidámparki játék is kipróbálható volt. Este
a gyerekek fergeteges diszkózással zárták a
hetet, és talán eszükbe sem jutott, hogy
másnap reggel búcsút kell vegyenek Jaworzno
városától és új barátaiktól.

Hazafelé, a buszon ülve, még meg sem
közelítettük Lengyelország határát, de a
magyar és a lengyel gyerekek már nagy igye-
kezettel keresték egymást a különböző közös-
ségi oldalakon. Őszintén reméljük, hogy nem
csak az interneten, de személyesen is találkoz-
nak majd még a jövőben.

D.I., K.Zs.
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Haragból szeretet

M inden úgy 30 évvel ezelőtt kezdő-
dött. Egy megszeppent és a világra
is haragudó kislánnyal…

Eljött az óvoda kezdete. Mindenkire haragu-
dott. Anyára, apára, mamára és legfőképp az
egész világra. Haragudott, hogy el kell mennie,
haragudott, hogy neki óvodában kell lennie.
Miért? Mert ez a szabály, mert anyáéknak
dolgozniuk kell és mert, csak. Eljött az első nap.
Sírás, kiborulás, könyörgés anyának, hogy ne
hagyja ott. De otthagyta. Egy kedves, mosolygós
óvónéni ölelése, aki minden erejével és igyeke-
zetével azon van, hogy ez a kislány ott és akkor
elfogadja, megszokja és megszeresse azt, ami
elkerülhetetlen, azt, ami kötelező. Az első napok
talán minden gyerek életében döcögősek, síró-
sak, nemakarósak, de ez a kislány más volt. 

Az első néhány nap sírásai, duzzogásai és
ellenkezései mindenki várakozásával szemben
sem enyhültek. Ica néni mindent megpróbált,
kedveskedett, mellé ült, csak neki mesélt, játé-
kot készített, festett neki, beszélgetett vele, de
mindhiába. Reggelente öleléssel várta,
elmondta, hogy ma biztos, hogy találunk vala-
mit, amivel szeretnél játszani, valamit, amitől ez
egy csodás nap lesz. Egy teljes hónap telt el, de
a kislány minden reggel ugyanazt csinálta.
Bement a csoportba kisírt szemmel, leült a
padra, keresztbe tette a kezét, és háromévesen
kategorikusan kijelentette, hogy ő bizony utálja
ezt az egészet, és hozzá senki, de senki ne szól-
jon. Csak nézett maga elé, és alig várta a delet,
hogy valaki kimentse ebből a borzasztó környe-
zetből, és hazavigye. Ica néni nem adta fel.
Minden reggel újra és újra kezdte. Sokszor
mondta anyukának, hogy ne féljen, megszokja,
segítünk neki, menni fog ez. Hónapok teltek el.
A pad és a kislány kapcsolata nem változott.
Hiába mondta anya, hiába mondta apa, hogy itt
jó helyen vagy, itt nagyon szeretnek, itt minden
olyan szép. Ica néni újra és újra megpróbálta,
minden reggel, napközben, ebédidőben. Hasz-
talan. Három év telt el. Egyszer megkérdezte a
kislánytól, hogy akar-e az óvónénikkel ebédelni.
De a keresztbe tett kar és a duzzogás nem
felelt. Majd felemelte és leültette a majdnem
hatévest magával szembe, elé rakta a paradi-

csomlevest, és nagyon kedvesen közölte, hogy
egyedül te ehetsz az óvónénivel, jó étvágyat.
Úgy negyed óra telt el. A tányér nem ürült.
Három év kőkemény próbálkozása, mindennapi
heroikus küzdelme ebben a pillanatban nyilván-
valóvá vált, hogy semmis. Nem képes egy majd-
nem hatévest meggyőzni arról, hogy jó helyen
van. Mindent megpróbált. Énekelt, rajzolt,
festett, mindent felajánlott egy mosolyért
cserébe, furulyázott, táncolt, de semmi sem
történt. Nem tudom, mit érezhetett ebben a
pillanatban. Elhangzott egy mondat. Tessék
szépen enni, amíg üres nem lesz a tányér. Ebben
a pillanatban az addig a falat néző, karba tett
kezű kislány odafordult felé, felállt megfogta a
tányért, odasétált hozzá és ráborította. A
levegő megfagyott, de ő egy pillanatig sem lett
ideges, mérges, dühös és csak annyit mondott,
most már üres. A kislány pedig visszaült arra a
padra, amit három évvel ezelőtt kiválasztott
magának. Ebben a pillanatban talán már az
óvónő is biztosan tudta, hogy a következő –
utolsó – egy évében sem fog semmi változni.
Anyuka érkezett aznap a kislányért, elhűlve és
talán szégyellve is magát, mondta – a történe-
tet meghallgatva – kérem, ne haragudjon Ica
néni. Zsófi ilyen. Ha valamit nem akar, nem tehe-
tünk semmit. Maga mindent megpróbált.
Kérem, ne haragudjon. De Ica néni csak mosoly-
gott, nem baj, biztos találunk valamit, amivel
rábírjuk, hogy játsszon a többiekkel. Nem, nem
fog – mondta anya, de tévedett. Ezek a szavak

még ma is a fülemben csengenek, mert ez a
kislány ott és akkor én voltam. 

