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Városi díjakat adtak át 
Városi kitüntetések, elismerések átadásával
egybekötött, ünnepi képviselő-testületi
ülésre került sor június 10-én, a Városi Szabad-
időközpontban. A rendezvényen Fáki László
polgármester köszöntötte a megjelenteket, s
adta át a díjakat. A műsort Szinetár Dóra
színésznő színesítette dalaival.
Minden közösség számára fontos, hogy az emberek
fontosnak érezzék a közösség dolgait. Minden
közösség akkor működik, ha minél többen kiveszik
a részüket az ilyen munkából. Ezért óriási érték a
közösségért végzett munka – hangzott el a díjá-
tadó ünnepség kezdetén, ami így folytatódott: a
másokért ingyen végzett munka is érték. Akár
pénzre is fordítható. Ha pedig pénzre fordítható,
akkor az nem kerül a közösségnek további
pénzébe. Idén először kértük meg a civil szerveze-
teket, tegyenek javaslatot arra, hogy kiknek
köszönjük meg az eddig végzett önkéntes munkát.
Azt kértük, hogy olyan emberekre tegyenek javas-
latot, akik több civil szervezet, több városi rendez-
vény munkáját is segítik. 

(folytatás a 2. oldalon)

Óvodai „razzia”A mi ötvenhatunk

Igazi sztárparádéval mutatták be a szigethalmi kötődésű Naszvadi Judit, A mi ötvenhatunk című köny-
vét Budapesten. Az interjúkötetben megszólaltatott 24 szereplő közül a hazai művész- és médiavilág
több ismert személyisége is megjelent a rendezvényen, így Tordai Teri színésznő, Géczi Erika olimpikon
és énekesnő, Bornai Tibor zenész, a KFT együttes hajdani billentyűse és Joshi Bharat műsorvezető.
(Pucéran hagyták a lelkünket címmel írásunk a 13. oldalon)

Szemmel láthatóan nagy volt a mellénye
annak a kisfiúnak, aki felpróbálhatta a
rendőrök golyóálló öltözetét.  (12. oldal)
Lapzárta után további két rendőrségi hír
érkezett, amelyek a 16. oldalon olvashatók.
Többek között szó esik a szigethalmi
közvéleményt felkavaró betörésekről is.
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A lista a következő volt: Bata Ilona, Bálint
Józsefné, Bolla Éva, Botlik Piroska, Bucsi
Józsefné, Csáki Béla, Csapó Lajos, Cseke
István, Cseke Istvánné, Cseke Margit, Csur-
csiáné Török Ilona, Denke Ibolya, Domon-
kos István, Fischer Brigitta, Fischer
Györgyné, Káldi Zsuzsanna, Kancsár
Ferencné, Kecskés Erika, Kontra Marika
Szvita, Krizsa István, Kürti Zoltánné, Markó
Tiborné, Marlin Erika, Mesics Ildikó, Nagyné
Arnold Mária, Regényi Tiborné, Rendek
Imréné, Szabó Judit, Szabó Magdolna,
Szekszárdi István, Szekszárdi Istvánné,
Sziklavári Sándor, Sziklavári Sándorné,
Szilágyi Józsefné, Szitás Imre, Szitás
Imréné, Tóth Józsefné, Vámossy Lászlóné,
Veres Csernák Mónika.
Munkája elismeréseképpen ajándékcsomagot
kapott a polgármesteri hivatal takarító
csoportja, karbantartói csoportja, a Nobilis
Humán Szolgáltató Gyermekjóléti és Családse-
gítő Szolgálat, a Hegedüs Géza Városi Könyvtár,
a Városi Szabadidőközpont, a Szigethalmi Egye-
sített Népjóléti Intézményhez tartozó védőnői
részleg. 

*
Ezt követően az év legjobb dolgozója díjak
átadása következett az intézményi dolgo-
zók titkos szavazása alapján.
A Szigethalmi Szent István Általános Iskola
tantestületi döntése alapján 2016. év kiváló
pedagógusa Dala Gyöngyi, a Szigethalmi
Széchenyi István Általános Iskola tantestületi
döntése alapján 2016. év kiváló pedagógusa
Kartali Erika (további részletek a 12. oldalon),
a Négyszínvirág Óvoda munkatársainak
döntése alapján 2016. év kiváló pedagógusa
Mátyásiné Kelemen Ágnes, a Szigethalmi
Egyesített Népjóléti Intézmény munkatársainak
döntése alapján az év kiváló közalkalmazottja
Manolescu Marcellné, a Nobilis Humán Szol-
gáltató munkatársainak döntése alapján az év
kiváló közalkalmazottja Magyar Imréné, a
Nebuló Közszolgálati Intézmény döntése alap-
ján az év kiváló közalkalmazottja Gocsál

Jenőné, a polgármesteri hiva-
tal köztisztviselőinek döntése
alapján az év kiváló köztiszt-
viselője Regiczné Nagy Éva
lett.
Ezután a képviselő-testület
döntései alapján  Fáki László
polgármester átadta a városi
címeket és díjakat az arra
érdemeseknek.

*
A 14 év alatti kategóriában
Angyal Villő kapta a
Szigethalom Sportolója
díjat. 
Angyal Villő 2002. október 10-én, Budapesten
született, születési óta Szigethalmon él. Három
évig a Négyszínvirág Óvoda óvodása, majd
2009-2015 között a Szent István Általános
Iskola tanulója volt, ahol ez idő alatt minden
évben kitűnő tanulmányi eredményt ért el.
2015-ben a dunaharaszti Baktay Ervin Gimná-
zium hat osztályos tagozatára nyert felvételt,
jelenleg ott tanul.
Villő amatőr sportolóként már több mint 4 éve
tagja a Kis-Duna Sportegyesület Kajak-Kenu
Szakosztályának. Fontos számára, hogy iskolai
tanulmányait a feszített tempó ellenére sporto-
lói tevékenységével mentálisan és fizikálisan is
össze tudja hangolni, hogy választott sportágá-
ban minél jobb eredményeket érjen el.
2012 óta több rangos sportversenyen is kiemel-
kedő eredményt ért el, öregbítve ezzel nevelő
egyesülete, a Kis-Duna Sportegyesület és
Szigethalom hírnevét.
A sport iránti alázatának, szorgalmának és
kitartásának köszönhetően 2015-ben Villő már
tagja volt a kölyökválogatottnak, idén pedig a
kölyök korosztálya ellenére a serdülő váloga-
tottba – idősebbek közé – kvalifikálta magát,
az úgynevezett Héraklész Program keretében.
Eredményei:
• 2013. Országos Diákolimpia Szeged, MK Női

