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Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a lejárt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról szóló beszámoló szövegét elfogadta. 

A képviselő-testület döntött arról, hogy az Él-
hetőbb Életért Közhasznú Alapítvánnyal közhasz-
núsági megállapodást köt. A megállapodás célja,
hogy a felek a sport támogatásában és az egész-
séges életmód közösségi feltételeinek elősegíté-
sében együttműködjenek.

Bérleti megállapodás megkötéséről döntött a
képviselő-testület a Véd-Gát Kft.-vel a Sziget-
halom, Rákóczi Ferenc utca 147. szám alatt elhe-
lyezkedő „Őrház” ingatlan bérbeadására vonat-
kozóan. A Véd-Gát Kft. a helyiségeket irodaként
valamint kiszolgáló helyiségként használja, és el-
látja a Szigethalom Egyesített Szociális Intézmény
portaszolgálatát.

A testület Szigethalom Város Önkormányza-
tának 2013. évi belső ellenőrzési ütemtervét
nem fogadta el. 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a nem-
zeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
97. § (6) bekezdése alapján az egyesületek támo-
gatása soráról a Szent István Általános Iskola költ-
ségvetésébe a személyi jellegű kiadásokra
214.092 Ft, valamint a járulékokra 57.805 Ft át-
csoportosítását jóváhagyja.

A testület döntött továbbá arról is, hogy a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 97. § (6) bekezdése alapján az egyesületek
támogatása soráról a Gróf Széchenyi István Álta-
lános Iskola költségvetésébe a személyi jellegű
kiadásokra 228.048 Ft, a járulékokra pedig
61.573 Ft átcsoportosítását jóváhagyja.

A szigethalmi Szent István Általános Iskola, va-
lamint a Gróf Széchenyi István Általános Iskola
előirányzat módosítási kérelmére Szigethalom
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az általános tartalékból a Szent
István Általános Iskola költségvetésébe a sze-
mélyi jellegű kiadásokra 553.200 forint, a járu-
lékokra pedig 149.364 forint átcsoportosítását
hagyja jóvá.

Elfogadta a testület az egyenlő bánásmódról
és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján Szigethalom Város Önkor-
mányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi Program
Helyzetelemzését és Intézkedési Tervét. 

Támogatta a testület a szigethalmi Négyszínvirág
Óvoda részére fektető ágy, fektető vászon, gyerek
asztal, gyerek szék és öltözőszekrény vásárlását.

T E S T Ü L E T I  H AT Á R O Z AT O K
Elfogadta a testület az egyes tiltott, közösségellenes
magatartásokról szóló rendelet-tervezetet. 

A rendelet szövege:

23/2012.(X.31.) 
RENDELET

a tiltott, közösségellenes magatartásokról

1. A rendelet célja
1. § A rendelet célja a társadalmi együttélés elősegíté-

sének érdekében azon magatartások meghatáro-
zása és büntetni rendelése, melyek 

a) a társadalomra kevésbé veszélyesek,
b) a helyi közösség tagjaiban a közösségi együttélés ál-

talános szabályaival ellentétesek, 
c) a közösség tagjaiban ellenérzést kelthetnek.

2. A rendelet hatálya
2. § E rendelet hatálya a Szigethalom város közigazga-

tási területén elkövetett, e rendeletben meghatá-
rozott magatartásokra terjed ki.

3. § E rendelet hatálya nem terjed ki mindazokra az el-
követői magatartásokra, melyeket 

a) magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy
szabálysértésnek minősít,

b) ágazati jogszabály ugyanezen magatartás tanúsítása
esetén az elkövetővel szemben szankciót alkalmaz. 

3. Értelmező rendelkezések
4. § E rendelet alkalmazásában:
a) tiltott, közösségellenes magatartás: mindazon ma-

gatartás, melyet e rendelet a helyi közösségi együtt-
élés szabályaival ellentétesnek minősít függetlenül
attól, hogy azt közösség előtt, vagy annak hiányában
követték el

b) elkövető: az a természetes személy, akinek a tiltott,
vagy a közösségellenes magatartás felróható

c) tényállás: az elkövetésre, az elkövető személyére, a
felróhatóságra utaló körülmények

d) helyszíni bírság: helyszínen, észlelés alapján meg-
állapított fizetési kötelezettség

e) közigazgatási bírság: feljelentés alapján indult el-
járás során kiszabott fizetési kötelezettség

4. A z eljárás lefolytatása
5. § A közigazgatási eljárás lefolytatása a jegyző hatás-

körébe tartozik. Az eljárás során a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá-
lyairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkal-
mazni.

6. § Az e rendeletben foglaltak betartását Szigethalom
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
közterület-felügyelője, vagy erre feljogosított ügy-

intézője ellenőrzi, mely során az elkövetővel
szemben helyszíni bírságot szabhat ki.

7. § Az eljárás hivatalból indul, de bármely szerv, szer-
vezet, természetes személy bejelentése alapján
megindítható.

8. § A bejelentés tartalmi elemeit e rendelet 1. mellék-
lete tartalmazza.

9. § Nem indítható közigazgatási eljárás, ha az elköve-
téstől, észleléstől számított 60 nap eltelt.

5. A bírság mértéke
10. § A hatáskör címzettje a tényállásra tekintettel

ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő hely-
színi bírságot, illetve ötezer forinttól százöt-
venezer forintig terjedő közigazgatási bírságot
állapíthat meg mérlegelési jogkörben, figye-
lemmel 

a) a tiltott magatartással érintett kör nagyságára,
b) az elkövetés felróhatóságára,
c) az elkövető szándékosságára,
d) az elkövetés folyamatos vagy eseti jellegére, időtar-

tamára, ismétlődésére,
e) a hatósággal való együttműködési készségre,
f ) az elkövető vagyoni, jövedelmi viszonyaira, ameny-

nyiben azokat önként igazolja.

6. Közterület használatával összefüggő
magatartások

11. § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az,
aki a közterületet a közterület használatáról, vé-
delméről, díjáról szóló helyi rendeletben foglalt
szabályoktól eltérően, 

a) a közterületet engedély nélkül, vagy az
ab) engedélyben foglaltaktól eltérő mértékben,

módon, célra használja, vagy
b) az eredeti állapotot határidőben nem állítja helyre.

7. A közterület tisztántartásával összefüggő
magatartások

12. § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az,
aki a köztisztaságról szóló helyi rendeletben fog-
lalt szabályoktól eltérően

a) tisztántartási és gondozási kötelezettségét megszegi,
b) közútra feltöltés (kátyúzás) céljából hulladék

anyagot, építési törmeléket, egyéb anyagot engedély
nélkül kiönt,

c) csapadékvíz elvezetésével nem gátolja meg a pangó
vizek keletkezését, posványosodását,

d) ásott kútba csapadékvizet, szennyvizet,
e) csapadékvíz elvezető rendszerbe szennyvizet vezet,
f ) ivóvizet szolgáltató kút, forrás, közút, tűzcsap 5

méter sugarú körén belül fürdik, vagy gépjárművet
mos, állatokat itat.

8. Városi jelképek használatával összefüggő
magatartások

13. § Tiltott, közösségellenes magatartás követ el az,
aki 

a) a helyi címer és zászló alapításáról és használatának
rendjéről szóló helyi rendeletben foglaltaktól elté-
rően, az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az
engedélytől eltérő vagy közösséget sértő módon
használja fel,

b) a középületeknek és közterületeknek nemzeti és vá-
rosi ünnepeken történő fellobogózásáról szóló
helyi rendeletben foglalt napokon a középületekre
a magyar nemzeti lobogót 

ba) nem tűzi ki, vagy 
bb) a kitűzött lobogó nem tiszta, vagy
bc) nem jó állapotú.

9. Házszám és utcanév tábla elhelyezésével
kapcsolatos magatartások

14. § Tiltott, közösségellenes magatartás követ el az,
aki

a) az utcanév tábla elhelyezését és az azzal járó mun-
kálatokat akadályozza,

b) a kihelyezett utcanév táblát, házszám táblát megron-
gálja, beszennyezi, szövegét megváltoztatja, olvas-
hatatlanná teszi vagy eltávolítja,

c) házszám tábla kihelyezéséről, karbantartásáról, pót-
lásáról az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől
számított 30 napon belül nem gondoskodik.

10. Települési szilárd hulladékkezeléssel
kapcsolatos magatartások

15. § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) hulladékkezelési közszolgáltatás körébe tartozó te-

vékenységet jogosulatlanul végez,
b) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező

közszolgáltatást nem a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának
meghatározásáról szóló helyi rendeletben megha-
tározott módon veszi igénybe,

c) a helyi rendeletben előírt bejelentési kötelezettsé-
gének nem tesz eleget,

d) nem az előírt szabályoknak megfelelően helyezi el
és adja át a közszolgáltatónak a hulladék elszállítá-
sára szolgáló gyűjtőedényt,

e) a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robba-
násveszélyes anyagot, állati tetemet, építési törme-
léket, vagy olyan egyéb anyagot helyez el, amely ve-
szélyezteti a begyűjtést, az ürítést végző személyét
vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét,

f ) a lomtalanítás alá tartozó hulladékot a közszolgál-
tató által megjelölt időponttól eltérő időben helyezi
ki, vagy olyan hulladékot helyez ki, amelyre a lom-
talanítás nem vonatkozik,

g) települési szilárd hulladékot Szigethalom Város Ön-
kormányzat közigazgatási területére beszállít, és ott
elhelyez.

11. Helyi környezet védelmével összefüggő
magatartások

16. § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az,
aki a helyi környezetvédelmi rendeletben foglalt
előírásokat megszegi.

12. A helyi köztemetők rendjének megsértésével
kapcsolatos magatartások

17. § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az,
aki 

a) engedély nélkül, temetőként ki nem jelölt területen,
vagy már lezárt temetőben halottat eltemet,

b) kiadott urnát tiltott helyen helyez el,
c) a temető nyilvántartási rendjére, a sírok (urna-

fülkék) díszítésére vonatkozó előírásokat megszegi,
d) olyan magatartást tanúsít, amellyel a szertartások

rendjét, a temetőlátogató közönség kegyeleti érzé-
seit sérti, a kegyeleti jog gyakorlását akadályozza
vagy gátolja,

e) a temető területére elrendelt gépjármű-korlátozást
vagy tilalmat megszegi,

f ) a temetőbe állatot visz be,
g) a temetési hely jelölésére szolgáló sírjelet vagy a te-

metőben lévő egyéb tárgyakat, növényzetet megron-
gálja, beszennyezi, a sírok díszítésére szolgáló tár-
gyakat jogtalanul eltávolítja,

h) engedélyhez között tárgyakat engedély nélkül he-
lyez el,

i) sírkőmaradványok elszállítására irányuló felhívásnak
a felhívás kézhezvételétől számított 30 napon belül
nem tesz eleget,

j) az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül 1 mé-
ternél magasabbra növő fákat, bokrokat ültet ki,

k) a sírboltot, urnasírboltot nem a helyi rendeletben
meghatározott időben, módon, vagy nem a temető
tulajdonosának hozzájárulásával építtet meg,

l) a megváltott temetési helyen túlterjeszkedve a szom-
szédos temetési helyeket akadályozza,

m) közvetlen veszélyt okozó sírjel karbantartásáról,
helyreállításáról az erre irányuló felhívás kézhez-
vételétől számított 15 napon belül nem gondos-
kodik,

n) a megváltott temetési helyen az üzemeltető hoz-
zájárulása nélkül kerítést létesít, padot helyez el,
és az üzemeltető erre irányuló felhívásának kéz-
hezvételétől számított 15 napon belül nem távo-
lítja el.

