
XXXIII. évfolyam 4. szám, 2023. április 
ingyenes havilap

A képviselő-testület február 28-án tar-
totta soron következő ülését. Az el-
ső napirendben Szigethalom Város 

2023. évi költségvetését tárgyalták. Minden 
év legfontosabb döntése a költségvetés el -
fogadása. Ettől függ, hogy ebben az évben 
mit, és hogyan tudunk megvalósítani. A 
költségvetés főösszege idén 4 598 341 394 Ft. 

Ez 1,1 milliárddal több, mint a tavalyi évi. Két 
oka van ennek, az elnyert pályázatok, ame-
lyek 1,9 milliárd forintra rúgnak, aminek egy 
részét még csak szerződés tartalmazza. Így 
ezek még az év folyamán jócskán nőni fog-
nak, illetve a jövő évre áthúzódnak. A másik 
az ingatlaneladások bevétele, ami kb. 250 mil-
lióra rúg az idén. 

Élő 

tájékoztató:
2023. április 27. csütörtök 18 óra
https://www.facebook.com/hello.szigethalom

Nagykorú lett a testvérvárosi 
együttműködés

Ötfős lengyel delegáció látogatta meg Szi-
gethalmot március 17-19-én. 

A város hivatalos kapcsolata idén nagykorúvá 
vált, immár 18 éve szervez a két város közös 
kulturális és gyermekprogramokat. Nagy 
hangsúlyt fektetünk a tapasztalatcserét előse-
gítő fórumok szervezésére is, hogy a két város 
megismerje egymás intézményeinek működé-
sét, a települések irányításának fontos elemeit 
és az emberek gondolkodását, ezzel is alkalmat 
adva a két különböző kultúra megismerésére. 
A Covid-19-es világjárvány miatt a közös 
programok 2019-ben megszakadtak, és csak 
idén tudtuk az együttműködést már teljes erő-
bevetéssel újraindítani. 

Folytatás a 3. oldalon

Elfogadták a 2023. évi költségvetést

Folytatás a 2. oldalon

Bevételek Kiadások

            
       
             

      
         
           
         
        
         

           
           
                  
                

           
      
                   
                   

1 868 959 796; 40%

504 730 000; 11%

869 721 378; 19%

264 930 230; 6%

1 090 000 000; 24%

1 780 698 692; 39%

1 555 921 450; 34%

816 239 263; 18%

65 082 078; 1%
253 257 17

8; 5%

24 248 742; 0%

65 082 078; 1%
73 893 991; 2%

29 000 000; 1%
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Elfogadták a 2023. évi költségvetést
Folytatás az 1. oldalról 

Második napirendben a képviselők elfo-
gadták a nem közművel összegyűjtött háztar-
tási szennyvíz elszállításával kapcsolatos ren-
delet módosítását és közszolgáltatói szerző-
dést. Az eddigi szolgáltató már sajnos nem 
tudta a feladatot elvégezni, így új szolgáltatót 
kellett keresni, aki a szippantott szennyvizet 
elszállítja. Az N&CS Kft. (2335 Taksony, 
Dózsa György u. 10/a) lett megbízva ezzel a 
feladattal. 

A következő napirendben képviselők el-
fogadták az önkormányzati étkeztetés nyers-
anyagköltségeiről és térítési díjairól szóló ren-
deletének módosítását. Az átlagos áremelke-
dés nagysága a bölcsőde (1-3 éves korosztály) 
31%, óvoda (4-6 éves korosztály) 38%, ált. is-
kola alsó tagozat (7-10 éves korosztály) 31%, 
ált. iskola felső tagozat (11-14 éves korosztály) 
28%. Az árakat az országosan tapasztalható 42 
százalékos élelmiszer-áremelkedés miatt saj-
nos kénytelenek vagyunk mi is emelni. 

Így a bölcsőde esetében kicsivel megha-
ladja a négyszeri étkezés az 1000 forintot, a 
többi esetben a háromszori étkezés kicsivel 
kevesebb, mint 1000 Ft. 

Negyedik napirendben a testület új 
gyógyszertár létesítését kezdeményezte az or-
szágos gyógyszerészeti intézetnél! Mivel 4500 
lakosonként lehet gyógyszertárat alapítani, és 
jelenleg három van Szigethalmon, így még 
van lehetőség egy új létrehozására. Azt remél-
jük, hogy a hatóság a Duna-part irányába ad 
majd ki új engedélyt, de ez sokban függ majd 
a pályázóktól.  

A következő napirendben a Városi Sza-
badidőközpont 2023. évre szóló éves munka-
tervének elfogadása történt meg. A munka-
terv tartalmazza az idei évre tervezett kultu-
rális programokat és szolgáltatásokat. 

A képviselők meghosszabbították a Nem-
zeti Ovi-Sport Programra benyújtott pályázat 
határidejét. Már tavaly beadtuk a pályázatun-
kat egy újabb ovisportpálya létrehozására, a 
Zöld-Sárga óvodához, de az alapítvány nem 
kapott TAO-keretet, így senkit nem tudott tá-
mogatni. Reményeink szerint ez idén nem 
így lesz, és akkor a jövő évre megvalósulhat 
az új pálya. 

Ezután Szigethalom Város Közbeszerzési 
Szabályzatát módosították a képviselők. A 
módosításra a közbeszerzési törvény időköz-
beni változtatásai miatt volt szükség. Nem 
változott, hogy minden közbeszerzést a kép-
viselő-testület indít el és a képviselő-testület 
bírál el. 

Nyolcadik napirendben a Szigethalom 
Város Önkormányzata 2022 közbeszerzé-
seinek megvalósulásának, és 2023. évi köz-
beszerzési tervének elfogadása történt 
meg. 

2022-ben két közbeszerzést terveztünk. 
1. Új iskolához kapcsolódó út és csapadékvíz-
elvezetés építése. Az új iskola építését a Kor-
mány döntése alapján felfüggesztették, ezért 
a kapcsolódó út és csapadékvíz-elvezetés nem 
épült meg. 

2. A bölcsőde (Rákóczi u. 147) bővítése. 
A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. A 
bölcsőde bővítése folyamatban van. 

 
2023-ra az alábbi közbeszerzéseket ter-

vezzük: 
1. Ivóvíz- és szennyvízcsatorna-rendszer ka-

pacitásának bővítése 
2. Kétcsoportos bölcsődefejlesztés, Váci utca 
3. Komplex zöldfelület-fejlesztés – Hétbol-

dogasszony Park kialakítása (Régitemető) 
4. Szigethalom Egyesített Népjóléti Intéz-

mény energetikai korszerűsítése 
5. Idősek nappali ellátásának fejlesztése 
6. Dunasor utca fejlesztése, korszerűsítése 

(Karámtól-Tökölig) 
 

Kilencedik napirendben Szigethalom 
szennyvízcsatorna-rendszer kapacitásbővíté-
sének közbeszerzési eljárását indították el a 
képviselők, ami már a módosított szabályzat 
alapján indul, és benne van az előbb elfoga-
dott közbeszerzési tervben. A beruházás so-
rán a Nefelejcs utcai átemelőtől épül egy meg-
kerülő vezeték a Bornemissza, Árnyas és 
Tompa Mihály utcán keresztül az Erdő utcai 
átemelőbe. Így a Nefelejcs utcába beérkező 
szennyvíz már nem jön tovább a város veze-
tékeibe, hanem elkerüli a városi rendszer 
nagy részét, és így gyorsabban jut el a tisztí-
tóba. Ennek két haszna van: jobb lesz a beér-
kező szennyvíz minősége, és nem terhelődik 
ezzel a belső városi rendszer.  

Tizedik napirendben szintén közbeszer-
zést indítottak el a képviselők. Komplex Zöld-
felületfejlesztés Hétboldogasszony Park kiala-
kítása Szigethalmon címmel. Ez nem más, 
mint a régitemető kegyeleti parkká alakítása. 
Mint arról már újságunkban beszámoltunk, 
a temetőből közpark lesz kegyeleti résszel, sír-
emlékekkel, szökőkút, sétányok épülnek, és 
az év hét Mária napjának lesz egy kis kegyhe-
lye. A Móra Ferenc utcai részen pedig kisgye-
rek játszóteret alakítunk ki azon a részen, ami 
nem volt a temető része. Körülötte lesznek 
parkolók, és szeretnénk, ha az országos Mária 
útvonal részévé válhatna, ami itt a Mű úton 
halad el mellettünk. 

A következő napirendben a Szigethalom 
Város Önkormányzat Képviselő-testület fel-
adatkörébe tartozó szociális szolgáltatásokról 
szóló 17/2007. (X. 31.) önkormányzati rende-
let módosítása történt meg, a térítési díjak 
változása miatt. Ez a szociális térítési díjak 
emelését jelenti. Sajnos itt is jelentős emelést 

kellett végrehajtanunk, a bérek, rezsik és az 
infláció emelkedése miatt, például a bentla-
kásos intézmény esetében a térítési díj napi 
7775 forintról 9205 forintra nőtt, így egy gon-
dozott havi térítési díja 276 150 Ft. Sajnos ez 
már jóval meghaladja az átlag nyugdíjat, de 
még így is ki kell egészíteni saját forrásból az 
önkormányzatnak ezt a szolgáltatást is. 