Gyermek I. 2000 méter – II. helyezés
• 2013. Duna István Emlékverseny Sukoró, MK

Női Gyermek I. 2000 méter I. helyezés

• 2013. Graboplast Maraton – Magyar Bajnok-
ság, Győr, MK Női Gyermek 5 km III. helyezés

• 2014. Országos Diákolimpia Sukoró, MK Női
Gyermek I. 2000 méter I. helyezés

• 2014. Kolonics György Emlékverseny Sukoró,
2000 méter II. helyezés

• 2015. Graboplast Maraton – Magyar Bajnok-
ság, Győr, U13-as korosztály 10 km, III. helyezés

• 2015. Vidék Bajnokság Sukoró, U13-as korosz-
tály 4000 méter I. helyezés

• 2015. Idősebb korosztályban Kolonics György
Emlékverseny Sukoró, U14-es korosztály 1000
méter, I. helyezés

• 2015. Idősebb korosztályban. Dunai István
Emlékverseny, Sukoró U14-es korosztály 2000
méter I. helyezés

*
A 14 év feletti kategóriában a Szigethalom
Sportolója díjat Vaitzner Richárd György
nyerte el.
Vaiztner Richárd György 2001. június 11-én
született. Jelenleg a Szigethalmi Széchenyi
István Általános Iskola 8. b. osztályos tanulója.
Magaviselete, szorgalma, társaihoz való viszo-
nya példaértékű. Érdeklődése szerteágazó. A
tanulmányi és közösségi feladatok elvégzésé-
ben az élen jár. A testnevelés órákon munkája,
hozzáállása mintául szolgál társai számára. Az
iskola sportversenyein is tevékenyen vesz részt,
labdarúgásban és futóversenyen is méltón
képviseli az iskolát. 
Szabadidejében sokat kerékpározik és focizik.
2011 óta a szigethalmi DOJO Lovász SKE igazolt
sportolója. Kempoban a 9 kyu-ból az ötödik
fokozatnál tart, kék öves.
Voltak kisebb, nagyobb sérülései, ám ez nem
tántorította el őt attól, hogy folytassa a sporto-
lást. Hetente négy-öt edzésen vesz részt, kitartó
és fáradhatatlan. 2015-ben megkapta a DOJO
Lovász Legeredményesebb Fiú Versenyzője
címet. 
Eredményei:
• 2015-ben 12 arany, 3 ezüst, 8 bronz
• Aranyérem és három bronzérem a törökor-

szági Kempo VB-ről

(Folytatás az 1. oldalról)

(Folytatás a 3. oldalon)
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• 2016-ban 3 első hely és 2 második hely a
százhalombattai Kempo Világkupán

• Legnagyobb büszkeségének a 2015-ös
Törökországi Világbajnokságon szerzett első
helyezését tartja.  

Büszkék vagyunk rá, hogy sporteredményeivel,
kitartásával, elszántságával méltón képviseli
településünket! Nem titkolt célja és minden
igyekezetével arra törekszik, hogy elérje a
mesteri fokozatot, melyhez kitartást és sok
sikert kívánunk!

*
A 18 év feletti aktív kategóriában a
Szigethalom Sportolója díjat Csécsei
Zoltán kapta.
Csécsei zoltán Marcaliban született, jelenleg
Tárnokon él. A Szent István Egyetem Gépész-
mérnöki karán végzett. Évek óta tagja a Sziget-
halmi Ultrafutók Egyesületének.
Eredményei:
Ötszörös Ironman
Körbefutotta a Balatont 22 és fél óra alatt
2014-ben: 6 órás országos bajnokság 75,8km

III. hely
Paks 12 órás futás II. hely
Balaton szuper maraton III. hely
Sárvár 12 órás 132 km III. hely

2015-ben: az év felfedezettje
6 órás országos bajnokság 78,5
km III. hely
Optivita ultrafutó kupa II. hely
Hajdúszoboszló 12 órás 1. hely
pályacsúcs
Deseda ultramaraton 252km (6 db
maraton megállás nélkül) I. hely
pályacsúcs
24 órás országos bajnokság 232
km II. hely
Balaton szuper maraton I. hely
Ultra Balaton 221 km legjobb
magyar férfi

2016-ban 24 órás országos bajnokság, 243
km III. hely nemzetközi "A" szint,
amivel kijutott az EB-re, VB-re
100 km országos bajnokság 7,45
óra III. hely
Balaton szuper maraton III. hely

Azért kezdett el futni hat éve, mert családjában
többen szív- és érrendszeri betegséggel küzdöt-
tek, meg akarta erősíteni  szívizomzatát, és le
akarta adni súlyfeleslegét is. Két év után kiderült,
hogy tehetséges futó. Most viszont már azért fut,
hogy megmutassa, mire képes munka mellett. 
Ha egészsége engedi, szeretné megnyerni a
Spartathlont, és olyan eredményeket elérni,
hogy egy Európa- vagy világbajnokságon neki
szóljon a magyar himnusz. 
Mi kitartást, erőt, egészséget és sok sikert kívá-
nunk ehhez!