13. Hatályba léptetés
18. § Ez a rendelet 2012. november 1-jén lép hatályba.

– A képviselő-testület 2012. október 25-ei ülése –
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Szigethalom Város Önkormányzat a fenntartá-
sában működő intézményeivel Munkamegosz-
tási Megállapodást kötött, amely a Polgármesteri
Hivatal és az intézmények között a gazdálkodási
feladatok ellátására vonatkozóan határozza meg
a felek jogait és kötelezettségeit. 

Tájékoztatást kért a testület a soron követ-
kező rendes képviselő-testületi ülésre a jegyző
által eszközölt 100.000 Ft feletti kötelezettség-
vállalással kapcsolatos pénzügyi ellenjegyzé-
sekről. 

A Négyszínvirág Óvoda kérelmet nyújtott be
a képviselő-testülethez szolgálati szoba haszná-
latára vonatkozóan, melyet a testület jóváha-
gyott. 

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy 

a 2012. évi III. előirányzat módosítását elfo-
gadja úgy, hogy a költségvetés főösszegét 76.221
eFt összeggel megemeli, így a költségvetés bevé-
teli oldalát 2.370.390 eFt főösszegre, a kiadási
oldalát pedig 2.370.390 eFt főösszegre emeli,

egyben az Önkormányzat 2012. évi költségve-
téséről szóló 5/2012.(II.29.) önkormányzati ren-
deletének módosításáról szóló rendelet-tervezet
szövegét elfogadja.

A képviselő-testület döntése alapján Sziget-
halom város hó eltakarítási és síkosság-mente-
sítési munkálatait 2012. december 1-je és
2013. március 1-je között a SZIGETSPED Kft.
végzi.

A testület úgy döntött, hogy a Dísz tér közvi-
lágítását 2012-ben – anyagi forrás hiányában –
nem kívánja fejleszteni. Felkérte a képviselő-tes-
tület a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Dísz tér
közvilágításának fejlesztéséhez szükséges ösz-
szeget a 2013. évi költségvetés tervezésénél
vegye figyelembe.

Elfogadta a testület a Közlekedési Koncepció
felülvizsgálatával kapcsolatban a TANDEM MÉR-
NÖKIRODA Kft.-vel megkötött vállalkozási szer-
ződés módosítását akképpen, hogy a teljesítés
véghatárideje 2012. november 30-a legyen, és
egyben felhatalmazta a polgármestert, hogy a
szerződés módosításának aláírásához a szük-
séges intézkedéseket megtegye.

A képviselő-testület megbízta a EQUINOST
Kft.-t, hogy a KEOP-7.1.0/11 kódszámú pályázati
konstrukcióban benyújtandó „Szigethalom ví-
zének átvétellel történő minőségjavítása” című
pályázat „B” verzióját dolgozza ki a saját elkép-
zelése alapján.

T E S T Ü L E T I  H AT Á R O Z AT O K
Elfogadta a testület az egyes tiltott, közösségellenes
magatartásokról szóló rendelet-tervezetet. 

A rendelet szövege:

23/2012.(X.31.) 
RENDELET

a tiltott, közösségellenes magatartásokról

1. A rendelet célja
1. § A rendelet célja a társadalmi együttélés elősegíté-

sének érdekében azon magatartások meghatáro-
zása és büntetni rendelése, melyek 

a) a társadalomra kevésbé veszélyesek,
b) a helyi közösség tagjaiban a közösségi együttélés ál-

talános szabályaival ellentétesek, 
c) a közösség tagjaiban ellenérzést kelthetnek.

2. A rendelet hatálya
2. § E rendelet hatálya a Szigethalom város közigazga-

tási területén elkövetett, e rendeletben meghatá-
rozott magatartásokra terjed ki.

3. § E rendelet hatálya nem terjed ki mindazokra az el-
követői magatartásokra, melyeket 

a) magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy
szabálysértésnek minősít,

b) ágazati jogszabály ugyanezen magatartás tanúsítása
esetén az elkövetővel szemben szankciót alkalmaz. 

3. Értelmező rendelkezések
4. § E rendelet alkalmazásában:
a) tiltott, közösségellenes magatartás: mindazon ma-

gatartás, melyet e rendelet a helyi közösségi együtt-
élés szabályaival ellentétesnek minősít függetlenül
attól, hogy azt közösség előtt, vagy annak hiányában
követték el

b) elkövető: az a természetes személy, akinek a tiltott,
vagy a közösségellenes magatartás felróható

c) tényállás: az elkövetésre, az elkövető személyére, a
felróhatóságra utaló körülmények

d) helyszíni bírság: helyszínen, észlelés alapján meg-
állapított fizetési kötelezettség

e) közigazgatási bírság: feljelentés alapján indult el-
járás során kiszabott fizetési kötelezettség

4. A z eljárás lefolytatása
5. § A közigazgatási eljárás lefolytatása a jegyző hatás-

körébe tartozik. Az eljárás során a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá-
lyairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkal-
mazni.

6. § Az e rendeletben foglaltak betartását Szigethalom
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
közterület-felügyelője, vagy erre feljogosított ügy-

intézője ellenőrzi, mely során az elkövetővel
szemben helyszíni bírságot szabhat ki.

7. § Az eljárás hivatalból indul, de bármely szerv, szer-
vezet, természetes személy bejelentése alapján
megindítható.

8. § A bejelentés tartalmi elemeit e rendelet 1. mellék-
lete tartalmazza.

9. § Nem indítható közigazgatási eljárás, ha az elköve-
téstől, észleléstől számított 60 nap eltelt.

5. A bírság mértéke
10. § A hatáskör címzettje a tényállásra tekintettel

ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő hely-
színi bírságot, illetve ötezer forinttól százöt-
venezer forintig terjedő közigazgatási bírságot
állapíthat meg mérlegelési jogkörben, figye-
lemmel 

a) a tiltott magatartással érintett kör nagyságára,
b) az elkövetés felróhatóságára,
c) az elkövető szándékosságára,
d) az elkövetés folyamatos vagy eseti jellegére, időtar-

tamára, ismétlődésére,
e) a hatósággal való együttműködési készségre,
f ) az elkövető vagyoni, jövedelmi viszonyaira, ameny-

nyiben azokat önként igazolja.

6. Közterület használatával összefüggő
magatartások

11. § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az,
aki a közterületet a közterület használatáról, vé-
delméről, díjáról szóló helyi rendeletben foglalt
szabályoktól eltérően, 

a) a közterületet engedély nélkül, vagy az
ab) engedélyben foglaltaktól eltérő mértékben,

módon, célra használja, vagy
b) az eredeti állapotot határidőben nem állítja helyre.

7. A közterület tisztántartásával összefüggő
magatartások

12. § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az,
aki a köztisztaságról szóló helyi rendeletben fog-
lalt szabályoktól eltérően

a) tisztántartási és gondozási kötelezettségét megszegi,
b) közútra feltöltés (kátyúzás) céljából hulladék

anyagot, építési törmeléket, egyéb anyagot engedély
nélkül kiönt,

c) csapadékvíz elvezetésével nem gátolja meg a pangó
vizek keletkezését, posványosodását,

d) ásott kútba csapadékvizet, szennyvizet,
e) csapadékvíz elvezető rendszerbe szennyvizet vezet,
f ) ivóvizet szolgáltató kút, forrás, közút, tűzcsap 5

méter sugarú körén belül fürdik, vagy gépjárművet
mos, állatokat itat.

8. Városi jelképek használatával összefüggő
magatartások

13. § Tiltott, közösségellenes magatartás követ el az,
aki 

a) a helyi címer és zászló alapításáról és használatának
rendjéről szóló helyi rendeletben foglaltaktól elté-
rően, az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az
engedélytől eltérő vagy közösséget sértő módon
használja fel,

b) a középületeknek és közterületeknek nemzeti és vá-
rosi ünnepeken történő fellobogózásáról szóló
helyi rendeletben foglalt napokon a középületekre
a magyar nemzeti lobogót 

ba) nem tűzi ki, vagy 
bb) a kitűzött lobogó nem tiszta, vagy
bc) nem jó állapotú.

9. Házszám és utcanév tábla elhelyezésével
kapcsolatos magatartások

14. § Tiltott, közösségellenes magatartás követ el az,
aki

a) az utcanév tábla elhelyezését és az azzal járó mun-
kálatokat akadályozza,

b) a kihelyezett utcanév táblát, házszám táblát megron-
gálja, beszennyezi, szövegét megváltoztatja, olvas-
hatatlanná teszi vagy eltávolítja,

c) házszám tábla kihelyezéséről, karbantartásáról, pót-
lásáról az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől
számított 30 napon belül nem gondoskodik.

10. Települési szilárd hulladékkezeléssel
kapcsolatos magatartások

15. § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) hulladékkezelési közszolgáltatás körébe tartozó te-

vékenységet jogosulatlanul végez,
b) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező

közszolgáltatást nem a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának
meghatározásáról szóló helyi rendeletben megha-
tározott módon veszi igénybe,

c) a helyi rendeletben előírt bejelentési kötelezettsé-
gének nem tesz eleget,

d) nem az előírt szabályoknak megfelelően helyezi el
és adja át a közszolgáltatónak a hulladék elszállítá-
sára szolgáló gyűjtőedényt,

e) a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robba-
násveszélyes anyagot, állati tetemet, építési törme-
léket, vagy olyan egyéb anyagot helyez el, amely ve-
szélyezteti a begyűjtést, az ürítést végző személyét
vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét,

f ) a lomtalanítás alá tartozó hulladékot a közszolgál-
tató által megjelölt időponttól eltérő időben helyezi
ki, vagy olyan hulladékot helyez ki, amelyre a lom-
talanítás nem vonatkozik,

g) települési szilárd hulladékot Szigethalom Város Ön-
kormányzat közigazgatási területére beszállít, és ott
elhelyez.

11. Helyi környezet védelmével összefüggő
magatartások

16. § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az,
aki a helyi környezetvédelmi rendeletben foglalt
előírásokat megszegi.

