
XXVI. évfolyam 3. szám, 2016. április
ingyenes havilap

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő fogadó-
órát tart a szigethalmi önkormányzati
hivatalban 14-én, csütörtökön 14 órától.

Bejelentkezés és időpont-egyeztetés a 06-70
3765956-os telefonszámon Janzsó Zsuzsan-
nánál.

Szigethalmon fogad az országgyűlési képviselő

Aranylábú táncoslányok

Rengeteg induló közül hozta el az első és a negyedik helyet a Fit Dance Sport- és Táncklub
Közhasznú Egyesület két-két versenyzője a Veszprémi Connector Táncfesztiválon. A
nemzetközi megmérettetésen 1600 táncos vett részt a közép-európai régióból. A képen
a junior diszkó duó kategóriában aranyérmes Ahmad Alina és Szilágyi Bettina. (14. oldal).

Demonstráció zebráért
Biztonságos közúti gyalogátkelőt követelő
lakosok tartottak demonstrációt februári
lapzártánk után Szigethalmon. A megmozdu-
láson mintegy 80 ember vett rész, s ezer

aláírás gyűlt össze. A résztvevők petícióját
Schuller Gáborné alpolgármester vette át az
önkormányzat nevében.

(folytatás a 4. oldalon, válasz a 2-on)
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Mű út, zebra, aktualitások

ÖNKORMáNyZAT

A múlt havi újságban írtam a közmeghallgatás-
ról, amin sajnos, nagyon kevesen vettek részt.
Az eseményről a most indult szigethalom.net
oldalon Fejes János „tollából“ is megjelent egy
cikk – Közmeghallgatásról pár szóban címmel
–, mely szerintem korrekten tájékoztatott az
eseményről. Ekkor még egyetértett azzal, amit
ott elmondtam.
„A kevésbé hivatalos közlendők mellé polgár-
mesterünk nem ment el szó nélkül a Faceboo-
kos vitafórumok és az egyéb nem hivatalos
honlapok léte mellett sem. Fáki úr után szaba-
don: „Azért tart itt az ország, mert hiányzik
az állampolgárokból az, hogy felemeljék a
szavukat, az általuk választott képviselő-
ket beszámoltassák, és érvényt szerezze-
nek az akaratuknak.”
Ebben sajnos igazat kell adnom neki.
A közmeghallgatáson megközelítőleg 15 ember
volt. Nem a Facebookon kellene kimutatni az
elégedetlenségünket, hanem ott, a hivatalos fóru-
mon felszólalni, esetlegesen számon kérni azon
ígéreteket, amiket a nagy választási kampányban
megígértek, de hogy-hogy nem elfelejtettek.”
A szigethalom.net újabb cikkében viszont -
Amikor a történet ismétli önmagát címmel jelent
meg – megpróbál párhuzamot vonni az
alacsony részvétel és a Mű úti problémák között.
A cikk úgy állítja be, hogy bár már évek óta
beszélnek az emberek bizonyos problémákról,
de soha semmi nem történik, lásd pl. a Mű utat.
Persze tudom, van gond, sőt örülök, hogy civil
kezdeményezés indult a zebráért  – írásunk a
demonstrációról a 4. oldalon – ami viszont
többek szerint a forgalom nagysága és torló-
dása miatt hosszú távon nem jelent majd
mégsem megoldást.
De pillantsunk kicsit vissza, mi is történt eddig
zebra ügyben:
Amikor évekkel ezelőtt felvetődött, hogy kellene
gyalogátkelő a Mű útra, a lakosok kérésére az
önkormányzat építtetett egyet az óvodánál.
Lámpásat, mert ez volt a szülők kérése. Épült
egy a Spar jóvoltából is, valamint tervezésre és
engedélyezésre került egy gyalogátkelő a Volán-
pályaudvarnál – ami szerintem nem ideális – de
az engedélyező szervek csak ebben a formában
hagyták jóvá a terveket. Mivel nem volt közvi-
lágítás a volánpályaudvarral szemben, ez
Szigetszentmiklós segítségével megvalósult. 
Felmerült a közlekedési problémák megoldása
felüljáró építésével. Ez benne volt a gerincút
projektben. Mire azonban utóbbi elkészült,
előbbit sajnálatos módon kivették belőle. Az ille-
tékesek pénzügyi problémákra hivatkoztak, s ez
nem önkormányzati projekt volt. Most újra
felmerült ennek megépítése, ahogy erről Bóna
Zoltán képviselő úr is írt a Szigethalmi Híradó-

hasábjain. Amennyiben megvalósul, az nagy-
mértékben befolyásolja majd, hogy mit, hogyan
lehet elkészíttetni az adott útszakaszon. 
Ha idén döntés születik a felüljáró megépítésé-
ről, akkor pénzkidobás a gyalogátkelőre költeni.
A gyalogátkelő ugyanis nem néhány liter
festék kérdése. Járdát kell hozzá építeni, közvi-
lágítást megváltoztatni és közép-szigetet létre-
hozni, ami az út szélesítésével és újraburkolásá-
val jár. Ezért nem olcsó egy ilyen létesítmény. Ha
nem lesz a felüljáróból semmi, akkor természe-
tesen érdemes belefogni a gyalogátkelőbe.
A Mű út más részeivel is foglalkoztunk. Amikor
volt pályázat, elindult a járdaépítés, ami a vízel-
vezetés miatt, sajnos, szintén drága beruházás.
A közmeghallgatáson egyébként beszámoltam
a lakosok által tavaly felvetett és később megva-
lósított javaslatokról is. Ez visszanézhető az
onkormanyzati.tv honlapon – sőt minden bizott-
sági és testületi ülés végigkísérhető ugyanitt –
pontosan azért, hogy ne csak kiragadott részle-
teket állíthasson be bárki tendenciózusan.
Végezetül néhány mondat a Facebookra
kiposztolt, járdán álló autóról és a Szent
István iskola kazánjáról.
Az autóról annyit, hogy kollégáim, a törvény
által rájuk ruházott jogkörben mindent elkövet-
tek az eltávolítására és a büntetést is kirótták.
Az, hogy ennyi időbe telt, nem az ő hibájuk. Ha
majd lesz olyan törvényi lehetőségük, hogy
azonnal elszállíthassák a szabálytalanul parkoló
autókat, akkor megteszik, de addig az összes
jogszabályt betartva kell intézkedniük, ami
sajnos ennyi időt vesz igénybe.
A Szent István Általános Iskola kazánprob-
lémája: 
A testület tavaly döntött a József Attila utcai főépü-
let kazánjának korszerűsítéséről. Ez megtörtént, de
az engedélyezés még folyik a cég részéről.
A problémák a négy tantermes épület fűtésével
kapcsolatban jelentkeztek, amivel eddig semmi-
lyen probléma nem volt. Sajnos a kazán több alka-
lommal leállt. Próbáltuk megjavíttatni, de néhány
nap után újra és újra felmerült a hiba, ezzel kelle-
metlenséget okozva az ott dolgozóknak, peda-
gógusoknak és nem utolsó sorban diákoknak.
A többszöri leállás után döntöttünk úgy, hogy a
kazánt kicseréljük, de sajnos ez nem kevés
pénzbe került. Az új kazán és kéményrendszer
– reményeink szerint – sokáig nem okoz majd
kellemetlenséget.
Jelenleg csak néhány aktuális problémát emel-
tem ki, melyekről fontosnak tartottam az önkor-
mányzat szemszögéből is tájékoztatni a lakossá-
got. A továbbiakban szeretném ezt rendszeresen
megtenni, kihasználva a helyi kommunikációs és
internetes csatornákat. 

Fáki László polgármester

Adóhatósági
tájékoztató

Tisztelt Lakosok! Tájékoztatjuk önöket, hogy
az első féléves helyi adók befizetésének
határideje 2016. március 16. napja volt.
Amennyiben még nem rendezte tartozását,
kérjük, tegye meg, mivel az adóiroda végre-
hajtási eljárást kezdeményez a hátraléko-
sok ügyében.
Tisztelt Szigethalmi Egyéni Vállalkozók,
Gazdasági Társaságok!
Tájékoztatjuk önöket, hogy a 2015. évi helyi
iparűzési adó bevallások benyújtási határ-
ideje 2016. május 31.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a bevallás benyúj-
tásának elmulasztása bírságot von maga
után.
A bevalláshoz szükséges elektronikusan
kitölthető adónyomtatványok a következő
helyről letölthetők:  
A honlapon az elérési útvonal a következő: 
► Dokumentumok ► Adóügyek ► Letölt-
hető nyomtatványok vagy Online kitölthető
nyomtatványok
Adókötelezettséggel kapcsolatos változá-
sok bejelentése (adótárgy megszerzése,
elidegenítése, vagyoni értékű jog megszer-
zése, vállalkozás indítása, meg szüntetése,
személyi adatokban történt változás, és
minden olyan körülmény, amely az
adózásra kihat) a változás időpontjától
számított 15 napon belül kötelező az
önkormányzati adóhatósághoz!
Amennyiben kérdése van, ügyfélfogadási
időben forduljon az adóiroda munkatársaihoz. 
Adóiroda elérhetősége: 06-24 403-657
Hétfő: 8-12; 13-18 óra, 115-ös mellék: épít-
mény, telek, kommunális adó,
Szerda: 8-12; 13-16 óra, 116-os mellék: ipar -
űzési adó
Péntek: 8-11.30 óra, 129-es mellék: talajter-
helési díj, idegenforg. adó, 133-as mellék:
gépjárműadó, helyi jövedéki adó

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Civil fórum
Civil fórumot tartunk április 8-án pénteken
18 órától a Városi Szabadidőközpont Zöld
termében (Szigethalom, Sport u. 4.). A rendez-
vényre várjuk a civil szervezetek, egyesületek
képviselőit. Kérjük, hogy szervezetenként
legalább egy tag vegyen részt a megbeszélé-
sen, ahol észrevételeiket, javaslataikat is
elmondhatják.

Fáki László polgármester
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Fáki László polgármester
4-én (hétfő), 18-án (hétfő), május 2-án (hétfő)
14-18 óra között, előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezni a 24-403-656, 101 vagy titkar-
sag@szigethalom.hu 134 mellék, vagy  lehet.
Helyszíne: polgármesteri hivatal.
Dr. Schuller Gáborné (Összefogás Szigetha-
lomért Egyesület) 1. választókerület képvi-
selője. Tel.: 06/70-459-1664, email:
dr.schuller.gaborne@szigethalom.hu, 25-én
(hétfő) 17-18 óra között, helyszíne: Városi
Szabadidőközpont. 
Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 2. választókerület képvi-
selője. Tel.: 06/70-334-8916 email:
fabula.janosne@szigethalom.hu, 5-én (kedd) 16
óra 30 perc és 17 óra 30 perc között, helyszíne:
Városi Szabadidőközpont. 
Hölgye Attila (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 3. választókerület képviselője
Tel.: 06/70-315-3524 email: holgyea@gmail.com

Fogadó óra: előzetes emailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.
Blum Zoltán (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 4. választókerület képviselője
Tel.: +36/30-688-1384, email: blum.zoltan@
szigethalom.hu Fogadó óra: előzetes emailben
vagy telefonon történő időpont-egyeztetés
alapján.
Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 5. választókerület képvi-
selője. Tel.: +36/20-992-0114  email:
sztrapko@gmail.com 13-án (szerda) 18-19 óra
között. Helyszíne: Széchenyi u. 13. vendéglátó
egység. Akinek nem megfelelő az időpont, az
telefonon vagy emailben tud kapcsolatba lépni
a képviselővel. 
Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 6. választókerület képvi-
selője. 18-án (hétfő) 18-19 óra között. Helyszíne:
Szép Abc presszója    
Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP) 7. választó-

kerület képviselője Tel.: 06/30-952-3346,
email: molnars@pr.hu. Fogadó óra: a lakossági
igények gyors és haladéktalan orvoslásának
elősegítése érdekében előzetes emailben vagy
telefonon történő időpont-egyeztetés alapján.
Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 8. választókerület képviselője
Tel.: 06/30-934-0480 Fogadó óra: előzetes tele-
fonon történő időpont-egyeztetés alapján.
Ferenczi Edit Fidesz-KDNP. Tel.: 06/70-459-
1772 email: feed@pr.hu, Fogadó óra: előzetes
emailben vagy telefonon történő időpont-
egyeztetés alapján.
Porkoláb Zoltán Fidesz-KDNP. Tel.: 06/70-
452-4694, email: zporkolab@pr.hu, fogadó óra:
előzetes emailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.
Bán Norbert Jobbik. Fogadó óra: hétfőtől
péntekig, előre egyeztetett időpontban a 06-
70/360-7024-es tel.számon. Helyszín: 2315
Szigethalom, Szabadkai utca 239.

