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Harmincmillió 
útfelújításokra

Közbeszerzésekről, intézményi tetőfelújítási
munkálatról s 1956-os emlékmű felállítását
támogató pályázaton való indulásról döntött –
többek között – márciusi ülésén a képviselő-
testület.

(folytatás a 3. oldalon)

Nemzetközi integrációs vetélkedő szervezésére
kérte fel a Szufla Egyesületet áprilisban a Sziget-
szentmiklósi Batthyányi Kázmér Gimnázium. A
versenyszámokban osztrák, lengyel, német és

magyar diákok, illetve a szigethalmi Fogyatékkal
Élők Nappali Intézetének lakói vegyes csapa-
tokba szervezve mérték össze az erejüket. 

(19. oldal)

Nemzetközi „összecsapások” az integrációért

Szigethalom Város Önkormányzata és a Keresz-
ténydemokrata Néppárt Szigethalmi Szervezete
meghívja Önt a Nemzeti Összetartozás emlék-
napjának keretében, a trianoni békediktátum
96. évfordulóján tartandó megemlékezésre.
Beszédet mond dr. Aradszki András államtitkár.

(Részletek az 5. oldalon)

Életmentő adományok 
Hatalmas erőbedobással több ezer kiló élelmi-
szert osztott ki a szigethalmi Nobilis Humán
Szolgáltató Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
az elmúlt évben a településen élő rászorulók-
nak. Az intézmény karitatív tevékenységét a
szokásos éves beszámoló elkészítése után
Fabula Kriszta, a szolgálat vezetője összegezte
lapunknak.                                       (4-5. oldal)
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Saját erőből és garanciából

ÖNKoRMÁNyzAT

Mint ígértem, az újság hasábjain továbbiakban
is tájékoztatom a lakosságot az önkormányzat
aktuális ügyeiről. Hogy milyen témák kerülnek
be egy-egy cikkbe, azt a hozzám érkezett
visszajelzések alapján tudom összegyűjteni.
Ezért arra kérem az olvasókat, hogy ha valami-
lyen kérdés felmerül bennük, juttassák el a  mail
címre aktualitások tárggyal, és én megpróbálok
legjobb tudásom szerint válaszolni.

Többen kérdezték tőlem, hogy mi történik
újra a Szabadkai úton. A felmerült problémák
miatt, anno, nem akartam műszakilag átvenni
az utat – ebből vitám is volt az előző ciklusban
a testülettel –, de a testület akkor leszavazott.
A választások után több szempontból is
megvizsgáltuk a lehetőségeinket, és végül sike-
rült elérnünk a kivitelezőnél, hogy az Árpád
fejedelemtől a Széchenyi utcáig új szikkasztókat
építsen garanciában. Reméljük, hogy az így
megnövekedett kapacitás már elég lesz a zápo-
rok esetében is. 
Folyamatban van a Szabadkai utca leg -
problémásabb helyein (Nefelejcs, Andrássy
utca, Hév-megálló) is a csapadékvíz-prob-
léma megoldása. Itt többségében a nyílt
árkos rendszer bővítésétől reméljük a megol-
dást.
A tavaly elkészült Thököly utcában két
mélyebb kátyú keletkezett és néhány kisebb
felületi hiba is van. Mivel az utca még garanci-
ális, ezért értesítettük a kivitelezőt a problémák-
ról, akinek kötelessége a hibák kijavítása. Sajnos
ez időigényes a kivitelező felvonulása miatt, de
már ezen is túl vagyunk. 

Többen kérdezték s a közmeghallgatáson is
szóba került, hogy van-e esélyünk a Széchenyi
István Általános Iskola felújítására (kb. 200
milliót kellene rákölteni). Szerencsére Pest
megyében hamarosan lehetőségünk nyílik egy
középületek felújításával kapcsolatos pályáza-
ton indulni. Nyílászáró cserére, szigetelésre és
megújuló energiaforrásra (esetünkben nap -
elemre) lehet pályázni. Dolgozunk az anyag

előkészítésén, és reméljük,
hogy egy ilyen rettenetes álla-
potú épülettel lesz esélyünk a
forrás megnyerésére. Ha ezt
meg tudjuk csinálni (legkoráb-
ban 2017 nyara) akkor már
nagy eredményt értünk el, és
gyermekeink jobb körülmé-
nyek között tanulhatnak majd.
Örömmel jelenthetem be azt
is, hogy saját erőből sikerült
kicserélni a Városi Szabad-

időközpont nyílászáróit, és hamarosan
elindul a tető szigetelése is. Az épületet
2004-ben szereztük meg, és azóta, sajnos, nem
költöttünk rá, mert az előző ciklusban
megnyert, majd a testület által visszamondott
projekt keretében lett volna
felújítva és bővítve. Ha több év
elteltével is, de most végre
sikerült a szabadidőközpontot
is fejlesztenünk.
Az április 19-i testületi ülésen
több fontos kérdésben is hatá-
roztak a képviselők. Ezek
közül most kettőt emelnék ki,
amelyek a legnagyobb vitákat
okozták.
Április 14-én tárgyaltam
Bóna Zoltán országgyűlési képviselővel a
Mű úti felüljáró országos költségvetésből
történő megépítéséről. A képviselő úr a prob-
léma súlyosságát értve ígéretet tett, hogy
minden erejével támogatni fogja ezt az elképze-
lést. Ezért a civilek által kezdeményezett gyalo-
gátkelő ügyében a képviselő-testület vállalta
a gyalogátkelőhely kialakítását abban az

esetben, ha a felüljáró megépí-
tése nem lenne benne a jövő
évi országos költségvetésben.
A beruházást azért is fontos-
nak tartom, mert nem csak a
gyalogos, hanem a gépjármű
forgalom is balesetveszélyes.
Gondoljunk csak a nagyívben
való kanyarodásokra a Gyári
útról és a Petőfi utcáról. 
A minél előbbi cselekvés miatt
támogatta a többség Bán kép -

viselő úr azon javaslatát, hogy kérjünk be
árajánlatokat a kivitelezésre – így ha az orszá-
gos költségvetésből mégsem lesz forrás a felül-
járóra, a városi beruházás minél hamarabb el
tud indulni. Támogattuk továbbá a civil kezde-
ményezést elindítók balesetveszélyt csökkentő
kérését azzal, hogy felszólítjuk a Magyar
Közútkezelőt, hogy addig is táblázással
jelöljék a területet a Volán pályaudvarnál,
valamint helyezzenek ki sebességcsök-
kentő táblát is. Senki sem szeretné, hogy a
baleset, ami megtörtént, megismétlődjön. 
Régi adóssága a képviselő-testületnek a
Városfejlesztő Kft. felszámolása. Egyetlen
felesleges nagy értékű tétel marad csak a
cégben, egy lakás, amit annak idején adósság
fejében kapott meg. Tavaly már javasoltam az
ingatlan értékesítését. Akkor a testület elfo-
gadta Bán képviselő úr javaslatát, hogy vegye
meg az önkormányzat névértéken. Mivel a tava-
lyi év végén nem volt rá forrás, nem az volt a
legfontosabb, hogy az önkormányzat a saját kft-
jének több mint hétmilliót átutaljon. Ebben az
évben jött egy komolyabb ajánlat, amit most a
testület elé vittem. Ez módosította volna a régi
határozatot. Mivel nem volt az előterjesztés

része az értékbecslés, Bán képviselő úr azt
mondta, nem tud dönteni. Ez elfogadható, ezért
nem is tettem fel a határozatot szavazásra.
Képviselő úr azonban ügyrendben szót kért, és
felolvasott egy határozatot tele paragrafusok-
kal, amiben fegyelmit indítana ellenem, mert
nem hajtottam végre a régi határozatot. Termé-
szetesen meglepett az ellenséges magatartása,
mivel bizottsági ülésen semmit sem szólt, utóbb
pedig kész határozati javaslattal érkezett, és azt
várta mindenkitől, hogy azonnal döntsön, bár
a javaslatot előzőleg senki nem látta. Ráadásul
jogilag is nonszensz volt, amit előadott. Ezt a
jegyző is elmondta, és kérte, hogy a jogszabá-
lyoknak megfelelően nyújtsa be javaslatát. 
Sajnos ezzel ismét egy botrányos ülést sikerült
generálni, pedig bíztunk benne, hogy az ilyen
személyeskedő viták korszaka már lezárult.

Fáki László 
polgármester

Garanciában épültek az új szikkasztók a Szabadkai úton

Saját erőből újul meg a Városi Szabadidőközpont
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Visszavonhatatlanul itt a jó idő, beindultak a
munkálatok a kertekben, mindenki a szabadba
vágyik, és ez bizony jóval több konfliktust ered-
ményez a város lakói között. 
Ismétlésként itt az a két jogszabályi idézet,
mely a zöldhulladék ártalmatlanításáról, elszál-
lításáról, kezeléséről rendelkezik Szigethalom
városában:

1.) A település tisztaságáról és a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgál-
tatás szabályairól 3/2015. (II.27.) számú
rendelet, melynek 6. §-a az alábbiak szerint
rendelkezik:
„A kerti hulladékokat elsősorban hasznosítani,
komposztálni kell. Amennyiben ez nem lehetsé-
ges, a szabvány szerinti gyűjtőedényben a
háztartási hulladéktól elkülönítetten elhelyez-
hetők, ha térfogatuk nem haladja meg a háztar-
tási hulladék mennyiséget. Ennél nagyobb
mennyiségű kerti hulladék elszállításáról évente
egy alkalommal házhoz menő gyűjtés kereté-
ben, előre meghirdetett időpontban az önkor-

mányzat a közszolgáltató útján gondoskodik. A
szervezett begyűjtésen kívül jelentkező kerti
hulladékszállítási igények kielégítéséről- az
Aries felirattal ellátott, térítésköteles, kék színű
zsákban történő elhelyezés esetén – közszol-
gáltató gondoskodik.”

2.) A zöldhulladék égetésének szabályait a
12/2010.(V.27.) környezetvédelmi rendelet
szabályozza, mely szerint:
„10. § (1) Avart és kerti hulladékot csak kialakí-
tott tűzrakó helyen és telken belül szabad égetni
úgy, hogy az az emberi egészséget és a környe-
zetet ne károsítsa és az égetés hősugárzása
kárt ne okozzon.

(2) Az égetés minden héten pénteken 15.00
órától 20.00 óráig történhet, amennyiben az
időjárási viszonyok (szélcsend, 35 °C alatti
hőmérséklet) azt lehetővé teszik.”
Fentieken túl a zöldhulladékot minden hónap
utolsó péntek délutánján 14 órától gyűjti az
Aries Kft. autója a volt laktanya területén, az

Emese Park bejárata előtt, ellenőrzött körülmé-
nyek között. A bejáratnál ellenőrzik a lakcím-
kártyát és csak szigethalmi lakostól veszik át a
zöldhulladékot. Részben ugyanez az indoka a
helyszín megváltoztatásának is. A volt Égszöv
területén, a Thököly utcán gyakorlatilag a hónap
minden napjának minden időszakában folyama-
tosan ledobálták a zsákokat. Indok is volt
bőven: akkor érek rá, nem akarom otthon
tárolni, nincs időm végigvárni a sort, stb. Az
azonban sokakat nem zavart, hogy folyamatos
volt a szeméthegy a Dísz tér körül, és az ott
lakók időnként fuldokoltak az erjedő zöldhulla-
dék szagától. Ez már nem az ő problémájuk,
hanem az önkormányzaté, amelynek gondos-
kodnia kell az elszállításról. 
Most meg kell várni, míg ránk kerül a sor. De
ugye a sorban állást sem kellene tűrni, ha
komposztálnánk otthon vagy mulcsként hasz-
nálnánk a levágott füvet a kertben. 