Az utolsó évem első napján aztán megkér-
dezte Ica néni, akarok-e napos lenni. Nem
tudom, mi történt, de ránéztem és azt kérdez-
tem, sőt inkább kijelentettem, hogy akkor
minden nap! Rábólintott. Innentől egy mese volt
az egész egy évem. Imádtam oviba járni, haza
se akartam menni. Ica nénit rajongásig szeret-
tem. Ő volt a minden. Csodálatos dolgokat
tanultam tőle. Tudom, hogy nagy szerepe volt
abban is, hogy ilyenné váljak. Megtanultam tőle
kitartani, emberré lenni és segíteni másoknak.
Ott elültetett bennem jó néhány dolgot. Ma
már nyilvánvaló számomra, hogy ő valóban
rendkívüli ember, igazi pedagógus. Szerettem
volna valamit visszaadni abból, amit nekem
adott 30 évvel ezelőtt. Bementem az oviba, és
szétnézve a régi csoportszobánkban, már jártak
is a fejembem a gondolatok, mit hogyan
lehetne itt csinálni. Szerettem volna szebbé
tenni a csoportot, ami ellen Ica néninek nem
volt kifogása, sőt, mondhatom, erején felül telje-
sítve mindenben segített. Miközben csináltuk,
újra gyerek lettem kicsit, újra emlékeztem az itt
eltöltött négy évre, amit köszönök neked, Ica
néni! Köszönöm, hogy ilyenné neveltél, köszö-
nöm, hogy óvónő lettél, és köszönöm, hogy a
mi közösségünkben végzed a munkádat! Csodá-
latos ember vagy, aki azért született, hogy
másoknak segítsen. Számtalan példát tudok,
amikor magad és minden mást félre téve rohan-
tál, hogy másoknak a szolgálatára légy.

Miattad segítek másoknak, miattad tudom,
hogy nem szabad soha feladni. Remélem, hogy
nagyon-nagyon sok évig még a mi óvónénink
maradsz, és egyszer majd az én gyerkőcömet is
te egyengeted az ovis utakon. A padot pedig
ne vedd el onnan, hátha jó szolgálatot tesz
majd még egyszer egy háromévesnek, aki talán
majd emlékeztet valakire! 

Köszönök neked mindent, használjátok
nagy örömmel a megújult csoportszobát! 

Török Ica néni valamikori óvódása

Köszönetnyilvánítás
„Fű, fű, fű, szép zöld fű…” Örömmel számolunk be egy jelentős fejlődésről a Szigethalmi

Négyszínvirág Óvoda Zöld Tagóvodájában!
A Tökmag csoportba járó Selmeczi Noel édesapja, Selmeczi Ernő felajánlotta, hogy óvodánk

négy csoportjának játszóudvarát önerőből befüvesíti. A hatalmas munka után a karbantartók
locsoláshoz nyújtott technikai segítségével már zöldül a Zöld ovi udvara.

Ezúton mondunk köszönetet 120 gyermek s a kollégák nevében is a példaértékű felajánlásért!

Zoltay árpádné
tagóvodavezető
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Tanévnyitó a Széchenyiben

Szeptember 2-án beköszöntött az ősz. A
Széchenyi iskola is felébredt nyári álmából,
kinyitotta a kapuit, és újra gyermekzsivaj-

tól lett hangos. Wéber Adrienn igazgatóhelyet-
tes asszony a tanévnyitó ünnepélyen köszön-

tötte a megjelenteket, különösen az új tanuló-
kat és dolgozókat, majd hivatalosan is megnyi-
totta a 2019-2020-as tanévet. 

Marcus Aurélius gondolataival kívánt
mindenkinek eredményes tanévet:

„Ne gondold, hogy ami neked nehezedre esik, 
az emberileg lehetetlen. Inkább úgy fogd fel,
hogy ami emberileg lehetséges
és megszokott, azt te is elérheted.”

Diákönkormányzat

Gólyanap Szigethalmon

Már több mint egy évtizede „Gólyanapon
találkozunk!” felkiáltással válunk el a
magabiztosságtól kicsattanó, iskolába

induló óvodásainktól egy nagy ölelés kíséretében.
Az idei Gólyanapot augusztus 30-án, a

Szigethalmi Önkormányzat és a Négyszínvirág
Óvoda összefogásával szerveztük meg a Városi
Szabadidőközpontban.

A rendhagyó délelőtt célja az óvoda-iskola
átmenet segítése, könnyítése, amely hosszú
évek óta téma a kisgyermekkor pedagógiájában
mind az elmélet, mind a gyakorlat színterén.
Azok a kompetenciák, amelyekkel a gyermek az
óvodában könnyedén reagált egyes helyzetekre,
most kevéssé válnak be, ebben az új világban
új helyzetfelismerési, -megoldási tudást kell
megszereznie. A kicsiknek akkor legzökkenő-
mentesebb az átmenet, ha a felnőttek képesek
olyan pedagógiai hatást és pszichés klímát
biztosítani a számukra, amelyben biztonságban
érezhetik magukat. 