A biztonságos közlekedés elõsegítésére
több forgalomlassító küszöb építésérõl,
valamint intézményi tetõfelújításokról is
határozott február végi ülésén a testület. 
A napirendek tárgyalása elõtt Stiebel Viktória
jegyzõ tájékoztatta a testületet a Söderhamnból
érkezett nem hivatalos delegációról, amelynek
tagjai tanulmányútra jöttek, és a testvérvárosi
kapcsolatokat ápolva meglátogatták településün-
ket is. Közös ebéd és ismerkedés után voltak az
Emese parkban, a vadasparkban, körülnéztek a
hivatalban, s megjelentek a testületi ülésen is. 
Első napirendként a képviselő-testület úgy
döntött, hogy támogatja a Református Duna-
menti Kistérségi Diakónia Otthoni Hospice Ellá-
tás Hospice Ház majosházi építkezését a 2016.
évi költségvetés működési tartaléka terhére
180.000.-Ft összegben. 
Ezt követően jóváhagyták az egészségügyi
alapellátás közfeladat keretében működő
központi orvosi ügyeletet ellátó Morrow Medi-
cal Zrt. 2015. évi beszámolóját, majd a 3. számú
háziorvosi praxisra az Alapellátási Szolgáltató
Kft.-vel 2016. április 1-jével új feladat-ellátási
szerződés megkötését határozatlan időre. 
A képviselő-testület elfogadta a civil- és sport-
szervezetek, valamint alapítványok 2015. évi
beszámolóit, majd pályázatot írt ki a 2016. évi
támogatásokra a civil- és sportszervezetek,
alapítványok és pártok részére. A pályázati
kiírás a  weboldalról letölthető, illetve a Városi
Szabadidőközpontban hozzáférhető.

Ezek után a 2015. évi III. számú előirányzat
módosítása következett, amiről a képviselők
rendeletet is alkottak, így a 2015. évi költség-
vetési főösszeget – bevételi és kiadási oldalon
– 2 099 729 EFt-ban határozták meg. 
A következőkben elfogadták a Szigethalom
Egyesített Népjóléti Intézmény, valamint a
Városi Szabadidőközpont tetőfelújítási munká-
latainak elvégeztetését Barnucz György egyéni
vállalkozóval, valamint utóbbi intézmény nyílás -
zárói cseréjének kivitelezését a Halmi Gym-Line
Kft.-vel.
A Bán Norbert képviselő indítványára készült
előterjesztésben foglaltakat, miszerint a sziget-
halmi Dísz téren felállított adventi kettős kereszt
folyamatos, jelenlegi helyén maradásához kért
hozzájárulást, a képviselő-testület elutasította.
Molnár Sándor képviselő indítványára indult a
Szigethalom, átjáró köz közmű és szilárd útbur-
kolat hiányosságai, csapadékvíz-elvezetési prob-
lémáinak kivizsgálása, melyben a pénzügyi és
fejlesztési bizottság javaslatát figyelembe véve,
első körben a csapadékvíz-elvezetési problémák
megoldására szükséges a hivatalnak javaslatot
bekérnie. 
A városban megoldandó balesetveszélyes
kereszteződések forgalomcsillapítása terén
döntés született arról, hogy a Széchenyi utcá-
ban 2 db forgalomlassító küszöb (fekvő-
rendőr) épüljön úgy, hogy a Szabadkai utca
kereszteződése előtt mindkét irányban, a
Széchenyi utcában 1 – 1 db; a Dobó Katica

utcában szintén 2 db forgalomlassító küszöb
úgy, hogy a Jókai utca és a Jókai köz között
lévő játszótér megépítésével egy időben, 1db
a Jókai utca és Móricz Zsigmond utca
közötti szakaszon a Jókai utcához közel eső
szakaszra, míg 1 db a Hold utca és a Jókai köz
közötti szakaszon a Jókai köz közeli szaka-
szára kerüljön. A kiépítések helyének kiválasz-
tása során figyelembe kell venni a meglévő
közvilágítást, a gépjármű ki-bejárók (kapubeál-
lók) elhelyezkedését, továbbá az útszakaszokra
a KRESZ előírásai szerinti közlekedési táblákat ki
kell helyezni. Ezzel egyidejűleg Szigethalom
belterületén – a főút, illetve tömegközlekedéssel
érintett útszakaszokat kivéve – „lakó-pihenő
övezet” közlekedési táblával lakó pihenő öveze-
teket kell kijelölni, melyet szakaszosan az utca-
tömbök figyelembe vételével kell megvalósítani. 
A képviselő-testület a két ülés között történt
eseményekről, valamint a lejárt határidejű hatá-
rozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatását
meg előzően még jóváhagyta a polgármester
2016. évi szabadságának ütemezését.
A következő pénzügyi és fejlesztési bizottság
ülésének időpontja: 12-e 17 óra. A következő
humánpolitikai és népjóléti bizottság ülésének
időpontja: 14-e 17 óra. A következő képviselő-
testületi ülés időpontja: 19-e 17 óra.
Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Szigethalmi
Polgármesteri Hivatal díszterem.
Az üléseket élőben nézheti, illetve a későbbiek-
ben is megtekintheti a honlapon.

Fekvőrendőrökkel a biztonságért

Fogadóórák
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KÖZÉRDEKű

(folytatás az 1. oldalról)

A tüntetés kiváltó oka egy február eleji baleset
volt, amikor egy 15 éves lányt ütöttek el a busz-
pályaudvarnál, a Mű úton.
Sérülései súlyosak, a cikk írásakor a lány még
mindig kómában volt. Mint Kellner Tamás, a
megmozdulás szervezője lapunknak
elmondta: ez már a sokadig baleset volt,
miközben nem történt semmi azért, hogy
biztonságosabbá tegyék az átkelést. Ennek
kapcsán határozták el ketten, hogy ha más
nem, majd ők megpróbálnak tenni az ügy
érdekében. Ezért február 27-re demonstrá-
ciót szerveztek a Mű út azon részére, ahol a
baleset történt. Előtte aláírásokat gyűjtöttek,
és szórólapoztak, a Facebookon pedig létre-
hoztak egy csoportot  a Zebrát a szigethalmi
buszpályaudvaron néven. 
Majd 500-an csatlakoztak hozzájuk három hét
alatt!
27-én délelőtt a rendőrség, a közteresek és
polgárőrség biztosította a biztonságos gyüleke-
zést számukra. 10 órakor pedig megkezdődtek
a beszédek. Elsőként Kellner Tamás szólt a
megmozdulás céljáról.
Mint a három kislányt nevelő családapa
elmondta: mivel van gyermeke, így talán még
érzékenyebben érinti, ha fiatalokkal kapcsolat-
ban hall szörnyű híreket, ezért gondolta úgy,

hogy tennie kell valamit. Szerencsére majd
mindenki egyetértett a kezdeményezésével.
Hangoztatta: ezen a pályaudvaron és úton óriási
a forgalom. Innen járnak a gyerekek iskolába, és
ezen az úton keresztül jutnak haza. Innen járnak
busszal dolgozni a szülők, és erre tudnak eljutni
unokáikhoz a nagyszülők. Mindenkit hazavár-
nak, mindenkinek fontos, hogy hozzátartozói
biztonságosan tudjanak közlekedni! Ezért is
szükséges most összefogniuk, hiszen közös
érdekük diktálja ezt.
Mint a szónok rámutatott: sajnos Szigetszent-
miklós első körben elutasítóan döntött, és úgy
tűnik, mintha őket nem foglalkoztatná a gyalo-
gátkelő hiánya, ugyanis azt mondták, pár száz
méterrel lejjebb van egy zebra! Igen, valóban
van, de a gyalogosok nagy része nem fog odáig
elsétálni, hogy aztán a másik oldalon ismét
ugyanannyit sétáljon vissza, csak hogy átjusson
a túloldara és folytassa útját. Ez az időseknek is
gondot okoz, nem mellesleg mindenki rohan
munkába, haza, mindenkinek meg van a napi
dolga, ami miatt siet. Elsődleges szempont
azonban a biztonság!  Ráadásul nemcsak a
gyalogosok, hanem az autósok számára is
előnyös lenne a zebra! A gyalogos nem szalad-
gálna itt, ott, így az autós is biztonságosan
tudna haladni. 
Ez után Barabás Botond, független szigetszent-
miklósi önkormányzati képviselő civilként felol-
vasott egy rövid üzenetet, amit a lány családja
írt a sérült kislány, Violetta állapotáról, majd
kiállt a zebra létesítése mellett.
A demonstráción Violetta édesanyja is beszélt.
Mint mondta, az emberek legyenek kitartóak,
küzdjenek, hogy ne legyen még több értelmet-
len baleset.
A kitartásra, a nehéz és nagyon hosszú harcra
hívta fel a figyelmet beszédében Csizek Csaba,
a Bucka Szövetség Egyesület elnöke.

A felszólalásokat követően a mintegy 80 részt-
vevő a rendőrség biztosításával  a gyártelepi
HÉV- megállóhoz vonult, ahol petíciót adott át
a Szigethalom város képviseletében megjelent 
Shuller Gáborné alpolgármester asszonynak. 
Szigetszentmiklós és Bóna Zoltán országgyűlési
képviselő postán kapják meg a dokumentumot!

A petíció szövege:
2016. február 3. napján Szigethalmon, a Mű
úton elütöttek egy fiatal lányt a Volánbusz
pályaudvar közelében. A  balesetet követően
kórházba szállították a kislányt, aki súlyos sérü-
léseket szenvedett . A tragédia felhívta a figyel-
met az úttest gyalogátkelőhelyeinek hiányára.
Közös polgári összefogással felhívásokat
tettünk közzé és leveleket fogalmaztunk meg a
polgármesterek, közútkezelő szervek és a
képviselők felé, hogy kimozduljon az ügy a
korábbi állapotából és biztonságossá tegyék az
úttesten való közlekedést, átkelést.
Szigetszentmiklósi képviselő-testületi ülésen
sajnos a zebrával kapcsolatos előterjesztésün-
ket első körben leszavazták. Az okát nem
tudjuk. ám Szabó József szigetszentmikósi
polgármester tárgyalna az ügyben Fáki László-
val Szigethalom polgármesterével , amennyiben
megkeresné.
Ezúton szeretnénk felkérni Fáki László urat, hogy
a biztonság és a polgárok érdekében kezdemé-
nyezze a közös megegyezést a gyalogátkelő
mielőbbi megépülése érdekében.
Arra kérjük önt, hogy tevékenyen támogassa az
ügy előmozdulását és értesítse a fejleményekről
városunk polgárait.
Tisztelettel:

Kellner Tamás

(Fáki László válasza a 2. oldalon)
VZ.