Dr. Schuller Gáborné
alpolgármester

(folytatás az 1. oldalról)
A képviselők először a Szigetszentmiklósi Rend-
őrkapitányság Tököli Rendőrőrse és a Sziget-
halmi Polgárőr Egyesület 2015. évi beszámoló-
ját, valamint az önkormányzat 2015. évi belső
ellenőrzéséről készült beszámolót fogadták el.
Ezek után jóváhagyta a testület Szigethalom
településfejlesztési dokumentumaihoz és tele-
pülésrendezési eszközeihez készült „Megala-
pozó vizsgálat” anyagát, mely megfelel a tele-
pülésfejlesztési koncepció, az integrált telepü-
lésfejlesztési stratégia és a településrendezési
eszközök tervezési alapjának, és Szigethalom
Város Településfejlesztési Koncepciójának fő
irányát a „Szigethalom olyan fejlődő, emberi
léptékű, Duna-parti kisváros a Budapesti agglo-
merációban, amely minőségi lakókörnyezetet,
intézményeket és munkahelyet nyújt a lakói
számára.” jelmondattal határozta meg.
A következő napirendekben módosításra került
a Nobilis Humán Szolgáltató szakmai programja
és egyes mellékletei, mint az SzMSz, valamint
Család és Gyermekjóléti Szolgálat házirendje,
illetve a képviselő-testület jóváhagyta a 2016.
évi bölcsődei ellátás szüneteltetésének rendjét. 
Szintén elfogadó döntés született a Városi
Szabadidőközpont és a Hegedüs Géza Városi
Könyvtár 2015. évi szakmai beszámolójáról. 
A testület – a Szigethalom Egyesített Népjóléti
Intézmény vezetőjének javaslatára – térítési díj
változás miatt módosította a feladatkörébe

tartozó szociális szolgáltatásokról szóló
17/2007.(X.30.) önkormányzati rendelet 3. sz.
mellékletét.
A rendelet Szigethalom Város honlapján, vala-
mint a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban
megtekinthető.
Ezt követően került sor a Görög Katolikus
Egyház, a Református Egyház és a Római Kato-
likus Egyház 2015. évi beszámolójának elfoga-
dására. 
Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-
testülete arról is döntött, hogy az 1956-os
Emlékbizottság által kiírt – a Közép- és Kelet-
európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítványhoz benyújtandó – „Büszkeség-
pont” pályázaton Koltai László szobrászművész
emlékművének Szigethalom Városában a
Római Katolikus templomkertben (a templom
József Attila utca felőli oldalán) történő felállí-
tásával 4,8 millió Ft összegben – önrész válla-
lása nélkül – részt vesz.
A testület következő határozatával megállapí-
totta, hogy az önkormányzat 2015. évi közbe-
szerzési terve megvalósításra került, majd a
2016. gazdasági évre szóló közbeszerzési tervét
elfogadta alábbi projektek közbeszerzési indí-
tásával, 30-30 millió forintos nyílt közbeszerzési
eljárás keretében:
- Nebuló Közétkeztetési Intézmény konyhatech-
nológiai felújítása;
- Útburkolat felújítási munkálatok.

Ezek után a képviselők meghatározták a Sziget-
halom Négyszínvirág Óvoda Piros tagóvodájá-
nak sürgető tetőfelújítási munkálatainak elvé-
geztetését a Hold-ing 2000 Ingatlanfejlesztő és
Forgalmazó Kft-vel, fix áras szerződéssel, bruttó
5 075 682 Ft összegben, melyet a 2016. évi költ-
ségvetésben az általános tartalék keretből
biztosítanak.
A képviselő-testület két ülés között történt
eseményekről, valamint a lejárt határidejű hatá-
rozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatását
megelőzően még jóváhagyta a Szigethalmi
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát, az előző 134/2012.(III.29.) számú
döntés hatályon kívül helyezésével egyidejűleg. 

***
A soron következő pénzügyi és fejlesztési
bizottság ülésének időpontja: 

május 10-e 17 óra
A soron következő humánpolitikai és népjóléti
bizottság ülésének időpontja:

május 12-e 17 óra
A soron következő képviselő-testületi ülés
időpontja: 

május 17-e 17 óra.
Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Szigethalmi
Polgármesteri Hivatal, díszterem.
Az üléseket élőben nézheti, illetve a későbbiek-
ben is megtekintheti a www.onkormanyzati.tv
honlapon.

PG.

Harmincmillió útfelújításokra

Mindennapi életünk
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Életmentő adományok 
Tavaly több ezer kiló élelem jutott a rászorulóknak Szigethalmon

(folytatás az 1. oldalról)
Évek óta szoros kapcsolatban állunk a Magyar
Élelmiszerbank Egyesülettel, melynek
köszönhetően évente több alkalommal, több
tonna élelmiszert tudunk szétosztani a telepü-
lésen. Az osztás szervezése, lebonyolítása
nagyon sok munkát igényel, melyben minden
kollégánk részt vesz. Az együttműködés kere-
tében minden év novemberében, három
napon keresztül, a környéken lévő két nagy
áruházláncban, önkéntesként gyűjtjük az
élelmiszeradományokat. Az összegyűlt élel-
miszereket szintén a településen élő leghátrá-
nyosabb helyzetben lévő klienseink részére
adjuk át.
A táblázat számszerűen is ismerteti a fent leír-
takat.
Az Élelmiszerbanknak köszönhetően, tavaly
december 18. óta szolgálatunk munkatár-
sai minden héten szerdán és pénteken
reggel mennek a törökbálinti nagyáruház
raktárába péktermékekért, melynek ered-
ményeként eddig 2605 kg élelmiszert hoztunk
el, és osztottunk szét klienseinknek. A szállítás-
ban segítséget nyújt a Szigethalom Egyesített
Népjóléti Intézmény is, mely rendelkezésünkre
bocsájtja az ahhoz szükséges járművet. 
A 2015. év elején indult Ételt az élethez
(adománygyűjtő program) már sok sziget-
halmi lakos előtt ismert. Célja a településen
élők közül azon réteg megsegítése, amelyik
kiszorul a szociális ellátórendszerből, perifériára
került és nélkülözővé vált. 
Adományozói szempontból is fontos a tevé-
kenységünk, hiszen lehetőséget nyújtunk azok
számára, akik szeretnének segíteni embertár-
saikon. Támogatjuk őket, hogy gyakorolhassák
ezen szándékukat, ezzel erősítjük a társadalmi
felelősségvállalást, az összetartozást, valamint
a lokálpatriotizmust Szigethalom lakosaiban. Az
adományozottaknak pedig lehetőséget biztosí-
tunk egy teljesebb élet megélésére, elősegítve
fizikális szükségleteinek megteremtését. A fenti
célok érdekében szolgálatunk két élelmiszer-
gyűjtő dobozt helyezett ki a településen, vala-
mint adománygyűjtő szigeteket a település
kisebb boltjaiban. 
A Nobilis Humán Szolgáltató Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat kerítésére tavaly március 9-
én került ki az első élelmiszeradomány-gyűjtő
doboz. Az ötletet a televízióban látott, Pécsen
készült riport adta, ahol egyházi kezdeményezés
keretében készült el ez a fajta adománygyűjtő
láda.
Szükségességét pedig, munkánk során, kollégá-
immal együtt, sajnálatos módon minden nap

láttuk, éreztük, tapasztaltuk. És ez a mai napig
sem változott. Láttuk, hogy elkél a segítség a
nélkülözőknek, láttuk, hogy a szemétszállító
napokon a kitett hulladékgyűjtőkben keresgél-
nek velünk együtt élő emberek. 
Célunk az volt, ha megmarad otthon egy kis
kenyér vagy tészta vagy egy konzerv felesle-
gessé válik, esetleg a házi készítésű befőttjeink-
ből, lekvárjainkból sok van otthon, illetve olyan

élelmiszert vásároltunk, amit aztán mégsem
fogyasztunk el, vagy csak megmarad a nyár
folyamán egy kis zöldség, gyümölcs, ne végezze
a szemétben, hanem a dobozban elhelyezve
segítséget nyújtson a nélkülözőknek élelmezési
gondjaik megoldásában. 
Azonban a pécsi példát mi tovább gondoltuk,
és elindítottuk a településen az „Ételt az Élet-
hez” elnevezésű, több lépcsőből álló szociálpo-
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litikai projektet, melynek a doboz az egyik
eleme.  A logó, a felfelé szívet tartó kéz jelké-
pezi a szeretettel való odafordulást és adás
képességét a nélkülözőkhöz.  Egy szelet kenyér
pedig a nehéz helyzetben élők számára a
„mindent”jelentheti. 
Tehát a projekt keretében adománygyűjtő
pontokat hoztunk létre a helyi élelmiszerboltok-
ban, ahová szintén várjuk/vártuk az élelmiszer-
adományokat. Amennyiben valaki vásárlása
során egy tartós élelmiszerrel többet vásárol, és
a fizetést követően elhelyezi azt az élelmiszer-
bolt arra kialakított helyén, a bolt jelzését köve-
tően szolgálatunk munkatársai „begyűjtik”, és
eljuttatják azokat klienseink részére. 
A fentiekben a múlt idő azt jelenti, hogy sajnos,
a projekt nem teljes mértékben volt sikeres.
Mára csupán egyetlen élelmiszerbolt, a Szép
ÁBC az, ahonnan adományok érkeznek szol-
gálatunkhoz, melyet nagyon köszönünk!

Visszatérve a dobozra, elmondható, hogy a
kihelyezést követően egy-két napon belül érkez-
tek adományok, és a nehéz helyzetben lévők is
hamar felismerték ezt a lehetőséget. A sikereket
látva gondoltunk arra, hogy a város másik
részében is elhelyezünk egy adománygyűjtő
dobozt, melynek kihelyezésére 2015. december
26-án került sor. 
A tapasztalatok alapján látszik, hogy az adako-
zás hullámzó mértékű. Vannak napok, amikor
üresen állnak a dobozok, de utána hamar
megtelik a lakosok által hozott tartós élelmi-
szerrel, mely jellemzően pékáru, konzerv,
gyümölcs. Mindig figyelünk arra, hogy csak
tartós élelmiszer legyen a dobozokban, hiszen
ez élelmiszerbiztonsági szempontból elenged-
hetetlen. 
El kell mondanom, hogy a doboz forgalmát
nehéz nyomon követnünk, hiszen az abba elhe-
lyezett adományok nagyon rövid időn belül
„gazdára találnak”, így mire észrevennénk, hogy
valaki adományt helyezett el, a doboz újra
üresen áll, és csak annak ajtaja – melyet nem
mindig csuknak le rendesen – jelzi számunkra,
hogy volt „mozgás” a doboz környékén.
Azt is fontosnak tartom megemlíteni, hogy
szándékosan nem figyeljük, hogy ki helyez el
adományt a dobozba, és azt sem, hogy ki viszi
el azt. Hiszen pont ez volt az egyik cél, hogy ezt
mindenki, adományozó és adományozott is
anonim keretek között, mindenféle feltűnést
kerülve megtehesse.