A Szigethalom Településfejlesztéséért
díjat Kürti Zoltánnak adományozta a
képviselő-testület.
Kürti zoltán 1952-ben született Budapesten. A
Rippl Rónai Autóközlekedési technikumban
érettségizett.  Már gyerekkorában is nagyon
szeretett rajzolni. 17 éves korában már az Orsi-
ders Együttesben dobolt. 1994-ben egy érelzá-
ródás miatt jobb oldala lebénult. Nagy akarate-
rővel és családja segítségével évek alatt sikerült
újra járnia, beszélnie. Betegsége előtt is szívesen
festett. Gyógyulását nagymértékben segítette,
hogy újra megpróbált alkotni, most már bal
kézzel. Egyre biztosabban fogta az ecsetet,
szívesen készített képeket.
A sikeres alkotások arra késztették, hogy váro-
sunk középületeit, a polgármesteri hivatalt, a
Hegedüs Géza Városi Könyvtárat, a település
óvodáit, a Szivárvány Bölcsődét és a templo-
mokat is megfestette. A saját forrásból fedezett
képeket odaajándékozta az intézményeknek.
Több civil szervezetnek alapítója és tagja is,
mint az AMME, a zöldháló Egyesület, a Sziget-
halmi Kulturális Baráti Kör, a Rendőr Kulturális
Hagyományőrző Klub és a Csepeli Olvasó Kör. A
Nagypapák zenekar tagjaként rendszeresen
szórakoztatja az óvodásokat és a Fogyatékkal
Élők Nappali Intézmény lakóit. A Hegedűs Géza
Városi Könyvtár támogatója, segítője. Aktívan
segítette Tóth Tibor igazgató emléktáblájának
avatását. 
Festményeivel Szigethalmot népszerűsítette
más települések kiállításain. Országszerte
csodálhatták képeit, az ORFK bűnügyi

múzeumában, Öskün, Dunaharasztin, Vár -
palotán. 2014-ben megkapta a Rózsa Gobelin
Kör Emlékplakettjét. Festészetét a Kláris
Irodalmi Folyóirat kétszer is nívódíjjal jutal-
mazta. 

*
A díszpolgári címet Szigethalom Önkor-
mányzata Nád Bélának adományozta idén.
Nád Béla 1985-ben végezte el a Ho Si Minh
Tanárképző Főiskola biológia- földrajz szakát.
Azóta tanít a szigethalmi Szent István Általános
Iskolában. Időközben diplomát szerzett az ELTE
történelem és állampolgári ismeretek szakán is.
2015-től mesterpedagógus. Pályája kezdetétől
fontos számára a diákok szellemi nevelése
mellett testi edzettségük is. Ennek érdekében
hozta létre 15 évvel ezelőtt a Szigethalmi Telje-
sítménytúrázók Egyesületét, amelynek több
mint tíz évig volt elnöke, jelenleg tiszteletbeli
elnöke.
Edzői munkájának köszönhetően az egyesület
gyermek- és felnőtt sportolói többször nyertek
egyéniben és csapatban a Magyar Sportturisz-
tikai Szövetség által kiírt nemzeti bajnokságot,
értek el helyezéseket nemzetközi versenyeken.
Munkájának elismeréseként a teljesítménytúrá-
zók 2006-ban elnyerték Pest megye második
legsikeresebb egyesülete címet. A Teljesítmény-
túrázók Egyesületének felnőtt futóiból hozta
létre a Szigethalmi Ultrafutók Egyesületét. 

A testvérvárosi
kapcsolatok ápolá-
sából is kivette
részét – szervezője
és résztvevője volt a
Szigethalom-Ja worz -
no váltófutásnak, az
egyesület ifjúsági
futócsapata az ő
edzői munkájának
köszönhetően a
svéd testvérváros

(Folytatás a 4. oldalon)
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Az idei Városnapok rendezvénysorozat első
napjának délutánján ünnepélyes keretek között
került sor a városi díjak átadására. 
Az ünnepség a civil mozgalom szereplőinek a
színpadra szólításával kezdődött. A megszólí-
tottak között minden korosztály képviselőit
megtalálhattuk. Legtöbben nem egyénileg,
hanem a család több generációját összefogva
vesznek részt a rendezvényeken. Ők azok az
emberek, akik nélkül nagyon sok minden nem
történne meg a városban, és akiket a „civilek”
fogalom még inkább összeköt.
Történetük sok évvel ezelőtt kezdődött,
amikor a legelső civil szervezetek – a Sziget-
halmi Nyugdíjasok Baráti Köre, a Vállalkozók

Szervezete – megalakultak településünkön.
Tagjaik elsődleges célja az volt, hogy egy-egy
azonos érdeklődési körű társaságnak kelle-
mes szabadidős programokat biztosítsanak.
Aztán a település népességének növekedésé-
vel egyfelől egyre jobban szaporodtak a
különböző klubok, egyesületek, másfelől
egyre több rendezvény, esemény töltötte ki
Szigethalom életét. Mára már több mint
ötven szervezet várja a sportolni, túrázni,
főzni, táncolni, énekelni, hímezni vágyókat.
Később ahogy nőtt az összejövetelek száma,
úgy keresték a kapcsolatot a szervezetek és
a település rendezvényekért felelős munka-
társai, hogy egymást segítve tegyék tartal-

masabbá, élménydúsabbá a május 1-jei, a
Városnapok vagy a betlehem együtt töltött
perceit.
Szinte észrevétlenül, szervezettől függetlenül
egy csapattá kovácsolódtak azok az
emberek, akik számára egyformán fontos a
város élete, a mások számára nyújtott segít-
ség. Az így összefonódó önkéntes segítők
széles köre olyan példaértékű, felbecsülhetet-
len munkát végez, amelyre méltán büszke a
város. Ők azok, akik minden megkeresésre
azonnal kérdéssel felelnek: „Mikorra van
szükséged rá? Mire van szükség? Hány órára
kell ott lenni? Mit vigyünk?”- de hogyan…
Ezért határozott úgy a város vezetése, hogy

ettől az évtől kezdve a
társadalmi szerveze-
tek javaslatai alapján,
a kiemelkedő önkénte-
sek odaadó munkáját a
nyilvánosság előtt, méltó
keretek között megkö-
szöni. 
Köszönjük, hogy időt,
energiát – és sokszor
pénzt – nem kímélve
hozzájárultok a város
lakóinak életéhez, és
megfizethetetlen érté-
ket teremtve gazdagít-
játok a várost!