Demonstráció zebráért
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Tájékoztató a 2016. évi ebösszeírás kapcsán.
Mire jó a kutyachip? Minek kéne megjelölni a
kutyámat? – kérdezhetik. Sokan talán épp ezért
nem viszik el az állatorvoshoz kutyájukat, mert
nem tudják mi az értelme, csak azt látják, hogy
pénzbe kerül. Mások felesleges pénzkidobásnak
gondolhatják, ha úgysem viszik sehová az ebet,
ha kennelben bezárva tartják, ha nem elszökős
a természete, minek fizessenek?
Mi az a kutyachip? A kutyachip akkora, mint
egy rizsszem, ami a kutyák tartós megjelölését
szolgálja. Az állatorvos az állat bőre alá injekci-
ózva ülteti be, ami a kutyának nem okoz
nagyobb fájdalmat, mint egy védőoltás. Ezt a
műveletet csak állatorvos végezheti megfelelő
eszköz segítségével.
Chippel megjelölni egy kutyát max. negyed órát
igényel az ember életéből. Ha szűkösen élünk
is, csak össze tudjuk spórolni a rávalót, ami
jelenleg 3500Ft (jogszabály által maximált ár,
ami tartalmazza a chip és a beültetés díját. A
nyilvántartásba vétel díjmentes, de nem tartal-
mazza az orvosi vizsgálat díját). Ne felejtsük el,
hogy csupán egyszer kell megtennünk, és túl
vagyunk rajta.
Az oltási könyvbe bekerül a chip vonalkódja
(több matricán), ami az ebösszeírásnál lesz
hasznos, mivel nem kell a kódszámokat átmá-
solgatni az ebösszeíró adatlapra, csupán rára-
gasztjuk a matricát és kész.
A beültetett chipről egy speciális mikrochip leol-
vasóval kapott kód alapján beazonosítható a
kutya gazdája, elérhetősége, az állat adatai,
oltási státusza.
Milyen előnyökkel jár, ha chip van a kutyában?
1. Előnyös a gazdának. A kutya olyan állat,
amelyik képes kinevelni az emberben a szeretet
és aggódás érzését, már ha az ember is alkal-
mas ilyenfajta érzelmek fogadására. Ez a fajta
kötődés egymás iránt akkor jelentkezik igazán,
ha a kutyánkat ellopják vagy elszökik. Amennyi-
ben van chip a kutyában, a gazda nagyobb
eséllyel reménykedhet abban, hogy a chip –
például állatorvosnál történő leolvasását köve-
tően – adatait megtalálják az adatbázisban, és

kutyája visszakerülhet otthonába. Épp ezért
fontos, hogy adataink változását (pl. költözés)
jelentsük be az állatorvosnál (ingyenes).
2. Előnyös a kutyának. Ha a kutyánk elszökik,
de nem talál haza, elég, ha egy mikrochip leol-
vasó közelébe kerül (állatorvos, gyepmester,
rendőrség) és máris visszakerülhet a négylábú
a gazdihoz, ami több előnnyel jár:
- A kutya nem kóborol össze-vissza étlen-szom-
jan, veszélyeztetve önmagát, a járókelőket és
az autósokat, így nagyobb esélye marad az élet-
ben maradásra. 
- Nem terheli az állatmenhelyek, a gyeptelep
férőhelyét. Megjegyzendő, hogy a gyepmester
a limitált befogadó képesség miatt, 14 napos
megfigyelést követően, jogosult az állat élet-
ének kioltására. 
3. Előnyös az embernek. Kutyaharapás
esetén, a chip leolvasása után kiderül, kapott-e
veszettség elleni védőoltást a kutya vagy sem.
Ha kapott, akkor a harapást elszenvedő
személynek nem kell még egy veszettség elleni
oltássorozatot is elviselnie.
Még valami: a kutyachip beültetése a kutya 4
hónapos korától kötelező. Tehát a 4 hónapos
kornál idősebb kutyák meg kell hogy
kapják a chipet, amiről a kutya tartójának
kötelessége gondoskodnia.
Veszettség ellen csak mikrochippel ellátott
kutya oltható. Ha elkerüljük a kutyachip beülte-
tését, magunkra szabadíthatjuk a kutya esetle-
ges veszettséggel való fertőzését, ami nem csak
a kutyára és gazdájára, hanem a környezetére
is veszélyt jelent. 
Ha bármilyen okból megváltozik a kutya tulaj-
donosa, akkor a tulajdonosváltás előtt kell a
kutyát megjelölni a chippel. Nem azért kell
betartani az ebtartási szabályokat, mert az
mindenkire nézve kötelező, hanem azért, mert
emberek vagyunk.
Az ebösszeíró adatlap a Szigethalmi Híradó
2016. áprilisi és májusi számában megjelenik,
kérjük, töltsék ki, és időben juttassák el a
polgármesteri hivatalba.

Polgármesteri Hivatal

Két steffordshire fiú kutyus véglegesen örökbe-
fogadó, szerető gazdiját keresi. Nagyon barát-
ságosak, játékosak, de ugyanakkor erős hangú
házőrzők. Nem szeretnénk, ha újabb fájdalmas
csalódásban lenne részük, ezért megfontoltan,
felelősségteljesen gondolkodó jövendő gazdát
keresünk, és természetesen csak jólelkű állat-

barátok jelentkezését várjuk! Kérem a kedves
olvasókat, ha van lehetőségük, segítsenek
önerőből mentett kutyusaim élelmezésében,
orvosi költségeiben, egészségük megóvásában
(pl. féreg-és bolhaírtók). Nagyon szépen köszö-
nöm, védenceim nevében is. Telefon: 06-20-
803-05-43 Enikő                             Suba Enikő

Chip-chip kutya
„… egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél.”

Antoine de Saint-Exupery

Gazdikereső

Búcsú kis Rókától
Az év elején futótűzként terjedt a megrázó
hír, hogy Róka Anti, „kis Róka” meghalt.
Szinte mindenki ismerte, hisz hajléktalanként
élt. Hogy miért foglalkozunk vele mégis?  Mert
igen, hajléktalan volt a családi körülményei
miatt, amin sajnos nem tudott változtatni,
mégis szeretetre méltó volt. Messzemenőkig
igyekezett jó kapcsolatot kialakítani minden-
kivel, mindenkit tisztelt, és ha kellett és
tudott, segített, s embersége miatt szívesen
adtak is neki, miközben Ő soha nem kért.
Bármelyik boltban megjelent, elsőként a
pénzét mutatta, és ennek ellenében kérte az
árut: az csak természetes, hogy mindenki
többet tett a kosarába. A Zöld Háló Egyesület
munkáját is segítette: minden egyes telepü-
léstakarításon részt vett, sőt erre többi hajlék-
talan társát is invitálta. Ez is azt bizonyítja,
hogy a környezetét igyekezett az Ő kis maga
módján kezelni. Egyesületünk mindig szívesen
fogadta és értékelte a munkáját. A halála híre
sok embert szomorított el, akik az elhunyt
iránt érzett tiszteletük kifejezéseképpen gyűj-
tést indítottak, amellyel a temetkezés költsé-
geit fedezték. A cselekedet igazán példaérté-
kűnek értékelte polgármester úr.
A gyűjtést végző helyek: Tükör ABC, Szép
ABC Éden presszója, Kati kocsma.
A pénzből az Elohim Temetkezési Vállalat
engedményei alapján méltó temetést kapott,
a búcsúztató költségét a Zöld Háló Egyesület
vállalta. Gohér Zsuzsanna beszédében nagy
tisztelettel emelte ki az elhunyt emberi érté-
keit, amit a gyászolók sokasága is igazolt.
Köszönet minden szervezőnek, gyűjtőnek és
adományozónak, köszönet az Elohim dolgo-
zóinak, az önkormányzat képviseletében
megjelent dr.  Schuller Gáborné alpolgármes-
ter asszonynak, a Zöld Háló Egyesület fővéd-
nökének, Till Györgyinek, az anonim támoga-
tónak és mindenkinek, aki tiszteletét tette
Róka Anti „kis Róka” február 24-i utolsó útján.
Egy hajléktalant is lehet és kell is tisztelni,
nyugodj békében „kis Róka”!
Tisztelettel: 

Regényi Tiborné, a ZHE elnöke
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Tisztítsuk együtt
városunkat!

Ismét TeSzedd! A Zöld Háló Egyesület
április 29-én, pénteken reggel 8-tól 12-
ig településtakarítást szervez.
Gyülekező pontok:
- reggel 8 óra Széchenyi István Általános

Iskola Thököly u. 37.
- 8.30 Szigethalom, HÉV-állomás, Petőfi-

Szabadkai utca sarok
- 8.50 Szent István Általános Iskola

Szabadkai út 51.
Kesztyűt, zsákot kitűzőt biztosítunk!
Befejezéskor meglepetés nasi.
Várunk minden szépérzékű, tenni akaró
segítőt!

Jelentkezés: Regényiné Arankánál 
06-70-2634855 

Trükkös csalók
Bajba jutott rokonokra hivatkoznak

Fura fordulatot vett az emberek evolúciója… Az
elszigetelődés korát éljük! Kezdve az őskorban,
ahol még minden közös volt, haladva a ma
embere felé, egyre jobban váltunk önzővé, kire-
kesztővé és magányossá, még akár társaság-
ban, kapcsolatban is. Érdekes adat, miszerint
amióta az emberek feljegyzéseket készítenek,
mindösszesen alig 1200 nap volt összesen a
bolygón, amit békében tölthettünk el! Persze ez
nem egyben, hanem sok apró rövid napban
elmorzsolódva a több ezer év alatt, döbbenetes.
De ami még ennél is érdekesebb, hogy ha
támadni kell, összefogunk, ha védekezni, már
kevésbé sikerül. 
És kanyarodjunk a jelenhez, ami miatt ez a cikk
megszületett: a védekezés fontossága. Hama-
rosan leírom, mire is gondolok, de előbb a
száraz tények.
Olvasom a polgárőrség oldalainak az elemzését,
és megdöbbenek az adatok: a több ezer láto-
gató, aki olvas minket, 32-45 év közötti nő!
Egy-egy cikk olvasottsága 800-900 embert talál
meg.
Ellenben már a tetszésnyilvánítás (like) már
elmarad (nem panaszként, csak ebből látszik az
elszigetelődés), és a cikkek megosztása is alig 1
százalék! A hozzászólás szinte nulla, pedig
szerintem mindenkinek lenne véleménye, csak
valahogy úgy vagyunk vele: minek?
Viszont amerre járunk, mindenkitől azt halljuk
nap, mint nap, hogy, jaj de jó, meg jaj, de kéne,
meg mikor? És ha visszakérdezek, hogy akkor
számíthatunk-e rád, javarészt (tisztelet a kivé-

teleknek, akik tényleg jönnek) azt a választ
kapjuk, most nem jó, nem érek rá, bla-bla-bla,
és ez nem csak ebben a témában van így, java-
részt az összes közéleti problémát otthon, a
számítógép elől akarják megoldani.
Elmondom, ezzel mi a baj! A valós életben a
tetteinket, döntéseinket a közösség előtt, ahol
élünk, vállalni kellene. Meg kéne érteni, alanyi
jogon nem jár semmi, mindenért tenni is kell.
Együtt kellene, mert egyedül senki sem tud
semmit tenni: a támadás szervezetten zajlik,
nap, mint nap körülvesz minket, de mi mégse
teszünk semmit! Bármennyire úgy gondoljuk,
hogy mi közünk hozzá, nagyon is van!
Elszigetelődtünk…
Az elmúlt időszakban körülöttünk nagyon sok
helyen történt olyan dolog, ami emberek életét
változtatta meg, sajnos, rossz értelemben.
Kezdve a zebrán elütött kislánytól a megfojtott
20 éves Vivienig…
A kirabolt, kifosztott lakásoktól az ellopott autó-
kon át, a megfélemlített idősekig. Szomorú
esetek. Az ember megnézi, mert ingerszegény
az élete, csak a munka, a problémák, elolvassa,
mert szeret borzongani, mert kíváncsi a plety-
kákra, majd bezárja az oldalt, és kibont egy sört.
Érdektelen, mert nem az ő baja. Van neki elég.
Aztán az utcában egy idős ember megöli a
párját: erre már érzékenyebbek vagyunk, hiszen
az utcában történt. Napokig beszédtéma, aztán
újra csend!
Aztán a hátsó szomszédot éjszaka kirabolják,
amíg alszik…

- Itt jöttek be a kerítésemen, mutatja remegő
kézzel… ez már közel volt!
Hány fiatal lány, hány felelős felnőtt élete kell
ahhoz egy közösségben, hogy azt érezzük, ez
elég közel volt?
Mennyire kell a bajnak közel lennie ahhoz, hogy
végre kitörjünk az érdektelenségből, a nemtö-
rődömségből? Minek kell történnie ahhoz, hogy
a magunkénak érezzük a mások baját?
Dabas nekem már elég közel volt! Szigetszent-
miklós-Gyártelep is! A Bucka is! És önöknek?
Mennyire kell közel lennie a tragédiának, hogy
végre a saját bajuknak érezzék? Ők nem egy
poszt a Facebookon, nem egy bejegyzés egy
honlapon. Olyan emberek, mint mi, a társaik,
akikkel össze kéne fogni.
Ha akarunk, tudunk tenni azért, hogy holnap
vagy holnapután nehogy nálunk legyen túl
közel!
Mi, a szigethalmi polgárőrségnél a következő
években azon fogunk dolgozni, hogy a baj
messze elkerülje önöket! De mint említettem, ez
egyedül nem megy! Aki értette, miről szólt a
cikk, az érti azt is, amit akarunk tenni… Önök-
nek, de nem önök nélkül. 17000 ember él ebben
a városban. Papíron! De alig 70 olyan van, aki
jön, akar és tesz is! A többiek miért nem?
A kérdést nem nekünk kell megválaszolniuk,
hanem saját maguknak. Vagy majd akkor
jönnek és tennének, ha már túl közel volt?
Szívesen várunk mindenkit a csapatunkba, vagy
akár csak támogató tagokat is!