12. A helyi köztemetők rendjének megsértésével
kapcsolatos magatartások

17. § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az,
aki 

a) engedély nélkül, temetőként ki nem jelölt területen,
vagy már lezárt temetőben halottat eltemet,

b) kiadott urnát tiltott helyen helyez el,
c) a temető nyilvántartási rendjére, a sírok (urna-

fülkék) díszítésére vonatkozó előírásokat megszegi,
d) olyan magatartást tanúsít, amellyel a szertartások

rendjét, a temetőlátogató közönség kegyeleti érzé-
seit sérti, a kegyeleti jog gyakorlását akadályozza
vagy gátolja,

e) a temető területére elrendelt gépjármű-korlátozást
vagy tilalmat megszegi,

f ) a temetőbe állatot visz be,
g) a temetési hely jelölésére szolgáló sírjelet vagy a te-

metőben lévő egyéb tárgyakat, növényzetet megron-
gálja, beszennyezi, a sírok díszítésére szolgáló tár-
gyakat jogtalanul eltávolítja,

h) engedélyhez között tárgyakat engedély nélkül he-
lyez el,

i) sírkőmaradványok elszállítására irányuló felhívásnak
a felhívás kézhezvételétől számított 30 napon belül
nem tesz eleget,

j) az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül 1 mé-
ternél magasabbra növő fákat, bokrokat ültet ki,

k) a sírboltot, urnasírboltot nem a helyi rendeletben
meghatározott időben, módon, vagy nem a temető
tulajdonosának hozzájárulásával építtet meg,

l) a megváltott temetési helyen túlterjeszkedve a szom-
szédos temetési helyeket akadályozza,

m) közvetlen veszélyt okozó sírjel karbantartásáról,
helyreállításáról az erre irányuló felhívás kézhez-
vételétől számított 15 napon belül nem gondos-
kodik,

n) a megváltott temetési helyen az üzemeltető hoz-
zájárulása nélkül kerítést létesít, padot helyez el,
és az üzemeltető erre irányuló felhívásának kéz-
hezvételétől számított 15 napon belül nem távo-
lítja el.

13. Hatályba léptetés
18. § Ez a rendelet 2012. november 1-jén lép hatályba.

– A képviselő-testület 2012. október 25-ei ülése –



A legfontosabb tény, hogy a jelenlegi testület
egyetlen forint hitelt sem vett fel. Ez azért na-
gyon lényeges, mert a korábbi képviselők döntései
miatt – a kamatoknak is köszönhetően – mára
csaknem 1,5 milliárd forintra hízott városunk
adóssága. A jelenlegi képviselő-testület célja az el-
harapózott költségvetési kiadások visszafogása, és
a város fenntartható fejlődésének biztosítása. A
2010-ben megalakult testület első döntései is
már ennek szellemében születtek meg. Így történt,
hogy lecsökkentette a bizottsági tagok számát,
mellyel összesen 8 bizottsági tag juttatásait spó-
rolta meg a városnak a zökkenőmentes működés
mellett. A költségvetési kiadások csökkentésének
érdekében a jelenlegi testület megbízott egy igaz-
ságügyi szakértőt az önkormányzat és intézményei
átvilágításával, amelyből az derült ki, hogy az el-
múlt években a városi szervek gazdaságtalanul
működtek. A vizsgálat eredményének ismeretében
a Fidesz-KDNP többség megszavazta azon költség-
vetési sorok csökkentését, amelyeken indoko-
latlan kiadások voltak, mint például a betöltetlen
(azaz nem létező) álláshelyekre tervezett kiadások,
a feleslegesen magasan tartott önkormányzati és
intézményi költségek. Racionalizálta a takarítási és
karbantartási szolgáltatásokat, így például csak a
karbantartás éves költségén mintegy 20 millió
forintot tudott megspórolni a város úgy, hogy
közben hatékonyabbá tette a működést. Fontos
kiemelni, hogy a döntés következtében egyetlen
dolgozó sem került az utcára, és az új cég min-
denkit átvett, aki csak kérte. 

Sajnos sok esetben a testület keze meg van
kötve a megörökölt hitelállomány és annak horri-
bilis kamatterhe miatt. Sokszor ezért nincs lehe-
tőségünk megvalósítani minden olyan fejlesztést,
amit szeretnénk, és a város számára fontos lenne.
Kénytelenek vagyunk kompromisszumokat kötni,
és a megoldásra váró problémák között sorrendet
felállítani. A testület többsége úgy gondolta, hogy
ebben a kényszerhelyzetben csakis a szakmai dön-
tések jelenthetnek jó megoldást, ezért a Pénzügyi
és Vagyongazdálkodási Bizottság hatáskörébe
utalta az anyagi kérdéseket. A Bizottság jó dönté-
seket hozott a város pénzeinek lekötéséről, vala-

mint a hitelek és azok kamatainak törlesztéséhez
szükséges svájci frank vásárlásáról, így ennek a ru-
galmasságnak és gyors reagálásnak köszönhetően
egy év alatt több mint 10 millió forintot spó-
rolt a település.

További költségcsökkentő döntések született az
energetikai díjak felülvizsgálatával kapcsolatban,
és az így megspórolható összeg éves szinten a
százezres nagyságrendtől akár a milliós tételig is
elképzelhető. 

Álláspontunk szerint a felelős gazdálkodás
alapja az, ha nem a lakosság fizeti meg az előző
testület hibáit (még akkor sem, ha így ezt a vé-
delmet azon városlakók is élvezik, akiknek az ak-
kori rossz döntéseket köszönhetjük), hanem a
működtetési költségeken kell spórolni. Ezért a
2010-es választás óta – szemben a korábbi testü-
letekkel – nem emeltük a víz- és csatornadíjat,
még az infláció mértékével sem.

Minden költségcsökkentő döntés akkor éri meg
igazán, ha annak eredménye a város és lakóinak
érdekében kerül visszaforgatásra. Ezért az elmúlt
két évben ennek szellemében döntött a képviselő-
testület a fejlesztések kérdésében is.

A 2010-ben megválasztott testület legna-
gyobb horderejű döntése a Szabadkai út rend-
betétele volt, így a közel 3 km járda és kapufel-
járók kialakítása úgy, hogy tartós megoldást
nyújtson a lakók számára a gyalogos és babakocsis
közlekedés során egyaránt. (A Szabadkai út felújí-
tásáról részletesen a 6. oldalon olvashatnak –
szerk.) Természetesen a fejlesztés nagysága alapján
ez anyagi áldozatvállalást követelt, de az előző
évekkel szemben mégis megoldható volt hitel
igénybevétele nélkül. Azonban ennél is megle-
pőbb, hogy az előző testület nagyságrendileg
azonos összegből mindössze egy HÉV megállót
( József Attila utcánál) tudott kiépíteni, illetve
annak területi rendezését tudta megoldani! Ter-
mészetesen a járda megépítése akkor ér valamit,
ha a hozzátartozó út és csapadékvíz-elvezetés is
megvalósul. Ezért kezelte ezt a feladatkört együt-
tesen a képviselő-testület, így idén megindulhatott
a Szabadkai út felületének teljes újjáépítése, és az
évek óta gondot okozó, az úton tavakat kialakító

csapadékvíz elvezetése, amelynek első üteme már
az év végére elkészül, a második pedig tavaszra.

A Fidesz-KDNP képviselői döntöttek arról, hogy
a közbiztonság érdekében megkezdődik az
utcák közvilágításának fejlesztése és bővítése,
valamint a kisgyermekes családok számára a ját-
szóterek számának növelése, és a már meg-
lévők korszerűsítése a játékelemek javításával,
cseréjével. 

A saját önkormányzati források mellett a pályá-
zati lehetőségek kiaknázása is prioritást élvez,
ezért egyértelmű, hogy a vízminőség javítására
kiírt pályázatra történő jelentkezést a testület meg-
szavazta. Azonban a Fidesz-KDNP-s képviselők
meglepődve fogadták, hogy egy reális és valós
megoldást bemutató pályázati terv helyett a SZIKŐ
Kft. javaslataként – a polgármester támogatásával
– egy mintegy 800 millió forintos beruházással ta-
lálták magukat szemben, amely ráadásul nem is
javított volna a víz minőségén. Ezért kénytelen volt
a testület szoros kontroll mellett alternatív és valós
megoldást jelentő lehetőség után nézni. Ennek
eredményeként a 800 millió forint helyett annak
1/6-ából valóban mindenki számára vízminőség ja-
vulását hozó műszaki tervet fogadott el és nyújtott
be a testület. A pályázati pénzek gyors biztosítása
esetén már akár tavasszal megindulhatnak a
fejlesztés munkálatai.

A fentiek mellett még számos, a város fejlődését
érintő kérdésben született döntés (például sport-
tevékenységek infrastrukturális támogatása), és
megindultak a tervezési munkálatok, amelyek re-
mélhetőleg már jövőre a megvalósítási szakaszba
léphetnek.

Ez a cikk a jelenlegi képviselő-testület elmúlt
két éves döntéseinek egy részéről szól, melynek
kapcsán fontos hangsúlyozni, hogy a Fidesz-
KDNP többségű testület elkötelezett amellett,
hogy rendbe tegye az eladósított város pénz-
ügyeit, és a korábbi felelőtlen gazdálkodást el-
szenvedő, és ezért elmaradó infrastruktúrát él-
vezni kénytelen polgárok életkörülményeit javítsa.
A rend megteremtése és a fenntartható fejlődés
előmozdítása egy megörökölt rossz rendszer után
sajnos nem megy mindig konfliktusmentesen. Ám
határozott tervekkel, következetes döntésekkel, és
ami talán a legfontosabb, őszinte, tiszta szándékkal
igyekszünk felelős módon intézni a közösség
ügyeit. Elkötelezettek vagyunk a felelős gazdál-
kodás mellett, ezért csak olyan fejlesztéseket kí-
vánunk támogatni, amelyeket saját erőből, a
lakosság anyagi megterhelése nélkül tudunk
megvalósítani. Mi nem szeretnénk ugyanis az
adófizető polgárokkal megfizettetni a felelőtlen
döntések árát. 

Tisztelettel:
a testület Fidesz-KDNP képviselői
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Felelős gazdálkodás, ésszerű Fejlesztés
ASzigethalmi Híradó októberi számában olvashatták a képviselő-

testület többségét adó Fidesz-KDNP képviselők véleményét arról az
örökségéről, melyet az előző MSZP-SZDSZ dominanciájú testület hagyott
a városra. Az örökséghez Szigethalom megkapta az akkori döntésekért
felelős régi-új polgármestert is Fáki László személyében. Az újság ugyan-
ezen számában olvasható volt a polgármester véleménye a 2010-es
önkormányzati választás óta eltelt időszakról. Az örökölt múlt bemuta-
tásán túl ezúttal arról is olvashatnak, hogy az elmúlt két évben mit tett
a jelenlegi testület Fidesz-KDNP-s többsége az eladósított városunk
megmentéséért. 
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Változások a gépjárműadó-
mentesség feltételeiben

Ezúton tájékoztatjuk az érintetteket, hogy idén
megváltoztak a súlyos mozgáskorlátozottsághoz
kapcsolódó gépjárműadó-mentesség feltételei.