A tizenkettedik napirendben a képviselő-
testület Települési támogatások helyi szabá-
lyozásáról új rendeletet alkotott. Az eddigi 
rendelet már olyan sokszor lett módosítva, 
hogy egyre nehezebben volt kezelhető, illetve 
szükség volt a jogosultsági határok és a támo-
gatások mértékének emelésére is, a folyama-
tos nyugdíjemelkedések és az infláció növe-
kedése miatt. 

 
Végezetül tájékoztatókat hallgattak meg a 

képviselők. 
* * * 

 
A következő bizottsági és képviselő-

testületi ülések az alábbi időpontokban 
lesznek: 
- Humánpolitikai és Népjóléti Bizottsági ülés: 

április 18. 
- Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsági ülés: ápri-

lis 20. 
- Képviselő-testületi ülés: április 25. 
 

Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Sziget-
halmi Polgármesteri Hivatal díszterem. Az 
üléseket élőben nézheti, illetve a későbbiek-
ben is megtekintheti a www.onkormanyzati.tv 
honlapon 

Fáki László 
polgármester 
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Folytatás az 1. oldalról 
A delegációval Fáki László polgármes-

ter Budapesten a Zene házát, a Hősök terét 
és a Néprajzi Múzeumot tekintette meg. 

A testvérvárosi küldöttség meglátogatta 
dr. Schuller Gáborné, Erzsike korábbi al-
polgármester sírját, aki 2020-ban nagy hir-
telenséggel a Covid járvány idején hunyt el. 

Hangsúlyt fektettünk ezen alkalommal 
is arra, hogy Szigethalom újabb fejlesztéseit 
megmutassuk lengyel partnerünknek. A ja-
worznói delegáció ellátogatott a Placc ren-
dezvényközpontra, valamint a szigethalmi 
Vadmentő Központ életébe is betekintettek. 

Az este folyamán lengyel barátaink, va-
lamint Fáki László polgármester, Nagy 
Viktor alpolgármester, Lang Mónika, a Vá-
rosi Szabadidőközpont intézményvezetője, 
és Domonkos István testvérvárosi kapcso-
lattartó megbeszélték az idei programokat. 

Legközelebb a lengyel Pamparampa 
együttes Liszka Dávid vezetésével lesz a Placc 
rendezvényközpont vendége, akik a Crazy 
Little Queen – Queen Tribute zenekarral 
lépnek fel közösen, május 20-án szombaton. 

Domonkos István 

Nagykorú lett a testvérvárosi együttműködés
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2023. március 15-én a hideg, már-már 
viharos szélben szép számú megem-
lékező gyűlt össze a szigethalmi Dísz 

téren. A Himnusz közös eléneklése után 
dr. Heil Kristóf Mihály jogtörténész ün-
nepi beszédét hallgathatta meg a közön-
ség, majd Kenesei-Holics Réka (Kazinczy 

és Kaleidoszkóp díjas versmondó) és fia 
Kenesei Ákos (az Operaház gyermek-
kórusának tagja) és a Sziget Néptánc 
Egyesület közös műsorát láthatták az 
ünneplők, akik az előadás végén együtt 
énekelték el a Szózatot. A helyi intéz-
mények, pártok és civil szervezetek 

képviselői, a Vitéz Mikecz Kálmán Hon-
véd és Huszár Hagyományőrző Egyesület 
katonai tiszteletadása mellett helyezték el 
koszorúikat az 1848-as emlékműnél. 

Az ünnepségről készült fotót Fejes 
János készítette lapunk számára. 

-nv- 

Polgármesteri Hivatal 06-24-403-656, 06-24-403-657,  
06-24-403-658, 06-24-403-659, 06-24-403-660. 
Ügyfélfogadási rend: hétfő 8-12.00 és 13.00-18.00; szerda 8-12 és 
13.00-16.00, péntek: 8-11,30 

Egészségház telefonszámok 

Háziorvosok: 06-24/403-654 

Dr. Horváth Nikoletta                      mellék: 102 
Dr. Csipán Zoltán                              mellék: 103 
Dr. Molnár Julianna                          mellék: 103 
Dr. Kővári Éva                                    mellék: 104 
Dr. Waldhausel Ágnes                      mellék: 104 

Fogászat                                               mellék: 105 
Dr. Ammo Ahmad                            mellék: 106 
Dr. Kővári Gábor                                mellék: 108 
Dr. Lakner Dezső                               mellék: 108 
Védőnők                                               mellék: 111 

Védőnők: 06-24/222-375 

Fogászat: 06-24/222-385 (Dr. Balogh Béla, Dr. Kóczah Judit) 

Háziorvosok mobiltelefonszámok: 
Dr. Csipán Zoltán                              06-70/450-4059 
Dr. Molnár Julianna                          06-30/787-4648 
Dr. Kővári Éva                                    06-70/382-9223 
Dr. Waldhausel Ágnes                      06-70/433-7115 
Dr. Ammo Ahmad                            06-70/882-8599 
Dr. Horváth Nikoletta                      06-30/799-3683 
Dr. Kővári Gábor gyermekorvos   06-30/9411-654, 70-375-9845 
Dr. Lakner Dezső gyermekorvos   06-70/375-9630 
Dr. Kóczah Judit fogorvos                06-70/382-9536 
Dr. Balogh Béla fogorvos                 06-70/382-6599 

Orvosi ügyelet: 06-24/405-405 
Mentők: 104 
Gyártelepi Szakorvosi Rendelőintézet: 06-24/524-120;  
06-24/524-165; 06-24/524-166  
Posta: 06-24-538-470 
Nyitvatartás: hétfő 8-19, kedd, szerda, csütörtök 8-18, péntek 8-17. 

Gyepmester: Herczig József 06-20-964-3025 

MVM ügyfeleit Szigetszentmiklós-Gyártelepen, a volt Lordok há-
zában fogadja az alábbi napokon: hétfő 14-18, csütörtök 8-12, 
(kedd, szerda, péntek zárva.) Telefon: 06-40-38-38-38

Közvilágítási hibák bejelentése: közvilagitas@szigethalom.hu 

TIGÁZ Zrt. ügyfeleit a Szigetszentmiklósi 1. sz Postán (nagy posta) 
fogadja az alábbi napokon és időben: kedd 8-12, csütörtök 14-18. 
Levelezési cím: Szigetszentmiklós, Gyári út 9. 
Telefonszám: 06-24-525-900 
Hátralék ügyintézés: 06-24-525-907, fax: 06-24-367-705. 

Fővárosi Vízművek: (Budapest, XIII. Váci út 23.) Dunaparti lakók 
részére csak vízszolgáltatással kapcsolatos ügyintézés: 
Telefon: 06-1-247-777 (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) 

Tűzoltóság 06-24-525-300 

Hulladékszállítás: ARIES Nonprofit Kft.: 2310 Szigetszentmiklós, 
Határ utca 12-14. 
Telefon: 06-24-367-161. 
Ügyfélfogadás a Szigethalmi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgála-
tán minden hétfőn 15-17 óra között. 

Szigethalmi Polgárőr Egyesület 
Székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos utca 10. 
Segélyhívó: Lőrincz József 06-30-984-4403 
Facebook: Szigethalmi Polgárőrség 
E-mail: szigethalmipolgarorok@gmail.com 

Kéményseprő ügyintézés telefon: 1818 
Telephely: Érd, telefon: 06-40-918-025, 06-23-524-570 

Pest Megyei Katasztrófavédelem 
2045 Törökbálint, Raktárvárosi u. 1. 
Telefon: 06-23-524-570 
E-mail: kemenysepro.pest@katved.gov.hu 

Intézmények: 
Szivárvány Bölcsőde, 2315 Szigethalom, Rákóczi utca 149. 
Telefon: 06-24-402-071 
Honlap: www.nobilishuman.hu 

Négyszínvirág Óvoda, 2315 Szigethalom, Rákóczi utca 145. 
Telefon: 06-24-407-609 
Honlap: https://negyszinvirag-ovda-szigethalom.webnode.hu/

Szigethalmi Szent István Általános Iskola, 2315 Szigethalom, 
Szabadkai utca 64. 
Telefonszám: 06-24-407-608 
Honlap: http://szentistvan.shp.hu/ 

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola, 2315 Szigethalom, 
Thököly utca 37. 
Telefon: 24-400-621 
Honlap: www.szechenyi-iskola.hu 

Hegedüs Géza Városi Könyvtár, 2315 Szigethalom, József Attila 
utca 59. 
Telefon: 06-24-514-810 
Nyitvatartás: kedd, csütörtök: 10-18; szerda, péntek: 8-16;  
Szo: 9-13; hétfő: zárva 
Honlap: www.hgvk.hu/ 

Városi Szabadidőközpont 2315 Szigethalom, Sport utca 4. 
Telefon: 06-24-889-229, 06-70-379-6356 
Honlap: vszk.eu 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, 2315 Szigethalom,  
József Attila utca 49. 
Telefon: 70-430-3621 
Honlap: http://www.nobilishuman.hu 

Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény, 2315 Szigethalom, 
Rákóczi utca 147. 
Telefonszám: 06-24-404-573 
Honlap: www.szeni22.hu 

Nebuló Közétkeztetési Intézmény,  
Ügyintézés helye: 2315 Szigethalom, Móra Ferenc utca 1. I. emelet 2. 
Email: nebulo@szigethalom.hu 

Víz- és csatornaszolgáltatással kapcsolatos ügyintézés  
Szigethalmon: DPMV Zrt. 
Személyes ügyfélszolgálati iroda: 2315 Taksony, Rákóczi utca 2/B. 
Telefonszám: 06-29-340-010. Hibabejelentés: 06-70-682-7546 
Ügyfélfogadási idő: hétfő 12-16, szerda 8-18 
Az irodában a készpénzforgalom megszűnt, számlabefizetés kizá-
rólag bankkártyával lehetséges! 
Honlap: www.dpmv.hu 

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

Közérdekű telefonszámok

1848-as szabadságharcra emlékezve1848-as szabadságharcra emlékezve
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Tisztelt lakosok! Ezúton szeretnénk tájé-
koztatni Önöket, hogy az „Aries” Non-
profit Kft. Kommunális egysége 2023. 