Dr. Schuller Gáborné

nemzetközi tájfutó versenyén is helyt állt.
Tevékenysége nemcsak a versenyeztetésre
korlátozódott, hanem turistautak kijelölésére és
karbantartására, turistatérképek lektorálására
is kiterjedt. Az iskola futócsapatával számos
országos versenyen sikeresen szerepelt (sárvári
12 órás futás, 5x10 km-es országos bajnokság,
Tisza-tó kör, Budapest Terepkupa).

Sporttevékenység mellett aktív résztvevője a
város kulturális életének. Az ő fejéből pattant
ki a Szent István szobor felállításának, az Emese
park létrehozásának ötlete is. Felsorolni is nehéz
a számtalan kistérségi továbbképzést, vetélke-
dőt, városi megemlékezést, amelynek szerve-
zője és lebonyolítója volt. Ő a „szülőatyja” a sok
sportolót megmozgató Sündörgésnek, a Boton-
doló Majálisfutásnak. 

Vidám hangvételű, egyéni stílusú országos és
helyi újságokban (Spuri, Magyar Turista, Sziget-
halmi Híradó) megjelenő cikkei, útleírásai öreg-
bítik városunk hírnevét.

*

A díjazottak június 14-én a polgármesteri hivatal
udvarán lévő dicsőségoszlopba a nevükkel jelölt
márványtéglát helyeznek el.

(Folytatás a 3. oldalról)

Szigethalmi civil kurázsi
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Energetikai pályázat a gróf Széchenyi Általános Iskolára
Tizennyolc napirendi pontot tárgyalt Szigethalom
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a május
17-i rendes ülésen.
A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató zrt. 2015.
évi beszámolóját a testület nem tudta elfogadni,
mert a közgyűlési döntés megelőzte a beszámoló
kiküldését, és így nem voltak elég részletesek az
adatok.
A Vadaspark közvetlen szomszédságában lévő
(Szigethalom 052/1/II (12.493 m2); valamint a
052/5/II (964 m2) hrsz-on bejegyzett) ingatlanok és
terület (Blágáné Kádár Patrícia Olga javára 1 345
700Ft értékben) értékesítéséről, közös tulajdon
használatáról, valamint az önkormányzat vagyon-
kataszteréből történő kivezetéséről döntöttek a
képviselők. 
Ezek után a Szigeti Bikák SE részére tulajdonosi
hozzájáruló nyilatkozatot hagytak jóvá. Az egye-
sület TAO támogatás felhasználásával kérelmezte,
hogy a Szigethalom Thököly út 1. szám alatt
jégcsarnokot építhessen. A létesítményt csak
akkor valósítják meg, ha az egyesületnek sikerül
megszereznie a szakági szövetség támogatását a
projekthez.
A képviselők elfogadták a Szigethalom Városfej-
lesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. 2015. üzleti
évre elkészített egyszerűsített éves beszámolóját,
majd a kft. tulajdonában lévő Mű út 292-298 sz.
1/A ép. A. lh. I. em. 3. szám alatti lakás minimum
8 400 000 forinton történő meghirdetéséről
döntöttek, azzal a kitétellel, hogy a legmagasabb
ajánlatot tévő vevővel történik meg az adásvétel.
Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete jóváhagyta a költségvetés 2016. évi I. előirány-
zat módosítását úgy, hogy a bevételi és kiadási
főösszegek 126 328 EFt-tal növekednek, így a
módosító rendelet 1 909 301 EFt bevétel-kiadás
egyenleggel került megalkotásra. 
A következő határozat a Nebuló Közétkeztetési
Intézmény eszközfejlesztésére vonatkozó közbe-
szerzési eljárás elindítását tartalmazta. Ebben
döntés született arról, hogy az önkormányzat a
Gesztorház Bt. közreműködésével nemzeti eljárás-
rendben lefolytatandó, nyílt közbeszerzési eljárást
indít, melyben a következő cégektől kér be áraján-
latot: Chef-Trans Kft.; Grenkeleasing Magyarország
Kft.; Agrikon Alfa Kft.
A testület egyetértését fejezte ki a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (KLIK) Szigetszent-
miklósi Tankerülete által megküldöttek alapján a
Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola és a
Szigethalmi Szent István Általános Iskola átszerve-
zésével kapcsolatban. Ennek lényege, hogy a szak-
mai alapdokumentumból és így a két intézmény
alapfeladatából kikerül a halmozottan fogyatékos
sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátási
feladata (tehát feladatcsökkentést hajt végre a
KLIK). Továbbá a Szigethalmi Széchenyi István Álta-
lános Iskolánál a maximális tanulói létszámot 600
főről 550 főre csökkenti a KLIK. 
A képviselők ezt követően jóváhagyták a Sziget-
szentmiklós Város Önkormányzatával feladat-ellá-

tási megállapodás megkötését. Eszerint a Sziget-
halom Egyesített Népjóléti Intézmény 2016. június
1. napjától határozatlan időre, maximum 5 fő 16.
életévét betöltött fogyatékos szigetszentmiklósi
lakos részére nappali ellátást és támogató szolgál-
tatást biztosít. A két önkormányzat között az
elszámolás a ténylegesen igénybevett férőhelyek
alapján történik, a költségeknek a normatív állami
hozzájárulással és térítési díjakkal csökkentett
összegében.
Elkészült, és a képviselők jóváhagyták az önkor-
mányzat 2015. évre vonatkozó gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
átfogó értékelést, melyet minden év május 31-ig a
megyei gyámhivatal részére kell megküldeni.
A Hegedüs Géza Városi Könyvtár mielőbbi befeje-
zéséhez a 2016. évi ütemterve szerinti árkalkuláci-
óban megjelölt tételek megvalósításához a képvi-
selő-testület az általános tartalék keret terhére 3
500 000Ft támogatást biztosított.
Szigethalom úthálózatának javítása érdekében, a
Gesztorház Bt. közreműködésével nemzeti eljárás-
rendben lefolytatandó, nyílt közbeszerzési eljárás
megindításáról határozott a testület. A határozat
a Dobó István utca, Dob utca, Piac utca (Eszterházy
és Thököly I. közötti szakasz), Babits M. utca,
Szabadság utca (Vadászház és Szabadkai u. közötti
szakasz), Fogoly utca, a Rákóczi út temető előtti
utca szakaszának, illetve az út végének kivitelezé-
sére és építésére vonatkozott, melyhez 29 cégtől
kérnek majd be ajánlatot.
A Szigethalmi Polgármesteri Hivatal jegyzője az év
elején elindította az önkormányzat hatályos rende-
leteinek folyamatos felülvizsgálatát. Ennek okán
az ülésen a következő rendeletek módosítása,
megalkotása, illetve hatályon kívül helyezése volt
napirenden:

- Szigethalom Város Önkormányzatának a helyi
közművelődésről szóló 9/2001.(VI.15.) rendelet
módosítása
- Szigethalom Város Önkormányzatának az
önkormányzat jelképeiről, a fellobogózásról,
valamint Szigethalom településnév használatá-
ról szóló rendeletének megalkotása. (Két régi
rendeletből készült egy új.) 

A képviselő-testület a két ülés között történt
eseményekről, valamint a lejárt határidejű határo-
zatok végrehajtásáról szóló tájékoztatását köve-
tően a díszpolgári cím, elismerő díjak adományo-
zásáról szóló 18/1996.(IV.20.) helyi rendeletben
foglalt adományozási jogával élve 2016. évben az
alábbi személyeket választotta: 

Díszpolgári cím: Nád Béla
Szigethalom településfejlesztéséért díj:
Kürti zoltán
Szigethalom Sportolója díj:
• 14 év alatti gyermek kategória:

Angyal Villő
• 14-18 év közötti ifjúsági kategória:

Vaitzner Richárd György
• 18 év feletti kategória:

Csécsei zoltán

A Szigethalom közösségi életéért díjat és a Sziget-
halom Sportolója díjat a 18 év feletti már nem aktív
kategóriában – a titkos szavazás eredménytelen-
sége miatt – nem osztották ki.
A díjak ünnepélyes átadása júniusban, a Városna-
pok alkalmával, illetve a márványtáblák elhelyezése
a júniusi képviselő-testületi ülésen megtörtént.

Május 26-i rendkívüli ülés

A testület a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program keretében meghirdetett KEHOP-
5.2.9 kódszámú, „Pályázatos épületenergetikai
felhívás a közép-magyarországi régió települési
önkormányzatai számára” című pályázati kiírásra
benyújtandó pályázat keretében a Széchenyi István
Általános Iskola épületének energetikai célú kivi-
telezéshez kapcsolódó közbeszerzés elindítása
napirend tárgyalásáról döntött. 
Döntés született, hogy az önkormányzat a Sziget-
halmi Széchenyi István Általános Iskola KEHOP-
5.2.9 kódszámú pályázati kiírására benyújtandó
épület energetikai célú tervezési feladatainak ellá-
tására ajánlatot kér a következő cégektől:

1. Incorso Építész és Építő Műhely Kft. 
2. Equinox Consulting Kft.
3. Pap Mérnöki Iroda Kft.

A pályázatok beérkezése után felhatalmazza Fáki
László polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevő
kiválasztása után (a legalacsonyabb ajánlati összeg
alapján) a szerződést kösse meg.
Ezzel egyidejűleg ajánlatot kér az alábbi cégektől
a Széchenyi István Általános Iskola KEHOP-5.2.9
kódszámú pályázati kiírására benyújtandó épület
energetikai célú kivitelezéshez kapcsolódó közbe-
szerzési tanácsadási szolgáltatás ellátására:

1. Dr. Kelemen zoltán ügyvéd, közbeszerzési
tanácsadó

2. Equinox Tender Kft.
3. Esztári Ügyvédi Iroda

Az ajánlatok beérkezése után felhatalmazza Fáki
László polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevő
kiválasztása után (a legalacsonyabb ajánlati összeg
alapján) a szerződést kösse meg.
(A rendeletek Szigethalom Város honlapján, vala-
mint a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban megte-
kinthetők.)
A soron következő pénzügyi és fejlesztési bizott-
ság ülésének időpontja: 

augusztus 23-a 18 óra

A soron következő humánpolitikai és népjóléti
bizottság ülésének időpontja:

augusztus 25-e 18 óra

A soron következő képviselő-testületi ülés
időpontja: 

augusztus 30-a 18 óra.

Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Szigethalmi
Polgármesteri Hivatal díszterem.

Az üléseket élőben nézheti, illetve a későbbiekben is
megtekintheti a www.onkormanyzati.tv honlapon.
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Aktualitások
Hibás és hibátlan

Mindenkinek, aki valamit is csinál, a munkájával
kapcsolatban szüksége van visszajelzésre. Ez
persze lehet pozitív és negatív is. A pozitívból
megtudhatjuk, hogy a jó irányba haladunk, a
negatívból pedig azt, hogy min kell változtat-
nunk. Ha a visszajelzések objektívek és segítő
szándékúak, akkor lehet igazából előre haladni. 
Sajnos azt gondolom, ez igazából nekünk,