A gépjárműadóról szóló törvény alapján a súlyos
mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlá-
tozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (ki-
záró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorláto-
zott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele
közös háztartásban élő szülő – ide értve a nevelő,
mostoha vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab,
100 kW teljesítményt el nem érő, nem személy taxi -
ként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb
13.000 forint erejéig illeti meg a mentesség.

Az igénylés feltételeiről részletes információt a
Szigethalmi Önkormányzat Adócsoportjánál kap-
hatnak. Kérjük Önöket, hogy a megváltozott felté-
telek okán mindenképpen tájékozódjanak a jelen-
legi szabályokról.

Szigethalom Város Önkormányzat
Adócsoport

Tudnivalók
a síkosságmentesítésről

Felhívjuk a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy a
tisztántartási és gondozási kötelezettség keretében
a tulajdonos köteles a járdaszakaszt megtisztítani,
a havat eltakarítani, szükség szerint portalanítani,
illetve a síkosságmentesítést elvégezni, a növény-
zetet ápolni.

A járda tisztítását, a hó eltakarítását és síkosság-
mentesítését reggel 7 óráig, illetve a szükséghez
mérten naponta többször is el kell végezni. A havat
a járdáról úgy kell eltávolítani, hogy az se a gya-
logos, se a közúti közlekedést ne akadályozza. A
havat lakott területen kívülre szükség szerint az ön-
kormányzat szállíttatja el.

A felhintésre gyorsan bomló anyagot nem tartal-
mazó szóróanyagot (fűrészport, homokot, kőport,
hamut, kis szemcséjű salakot) kell használni. A szó-
róanyag beszerzése a kötelezett feladata.

Szigethalom Város Önkormányzat 
Közterület-felügyelet

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az októberi, rendkívüli
ülésén döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő

fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához.

A pályázati nyomtatványok csak a https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx oldalról tölthetők le!
A pályázat beadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A személyes és pályázati
adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell be-
nyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a kiírásban meghatározott mellékletekkel együtt érvényes. A pá-
lyázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Az ösztöndíj időtartama:
• „A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2012/2013 tanév második féléve

és a 2013/2014. tanév első féléve)
• „B” típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2013/2014. tanév,

a 2014/2015. tanév és a 2015/2016 tanév)

A pályázatok beadási határideje:
2012. november 23. (péntek) 11.30

A pályázók köre:
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szo-
ciális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
„B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
(a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem ren-
delkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a
2013/2014. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakkép-
zésben kívánnak részt venni. 
„B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2013-ban először
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2013/2014. tanévben ténylegesen meg-
kezdik.

A pályázatok beadási helye:
Szigethalmi Város Önkormányzat Ügyfélszolgálat (2315 Szigethalom, Kossuth Lajos utca 10.) ügyfélfogadási
időben!

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül
történik.

Szigethalom Város Önkormányzata

2012. október 17-én Szigethalom Város képvi-
seletében Fáki László polgármester aláírta a járási
hivatal kialakításáról szóló Megállapodást Sziget-
szentmiklóson. Ennek értelmében 2013. január else-
jétől a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal illetékességi
területéhez tartoznak az alábbi települések: Délegy-
háza, Dunaharaszti, Dunavarsány, Halásztelek, Majos-
háza, Szigethalom, Szi get szent miklós, Taksony, Tököl. 

Pest megyében 18 járási hivatal kezdi meg műkö-
dését a jövő év elején, és 33 kormányablak segíti majd
a lakosság ügyintézését.

A járási hivatalokban törzshivatal és szakigazgatási
szervek kerülnek majd kialakításra. 

A járási hivatalokhoz kerülnek a jegyzői fela datok
közül: 

• okmányirodai feladatok (lakcímnyilvántartás,
útlevél-igazgatás, gépjármű-nyilvántartás),

• egyes gyám- és gyermekvédelmi ügyek,
• egyes szociális igazgatási ügyek,
• családtámogatási ügyek,
• köznevelési feladatok,
• menedékjogi ügyek, 
• egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezése,  
• egyes kommunális típusú ügyek (pl. temetőenge-

délyezés), 
• egyes állategészségügyi feladatok (pl. cirkuszi me-

nazséria, állatotthon engedélyezése), 
• a fővárosi és megyei kormányhivatalok által átvett

szabálysértési feladatok (2012. április 15-étől a fő-
városi, megyei kormányhivatalba átkerült hatáskör),

• a helyi védelmi bizottságok vezetése, 
• egyes vízügyi hatáskörök, 
• egyes speciális építéshatósági ügyek (pl. mű -

emléki építési engedélyezés 2012. július 1-jétől). 

A jegyzőnél maradnak az alábbi feladat- és hatás-
körök: 
• birtokvédelmi eljárás, 
• hagyatéki eljárás,
• anyakönyvi eljárás, 
• adóigazgatás és adóvégrehajtás, 
• kereskedelmi engedélyezés, 
• a helyi önkormányzati rendeletalkotáshoz kötött

szociális ellátások,  
• gyermekvédelmi támogatások.

Szigethalom Város Önkormányzata

Alakulóban a Járási Hivatal
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Hosszas tervezgetés és spórolás után
végre elérkezett az idő a Szabadkai utca
felújítására is. Az elmúlt években ren-

geteg bejelentés, kérés és panasz érkezett az Ön-
kormányzat felé az említett úttal kapcsolatban.
Mivel erre a célra kifejezetten nem került kiírásra
sem uniós, sem hazai pályázat, a képviselő-tes-
tület alapos mérlegelés és tanácskozás után a
mellett döntött, hogy a felújítást teljes egészében
saját forrásból valósítja meg.

Tavaly év végén megtörtént a Szabadkai utca
páros oldalán a gyalogos járda és a járdákhoz
kapcsolódó gépkocsi beállók burkolása. Idén az
útburkolaton és a szegélyezésen van a sor. Az
idei ütemben a Petőfi és az Árpád fejedelem utca
közötti szakasz újul meg. A szegélyek kialakítása

mellett a vízelvezetési problémákon is javítani kí-
vánunk, új szikkasztó kutak épülnek, valamint a
régi árkok is felújításra kerülnek (a régieket fel-
töltjük, és újakat ásunk alsó szikkasztó blokkal
és megtámasztott oldalakkal). A szegélyek tekin-
tetében az eddigi padkás útkialakítás helyett ala-
csony szegély kerül beépítésre, mert az aszfaltot
meg kell oldalról támasztani, a régi kiemelt sze-
gélyek helyébe pedig újak kerülnek. A kapube-
állók az új aszfalt szintjéhez lesznek igazítva, ezt
a kivitelező grátisz vállalta. 

Itt érdemes megemlíteni, hogy több bejelen-
téssel ellentétben nem új térköveket raknak le
egy év múltával, hanem ugyanazokat, csak a köz-
lekedés biztosítása miatt lehet, hogy ideigle-
nesen máshová deponálják azokat.

Jelen újság megjelenésének napjaiban már az
aszfaltréteg terítésénél tartanak a munkások. A
felső réteg profilba történő lemarása után két
réteg új aszfalt kerül az útra. A tervezők figye-
lembe vették a buszforgalmat is, ezeken a szaka-
szokon vastagabb réteg kerül beépítésre a maga-
sabb igénybevétel miatt.

A beruházás várható befejezési ideje 2012. no-
vember vége. A munkálatok alatt szíves türel-
müket kérjük a kényelmetlenségekért. Remé-
nyeink szerint az elkészült útpálya és az azon
való közlekedés mindannyiunk örömére szolgál
majd.

Kerepesi Balázs
projektmenedzser

Folyamatban a Szabadkai utca felújítása



A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság az
alábbi ügyekben kezdeményezett eljárást az elmúlt
időszakban.

Az ügyeletre 2012. október 10-én a hajnali
órákban bejelentés érkezett, hogy Dunaharasztiban
egy férfi gyanúsan viselkedik, feltehetően egy jármű
egyik alkatrészét próbálja meg eltulajdonítani. A
helyszínre érkező rendőrök a parkoló kocsik között
a földön fekve, megbújva egy férfit, mellette két ki-
szerelt akkumulátort találtak. A férfi ruházatának
átvizsgálásakor a zsebéből további bizonyítékok –
biztosíték, anyacsavarok, lemezek – kerültek elő. 

A férfit – elfogását követően – gyanúsítottként
hallgatták ki, a nyomozóknak összesen négy hasonló
módon elkövetett bűncselekménnyel sikerült össze-
függésbe hozniuk. További eljárást a Bűnügyi Osz-
tály folytat. 

A Közrendvédelmi Osztály járőrei 2012. október
11-én éjfél körül Dunaharasztiban ellenőrzés alá
vontak egy gépkocsit és az abban utazó három sze-
mélyt. Az ellenőrzés során megállapítást nyert,
hogy a gépkocsin egy típusjel nélküli segéd-motor-
kerékpárt szállítanak, elmondásuk szerint azt
egyikük testvérétől hozták. Az ellenőrzés után foly-
tathatták útjukat. 

Néhány órával később bejelentés érkezett a Szi-
getszentmiklósi Rendőrkapitányságra, hogy a kapi-
tányság illetékességi területén eltulajdonítottak egy
segéd-motorkerékpárt, amiről a bejelentést köve-
tően kiderült, hogy azonos a korábban ellenőrzés
alá vont motorkerékpárral, csak akkor az még nem
szerepelt a körözési nyilvántartásban.

A három személy közül egyet a rendőrök rövid
időn belül elfogtak, őt több más bűncselekmény el-
követésével is összefüggésbe hozták. Társaik felku-
tatása jelenleg is tart. A motorkerékpárt az egyen-
ruhások lefoglalták. A további eljárást a Bűnügyi
Osztály folytatja. 

Verekedésig fajult a veszekedés abban az ügyben,
ahova a rendőrök egy bejelentés alapján vonultak
ki Szigetszentmiklóson, egy családi házhoz 2012.
október 1-jén. Az őket fogadó nő elmondta, hogy
élettársával már két éve rossz a kapcsolata, napi
szinten veszekedtek egymással. 

A vita most verekedésig fajult, a férfi többször
megrúgta, megütötte, valamint a lakásban lévő bú-
torokat felborította. A verekedés egészen a járőrök
kiérkezéséig tartott, akik a férfit előállították, majd
súlyos testi sértés elkövetése miatt gyanúsítottként
hallgatták ki. A további eljárást ellene – szabad-
lábon hagyása mellett – a Bűnügyi Osztály folytatja. 

A Tököli Rendőrőrs munkatársai 2012. október
21-én Tököl területén ellenőrzést hajtottak végre,
melynek során egy személygépkocsit és az abban
ülő személyeket vonták intézkedés alá. Ruházatát-
vizsgálás során a rendőrök megérezték a marihuána
erős illatát. Az igazoltatott nő elmondta, hogy ko-
rábban elszívott egy füves cigarettát, és jelenleg is
van nála amfetamin tabletta és marihuána. A gép-
kocsit vezető nőt (M. Zsófia 27 éves) és utasát (R.
Antal 32 éves) előállították a Szigetszentmiklósi

Rendőrkapitányságra, ahol a gyorsteszt kábító-
szernek minősülő anyagot mutatott ki a szerveze-
tükben, ezért visszaélés kábítószerrel bűncselek-
mény megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként
hallgatták ki mindkettőjüket. Az ügyben a további
eljárást – szabadlábon hagyásuk mellett – szakértők
bevonásával folytatjuk.