A téli szünet ideje alatt, sajnos, sok gyermek
számára nem megoldott, hogy rendszeresen
meleg ételhez jusson. A HIT Gyülekezete
tagjai segítséget nyújtottak abban, hogy
20 gyermeknek megoldódjék az étkezése,
melyet nagyon köszönünk. A meleg ebédet
szolgálatunk szállította ki minden nap az, ünnep
ideje alatt, a gyermekek részére.
A lakosok részéről folyamatosan érkeztek/
érkeznek ruhaadományok is, valamint két nagy
adományozója is van szolgálatunknak,
Bolyós Tiborné és Szabó Szilvia személyé-
ben, akik fáradságos munkával maguk gyűjtik
a ruhaneműt és juttatják el szolgálatunk
részére. 
Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik
adományaikkal eddig segítették szolgálatunk
munkáját! Általuk lehetővé vált, hogy mi is
segíthessünk minden nehéz helyzetben élő
szigethalmi lakosnak.

Legyen az ön vállalkozása is elérhető!
Továbbra is várjuk azon cégek jelentkezését, amelyek vállalkozásukat szeretnék regisztrálni
Szigethalom város megújult honlapján.
Lehetőség van a helyi vállalkozások számára a honlapon a Helyi vállalkozások fül alatt – tevé-
kenységi körüknek megfelelő kategóriákban - történő regisztrációra. 
Miért jó a lakosoknak?
Mert könnyen, gyorsan, egy helyen megtalálják a helyi szolgáltatókat és elérhetőségeiket.
Miért jó a cégeknek?
Cégük, tevékenységük ismertté válik a helyi lakosok körében.
Hogyan lehet regisztrálni?
A  oldalon, a Dokumentumok menüpont alatt található a Helyi vállalkozások mappában a regiszt-
rációs adatlap, melyet kitöltve a helyivallalkozasok@szigethalom.hu e-mail címre kell elküldeni. 
Várjuk a vállalkozások jelentkezését!

Szigethalom Város Önkormányzata

Férfi és női munkaerőt keresünk 

FIZIKAI MuNKAKÖRBE
a Dunavarsányi Ipari Parkba!!

Felvételhez szükséges: önéletrajz • életkor: 20 – 40 év • férfiaknál B kategóriás jogosítvány

Jelentkezés: hétköznap 8-13h-ig • DoFE Gombatermelő és Értékesítő Kft.
Dunavarsány, Déry Miksa u. 6-8. •  dofe@invitel.hu

Trianonra emlékezünk
Szigethalom Város Önkormányzata és a
Kereszténydemokrata Néppárt Sziget-
halmi Szervezete meghívja Önt a Nemzeti
Összetartozás emléknapjának keretében, a
trianoni békediktátum 96. évfordulóján
tartandó megemlékezésre.
Időpont: június 04. (szombat) 11:00
Helyszín: Szigethalom, Dísz tér (Thököly-
Szabadkai út sarok)
Megemlékező beszédet mond
Dr. Aradszki András
energiaügyért felelős államtitkár
KDNP Pest megyei elnök

Közreműködnek:
Bocskai István Református oktatási Központ
diákjai; Szigethalmi Református és Sziget-
halmi Kamarakórus; Barcs János, SzoT, Petőfi
és Nívó-díjas író és költő; Koleszár Tamás, a
Hazafias Versek Szavalóversenyének több-
szörös győztese; történelmi egyházak helyi
elöljárói; vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és
Huszár Hagyományőrző Egyesület
A rendezvény háziasszonya: Kápku Adrienn
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Elektronikai hulladékgyűjtés!
A Rolfim Szövetkezet és Szigethalom Város
Önkormányzata szervezésében elektromos és
elektronikai hulladék berendezés (e-hulladék)
gyűjtést szervez, amely során ingyen leadhatja
összegyűlt e-hulladékát.
Az e-hulladékgyűjtés ideje: május hó 7. nap
(szombat) 8-13 óra között. Az e-hulladék-
gyűjtés telepített gyűjtőhelye:
a Szabadkai úton az egészségháznál lévő
szelektív gyűjtősziget parkoló,
a Szabadkai u. és a Dunasor u. kereszteződésé-
nél lévő parkoló.

Mi az e-hulladék gyűjtési akció célja?
A gyűjtés szervezői elkötelezett hívei a környe-
zet védelmének, ezért szeretnék elérni, hogy
Szigethalmon szélesedjen az újrahasznosítható
hulladékok begyűjtésének köre. Az e-hulladék
különleges gyűjtést és kezelést igényel – azaz
nem gyűjthető a háztartási vegyes hulladékkal.
Sajnos az e-hulladék a sok újrahasznosítható
másodnyersanyag mellett számos mérgező
anyagot – nehézfémet (ólom, kadmium, higany,

króm) is tartalmazhat, amelyek a környezet
számára nagy veszélyt jelenthetnek. Az e-hulla-
dék másodnyersanyagokat is rejt, amelynek
jelentős része újrahasznosítható. Ennek ellenére
nagy részük ma mégis hulladéklerakókba, erdő-
szélekre, illegális lerakókba vagy illetéktelen
kezekbe kerül.
Cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb
mértékben hasznosuljon, illetve a benne talál-
ható környezetre, emberre veszélyt jelentő
mérgező anyagok ellenőrzött körülmények
között kerüljenek ki környezetünkből.
Védjük együtt környezetünket! Kérjük, vegyen
részt felhívásunkban!
A gyűjtés során leadható elektronikai
berendezések (a teljesség igénye nélkül):
minden ami valaha árammal, elemmel
akkumulátorral működött.
Azoknak, akik nem tudják megoldani az e-hulla-
dék elszállítását, de szeretnének megszabadulni
nagyméretű, nagytömegű e- hulladékuktól, térí-
tésmentesen igénybe vehető a „Házhoz
megyünk érte akció” szolgáltatása. Ennek
keretében a szervezők vállalják az összekészí-
tett eszközök elszállítását Szigethalom terüle-
tén, amennyiben legalább 100 kg e-hulladék
gyűlt össze. Ez a mennyiség kb. 3-4 db nagymé-
retű műszaki tárgy (pl.: hűtő, mosógép, tv).
Az elszállítandó eszközöket, kérjük, ne
helyezzék ki őrizetlenül az ingatlanukon
kívülre, így elkerülhető a berendezések fosz-
togatása, illetve a környezet szennyezése!
Ugyanígy várjuk az intézmények (iskolák,

szociális, egészségügyi, oktatási és egyéb,
gazdasági intézmények, stb.) bejelentését
is, és igény szerint a környezetvédelmi
előírásoknak megfelelően igazolást állí-
tunk ki az átvételről. 
Az igények bejelentését a 06-1-269-02-34-es
telefonszámon várjuk május 6. (péntek) 12
óráig, munkanapokon 8-16 óra között. A beje-
lentésben telefonos elérhetőséget is kérünk
megadni, a gyűjtőjárat megtervezését köve-
tően szükségessé válhat az elszállítás időpont-
jának pontosítása céljából.

A Rolfim Szövetkezet lehetőséget biztosít, hogy
egész évben a Szigetszentmiklós-Gyárte-
lep ÁTI-Sziget Ipari Park alatti telephelyén
használt, illetve hulladékká vált elektromos és
elektronikai berendezéseket térítésmentesen
átveszi H-P-ig 8-13 óra között. Elektronikai
hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan érdeklődni
szintén a 06-1269-0234-es telefonszámon
lehet!
Együttműködő munkájukat köszönjük!

Fáki László polgármester
16-án (hétfő), május 30-án (hétfő) 14-18 óra
között, előzetes bejelentkezés alapján. Bejelent-
kezni a 24-403-656, 101 vagy 134 mellék, vagy
titkarsag@szigethalom.hu lehet. Helyszíne:
Polgármesteri Hivatal
Dr. Schuller Gáborné (Összefogás Szigetha-
lomért Egyesület) 1. választókerület képvi-
selője. 23-án (hétfő) 17-18 óra között. Telefon:
06/70-459-1664. E-mail: dr. schuller.gaborne@
szigethalom.hu. Helyszíne: Városi Szabadidőköz-
pont 
Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 2. választókerület képvi-
selője. 3-án (kedd) 16 óra 30 perc és 17 óra 30
perc között. Telefon: 06/70-334-8916.
E-mail: fabula.janosne@szigethalom.hu. Hely-
színe: Városi Szabadidőközpont 
Hölgye Attila (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 3. választókerület képviselője
Előzetes e-mailben vagy telefonon történő

időpont-egyeztetés alapján. Telefon: 06/70-315-
3524. E-mail: holgyea@gmail.com
Blum Zoltán (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 4. választókerület képviselője
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján. Telefon:
+36/30-688-1384. E-mail: blum.zoltan@sziget-
halom.hu
Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 5. választókerület képvi-
selője. 11-én (szerda) 18-19 óra között. Hely-
színe: Széchenyi u. 13. vendéglátó egység. Tele-
fon: +36/20-992-0114. E-mail: sztrapko@
gmail.com. Akinek nem megfelelő az időpont,
az telefonon vagy e-mailben tud kapcsolatba
lépni a képviselővel.
Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 6. választókerület képvi-
selője. 23-án (hétfő) 18.00-19.00 óra között.
Helyszíne: Akácos Marika étterem   
Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP) 7. választó-

kerület képviselője A lakossági igények gyors
és haladéktalan orvoslásának elősegítése érde-
kében előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján. Telefon:
06/30-952-3346. E-mail: molnars@pr.hu
Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 8. választókerület képviselője
Előzetes telefonon történő időpont-egyeztetés
alapján. Telefon: 06/30-934-0480
Ferenczi Edit Fidesz-KDNP. Előzetes e-mail-
ben vagy telefonon történő időpont-egyeztetés
alapján. Telefon: 06/70-459-1772. E-mail: feed@
pr.hu
Porkoláb Zoltán Fidesz-KDNP. Előzetes e-
mailben vagy telefonon történő időpont-egyez-
tetés alapján. Telefon: 06/70-452-4694. E-mail:
zporkolab@pr.hu
Bán Norbert Jobbik. Hétfőtől péntekig, előre
egyeztetett időpontban a 06-70/360-7024-es
telefonszámon. Helyszín: 2315 Szigethalom,
Szabadkai utca 239.

Fogadóórák
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Megújult a szennyvíztisztító telep

A Tökölön keletkező szennyvíz tisztítására,
kezelésére épült szennyvíztisztító telep 1991.
december 1-én állt üzembe. Halásztelek és
Szigethalom még az 1990-es években, míg
Szigetújfalu és Szigetcsép 2004-ben csatlako-
zott a szennyvíztisztító telep ellátási rendsze-
réhez. 