A gólyanap ilyen találkozás, ahol közösen
fogjuk minden szigethalmi gyermek kezét, ahol
együtt játszhat a leendő kisiskolás, az óvodape-

dagógus és a tanító néni. Nem idegen ez a
nevelőtestületünk számára, hiszen évek óta
munkálkodunk a jó kapcsolat kialakításán a
város iskoláinak tantestületeivel, törekszünk
munkánk összehangolására.

Az eseményen közel száz szigethalmi, „új”
kisiskolás vett részt. 

Mi, óvodapedagógusok és tanítók lelkesen
készültünk erre a napra. Gazdag és változatos
tevékenységsorozatot terveztünk, amely első-
sorban az önfeledt játékot, mozgást, emberi
kapcsolatokat, érzelmeket helyezi előtérbe.
Tudjuk, hogy a gyerekek számára ez a fontos.

Nagyon vártuk őket. Egyikük görcsösen
kapaszkodott az anyukájába, másikuk aggódva
kereste az ismerős arcokat. Az óvónéni védő
ölelésében hamar elröppentek a kezdeti bizony-
talanság érzései. A program közös táncházzal
kezdődött, majd a gyermekek osztályonként,
tanító nénijük kíséretében járták körbe a hely-
színeket, ahol különböző érdekes, játékos és
interaktív feladatokkal vártuk őket. 

Ezen a napon minden gyermek sikeresnek
és felszabadultnak érezhette magát, hiszen nem

tévedt el a labirintusban, legyőzte az akadályo-
kat az ügyességével, gyorsaságával, megoldotta
az ökorejtvényt, napellenzőt hajtogatott, és
nemcsak az általános iskola, de a rendőrsuli
tagja is lehetett, ha csak rövid időre is. A szóra-
koztató, tartalmas délelőtti események után jól
esett a Nebuló konyháján készült finom rántott
hús petrezselymes krumplival. 

Közeledett a gólyanap vége. Már nem a
szorongó kisgólyákat láttam, hanem élmények-
től kipirult, világra nyitott kisiskolásokat. 

Köszönjük Szigethalom Önkormányzatának,
a segítő kollégáknak, munkatársaknak és a
támogatóknak, hogy ez a program ismét létre-
jöhetett: árucenter Kft, BéBéTé Kft, Coop ABC
(szép ABC), Hegedüs Géza Városi Könyvtár,
Kohut és Fia Tűz-és Munkavédelmi Kft., Nebuló
Közétkeztetési Intézmény, Széchenyi István álta-
lános Iskola, Szent István általános Iskola, Ónodi
István, Ónodiné Pető Mária, Városi Szabadidő-
központ.

Lövey Zsuzsanna 
óvodapedagógus 

Szigethalom Négyszínvirág Óvoda
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Szigethalmi HíradóISKOLA

Szigethalmi diákok az Utcai Sportok Világjátékán

ASzigethalmi Széchenyi István általános
Iskola hetedik és nyolcadik évfolyamo-
sai közül 38 „szerencsés” diák részt

vehetett szeptember 13-án egy különleges
eseményen.

Budapesten, a Nagyvásártelepen rendezték
a World Urban Games iskolai napját, vagyis
az Utcai Sportok Világjátékát. Az esemény
rendezési jogáért 50 város jelentkezett világ-
szerte, végül Budapest lett a befutó. A WUG
sport- és zenei fesztivál, amely többek között
olimpiai versenysportágakat foglal
magába, meg olyanokat is, melyek várhatóan
bekerülnek majd a soron következő olimpiák
programjába. A sok színes és különleges bemu-
tató mellett minden iskola hat aktivitást próbál-
hatott ki: 3x3 kosárlabda; Laser Run; Parkour;
Break; Frizbi; Indoor rowing. 

A látványos bemutatókat nézve, minden
diák kedvet kapott, hogy ki is próbálja magát,
így kellemesen elfáradva, élményekkel telve
érkeztünk vissza az iskolába.

Jó kis nap volt és nagyszerű lehetőség arra,
hogy a diákok körében népszerűsítsük a
mindennapos testmozgást!

Testnevelők 

Széchenyi Futóverseny

Iskolánk névadója, gróf Széchenyi István 1791.
szeptember 21-én született. Emlékére évek
óta minden szeptember második felében

futóversenyt rendezünk az intézményben. Az
idei tanévben is a teljes felsős évfolyamokat
megmozgató vetélkedést bonyolítottunk le. Az
ötödikestől a nyolcadikosig számtalan fiú és
lány teljesítette a kijelölt távot. Voltak elvárt
győztesek, de meglepetés eredmények is. A
versenyben ugyanis olykor bizony érvényesült
a „legnagyobb magyar” mondása: „Nincs olyan
különleges erejű és olyan egészségű ember, akin
a gyengébb, de egészségére ügyelő, s erejét
okos mérséklettel használó végül ki ne
foghatna.”