Bogya Károly

A védekezés fontossága

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság felhívja
az idősek figyelmét, hogy idegenek megpróbál-
hatják megkárosítani önöket. A leggyakoribb
trükkök a következők:
- Pénzt hoznak a fiának vagy a lányának, amit

fel kellene váltani, mert nem tudja odaadni a
pontos összeget!

- Ereszcsatorna javítást vállalnak, de elfelejtik
mondani, hogy az ár, amiben megegyeznek,
az egy méterre vonatkozik!

- Elműtől, Tigáztól, Vízművektől jönnek, pénzt
hoztak, mert visszajár!

- Önkormányzattól jöttek, burgonyát és hagy-
mát osztanak ingyen, csak a szállítást kell kifi-
zetni!

- Tűzifát árulnak, házhoz viszik, olcsóbb, mint a
Tűzépen! (a fa vizes, nem annyit raknak le
amennyit kértek!)

- Unoka trükk: különböző napszakokban telefo-
nálnak, az unokájuknak adják ki magukat,
hogy bajba kerültek, vagy balesetet szenved-
tek és orvosi kezelésre sürgősen pénzre van
szüksége az unokának. Pár perc múlva oda -
megy valaki és elhozza a pénzt!

Ha ilyen és ehhez hasonló cselekmény elköve-
tését észlelik, akkor senkit ne engedjenek be az
ingatlanjukba, és azonnal hívják a 107, 112 vagy
06 24 525-460-as kapitánysági telefonszámot,
továbbá, ha érdemi információval rendelkeznek
az elkövetőkről, gépjárművük színéről, rendszá-
máról, azt is közöljék velünk a nyomozás segí-
tése érdekében.

Bűnmegelőzés: ne legyen áldozat, nem éri meg!

Szigetszentmiklósi  Rendőrkapitányság
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A hatékonyabb ügyintézés érdekében ügyfél-
hívó rendszert telepítettek a szigethalmi
postán.
A Magyar Posta az ország legnagyobb forgalmú
postáin folyamatosan építi ki az ügyfélhívó rend-
szert. Országszerte már csaknem 140 postán hasz-
nálhatják az ügyfelek. Február végétől pedig
Szigethalmon is a mai kor igényeinek megfelelő
ügyfélhívó rendszert vezetett be a vállalat. 
Az ügyfélhívó rendszer segítségével strukturál-
tabbá, hatékonyabbá válik az ügyintézés, és
kényelmesebbé a szolgáltatások igénybevétele.
Amennyiben az ügyfél a sorszámkiadónál megfe-
lelő szolgáltatást választ, nem fordulhat elő olyan
eset, hogy rossz pultnál várakozik, és ez csak
akkor derül ki, amikor már sorra került. Ha valaki
több szolgáltatást is igénybe szeretne venni, amit
egy munkahelyen nem lehet megoldani, akkor az
első munkahely átirányítja a másodikhoz. Nem kell
új sorszámot kérnie, mert a rendszer besorolja a
várakozók közé. 
Szigethalmon elérhető szolgáltatások: Bank-
számla szolgáltatás, Posta Személyi Kölcsön,
befektetési termékek, betéti termékek, csekkbefi-
zetés (bankkártyás, készpénzes), kincstári takarék-
jegy, lakás-előtakarékosság, életbiztosítás,
gépjármű-biztosítás, casco, otthonbiztosítás, utas-
biztosítás, balesetbiztosítás, gépi szerencsejáték,
csomagfeladás, EMS-feladás, levélküldemények
feladása, postán maradó küldemények kézbesí-
tése, Főgáz ügyintézési pont, Tigáz ügyintézési
pont, első napi bélyegzés.

Szigethalom posta nyitvatartási ideje:

Hétfő: 08:00 – 19:00
Kedd: 08:00 – 18:00
Szerda: 08:00 – 18:00
Csütörtök: 08:00 – 18:00
Péntek: 08:00 – 17:00
Szombat: zárva
Vasárnap: zárva

2315 Szigethalom, Szabadkai utca 55.

Magyar Posta Zrt.

Újítás a postán! Iskolába hívogató
Beiratkozás, szülői fórum és rendezvények a Széchenyiben 

A Kereszténydemokrata Néppárt Szigethalmi Szer-
vezete március 19-én megrendezte első ökumeni-
kus családi napját. A rendezvénynek a Szigethalmi
Református Gyülekezeti Ház adott helyet.
A megjelenteket Tóth József, a KDNP Sziget-
halmi Szervezetének elnöke, majd Bóna Zoltán,
a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője kö -
szöntötte.
Alex, a Mágus interaktív, szórakoztató bűvész-
mutatványokkal varázsolta el a nézőket, a gyer-
mekek és felnőttek bevonásával.
Az előadás után Deák Csaba szigethalmi és
szigetszentmiklósi görögkatolikus parókus invi-
tált mindenkit az általuk készített „sárkánypör-
költre”, amely egy 100 literes üstben várta,
hogy elfogyasszák.
Az ebédet Kovács István görögkatolikus paró-
kus tartalmas előadása követte, aki többek

között a család fontos szerepét, összetartó
erejét emelte ki beszédében.
A családi nap záró programjaként Alexa ákos
operett koktélját hallhattuk, akivel a végén már
a közönség egy része is együtt énekelte a jól
ismert dalokat.
A program teljes ideje alatt kézműves sarok,
arcfestés és csillámtetoválás foglalta le a fiata-
labb korosztályt, illetve mindenki testközelből is
megismerkedhetett a bűvészkellékekkel.
A rendezvényt a Szigethalmi Református
Egyházközség mellett a Szigethalmi Görög
katolikus Egyházközség és a Szigethalmi Római
Katolikus Egyházközségért Közhasznú Alapít-
vány támogatta, amelyek közreműködése
nélkül a program nem valósulhatott volna meg.
A KDNP Szigethalmi Szervezete ezúton is köszö-
netét fejezi ki minden szervezetnek és magán-
személynek, akik valamilyen módon hozzájárul-
tak a rendezvény sikeres lebonyolításához.
Reméljük, hogy újra lesz lehetőségünk, és az
ökumenikus családi napnak lesz folytatása
Szigethalmon!

KDNP Szigethalmi Szervezete

Ökumenikus családi nap 

Tisztelt szülők! Tisztelettel meghívjuk önöket a
Szigethalmi Széchenyi István általános Iskola
bemutatkozó szülői fórumára.
Időpont: április 4. (hétfő) 18 óra. Szeretettel
várunk minden érdeklődőt!

* * *
A Szigethalmi Széchenyi István általános Iskola
szeretettel vár minden nagycsoportos óvodást
és szüleiket a beiratkozást megelőző
rendezvényeikre:
1. alkalom: 6. (szerda) 17 óra. Programok:
kézműves foglalkozások, interaktív játékok.                    
2. alkalom: 12. (kedd) 17 óra. Programok: játékos
sportfoglalkozások.

* * *
Kedves szülők! A Szigethalmi Széchenyi István
általános Iskola április 14-15-én (csütörtök 8-19,
péntek 8-19 óra között) iskolai beíratást tart
a 2016-2017. tanévben iskolába lépő,
leendő első osztályos gyermekek részére.
Szeretettel várjuk a tanulók jelentkezését.
A beiratkozáshoz szükséges:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a

gyermek nevére kiállított, lakcímet igazoló
hatósági igazolvány (lakcímkártya),

• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség
elérését tanúsító igazolás, amely lehet: 

- óvodai szakvélemény, 

- nevelési tanácsadás keretében végzett
iskolaérettségi szakértői vélemény, 

- sajátos nevelési igényű gyermekek
esetén a szakértői bizottság szakértői
véleménye; 

• tartózkodási hely igazolása lakcímkártyával
(bejelentett ideiglenes lakcím esetén) vagy
befogadói nyilatkozattal; 

• a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező nem magyar állampolgár esetén: 

regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya
vagy állandó tartózkodási kártya.
Szükséges továbbá:

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a gyermek TAJ kártyája
- a gyermek 5 éves státuszigazolása

(óvodából/védőnőtől)
- a szülő lakcímkártyája
- Diákigazolvány igényléséhez beiratkozás

előtt az okmányirodát a gyermekkel
együtt felkeresni szíveskedjenek, és az
alábbi dokumentumokat vigyék magukkal:
születési anyakönyvi kivonat vagy szemé-
lyi igazolvány, lakcímkártya. Az itt kapott
NEK azonosítót tartalmazó adatlapot a
beiratkozáskor be kell mutatni.

Szeretettel várjuk a szülőket.
Igazgatóság

KIDS CLUB NYELVISKOLA
NAPKÖZIS TÁBORA SZIGETHALMON 
A VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONTBAN

(SPORT UTCA 4.)
2016. JÚLIUS 4-8. között

ÉRD.: 0630/329-1813
www.szigethalom.kidsclub.hu
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Édesanyák meghívója
Az Édesanyák Klubja megalakulásának 20-ik
évfordulója alkalmából kézimunka kiállítást
rendez, melyre szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt! A kiállításon párnák, köté-
nyek, faliképek tekinthetők meg!
A kiállítás megnyitójának időpontja: május 5,
csütörtök, 17 óra.
A kiállítás helyszíne: Hegedüs Géza Városi
Könyvtár (Szigethalom, József Attila u. 59.) 
Érdeklődni: Bucsi Józsefnénál, az Édesanyák
Klubja vezetőjénél a 06-70/221-31-47-es telefon-
számon lehet. 

Helyszín: Helytörténeti Gyűjtemény
Szigethalom, Fiumei u. 48.

Programok:
10:30 Kiállításmegnyitó
Időszakos kiállítás: „Természet lágy ölén” –
Alkotásait bemutatja Endrédi Péterné (Zsuzsa).
Májusi forgatag:  májusfaállítás;  kézműves fog -
lalkozások (korongozás, papírmerítés, varázs-
kép, gyapjútündér készítése); - népi ügyességi,
logikai játékok; - hagyományos nudli készítés.
A programon közreműködnek az Irodalmi és
Képzőművészeti Asztaltársaság tagjai.
Belépő: 500 Ft/fő
A programra jelentkezni lehet 
a 70/380-7681 telefonszámon.

PROGRAMOK

Múzeumok majálisa családi nap
Május 6. péntek 10 – 18 óra



Egyesületünk 10 évvel ezelőtt, 2007. március 15-
én nyitotta az első szemet gyönyörködtető
virágkiállítását. Az akkor még csak öt virágkiál-
lító is már csodás látvánnyal és bódító illattal
töltötte meg a Városi Szabadidő Központ Zöld
termét. Az ünneplő látogatók a virágok közt

teljes ámulatba estek. Tekintettel arra, hogy az
első virágkiállítás igazán jól sikerült, elhatároz-
tuk, hogy ennek a szép látványnak hagyományt
fogunk teremteni, hisz ez egyben a város értékét
növelő kezdeményezés. Tíz év elteltével úgy
érzem, ezt sikerült is elérni. Idén március 15-én

három településről 22 kiállító kápráztatta el az
idelátogató sokaságot. Sok szép kreatív munkát
láthattunk, nem csak az élő virágok kompozíci-
ójából, hanem papírfonatból, agyagból, festett
üvegből, kerámiából, cukorvirágból és hímzett
virágmintákból. Külön figyelemre méltó volt a
bölcsisek és ovisok munkája. Elismerésül minden
kiállító a város pecsétjével ellátott díszoklevél-
ben részesült, amelyet Fáki László polgármester
úr is aláírt. Egyesületünk az 5 és 10 éve együtt-
működőknek jubileumi emblémával díszített
serleget adományozott. 
Köszönet mindenkinek, aki segítséget nyújtott
a kiállítás megszervezésében.
Külön köszönet a virágkiállítóknak: Erika virág-
kertészet, Orchideaház Kft., Syringa Kertészet,
ágota virág, Timi és Timi virág, Food Euró
sarok, Dávid Ildikó és Tamás, Gábora István,
Lukácsné Jutka, Jusztina és az Édesanyák
Klubja, Shillingné Ani, Regényi Aranka, Radics
Gábor, Zsák Gabriella, Sütő Aranka,Lukács
Zsuzsanna, Vucskovics Jolika néni, Nobilis
Humán Bölcsőde, Négyszínvirág Óvoda , Suhai
Timi, Vaskó Évi és Borsodi Zoli
„Ne felejtsük el, hogy aki a virágot szereti, rossz
ember nem lehet.” 