áprilisában a szelektív hulladék begyűjtését az 
alábbiak szerint ütemezi. 

Szelektíven gyűjtött műanyag (PET és 
HDPE) és fém (üdítő és sörös doboz) elszál-
lítása: 15. hét április 10 – 14.  •  17. hét április 
24 – 28. 

2023. április 10. (hétfő)  munkaszüneti nap, 
a hétfői napon esedékes hulladék elszállítása 
2023.04.08-án, szombaton történik 

Szelektíven gyűjtött papírhulladék elszál-
lítása: 14. hét április 3 – 7. 

2023. április 7-én a hulladék elszállításának 
rendjében nem lesz változás. 

Zöldhulladék begyűjtése: Április 28-án, 
pénteken 14:30-17:30 óra között a Rákóczi u. 
147. sz. alatt található Egyesített Népjóléti In-
tézménynél (egykori laktanya területén) kihe-
lyezett konténerekben vagy hulladékgyűjtő cél-
gépekben díjmentesen elhelyezhető. Felhívjuk 
azonban figyelmüket, hogy ez továbbra is csak 
az Aries Kft.-nél is megvásárolható, biológia-
ilag lebomló zöldhulladékos zsákban tehető 
meg. A szolgáltatás igénybevételére csak sziget-
halmi lakosok jogosultak, ezért lakcímkártyáját 
kérni fogják. 

Házhoz menő zöldhulladék elszállítása: 
2023. év májusában az „ARIES” Kft. az alábbi 

időszakban végzi Szigethalom területén a ház-
tartásokban keletkező zöldhulladék házhoz 
menő rendszerben történő begyűjtését: 
• 2023. május 1 – 5-ig (a rendes hulladékszál-

lítás napján) 
• 2023. május 1-e (hétfő) munkaszüneti nap, a

hétfői napon esedékes hulladék elszállítása 
2023. április 29-én, szombaton történik 

A rendeleti előírásokkal összhangban a zsá-
kolható zöldhulladék elszállítása kizárólag az 
„ARIES" NKft. ügyfélszolgálatán, és a cégünk-
kel szerződésben álló üzletekben forgalmazott 
biológiailag lebomló, átlátszó, zöld színű 
Aries felirattal rendelkező, 110 liter űrtartal-
mú biohulladék gyűjtő zsák alkalmazásával 
történik. Továbbá az ágakat, gallyakat egy 
méteres darabokban kötegelve kérjük kihe-
lyezni. 

A fentieken túl lehetőség van a lakosság szá-
mára a zöldhulladék kukaedényzetben történő 
gyűjtésére, mely célra kizárólag 120 l-es Barna 
színű, vagy „Zöldhulladék” felirattal ellátott 
kukák alkalmazhatóak. Ez esetben a gyűjtőedé-
nyeket az ingatlantulajdonosoknak kell besze-
rezniük. Felhívjuk figyelmüket továbbá, hogy 
amennyiben ilyen kukát kívánnak használni, azt 
előzetesen jelenteni kell az Aries Kft. felé! 

Megértésüket és együttműködésüket kö-
szönjük. 

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

A hulladékszállítás rendje Fogadóórák

Idén tavasszal már másodszor szedtünk 
szemetet a Tököl Parkerdőben.  Tavaly ta-
vasszal indult a kezdeményezés, ami na-

gyon sikeresnek bizonyult, hiszen ebben az év-
ben már több mint hetven önkéntes résztvevője 
volt ennek az eseménynek. Az idő is nekünk 
kedvezett, hiszen nagyon szép tavaszi napsü-
tésben került sor a közérdekű takarításra. 

Délelőtt kilenc órakor volt a gyülekező a 
Vadászház utcai erdő bejáratnál, ahol Sztrapkó 
Norbert főszervező ismertette, hogy mi a célja 
a mai összejövetelnek, és előre megköszönte a 
részvételt. Ezután a főerdész, Tóth Péter ismer-
tette a helyszíneket, és kiosztottuk a segédesz-
közöket: kesztyűket, zsákokat. Rövid tájékoz-
tatót követően aztán megkezdődött a munka. 

A területek, melyeket le kellett fedni, az 
erdőben népszerű turista útvonalak voltak el-
sősorban, illetve az erdő széleit érintő utcák, 
utak, melyek a gyalogos, és járművel megkö-

zelíthető részeket foglalták magukba. A részt-
vevők, akik a főerdész által hozott hideg ás-
ványvízzel frissíthették magukat, délig végül 
19 m3 szemetet gyűjtöttek össze. 

A szemétszedés végén a főszervező, 
Sztrapkó Norbert vendégül látta az önkéntes 
segítőket paprikás krumplival, melyet hely-
ben, frissen főztünk. Friss kenyér és sós, vizes 
uborka volt a kínálat a paprikás krumpli mel-
lé, illetve a Karám vendéglő által felajánlott 
üdítők. Köszönjük szépen a segítséget a fő-
zésben: Erdélyi Vendelnek és Tiborcz Eriká-
nak, valamint köszönjük az üdítőket a Karám 
Vendéglő tulajdonosainak. 

Továbbá köszönet az Összefogás Sziget-
halom Egyesületnek, Domonkos Istvánnak, 
Szigethalom Város Önkormányzatának és a 
Tököli Parkerdő dolgozóinak. 

Sztrapkó Norbert 
5.sz. választókörzet képviselője

• Fáki László polgármester április 17. (hétfő) 
14:00-18:00 óra között, előzetes bejelent-
kezés alapján. Bejelentkezni a 
24-403-656, 101 vagy 134 mellék, vagy 
titkar-sag@ szigethalom.hu lehet. 
Helyszíne: Pol-gármesteri Hivatal

• Körmendy Zsófia (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 1. választókerület képvise-
lője. Telefon: +36/20-433-7638.
E-mail: zsofi.kormendy@gmail.com

• Kok-Mermeze Krisztina (Összefogás Szi-
gethalomért Egyesület) 2. választókerület 
képviselője. Telefon: +36/70-334-8916.
E-mail: kokkriszta@gmail.com

• Novákné Kiss Viktória (Összefogás Szi-
gethalomért Egyesület) 3. választókerület 
képviselője. Telefon: +36/20-344-7772.
E-mail:novakne.kissviktoria@gmail. com

• Blum Zoltán (Összefogás Szigethalomért 
Egyesület) 4. választókerület képviselője. 
Telefon: +36/30-688-1384.
E-mail: blum.zoltan@szigethalom.hu

• Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 5. választókerület képvise-
lője. Telefon: +36/20-992-0114.
E-mail: sztrapko@gmail.com

• Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 6. választókerület képvise-
lője. április 24. (hétfő) 18:00-19:00 óra kö-
zött, a SZÉP ABC presszójában. Telefon: 
+36/70-984-8827.
E-mail: suhai.timea@gmail.com

• Török Ilona (Összefogás Szigethalomért 
Egyesület) 7. választókerület képviselője. 
Telefon: +36/70-938-9796.
E-mail: torok.ica001@gmail.com

• Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért 
Egyesület) 8. választókerület képviselője. 
Telefon: +36/30-934-0480

• Tóth József (Fidesz-KDNP).
Telefon: +36/20-947-5366.
E-mail: tothjozsef58@gmail.com

• Adorjánné Csapó Gyöngyi (Fidesz-KDNP). 
Telefon: +36/70-331-9904.
E-mail: csapogyongyi@freemail.hu

• Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP). 
Telefon: +36/30-952-3346.
E-mail: molnars@pr.hu

Szemétszedés a Tököli ParkerdőbenSzemétszedés a Tököli Parkerdőben
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Hagyományos szigettakarítás

A Duna sziget apraja nagyja immár 
több mint 20 éve márciusi szombat 
délelőtt összejönnek, és rendbe te-

szik a sziget bejáratát, a játszóteret, a régi 
kikötő és a lagúna környékét. A hosszú 
évek alatt Dörfler Robi bácsi és Mezey Dé-
nes szervezték a takarítást, de immár átad-
ták a stafétát a fiatalabbaknak, de szívesen 

mentek segíteni. Jó volt látni, hogy az ifjú 
csemeték is szorgosan segítettek a felnőt-
teknek. Örömmel csatlakoztak az új lakók 
is a remek csapathoz, hogy szebbé tegyék a 
környezetüket. Még Szigetszentmiklósról is 
eljött egy család, hogy segédkezzenek a szi-
get szebbé tételében. 