A program kapcsán mindannyian gazdagab-
bak lettünk, hiszen egy igazán jóízűt sportol-
tunk együtt a szabadban.

Takács Róbert
DÖK segítő tanár
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Szigethalmi Híradó KÖNyVTáR

Egy nyomozó tapasztalatai
Találkozó és beszélgetés

Dr. Kovács Lajos
ny. rendőr ezredessel, 

a „Döglött Ügyek Osztályának” vezetőjével,
a Mór megtette… c. könyv szerzőjével.

Az est moderátora: Mészáros László

Időpont: 2019. október 3., 17:30 órakor

Helyszín: Hegedüs Géza Városi Könyvtár
2315 Szigethalom, József Attila utca 59.

A program ingyenes, szeretettel várjuk Önöket!

Híradás megújult könyvtári tereinkről

Akönyvtárat látogatók a nyár folyamán
ismét hallhatták az építkezés hangjait a
könyvtári térből. 

Meséltük már korábban, hogy a régi épület-
rész felújítása várat még magára. Ez most már
a végére ért. Sokak igénye volt, hogy a könyv-
tári építkezés nyugvópontra érkezzen, és ez a
közös vágyunk a belső felújítási munkák elvég-
zésével teljesült.

Köszönetünket fejezzük ki a fenntartónak,
Szigethalom Önkormányzatának, hiszen ez nem
válhatott volna valóra az anyagiak biztosítása
nélkül! 22 millió forintot fordított ebben az
évben a mostani munkálatokra az önkormány-
zat. A kivitelező a Bed-2011 Kft. volt, amellyel
szép, kiegyenlített ütemben tudtunk együttmű-
ködni. Köszönjük munkájukat!

Nem szabad megfeledkeznünk arról sem,
hogy korábbi könyvtárigazgatónk, Miszori
Sándorné sok évvel ezelőtt elindította és felvál-
lalta a könyvtár bővítésének és építési munká-
latainak szervezését. Sokszor volt ebben segí-
tője férje is. Szigethalom közössége és a könyv-
tár nevében is köszönetünket fejezzük ki neki
és családjának!

A megújult terek berendezése most a
feladatunk. Az építkezés nyomait, a takarítási

munkálatokat már elvégeztük. Most zajlik a
gyermekkönyvtári új rész berendezése, vissza-
költöztetése kényszerű nyári „lakhelyéről”, a
rendezvényteremből. Lépésenként birtokba
vesszük a szép új felületeket. Amíg ez lezajlik,
bejáratunk még marad a Belső utcai hátsó kapu

felől. A változásokról újabb beszámolóval
fogunk jelentkezni. Várjuk szeretettel látogató-
inkat, olvasóinkat!

Luttenberger Katalin 
könyvtárigazgató és munkatársai
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KÖNyVTáR - PROGRAMOK - SPORT

Szeretettel meghívjuk Önt
és Kedves Családját

2019. október 26-án szombaton
10 órai kezdéssel a

Rózsa Gobelin Kör tagjai által bemutatott
10 éves jubileumi ünnepi gobelin kiállításunkra!

Beszámolót- és köszönetet mond:
Bogya Rózsa

a Rózsa Gobelin Kör alapítója és vezetője

Kiállítást megnyitja: 
Csóka Gabriella fuvolaművész,

Fáki László polgármester

Ünnepi köszöntő:
Dr. Schuller Gáborné alpolgármester

Kiállítóink:
Bogya Rózsa, Weisz Annamária, Bobák Ancsa, 
Brodszki Zsuzsi, Borosné Kata, Bogya Ágnes, 

Hámori Hajnalka, Fésüs Erzsike, Fehérné Julika, 
Kürti Anni, Molnár Ádám, Rigó Terike, Simon Rozi

Cím: 
Szigethalom, Városi Szabadidőközpont, Zöld Terme,

Sport u. 2.

Meghívó

Vacsora a Szuflával

ASzufla Futófesztivál nem jöhetett volna létre a támogatóink és
segítőink nélkül, akiknek szeptember 20-án, pénteken este ünne-
pélyes vacsorameghívással köszönte ezt meg egyesületünk. 

A 2019-es versenyünkön résztvevő futók felajánlását ünnepélyes
keretek között adta át Sztrapkó Norbert, egyesületünk elnöke a sziget-
halmi fogyatékos napközinek. 

Köszönettel tartozunk ezért a sportolóknak, valamint a támogatók-
nak, a sok segítőnknek, hiszen újra nagyszerű dolog valósulhat meg a
FONI-ban. 

2020-ban újra megszervezzük és már tervezzük is a 14. Szufla Futó-
fesztivált! 