Köszönettel: Regényi Tiborné
egyesület elnöke
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Jubileumi virágkiállítás

Szeretve tisztelt, kertészkedő barátaim! Ha vala-
mikor, hát áprilisban nincs lehetőségünk a
tétlenkedésre, sok a tennivaló. Ilyenkor nem
csak a fiatalok, de növényeink is érzik a tavaszt.
A vegyszeres gyomirtás ideje is eljött. Sétaútja-
inkat totális gyomirtószerrel kezelésbe vehetjük,
de csak szélcsendes időben végezzük, az elsod-
ródással katasztrófákat okozhatunk. A gyepfe-
lületnek kétszikű gyomirtóból adjunk.
Gyümölcsfáink, bogyósaink ki vannak szolgál-
tatva ilyenkor a rovar és gombakártevőknek, ne
sajnáljuk a szert tőlük. Fokozható a hatás, ha a
permetlébe tapadást segítő szert (Nonit) is
keverünk.
A tavaszi metszéseket most utána igazíthatjuk.
Ha nagy csonkot hagytunk vagy vízhajtást
észlelünk, azt vágjuk most vissza.
Fiatal gyümölcsfáinkat tányérozzuk, hogy öntö-
zéskor a víz tudja, hova kell folynia.
Eljött az ideje az első fűnyírásnak is. Élvezzük a
friss kaszálék illatát!
A hónap második felében a bátrabbak kiültethe-
tik a paradicsom palántákat. Mélyebbre ültessük,
mint ahogy a cserépben látható, mert ez a fontos
zöldség a szárán is képes gyökereket hozni, ha
föld alá kerül, ettől erősebb lesz növénykénk.

Egyik kedvenc munkám a kabakosok helybe
vetése. Sárgadinnye, cukkini magját fogjuk
kezünkbe. Emeljünk ki egy ásónyomot, dobjunk
a kis gödörke aljára egy maréknyi szerves
trágyát, hinsük meg egy kevés földdel, tegyünk
a fészekbe három szem magot, most jöhet a
többi föld. Nagyon látványos munka, és általá-
ban megvan az eredménye is.
Vessünk zöldbabot. Én a méteres, másik nevén
ölesbabot szeretem. Ennek támrendszert kell
készíteni, de higgyék el: megéri a fáradságot.
Kupacoljuk (csirkézzük) a krumplit és a burgo-
nyát is, akkor többet terem.
Ültessük el a dália- és kánnagumóinkat.
Akinek van, szedje és egye a rebarbara nyelét,
igen ízletes, ha jól elkészítik.
Aki elég bátor, előhozhatja a teleltetőhelyről a
mediterrán edényes növényeit. Ha vannak rajta
nyúlott hajtások, azokból jól lehet dugványt
vágni. Pl. a leánder zöld hajtását három-négy-
szemes darabokra vágjuk, az alsó leveleket
levesszük, a többit megkurtítjuk, az így keletke-
zett dugványokat egy cserép perlitbe szúrjuk,
és a perlitet nedvesen tartjuk.
Annyi mindenről lenne kedvem még írni, mert
hogy most kezdtem belejönni, csak hát félek,

hogy szerkesztő úr nem tud elég helyet adni.
Tartsuk rendben kertjeinket, és a kerítés előtti
szakaszt is, attól jobb lesz a közérzetünk.
Hajrá!                                            

Gyomkereső

Idült kertrajongóknak

Szigethalmi Híradó
ingyenes önkormányzati havilap

Felelôs szerkesztô: Vereckei Zoltán
Felelős kiadó: Szigethalom Város Önkormányzata

Tördelés: West-Graph Kft.
Nyomda: Ex-Kop Nyomdaipari Bt.

Cikkek és hirdetések leadása:
szigethalmihirado@gmail.com

(a hirdetési összeg befizetése után!)

(A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen megje-
lenését. A szerkesztô a cikkeket rövidítheti, szer-
kesztheti úgy, hogy azok tartalma ne változzon.)

Következő lapzárta: április 22. 
Megjelenés: május eleje.
Hirdetések megrendelése, befizetése:

Polgármesteri Hivatal pénztára Kossuth L. u. 10.

A címlapon lévő grafika
Gräff Petra 8. osztályos tanuló rajza
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Nem találkoztam még ilyen könyvvel. Mindenképpen
űr volt ebben a témában, hiszen ez a fajta felvilágo-
sító irodalom ennek a korosztálynak, erről a beteg-
ségről – nem található a könyvtárban.
A történetet az ovis meséli el, aki egy nap azzal
szembesül, hogy édesanyja nem ért oda a megszo-
kott időben érte az óvodába. Sajnos, orvosnál volt.
Egy gyerek ilyenkor mire gondol? Hogy anyának is fáj
a torka. Aztán kiderül, hogy anyának rákja van. „Nem
értettem, hogy mehetett bele anyába a rák. Ezen a
nyáron nem is voltunk a tengernél.” Anyát hamaro-
san meg fogják operálni. „Este otthon sokat tűnőd-
tem ezen. A szüleim nagyon szeretik az operát, ami
szerintem unalmas. Nénik meg bácsik énekelnek
benne kiabálva, láttam a tévében. … Ha anyát
megoperálják, az azt jelenti, hogy kiabálva fognak
neki énekelni? Biztosan így van, mert a nagypapa
mindig azt szokta mondani, hogy a zene gyógyít.”
Aztán eljött a műtét ideje is. „Anya reggelenként
sokat vacakol, hogy mit vegyek fel, de amióta apa
csinált egy nagymosást, minden egyformán rózsa-
szín. Nagyon szépek a ruháim, és minden megy
egymáshoz.”
„Mindenki ott volt, amikor anya hazajött, mintha
születésnapot ünnepeltünk volna. Mondtam is a
nagypapának, hogy kár, hogy nincs ma szülinap,
mert olyan szépen összejöttünk. Nagypapa azt
mondta, hogy bizonyos értelemben ez is egy szüli-
nap, anya újjászületett. A felnőttek mindig akkor
mondják azt, hogy „bizonyos értelemben”, ha
valami egyáltalán nem az, aminek nevezik. Vagyis
nem volt torta.”

„Anya megmutatta a varrást. Hát… a doktor bácsi-
kat szerintem nem a nagymama tanította varrni.”
„Apával vettek parókákat. … Háromféle anyukám is
lett: egy szőke, egy barna meg egy vörös. Őszintén
szólva, nekem jobban tetszett az igazi. Apa azt
mondta, majd visszanő anya haja, csak várni kell. Na,
ezt ismerem. Várni kell az ebédre, a fagyira, a kará-
csonyra és arra, hogy kinőjön elől az ember foga,
mert addig még szotyolázni se tud.”
„Nagyapáék eközben mindig nagyon sokat segítet-
tek, például átjöttek veszekedni velem hétvégén,
hogy ne apunak meg anyunak kelljen.”
Amikor ezzel a betegséggel találkozunk, az első
gondolatunk, hogy az nem lehet, biztosan tévednek
az orvosok. Aztán az, hogy miért éppen ő, mikor van
az ismeretségi körünkben nem egy olyan személy, aki
kevésbé vigyázott magára, esetleg valamilyen káros
szenvedélye is rongálta az egészségét. Aztán jön a
bizakodás, hogy sikerülni fog, hiszen mindent megtesz-
nek az orvosok is a gyógyulásért. És akkor még ott
lehet egy apróság a családban, aki nem érti, hogy mit
jelent, az, hogy rák, hogyan kezelik. Valahogy el kellene
mondani. Úgy, hogy ne ijedjen meg nagyon, de azért
értse, hogy ez nem egy torokgyulladás.

Ne legyen rá szükség, ha véletlenül mégis előfordul
a családban, akkor tudjanak róla, hogy van egy ilyen
könyv a könyvtárban. Hitka Viktória oldalról oldalra
illusztrálta a történetet, így könnyebben befogadják
a kicsik is.

Szigligeti Zsuzsanna könyvtáro

Rejtő Jenőnek számos írása jelent meg, amelyek a
mai napig nagy népszerűségnek örvendenek,
köszönhetően a kortalan, sajátos „Rejtő” humornak.
„Kitűnő érzéke volt a szörnyű világban meglátni a
jelenségek fonákját, megmutatni az emberellenesben
a nevetségest, és e nevetségessé tétellel leleplezni
oly sok silányságot” – írta róla Hegedüs Géza, könyv-
tárunk névadója. Rejtő Jenő rendkívül mozgalmas
életet élt. Bejárta szinte egész Európát, még a francia
idegenlégióban is szolgált. Volt bokszoló, színész,
mosogató és hajómunkás is. Élete során felhalmozott
tapasztalatai köszönnek vissza a műveiben.
1940-ben jelent meg Piszkos Fred, a kapitány című
regénye. A könyvet sziporkázó humorral megalkotott
gyors párbeszédek jellemzik, gyakorta már-már
absztrakt helyzetkomikumok itatják át a történetet.
A regény egy koszos kocsmában történt verekedést
követő szituációval kezdődik, amelynek során a nagy
erejű Fülig Jimmy több embert is kórházba juttat.
Főhősünk beszélgetésbe elegyedik egy általa „vélet-
lenül” hátba szúrt idegennel, aki arról panaszkodik,
hogy a vendéglőben lezajlott harcban elvesztette két
kiváló emberét, a spanyol Josét, az egyik felszolgálót,
és az amerikai Hutchinst, aki pedig a hajó fűtője.

Társalgásuk végül oda vezet, hogy Jimmy elvállalja
áldozatai öt héten át tartó munkáját, úgy, hogy
közben egy percet sem alszik. Nappal felszolgál, mint
pincér, este pedig fűtőként lapátolja a szenet. Termé-
szetesen a főszereplő nem bírja az öt hétig tartó
álmatlanságot, így munkája során rengetegszer elal-
szik, amelynek a hajón utazók nem örülnek, hiszen
sokszor a levest egyenesen az ölükbe vagy éppen
fejükre szolgálja fel. A hajón pánik tör ki, mert
mindenki úgy hiszi, hogy járvány, az álomkór ütötte
fel a fejét. Ezt megerősíti, hogy nem csak a pincér,
hanem a fűtő is állandóan elalszik. A hajót lezárják
és karantént rendelnek el, ekkor derül ki, hogy az
igazi géniusz kalóz, Piszkos Fred is a hajón utazik,
mint potyautas. 
Mindenkinek ajánlom Rejtő egyik legnagyobb sikerű
regényét, melynek hősei a maguk egyszerűségében
szórakoztatnak. Szabad, kaotikus és sokszínű világuk
ábrázolása olyan otthonossá teszik a történetet,
hogy az olvasó le sem tudja tenni a könyvet, a vilá-
guk felé vágyakozik, a szereplők közelében szeretne
lenni, egyetlen kalandjukból sem akar kimaradni.

Fejes Péter
könyvtáros

Könyvajánló a könyvtárostól

Tóth Krisztina: Anyát megoperálták

Rejtő Jenő: Piszkos Fred, a kapitány

Barcs János

Hallgató csöndben

Igazi vallomást éreztem át: abban
a megkínzó, alattomos hallgatásban,
ahol fölsikoltottak új nemes vágyak.
Ebben a hegyre fölkapaszkodásban,
s e csontot is rohasztó, vad hóesésben
fulladozva futkosott a csavargó szél,
s megpróbált újra kitörni a fényre.
A hallgató csöndben mindenre fülelve,
lent a drávai roskadt mély partok alatt
olyan volt a víz hullámzása, mint az ég.
S idelátszott a Karavanka, messzeség…
Az alattomos vallatást érzem ebben
a megkínzón zivataros hallgatásomban,
ahol rettenetesen fölsikoltanak a vágyak:
itt, a nagy ormokra fölkapaszkodóban,
ebben a csontot megrohasztó hőségben,
fulladozva orgonálni szeretne a szél.
Sunyítva hallgat a csönd, maga alá bújva
itt a megszaggatott roskadt partok alatt,
ahol megriadt fűzfák szaladgálnak állva,
az öreg folyónk sodrását kihallgatva!
Szelek, holnapután is gyertek. Megvárom
türelemmel érkezéstek pillanatát:
mert legyőzhetetlen karom ölelése,
s fejedelmi bölcsőt vágyik rám fogni!