Ehhez a naphoz csatlakozva még két 
helyszínen volt szemétszedés és takarítás.  

Sztrapkó Norbert képviselő vezetésével 
a Tököli parkerdő nagy részét tették rend-
be, ahová több mint hetven lakos csatlako-
zott. 

Török Ilona képviselő asszony, Tarjányi 
Csilla és Erzsike néni segítségével a Duna-

parti játszó teret varázsoltuk szebbé, szor-
gos kis kezek segítettek a sok falevél zsáko-
lásánál, egy apuka pedig segítségünkre volt 
a szállításában. 

Majd a játszótéri munka végeztével a 
Fehér Gém Üdülőben Török Ilonával, Me-
zey Katikával és Gyulai Péter gondnokkal 
finom paprikás krumplit főztünk a megfá-
radt segítőknek, amelyet vidám hangulat-
ban fogyasztottunk el. 

Nagyon köszönjük a Karám Vendéglő-
nek az üdítő és az ásványvíz felajánlását. 

Az önkormányzatnak az Összefogás 
Szigethalomért Egyesületnek a zsákokat, és 
a rengeteg összegyűjtött szemét és a zöld-
hulladék elszállítását. 

Büszkeség tölt el, hogy városunkban 
egyre többen szeretnék szebbé és tisztábbá 
varázsolni a környezetüket. 

Azonban legjobban annak örülne min-
denki, ha nem hordanák ki a szemetet az 
emberek az erdőbe, a zöldfelületekre, és 
csak bográcsozni, kötetlen, vidáman be-
szélgetésekre jöhetnénk össze ilyen sokan. 

Köszönöm mindenkinek az önzetlen, 
kitartó és példa értékű munkáját. 

Suhai-Réfi Tímea 
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Jeles napok 
A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta április 11-én, József Attila 
születésnapján ünneplik. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi elő-
adóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és -versenyekkel tiszte-
legnek a magyar líra előtt.] A rendezvényeken klasszikus és kortárs költők 
versei egyaránt szerepelnek. Gyakran diákok, vagy éppen a ma is élő szerzők 
tolmácsolják a költeményeket. Az ünnepnapon jellemzően irodalmi előadó-
esteket, könyvbemutatókat, költőtalálkozókat, szavalóversenyeket rendeznek. 
Egyes vendéglátóhelyeken ezen a napon verssel is lehet fizetni a kávéért. 
Néhány nevezetes esemény:  
• 2010 óta tartanak versmaratont, ahol száz szerző olvassa fel verseit.  
• 2016-ban Iain Lindsay magyararországi brit nagykövet József Attila Tavasz 
van! Gyönyörű című versét szavalta el egy videóüzenetben, 2019-ben pedig 
Nemes Nagy Ágnes Iskola című versét adta elő a Baár-Madas Református 
Gimnáziumban.  
 
A Föld napja (április 22.) alkalmából különféle eseményeket rendeznek vi-
lágszerte, melyekkel felhívják a figyelmet a Föld természeti környezetének 
megóvására. A napot 175 országban tartják, Magyarországon 1990 óta ren-
dezik meg. 2009-ben Evo Morales bolíviai elnök kezdeményezésére az ENSZ 
április 22-ét a Földanya Nemzetközi Napjává nyilvánította.  
Az ötletet John McConnell vetette fel 1969-ben egy UNESCO konferencián, 
San Franciscóban. A Föld napját első ízben 1970. március 21-én tartották, 
ami az északi féltekén a tavasz első napja. 
Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató 22-én mozgalmat indított a Föld vé-
delmében, és megalapította az Earth Day Network-ot (=Föld Napja Hálózat). 
Azóta az alternatív energiaforrások kutatója és szakértője lett. Már mozgal-
mának megindításakor több mint 25 millió amerikai állt mögé, ma pedig szin-
te az egész Földre kiterjed az általa kezdeményezett mozgalom. Ezernél több 
szervezet vesz részt benne. 
A Föld napja mozgalom egyik jelmondata: „Ki mondta, hogy nem tudod 
megváltoztatni a világot?” 

forrás: Wikipédia 
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2023. március 3-án Fáki László polgár-
mester, valamint az Összefogás Szigetha-
lomért Egyesület további tagjai több mint 
300 palacsintát sütöttek a Szigethalom 
Egyesített Népjóléti Intézmény lakóinak, 
ellátottjainak, dolgozóinak, valamint a 
résztvevő hozzátartozóknak. Az esemény 
célja, a nemzetközi palacsintanapok alkal-
mát megragadva, az idősek és fogyatékkal 

élők közösségi életének támogatása volt. 
A rendezvényt kora délutáni kezdődött, 
melynek köszönhetően gyönyörű napsü-
téses, szabadtéri programnak örülhettek a 
lakók. A palacsinták sátor alatt, vidám ze-
nés hangulatban készültek négy különbö-
ző ízesítéssel. Természetesen az ünnepség 
végére minden palacsinta gyorsan gazdára 
talált. 

Az egyesület tagjai továbbra is bíznak 
abban, hogy hasonló kezdeményezéseik-
kel javíthatják a helyi közösségeket, és se-
gíthetnek abban, hogy az emberek kap-
csolatot teremtsenek egymás között, hi-
szen nincs nagyobb ajándék egy jó szónál, 
egy kedves cselekedetnél. 

PPalacsintát a világ minden részét készítenek, így minden nemzetnek van sajátalacsintát a világ minden részét készítenek, így minden nemzetnek van saját  
palacsintája, vannak egyedi receptjei. A népszerű ételnek, így nem véletlen,palacsintája, vannak egyedi receptjei. A népszerű ételnek, így nem véletlen,  
hogy már világnapja is született a naptárban. Ehhez különféle népszokásokhogy már világnapja is született a naptárban. Ehhez különféle népszokások  

kapcsolódnak, ilyenkor fesztiválokat vagy eseményeket szerveznek. kapcsolódnak, ilyenkor fesztiválokat vagy eseményeket szerveznek. 

Nemzetközi palacsintanapok az idősek otthonában
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Az első látogatásom a FONI-ban 
Mikulás alkalmával volt, és mély 
benyomást tett rám. Sokan tudják, 

hogy a legnagyobb lányunk Down szind-
rómával született, mely miatt középsúlyos 
értelmi fogyatékos. Ez addig teljesen új te-
rep volt nekünk, sok új tapasztalatot hozott 
az életünkbe, és azóta más szemmel nézem 
a különféle fogyatékossággal élő embereket 
is. Amikor először mentem a FONI-ba, 
megfogott az a jó hangulat, ami ott ural-
kodik, és nagyon jól esett, hogy ismeretle-
nül is mindenki kedvesen fogadott, így 
nagy örömmel vártam a farsangot. Február 
24-én izgatottan készülődtem, mert ismét 

a Csengettyű Bábcsoport munkáját segít-
hettem. Többször láttam már őket szerepel-
ni, és mindig elvarázsol az a profizmus, 
amivel a közönséghez állnak. Itt pedig a 
leghálásabb közönséggel volt dolgunk, él-
vezték az előadás minden egyes pillanatát, 
együtt éltek a szereplőkkel, szívből druk-
koltak, nevettek a produkción. Ez alkalom-
mal Marin Erika tanulságos meséjét láthat-
ták a barátságos pókról. A program máso-
dik részében a Szufla szervezésében és 
Sztrapkó Norbert irányításával elkezdődtek 
a farsangi ügyességi játékok. Három csapat 
versengett egymással, végül az 1. helyezett 

az Audi, a 2. a Rudolf, a 3. pedig a Sziget-
halmi Betyárok lett. Előkerültek a jelme-
zek, és jókedvű ünneplés kerekedett. Ki 
szeretném emelni Bálintné Emike, Egyed 
Katalin, Ferenczi Krisztina és Károlyiné 
Szabó Piroska segítségét, munkájuk, támo-
gatásuk nélkülözhetetlen volt ezen a na-
pon. A nap fényét emelte az ajándékba ho-
zott sütemény, kávé, csoki és narancs is. 
Büszkeséggel tölt el, hogy részt vehettem 
ezen a programon, köszönöm a lehetősé-
get, és már várom a következő eseményt! 

Körmendy Zsófia az 1. választókerület 
képviselője

Farsang a FONI-ban
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SZIGET  
ZÁRSZERVIZ 

Ajtózárak, ablakvasalatok, 
erkélyajtók szakszerű javítása. 

Cseréje olcsón, garanciával! 

06-70-701-78-43 
Javítás vagy csere esetén  

a kiszállás ingyenes! 
www.szigetzarszerviz.hu

Novák Sándor rendőr alezredes 47 éves, 
1996. óta rendőr, végigjárta a ranglét-
rát, járőrként kezdte. 2022. augusztus 

3-án került a Szigetszentmiklósi Rendőrkapi-
tányság élére megbízott kapitányságvezetőnek, 
majd 2023. március 1-jei hatállyal kinevezték a 
beosztásba. 