Két dunaharaszti idős nő tett bejelentést 2012.
október 25-én délután a Szigetszentmiklósi Rend-
őrkapitányság ügyeletén, mivel két férfi magát az
ELMŰ alkalmazottjának kiadva becsöngetett hoz-
zájuk azzal az ürüggyel, hogy a villanyórát akarják
leolvasni. A gyanút fogó hölgyek egyike sem en-
gedte be az „ál” leolvasókat.

A nénik által adott személyleírás alapján a já-
rőrök Dunaharaszti területén igazoltatták H. Andor
60 éves és D. Géza 57 éves budapesti lakosokat,
akiktől a ruházatuk átvizsgálása során közel 800
ezer forint készpénz került elő. A két férfit a Sziget-
szentmiklósi Rendőrkapitányságra előállították,
ahol elszámoltatásuk során kiderült, hogy a pénzt
a mai napon – magukat szintén az ELMŰ alkalma-
zottainak kiadva – tulajdonították el egy dunaha-
raszti családi házból. A gyanúsítottakat a nyomozók
kihallgatásukat követően őrizetbe vették, ellenük a
további eljárást a Bűnügyi Osztály folytatja le.

A Rendőrkapitányság eljárást indított védeke-
zésre vagy akaratnyilvánításra képtelen személy
ellen elkövetett súlyos testi sértés bűntettének és
más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt
az alábbiak alapján: 

A rendőrségre arról érkezett bejelentés, hogy egy
7 éves gyermekkorú személyt és édesanyját annak
élettársa 2012. október 14-én tettleg bántalmazta.
A helyszíni intézkedés során a rendőrök megállapí-
tották, hogy a férfi ittasan érkezett haza, szidal-
mazni kezdte élettársát és kisfiát, majd ezt követően
bántalmazta, melynek következtében a kisfiú orra
eltörött, 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket
szenvedett. A bántalmazást követően a férfi elvitte
az asszony pénzét, és elhajtott autójával, amely út-
közben kigyulladt, így került a férfi rendőrkézre. A
bántalmazó élettárs büntetett előéletű, jelenleg is
több eljárás van folyamatban ellene. Az elkövetőt a
rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki testi sértés,
lopás és jármű önkényes elvételének megalapozott
gyanúja miatt, valamint előterjesztést tettek elő-
zetes letartóztatásának elrendelésére. 

Eljárást indítottunk két fiatalkorú és egy felnőtt
korú férfi ellen csoportosan elkövetett rablás bűn-
tettének megalapozott gyanúja miatt. 

Az elkövetők 2012. szeptember 29-én a sértettet
egy internetes közösségi oldalon súlyos hátrány ki-
látásba helyezésével megfenyegették, és 50.000 Ft
készpénz átadására szólították fel. Ezt követően a
sértettet az esti órákban egy földútra csalták, ahol
egy alkalommal gyomortájékon ütötték, mire a sér-
tett összerogyott. Eközben egyikük eltulajdonította
az áldozat zsebében lévő IPOD készüléket. 

A nyomozóknak az alapos adatgyűjtés eredmé-
nyeként sikerült beazonosítaniuk az elkövetőket,

akiket rövid időn belül el is fogtak, majd gyanúsí-
tottként kihallgattak. A Szigetszentmiklósi Rendőr-
kapitányság kezdeményezte a gyanúsítottak elő-
zetes letartóztatását. 

Már elég régen volt ilyen időszak, hogy Sziget-
halom város területéről nem jelentettek személyi sé-
rüléses balesetet. Anyagi kárral járót azonban hetet
hoztak tudomásunkra a bejelentők. Ezek mind egy
kis odafigyeléssel elkerülhetők lettek volna. Kettő
tolatás közben történt. Az egyik az Agyag utcában,
a másik a Mű úton a Seki Pékségnél. A Dunasor -
Csépi út kereszteződésénél egy segéd-motorkerék-
párt toló személyt ütöttek el. A Kinizsi és Rákóczi
utcák kereszteződésében egy személygépkocsi az el-
sőbbségadást jelölő tábla ellenére egy elektromos
kerékpárost ütött el. Egy 53 éves kerékpáros hölgy
az Árpád Fejedelem és József Attila úti keresztező-
désben a jobb kéz szabályt nem alkalmazta, és így
okozott balesetet. A Kossuth L. utcában egy 40 éves
hölgy az útpadkáról indult el személygépkocsijával,
és nem vette figyelembe, hogy azonos irányból jön
már egy másik autó, amelyik elkezdte kikerülni, de
közben az induló autó balra befordult a Kolozsvári
utcába, és a két kocsi összeütközött. A Gyári úton a
Mű út felé haladt egy személygépkocsi, és balra
akart fordulni a Mű útra. Az ott haladó teherautó le-
mondott elsőbbségéről, és megállt, hogy kiengedje
a személyautót, amelyik kanyarodás közben össze-
ütközött vele. A baleset során kisebb, nagyobb
anyagi kár keletkezett. A helyszínen a rendőrök
5.000 és 50.000 Ft között szabtak ki helyszíni bír-
ságot az okozó járművek vezetőinek. 

A KRESZ. (1/1975.KPM-BM. Együttes rendelet)
58. §-a előírja a közlekedési balesetek esetén a te-
endőket. Személyi sérüléses balesetnél, amikor va-
laki megsérül, kötelesek vagyunk rendőrt hívni a
helyszínre. Tehát ez nem lehetőség, hanem köte-
lesség! Anyagi káros közlekedési balesetnél nem
kell minden esetben rendőrt hívni a helyszínre,
csak akkor, ha a felek valamelyike a felelősségét vi-
tatja. Ha az okozó egyértelműen elismeri a felelős-
ségét, akkor egy európai kárbejelentő lapot kell ki-
tölteni. Nagyon fontos, hogy pontosan legyen kitöltve
és aláírva, hogy a későbbiekben a kellemetlensé-
geket és félreérhetőséget elkerüljük.

Ha valamelyik fél vitatja a felelősségét, akkor
rendőrt kell hívni a helyszínre. Minden esetben
meg kell várni a rendőrt, aki ezután részletesen tá-
jékozódik, majd felvázolja a tényállást, és a szabály-
sértési törvény szerint szemlét hajt végre. A gyakor-
latban az okozó fél sok esetben elismeri a cselek-
ményt, ebben az esetben szintén ki kell tölteni az
európai kárbejelentőt. Ilyenkor az intézkedő
rendőr a legtöbb esetben helyszíni bírsággal lezárja
az ügyet, vagy feljelentést tesz. Javasoljuk minden-
kinek, hogy évente nézze át a KRESZ-t annak érde-
kében, hogy tisztában legyen az abban leírtakkal,
és akkor szükség esetén nem kell rendőrt hívni, így
elkerülhetik a baleseti kár mellett az esetleges bün-
tetést. 

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság

Rendőrségi tájékoztató
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Október 6-ai megemlékezés
a Gróf Széchenyi István
Általános Iskolában

Október 5-én a 7.a osztály egy nagyon színvonalas emlékműsort adott
nekünk az aradi vértanúk emlékére. A diákok élethűen, beleélően em-
lékeztek vissza a régmúlt eseményeire. Kalmár Gabriella tanárnőnek kö-
szönhetjük, hogy felkészítette a szorgalmas osztályát.

Az énekkar is jelen volt az ünnepségen, a Himnuszt és a Szózatot ők
énekelték el csodaszépen Czita Edit néni vezetésével. Kartali István bácsi
ismét a technikai dolgokat tartotta kézben, Op Veasna bácsi pedig látvá-
nyos dekorációt készített az alkalomra. Mi, gyerekek csendben figyeltük
az előadást. A végén iskolánk igazgatója, Egyed Jolán egy-egy szál virággal
megköszönte a közreműködők segítségét. A szereplők igazgatói dicsé-
retet kaptak. Köszönet minden közreműködőnek a színvonalas megem-
lékezésért.

Ferencz Viktória
7.b osztályos tanuló

Kistérségi Pedagógiai Napok
Október 8-9-én a Gróf Széchenyi István Általános Iskolában 9. alka-

lommal rendeztük meg a Kistérségi Pedagógiai Konferenciát. A 2 napon
több mint 400 vendég volt jelen. Fáki László, Szigethalom polgármestere
nyitotta meg a konferenciát. Köszönjük Szabó Józsefnek, Szigetszent-
miklós polgármesterének, a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkor-
mányzati Társulás elnökének és a társulásnak az anyagi támogatást. A
rendezvényt megtisztelte jelenlétével Ferenczi Edit, Szigethalom alpol-
gármestere, valamint Hoffman Pál országgyűlési képviselő, Tököl pol-
gármestere. Üzenetében üdvözölte a konferencia résztvevőit dr. Szűcs
Lajos, Pest megye Közgyűlésének elnöke.

Az esemény megjelent a helyi médiában is, Szekeres Kinga készített
interjút a Lakihegy Rádió részére.

Az első napon Pfendtner Ágnes szakpszichológus tartott előadást két
témakörben. A program első részének a címe „Kommunikáció, konflik-
tuskezelés”, a másodiknak pedig „Kiégési szindróma” volt. 

A második napon dr. Gloviczki Zoltán EMMI, helyettes államtitkár volt
az egyik meghívott előadónk, de sajnos országgyűlési teendői miatt nem
tudott részt venni a konferenciánkon. Helyette Szakál Ferenc Pál EMMI,
főosztályvezető tartotta meg a „Fenntartásaink” című előadást.

A nap második részében dr. Zacher Gábor orvos, toxikológus „Drog-
helyzet – van” című előadását hallgathattuk meg.

Fő szponzorunk a MOZAIK Tankönyvkiadó volt, amelynek képvisele-
tében Badics Katalin tartott tankönyvkiállítást az aulában. Minden támo-
gatónknak köszönjük a segítségét!

A minőségi kérdőíveken a hallgatóság kiválóra értékelte a két napos
rendezvényt, így szeretnénk jövőre is megtartani a konferenciát.

Egyed Jolán
igazgató

Forradalmi emlékmûsor
A Gróf Széchenyi István Általános Iskolában október 19-én tartottuk

az 1956. október 23-ai emlékműsorunkat.
A megjelent vendégeket, iskolánk tanulóit és dolgozóit látványos

díszlet fogadta, mely elénk tárta az akkori Magyarország véres esemé-
nyeit, ugyanakkor a csillogó melbourne-i olimpiát is. A 6. évfolyamos
tanulóink előadásában megelevenedtek a korabeli emberek küzdelmei,
vágyai, olimpikonjaink félelmei. A kegyetlen megtorlás képei, a sze-
replők versei élethűen idézték elénk azt, hogy milyen megpróbáltatások
árán küzdöttek akkor a magyarok a szabadságért. Az énekkar előadá-
sában felcsendülő dalok még színesebbé, tartalmasabbá tették a mű-
sort.