Ugyan a ’90-es években a szennyvíztelepet két
ütemben is bővítették, a megnövekedett kapa-
citásigény, valamint az időközben elavulttá vált
tisztítási technológia miatt elengedhetetlenné
vált mind a szennyvíztisztító telep, mind a
szennyvízhálózat nagymértékű fejlesztése. 
A fejlesztés finanszírozásához lehetőség nyílt
Európai Uniós támogatás igénybevételére a

KEoP (Környezet- és Energia operatív Program)
keretében. A kétfordulós projekt első, tervezési
szakasza 2008-ban indult. A szennyvíztisztító
telep tulajdonosai, Tököl, Szigethalom és
Halásztelek Városok Önkormányzatai közösen
pályáztak, melynek eredményeként 85%-os
támogatást nyertek a tervezési szakaszban.

2009-ben a tulajdonos önkormányzatok a
projekt lebonyolítására létrehozták a Tököl és
Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társu-
lást. Ekkor úgy számolt a társulás, hogy a kivi-
telezéshez 347 millió forint önerőre lesz szük-
ség, melyet csak hitel felvételével, a társult
önkormányzatok kezességvállalása mellett
tudott volna biztosítani. 

A kivitelezésre végül 83,5%-os támogatást
nyertünk, a támogatási szerződést 2011-ben
írtuk alá. A kivitelezési közbeszerzések előké-
szítése és lebonyolítása hosszadalmas munká-
val járt, de 2013-ban végül sikerült megkötni a
szerződéseket a szennyvíztisztító telep építé-
sére a Strabag MML Kft. és a West Hungária
Bau Kft. által alkotott SW Tököl 2013 Konzorci-
ummal, a nyomóvezetékek építésére pedig a
Diamit zrt-vel. A telep üzemeltetését az új vízi-
közmű törvény értelmében a korábbi TVCS Kft-
től a Fővárosi Vízművek zrt. vette át. 
A kivitelezés során számos nehézséget is le
kellett küzdenünk, de végül a beruházás elké-
szült, a szennyvíztelep átadására 2014. év
végén, míg a nyomóvezetékekére 2015 tavaszán
került sor. A projekt során keletkezett marad-
ványösszeg terhére még kiegészítő beruházás
elvégzésére is nyílt lehetőség, melynek során a
kivitelező a Vitép ’95 Kft. volt. 
A társulás eredménnyel pályázott a támogatási
arány növelésére, a támogatás ennek köszön-
hetően közel 95%-ra emelkedett. Továbbá sike-
resek voltak a társulás önerő pályázatai is,
ennek következtében a projektet önerő igény-
bevétele nélkül sikerült véghez vinni.
Az elkészült szennyvíztisztító telepet 2015.
szeptember 30-án ünnepélyes keretek között
adta át Hoffman Pál, a társulási tanács elnöke
és Bóna zoltán országgyűlési képviselő. 
A most elkészült beruházásnak köszönhetően
közel 41 ezer ember életminősége javul, és a
Natura 2000 védelem alatt álló Dunába, mint a
tisztított víz befogadójába is a korábbinál sokkal
jobb minőségű víz érkezik.

Tököl és Térsége Szennyvíztisztító 
Önkormányzati Társulás

Duna-szigeti összefogás
Ismét eltelt egy év. 
A Duna-sziget lelkes lakói egy szép márciusi
szombat reggel újra találkoztak, hogy össze-
szedjék a sok eldobált szemetet, és rendbe
tegyék a szigetet. Meghívtak engem is, és
örömmel csatlakoztam a példamutató össze-
fogáshoz. Nemcsak a felnőttek, hanem a
gyerekek is szorgosan szedték zsákszámra a
szemetet. 
Nagyon sok hulladékot az autókból dobáltak ki,
a nádasban pedig az odajáró horgászok is ott
hagyják maguk után az italos palackokat, dobo-
zokat, üvegeket és a csalis edényeket is. Sorol-
hatnánk, hogy mennyi féle szemetet szedtünk
össze, amit nem is gondolnánk, hogy ilyen
helyen kidobnak az emberek. Sajnos nem tisz-
telik a természetet és az erre sétálókat.

A szelektív gyűjtő
helyére a lakók egy
virágládát tettek, amit
gyö nyörű virágokkal
ültettek tele. Jó érzéssel
néztem végig a gyönyö-
rűen rendbe rakott terü-
leten.
Köszönöm, hogy e
példát mutató kis csapat
segítségére lehettem.
Remélem, több ilyen
lelkes összefogással ta -
lálkozhatunk Szigethal-
mon.

Suhai-Réfi Tímea
6.vk képviselője

A több mint 14 ezer háztartást és közel 41 ezer lakost érintő tököli szennyvíztisztító
telep kapacitásbővítés és technológiai fejlesztés kivitelezése befejeződött, a szennyvíz-
tisztító telep, a nyomóvezetékek és átemelők műszaki átadása megtörtént. A Tököl-
Szigethalom-Halásztelek települések által létrehozott társulás másfél milliárd forintot
meghaladó összeget nyert a környezetvédelmi szempontból is jelentős beruházásra.
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Felhívás!
XII. Szép kertek, rendezett porták, szebb Szigethalomért verseny!

Városunkban évek óta tapasztalható a zöld
Háló Egyesület, az önkormányzat, valamint a
lakosság egyre aktívabb törekvése a környe-
zetszépítésre, a kulturált városkép kialakítására.
A környezetszépítést díjazással értékeljük, ezért
kérjük önöket, hogy
nevezzenek a neves
versengésbe.
A verseny célja: a
környezettudatos
lakosság egyre széle-
sebb körbe való
bevonása, települé-
sünk életminőségé-
nek javítása, vendég-
váró kertvárosi város-
kép kialakítása,
valamint a magyar
kertkultúra és a turiz-
mus ápolásának ki -
ter jesztése.

A városszépítésre
nevezhetnek:
• rendezett porták kategóriában: családi és

lakóparki házak,
• intézmények,
• utcák, utcaszakaszok (kereszteződéstől

kereszteződésig)
• vendéglátó és kereskedelmi egységek
A verseny elbírálásánál a következő szem-
pontok a mérvadóak:

- Családi ház, lakóparki ház kategóriában:
az előkert, járdaszegély, udvar virágdíszítése,
esztétikai  összhatása

- utcák, utcaszakaszok kategóriánál: a
közterület parkosítása, virágosítása, rende-

zettsége, a zöldterület együttes hatása
- Intézmény, kereskedelmi és vendéglátó
egység kategóriában: az épületek körüli rende-
zettség, növényi díszítés, virágosítás, környezet-
szépítő eszközök minősége, összhatása.

Kiemelten értékeljük minden porta utca-
fronti képét!

A fotózást az önkormányzat közterület-felügye-
lőjével közösen végezzük, de lehetőséget bizto-
sítunk saját fotók beküldésére is május 1-től
szeptember 30-ig. Önöknek a jelentkezési lapot
kell kitölteniük, és leadni a megadott határidőre

és helyre.

Jelentkezési határ-
idő: június 30.
Az elkészült fotók
beérkezési határ-
ideje: szeptember 30.

Jelentkezési lapokat,
kérjük, Regényi
Tiborné Aranka
elnöknél a Szép ABC-
ben (Szigethalom,
Szabadkai 175) vagy a
polgármesteri hivatal
titkárságán leadni.
A verseny elbírálása
október elején
várható.

Az ünnepélyes eredményhirdetés hagyo-
mányainkhoz híven:
október 24-e, hétfő, 17:00 óra. 
Helyszín: Városi Szabadidő Központ

Kérdésével a 0670-263-48-55 számon
hívhat.

Regényi Tiborné
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A támogatás összértéke: 8 900Ft
Pályázni csak teljes körű támogatásra
lehet. 
A támogatás térítésmentes, amennyiben a
pályázó, illetve a pályázó családjában az egy
főre jutó igazolható jövedelem nem éri el az 57
000Ft/hó összeget.
A támogatás 2 000Ft térítés ellenében
igénybe vehető, amennyiben a pályázó, illetve
a pályázó családjában az főre jutó igazolható
jövedelem 57.000.- Ft/hó, vagy azt meghaladja,
de nem éri el a 85.500.- Ft/hó jövedelmet. A térí-
tés befizetése a hivatal házipénztárában történik.
A támogatás igénylésének feltételei: 
1. a közzétett pályázati adatlap hiánytalan kitöl-

tése, mellékletek bemutatása 
2. az eb tartásának helye csak Szigethalom

lehet
3. az eb tulajdonosa vagy tartója szigethalmi

lakcímmel rendelkezzen 
4. pályázatot nyújthat be az eb tulajdonosa

vagy tartója, idős, beteg, mozgásában korlá-
tozott pályázó esetén a pályázó megbí-
zottja (a megbízáshoz szükséges a pályázat
melléklete szerinti meghatalmazás kitöltése
és benyújtása)

5. az eb tulajdonosa vagy a tartásáért felelős
személy lehet egyedül élő (egy háztartásban
egy személy), egyedülálló személy (elvált,
hajadon, nőtlen, özvegy) vagy egy háztartás-
ban élők közössége

6. Egy háztartásból egy ebre nyújtható be
pályázat. Egy háztartásnak minősül az
azonos lakcímre bejelentett személyek
közössége. 

A pályázat benyújtása: a kitöltött pályázati
adatlap mellé be kell mutatni a pályázó és a
háztartásában élő személyek 1 hónapnál nem
régebbi jövedelemigazolását és a tartásában
lévő eb oltási könyvét. Pályázni akkor is lehet,
ha az ebnek még nincs oltási könyve. Megbízott
esetén mellékelni kell a meghatalmazást.
Benyújtás helye: Szigethalmi Polgármesteri Hiva-
tal 22. szoba vagy út- és közterület-felügyelői
szoba (udvari kis épület) 
A pályázat elbírálása: a hiánytalanul kitöltött
pályázat és a hozzá tartozó mellékletek bemu-
tatását követően érkezési sorrendben folyama-
tosan történik az elbírálás. A pályáztató a kérel-
meket egyedileg bírálja el. Az önkormányzat a
polgármesteri hivatal útján jogosult mind a
tulajdonos, mind a tartó lakcímét, valamint az
eb tartásának helyét ellenőrizni. 