Könyvtári programok
• 1-jén, pénteken, 10 órától: Kisbogár zenés baba-

mama foglalkozás  
• 2-án, szombaton, 10 órától: Diavetítés és kézmű-

veskedés 
• 5-én, kedden, 17 órától: Ezoklub
• 7-én, csütörtökön, 16.15-kor: Sakk
• 7-én, csütörtökön, 17 órától: Udvarhelyi

András előadása „Hegedüs Géza, az olvasó”
címmel

• 8-án, pénteken, 10 órától: Kisbogár zenés baba-
mama foglalkozás  

• 14-én, csütörtökön, 16.15-kor: Sakk 
• 15-én, pénteken, 10 órától: Kisbogár zenés baba-

mama foglalkozás  
• 16-án, szombaton, 10 órától: Mara néni játszó-

háza
• 19-én, kedden, 17 órától: Ezoklub
• 21-én, csütörtökön, 16.15-kor: Sakk
• 22-én, pénteken, 10 órától: Kisbogár zenés baba-

mama foglalkozás  
• 28-án, csütörtökön, 16.15-kor: Sakk
• 29-én, pénteken, 10 órától: Kisbogár zenés baba-

mama foglalkozás

H. Tóth Maja kiállítása április 7-től április
végéig megtekinthető!



A nagy vaskulcsot a pántos, tömör faajtóhoz a
révbüfében lehet elkérni, ha valaki közelebbről
is szeretne megismerkedni a kis templommal.  
A környék nagyobb árvíz idején különös
látványt nyújt. Ameddig a szem ellát, a víz veszi
át az uralmat. A kisebb bokrokat elnyelik a
habok, a fák derékig gázolnak a vízben, a hullá-
mok egészen a gátig futnak. Szélcsendes,
napsütötte időben pedig a víz mélyén mintha
egy másik világ hívogatná az embert: fű, bokrok
s kezdetben színes virágok ringanak buján a
szelíd áramlásban. A hatalmas ártéren csupán
egyetlen épület dacol száraz lábbal a folyóval
immár több mint százötven esztendeje: a
kápolna, amelyet gondos tervezői mesterséges
dombra építettek.
De itt jártunkkor már nyoma sincs az árvíznek.
A huszártoronnyal, kereszttel koronázott
neogótikus kápolna egyszerre sugall békét és
megnyugvást, s alkot vörös téglafalaival zakla-
tott kontrasztot a nyár elején még zölden
burjánzó tájjal. Mintha egy hatalmas építő
hintett volna egy csepp ragyogó vért a
smaragdmezőre, hogy emlékeztessen a tragé-
diára, amely itt történt. 
Az 1859-ben a Habsburg család által emeltetett
épület több célt szolgál napjainkban: egyfelől
az 1848. szeptember 30-án itt kivégzett
császárhű főúr, Zichy Ödön emlékhelye, másfelől
időnként misét celebrál itt a ráckevei katolikus

pap, amelyre több százan zarándokolnak el a
szomszédos településről zászlókkal, énekelve.
Harmadrészt pedig „múzeum”: a falakon belül
állandó kiállítás mutatja be az építés és a főúr
kivégzésének körülményeit. 
Ehhez persze előbb be kell lépni a kapun…
Már sötét borul a kihalt tájra, csak néhány
fáklya fénye nyújtja baljóslatúan hosszúra a
környező fák árnyékát, amint a kis csapat előre
tör a csapáson. Este félkilencre jár az idő, s
ilyenkor, mint szeptember végén szokott, a nap
már régen nyugóvóra tért. A népfölkelő, zord
kun legények között a halálra ítélt gróf, Zichy
Ödön lépked a vesztőhely felé szorosan közre-
zárva. Nem mintha szökni készülne a büszke
főúr, Fejér megye volt adminisztrátora, de így
szokás. Pedig még csak öt napja, hogy a kortár-
sak szerint szép, jóhumorú, vidám férfi a 39.
születésnapját ünnepelte, s talán az eljövendőn
merengett. De a jövő már csak pár kegyetlen
pillanat. 
A gyászos menet végén Görgey Artúr Csepel-
sziget főkapitánya és a statáriális bíróság tagjai
haladnak. A kihalt tájon messzire hallatszanak
a kemény katonaléptek s a fegyvercsörgés,
arrább kuvik vijjog, egy megkésett tücsök ciri-
pel, de szó nem esik. Az imbolygó csóvák csak
néhány méterre világítanak, így lépked a társa-
ság a bársonylepel alatt. Még két perc sem telt
el az ítélet óta, s már két perc sincs az élet,
pedig a kihallgatás mintegy hat órán át tartott.
Bírái szinte mindent megtagadtak tőle: hiába
kért golyó általi halált, akasztás vár rá. Gyónni
és áldozni sem engedték a rendes módon, csak

ott helyben segédkezhetett neki Juraszek Károly
adonyi káplán, aki az utolsó percig mellette
marad. Tollat, papírt sem kapott, végrendeletét
csak szóban mondhatta el. Gondolatai lázasan
cikáznak, miközben a másodpercek szágulda-
nak, az agy tikkadtan kattog, a szív őrülten
dübörög. Még ötven méter, még negyven, már
csak harminc az élet. Aztán már annyi sem: egy
kósza fényszilánk rázuhan egy szörnyű fenyő-
oszlop aljára, amelyet gondos kezek ástak elég
mélyre ahhoz, hogy elbírjon egy vergődő testet.
Aztán még néhány lépés, a fény fut felfelé, s
már egészen látszik a borzasztó végzet, az
akasztófa.
Zichy lehúzza gyűrűjét, előveszi óráját, s átadja
a papnak azzal, hogy előbbit kedvesének,
Kandidának, utóbbit bátyjának, Domokos
veszprémi püspöknek adja át. Aztán még
egyszer kegyelmet kér, de hiába. A gróf család-
jára gondol, Istenre, talán a császárra, akiért
most életét bevégzi. Hangosan csak annyit kiált:
ártatlanul halok meg, adja Isten, hogy ezen
kormánynak én legyek utolsó áldozatja, éljen a
magyar haza! 
Azzal az önkéntes hóhér, kun közvitéz, rudazó-
kötelet vet a nyakába, azzal fojtja meg. Másnap,
vasárnap lévén, környékbeliek sokasága zarán-
dokol a tetemhez, amelyet függeni hagynak
okulásul. A nép dühe és öröme határtalan: az
emberek a tetem körül táncolnak, ujjonganak,
cipőjét leszedik, körmeit letépik, a kivégzett
gróf egy szál ingben és nadrágban lóg a geren-
dán. 
Zichy Ödön kivégzése vihart kavart a kortársak
között. A gróf főrendiházi tagsága és mentelmi
jogának durva megsértése sokakat késztetett
megszólalásra. Egyesek ártatlannak tartották,
mások Görgey jogát vonták kétségbe az eljá-
rásra, akit Batthyányi hatalmazott fel korábban
rögtönítélő bíróság felállítására – igaz, szigo-
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Tudta-e?
Grófakasztás Lóréven

A Ráckevéről az adonyi kompátkelő felé haladók tekintetét romantikus épület vonja
magára Lórév határában, az ártéri ligetek között. Az utazók többsége nem is sejti, hogy
a festői környezetben álló neógótikus kápolna szépsége mögött a történelem baljóslatú
árnyai rejtőznek immár másfél évszázada. Hitek, eszmék, forradalom, árulás, kincsek és
halál kavarognak a falak mögött zúgó időörvényben, amely magával ránthatja az ajtót
gyanútlanul kitáró érdeklődőt.

gróf Zichy Ödön
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rúan véve csak a Csepel-szigeten működő
hanyag vagy engedetlen hadi és polgári alkal-
mazottakkal szemben. Még Wesselényi Miklós
is azt írta: „bús feje nagy magasztalást soha
nem érdemelt: de azt hiszem, ily nagy felma-
gasztalásra soha nem volt érdemes”. Voltak,
akik úgy vélték: Görgey e tettel kívánta felhívni
magára a figyelmet. A forradalom radikális hívei
s a közvélemény egy része azonban üdvözölte
a döntést. 
De mi vezetett ehhez a gyűlölethez? Miért
kellett a grófnak vesznie? Egyáltalán: ki volt
Zichy Ödön? 
A Zichy-család vedrődi ágának sarjaként
látta meg a napvilágot az apa második
házasságából, amelyből még két fiútestvér
született: bátyja, a későbbi veszprémi
püspök a Domokos, ő az Eugen, öccse az
Edmund nevet kapta. Bár a 19. században
az Ödön nevet az Edmunddal azonosították,
a középső Zichy fiú nevezte magát Ödönnek
magyarul. A furcsa névhasználat ihlette
meg talán Jókait is a Kőszívű ember fiában,
amikor Baradlay Jenő (Eugen), legidősebb
bátyja, Ödön (Edmund) helyett vállalja a
halálbüntetést. Még a Vasárnapi Újság
1907/1. számában is azt írták, hogy a halálra
ítélt Zichy keresztnevét Ödön alakban
tartotta fenn a történelem, pedig Eugénnek
hívták, s annak a magyarban a Jenő felel
meg. 
Akárhogyan is, a középső testvér Ödönként
írta be magát a történelem gyászosabb
lapjaira.  Bár politikai eszmélése kezdetén
még a reformok híve volt, az 1843-44-es
országgyűlésen, mindössze 24 évesen már
a konzervatívok táborában találjuk. Udvar-
hűségét jelzi, hogy az uralkodó 1845-ben kine-
vezte Fejér megye adminisztrátorává, más
néven főispáni helytartójává. A főispáni jogkör
helyettesítésére létrejött poszt bizalmi súlyát jól
jelzi az a tény, hogy míg a főispánok fizetése
2000, addig az adminisztrátoroké 6000 forint
volt. A nemzet által gyűlölt és elítélt, Habsburg
elnyomást jelképező széket azonban csak 1848-
ig foglalta el, amikor tavasszal már a megyei
bizottmányba sem választották be. 
Jellasics bevonulásakor Zichy már egy ideje
Székesfehérváron tartózkodott. Egy visszaemlé-
kezés szerint a nagybirtokost a falvakban is
eluralkodó nyugtalanság űzte a városba, mert
tartott jobbágyai haragjától bizonyos úrbéri
perek miatt. Itt találkozott a bánnal, akitől
menlevelet kért Karl Rothhoz, hogy – mint
később hangoztatta - uradalmi központját,
Kálózt megmentse az inváziós csapatok dúlásá-
tól. Karl Roth császári és királyi őrnagy a horvát
hadsereg egyik hadoszlopát vezette Baranyán
és Tolnán keresztül, hogy Jellasics seregtestével
egyesüljön. Útja Kálózon át vezetett.

Kortársak szerint Zichy Székesfehérváron kife-
jezetten pozitívan viszonyult a megszállókhoz,
jó kapcsolatokat tartott fent velük.
A várost szeptember 29-én, a horvát sereg
távozása után hagyta el unokatestvérével, Zichy
Pállal együtt. Pál néhány napja még a Székes-
fehérvárt megszálló hadtest 7. vértesezredének
katonája volt, de az ellenséges fellépés miatt
kilépett a szolgálatból.
Az utazókat Soponya határában a Görgey Artúr
parancsnoksága alá tartozó magyar járőrök, a
Hunyadi-szabadcsapat katonái tartóztatták fel.