magyaroknak nagyon nem megy. Úgy nőttünk
fel, hogy kapcsolattal, pénzzel bármit el lehet
intézni. Ezért nem számítanak a szabályok, a
rendeletek és a törvények sem. A közlekedési
morált mindenki szidja, ugyanakkor mindenki
át is hágja a szabályokat. Ha más követ el
szabályszegést, akkor az felháborító, ha őt
kapják szabályszegésen, akkor jön a miért pont
engem piszkálnak, miért nem a másikat.
Nagyon sokszor találkozunk munkánk során
ezzel a mentalitással. Nagyon egyszerű példa
erre, ha közúti ellenőrzést tart a rendőrség –
például traffipaxozik. Nem örülünk neki, hanem
azt mondjuk, hogy „kell az államnak a pénz”.
Már megint a becsületes polgárokat piszkálják
a bűnözők helyett. Holott mindannyian tudjuk,
hogy a közlekedési szabályok be nem tartása
miatt van erre szükség. 
Nekünk, Szigethalmon is sok problémánk van
ezzel a magatartással. Az elsőbbség meg nem
adásával. A balesetek miatt fekvőrendőröket
kell építenünk, stop-vonalakat felfestenünk.
Rengeteg emiatt a pluszköltség és a konfliktus.
Mindezzel nem kellene foglalkoznunk, ha a
szabályokat hasonlóképpen betartanánk, mint
az olyan sokszor emlegetett Ausztriában. De
nem tudunk mindenhová fekvőrendőröket
rakni. Az például már az abszurd határát súrolja,
ami a Horváth utca kereszteződésénél is
történt. Először rengeteg jelzés érkezik, hogy a
kereszteződésben kátyú van, és jó lenne, ha
minél előbb kijavítanánk. Amikor elkészülünk,
akkor pedig arról jön a bejelentés, hogy gyorsan
hajtanak az autósok, csináljunk valamit. 
Ez a szabálykerülő magatartás igaz a piac körüli
parkolásra is. Amikor bevezették a vasárnapi
boltzárat, 30 százalékkal nőtt a forgalom a
piacon. A fizetős parkoló már fél kilencre
megtelt. Az autósok addig sem tudtak szabá-

lyosan parkolni, ezután a helyzet még rosszabb
lett. Büntetni sincs elég kapacitásunk, mert
annyian szegik meg a közlekedési szabályokat,
hogy a két közterület-felügyelő kevés. Nem volt
más lehetőségünk, bevezettük a fizetős parko-
lást és az edzőpályán lehetőséget biztosítottunk
az ingyenes parkolásra. Sokan úgy vélik, milyen
nagy üzlet ez az önkormányzatnak! Pedig nem!
A parkolás irányítása többe kerül, mint amennyi
bevételt hoz. Fél év alatt, a büntetéseket is bele-
véve, kb. 200 000 forint mínuszban vagyunk.
Nem beszélve a rengeteg konfliktusról és kollé-
gáink felesleges vasárnapi foglalkoztatásáról.
Amikor viszont feltettük a kérdést, hogy a piac
jó helyen van-e, a válaszadók kétharmada azt
a választ adta, hogy igen. Ne telepítsük sehová.
Azoktól, akik ott laknak, halljuk, hogy nem
tudnak kiállni vasárnap, mert mások beállnak a
kapujukba. Akik pedig vásárolni érkeznek, felhá-
borodnak a parkolási díj és a büntetés miatt.
Pedig direkt a problémák elkerülése érdekében
nyitottuk meg az edzőpályát ingyenes parkoló-
nak. Persze tudom, az nem a piac kapujában
van, de közelebb nem volt rá hely. Az autósok
nagy része használja is ezt a lehetőséget –
ezúton is köszönjük nekik! Viszont az autósok
nagy része továbbra is a semmivel sem közelibb
lehetőséget választja – akár más kapujában

parkolva –, mondván, „neki ne mondja meg
senki, hová parkoljon”.
Tudom, hogy az önkormányzat döntései sem
mindig hibátlanok, azt is tudom, hogy a polgár-
mesteri hivatal dolgozói, az intézmények dolgo-
zói is követnek el hibákat, de erre hivatkozva a
szabályok be nem tartására törekedni a legna-
gyobb hiba. Amíg ilyen lesz a mentalitás, addig
nagyon nehéz lesz a többség számára jó irány-
ban változtatni a körülményeken.
A hibák keresése helyett sokkal eredményesebb
lenne a megoldások keresése, az együttműkö-
dés. Ha így teszünk, akkor úgy gondolom, hogy
többségében megoldhatóak lennének a prob-
lémák. Ha nem az együttműködést keressük,

akkor elsősorban a saját szomszédainknak,
lakóközösségünknek fogunk problémát okozni.
Jó példa erre, ha az esővizet kivezetjük az utcára
vagy a szennyvízcsatornába. Nagy probléma az
is, amikor valaki az ingatlana előtt teljesen
leburkolja a területet, és így nincs hová elfolynia
a csapadékvíznek. Ha pedig nincs hová mennie
a víznek, a legmélyebb pontokon fog össze-
gyűlni és megállni. Ezért kérünk mindenkit, hogy
az ilyen munkálatok előtt keressék meg a hiva-
talt, és engedélyeztessék a terveket! Ne később
legyen belőle büntetés, vita, probléma.
Én úgy gondolom, hogy az anyagi lehetőségek-
nek megfelelően a képviselő-testület mindig
keres megoldásokat a településen élők problé-
máira. Ez sok esetben konfliktussal is jár, akár a
lakókkal szemben is. Sajnos városunk nincs
olyan anyagi helyzetben, hogy minden problé-
mát azonnal megoldjon. Sok mindent mérlegre
kell tennünk, amikor döntéseket hozunk a
különböző ügyekben.
Példaként említeném a József Attila utcát
(Kossuth és Petőfi közötti szakasz). Többen
kerestek már, hogy miért nem csináltatjuk már
meg, mert nagyon rossz az állapota és a foltoz-
gatás már nem megoldás. Ebben teljesen igazuk
van! Pontosan tudom, ha nem másból, hogy én
is ott lakom. Az idei év elején még úgy tervez-

tük, hogy ebben az évben meg fogjuk csinálni.
Közben úgy alakult, hogy – az előző ciklusban
elvetett – vízminőség-javító pályázat beadására
ismét lehetőségünk nyílhat, ezért levettük az
idei célok közül. Hogyan kapcsolódik ez a két
dolog egymáshoz? Úgy, hogy ha a pályázat
megvalósul, akkor az eredeti tervben szereplő
Szabadkai utcát már értelmetlen lenne felbon-
tani, ezért a József Attila utcán vezetnénk a fő
gerincvezetéket. Ebben az esetben pedig érde-
mesebb és értelmesebb várni, mint utólag a
kész utat újra felbontani.
Továbbra is várom visszajelzéseiket és kérdése-
iket a titkársag@szigethalom.hu címre.