Térítésköteles pályázat esetén a 2000Ft befize-
tését a hivatal pénztárosa aláírásával igazolja. 
A támogatás igénybevételének módja: A
nyertes pályázó részére kiadott, névre szóló
igazolás a pályázat beadását követő 8. és 15.
nap között személyesen átvehető a hivatal 22.
szobájában vagy igény esetén kipostázásra
kerül.
A Szőrmók Állatorvosi Rendelőben – előre
egyeztetett időpontban – az igazolás leadásá-
val igénybe vehető a támogatás. Az Igazolás a
kiadását követő 1 hónapig érvényes.
Szőrmók Állatorvosi Rendelő elérhetősége: 2315
Szigethalom, Szabadkai u. 126.
Telefon rendelési időben: 06/24-656-043
Mobil: 06/30-221-89-03
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az Igazolás
az oltáson kívüli orvosi vizsgálatra nem jogosít!
A polgármesteri hivatal folyamatosan
kapcsolatot tart a Szőrmók Állatorvosi

Rendelővel ellenőrzés, egyeztetés céljából.
A pályázat időtartama: folyamatos, a rendel-
kezésre álló pénzügyi keret erejéig
A pályázati nyomtatvány (adatlap) elér-
hető: a Szigethalmi Híradó májusi számában, a
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, vagy
letölthető a www.szigethalom.hu honlapon, a
Lakosság - Hivatali közlemények - Pályázatok
menüpont alatt.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet az
alábbi telefonszámon: polgármesteri hivatal,
06/24-403-658/141m
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) kormány-
rendelet értelmében a 4 hónaposnál idősebb eb
csak chippel megjelölve tartható. Veszettség
elleni oltás csak chippel rendelkező eb esetén
lehetséges, melyről az állatorvos az oltás előtt
köteles meggyőződni.

Polgármesteri Hivatal

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EBTARTÓK RÉSZÉRE
SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET 

azon ebtulajdonosok, ebtartók részére, akiknek családi körülményei nem teszik lehetővé a saját  vagy a tartásukban lévő kutya chippel 
(transzponderrel) történő megjelölését, veszettség elleni oltással valamint (amennyiben nincs) oltási könyvvel történő ellátását.
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1. Az eb tartásának helye: Szigethalom,

__________________________  (utca) ___________
(házszám, emelet, ajtó)

2. Az eb tulajdonosának neve:
___________________________________________

Telefonszáma: _______________________________

e-mail-címe:  ________________________________

3. Az eb tartójának neve (aki az eb tartásáért,
jólétéért felelős): 

___________________________________________

Telefonszáma: _______________________________

e-mail-címe:  ________________________________

A pályázatot az eb tulajdonosa – tartója – meghatal-
mazott nyújtja be. 
(a megfelelőt kérjük aláhúzni!)

4. Az eb fajtája: _____________________________

neme: _____________________________________

hívóneve: __________________________________

5. Az eb rendelkezik oltási könyvvel: igen – nem 
(a megfelelőt kérjük aláhúzni!)

6. A pályázó
- egyedülélő (egy háztartásban egy személy)
- egyedülálló (hajadon, elvált, nőtlen, özvegy)
- egy háztartásban élők közössége (több személy
azonos címen)

(kérjük a megfelelőt aláhúzni!)

7. Pályázat benyújtásának helye: ügyfélfogadási
időben a Szigethalmi Polgármesteri Hivatal 2315
Szigethalom, Kossuth L. u. 10., 22. szoba, vagy Út- és
Közterület-felügyelői szoba (udvari kis épület)

8. Az Igazolást postai úton kérem megküldeni, vagy
személyesen veszem át

(a megfelelőt kérjük aláhúzni!)

Kötelező mellékletek:

- jövedelemigazolások bemutatása
- ha van, oltási könyv bemutatása
- meghatalmazás csatolása, amennyiben megbízott

jár el

MEGHATALMAZÁS

Ebtartók részére kiírt pályázat benyújtásához,
támogatás igénybevételéhez

Alulírott_______________________________ (név) 

___________________________________________ 

_________________________________________
sz. alatti lakos, mint az eb tulajdonosa, 
tartója, meghatalmazom
______________________________________ (név) 

___________________________________________ 
sz. alatti lakost, hogy helyettem Szigethalom Város
Önkormányzata által ebtartók részére kiírt pályázatot
és annak mellékleteit a Polgármesteri Hivatalban
leadja, nyertes pályázó esetén a támogatást igénybe
vegye. 

Az eb adatai:

1. Az eb tartásának helye:
___________________________________________

___________________________________________

2. Az eb fajtája: ______________________________

___________________________________________

3. Az eb születési ideje:  _______________________

___________________________________________

4. Az eb hívóneve:____________________________

___________________________________________

PÁLYÁZATI FELHIVÁS EBTARTÓK RÉSZÉRE
pályázat benyújtásához

_______________________ ___________________________

MEGHATALMAZÓ MEGHATALMAZOTT
olvasható aláírás olvasható aláírás
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A minap egy ismerősöm küldött egy üzenetet,
hogy randalírozó fiatalok egy csoportja tart a
Szabadkai utcán a Duna-part felé. ordítoznak,
rugdossák a kerítéseket, kukákat, stb…
Írtam neki, hogy ha úgy látja, rongálnak vagy
egyéb szabálysértést, netán bűncselekményt
követnek el, hívja a szigetszentmiklósi járőrt! De
mivel a csoport nem állt meg, hanem haladt,
így a bejelentés is lassan elévült! Az ismerősöm
megnyugodott és visszafeküdt aludni! Mindez
majd éjfélkor történt. Nem kellett sok idő, én is
hallottam őket, mert lassan ideértek a kisbolt
elé. Majd - valószínűleg errefelé lakhatnak -
szétszóródtak, ki-ki elindult hazafelé… az éjsza-
kai csend hamarosan visszatért a környékre.
Gondolhatnánk, fiatalok, egyszer-egyszer
nekünk is tolerálni kell ezt, hogy jól érzik magu-
kat, végül is csak egy óra volt, maximum amed-
dig hazaértek… Nem is gondolnánk nagy bajra,
ha csak elhaladnak zajongva előttünk, hisz ez
csak pár perc kellemetlenség, és különben is!
És itt megint a fejekben lévő elszigetelődés a
baj! Mert nem jól látja az, aki ezt gondolja! A
város, ahol élünk, az a miénk! Minden szépsé-
gével és hát lássuk be, minden bajával együtt.
Mert a közterület (a nevében szép anyanyel-
vünk egyértelműen leírja) a közé!
De van baj, nem is kevés, és a baj lassan elha-
rapódzni látszik főleg Pest megyében!
Nálunk a legnagyobb mértékű a fiatalkori
bűnelkövetés aránya országosan! Nem nagy
dicsőség, valljuk be! Hiszen a mi korosztályunk
neveli a fiatalkorú lakosság majd legnagyobb
részét, így a felelősség is a miénk! 
Aztán másnap bementem az irodába, és a
közteres egy csomó letépett utcatáblát muta-
tott. Ezeket – mondta – mind az erdőből
hozta be valaki! Egy kupacra voltak dobálva!
Valaki azzal szórakozott, hogy letépte az
egységes és szép utcatáblákat, és kivitte az
erdőbe őket!
Azt gondolhatnánk, nagy kaland, rakunk fel
másikat, nem halt meg senki. De nézzünk
mélyebbre: naponta a 17000 emberhez legalább
százas nagyságrendben érkezik csomag! A
futárszolgálat jó esetben rendelkezik GPS
készülékkel, de ez nem minden esetben tökéle-
tes, főleg a kis utcák, vagy netán közök eseté-
ben! Arról is essék szó, akikhez idegenek, netán
rokonok jönnek. A táblák újragyártása pedig
mind az amúgy is vékonyka pénztárcából fogy,
amivel a város rendelkezik, és akkor még meg
kell bízni egy embert, aki fel is szereli őket! Máris
összetett probléma lesz az ügyből, rengeteg idő
és pénz az amúgy esetleg csak csínytevésnek
szánt lopásból és rongálásból! 
Nézzünk a dolgok mögé és jöjjenek a száraz
tények:

• Évente kb. 7-8000 bűncselekményt követnek el
• A gyerekkorú elkövetők száma évente: 3-

4000 fő
• A vagyon elleni deliktumok száma csökken, a

személy elleni és a garázda bűncselekmények
száma nő!

• A gyerekkorú elkövetők 60 %-a 12-13 éves!
• Jellemző a csoportos elkövetés
• Rongálás (vandalizmus): 14,4 %
• Részvétel csoportos verekedésben: 17,5 %
• Rablás: 0,7 % 
• Testi sértés: 2,3 % 
• Szignifikáns összefüggés állapítható meg a

bűnelkövetés és az iskolakerülés, hátrányos
lakó-és iskolakörnyezet, az évismétlés, vala-
mint az alkohol- és drogfogyasztás között.

• Kortárs csoport erős hatása (állandó baráti
társaság jellemző: 90 %!)

Rizikófaktorok:
• Kockázatkereső attitűd 
• Különélő szülők 
• Rossz kapcsolat az apával 
• Gyenge szülői kontroll és következmények

nélküli „tettek”
• „lerobbant lakókörnyezet”
• Idősebb, drogos és/vagy deviáns barátok 
• Gyakori éjszakai kimaradás 
• Iskolakerülés
Családi háttér:
• 35,9%-uk él teljes családban 
• A megkérdezettek 52,3%-ának elváltak a

szülei (válások több mint fele a gyermek
három éves kora előtt történt) 

• Az összes megkérdezett 33,6%-a egyáltalán
nem tartja a kapcsolatot az egyik szülővel
(egyszülős család 60,2%, ezek 73%-a rendel-
kezik új partnerrel)

• Gyakori változás a családszerkezetben, part-
nerváltások (73%) 

• A családok 75,8%-ánál fordult elő szenvedély-
betegség, öngyilkosság, lelki vagy mentális
betegség 

• Leggyakoribb deviancia a bűnelkövetés,
főként az apáknál

• A megkérdezettek átlagos testvérszáma: 4,5! 
• Kapcsolat a szülőkkel: általában jó vagy

semleges (rossz: 23%) 
• Gyakori az egykeresős család, kényszer-

háztartásbeli anyával
Korosztályok:
12-13 évesen főként vagyon elleni bűncselekmények 
14-15 évesek vagyon elleni és erőszakos bűncse-
lekmények is, legtöbb erőszakos bűncselekmények
15-16 évesek követték el
15 éves kor felett a drogfogyasztók száma emel-
kedik 
Első bűncselekmény elkövetésének időpontja
12-14 éves korra tehető.

Megyék szerint!
Megye Bűnelkövetők Ügyek
Bács-Kiskun 6,1% 7%
Baranya 0,6% 0,9%
Békés 2,4% 3,5%
Borsod 11,5% 7,8%
Csongrád 4,2% 5,2%
Fejér 1,8% 2,6%
Hajdú 5,5% 7%
Heves 4,2% 5,2%
Jász-Nagykun-Szolnok 4,2% 3,5%
Komárom 3% 3,5%
Nógrád 3,6% 3,5%
Pest megye 22,4% 17,4%
Somogy 3,6% 3,5%
Szabolcs 6,1% 8,7%
Tolna 1,8% 0,9%
Vas 1,8% 1,7%
Veszprém 1,8% 1,7%
Főváros 15,2% 16,5%
Összesen 100% 100% 
Szóval a számok azt mutatják, van baj! De mi
lehet a megoldás? Vajon régen is volt ennyi
fiatalkorú, aki nem tartotta be a társadalmi
normákat? Biztosan! Vajon a számítógépek és
játékok elválasztják a mai gyerekeket a valós
világtól? Kinek a dolga őket nevelni, hiszen a
családok fele elvált! A pedagógus hatásköre
annyira leszűkült, hogy szinte már nekünk
kínos! A társadalmi elvárásoknak akarnak-e
megfelelni vagy épp ellenkezőleg, pont emiatt
akarnak lázadni?
A legfontosabb feladatunk, nekünk szülőknek,
hogy lekössük az érdeklődésüket, az energiáju-
kat valamivel, és talán kevesebb buszmegálló,
virágtartó és kapucsengő fog áldozatul esni a
közeljövőben!
Egyvalamit sosem szabad hagyni, hogy egy
felnőtt azt mondja, mi közünk hozzá, az ő
gyereke! Mert nem győzöm hangsúlyozni: egy
közösség részei vagyunk!
Hamarosan indul a kötelező 50 óra közmunka
program, amelybe megpróbáljuk bevonni
azokat a fiatalokat is, akik nem találják a helyü-
ket a mi társadalmi elvárásaink között. Sok
türelmes pedagógiai munka vár majd ránk, de
hiszem azt, hogy a nevelés sokkal célraveze-
tőbb, mint megelőző feladat, mint majdan a
büntetés, ha már elkövetővé vált a fiatal! Ehhez
viszont szükségünk lenne segítségre! Aki úgy
gondolja, hogy szeretne csatlakozni ehhez a
projekthez, keressen minket a https://www.
facebook.com/Szigethalmi-Polg%C3%A1r%
C5%91rs%C3%A9g-961366803900088/
Vagy a szigethalmipolgarorok@gmail.com email
címen! 
Köszönjük!