A Szufla csapata

Könyvtári programok 
1-én, kedden 16.45-kor: AA Klub
1-én, kedden 17-kor: EzoKlub 
3-án, csütörtökön 17.30-kor: Dr. Kovács Lajos nyugalmazott

rendőr ezredessel találkozó 
és beszélgetés  

4-én, pénteken 10 órakor: Kisbogár Baba-mama zenés foglalkozás 
4-én, pénteken 17.30-kor: Takács Róbert előadása „Lokalizál-

ható-e a Globalizáció” címmel
5-én, szombaton 11 órakor: a Monarchia Zenekar előadása 
8-án, kedden 15 órakor: Édesanyák Klubja 
8-án, kedden 16.45-kor: AA Klub 
10-én, csütörtökön 16.45-kor: Tudatos Édesanyák Klubja 
11-én, pénteken 10 órakor: Kisbogár Baba-mama zenés foglalkozás
15-én, kedden 16.45-kor: AA Klub 
15-én, kedden 17-kor: EzoKlub 
18-án, pénteken 10 órakor: Kisbogár Baba-mama zenés foglalkozás
22-én, kedden 16.45-kor: AA Klub 
23-án, szerdán a könyvtár: ZáRVA! 
25-én, pénteken 10 órakor: Kisbogár Baba-mama zenés foglalkozás
29-én, kedden 16.45-kor: AA Klub 
29-én, kedden 17-kor: EzoKlub 

A könyvtár november 1-től (péntek) november 4-ig (hétfő) zárva lesz! 
Nyitás: november 5-én, kedden 12 órakor. 
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Két nemzetközi és egy hazai versennyel
nyitották a tanévet a Vasas Sport Club
szigethalmi karatés versenyzői.

Augusztus 31-én, a Horvátországban
megrendezett Medimurje Openen kilenc sziget-
halmi gyermek versenyzett, akik összesen egy
arany, két ezüst és három bronzérmet nyertek.
A sportolók a sikeres alapozásnak köszönhe-
tően kiemelkedő formát mutattak a horvát,
bolgár és montenegrói ellenfelekkel szemben.

Szeptember 15-én hat szigethalmi sportoló
vett részt Magyarország legnagyobb és egyben
legrangosabb karate versenyén. A két napos,
2200 versenyzőt és 30 nemzetet felsorakoztató
Budapest Openen. Elképesztő siker, hogy Hetesi
Balázs aranyéremmel térhetett haza, miután
bolgár, román, ukrán és magyar ellenfeleit is
legyőzte!

Szeptember 21-én ismét küzdőtérre léptek
városunk gyermekei, ezúttal Szekszárdon a
Cikádor Kupán. A nyolc sportoló kezdő kategó-
riában egy ezüst- és egy aranyérmet, míg
haladó kategóriában két aranyérmet szerzett!

A versenyek mellett a Karate Szakosztály
sikeresen beindította kezdő, középhaladó és
haladó edzéseit a Szigethalmi Szent István álta-
lános Iskolában. Októbertől pedig már az
óvódás gyermekeknek is lehetősége lesz edzeni,
hiszen szakképzett edzőink három szigethalmi
tagóvodában is tartanak foglalkozásokat.

Információ szakosztályunk tevékenységéről:
Kisszékelyi Zsolt (+3630/747-6922)

Kisszékelyi Zsolt

Szeptemberi éremeső karatéban!
Szigethalmi Híradó SPORT

Csicsay Gergely

Péter Márton

Medimurje Open

Hetesi Balázs
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Medveczky Erika a halhatatlanok között!

Magyarország az 1848/49-es forradal-
mat és szabadságharcot polgári
jellegű, modern, a feudalizmust

felszámoló és független ország megterem-
téséért vívta. Bár a szabadságharc 1849
tavaszán még nagy magyar győzelmeket
hozott, Ferenc József császár fő szövetsége-
sétől, Oroszországtól kért segítséget és
elérte a fordulatot. A hatalmas cári haderő
eltiporta a több mint egy éve folyó harcok-
ban kivérzett magyar seregeket.

1849. október 6-án, a majdnem egy éven át
tartó szabadságharc befejezését követően az ifjú
Ferenc József császár súlyos büntetés kiszabásával
akarta megüzenni a magyaroknak: birodalmában
nem tűri a lázadást. A császár tizenhárom magyar
honvédtábornokot ítéltetett halálra.

Az említett napon, Arad városában, tizenhá-
rom bátor, hősies és megbecsült magyar hazafi
kivégzésére készültek. A halálra ítéltek mindany-
nyian ugyanazon ügyért harcoltak: a magyar
szabadságért és a magyar haza megújulásáért.
Hittek abban, hogy a reformkor nagyjai: Széchenyi,
Wesselényi, Kölcsey, Deák és Kossuth egy
modern, új Magyarország alapjait tették le, kive-
zetve a magyarságot a középkori feudális viszo-
nyok közül. A halálra ítélt katonai vezetők
mindegyike kész volt életét áldozni ezekért