Minden jelenlévő nevében megköszönöm az ünnepély összes sze-
replőjének, valamint Kelemen Lilla, Czita Gáborné, Takács Róbert
felkészítő pedagógusoknak, Op Veasna és Kartali István közremű-
ködő kollégáknak a méltó megemlékezést.

Vidáné Wéber Adrienn
igazgatóhelyettes 

Meglepetés szüret
Váratlan és nagyon kedves meghívást kaptunk a Gróf Széchenyi István
Általános Iskola szomszédságában lakó István Vilmosné, Irénke nénitől
október elején. Felajánlotta a gyerekeknek egy hosszú szőlőlugas összes
termését, ha segítünk leszüretelni.
A 4. évfolyam osztályfőnökei megszervezték, hogy osztályaik képvisele-
tében 8-8 tanuló vegyen részt a szőlőszüretben. Amíg ők szorgalmasan
„hajladoztak”, a többiek szürettel kapcsolatos ismereteket gyűjtöttek. A
tanítási nap végén közösen fogyasztották el a gyümölcsöt és a belőle ki-
préselt mustot.
Köszönjük szépen Irénke néninek a lehetőséget. Az egész negyedik év-
folyam nevében ezúton is jó egészséget kívánunk!

Kerekesné Nagy Julianna
igazgatóhelyettes

Látogatás a könyvtár
új rendezvénytermében

Október 2-án részt vehettünk a Hegedűs Géza Városi Könyvtár által
szervezett mesés-zenés előadáson, melyet az új részben található ren-
dezvényteremben tartottak.

Figura Ede előadóművész „Madárijesztő szerelem” című zenés mű-
sorát nézhettük meg a nagycsoportos gyerekekkel. A történet nem a
klasszikus elemekből épült fel, hanem egy mókás, képzeletbeli kalan-
dozás részesei lehettünk. A gyerekek örömére lehetőség volt az egyéni
szereplésre, amit az ötletes, egyszerű jelmezek még élvezetesebbé
tettek. A művész végig olyan kapcsolatot tartott a közönséggel, hogy
egy percre sem lankadt a figyelem, önfeledten tapsoltak, bíztatták egy-
mást, s énekelték közösen a dalokat.

A Négyszínvirág Óvoda dolgozói és a gyerekek nevében köszönjük
ezt a hangulatos délelőttöt. 

A Négyszínvirág Óvoda óvónői 

A szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskola
(2315 Szigethalom, Thököly u. 37.)

a tornatermét és az ebédlőjét

BéRBE ADjA RENDEZVéNyEKRE.

érdeklődni lehet a 06/24 400-621-es telefonszámon.
Igazgatóság
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Hősök, keresztek, koszorúk
Idén, október 5-én az erdészház melletti tisztáson 14 aprócska fake-

resztet szúrtak a földbe. Mindegyik kereszt egy hősünkre emlékeztetett,
mindegyikre aprócska nemzeti színű koszorú került.

Mi, a Szent István Általános Iskola közössége, így emlékeztünk meg
az 1848-49-es szabadságharc mártírjaira: gróf Batthyány Lajosra és a 13
honvédtábornokunkra. Diákjaink a tököli parkerdő fáinak gyűrűjében
nézhették meg azt a műsort, amely felidézte a héroszok szellemét.

Természetesen, ha már kimentünk a szabadba, akkor egy kis testmoz-
gással is színesítettük a napot. Voltak mindenféle ügyességi és szellemi
próbák, árkon-bokron futóverseny. 

Remélem, mindenki olyan tartalmasan tudott megemlékezni az ok-
tóber 6-án kivégzett vértanúinkról, mint mi. 

Ennek a napnak az üzenete összecseng az iskolánk által felvállalt ér-
tékek közül kettővel is! Ezek pedig a hazaszeretet és a szabadságvágy.

A Szent István Általános Iskola közössége nevében: 
Nád Béla

Hamarosan érkezik az

Erdei Télapó
2012. november 30-án, pénteken

9-12 óra között a Tököli Parkerdő Erdészház előtti tisztásán aján-
dékkal és meleg teával várja kedves látogatóit. 
A tájékozódást télapó-jelek segítik a Parkerdő Szabadság utcai és a 
Duna-sor úti „bejáratától”.
Eső esetén:
A nem az óvodákból, iskolákból pedagógus kísérettel érkező gyermekek
részére a programot a Városi Szabadidőközpontban rendezzük meg
ugyanezen a napon 9-12 óráig.
(A programot a szigethalmi gyermekek részére szervezzük. Más tele-
pülésről érkező látogatókat kizárólag előzetes bejelentés alapján, kor-
látozott létszámban tudunk fogadni.)

Információ:
Gróf Széchenyi István Általános Iskola (tel.: 06/24 400-621)

A népmese nap ja
az isko lánkban

Idén második alkalommal emlékeztünk meg a Kisbaconban
született nagy mesemondó, az „örök mesélő” Benedek Elek
születésnapjáról, amely 2005 óta minden évben a népmese
napja. Az esemény célja az volt, hogy felhívjuk iskolánk tanu-
lóinak figyelmét a mesék fontosságára és szerepére. Ennek ke-
retében több programot is meghirdettünk, melyek közelebb
vitték a tanulókat a mesék világához. Egy rajzpályázat kere-
tében az iskola tanulói népmeséket illusztrálhattak. Idén is meg-
mozdult a diákság, rengeteg rajz érkezett a könyvtárba. A me-
seszerető gyerekek egy totón tesztelhették a mesékkel kapcso-
latos ismereteiket, a telitalálatot elérő diákok pedig a
„Népmesék tudorai” megtisztelő címben részesültek. Október
1-jén, hétfőn délelőtt hetedik osztályos tanulók olvastak fel me-
séket az alsós évfolyamokon, többek között a második és a ne-
gyedik osztályos tanulóknak. Hétfőn délután pedig a negyedik
évfolyamos napközisek töltötték ki a totót, majd a foglalkozás
magyar népmesék nézésével és népmesés színezővel zárult. A
népmese napjához kapcsolódó programokról készült képek
megtekinthetőek iskolánk facebook oldalán.

Mucska Gábor

A Mi október 23-ánk!

1956. október 23-a nemcsak a magyar, de az
egyetemes történelem aranylapjaira is beke-

rült. ékes példája egy „kis” nép nagyságának.
Bizony ezen a napon „mertünk” nekimenni a
diktatúra kiszolgálóinak, „mertünk” rátámadni a
Góliátra, a Szovjetunióra. A gyárak „melósai”, az
iskolák diákjai emelkedtek hősökké.

Erre emlékeztünk 2012. któber 23-án 10 órakor a Városi Sza-
badidőközpontban. Megtelt a színházterem a sok-sok ünnep-
lővel. 

Fáki László polgármester megnyitója után Vitéz lovag Dö-
mötör Zoltán tartott ünnepi beszédet. Magával hozta a törté-
nelem egy szeletét, mint a korszak át- és (szerencsére) túlélője.
Testközelivé tette a tomboló diktatúra mindennapjait, a forra-
dalmárok szabadságvágyát és honszeretetét. Élmény volt hall-
gatni a forradalom tevékeny részesét. Ezután Wass Albert mér-
hetetlenül bölcs és örök szellemiségét idézte meg Barcs János
saját versében.

Majd a Szent István Általános Iskola tanulóinak műsora kö-
vetkezett. A bő 20 perces előadás kis korkép volt. Megidézte
az ’56 előtti véres elnyomatást, ’56 szabadságtól megmámoro-
sodott magyarjainak örömét. Megmutatta azt a véres, kegyetlen
brutalitást, mellyel a túlerő legyűrte harcosainkat.

A műsor a Szózattal ért véget. Utána még sokáig és sokan ott
maradtunk, beszélgettünk. A Mi ünnepünkről, arról, hogy mit
üzen ez a dicső esemény a mának! Szerintem azt, hogy: MER-
JÜNK! Merjünk büszkék lenni hazánkra, hőseinkre. Merjünk
szembeszállni a hazánkat maga alá gyűrni kívánó „nagyokkal”.

A Mi népünkre, ha igazán mer, sikeres és dicső jövő vár, hi-
szen mint ’56 is bebizonyította, küzdeni, azt tudunk.

Nád Béla 
a 2012. október 23-ai műsor „szem- és fültanúja”



Szigethalmi Híradó – 2012. november10

AII. Családi napot október 12-én, pén-
teken délután Piróth Ibolya igazgatónő
nyitotta meg. Beszédében emlékeztetett

a tavalyi évre, amikor első alkalommal rendezte
meg az iskola ezt a gyerekeket, tanárokat, szü-
lőket összehozó eseményt.

A tanárok mindenre felkészültek, kondérban
rotyogott a paprikás krumpli, finom falatokkal és
színvonalas műsorral, programkavalkáddal várták
az iskola apraját-nagyját és a kedves szülőket, ro-
konokat, vendégeket, hogy bearanyozzák a kikap-
csolódás óráit.

Az időjárás nem kedvezett a szabadtéri ren-
dezvénynek, ám ezt a forró hangulat és a jókedv
feledtette.

A Családi nap megnyitója után a színpad vi-
lágot jelentő deszkáin kezdetét vette iskolánk ta-
nulóinak műsora. A nézők felszabadultan hall-
gatták a Queen „I want to break free” című
számát Krizsa Gergő tolmácsolásában, majd
ámulva nézték a színvonalas hip-hop táncbemu-
tatót és az akrobatikus showtáncot.

Utánuk következtek a harcművészetekben je-
leskedő diákok látványos dzsúdó és kempo be-
mutatóval.

Az udvaron érdekes rendőrségi bemutatót tar-
tottak, a gyerekek megismerkedhettek a rendőr-

ségi autóval, kézbe vehették a fegyvereket, és
KRESZ tudásukat is kipróbálhatták.

A kosárlabda-pályán ügyességi versenyeken
mérhették össze tudásukat. Nagyon sokan vettek
részt rajtuk biciklivel és rollerrel. Az akadálypá-
lyán legjobban teljesítők oklevelet vihettek haza.

A futópályán futóverseny zajlott közben, ahol
váltófutásban nagyon jó időt teljesítettek a diák-
párosok. Olyannyira, hogy a tanárok is kedvet
kaptak, és nagy erőket mozgósítva vettek részt a
megmérettetésen.

Mókás futószámon is indulhattak a vállalkozó
kedvűek, bokánál összekötve, futva kellett telje-
síteniük a távot a nézők nagy derültsége köze-
pette.

Az iskola épületében kézműves foglalkozás és
arcfestés színesítette a programot. Mindenfelé
vidám, nevető, festett arcokkal lehetett találkozni,
volt bohóc, szuper man, kutya, oroszlán, béka,
pók, és még ki tudja, ki jött velünk szembe. 