Fáki László polgármester



72016. 7. szám

Szigethalmi Híradó
ÖNKORMÁNyzAT

A Nobilis Humán Szolgáltató Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálata azzal a felhívással fordul
minden szigethalmi lakoshoz, hogy segítsék a
szolgálat gyermekvédelmi munkáját jelzéseikkel.
Az 1999-ben, Szigethalom Gyermekjóléti Szol-
gálat néven alakult szervezet feladata, hogy
védje a gyermek érdekeit, testi és lelki egészsé-
gét, elősegítse családban történő nevelését.
Legfontosabb céljai közé tartozik a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetése.
Ebben nagy szerepe van a jelzőrendszernek,
melynek tagjai jelzik szolgálatunknak, ha úgy
érzik, egy gyermek mentálisan, fizikálisan vagy
pszichésen veszélyben van. Nélkülük nem
tudnánk azokról az esetekről, körülményekről,
amelyek a gyermekek egészséges fejlődését
gátolják.

Ilyen például: éhezés, nem megfelelő táplálko-
zás, fizikai, pszichés bántalmazás, elhanyagolás,
gondozatlanság, szenvedélybetegség, gyermek
csavargása, lakhatási probléma.  A jelzés
megtételének módjai: 
Írásban: levélben, feljegyzésben, elektronikus
levélben. Cím: 2315 Szigethalom József A. u. 49.
Email: csalesgyer@nobilishuman.hu.
Telefonon: 06-70-334-8916, 06-70-430-3621.
Személyesen: hétfőn 8:00-18:00, kedd-szerda-
csütörtök: 8:00-16:00, péntek: 8:00-14:00. Ha
kilétét nem szeretné felfedni, úgy természete-
sen azt annak megfelelően kezeljük. Kérjük,
amennyiben jelzéssel él, úgy tárja fel pontosan
a problémát, a jelzés alanyát, valamint a család/
gyermek elérhetőségét.

Nobilis Humán Szolgáltató 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálata

Igénybe vehető tanácsadások a Nobilis
Humán Szolgáltató Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálatnál, valamint Szigetszentmik-
lós Család- és Gyermekjóléti Központjánál:
a 2016. év január 1-i törvényi változások követ-
keztében településünkön nem kötelező a pszi-
chológiai, logopédiai, valamint a jogi tanácsadá-
sok ingyenes szolgáltatása, hiszen azt Sziget-
szentmiklós Család-és Gyermekjóléti Központ
látja el a Szigethalmon élők részére is. Ez azt
jelenti, hogy Szigethalom lakosainak a fenti ellá-
tások igénybevételéhez Szigetszentmiklósra
kellene menniük.
A költségvetés elfogadásakor a város képviselő-
testülete úgy döntött, hogy a tanácsadásokat
Szigethalom településen továbbra is fenntartja,

segítséget nyújtva ezzel abban, hogy a tanács-
adók helyben elérhetőek legyenek.
Szolgálatunk munkatársaival az ingyenes pszi-
chológiai, logopédiai, jogi tanácsadásokra
az alábbi telefonszámokon lehet időpontot
egyeztetni: 06-70-334-8916, 06-70-430-3621.
Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti
Központjánál a Losonczi út 9. szám alatt medi-
átori szolgáltatás is rendelkezésre áll, melyet
a fenti címen Szigethalom lakosai is ingyene-
sen igénybe vehetnek. Bejelentkezés az alábbi
telefonszámon: 06-24-443-367.
Szigetszentmiklós Család és Gyermekjóléti Szol-
gálat a hétvégi, illetve a munkaidőn túli idő -
szakokra, krízishelyzet esetére készenléti
ügyeletet tart fenn. Telefon: 06-70-671-4751.

Ön is a jelzőrendszer tagja....

Talán kevesen tudják, de ha egy ingatlantulaj-
donos hozzá szeretne nyúlni bármilyen formá-
ban is a közterülethez (konténer kihelyezés,
faültetés, térkövezés), ahhoz a polgármesteri
hivatal engedélye szükséges. Az önkormányzat
szívesen veszi, ha lakosai szépítik és fejlesztik
az ingatlanuk elõtti közterületet. Viszont szeren-
csés, ha ezzel nem okoznak másoknak problé-
mát, gondot. Sok helyen tapasztaljuk, hogy
engedély nélkül burkolják le a közterületet, akár
teljes ingatlan szélességben. Így nem tud a
csapadékvíz helyben szikkadni. Ezzel a felelõtlen

magatartással továbbvezetik az esõvizet, ezzel
együtt a problémát a mélyebben fekvõ terüle-
ten lakókra.
Fa, illetve egyéb növények kiültetésével is lehet
problémát elõidézni. Néhány ingatlan elõtt a
parkolási lehetõségek szûkítése miatt az úthoz
közel helyeznek ki növényeket, melyek a közle-
kedés biztonságát veszélyeztetik. Vannak, akik
nagy kövekkel szegélyezik az utat, mellyel szin-
tén balesetveszélyt eredményeznek. Elõfordul,
hogy az ingatlantulajdonosok magasra törõ
fákat ültetnek a villanyvezeték alá, melyek
visszavágását már elvárják az önkormányzattól,
szûkítve ezzel az amúgy is szoros költségvetést.
A fentiek miatt, mielõtt cselekednének, vegyék

fel a kapcsolatot a polgármesteri hivatal munka-
társaival.
Visszatérve Hujber úrra, õ már a konténer kihe-
lyezésére is - az önkormányzati rendeletnek
megfelelõen - engedélyt kért a polgármesteri
hivataltól, majd az ingatlanfelújítás csúszása
miatt, példaértékûen, kétszer is meghosszabbí-
totta annak hatályát. A közterület térkövezésé-
hez is felkereste hivatalunkat, melyben az esõvíz
szikkasztása szempontjából egy átgondolt terv-
dokumentációt mellékelt. A kivitelezés is eszté-
tikusra sikeredett, a burkolat mellett szépen kivi-
telezett árok is megvalósult. Hujber úr a beruhá-
zással igazi értéket teremtett városunkban. 