Hogyan kezdődött? Ha jobban belegondolunk 
minden második gyerek rendőr akar lenni… : 

Valahogy ez nálam másként alakult, mint a 
többi gyereknél, mivel soha nem gondolkodtam 
azon, hogy rendőr, vagy tűzoltó legyek. Úgy ala-
kult, hogy gépgyártás-technológiát tanultam 
egy budapesti technikumban, amely öt éves 
képzés volt. 19 évesen volt egy-két osztálytár-
sam, akik javasolták, legyünk rendőrök. Ez ak-
kor jó ötletnek tűnt, semmit nem tudtam a 
rendőrségről, de jelentkeztem a Rendőr Szak-
középiskolába, ahová felvettek. Érdekes módon, 
végül a többiek nem jelentkeztek, a társaságból 
egyedül én lettem rendőr. 

Akkor ezek szerint nem családi tradíció a 
rendőri hivatás? 

Nem, előttem senki nem volt a családban, 
aki egyenruhába bújt volna, én vagyok az első. 

Hogyan fogadták a családban a döntést? 
Úgy emlékszem, hogy a szüleim örültek, és 

támogattak. Amikor kijött hozzánk Kovács Laci 
bácsi, a helyi körzeti megbízott környezettanul-
mányra (előzetesen felmérte a családi helyze-
tünket, életünket, azaz lekáderezett), az nagyon 
sokat jelentett a lakókörnyezetemben is. Gya-
korlatilag mindenki büszke volt, hogy a testü-
lethez fogok tartozni. 

Ott tartottunk, hogy sikeres felvételi, hogyan 
alakultak tovább a dolgok? 

Fiatalemberként, 1995 szeptemberében 
kezdtem meg a rendőri tanulmányaimat, ak-
koriban a kétéves képzés második felében már 
hivatásos állományba kerültünk, tehát 1996 
óta vagyok hivatásos, ekkor lettem próbaidős 
rendőr őrmester. Az iskola elvégzése után, 1997-
ben a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányságra 
kerültem, ahol járőr, később járőrvezető, majd 
bűnügyi nyomozó lettem. 2002-ben diplo-
máztam a Rendőrtiszti Főiskolán, és a tiszti 
(hadnagyi) kinevezésemmel párhuzamosan 
kerültem vizsgálói beosztásba. Majd jöttek a 
ranglétra következő fokai: alosztályvezető, 
őrsparancsnok, majd bűnügyi osztályvezető. 
2015-től egy rövid időre átpártoltam a BRFK-
ra (Budapesti Rendőr-főkapitányság), a csepeli 
kapitányságon voltam bűnügyi osztályvezető, 
majd a XIII. kerületi kapitányságon folytattam 
kapitányságvezető-helyettesként. 2018 októbe-
rétől – egy rövid ideig – a Készenléti Rendőrség 
Kiemelt Ügyeket Felderítő Főosztályán dolgoz-
tam, és itt jöttem rá, hogy számomra a „helyi 
zsaru” szerepkör az igazi, az az én valódi kö-
zegem, abban érzem magam a legjobban és a 
legkomfortosabban. Visszakanyarodtam hát 
Szigetszentmiklósra, majd 2021-ben tettem 
egy kis kitérőt Érdre, ahol kapitányságvezető-
helyettesi beosztás betöltésére kértek fel, végül 
2022 nyarán hazatértem. 

Ha már „helyi zsaru”, beszélgessünk egy ki-
csit Szigethalomról és Novák Sándorról… 

Mit is mondhatnék? Szigethalmon szület-
tem, itt nőttem fel, 2015-ig Szigethalmon éltem, 
már a nagyapám is idevalósi volt. Bár jelenleg 
Szigetszentmiklóson lakom, mindig is szigethal-
minak, hovatovább Csepel-szigetinek éreztem, 
érzem magam. Szigethalmon, a Szabadkai úton 
jártam óvodába, a település összes sulijában 
koptattam a padot: a József Attila utcában, a 
Szabadkai úton, és az akkor, újonnan épült Thö-
köly úti iskolában is. Focizni is ott kezdtem, a 
szigethalmi csapatban. 

Akkor felmerül a következő kérdés: Sport? 
Természetesen továbbra is a foci, de érthető 

okokból ma már korántsem jut annyi idő rá, 
mint korábban, hiszen a mi munkánk napi 24 
órából áll, az év minden napján. Ettől függetle-

nül igyekszem néha stoplist húzni, és kergetni, 
sőt utolérni a bőrt. 

Még néhány egyszavas kérdés: Hobby? 
Csak a foci! – kiegészülve némi, kevésbé 

mozgásigényes, az érettebb korosztálynak szánt 
lábtenisszel. Mára ugyan a második helyre szo-
rult, mert megelőzte a családom, a feleségem és 
a gyermekeim. 

Zene? 
Minden, ami a fülem szerint jó. Nincsenek 

műfajbeli korlátaim, könnyűzenét éppúgy hall-
gatok, mint alkalmanként komolyzenét. 

Kedvenc étel? 
Gondolkodás nélkül állítom, hogy a pala-

csinta! Akár Gombóc Artúr a csokoládéval, úgy 
vagyok én a palacsintával: legyen üres, vagy töl-
tött, húsos, lekváros, kakaós, édes, vagy sós, lyu-
kas, szögletes, vagy éppen kerek… 

No, akkor ez kapóra jön egy meghívásra, hi-
szen az összes nagyobb városi rendezvényen, az 
Összefogás Szigethalomért egyesület több száz 
palacsintát süt az egybegyűlteknek. Szeretettel 
látjuk, a legközelebbi alkalommal legyen a ven-
dégünk!  

Egy utolsó kérdés. Milyen rendőrséget várha-
tunk a jövőben, szűkebb környezetünkben? 

Olyat, amelyik az itt élőkért dolgozik min-
den áldott nap, szem előtt tartva az állampolgá-
rok és vagyonaik biztonságának megóvását és 
garantálását. Akikhez bármikor bizalommal 
fordulhatnak, bármilyen probléma esetén. Tud-
niuk kell, ha segítségre szorulnak, bátran és ösz-
tönösen hívjanak minket! 

Ezen kívül kölcsönös tiszteleten alapuló, 
együttműködő viszony kialakítására törekszem 
a társadalom képviselőivel, a gazdasági szerve-
zetekkel és a társszervekkel is. Fontosnak tartom 
az oktatási intézményekkel történő munkakap-
csolat kialakítását, fenntartását és megerősítését 
ugyanúgy, mint a gyermekek bűn-, és baleset-
megelőzési oktatását, ismereteik bővítését, 
szemléletük alakítását. 

Ott vagyunk és leszünk, ha szükség van 
ránk Önökért, az Önök biztonságáért dolgo-
zunk. 

Megköszönve a beszélgetést, sok sikert kívá-
nunk munkájához!  

Nagy Viktor  
alpolgármester

Látogatóban Novák Sándor szigetszentmiklósi rendőrkapitánynál 
avagy kötetlen beszélgetés egy „helyi zsaruval”

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: 8.00-16.00 
Minőségi szolgáltatás, elérhető áron, már 32 éve!  

www.megoldasszerviz.hu

Szigetszentmiklós, Tököli u. 33. – Bajcsy-Zs. u. sarok.  Telefon: 06-24/441-725
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Fenntarthatóság, de hogyan? 
„Miután reggel gondosan rendbe szedte ma-
gát az ember, gondosan rendbe kell szednie 
a bolygóját is.” Antoine de Saint-Exupéry 

 
Mit is jelent a fenntarthatóság? Azt, 

hogy a jövőben is lesz, és öröm lesz élni a 
Földön minden élőlény számára. 

A gyermekek kíváncsisága határtalan, 
rajtunk, felnőtteken múlik, hogy a vilá-
gunkból mit, és hogyan mutatunk meg. 

Rajtunk, felnőtteken múlik, hogy a 
fenntarthatóság fogalmát hogyan is csem-
pésszük be a mindennapokba. 

Miről is beszélhetünk csemetéinknek, 
de még jobb, ha a cselekedeteinkkel mutat-
juk is: 

- Védjük a természetet, ami körülvesz 
bennünket. Nem dobáljuk el a szemetet. Az 
állatokat, növényeket megóvjuk, nem tör-
deljük le a felénk hajló ágakat. 

- Ne pazaroljunk! Például, feleslegesen 
ne folyassuk a csapból a vizet. Mindenből 
csak annyit vegyünk el, amire valóban 
szükségünk van. Vonatkozik ez az ételre is. 
Szomorú látvány az útszélén eldobált 
szendvicsek maradéka. 

Ami elromlott, lehet, hogy javítható is? 
Elromlott játékok, tönkrement eszközök le-
hetséges, hogy egy kis kreativitással gyó-
gyíthatóak.  

- Irány a természet! Sétáljunk nagyokat 
a gyermekekkel, nem szükséges mindig au-
tóval közlekedni. És a séták alkalmával 
nagyszerű felfedezéseket lehet tenni. Meg-
ismerkedhetnek a növények neveivel, hasz-
nosságukkal, az állatok búvóhelyeivel. 