Bogya Károly!

Fiatalok: közünk van hozzájuk
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VII. Gasztronómiai fesztivál
A tavalyi évhez hasonlóan idén is meghívást kapott városunk a
szigetszentmiklósi gasztronómiai fesztiválra. A szomszédos telepü-
lések bemutatkozása nagyon jól sikerült, az általunk készített
lapcsánka is igen népszerű volt, mind elfogyott.

Május 7-én Szigethalmot az Alkotók, Művészek és Művészetpártolók
Egyesülete, a Szigethalmi TE főző csapata, a V75 Galamb- és Kisál-
lattenyésztők Egyesülete, valamint a Városi Szabadidőközpont fogja
képviselni. 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk sátrunknál!



152016. 5. szám

Szigethalmi Híradó
PRoGRAMoK-ÓVoDA

Kedves szülők! Értesítjük önöket, hogy a Négy-
színvirág Óvodába a beiratkozás május 2-6-ig
(hétfőtől-péntekig), naponta 8.00-17.00 óráig
lesz a Narancssárga oviban (Szigethalom,
Rákóczi F. u. 145.)
Minden leendő óvodást itt kell beíratni, bárme-
lyik szigethalmi tagóvodába kerül felvételre!
Kérjük önöket, hogy a beíratásra hozzák
magukkal 
• a gyermek születési anyakönyvi kivona-

tát, 
• a gyermek, valamint az édesanyja sziget-

halmi lakhelyét igazoló lakcímbejelentő
kártyáját, 

• a gyermek TAJ kártyáját.
Kérem, számítsanak rá, hogy a beiratkozáskor
esetenként várakozni kell.
Tájékoztatom önöket, hogy a köznevelési tör -
vény értelmében minden gyermeknek óvodába
kell járnia, aki augusztus 31-ig betölti a 3. élet-
évét!
Probléma vagy kérdés esetén keressék fel az
óvoda vezetőjét!

Tasnádi Tünde
intézményvezető

2016. július 9. szombat
Akadályfutás a tököli parkerdőben.
Nevezési díj május 20-ig 2 500 Ft.
Kiírás, versenyszabályzat és nevezés a
www.vszk.eu honlapon.

Beiratkozás az oviba

• Napközis jellegű
(hétfőtől péntekig 7:30-17:00).

• Napi háromszori étkezés
(tízórai – ebéd – uzsonna).

- Tevékenységeink: 
- alkotás (kézműves foglalkozások)
- sport (mozgásfejlesztés)
- drámajáték (rögtönzések, szituációk

stb.)

• A táborba 7-14 éves (általános iskolás)
gyerekeket várunk.

• Ára: 14 000Ft/fő. Testvéreknek: 12 000Ft/fő.
• A tábor minimum 15 fővel indul. 

Jelentkezés: 30/295-5070
jakab.judit@vszk.eu

(Tárgy rovatban kérjük feltüntetni: TÁBoR.)
Jelentkezési határidő: június 30.

SZABADIDŐTÁBOR
A Városi Szabadidőközpont szervezésében

JÚLIUS 11-től 15-ig 
a Városi Szabadidőközpontban  (Szigethalom, Sport u. 4.)

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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Katasztrófavédelmi ifjúsági
versenyen vett részt a Sziget-
halmi Széchenyi István Általá-
nos Iskola csapata április 7-én,
csütörtökön a szigetszentmik-
lósi tűzoltóságon. Felső tago-
zatos csapatunk sokféle érde-
kes és izgalmas, elméleti és
gyakorlati feladatot oldott
meg sikeresen.
Nagyon örültünk, hogy a 14
csapat közül a 3. helyen
végeztünk. Érmekkel és egy
hatalmas kupával díjaztak
minket. Köszönjük a Sziget-
halmi Önkormányzat és a
Szigetszentmiklósi Tankerület támogatását és
az ajándékokat.
Szép időnk volt, remekül éreztük magunkat,
kellemesen elfáradtunk. A vetélkedő után jól
esett a finom gulyásleves.
Csapatunk tagjai: Becskeházi Anna 8. b, Bekő

Marcell 8. b, Sinka Levente 8. b, Szekér Erik 8. b.
Gratulálok, remekül helyt álltatok. Remélhető-
leg jövőre ugyanez a csapat, azaz a „Tűzlova-
gok” középiskolás szinten is ilyen eredménye-
ket ér el.

Kartali István
pedagógus

Katasztrófavédelemi verseny

A költészet napja alkalmából április 8-án és 11-
én Böde Péter vándor meseíró látogatott el
iskolánkba, aki az irodalom megszerettetése
érdekében 2003 óta járja az oktatási intézmé-
nyeket. Több iskolában mesekönyvei kötelező
olvasmányok lettek, nyelvtörőit nagyon kedvelik
a tanító nénik. 
A vándor meseíró interaktív foglakozás kere-
tében mutatta be a gyerekeknek a magyar
nyelv szépségeit, a könyveiben megjelent álla-
tokat és növényeket. Felhívta a figyelmet, ha a
gyerekek időnként könyvekből másolnak
néhány oldalt, pár hónap alatt több jeggyel is
javul a magyar irodalom és nyelvtan tantár-
gyakból a helyesírásuk.

A vándor meseírónak az olvasás megszerette-
tése az egyik fő elhivatottsága. „Ha olvasol,
figyelsz, ha figyelsz, magadba tudod szívni a
tananyagot. Rövidebb idő alatt hatékonyabban

tudsz tanulni és több időd marad a játékra.”
Az interaktív foglakozás a versek felolvasásával
zárult, melyet a diákok olvastak fel egymásnak.
A bátor jelentkezők könyvjelzőt kaptak aján-
dékba. Jó hangulatban telt a költészet napja.
„Nekem nagyon tetszett ez az egész kis
előadás. Különböző témákról volt szó és vicces
is volt. Péter bácsi megmutatta a gyerekeknek
a könyveit, és olvashattunk is belőle.”Nédó
Jennifer 5.b
„Nekem Böde Péter a példaképem, és most
személyesen is olyan viccesnek ismerhettem
meg, mint az írásaiban. Öt könyve is megvan, s
az összes nagyon tetszik.” Küller Viktória 4.a
„Nagyon jó volt, nem lehetett nem oda figyelni.

Böde Péter kedves és
vicces volt velünk.
Szerintem jó hatással
volt ránk.” Óvári Maja
4.a
„Nagyon jól éreztem
magam. Engem válasz-
tott olvasni az egyik
könyvéből, s mesélte,
hogy találkozott
egyszer egy nénivel, aki
azt a négy szót mondta
el neki, amitől boldog

lesz az ember: nagyon, szívesen, máskor, is.”
Papdi Adrienn 4.a

Nagyné Végh Ágnes 
könyvtáros

Költészet napja a Szent Istvánban

Könyvtári programok

• 3-án, kedden, 15 órától és 16.10-től: Kids
Club

• 5-én, csütörtökön, 17 órától: Édesanyák
klubja kiállításának megnyitója

• 5-én, csütörtökön, 16.15-kor: Sakk
• 6-án, pénteken, 10 órától: Kisbogár zenés

baba-mama foglalkozás  
• 7-én, szombaton, 10 órától: Diavetítés és

kézműveskedés
• 10-én, kedden, 15 órától és 16.10-től: Kids

Club
• 12-én, csütörtökön, 16.15-kor: Sakk
• 13-án, pénteken, 10 órától: Kisbogár zenés

baba-mama foglalkozás  
• 17-én, kedden, 15 órától és 16.10-től: Kids

Club
• 17-én, kedden, 17 órától: Ezoklub
• 19-én, csütörtökön, 16.15-kor: Sakk
• 20-án, pénteken, 10 órától: Kisbogár zenés

baba-mama foglalkozás  
• 21-én, szombaton, 10 órától: Mara néni

játszóháza
• 24-én, kedden, 15 órától és 16.10-től: Kids

Club
• 26-án, csütörtökön, 16.15-kor: Sakk
• 27-én, pénteken, 10 órától: Kisbogár zenés

baba-mama foglalkozás 
• 31-én, kedden, 17 órától: Ezoklub
• 31-én, kedden, 15 órától és 16.10-től: Kids

Club
Az Édesanyák klubja kiállítása május 5-től
május végéig megtekinthető!

Május 8-a az édesanyák napja. Kérem, fogad-
ják szeretettel ebből az alkalomból N. Pethő
Ilona versét.

N. Pető Ilona
Mint fény a sötétben

Mint fény a sötétben
olyan légy, Anya!
Lágyan simogasson
Hangod bársonya!
Szelídebb legyél Te,
Mint a gilice,
Ha kezedet fűzöd
Kicsi kezibe!
Szemednek hő tüze
Neki mutassa:
Mint fény a sötétben,
olyan az Anya!
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Kíváncsian vettem
kezembe Magyar
György könyvét.
Többféle elgondo-
lásom is volt,
milyen lesz. Sztoriz-
gat? Esetleg elme-
séli néhány bűnügy
kapcsán, hogy Justi-
cia vak? Felmenti –
legalábbis a könyv-
ben –, akit elítél-

tek? Elítéli – legalábbis a könyvben –, akit
felmentettek? Kiderül, hogy az igazság
„odaát” van?