A kisállat-simogató is nagy népszerű-
ségnek örvendett, volt nagy tolongás a
hörcsög, a tengeri malac és a sündisznó
körül, mindenki simogatni szerette

volna őket. Ezt ők lát-
hatóan nem vették
szívesen, inkább
aludni szerettek
volna. Annál élén-
kebbek voltak a ku-
tyusok, és kihar-
colták, hogy a gye-
rekek csak velük
foglalkozzanak.

Aki játék közben
megéhezett, jó ízűen
falatozta a kolbászos
paprikás krumplit,
melyet egy finom
édességgel koronáz-
hatott meg, és üdí-
tővel öblíthetett le.

Nagyon sokféle –
anyukák, nagymamák által készített – sütemény
közül lehetett válogatni: palacsinták garmadája,
kókuszgolyók halma, gyönyörű cukrász-remekek
várták, hogy elfogyasszák őket.

Számoljuk majd a napokat, amíg a sorrendben
harmadik családi nap
is megrendezésre
kerül – már most ki
lehet jelenteni, hogy
hagyomány lesz be-
lőle –, mert aki egy-
szer megízlelte ennek
a napnak a hangu-
latát, az minden alka-
lommal újra és újra el
fog jönni!

Szél László

„ÔSZ HÚRJA ZSONG…”
– Családi nap volt Szigethalmon, a Szent István Általános Iskolában –

Köszönetet szeretnénk mondani Lang Mónikának, a Városi Szabadidőközpont vezetőjének a
Családi nap berendezéséhez nyújtott segítségéért, és az 1967-ben elballagott öregdiákoknak az
anyagi támogatásért.

A Szent István Ált. Iskola vezetősége
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A két szakkör életében sok a
közös pont. Mi ugyanúgy 3 éve ala-
kultunk, mint ők. Felismertük a ké-
zimunka által nyújtott szépséget,
amely más, mint a zene, a vers vagy
egyéb művészet, de ugyanúgy
felold, nemesít. Igazi értékelője
azonban csak az tud lenni, kellően
csak az szeretheti és becsülheti
meg, aki legalább elméleti szinten
ismeri készítésmódját és az ebből
fakadó jellegzetességeket. Aki
pedig el is tudja készíteni, arra új
csodák várnak: az alkotás, az önki-
fejezés, a teljes kikapcsolódás
jóleső, felemelő érzése. Erről tettek
tanúbizonyságot a szigethalmi go-
belin öltögetők is.

Mi, a Kazincbarcikai Gobelin Öl-
tögetők Körének tagjai, az or-
szágban azon kevesek közé tarto-
zunk, akik gobelin ékszereket és

ékszerdobozokat készítenek. Ezek
antik, régi hatásúak, a nőiességet
és a fiatalos stílust egyaránt ma-
gukon hordozzák. Ezzel a kiállítási
anyaggal érkeztünk Szigethalomra.
A közös kiállításunkon az volt a cé-
lunk, hogy felkeltsük az ügyes
kezű asszonyok és lányok érdeklő-
dését a gobelin művészet iránt, és
bemutassuk a számtalan lehető-
séget a gobelin motívumok fel-
használására.

Minden szakköri tag kapott a
Zöld teremben egy falrészt, ahol ki-
állíthatott, ahol a kiállítás napján
megállhatott az unoka, a rokon, a
barát, és gyönyörködhetett a szép
alkotásokban. Talán ettől volt olyan
meghitt és csodálatos az egész… A
Rózsák is elmondhatják magukról:
„A fonal formálja a szemet, a gobe-
linezés összekovácsolja a barát-

ságot, a kézimunka pedig összeköti
a nemzedékeket.”

A kiállításról távozó embe-
reknek mintha fénylett volna az
arcuk, mintha könnyebb lett volna
a járásuk, mint amikor betértek.
Leolvasható volt az arcokról: az
ilyen alkalmakért érdemes élni, a
világot ilyen gyermeki örömmel jó
szemlélni. 

Köszönet a szakkör vezetőjének,
Bogya Rózsának, aki már 3 éve tö-

retlen erővel és lendülettel vezeti
szakkörét, és szervezi a születés-
napi kiállításokat. A szakkör tagjai -
nak nem kell nagy protezsáló, mert
a mecénások maguk a saját képeik.
Én, e kiállításon résztvevő, a nagy
élményt átélő mégiscsak mondom:
Rózsások! Köszönjük.

Kissné Király Piroska
a Kazincbarcikai

Gobelin Öltögetők Körének
vezetője

Kazincbarcikáról érkeztünk, hogy a sziget-
halmi Rózsa Gobelin Kör tagjaival megis-

merkedhessünk, és velük együtt ünnepel-
hessük a 3. születésnapjukat október 13-án.

Vendégek voltunk a „Rózsák kiállításán”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy LADÁNYI SÁNDORNÉ elhunyt. Utolsó út-
jára október 12-én kísértük el. A gyászunkban osztozó valamennyi kedves is-

merősének és a búcsúztatóján megjelenteknek ezúton fejezzük ki köszönetünket.
Lánya: Emma, és unokája: István.

MEGHÍVÓ
A Sziget Gábriel Szolgálat

szeretettel vár minden
érdeklődőt

2012. november 26-án,
pénteken 17 órakor

BOGYA KÁROLYNÉ RÓZSA 
VESZTESÉG- ÉS

GYÁSZCSOPORTVEZETŐ

„Halotti rítusok az ősi magyar
hagyományban”

„A gyász feldolgozása”

ingyenes bemutatkozó
előadására

a szigethalmi Városi Könyvtár
dísztermébe.
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Az őszi szünetben érdekes programon vehették részt a szigethalmi
gyerekek. A Pest megyei Érdi János Honismereti Egyesület, valamint a
Kiskunlacházi-Peregi Hagyományőrző Nyugdíjas Klub szervezésében tar-
tottunk tábort a résztvevőknek.

Lehetőségünk volt nyolc szi-
gethalmi tanulót vinni erre a
programra. A Gróf Széchenyi
István Általános Iskolából Győrfi
Bernadett, Mátyási Milla, Sziget-
vári Georgina, a Szent István Ál-
talános Iskolából Marticsák Vi-
vien, Stud Renáta, Zóka Győri

Fanni, Erdei László és Kaluca Eugén képviselték a szigethalmiakat. A
tábor célja az volt, hogy az őszi szünet idejére tartalmas időtöltést biz-
tosítsunk az érdeklődő gyerekeknek.

Az öt napos tábor alkalmával sok érdekes játékot ismerhettek meg,
megtanulták elkészíteni a régi játékokat, eszközöket, köztük a rongy-
labdát, a surrantót, a csúzlit, az ijat, a krumli puskát, a tégy-végy játékot,
a zúgattyút, az ostort, a bigét, a nádsípot és a madársípot.

A vendéglátóink nagy szeretettel fogadtak bennünket. Érdekes volt a
régi, hagyományos játékokat megismerni, kipróbálni és elkészíteni.

A gyerekek nagyon élvezték a programokat, sokat játszottak, megis-
merték egymást.

Megköszönjük a tábor lebonyolításában való segítségét a Dunapack
Zrt. részéről Szabó Piroskának, valamint a Kecse-Fruct Kft Szigethalom,
Mű úti Zöldség-gyümölcs támogatását.

Kleineizel Ilona
múzeumpedagógus

„Mikulásra várva!”
2012. december 1-jén 10 órakor

diavetítés és kézmûveskedés kicsiknek
a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban

az ünnep jegyében.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

„Táborban” a népi játékok

HAGYOMÁNYÔRZÉS
TÁNCCAL ÉS ÉNEKKEL
A SZIGET NéPTÁNC EGyESÜLET MŰVéSZETI NAPjA

2012. DECEMBER 15. 18:00
Városi Szabadidőközpont 2315 Szigethalom, Sport u. 4.

FELLéPŐK:
• KéVE NéPTÁNC EGyÜTTES
• KISKUN NéPTÁNC EGyESÜLET
• SZIGET NéPTÁNC EGyESÜLET

A BELéPéS DÍjTALAN.
MINDENKIT SZERETETTEL
VÁRUNK!
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Sportolóként legenda övezte: neki sikerült először megtörnie a skan-
dináv hegemóniát tájfutásban. Világbajnoki címe lenyűgözte a szakembe-
reket, emellett tizennégyszeres magyar bajnok, és még sífutásban is hat-
szor lett országos első. Az első nő volt Európában, aki három órán belül
futotta a maratont. Sportkarrierjét egy kullancscsípés okozta betegség
törte ketté, halálközeli állapotból jött vissza. Fél évig bottal járt, ezután
lassan javult az állapota, de a lába már soha nem lett a régi; az élsportnak
befellegzett. Ma emberek tízezreit buzdítja az egészséges életmódra! Tette
ezt nálunk is; kiemelve, mennyire fontos, hogy az évek múlásával is ak-
tívak maradjunk, hogy mindenki találja meg azt a mozgásformát – és itt
nem szigorúan a sportra gondolt, hiszen lehet az tánc, gyalog- vagy ke-
rékpártúra –, amiben örömét leli, és közösségi élményt is nyújt! Termé-
szetesen kaptunk étkezési, életvezetési tanácsokat is. 

Az előadást egy kis torna zárta, hogy mindenki megtapasztalja a közös
mozgás örömét! 

A nagyon jó hangulatú előadás után lehetőség volt egy kis beszélgetésre
is. Közben Regényiné Aranka friss, meleg pogácsáit fogyaszthattuk, amit
ezúton is nagyon köszönünk neki!

Hegedüs Géza Városi Könyvtár

Október 5-én - a Könyvtári Hét keretén belül - vendégünk volt

MONSPART SAROLTA

A Japánból eredő és igen népszerű papírszínház, a kamishibai a mese-
könyveket mintegy színházzá alakítja. Egy fa keret az asztalra helyezve.
Vajon mit rejthet ez a varázslatos doboz? Rejtély. Egyik ajtó, másik ajtó,
harmadik, sorra kinyílnak, és feltárul előttünk egy keretbe foglalt szép kép.
Csoda. A kép lassan csúszik, miközben a mesélő hangját halljuk, majd egy
újabb kép következik és egy újabb. A mesélő a gyerekekkel szembefor-
dulva, a lapok mozgatásával, az ebből eredő játékkal és ennek drámai ha-
tásával igazi színházi élménnyé változtatja a hagyományos meseolvasást.

Nekünk teljesen új volt. A gyerekek csendben, áhítattal, rácsodálkozva
hallgatták és nézték a meséket. Oly szépek, színesek voltak a rajzok,
hogy minden szempár odaszegeződött. 

Mikor az iskolai foglalkozáson mesét olvasok nekik, körém gyűlnek,
hogy lássák a könyvben lévő képeket. Ilyenkor mindig van egy egész-
séges tolongás, furakodás, hogy mindenki hozzájusson az élményhez.
Ezen a programon erre nem volt szükség. 