A két Zichy kikérdezése, poggyászuk átvizsgá-
lása után előkerült a menlevél és egy köteg,
Ferdinánd császár nevével ellátott kiáltvány,
amelyek célja, hogy a magyar kormány ellen
lázítsa a délszláv lakosokat, és a magyar alkot-
mányra esküt tett csapatokat is lázadásra bírja.
A járőr Ödönt és Pált először Soponyára, majd
Adonyba vitte, ahonnan Görgey a felháborodott
helybéliek és közkatonák haragja elől Lórévre
szállította és hadbíróság elé állította őket. A
testület elnöke a röviddel előtte statáriális
jogkörrel felruházott Görgey, a hadbíró Karcsai
Károly volt.
Zichy Ödön az eljárás során elmondta: Székes-
fehérvárott a helybéliek kérésére kereste fel
Jellasicsot, hogy megakadályozza emberei
rablását. A kiáltványokról azt állította, hogy
azokat a házában elszállásolt horvát tisztek
hagyták nála, és inasa tévedésből rakta a holmi-
jai közé (Neustadter tábornok feljegyzései
szerint személyesen ő adta át Zichynek az irato-
kat.), és nem kívánta terjeszteni őket. A hadbí-
róság számon kérte azt is, hogy Zichy Ödön –

bár tudomása volt róla – mégsem értesítette
Roth közeledtéről a magyar csapatokat. A gróf
azzal védekezett, hogy 29. előtt nem hagyhatta
el a várost, mert menlevele csak az őrnagyhoz
szólt, és félt, hogy a horvátok kirabolják (mint
az bátyjával, Domokossal meg is történt), s
egyébként is köztudomásúnak hitte a hírt,
melyet közölt az őt elfogó járőrrel. 
A vádlottak meghallgatása után az ügyész
összegezte véleményét. E szerint a tárgyi bizo-
nyítékok és Zichy Ödön viselkedése egyértel-
műen arra utalnak, hogy a gróf „Magyarország

ellenségeivel cimboráskodott, azokat a
magyar haza ellen indított pártütő hadban
tettleg segítette, a magyar nemzet és
szabadság eltiprására irányzott törvényte-
len proklamációkat terjesztőfélben elfoga-
tott”. 
Ezután - a hadi rögtönbíráskodás szabályai
szerint – a hadbíró az ítéletre vonatkozó
előterjesztését, melyben kötél általi halált
kért a grófra, négyszemközt közölte az
elnökkel. Görgey – aki visszaemlékezései-
ben egy egész fejezetet szentel az ügynek
- szintén bűnösnek találta a grófot. állás-
pontját ismertette bírótársaival, akiknek
oldalfegyverük kirántásával, gondolkodási
idő nélkül kellett jelezniük döntésüket.
álláspontjuk egyértelmű volt. „A másik
fogoly, Zichy Pál gróf ügye ellenben…
rendes törvény útjára utasíttatott.” – írta
Görgey Életem és működésem című köny-
vében, már a száműzetésben.
A szabadságharc bukása után, hónapra
pontosan a kivégzést követő esztendővel,
1849. szeptember 18-án exhumálták Zichy
holttestét, hogy végső akaratának megfe-

lelően, családi birtokán, Kálózon helyezzék örök
nyugalomra. A nem túl mélyre hantolt, s ezért
vadállatok által megcsonkított tetem a sérülés-
től eltekintve meglepően ép állapotban került
elő. 
A gyászos sorsú Zichy Ödönt végül október
elsején – végakaratának megfelelően – Káló-
zon helyezték örök nyugalomra. 
A lórévi kápolna építésére azonban csak 10
esztendővel később került sor. Ferenc József
1852-es magyarországi útja során Kálózon
keresztülutaztában határozta el, hogy a gróf
kivégzésének helyszínén maradandó emléket
állít az alattvalói hűségnek.
A templomot végül 1859. november 15-én
József és Abrecht főherceg, sok főúr s a Zichy-
család számos tagja, valamint helybéli lakosok
körében avatták fel. Egykorú leírás szerint a
homlokzaton Ferenc József császár nevét lehe-
tett olvasni latinul, s a már említett Vasárnapi
újság szerint Zichy Ödönét is. 
Ma már egyik felirat sem látható. 

Vereckei Zoltán
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Zichy elfogása – ahogy a művész képzelte
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Erős mezőnyben szerepeltek sike-
resen szigethalmi versenyzők a
Veszprémi Connector Táncfesztivá-
lon már cius 5-én. A nemzetközi
meg mérettetésre 1600 táncos ér -
kezett 380 koreográfiával Szerbiá-
ból, Szlovákiából, Horvátországból,
Romániából és Magyarországról.
Szigethalmot a versenyen a Fit Dan -
ce Sport-és Táncklub Közhasz nú
Egyesület versenyzői képviselték.
Kiemelkedő produkciójukkal Ah -
mad Alina és Szilágyi Bettina, a
Szent István általános Iskola 6.
osztályos tanulói aranyérmesek
lettek junior diszkó duó kategóriá-
ban. Gere Brigitta és Sípos Dorina,

a Széchenyi István általános Iskola
4. osztályos tanulói pedig gyermek
diszkó duó kategóriában értek el
4. helyezést. A több nemzetből álló
erős mezőnyben ez a helyezés
számunkra óriási elismerés.
A következő hónapokban még
számos bajnokság vár ránk –
diszkótánc és fitnesz műfajban –
egyéni, duó és csoport kategóri-
ákban, amelyekre teljes gőzzel
készülünk. 
A gyerekek nagyon lelkesek és
boldogok, én pedig nagyon büszke
vagyok a tanítványaimra. 

Molnár Szilvia
Fit Dance SE  vezetőedző, elnök

Március 2-án, szerdán a Szent István általános
Iskola hatodikos évfolyamával kirándultunk
Dobogókőre, a Visegrádi-hegység „csúcsára”.
Előtte és utána igencsak kopogtatott az eső a
házak tetején és ablakán. Aznap azonban a
közel 60 lurkót és három tanárkollégámat az
égiek esőszünettel „lepték meg”, sőt néhány
órácskára még a nap sugarai is át-átmosolyog-
tak az ég szürkéjén. Ahogy Dobogókőhöz köze-
ledett a buszunk, előbb hófoltok, majd hólepel,
végül a buszból kiszállva 20 centis hó várt
bennünket.

A Rezső kilátóból megcsodáltuk a Duna ezüst-
kiflijét, ahogy körbefonja az „emberes” hegy-
csúcsokat. Rövid előadás után, ami a hegység
kialakulásáról, a pálosok kedvelt Piliséről,
Dömös ősi templomáról és Visegrád ezeréves
csodáiról szólt, be kellett látnom, itt ma nem
rúghatok labdába. Diákjaimat elvarázsolta a
friss hó. Ahogy a GPS mondaná: újratervezés.
Elsétáltunk a síházhoz, Makovecz nagyot alko-
tott vele. Ezután elszabadultak a srácok. A sípá-

lyán szaladtak, hemperegtek, csúsztak lefelé,
hogy aztán kipirosodott arccal zakatolva vissza-
küzdjék magukat a sípálya tetejére. Két órányi
önfeledt játék és egy forró tea elfogyasztása
után átázva bár, de törve nem, újra a buszon
voltunk. Remek élményekkel teli nap volt!
Március 14-én rendezte egyesületünk, a
Szigethalmi TE a 23. Csepel teljesítménytúrát.
Sününk ezen alkalommal huszáregyenruhába
bújt és kokárdát hordott.
Az időjárás újra kegyeibe fogadott minket. A
szikrázó napsütést és a kellemes tízentúli

hőmérséklet élvezetét csak a csípős szél zavarta
kissé. A közel 300 induló zöme budapesti és
helyi sporttárs volt, de több mint 100 kilométer-
ről is eljöttek hozzánk egy kellemes séta és a
szíveslátás kedvéért (jöttek Debrecenből, Mező-
berényből is).
Reggel leugrottunk a Duna partjára, a tököli
kompkikötőnél tisztán látszott a magaspart
sárgája, a nap sugarai pajkosan ugráltak a Duna
szél fodrozta ezüstjén, melyen ősöreg famatu-

zsálemek állnak őrt. Sajnos ott kellett hagynunk
ezt a látványt. Irigyeltem is Krizsa Istvánt és a
Domonkos családot, hogy itt ők várták vendé-
geinket!
Mi Fischer Gyurival a gát mellett egy szántás
peremén táboroztunk le. A gáton az aprócska
hangyák menete tűnt fel. Aztán közelebb értek
és átalakult a menet a bakancsosok hadává. Jó
négy és fél óra után bementünk a célba. Itt
fáradt, de elégedett turisták hada fogadott.
Tetszett nekik a túra, örültek a szép díjazásnak,
fogyott szépen a Sziklavári Marika vezényelte
önkéntesek által rittyentett paprikáskrumpli-
csoda. A turisták fogadkoztak, hogy jönnek
jövőre is. Mi azt ígérhetjük csak: várjuk őket
2017 nyarán jókedvvel és szeretettel!
És végezetül egy remek ajánlat áprilisra a
bakancsosok hadának! 
Április 23-án reggel 6-kor indul országjáró
buszunk. Ez alkalommal úti célunk a betyárok
által koptatott Bakonyerdő lesz. Három
aprócska, de csodás települést nézünk meg.
Magyarpolányban felzihálunk a Kálvária több
mint 150 öles lépcsőjén. (Minden évben itt
mutatják be hazánk leghíresebb passióját).
A következő állomásunk a dombok által körül-
ölelt Döbrönte lesz. Itt Szarvaskő várának falai
közül nézhetjük a völgy makett házait. 
A harmadik állomásunk Gannán, az Eszterházy
család kriptája lesz. A lélegzet elakadt, a szó benn-
maradt, mikor a bejáráson bejutottam a kriptába. 
Aki szeretne csatlakozni hozzánk, az jelentkez-
zen Sziklavári Sándornénál. Elérhetőségét a
honlapon lehet megtalálni!
Mindenkinek verőfényes és vidám tavaszt kívá-
nok a Szigethalmi TE tagsága nevében: 

Nád Béla tiszteletbeli elnök
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Rengeteg készülődés, szervezés, egyeztetés
előzte meg a márciusi Fitt-Lesz Halom Napot,
melynek főszervezője, megálmodója és névadója
Lang Mónika aerobikoktató, a Városi Szabadidő
Központ vezetője. Időt, energiát nem kímélve,
nagyon profi csapatmunkával 15. éve szervezi
meg Szigethalmon ezt a
nagy sikernek örvendő
sportrendezvényt. 
Egy fitt nap mi mással is
kezdődhetne a legjobban,
mint egy reggeli, vérkerin-
gést serkentő, tisztító, fris-
sítő versenyfutással! A
8.15-kor elindult, mindenre
elszánt, lelkes futók épsé-
gére, a kijelölt útvonal
biztosítására a Szufla
csapata figyelt. A verse-
nyen két Szufla tagunk
indult, 5 km-en Sztrapkó
Norbert, 10 km-en
Ferenczy Krisztina, aki
Csekével, a kutyusával
futotta le a távot. Mindketten 1. helyezést értek
el, büszkék vagyunk rájuk és gratulálunk nekik!
10 órától a 3. éve már igen népszerű hagyo-
mánynak örvendő Szufla 6 órás futás is kezde-
tét vette. Célunk, hogy mozgásra ösztönözzünk
minél többeket. A kör egy 540 méteres iskola
körüli útvonal. A futásra bárki benevezhetett,
sőt, nem csak futva, sétálva is segíthetett, aki
akart a km gyűjtésben. A 6 órás időtartam alatt
443 kör, összesen 239 km gyűlt össze. 
A legtöbbet, pontosan 44 kört (23 760 km), Tar
Miklós futotta le és gyűjtötte össze! 
Köszönjük mindenki részvételét, külön köszönet
Rózsa Boglárkának, aki a 6 óra alatt végig admi-
nisztrálta a futók, sétálók köreit. 10 órától 14
óráig evezős verseny, 11 órától 200 méteres
sprintfutás volt, délben pedig egy darts
versenyre is benevezhettek az érdeklődők. 

A termekben 10 órától kezdődtek el az edzések,
az órák, melyekre igen szép számmal jöttek a
jelentkezők. Rengeteg sportág között választ-
hattunk, zumba, jóga, többféle harci edzés,
dance aerobik, hipp-hopp, trx, stepp, hastánc,
zónaedzés és egy újdonság is megjelent a

palettán, a piloxing.
Sokakat vonzott az
órákon való részvétel,
volt, akik többféle sport-
órán is kipróbálta magát,
és voltak, akik egyelőre
még csak megfigyelőként
vettek részt rajtuk. 
Mindemellett volt
tombola, rengeteg érté-
kes nyereménnyel, a
gyerekeknek játszószoba,
külön teremben kreatív
kézműves foglalkozás,
volt masszázs lehetőség
és sok-sok sporttal, szép-
séggel és egészséggel,
táplálkozással kapcsola-

tos, tanácsadás, előadás… Szinte habzsoltuk a
sportélvezeteket! 
Kiválóan felszerelt büfé üzemelt a rendezvény
teljes ideje alatt, ahol mindenféle finomság
mellett az egészséges ételek is helyet kaptak,
sőt az edzés előtt és edzés után iható shakek is
megtalálhatóak voltak! 
A szervezők mindenre és mindenkire gondoltak! 
Köszönjük a büfében dolgozóknak a lelkiisme-
retes gondoskodásukat! 
Zárásként mi lett a végeredménye ennek a
napnak? 
Rengeteg új információval, ismeretanyaggal és
mozgásformával gazdagodtunk, kiválóan érez-
tük magunkat és már most biztosak vagyunk
benne, hogy a XVI. Fitt-Lesz Napról sem fogunk
hiányozni! 
Köszönjük, hogy itt lehettünk!