Aztán elolvastam az előszót, és rájöttem, hogy
Magyar György magasra tette a lécet. olyan
könyvet akart írni, amely túlmutat az újságírói
szabályokon: nem elég, hogy nem adhatja ki a
forrását, s ellenőriznie kell az információkat,
hanem ügyvédként tekintettel kell lennie a titok-
tartási kötelezettségre és az ügyfele érdekeire is. 
No, ezek után kíváncsian fogtam bele a 14 törté-
net elolvasásába. És amikor kb. 160 oldallal
később bejeztem az olvasást, megnyugodtam.
Magyar György nem csak jó ügyvéd, de jól is ír.
És nem kell félni, nem hatásvadász jeleneteket
halmoz fel, hanem megkeresi az ügyek emberi
vonatkozását is. Mi meg csak hüledezünk. Ezek
megtörténtek napjainkban? (Én egyet ismertem

fel – igaz, ritkán nézek híradót. Más a név, a hely-
szín, de az ügyre jól emlékszem. Néhány ember-
ben már akkor is felmerült: a tettes volt tulajdon-
képpen az áldozat, és az áldozat a bűnös.)
Más kérdés, hogy azért azt a következtetést
némelyik történet után szép csendben levonjuk
magunkban: az emberi gonoszság határtalan.
Néha a butaság is.
Szóval vigyázzunk, nehogy egy rossz dönté-
sünkkel áldozattá váljunk. 
Átlapozom a könyvet, és beleolvasok újra
néhány történetbe. 
Háááát………….
olvassák el. És vigyázzanak magukra. Meg a
szeretteikre. 

Könyvajánló a könyvtárostól

Dr. Magyar György: A védő 

Szigethalmi Híradó – ingyenes önkormányzati havilap
Felelôs szerkesztô: Vereckei zoltán  •  Felelős kiadó: Szigethalom Város Önkormányzata

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

Cikkek és hirdetések leadása: szigethalmihirado@gmail.com (a hirdetési összeg befizetése után!)

(A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen megjelenését. A szerkesztô a cikkeket rövidítheti, szerkesztheti úgy, hogy azok tartalma ne változzon.)

Következő lapzárta:  május 20. 
Megjelenés: június eleje.

Hirdetések megrendelése, befizetése: Polgármesteri Hivatal pénztára Kossuth L. u. 10.
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Nézze el nekem a
kedves olvasó, ha
személyesre sikeredik
a búcsú attól az
EMBERtől, aki Sziget-
halmon és a környező
településeken ellátta
haszonállataink, házi
kedvenceink felügye-

letét (a baromfitól a kutyákon, macskákon át a
madarakig gyógyított mindent), és akihez közel
negyedszázados barátság fűzött.
Dr. Szakács Endre 1977-ben végezte el az Állat-
orvostudományi Egyetemet. Tököl, Szigethalom,
Halásztelek és Szigetszentmiklós-Lakihegy terü-
letén azóta látta el az állatorvosi feladatokat.
1983-ban szakállatorvosi, 2007-ben szakmér-
nöki képesítést szerzett.
Szaporodásbiológiai, röntgenológiai tanfolya-
mokon, valamint aktuális állategészségügyi és
államigazgatási területen vizsgákat tett. 
Saját rendelőjét 1994-ben nyitotta, a praxis
minél magasabb szintű kiszolgálásának érdeké-
ben. Folyamatos működtetés céljából, rendsze-
resen helyettesítő kollégákkal biztosította a
környék kedvtelésből tartott kedvenceinek és
gazdasági haszonállatainak igényes gyógykeze-
lését, életének szinte utolsó percéig.
Tudtuk, hogy beteg, a szemünk láttára fogyott
napról napra. Panaszkodni senki nem hallotta.
Mindig Ő érdeklődött először a mi és kedven-

ceink hogyléte felől. Csak nehezen mondta el,
hogy vele mi van. Hitt, nagyon hitt a gyógyulá-
sában. Tudta, érezte, hogy sokan ott vannak
vele a betegszobában, és nagyon sokan várják
vissza. És várjuk még ma is.
Drága Bandi! 
Igen, még várunk. Amit az ész talán már felfo-
gott, azt a szívünk még nem igazán érti. Azon
a szerda estén is mennyien ott voltak Veled a
Rendelő előtt! Te biztosan ezt mondtad volna:
„A helyzet az kérem szépen, hogy csak a dolgo-
mat tettem!” Igen. „Csak” a dolgodat tetted, de

számunkra Te magad voltál az EMBER, akinek
mindig volt megnyugtató szava számunkra.
Köszönjük szépen!
És végül álljon itt az a vers, mely szerintem hűen
tükrözi dr. Szakács Endre jellemét:

Reményik Sándor: 
Fáradtságom adom az esti árnynak,
Színeimet vissza a szivárványnak. 
Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek,
Mosolygásom az őszi verőfénynek. 
Sok sötét titkom rábízom a szélre,
Semmit se várva és semmit se kérve. 
Kik üldöztek át tüskén, vad bozóton:
Kétségeim az örvényekbe szórom. 
A holtom után ne keressetek,
Leszek sehol – és mindenütt leszek.

Dr. Schuller Erzsébet

Búcsú

Fájdalommal tudat-
juk, hogy Balázs
Sándor életének 71.
évében, hosszú
betegeskedés után
elhalálozott. Sándor-
nak meghatározó
szerepe volt váro-
sunk kulturális életé-

ben. Vezette a Szigethalmi Irodalmi és Képző-
művészeti Asztaltársaságot (IRKA ), szervezé-
sében megfordult Szigethalmon a kortárs
irodalmi élet számos jelentős tagja, számtalan
nívós irodalmi rendezvény, művészeti tábor,
festőoktatás kezdeményezője, szervezője volt.
Hat verses és egy verstannal foglakozó kötet
került ki tolla alól. Szerkesztésében jelent meg
az Ahol az utak összeérnek című dekoratív,
tartalmas antológia. Kapcsolatteremtő tevé-
kenysége folytán az ország számos településé-
hez jutott el Szigethalom jó híre. Barátai, klub-
társai gyászoljuk, emlékét ápolva, megőrizve. 

Kővári Tibor

Sándor, 
Már napok óta ez jár a fejemben,
pótolhatatlan néhai barát:
van-e közösségi élet?
Festészet, költészet 
oDAÁT?

S szépülnek-e oDAÁT
„Muskátlis” vén falusi házak,
melyekben egy suszterszék mellett
elfér az eltûnt huszadik század?

Hány új híved sértetted meg oTT is,
TE, öntörvényû, száztervû ember,
majd mindenképp átölelteted õket,
jót akaró, aranyló szíveddel?

zsendül-e új tavasz oDAÁT,
mint itt a csöndes zagyva-parton,
s a félig otthonná lett Szigethalmon, hol

beillatozzák a kertet, Kis-Dunát
a már virágzó bokrok, körtefák?

Mindig szépet, mindig jót akartunk,
de TE végül már nem álmodtál velünk,
közbeszólt szörnyû betegséged, Sándor –
és most temetünk. Ennyi!  Nincs tovább.
Mi még itt maradtunk, de TE már
oDAÁT!

*

Utolsó könyvedet forgatom pár napja,
példaképeid elõtt tisztelgõ könyved.
Mozgásba hozni egy rossz gépet, derék
de jó verset írni se könnyebb.
Erre tanítottak téged a Nagyok.
Könyvcímed idézem: És voltak a nagyok,
és lesznek a nagyok, ha mi nem leszünk is.
De TE itt élsz bennem,
amíg meg nem halok.

Gyászjelentés

Köszönetnyilvánítás
Családom és a magam nevében hálás szívvel
köszönöm mindenkinek, aki szeretett férjem,
dr. Szakács Endre állatorvos búcsúz-
tatóján részt vett, mély fájdalmunkban
osztozott.

dr. Szakács Endréné

Halász Imre : A szentlõrinckátai temetõben
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- A kétéves projektben négy ország, Németor-
szág, Ausztria, Lengyelország és Magyarország
egy-egy gimnáziuma vesz részt, és foglalkozott
intenzíven az integráció és inklúzió (befogadás)
témájával. A résztvevők minden anyaországban
megrendeztek egy egyhetes találkozót, orszá-
gonként 15 diák részvételével. 
- Az integrációról manapság a legtöbb ember-
nek a menekültügy jut az eszébe…
- A projekt esetében ennél tágabb fogalomról
beszélhetünk: a programok a társadalomból
bármilyen okból kirekesztett vagy kiszorult
emberek csoportjaihoz kapcsolódtak, tehát
nem csak migránsokhoz, hanem testileg, szel-
lemileg sérültekhez, kisebbségekhez, szociálisan
hátrányos helyzetűekhez. A következő kérdé-
sekre kerestük a választ: hogyan tud megvaló-
sulni az ő integrációjuk a társadalomba? Milyen
nehézségekkel találkozhatunk, mivel tudunk mi
a sikeres beilleszkedéshez aktívan hozzájárulni?
- Milyen típusú programokon vettek részt a
fiatalok?
- Intézménylátogatásokon, előadásokon bővít-
hették a diákok az ismereteiket, a közös progra-
mok, tevékenységek (zene, sport, művészet,
főzés, vetélkedő, kirándulások, tánc és beszél-

getések) pedig személyes élmények és tapasz-
talatok szerzését tették lehetővé. A fő cél termé-
szetesen az érzékenyítés, a fent említett csopor-
tok iránti nyitottság megteremtése, a támogató,
segítő, együttműködni tudó és akaró attitűd
kialakítása, ilyen értelemben gondolatformálás
és személyiségfejlesztés. A hangsúly a közös
tevékenységeken volt, az élmény alapú egymás-
tól tanuláson, a személyes kapcsolatokon, s egy
nemzetközi projektnek természetesen mindig
célja a nyelvgyakorlás és a kapcsolatépítés is. 
- És mi dolga volt a Szuflának a programban?
- Az egyesületet a Szigetszentmiklósi Batthyá-
nyi Kázmér Gimnázium által szervezett hat
napos záró konferencia egyik programjának, a
vetélkedőnek a szervezésére kértük fel. Nagyon
hálásak vagyunk a Szufla Egyesületnek az
együttműködésért, hiszen mi is hasonlóan pozi-
tív élményekkel zártuk a közös sportdélutánt.
Köszönjük, hogy lehetővé tették a sérült gyere-
kekkel való együttjátszást, és segítségünkre
voltak a sorverseny lebonyolításában is.
Nagyon jól éreztük magunkat, remélem, a
gyerekek és a kollégák is szívesen emlékeznek
vissza a vetélkedőre, és lesz még alkalom a
jövőben az együttműködésre.

A programon résztvevő Szufla tagjaink közül
Török-Illyés László, dupla IronMan, többszörös
országos bajnok és Kulcsár Attila, a Szufla Egye-
sület elnökhelyettese is összefoglalta néhány
mondatban az élményeit:

Kulcsár Attila: A versenyen hat csapat indult.
Az osztrák, lengyel, német és magyar diákok
együtt küzdöttek a játékos feladatokban a FoNI
fogyatékos lakóival, így eltöltve egy szombat
délutánt. Kedves diákok! Vigyétek hírünket,
találjatok sok-sok örömöt az életben, és a spor-
tolásban embertársaitokkal közösen! Köszönet
a résztvevőknek, hajrá!

Török-Illyés László: A versenyszámokat a
különböző nemzetiségű, illetve egészséges és
fogyatékkal élő versenyzők vegyes csapa-
tokba szervezve teljesítették, így az egészsé-
ges versenyzők jobban beleérezhettek magu-
kat fogyatékkal élő társaik helyzetébe. A
fogyatékkal élők pedig közösen versenyezhet-
tek egészséges társaikkal egy élményekben
gazdag napon. A tíz versenyszám teljesítése
után mindenki győztesként ünnepelhetett,
hiszen nem a győzelem, hanem a részvétel, és
a közös sportélmény megszerzése volt a kitű-
zött cél.