a célokért. A végsőkig küzdöttek, mert tudták:
a magyar nép régen kiérdemelte már a jogot arra,
hogy végre önmagát kormányozza. 1848 tavaszán
az osztrák császári udvar is elismerte a magyar-
országi reformok szükségszerűségét. Az udvar
meghátrálása azonban csak 1848 nyaráig tartott.
Miután az európai uralkodók sorra, mindenütt
leverték a forradalmakat, Bécs a magyarok ellen
fordult. A szabadságharc kitört és sok ezer bátor
magyar katona és tiszt véráldozatát követelte.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
1849 júniusában érkezett a fordulópontjához.
Ferenc József császár parancsára ugyanis ekkor
támadt hazánkra a segítségül hívott majd-
nem 200 ezres orosz haderő és a 66 ezer oszt-
rák katonát számláló császári armada. A több
mint negyed millió támadó ellen reménytelennek
tűnt az ellenállás. A magyarok csupán abban
bízhattak, hogy képesek lesznek annyira lelassí-
tani az orosz-osztrák csapatok előretörését, hogy
Nyugat-Európa felfigyeljen a küzdelemre. Kos -
suthék hittek abban, hogy ha kitartanak, akkor
Anglia és Franciaország nem fogja szó nélkül
hagyni az oroszok beavatkozását, és kikényszerí-
tik az intervenció felfüggesztését. Abban bíztak,
hogy az európai erőegyensúly felett őrködő
nyugati országok nem engedik az Orosz Biroda-
lom térnyerését. A magyar tábornoki kar így

mindent megtett az oroszok és a Haynau vezette
osztrákok feltartóztatásáért.

A túlerővel folytatott küzdelemben valódi
hősök harcoltak. Aulich Lajos hadügyminiszter
és Görgey Artúr főparancsnok vezetése alatt
Dessewfy Arisztid lovascsapataival Felső-
Magyarországon hátráltatta az oroszok előretö-
rését, Nagysándor József tábornok Debrecennél
védte csapataival a magyar fősereget, Damja-
nich János és Vécsey Károly pedig a délvidéken
készültek a végső összecsapásokra. Eközben
Török Ignác hadmérnökként a szegedi sáncok
építését felügyelte, Láhner György pedig a nagy-
váradi fegyvergyár folyamatos működését bizto-
sította. A honvédtábornokok, illetve a legfelső
hadvezetésben szolgáló parancsnokok – köztük
Kiss Ernő altábornagy – mindent elkövettek az
ellenség feltartóztatásáért. Sajnos azonban az
Arad-Temesvár körzetbe történő csapatösszevo-
nás terve hibásnak bizonyult. A túlerő előbb a
szőregi, majd a végső, temesvári csatában is
győzelmet aratott.

1849. október 6-án reggel fél hatkor a legyő-
zött magyar hősökön súlyos bosszút állt a bécsi
udvar. Négy honvédtábornokot golyó általi, kilen-
cet pedig kötél-általi halálra ítéltek. 

A történelem soha nem felejti emléküket.
- kocs - 

Október 6. emlékezete

Folytatás a címlapról
A Nemzeti Sport úgy ír róla, hogy mindig

nagy dolog olyan sportembert köszönteni, aki
egy életre beírta magát a sportág történelem-
könyvébe. Legendás a mostani női kajak-
generáció, amely az elmúlt hat-nyolc évben
szállítja az eredményeket, és Erika ennek a
generációnak fontos tagja. Egyik fő erénye,

hogy ha hullámvölgyben volt, mindig fel
tudott állni, mindig próbálta kijavítani a hibá-
kat, amelyeket esetleg elkövetett – mondta
az MKKSZ elnöke. 

Erika a díjátadón nem tudott részt venni
felkészülési programja miatt. A kemény munká-
nak és kitartásának köszönhetően nyáron nagy
eredmények születtek. 

Augusztusban a magyar kajak-kenu csapat
tagjai szokásukhoz híven taroltak a szegedi olim-
piai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon. 

A BHSE versenyzője párosban Hagymási
Rékával az oldalán, 1000 méteren győzött
először, majd a kajak négyes tagjaként ünnepel-
hetett 500 méteren. Ez utóbbi győzelemmel a
négyes megváltotta jegyét a jövő évi tokiói
olimpiára, azonban addig még nagy harc
várható a csapatba kerülésért, ugyanis, mint
minden nagy verseny előtt, jövőre is a hazai
válogatókon kell a legjobb teljesítmény nyújtani. 

Szigethalom Város Önkormányzata 145/2019.
(V. 21.) Kt. határozatával 2019-ben Medveczky
Erikának adományozta a 18 év feletti aktív kate-
góriában a Szigethalom Sportolója díjat.

Rövid idő múlva már Tokióban álltak rajthoz
és a harmadik helyen végeztek a 2020-as tokiói
olimpia tesztversenyén.

És végül egy személyes gondolat:
Erikát mosolygós, szerény, kedves ember-

nek ismertem meg, aki rendelkezik a megújulás,
a kitartás képességével. Tudjuk, hogy a tokiói
sikerért is mindent megtesz majd. Ehhez és az
odáig vezető úthoz további sikereket, jó egész-
séget és nagyon sok örömet kívánunk!

Dr. Schuller Gáborné
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Ezzel Becse Vesszős Györgyről szóló so-
rozatunk végéhez érkeztünk. Nagy La-
jos király rettenthetetlen vitéze, meg-

járva a purgatóriumot, bepillant a pokolba
és a mennyországba, majd visszatérve a fel-
színre, majdnem életét veszti a rárontó fa-
natikusok miatt. Végül innen is megmene-
külve Magyarországra utazik, ahol még
csaknem 10 esztendő adatik meg neki az
életben. Halála után lánya freskót készíttet
emlékére, amely különlegességével vonult
be a hazai művészettörténet nagykönyvébe. 