- Veteményezzünk együtt a gyermekek-
kel. A saját konyhakert különleges élmény 
nyújt. Megtanítja, hogy élelmiszereket nem 
csak a boltban vásárolhatunk, hanem ké-

pesek vagyunk önmagunk ellátására. Ráa-
dásul felelősségvállalásra is nevel a kert kö-
zös gondozása.  

- Veteményezzünk méhecske-hotelt. A 
méhek nagyszerű, és nélkülözhetetlen 
munkájáról beszélhetünk gyermekeinknek, 
arról, hogy nélkülük nem lenne termés. 

- Gyűjtsünk szelektíven! Az általunk 
már nem használt hulladékok újrahaszno-
síthatóak, így kevesebb szemét borítja a 
környezetünket. 

Csak egy kis ízelítő, hogy a fenntartha-
tóság fogalmát hogyan hozhatjuk közelebb, 
hogyan csempészhetjük be a hétköznapja-
inkba. Igen, ez a felnőttektől is szemlélet-
váltást követel. Egy kis odafigyeléssel, ön-
kontrollal nem is olyan lehetetlen kihívás. 

Holczhauser Zsuzsanna 
óvodapedagógus, mentálhigiénés 

szakember

Meghívó szülői fórumra 

A Szigethalmi Szent István Általános 
Iskola szülői fórumot szervez, 
melyre tisztelettel meghívja a leen-

dő első osztályos gyermekek szüleit. 
A rendezvényen tájékoztatást kapnak: 
- a beiskolázással kapcsolatos jogszabá-

lyokról 
- a beiskolázási eljárásról 

- a leendő elsős tanító nénikről 
- iskolánk életéről  
- a hitoktatásról. 
Jelen lesznek: az egyházak képviselői, az is-
kola vezetői, leendő elsős tanítók. 
Időpont: 2023. április 12. 17.00 óra 
Helyszín: Szigethalom, József Attila u. 47. 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
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Erasmus+ a Szent Istvánban

A harmadik Erasmus+ pályázat 
2020. 09. 01-én indult, amiben is-
kolánk részt vesz. Az eredetileg 

huszonnégy hónapos pályázatot a világjár-
vány miatt egy évvel meghosszabbították.  

A projekt fő témái: kommunikáció és 
az IKT készségek fejlesztése, interkulturális 
európai tudatosság kialakítása, kreativitás, 
önkifejezés megvalósítása, ill. a tanulók 

motiváltabbá tétele újszerű feladatok alkal-
mazásával.  

Hat ország diákjai és tanárai alkotják a 
csapatot: Szlovénia (koordinátor), Török-
ország, Spanyolország, Svédország, Észtor-
szág és Magyarország. 

Eddig egy tanári találkozó volt (Szlové-
niában), ahol a programtervezetet alakítot-
tuk ki, és négy mobilitás diákokkal, Észt-, 
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Spanyol- és Svédországban, végül március 
második hetében nálunk.  

Magyar mobilitás témája a művészetek 
voltak. Hétfőn az iskolában köszöntöttük 
a külföldi diákokat és tanárokat egy mű-
sorral, majd Németh Leila intézményveze-

tő és Fáki László polgármester tartott be-
szédet. A fenntartót dr. Pálos Annamária 
képviselte. 

A mobilitás keretén belül a diákok 
nemcsak saját országuk művészetét mutat-
ták be, hanem a többi ország egy-egy mű-
vészét is. Délután táncház volt, magyar tán-
cokat tanultak a halásztelki Garabonciás 
Néptáncegyüttes szíves közreműködésével, 
amihez Farkas Zoli és Bandája húzta a talp-
alávalót. A többi napon is változatos prog-
ramokon vettek részt. Betekintést nyertek 
a Nemzeti Táncszínház kulisszái mögé, a 
Budai Várnegyedet egy játékos feladvány-

sorozat teljesítésével barangolták be. Vácott 
megtekintették a Sajdik Ferenc gyűjte-
ményt, ahol rajzot is készíthettek Sajdik stí-
lusában. A szigethalmi Helytörténeti Gyűj-
teményt is meglátogatták, ahol mindenki 
megalkotta a családi címerét. A török csa-
pat kérésére a tervezett programon kívül 
felkerestük Gül Baba türbéjét.  

Mindenki élményekkel gazdagodva tért 
haza az együtt töltött napok után. A projekt 
utolsó találkozója van már csak hátra, a tö-
rökországi találkozó. 

Szél László 
Szigethalmi Szent István Általános Iskola
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Az általános iskola 
első évfolyamára 
történő jelentkezés 

online formájára április 5-
től megnyílik az informati-
kai lehetőség a KRÉTA rendszer felületén 
keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/ 
kezdolap.  

Online jelentkezés esetén a felületre fel 
lehet tölteni a dokumentumok (gyermek 
személyazonosító igazolványa, gyermek 
lakcímkártyája) másolatát, az eredeti doku-
mentumokat, továbbá a 
gyermek születési anya-
könyvi kivonatát és TAJ-
kártyáját április 20-21-én az 
iskolában be kell mutatni.  

A beiratkozás személyesen is megtör-
ténhet az iskolában április 20-án csütör-
tökön 8 órától 18 óráig, és 21-én pénte-
ken 8 órától 17 óráig. A beiratkozáshoz a 
fenti dokumentumok szükségesek. 

A beiskolázással és a beiratkozással 
kapcsolatos további információk az is-

kolánk honlapján (szechenyi-iskola.hu) 
találhatók. Kérdés esetén az alábbi elér-
hetőségeken keressenek bennünket,  
szívesen segítünk: email: szhszechenyi@ 
szechenyi-szhalom.edu.hu; telefon: 06-70/ 
379-2450. 

Szeretettel várjuk a kedves szülőket! 

Idén ünnepeltük az 1848-as forradalom 
175. évfordulóját, ami egybe esik a „Pe-
tőfi 200” emlékévvel is. A Szigethalmi 

Széchenyi István Általános Iskola ötödik A 
és C osztálya, osztályfőnökeik Nyutali Ma-
rianna és Mészáros András pedagógusok 
szervező munkájának köszönhetően nagy-
szabású és rendhagyó megemlékezéssel ké-
szültek az ünnepre. 

Az ünnepségünk a szokványos módon 
az iskolai zászló felvonulásával és a nemzeti 
himnuszunk eléneklésével indult, de már itt 
felkapta a fejét az ünneplő közönség. Isko-

lánk énekkarának és a helyszínen lévők 
énekhangján túl egy mennyei hang is erő-
sítette Kölcsey Ferenc magasztos sorait. Már 
ekkor gyanítani lehetett, hogy különleges 
ünnepi megemlékezésben lesz részünk. A 
műsor hatásos bevezetőjét követően ugyan-
is Banai Sára, a Művészetek Palotájának 
operaénekesnője lépett a pódiumra, és a 
mai egyszerű zenei stílushoz szokott fülek-
nek idegen hangzással ismertette meg isko-
lánk tanulóit. Játékos és könnyed stílusának 
köszönhetően sikerült minket ámulatba ej-
tenie, és érzékeltetnie, mennyivel több ér-

zelmet tud közvetíteni a komolyzene a tar-
talmi mondanivaló eljuttatásában. Hátbor-
zongató volt érzékelni, hogy a prózai vagy 
szokványos énekhang csak mikrofonos erő-
sítéssel tölti be a rendelkezésre álló teret, 
míg az opera mindenféle technikai segítség 
nélkül sokszorosan túlszárnyalja ugyanezt. 
A műsor zenei hátterét a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem hallgatói kamarazene-
karának tehetséges vonósnégyese szolgál-
tatta, akik gyönyörű játékukkal tovább 
emelték a remekül összeállított műsor szín-
vonalát. Az ügyes ötödikes diákok nem 
csak a forradalom pozitív eseményeit vil-
lantották fel számunkra, de felcsendültek 
olyan klasszikusok a kétszáz éve született 
Petőfi Sándortól, mint a Nemzeti Dal vagy 
a Föltámadott a tenger. A kórus és a hallga-
tóság együtt hangoztatta „A magyarok Iste-
nére esküszünk, esküszünk, hogy rabok to-
vább nem leszünk!” refrént, ami bezengte a 
termet. A műsor végén Banai Sára művész-
nő irányításával közösen elénekeltük a 
„Kossuth Lajos azt üzente” kezdetű közis-
mert toborzó nótát, majd a Szózattal zártuk 
az ünnepélyt. Az emlékezésnek ez a formá-
ja, a hangzás, a látvány és a felkészültség 
szenzációs elegye maradandó emléket ha-
gyott a szívünkben és lelkünkben. Ezúton 
is köszönjük az előadóknak, hogy elfogad-
ták meghívásunkat. 

Takács Róbert 
tanár

Komolyzene és nemzeti érzelmek a Széchenyiben

Iskolai beiratkozás
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Ismét egy különleges rendezvénye volt a Szi-
gethalmi Nyugdíjasok Baráti Körének 
2023.03.14-én, kedden délután 14 órától a 

Városi Szabadidőközpontban (Sport utca 4.). 
Köszöntés után kezdésnek a senior öröm tán-

cosok tartottak egy vidám bemutatót Mermeze 
Klárika oktató vezetésével, még a nyugdíjas tár-
saimat is bevonták a táncba, ami igazán jól sike-
rült, sok nevetéssel ért véget. 