Veres Moncsi

A mondás szerint három a magyar igazság. Az
SzTE pedig tartja magát a nemzeti hagyomá-
nyokhoz, így most három, reményeink szerint
visszautasíthatatlan ajánlatot teszünk termé-
szetjáróknak.
Május 21-én igencsak nevezetes helyet keres
fel egyesületünk külön busza. A Visegrádi-hegy-
ség legmagasabb pontját, ahonnan szép időben
a Dunakanyar panorámája lenyűgöz mindenkit.
Innen indulnak vezetett túráink, melyek érintik
az Alpok legszebb szurdokvölgyeit idéző és a
turisták hadát igéző Pilisszentkereszti szurdo-
kot. A túrákat Krizsa István és Kontha Gabriella
vezeti majd. A Szurdok bejáratánál várja a
látványtól és fáradtságtól megpilledt vándoro-
kat egy kis energiapótlás, egy egyedi kitűző és
egy kis szusszanás.
Május 28-án Szigethalomra várjuk a kerékpá-
rosok hadát. Azokat, akik egy jó átmozgatásra
vágynak, azokat, akik kíváncsiak a mi Szigetor-
szágunk látnivalóira, azokat, akik szeretnék jó
kompániában együtt tölteni egy kellemes verő-
fényes késő tavaszi szombatot. Idén először
négy táv közül választhatnak az indulók.

A hagyományos 90, 60 és 35 kilométeres távok
mellett várjuk azokat is, akik egy vidám családi
piknikkel egybekötött „tekerésre” vágynak. Az
ő tíz kilométerük a Szent István Általános Iskola
és Erdészház közötti táv oda-vissza megtételé-
ből áll. A verseny főrendezője Dévay Walter lesz,
társrendezőink pedig a Sziget-csücske Termé-
szetbarátok Egyesületének remek turistái. 
A harmadik programunk már a kánikula
idejére július közepére esik. Joggal kérdezhe-
tik… Hova ez a rohanás? Nagy fába vágjuk a
fejszénket, 3 napra leköltözünk Szatmárba. A
hűs Tisza-partján lészen jó szállásunk, ahol jókat
fürdünk. Terveink között szerepel Szatmárcseke,
Csaroda és Túristvándi felkeresése is. Aki csat-
lakozni akar hozzánk, az május 15-ig megteheti.
A háromnapos kirándulás „felelőse” Kontha
Gabriella. 
Aki programjainkról többet akar megtudni, az
hívja elnökségünk tagjait. Elérhetőségünk a
www.szigethalmiTE.hu honlapon megtalálható.
Végezetül szeretnénk megköszönni a
Szufla kedves, ismeretlen cikkírójának hogy az
előző számban oly kedvesen emlékezett meg

rendezvényünkről, a Fitt-Lesz Halomról! Mi, a
Szigethalmi TE közel 100 fős gárdája vagyunk
Lang Mónika lelkes csapata. Móni remek ötletét
és évente színesedő elképzeléseit mi segítünk
megvalósítani. Büszke vagyok azokra a tagja-
inkra, akik (voltak jó páran) reggeltől estig ott
álltak a vártán, és segítettek, ahol kellett. Jó pár
éve együtt és mindenkiért szervezzük Móni
irányításával ezt a rendezvényt. Köszönjük a
SzUFLA-nak (elvégre a mi „gyermekünk”), hogy
az elmúlt pár évben besegített. Örülök, hogy
kicsit megkésve, de én is gratulálhatok a rendez-
vényhez Móninak és csapatának, vagyis a
Szigethalmi TE tagjainak!

Nád Béla 
a Szigethalmi TE  tagja

Integrációs sportnap a Szufla Egyesülettel

Három a szigethalmi igazság

Jól sikerült nemzetközi integrációs vetélkedőt szervezett diákoknak a Szufla Egyesület
április közepén a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnáziumban. A rendezvényre
Erasmus+ keretein belül került sor. A programról és annak céljáról Helfrich Nikolett, a
sportprogram szervezője nyilatkozott lapunknak:

Lovas verseny gyermekeknek
Május 14-én, szombaton reggel 9 órától gyerek-
ügyességi és díjugrató versenyt  rendezünk a
sportpályán. Mindenkit várunk szeretettel.

Kalános Éva
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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 8-19, K-Sz-Cs 8-18, P 8-17

Gyepmester - Herczig József: 06/20 964-3025

ELMŰ
Ügyfeleit Szigetszentmiklós-Gyártelepen, a volt Lordok-házában
fogadja az alábbi napokon és időben: 
Kedd: 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 
Székhelye: 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.
Segélyhívó: 06/20 359-3913, Facebook: Szigethalmi Polgárőrség
e-mail: szigethalmipolgarorok@gmail.com

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

címmel jelent meg egy cikk a Szigethalmi Híradó
legutóbbi, áprilisi  számában, de akár azt is hozzá
tehetném, hogy minek ?
Mindenekelőtt azt emelném ki, hogy kis hazánkban
divat lett az elmúlt néhány évtizedben, hivatalok
mögé bújva, saját nevünket, személyiségünket
nem vállalva megjeleníteni, különböző sajtótermé-
keket.  X hivatal, y vállalat, z testület írogat cikke-
ket, és a szerző véleményének nevével jelzett válla-
lásától igencsak ódzkodik. Az említett számban pl.
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal (adótájékoztató),
Fekvőrendőrökkel….(itt még anonim aláírás sincs,
Chip-Chip kutya ugyancsak szerzőmentes, Trükkös
csalók (Rendőrkapitányság), Ökomenikus családi
nap (KDNP) és még sorolhatnám, de térjünk vissza
a postára.
A posta régebben úgy működött, hogy bemen-
tünk, az ablakok fölé ki volt írva, hogy ott mit
csinálnak (az esetben, ha volt ott valaki), majd
sorra kerültünk és elmentünk. Most ugyanez,
sokkal drágábban és lassabban megy. Bemene-
telkor ott van a fegyveres őr (az utóbbi években
szinte egymást érték a posta elleni támadások,
ugye), aki ránk szól, hogy „sorszámot húzni”. A
sorszámot a méregdrága automata adja, a kiépí-
tett sorszám megjelenítő kijelzi (idő), az egész
hang- és fényjelző elektronikát egy központi
komputer vezérli (pénz), a kliens odamegy és
elintézi a dolgát. Nos, ez a folyamat az, mely
tökéletesen felesleges. A forgalom egyáltalán
nem indokolja, de legalább az ügyintézést lassítja
(idő). Ennek, valamint a biztonsági őrnek az
árából bőven lehetett volna több alkalmazottat
beállítani, mely lényegesen rövidítette volna a
várakozást. Korábban a parkolóba be lehetett
állni, most már szinte soha, ez viszont forgalmi

akadályt, balesetveszélyt jelent az amúgy is
keskeny utcán.
Van aztán még egy harmadik, számomra nehezen
érthető, de legalább ésszerűtlen intézkedés, ez az
éjszakai kivilágítás. Mióta néhány évvel ezelőtt
megépült az új épület, azóta egész éjjel ki van vilá-
gítva, csak azt nem tudom, hogy minek. Biztonsági
szempontból biztosan nem, elvinni onnan néhány
száz bélyegen kívül mást nem lehet, de legalább
drága.
A fentiekkel kapcsolatban nekem nem csak az
anonimitás és a feleslegesség a bajom, hanem az,
hogy az automata hívó rendszert, fegyveres őrt,
világítást mindezeket én (is) fizetem, és ez nagyon
nem jó.
Ezért rettentően kíváncsi lennék a Magyar Posta
nevű aláíró névvel ellátott személyes véleményére,
valamelyik alanti elérhetőségen. (Lehetne akár a
Híradóban is közzétenni, biztosan másokat is érde-
kelne.)

Veér Jenő

Tisztelt Veér Úr!

Írását eljuttattuk a Magyar Posta szigethalmi kiren-
deltségére, de lapzártáig nem érkezett válasz.
Ami viszont az intézményi aláírásokra vonatkozó
felvetését illeti, arra magam is tudok felelni: ezek-
ben az esetekben pontosan az a lényeg, hogy
ilyenkor a cikkek nem a készítők személyes véle-
ményét, hanem az adott intézmény állásfoglalását,
hivatalos álláspontját tükrözik, tehát ez teljesen
elfogadott és bevett gyakorlat a sajtóban. 

Vereckei zoltán 
szerkesztő

„Újítás” a postán

Idült kertrajongóknak
Szeretve tisztelt kertimádó barátaim! Május a
szerelem hónapja. Remélem, ezt nem csak növé-
nyeink, de kedves olvasóink is észlelik.
Eljött a kiültetések ideje. A hidegre érzékeny zöld-
ségek (paradicsom, paprika, padlizsán, egynyári
virágok stb.) mehetnek az ágyásokba a hónap
második felében. Bízzunk abban, hogy a fagyos-
szentek az idén érdeklődés híján elmarad.
Aki biztosra szeretne menni gyümölcsszüret
vonatkozásában, sziromhullás után gombaölő-
szerrel permetezheti gyümölcsfáit. Nem szoktam
növényvédő szerek nevét leírni, mert félek, hogy
reklámnak minősülne. Ha ágfűrész és metszőolló
kerül kezünkbe, a már elvirágzott díszcserjéinket
formázhatjuk, illetve ha már amúgy is metsző
kedvünkben vagyunk, a gyümölcsfáinkon esetleg
előforduló vízhajtásokat és gyökérsarjakat is
távolítsuk el. Ha gyümölcshullást észlelünk, ne
essünk pánikba. Ez a fa önvédelme a túl sok
termés ellen, amit már nem lenne képes beér-
lelni. Ugye nem néznénk ki egy növényből ilyen
mértékű intelligenciát, de ez igenis létezik. Ez az

egyik szép dolog a természetben, sok egyéb
mellett. 
Ha meztelen csiga kártételét látjuk, vásároljunk
ellene készült granulátumot, és használjuk.
Ami az öntözést illeti: amennyiben nem érkezne
májusi csapadék, amiről tudjuk, hogy egyenértékű
a 24 karátos nemesfémmel, nos, ebben az esetben
öntözzünk. A földieper (leánykori nevén szamóca)
és minden egyéb palánta szereti, ha a vizet alulról,
tehát a lombot nem lefröcskölve kapja. Ha ez
megoldható, kíséreljük meg így végrehajtani. A
díszgyepet is öntözzük, kaszáljuk, ahol nem
muszáj, ne tapossuk, ha nagyon szépet szeretnénk,
kétszikű gyomirtóval permetezzük.
Tavaly valami olyasfélét írtam, hogy a frissen kert-
ből kihúzott újhagyma erdélyi szalonnával és ropo-
gós héjú friss kenyérrel reggeliképpen fogyasztva
ízletes táplálék. Nos, ma sem gondolkodom
másképpen említett nézetemet illetően.
Szeretettel ölelek minden kertművelőt!
U.i: A kertjüket nem művelőket is üdvözlöm! 

Gyomkereső