SZUFLA

Fitt volt Halom Mozgás
az állatokért

Több mint 400 fős futórendezvényt szerve-
zett március közepén a tököli Elek-ágh állat-
menhely lakóinak támogatására Bognár Attila
tököli futó csapatával, a menhellyel karöltve.
A rendezvényre ingyenesen lehetett nevezni.
Az adományokat: pénzt, állateledelt és felsze-
reléseket pedig nagy örömmel és szívesen
hoztuk mindannyian. A mozgásra vágyók
többféle távon indulhattak. Volt 2,5 km-es táv,
amelyet akár kerékpárral, gyalogosan, rolle-
ren, babakocsival vagy éppen futva teljesít-
hettek, volt 10 km-es táv futva vagy kerékpár-
ral, valamint 20 km-es futótáv is. 
Bőséges és folyamatos volt az ellátás a
rendezvény teljes ideje alatt, és sok-sok
támogatói felajánlás is érkezett a tombolához,
ami nagyon jó hangulatú és izgalmas volt. A
gyerekek szórakozását a játszótéri játékok
mellett egy hatalmas ugráló vár is biztosí-
totta. Nagyszerű volt látni, hogy mennyi
embert megmozgatott a rendezvény. 
A Szufla Egyesület Ferenczy Krisztina segítsé-
gével 90 kg kutyaeledellel támogathatta az
állatmenhelyet, a pénzbeli adomány 191 015Ft
lett, valamint 550 kg táp, 80 doboz konzerv,
tészta, az állatoknak takarók, kutyaruhák,
kutyaágyak, etető tálak gyűltek össze! 
Mindannyian szívből gratulálunk a szervezők-
nek a futórendezvény sikeres lebonyolításhoz
és köszönjük, hogy részt vehettünk rajta!

Nyuszitojások a Gémben
A Szigethalmi Városi Szabadidő Központ
néhány helyi egyesülettel és önkéntes segítő-
vel karöltve egy igazán tartalmas és színvona-
las napot hozott létre gyerekeknek, felnőttek-
nek egyaránt. A húsvéti ünnepekre készülve a
látogatók húsvéti tojásokat festhettek, ínycsik-
landozó illatos és nagyon finom kalácsot
süthettek, valamint természetes anyagokból
díszeket készíthettek. A sportolás sem marad-
hatott ki a palettáról, a családi napon volt
kerékpáros akadálypálya, célba dobás, gólya-
lábon járás. Mi, szuflások pedig ügyességi

akadálypályát készítettünk, itt volt labdaveze-
tés, célba dobás, kislabda hajítás, és mini golf
pálya is várta a kisebbeket vagy a mozgásra
vágyó felnőtt korosztályt is. 
A Szufla Egyesületünk szeretné ez úton is
megköszönni erre a napra a megtisztelő felké-
rést a Városi Szabadidő Központnak, valamint
a nap főszervezőjének, Kleineizel Ilonának.
Öröm volt nekünk, Szufla tagoknak is a húsvéti
ünnepekre ilyen családias, kellemes környezet-
ben, jó hangulatban készülődni, az ünnepre
ráhangolódni.
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Közérdekű telefonszámok
Polgármesteri Hivatal: 06/24 403-656
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8-12 és 13-18, Szerda: 8-12 és 13-16, Péntek: 8-11.30

Orvosi ügyelet: 06/24 405-405; 104

Egészségház, Védőnői Szolgálat: 06/24 403-654

Védőnők tanácsadó: 601 mellék; Védőnők: 607 mellék

Orvosok
Dr. Horváth Nikolett háziorvos: 602 mellék, 06/30 799-3682
Dr. Ammo Ahmed háziorvos: 602 mellék, 06/70 882-8599
Dr. Molnár Julianna háziorvos: 603 mellék, 06/70 451-5095
Dr. Csipán Zoltán háziorvos: 603 mellék, 06/70 450-4059
Dr. Vékony Irma háziorvos: 604 mellék, 06/70 374-9167,

06/20-551-7115 rendelési időben
hívható

Dr. Kővári Éva háziorvos: 604 mellék, 06/70 382-9223
Dr. Kóczah Judit fogorvos: 605 mellék, 06/70 382-9536
Dr. Balogh Béla fogorvos: 605 mellék, 06/70 382-6599
Dr. Lakner Dezső gyermekorvos: 608 mellék, 06/70 375-9630
Dr. Kővári Gábor gyermekorvos: 608 mellék, 06/70 375-9845

Gyártelepi Rendelőintézet: 06/24 406-010

Posta: 06/24 538-470, nyitva tartás: H-P: 8.00-18.00

Gyepmester - Herczig József: 06/20 964-3025

ELMŰ
Ügyfeleit Szigetszentmiklós-Gyártelepen, a volt Lordok-házában
fogadja az alábbi napokon és időben: 
Kedd: 08.00 - 12.00, csütörtök: 14.00 – 18.00
Telefon: 06/40 38-38-38

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBÁK BEJELENTÉSE
Telefon: 06-30-902-1533
web: www.mtkke.hu „Hibajelentés” menüpont

TIGÁZ Zrt.
Ügyfeleit a Szigetszentmiklósi 1. sz. Postán (nagy posta) fogadja az
alábbi napokon és időben: 
Kedd: 08.00 - 12.00, csütörtök: 14.00 - 18.00

Levélcím: Szigetszentmiklós, Gyári u. 9. Tel.: 06/24 525-900
Hátralék ügyintézés: 06/24 525-907, Fax: 06/24 367-705

Víz és csatorna ügyintézés: 
2315 Szigethalom, Móra F. u. 1. Telefon: 06-24-514-860
Dunaparti lakók részére csak csatornaszolgáltatással kapcsolatos
ügyintézés
Ügyfélfogadás: H: 12.00 – 16.00; Sze.: 08.00 – 20.00; P: 08.00 – 12.00

Fővárosi Vízművek (Bp. XIII. Váci u. 23.)
Dunaparti lakók részére csak vízszolgáltatással kapcsolatos ügyintézés:
Telefon: 06-40-247-247     08.00 – 15.00
Tököli kirendeltség: Kedd:  08.00 – 16.00; Csütörtök: 10.00 – 18.00;
Szigetszentmiklósi kirendeltség: Hétfő-Szerda-Péntek 08.00 – 12.00

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
Telefon: 06/24 525-460-tól 466-ig, 06/24 525-467 (ügyelet)
Rendőr járőr: 06/30 409-8685 (a nap 24 órájában hívható!)

Tűzoltóság:  06/23 524-570, 105

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

Szigethalmi Polgárőr Egyesület 
Elnök: Galambos Zoltán 06/20 584-6284 
Szolgálatvezető: Mózes Henriette 06/20 218-7383

Magyar Kémény Kft.
Telephely: Érd; Telefon: 06-40-918-025; 06-23-524570

Intézmények
Bölcsődei ellátás: 06/24 402-071
Négyszínvirág Óvoda: 06/24 407-609
Szigethalmi Szent István általános Iskola: 06/24 407-608
Szigethalmi Széchenyi István általános Iskola: 06/24 400-621
Hegedüs Géza Városi Könyvtár: 06/24 514-810
Nyitva tartás: K: 12-19, Sze.: 9-19, Cs: 12-19, P: 9-16, Szo.: 9-14
Városi Szabadidőközpont: 06/24 889-229, 0670/379-6356
Gyermekjóléti és családsegítő ellátás: 06/70 430-3621
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény: 06/24 404-573
Segítő Mancs Alapítvány: 06/70 220-1862, 06/70 604-2715

M E G O L DÁ S  S Z E RV I Z  
é s  A L K AT R É S Z B O LT

LAKÁSÁN: mosógép, bojler, 
hűtő,tűzhely,mosogatógép, 

stb., nagygépek javítása
ÜZLETÜNKBEN: 

mikró, porszívó 
és más kisgépek javítása

ALKATRÉSZ CSERÉNÉL 1 ÉV GARANCIA!
JAVÍTÁS ESETÉN A KISZÁLLÁS 

INGYENES!

Telefon: 06-24/441-725
Dunaharaszti, 

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

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

Telefon: 06-1-285-3488
06-30-950-1717

Nyitva tartás: H – P: 8.00-17.00
Minőségi szolgáltatás, elérhető áron,

már 27 éve!
www.megoldasszerviz.hu

Szigetszentmiklós,  
Tököli  u.  33.  –

Bajcsy-Zs.  u.  sarok





Kitöltési Útmutató

Tájékoztató

Az I. pont esetében az eb tulajdonosa
lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is
térhet a két személy. Egyezés esetén is
kitöltendő mindkét rovat. 

A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv
alapján, vagy az eb külleme alapján
azonosítható be, de meg nem határoz-
ható fajtajellegek hiányában „keverék”
megjelölést kell beírni.

A III. pontnál a transzponderes (mikro-
chip) jelölést végrehajtó állatorvos által
kibocsátott okmányon feltüntetett
mikrochip sorszámát kell beírni, ezen,

illetve a pecsétlenyomaton szerepel a
beültetést végző állatorvos neve és a
kamarai bélyegzőjének száma is.
Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra
és a kisállat-útlevél kiállítására is. 

A IV. pont az állatorvos által az eboltási
könyvben rögzített adatok alapján tölt-
hető ki, amellyel már minden ebtartó-
nak rendelkeznie kell.

Az V. Egyéb adatok pontjában a
veszettség szempontjából aggályos eb
megfigyelési státuszát kell megjelölni,
azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-

e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé
lett-e minősítve, vagy nem.

Ha elveszett az okmány: az okmány
száma helyett „elveszett” szöveg kerüljön
beírásra, és nyilatkozzon, hogy melyik
állatorvos (név és székhely) végezte a
beavatkozást, vagy adta ki az okmányt. 

Ha nincs okmány (nincs chip beül-
tetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs
kisállatútlevél, nem oltatta, az eb még
nem érte el a 4 hónapos kort): a
sorszám, vagy szám helyett „nincs”
szöveg kerüljön beírásra.

Tisztelt Ebtartó!
Szigethalom területén az állatok védel-
méről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 42/B §-a alapján kerül
sor az ebek összeírására a jogszabály-
ban meghatározott adattartalommal (3
évente legalább 1 alkalommal). 

A települési önkormányzat az eb-össze-
írás alapján az ebtartók által szolgálta-
tott adatokról helyi elektronikus nyil-
vántartást köteles vezetni, az állat tulaj-
donosa, tartója és más személyek
jogainak, személyes biztonságának és
tulajdonának védelme, valamint ebren-
dészeti és állatvédelmi feladatainak
hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az
ebösszeíráskor köteles az adatlapon
feltüntetett adatokat a települési önkor-
mányzat rendelkezésére bocsátani (az
adatszolgáltatási kötelezettség
elmulasztása állatvédelmi bírságot
vonhat maga után).

Tájékoztatásul jelezzük, hogy Szigetha-
lom Város Önkormányzata az ebösz-

szeírás adatai alapján jelenleg nem
tervezi az ebrendészeti hozzájárulás
bevezetését.

Az eb-összeíró adatlap további példá-
nyai beszerezhetők a Polgármesteri
Hivatalban, a Hegedüs Géza Városi
Könyvtárban, a Városi Szabadidőköz-
pontban, illetve letölthetők a
www.szigethalom.hu honlapról (Lakos-
ság-Hivatali közlemények-Hirdetmé-
nyek), illetve nyomtatással, fénymáso-
lással sokszorosíthatók.

Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat,
hogy 2013. január 1-től a négy hóna-
posnál idősebb eb csak transzponder-
rel (chippel) megjelölve tartható, ezért
kérjük, hogy szíveskedjenek a transz-
ponderrel még nem rendelkező ebeket
állatorvosnál megjelöltetni. Az állator-
vos az eb vizsgálata előtt köteles
ellenőrizni, hogy az állat transzpon-
derrel jelölt-e. Az eb transzponderrel
történő megjelölése magában foglalja
a transzponder árát és a beültetés
díját. Az adatbázisba való regisztráció
és a regisztrált eb adatának megvál-

tozása miatt történő adatmódosítás
díjmentes. 

A transzponderrel megjelölt eb tartójá-
nak megváltozása esetén, az új tartó az
adatváltozást 8 napon belül köteles a
szolgáltató állatorvossal az adatbázis-
ban regisztráltatni. A transzponderrel
megjelölt eb tulajdonosának, tartási
helyének megváltozása, vagy az állat
elpusztulása esetén az eb tartója az
adatváltozást 8 napon belül köteles az
állatorvossal az adatbázisban regisztrál-
tatni.

A négy hónaposnál idősebb transzpon-
derrel nem jelölt ebről a jegyző és a
szolgáltató állatorvos köteles jelentést
tenni a járási állat-egészségügyi ható-
ság felé.

(A kedvtelésből tartott állatok tartásáról
és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.
26.) Korm. rendelet 17/B. §, 1998. évi
XXVIII. törvény az állatok védelméről és
kíméletéről 42/A. §)

Polgármesteri Hivatal