A mesélés után Takács Mari irányításával lázas „munka” kezdődött.
Zsírkrétával, ceruzával, színes papírok tépésével, ragasztásával, kép-
csodák születtek. Nagyszerű élményben volt részünk, gyerekeknek, fel-
nőtteknek egyaránt. A rendezvény megkoronázásaként egy mesekönyvet
is kisorsoltak a gyerekek között. Természetesen minden résztvevő kapott
egy könyvjelzőt és csokit.

Köszönjük szépen ezt a lehetőséget a könyvtár igazgatónőjének, Lut-
tenberger Katalinnak és az ott dolgozó valamennyi munkatársnak.

Tisztelettel és köszönettel:
dr. Kovátsné Kardos Mónika

Takács Mari grafikus, illusztrátor
október 2-án a Hegedüs Géza

Városi Könyvtárban különleges
mesével kedveskedett a 2. osztá-
lyos kisiskolásoknak.

Szeretettel meghívom
Önt, kedves családját,

barátait
a kiállításom
megnyitójára.

Megh ívó
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Karatés eredmények
Október 13-án, a márciusban megrendezendő Magyar Bajnokságra

készülő seizanos gyerekek komoly megmérettetéseken estek át egy Mo-
gyoródon lezajlott nemzetközi versenyen, amelynek színvonalát mutatja,
hogy az Európa Bajnokságra való kvalifikáció egyik állomása volt, így az
indulók szinte kizárólag a magyar élvonalból tevődtek össze. A nehéz
mezőny ellenére a szigethalmiak is komoly eredményeket értek el. A
nyolc indulóból öten végeztek dobogós helyen. Görhes Bianka, Holocsi
Bence és Szkotniczky Ákos második, Csicsay Gergely és Halmai Barbara
pedig harmadik lett.

Október 21-én Szigetszentmiklóson mérették meg magukat az egye-
sület utánpótlás gyerek és felnőtt versenyzői. Húsz induló összesen
9 arany-, 8 ezüst- és 8 bronzérmet hozott haza.

Azok pedig,
akik még
kedvet éreztek
egy kis bu-
nyóhoz, ok-
tóber 27-én
Szlovákiában, a
H u r b a n o v o
Open-en áll-
hattak küzdő-
térre. Innen 2
arany-, 4 ezüst-

és 5 bronzéremmel tért haza a szigethalmi csapat. Az eredmények, ame-
lyekhez szívből gratulálunk, részletesen olvashatóak a www.seizan.hu
oldalon!

Kisszékelyi Zsolt

A ZÖLD HÁLÓ HÍREI
A zsúfolásig megtelt Városi Szabadidőközpont színháztermében ismét

díjátadó gála zajlott október 29-én, amikor is a Zöld Háló Egyesület által
szervezett „Szép kertek, rendezett porták” VIII. fotópályázatának ered-
ményhirdetésére került sor. 

Az 53 díjazottból 29-en helyezést értek el. A díjazást és a helyezéseket
az önkormányzati és szponzori támogatással tudtuk elérni és színvona-
lassá tenni. Szeretnék ezért óriási köszönetet mondani minden segítőnek
és támogatónak. Köszönöm egyúttal valamennyi pályázónak a jelentke-
zést és a munkát.

Regényiné Aranka

Őszi SZUFLA sportnap az ESZI
fogyatékkal élők nappali intézetében
A SZUFLA (Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete) néhány lelkes futója és

családtagjaik egy ködös októberi délelőttön meglátogatták a fogyatékkal
élőket, hogy egy játékos-sportos délelőttöt töltsenek el együtt.

A gondozottak és egy-egy SZUFLA-s segítő három csapatot alkottak,
első feladatként csapatnevet választottak: Szigethalmi Gepárdok, Sziget-
halmi Kobrák és Szigethalmi Pajzs néven készültek neki a vetélkedésnek.

Sztrapkó Norbi, a sportnap főszervezője először levezényelt egy be-
melegítést, aztán a csapatok felálltak a játékos sorversenyekhez. Volt
futás, labdaterelés tollasütővel és lábbal, pingponglabda-hordozás kalap
tetején majd kanálon, kalapadogatás, lovacskázás, szlalomozás. Az otthon
lakói és a vendégek egyaránt élvezték a vidám játékot.

A sportdélelőtt zárásaként mindenki érmet és névre szóló emléklapot
kapott.

Szabó Piroska
a SZUFLA elnöke

A Szigethalmi TE programajánlata
December 8-án első alkalommal szervezi meg egyesületünk a Budai-

hegység közkedvelt turistaútjaira a Mikulás túrát. A Normafa, a János-hegyi
kilátó körpanorámája, és a jó levegőjű erdők a biztosítékai annak, hogy
remek élményben lesz részük azoknak, akik csatlakoznak hozzánk. A tá-
vokat úgy alakítottuk ki, hogy az aprócska csemeték is megtalálják a nekik
megfelelőt (10 és 20 kilométeres távokat lehet teljesíteni). A túra végén
pedig egy kis Mikulás-napi ajándékkal „jutalmazzuk” a turistákat. A túrára
egyesületünk különbuszt szervez. A részleteket a www.szigethalmite.hu
honlapon vagy a 06/70 379-2928-as telefonszámon tudhatják meg.

Nád Béla 
a Szigethalmi TE tiszteletbeli elnöke 
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Szigethalmi Híradó – ingyenes önkormányzati havilap
Felelôs szerkesztô: dr. Szilvay Balázs, telefon: 06/20 515-0582

Tördelés: West-Graph Kft.   •  Nyomda: Ex-Kop Nyomdaipari Bt.
Cikkek leadása: hirado@gmail.hu

(A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen megjelenését.
A szerkesztô a cikkeket rövidítheti, szerkesztheti úgy, hogy azok tartalma ne változzon.)
Lapzárta: minden hónap utolsó munkanapja. Várható megjelenés: minden hónap 15-e.

Zeneoktatás kezdôknek
és haladóknak.

M I S S I N O R
Tel.: 06/30 664-2514

E-mail: missinor@gmail.com

Közérdekű
telefonszámok

Polgármesteri Hivatal: 06/24 403-656
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-18.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00
Péntek: 8.00-11.30
Orvosi ügyelet: 06/24 405-405 
és 06/70 450-3124; 104
Egészségház, Védőnői Szolgálat: 06/24 403-654
Gyártelepi Rendelőintézet: 06/24 406-010
Postai nyitva tartás:
H-P: 8.00-18.00
Gyepmester - Herczig józsef: 06/20 964-3025

ELMŰ
Helyszín: Csepel Pláza • Levélcím: 1300 Bp., Pf. 151. 
Telefon: 06/40 38-38-38, Fax: 06/1 238-4452

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBÁK BEjELENTéSE
Telefon + fax: 06/27 363-887
E-mail: ugyfelszolgalat2@mtkke.hu

TIGÁZ Zrt.
Szigetszentmiklósi kirendeltség
Levélcím: Szigetszentmiklós, Gyári u. 9. 
Telefon: 06/24 525-900
Hátralék ügyintézés: 06/24 525-907, 
Fax: 06/24 367-705

Szikő Kft. 
Ügyfélszolgálat:
Cím: 2315 Szigethalom, Móra Ferenc. u. 1.
Telefon: 06/24 514-860, Fax: 06/24 514-141
E-mail: sziko.kht@freemail.hu • Web: www.szikokft.hu
Nyitva tartás:
Hétfő: 8-18, Kedd: zárva, Szerda: 8-15.45
Csütörtök: zárva, Péntek: 8-12
Pénztári nyitva tartás ugyanezekben az időpontokban.
Hibabejelentés:
Cím: 2315 Szigethalom, Erdő u. 55.
06/24 655-255, 06/70 387-8297 (éjjel-nappal)

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
Telefon: 06/24 525-460-tól 466-ig KÖZPONT 
06/24 525-467 ÜGYELET

Tűzoltóság
06/24 525-300, 105

Szigethalmi Polgárőr Egyesület 
Elnök: Hetesi László 06/20 584-6284 
Szolgálatvezető: Polák János 06/20 218-7383

INTéZMéNyEK
Szivárvány Bölcsőde: 06/24 402-071
Négyszínvirág Óvoda: 06/24 407-609
Szent István Általános Iskola: 06/24 407-608
Gróf Széchenyi István Általános Iskola:

06/24 400-621
Hegedüs Géza Városi Könyvtár: 06/24 514-810

Nyitva tartás: Vasárnap: szünnap, Hétfő: szünnap, 
Kedd: 12-19, Szerda: 9-19, Csütörtök: 12-19, 
Péntek: 9-16, Szombat: 9-14

Városi Szabadidőközpont: 06/24 889-229
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat:
06/70 334-8916, 06/70 339-8742
Egyesített Szociális Intézmény: 06/24 404-573
Segítő Mancs Alapítvány: 06/70 220-1862, 
06/70 604-2715

M I S S I N O R
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MEGOLDÁS SZIGET SZERVIZ
ÉS ALKATRÉSZBOLT

Lakásán: mosógép, bojler, hűtő, tűzhely stb., nagygépek javítása  garanciával.
Üzletünkben: mikró, porszívó és más kisgépek javítása garanciával.

aLkatrész cserénéL 1 év garancia!
javítás esetén a kiszáLLás ingyenes!

szigetszentmiklós, tököl u. 33.
(Tököli – Bajcsy sarok), 06-24 441-725, 06-30 950-1717.

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-17 óráig, szombaton 9-12 óráig.

Új címünk: Dunaharaszti, Bezerédi u. 58 – somogyi u. sarok viktóri Üzletház
Tel.: 06-24 460-490, 06-30 950-1717 • Nyitva: H-P 8-17, Szo. 9-12 óráig

Minőség szolgáltatás, elérhető áron, 19 éve!
www.megoldasszerviz.hu

A

ÚJDONSÁGAI
(Szigethalom, Szabadkai u. 34.)

Kelemen Csilla kozmetikus – 06/70 323-5010; 06/24 402-080
Őri Györgyi mesterfodrász – 06/70 368-9409

Könnyed fogyás a Body Coach-al! 
Próbáld ki Te is ingyen! 10 perc 360 Ft. 

• Botox kezelés és mikrodermabráziós csiszolás egyben,
fájdalommentesen: 4.000 Ft.

• Rádiófrekvenciás feszesítés kavitációs zsírbontás
(has, belsőcomb, mell): 4.000 Ft.

Ezen szolgáltatások esetén a pedikűr
1.000 forintos kedvezményes áron vehető igénybe. 

Fodrászati kedvezmények:
Wellness vágás (A meleg olló hatására vágás közben a hajvégek lezá-
ródnak, a haj nem szárad ki, a természetes nedvesség és ápolóanyagok
bennmaradnak. A haj védve van a káros környezeti hatásoktól.)

Kedvezményes festés diapasion festékkel, melynek árai:
rövid haj festése+szárítás: 3.500 forint,
félhosszú haj festése+szárítás: 4.000 forint,
hosszú haj festése+szárítás: 4.500 forint.
(A melírozás és hajvágás külön kerül felszámításra.)
A szolgáltatások csak előre egyeztetett időpontban vehetők igénybe!

A kedvezmények 2012. december 24-éig érvényesek!