Mai olvasók előtt nem lehet kétséges: a lá-
tomások egy részét s a hozzájuk fűzött teológiai
magyarázatokat nem az ilyen téren nyilván kép-
zetlen György mondhatta tollba, hanem a fel-
jegyzést készítő szerzetes véleményét, a keresz-
tény egyház hivatalos álláspontját tükrözik. 

A 29 fejezetből álló, korabeli olvasóját a
földi kihágásokért szörnyű túlvilági büntetések-
kel rémisztgető könyv azért happy enddel zárul.
Hosszú purgatóriumi, majd rapid pokolbetekintő
útja végeztével Györgynek ugyanis megadatik
a lehetőség, hogy a Paradicsom földi másába
is belépjen (az igazi, égi szférába, csakúgy, mint
a Pokolba, élő embernek tilos a bejutás). Az itt
látott csodák rövid összefoglalásával, kedves
olvasó, meg sem próbálkozom, ahhoz e soro-
zatnak hosszú időn át kellene folytatódnia. Elé-
gedjenek meg hát képzeletükkel, amelyben
„mint egy mindenféle drágakövekből elmesél-
hetetlenül szépen megalkotott és szerfölött il-
latozó síkság”, gyönyörű angyalok, fenséges
énekek, ékes és díszes szentek, akiknek arca
negyvenkilencszer (a szám egyszerű transzcen-
dens szorzat eredménye) szebben ragyog, mint
a Nap a delelőjén, stb. tételeknek kell szerepel-
niük. S mikor György mindezeket jól szemügyre
vette, megnyílt előtte az ég, ahol egy csodás
palota trónusán Jézus Krisztust és mellette Má-
riát is megpillanthatta. Ezután Mihály arkangyal,
György kérdéseire válaszolva hosszas felvilágo-
sító előadásba kezd, amelyben lényegében a
kor hitéleti problémái, tantételei szerepelnek.
Hosszú útja végeztével pedig Györgynek sikerül
elérnie, hogy édesanyja lelkének szenvedéseit
lerövidítse a purgatóriumban, hogy az mielőbb
a mennybe jusson.

Röviden összefoglalva eddig tartott a vitéz
útja a túlvilágon. ám a történet ezzel korántsem
ért véget. György ugyanis a vízió szerint ezt
követően a világpolitika színpadára lépett. Mint
a menny követe, több titkos üzenetet kellett
átadnia kora hatalmasságainak: így Richárd ér-
seknek, Írország prímásának, Edwárdnak, Anglia
királyának és anyjának, a királynénak, Francia-
ország uralkodójának, a pápának s a szultánnak,
amelyek – röviden összefoglalva – a világbékét
szolgálták. Ennek elmaradása persze nyilván

erősen kétségessé teszi az amúgy is hitetlen
utókor szemében, hogy teljesítette-e ez irányú
küldetését.

Ezután Mihály arkangyal kikísérte Györgyöt
a purgatórium bejáratán, ahol már izgatott so-
kaság várta a magyar vitézt, aki – miután sze-
rencsésen túlélte a „lemerülést”, majdnem a fel-
bukkanásnál vesztette életét. A rá várakozó
sokaság ugyanis megrohanta, s hogy ruhájából
ereklyét szerezzen, kézzel, sőt késekkel próbált
meg egy-egy darabot kiszakítani belőle. Végül
a terület urának, Magrathnak és kísérőinek eré-
lyes fellépése mentette meg csak az annyi csatát
s a túlvilágot is átélt fiatalembert, hogy egy ilyen
helyzetben hagyja ott végül a fogát – vallásos
fanatikusok örömére – ereklyéül.

György végül, szerencsésen túlélve rajongói
lelkesedését, hazaindult. 

Az 1354. évben aztán – Szegfű szerint – elő-
ször június 26-án találkozunk újra a nevével itt-
hon, amikor egy kaszálókkal, ligettel s egy ma-
lomhellyel rendelkező terület 25 évre szóló
használatba vételéről és védelméről személyesen
köt egyezséget a bozóki monostor apátjával. 

Igazából azonban Vesszős mester már több
mint egy hónappal azelőtt jelet ad magáról,
amikor egy május 23-án kelt okirat tanúsága
szerint személyesen jelenik meg az esztergomi
káptalan színe előtt, hogy régi haragosával,
mykalai Péter fia Andrással kiegyezzen azokban
a vitás birtokügyekben, amelyek a tettlegességig
fajultak. A következő években kisebb-nagyobb
peres eljárásokban tűnik fel neve, még testére,
Töttös két fiával is ingatlanvitába keveredik,
közben Varasd vármegye főispánja, majd a za-
gorjei részek várainak várnagya lesz.

Végső túlvilági útjára 1363-ban indulhatott
György vitéz két fiú és egy lánygyermeket
hagyva maga után. Utóbbihoz fűződik a hazai
freskófestészet egyik legérdekesebb művének
megrendelése, amely – a vízió utazóját Becse
Vesszős Györggyel azonosítók szerint – György
túlvilági utazásának ékes bizonyítéka. Témája
egy meglehetősen ritka ikonográfiai típus, az
ún. különítélet. 