Ezután következett a „Légy vidám, így élni jó” 
című műsor. Meghívott vendégünk a Nagypapák 
együttese és Gyöngyösi Szabó Katalin szerző és 
előadó volt, aki remek, Heltai Jenő írásokat olvasott 
fel, vidám verseivel csalt mosolyt az arcunkra. 

Szecsődi György zenész jóvoltából egy világ 
körüli utazáson vettünk részt, különböző orszá-
gok hangulatait hozta el dallamos világával. 

Kis szünet után elkezdődött a táncos mula-
tozás, majd tombolahúzással ért véget a rendez-
vény. 

Örömmel, vidámsággal, jókedvvel töltöttünk 
el egy délutánt. Ha te is szeretnél közénk jönni 
megteheted, minden páratlan héten kedden dél-
után 14 órakor jövünk össze. Ne habozz, gyere 
közénk, érezd te is jól magad!!! 

Találkozunk a Sport utca 4-ben! 
Pozsgai Lászlóné (06/70-977-5698) 

„LÉGY VIDÁM, ÍGY ÉLNI JÓ”
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Támogassa könyvtárunkat!Támogassa könyvtárunkat!  
Kedves lakosok, olvasóink ésKedves lakosok, olvasóink és  
adakozóink! Hálásan köszönjükadakozóink! Hálásan köszönjük  
önöknek az elmúlt három évönöknek az elmúlt három év
ben felajánlott adóösszeget,ben felajánlott adóösszeget,  
melyet az új olvasószolgálatimelyet az új olvasószolgálati  
pultunk készítésére fordítotpultunk készítésére fordítot
tunk. A 20202022. adóév kötunk. A 20202022. adóév kö
zött felajánlott összeg, összesenzött felajánlott összeg, összesen  
1.751.389,Ft.  Kérjük, továbbra1.751.389,Ft.  Kérjük, továbbra  
is személyi jövedelemadójukis személyi jövedelemadójuk  
1%val szíveskedjenek támogat1%val szíveskedjenek támogat
ni a Hegedüs Géza Városi Könyv ni a Hegedüs Géza Városi Könyv 
tárat! Köszönjük!tárat! Köszönjük!  

Adószámunk: Adószámunk:   
1 6 7 9 5 0 2 8 – 1 – 1 31 6 7 9 5 0 2 8 – 1 – 1 3  

Horváth Zsolt könyvtárigazgatóHorváth Zsolt könyvtárigazgató    
és munkatársaiés munkatársai

  

  

Könyvtári programok, 
2023. április 
•  Kisbogár zenés foglalkozás péntekenként 10 

órakor (04.14; 04.21; 04.28.) 
•  Kisbogár Zeneovi 04. 15-én 10 órakor 
•  Kezdő Pilates Borókával keddenként 8.40-től 

9.40-ig (04.04; 04.11; 04.18; 04.25) 
•  Cseperedő-Fejlesztő Klub Borókával kedden-

ként 10 órakor (04.04; 04.11; 04.18; 04.25) 
•  Mesekuckó (kézműves foglalkozással egybe-

kötve): 04. 01., szombat 10 óra, témája: „Hús-
vét” (Előzetes regisztrációhoz kötött rendez-
vény).  

•  Gyerekjóga csütörtökönként 16 órától (04.06; 
04.13; 04.20; 04.27) 

•  Sakk szombatonként 10.30-kor (04.01; 04.15; 
04.22; 04.29) 

•  Városi Szavalóverseny 1-2. osztályos korcso-
portnak 04. 03-án 14 órakor 

•  Városi Szavalóverseny óvodásoknak 04. 03-án 
16 órakor 

•  Városi Szavalóverseny 3-4., 5-6., 7-8. osztályo-
soknak, felnőtteknek 04. 17-én 14 órakor 

•  Janikovszky Éva-emlékkiállítás: április 20–tól 
május 4-ig. A kiállítás nyitvatartási időben meg-
tekinthető a könyvtár rendezvénytermében! 

A könyvtár húsvétkor, április 7-én, 8-án  
zárva lesz.  

Nyitás: április 11-én, kedden 10 órakor.  
A könyvtár jelenleg semmilyen adomány könyvet 

nem tud átvenni! Köszönjük megértésüket! 

Pályázók köre: 14 - 99 éves korig. 
Beadható művek száma: 1 db vers vagy 1 db novella 

 
Technikai elvárások: 

A vers/novella maximális terjedelme 3 oldal,  
elektronikus formában, 

melyet Microsoft Word (Times New Roman betűtípus,  
12-es betűméret) dokumentumként a szigethalmi.konyv-

tar@gmail.com címre kérünk beküldeni,  
a tárgy: Vers- és novellaíró pályázat. 

 
Beadási határidő: 2023. április 11.  

(A Költészet napja) 
 

Eredményhirdetés: 2023.április 14. a könyvtár facebook ol-
dalán. 

 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy csak egy, a kiírásnak 

megfelelő művet fogadunk el. A pályázó hozzájárul a pálya-
zata beküldésével, hogy könyvtárunk a műveket saját célra 

szabadon felhasználhatja!

Hegedüs Géza Városi Könyvtár 
vers- és novellaíró pályázatot hirdet  

a Költészet napja alkalmából  
szabadon választott témában

Hegedüs Géza Városi Könyvtár 
vers- és novellaíró pályázatot hirdet  

a Költészet napja alkalmából  
szabadon választott témában
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1. Az erdei kutyasétáltatás során min-
dig vegyük figyelembe, hogy az erdő nem 
csak a miénk: az erdei állatok és a védett 
növények számára élettér az erdő, kutya 
nélküli természetjárók, gyerekek és kerék-
párosok sokasága élvezi kedvencünkkel 
egy időben és ugyanazon területen az erdei 
levegőt. A békés egymás mellett élés érde-
kében mindig tekintsünk úgy a kutyánkra, 
ahogyan az egy másik erdőjáró számára 
megjelenik, vegyük figyelembe a többiek, 
különösen a gyerekek és gyerekes szülők 
szempontjait! 

2. A felelős kutyatartás legfontosabb 
alapszabálya, hogy kutyánk megfelelően 
szocializált, képzett, bármilyen kritikus 
helyzetben visszahívható, illetve fegyelmez-
hető legyen! Engedelmességi alapképzés 
nélküli kutyát póráz nélkül sétáltatni akár 
az erdőben, akár bárhol másutt felelőtlen-
ség, amely kiszámíthatatlan következmé-
nyekkel járhat, továbbá kockára teheti em-
berek és kutyák biztonságát. 

3. Az erdőben kutyát sétáltatva feltétle-
nül tartsuk szem előtt, hogy a kutya raga-
dozó állat. Szabadon elengedve, hosszabb-
rövidebb időre felügyelet nélkül hagyva az 
erdőben számos konfliktushelyzet adódhat 
az erdő élővilága és a kutya között, amely 
elsősorban az erdő állatait veszélyezteti: 

A legszelídebbnek tartott házi kedvenc 
is megkergetheti az erdei állatokat. Ilyen-
kor akár hosszabb időre is szem elől té-
veszthetjük. (Egy legyengült őzgida a kutya 
kitartó kergetésének hatására például el is 
pusztulhat!) Kutyánk távoli vidám csaho-
lását hallva gondoljunk arra, hogy ez egy-
ben valamilyen erdei állat riadt menekülé-
sét is jelentheti, amit mi észre sem veszünk. 

Felzavarhat költő madarat, kiáshatja az 
ürgét, vagy a vakondot. 

Rosszabb esetben el is pusztíthatja a ná-
la kisebb állatokat (pl. békákat, gyíkokat, 

siklókat, fiatal madarakat, kisemlősöket), 
feldúlhatja a földön, vagy alacsonyan erdei 
kutyasétáltatás  madarak fészkeit, például 
a fák kimosódott gyökerei között, vagy 
bokrok alacsony zónájába rakott, továbbá 
szedres szövedékbe földre rakott fészkeket. 

Védett területeken, így a fővárost övező 
Budai Tájvédelmi Körzetben, vagy a Duna-
kanyar kedvelt kirándulóhelyein (Pilis-, Vi-
segrádi-hegység, Börzsöny) elsődleges ter-
mészetvédelmi cél az élőhelyek és a helyi 
élővilág védelme. Ez magában foglalja 
mind a védett, mind a nem védett fajok 
megóvását, életkörülményeik fenntartását, 
élőhelyük nyugalmának biztosítását. 

4. Az erdőben kutyát sétáltatva ne fe-
ledkezzünk meg a legfontosabb veszélyfor-
rásokról: 

Az erdei séta előtt gondoskodjunk a 
kullancsok-bolhák riasztására alkalmas 
nyakörv, vagy egyéb védőeszköz használa-
táról. A sétából hazaérve alaposan vizsgál-
juk át a kutyát, távolítsuk el róla a kullan-
csokat! 