A Becsei család egykori zselízi birtokán (Bars
megye) álló középkori templom eredeti 14 fali-
képéből mára mindössze három maradt, „kö-
szönhetően” a 2. világháborúban visszavonuló
német katonák barbár eljárásának, amikor fel-
robbantották az épületet. Ezek egyikén látható
az a különös jelenetet, amikor Vesszős György
éppen kileheli a lelkét. A nyolc figurás (plusz egy
lélek) alkotáson, akár egy modern képregényben,
a szereplők ún. szövegbuborékban fejtik ki György
megváltásával kapcsolatos álláspontjukat. A
freskó alsó felének középpontjában a halottas
ágyán fekvő vitéz van, amint szájából gyermek
nagyságú emberalak formájában kibújik lelke,

Krisztus segítségét kérve a megváltáshoz (Krisz-
tusom, mentsen kínhalálod ára engem), miközben
a lábánál álló ördög magának követeli a lelket
György bűnei miatt (Bűnnel rakott a lélek, bűne
akár Ninivének). A fejénél látható őrangyal – Kar-
dos Tibor szép fordításait felhasználva – azt
mondja: Számos a vétke, de halódva segedelmet
kére. A képen megjelenő további szereplők, így
Mária, Krisztus, egy angyal, valamint egy női alak
egyenként járnak közben a halott lelki üdvéért,
mire a mennyei trónusán ülő Úr megadja a felol-
dozást. A képen olvasható feliratok arról is ta-
núskodnak, hogy a képet Becsei Vesszős György
lánya, Margit kérésére egy Máté nevű festő ké-
szítette. A pokoljáró és Becsei Vesszős azonos-
sága mellett érvelők szerint a képen látható eljá-
rás nagyfokú párhuzamot mutat a vízióban
olvasható azon részlettel, amikor purgatóriumi
útja során György mester Mihály arkangyal köz-
benjárását kéri édesanyja lelke üdvéért.

E sorok írója nem látja ilyen egyértelműnek
a párhuzamot a két esemény között. A külön-
ítélet a középkorban is ismert fogalom volt, kü-
lönítéletes képek, még ha kevés is, máshol is ké-
szültek Európában, s közbenjárást kérni sem volt
egyedi eset. Nem stimmel a vízióban megjelení-
tett életkor sem (24 év) Becsei Vesszős 1353-ban
becsült életkorával (36-37 év), valamint erőlte-
tettnek tűnő magyarázatok sora született (ezeket
hely hiányában nem részletezem) az okiratokban
fel nem lelhető Krizsafán nevű ős nevének ere-
detére, hiszen György apját – mint azt két részes
minisorozatunk első részében írtam – Chata fia
Imrének, azaz Csatafia Imrének hívták. 

A számos nyitott kérdés ellenére az idők
során számos ismert történész tette le a voksát
amellett, hogy a két személy azonos. Érveik so-
rában, a zselízi freskón kívül – többek között –
ott szerepel a György keresztnév azonossága,
s Vesszős mester testvérét is éppúgy Istvánnak
hívják, mint a látomásokban megjelenő bátyot.
Vele ráadásul – szerintük – Durazzói Károly le-
fejezéséhez hasonlóan végez az apa, aki éppen
olyan erőszakos jellemnek tűnik a vízióban, mint
Csatafia Imre lehetett az életben (mint emlé-
kezhetnek, ő Zách Klára nővérének, Sebének
vétette fejét, verette láncra élete végéig annak
férjét, s száműzte gyermekeiket). 

Akárhogy is volt, ellenkező bizonyítékok hí-
ján egyelőre mi is maradjunk emellett. 

Mert Szigetbecsének ezzel olyan muníció
kerül a kezébe, amelynek használatával – a rác-
kevei Horváth János huszárkapitány életének és
János vitéz alakjának párhuzamaihoz hasonlóan
– településtörténeti, idegenforgalmi fejlesztések
alapjait rakhatja le a jövőben. Ezek pedig mind-
annyiunk érdekét szolgálnák itt, a Csepel-sziget
déli csücskében.

(Vége) Vereckei Zoltán 

A becsei pokoljáró különös kalandjai 5. rész
Szigethalmi Híradó TÖRTÉNELEM
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Szigethalmi Híradó

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

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

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-házá-
ban 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

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

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

Közérdekű telefonszámok

Pest megye szépe

AIII. Pest Megye Szépe Választás
megyei szépségverseny döntős
hölgyei közé került a szigethalmi

Siklós Vivien, 14 társával együtt. A megmé-
rettetésre budapesti vagy Pest megyei
lakcímmel jelentkező 18 és 26 év közötti
hajadonok jelentkezhettek. A hölgyeknek
nemcsak a kül-, hanem a belbecsről is
bizonyságot kell adniuk, ezért műveltségi
kérdésekre is válaszolniuk kell. 

Gratulálunk!