A kutya az erdei állatokkal vagy azok 
ürülékével, tetemével való találkozáskor 
súlyos, akár emberre is veszélyes betegsé-
geket kaphat el, ezeket esetlegesen átviheti 
gazdáira, más személyekre is. Ilyen például 
a kisragadozók által terjesztett veszettség, 
számos parazitás megbetegedés vagy a vad-
disznó által terjesztett, a kutyára nézve ha-
lálos Aujelszky-kór. 

A kutyák közötti agresszív összecsapá-
sok súlyos sérülést okozhatnak állatnak és 
gazdájának egyaránt. 

A malacait védő vaddisznókoca viszont 
támadása veszélyes lehet a kutyára, de a 
gazdájára nézve is (a kutya felbőszítheti a 
vaddisznót, a felbőszített állatot pedig a 
gazda közelébe vonzhatja). 

5. Az erdőben sétálva mindig gondol-
junk arra, hogy a városok belterületével ha-

táros részeken, a lakott területeken is egyre 
gyakrabban megjelenő vaddisznóállomány 
apasztása érdekében magaslesekről történő 
vadászat folyik. A lesek környékén a hajnali 
és esti órákban megjelenő, gazdájuk fel-
ügyelete alól kikerülő kutyák ellehetetlení-
tik a vaddisznók számának szabályozását. 

6. Lehetőség szerint a napfelkeltétől 
napnyugtáig terjedő időszakban sétáljunk 
kedvencükkel az erdőben, mert a magasle-
sekről történő vadászat leggyakrabban a 
hajnali, az esti és az éjszakai órákban zajlik. 
A vadászat és a vadászok célja a vadállo-
mány kordában tartása. Kutyára a vonat-
kozó jogszabályok értelmében kizárólag 
akkor adhatnak le lövést, ha az emberre 
vagy vadra támad, és a vad sérelme más-
ként nem hárítható el. 

7. Akkor óvhatjuk meg kedvencünket 
leghatékonyabban, ha erdei sétáltatás során 
jól látható jelzéssel, például láthatósági 
mellénnyel vagy nyakörvre szerelhető vil-
logóval látjuk el. A város környéki erdők-
ben jelentős természetvédelmi károkat 
okoznak, és a kirándulók körében riadal-
mat keltenek a sokszor falkába verődő kó-
bor kutyák, ezért nagyon fontos, hogy az 
erdészek, vadászok és állatrendészeti szak-
emberek számára egyaránt jól felismerhető 
módon megkülönböztessük tőlük kedven-
cünket. 

8. Mindezek ismerete mellett ne feled-
kezzünk meg arról sem, hogy a Szabálysér-
tési törvény 193. § (1) bekezdése értelmé-
ben „aki a felügyelete alatt álló kutyát ter-
mészeti és védett természeti területen, vagy 
vadászterületen – a vadászkutya és a trifla-
kereső kutya kivételével – póráz nélkül el-
engedi vagy kóborolni hagyja, szabálysér-
tést követ el.” Hasonló jogszabály nemcsak 
hazánkban, hanem más fejlett országokban 
is érvényben van. 

9. Ne feledjük: a felelős kutyatartó első-
sorban saját kutyája, a város körül megma-
radt természeti környezet és kiránduló em-
bertársai védelme miatt tartja be az erdei 
kutyasétáltatás írott és íratlan szabályait! 

Domonkos István

Erdei kutyasétáltatás kilenc pontja
Szigethalmi Híradó

2023. április

A Pilisi Parkerdő Zrt. célkitűzései közé tartozik a felelős kutyatartás erdei 
szabályainak és normáinak terjesztése, megismertetése. E célkitűzés je-
gyében fogalmazott meg kutyatartókkal, civil- és szakmai szervezetekkel 

közösen kilenc, a kutyasétáltatással kapcsolatos alapvető erdei viselkedési elvet, 
amelyek betartása sokak erdei nyugalmát és biztonságérzetét növelheti a jövőben.

Szigethalmi Híradó ingyenes önkormányzati havilap 
Felelős szerkesztő: Vásárhelyi Nagy Mária • 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 szerkesztő a cikkeket  rövidítheti,  

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

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



Március 17-19 között a debreceni 
Főnix Arénában került megren-
dezésre a női futsal EB négyes 

döntője, amelynek elődöntőire a Szigethal-
mi Amazonok is ellátogattak. 

Először a Spanyolország-Portugália ta-
lálkozót nézték meg a lányok, ahol a cím-
védő spanyolok 3-2-re nyertek. 

Ezután következett a Magyarország-
Ukrajna mérkőzés. A szurkolók, köztük 
az Amazonok, hangosan skandálták a 
bíztató szavakat a magyar válogatottnak. 
Mintegy 2.000 drukker hangja töltötte be 
a csarnokot. 

Bár a 12. percben a magyar válogatott 
került előnybe, a nagyobb nemzetközi ru-
tinnal rendelkező ukránok meg tudták 

fordítani a mérkőzést, és végül 2-1-es vég-
eredménnyel jutottak a döntőbe. A magyar 
válogatottnak, így a harmadik helyért Por-
tugáliával kellett megküzdenie. 

A közös drukkolás mellett a szigethal-
mi lányok megbeszélték a látottakat, kiele-
mezték a helyzeteket. Abban mind egyetér-
tettek, hogy nagyon színvonalas, remek 

megoldásokat láttak, és csodálatos érzés 
volt élőben szurkolni a válogatottnak. 

A válogatott csapat játékosai kedvesek, 
közvetlenek voltak, így sikerült velük be-
szélni, és közös fényképeket is készíteni, 
ami nagyszerű élmény volt. 

Hajrá Magyar Női Futsal!  Hajrá Sziget-
halmi Amazonok! 

18 2023. április

Szigethalmi Híradó

Debrecenben jártak a Szigethalmi Amazonok

Megnyitja kapuját a Manópark!  

Szeretettel várunk minden kedves látogatót a négynapos 
hosszú hétvégén április 7-10 között. Húsvét alkalmából vál-
tozatos ügyességi feladatokkal várjuk a kicsiket az alkalom-

hoz illően kidekorált új helyszínen: Városi Szabadidőközpont, 
Szigethalom, Sport utca 4. Nyitvatartás: 10-16 óra. 

Szombaton, vasárnap és hétfőn bábszínház is szerepel a prog-
ramjaink között, az előadások kb. 25 percesek. Színművészek: Ló-
ránt Krisztina, Pille Tamás. 

•  Szombat: 11 óra Brémai muzsikusok, 13 óra Nagyhatalmú 
egérke, 15 óra Nagyhatalmú egérke  

•  Vasárnap: 11 óra Hencegő nyuszi, 13 óra Hencegő nyuszi, 
15 óra Hencegő nyuszi  

•  Hétfő: 11 óra Foltos és Fülenagy, 13 óra Foltos és Fülenagy, 
15 óra Foltos és Fülenagy  

Jegyárak: Manópark 0-3 év kö-
zött ingyenes, gyerek: 1000 Ft/fő, 
Felnőtt kísérő: 500 Ft/fő  
Manópark + Bábszínház 0-3 in-
gyenes, Felnőtt/Gyerek: 3000 Ft/fő  
Belépőjegy vásárolható kész-
pénzben a helyszínen, nyitvatar-
tási időben. 
További információ a Szigethal-
mi Manópark Facebook oldalán. 
Vár titeket a Manópark!  

VSZK 
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Szigethalmi Híradó

2023. április

Igazi nőcis napot tartottunk március 11-
én, szombaton a Városi Szabadidőköz-
pontban. Igyekeztünk izgalmas, és iga-

zán nőknek szóló programokat összeválo-
gatni, ami a rohanó hétköznapokban ki 
tudja kapcsolni, fel tudja tölteni a női lelket, 
testet. Így készültünk lazító masszázzsal, 
manikűrrel, Avon sminktanácsadással, jós-
dával, finom borokkal és a csakrák világába 
is betekinthettek a rendezvényen résztvevő 
hölgyek. Finom mézes-csirkés-szilvás sasli-
kot kóstolhattak Barbie salátával a Vajtó & a 
Világ gasztro stand up műsort megtekintők, 
melyhez az alapanyagot a Nebuló Közétkez-
tetési Intézmény ajánlotta fel. Akik pedig 
szerettek volna elmélyülni a lélek pszicholó-
giájában és szórakozni is egyben, azok meg-
tekinthették színház termünkben Bácskai 
Juli Pszichoszínháza előadását Nagy Sándor 
és Botos Éva színészekkel fűszerezve, akik a 
HAB+CSÓK című előadással kedveskedtek 
a közönségnek. Az Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület jóvoltából Suhai Réfi Tímea 
képviselőasszony hölgykávézója kényeztette 
a kávéra, krémes kapucsínóra, finom süte-
ményre vágyó vendégeket. 

A vásárosok pedig gusztusos portéká-
ikkal tették még színesebbé a rendezvényt. 
Köszönetet szeretnénk mondani minden 
résztvevőnek, aki hozzájárult a NŐrületes 
napi rendezvény létrejöttéhez: 

Összefogás Szigethalomért Egyesület, 
Suhai Réti Tímea képviselő asszony, Brun-
kala Ferenc B.F. Sütik, Nebuló Közétkezte-
tési Intézmény.  

-ne-

NŐ rületes nap