Tóth Csaba

Tüdőszűrés
A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet

kihelyezett tüdőszűrést tart Szigethalmon

június 29-től július 15-ig
(július 1-én nincs szűrés!)

A szűrések időpontja: kedd, csütörtök,
péntek: de. 7.45-13.45 hétfő,

szerda: du. 11.45-17.45

A szűrések helye:
2315 Szigethalom, József Attila utca 47.

(Szent István Általános Iskola)

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára
ajánlott vizsgálat! A szűrővizsgálat 40 év
feletti lakosoknak évente egy alkalommal
továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve
munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizs-
gálat díja 1700Ft, mely az OEP által országo-
san elrendelt összeg. A befizetés a szűrőállo-
máson kapható csekken történik.

A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingye-
nes, de beutaló és szülői beleegyező nyilat-
kozat szükséges. A törvény által kötelezettek,
illetve a 18 évesnél idősebb tanulóknál, akik-
nek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat
természetesen ingyenes.

Panasz nélkül is lehet beteg! A vizsgálat alkal-
mas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség
időben történő felismerésére!

Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi
igazolványát, TB kártyáját, illetve, ha van, az
előző évi tüdőszűrő igazolást!

Polgármesteri Hivatal

A hónap embere
Amennyiben városunk lakosai közül meg kellene neveznem egy személyt, aki méltó a
hónap embere címre, Hujber Ignácra gondolnék elõször. Hujber úr jogkövetõ hozzáállá-
sával, értékteremtõ magatartásával hívta fel magára a Polgármesteri Hivatal munkatár-
sainak figyelmét.
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Szigethalom Város Önkormányzata
pályázatot hirdet azon kutyatulajdo-
nosoknak, akik rendelkeznek „Az én
gazdim felelős állattartó” feliratú
matricával és azt kiragasztották a
postaládájukra, kapujukra vagy az
ajtajukra.
Idén a Szigethalmi Polgármesteri Hivatal elvégezte
az ebösszeírást Szigethalom területén. Közzétette
az ebösszeíró adatlapot, és felhívta a lakosság
figyelmét arra, hogy a kitöltött eb-összeíró adat-
lapokat juttassák el a polgármesteri hivatalhoz. 
Az az ebtartó, aki ezen kötelezettségének eleget
tett, kapott egy matricát. Kértük, hogy a matricát
ragassza fel a postaládájára, a kapujára vagy az
ajtajára.
A pályázat célja: azon ebtartók díjazása, akik 
- a felragasztott matricáról fotót küldenek be,

melyen jól látható a matrica sorszáma és
- megadja az eb tartójának nevét, címét.
A pályázat beküldésének határideje: augusz-
tus 22. (hétfő) du. 18 óra
A pályázat beküldésének módja: 
- postán vagy személyesen eljuttatni a Szigethalmi

Polgármesteri Hivatal címére (2315 Szigethalom,
Kossuth L. u. 10.), 

vagy - e-mailen: a  matricapalyazat@
szigethalom.hu címre.
A megadott határidőn túl érkező
pályázatokat, valamint a hiányos
pályázatokat nem áll mó dunk ban

befogadni!
Az eljárás menete: a beküldött fotók és a

megadott adatok zárt borítékba kerülnek, és nyil-
vános sorsolás keretében húzzuk ki a nyertes
pályázók nevét. A nyereményt a hivatal juttatja el
a nyertesek címére.
A hivatal fenntartja magának a jogot, hogy a
pályázat adatait az ebösszeírás adataival össze-
vetve ellenőrizze.
A nyertes pályázók: Öt ebtartó, akiknek nyere-
ménye egyenként 10 kg száraz kutyaeledel. 
A nyilvános sorsolás időpontja és helyszíne:
augusztus 26-a (péntek) 10 óra,  Polgármesteri
Hivatal Házasságkötő terme.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet az
alábbi telefonszámon: polgármesteri hivatal
06/24-403-658/111 (ügyfélszolgálat) melléken.
Kérjük, vegyék igénybe a támogatásokat! Sok
szerencsét kívánunk minden pályázónak!

Polgármesteri Hivatal

Ebösszeírás
Tájékoztatjuk a tisztelt szigethalmi kutyatartókat,
hogy a 2016. évi ebösszeírás május 31-én lezárult. 
Júliusban és augusztusban a polgármesteri hivatal
igazolvánnyal ellátott munkatársai utcáról utcára
járva ellenőrzik, hogy a kutyatulajdonosok lead-
ták-e a 2016. évi ebösszeíró adatlapokat, ezért
kérünk mindenkit, aki még nem tette meg,
az minél hamarabb adja le!
Az ebösszeíró adatlapok letölthetők a  honlapról
a Dokumentumok – Ebösszeíró adatlap 2016
menüpontból.

Pályázati támogatás
Tájékoztatjuk továbbá a szigethalmi ebtartókat,
hogy még lehet pályázni a kutyák chippel,
veszettség elleni oltással és oltási könyvvel
történő ellátására.
A pályázati felhívás és az adatlap megtalálható a
Szigethalmi Híradó 2016. júliusi és augusztusi
számában vagy letölthető a www.szigethalom.hu
honlapról a Lakosság – Hivatali közlemények –
Pályázatok – Ebtartók támogatása chip, oltás,
oltási könyv menüpontból.

Polgármesteri Hivatal

Pályázati felhívás
„Az én gazdim felelős állattartó” 

matricával rendelkező ebtartók részére

Tájékoztatás ebtartóknak

Középiskolai
ösztöndíjpályázat

Szigethalom Város Önkormányzata pályáza-
tot hirdet a szigethalmi, középiskolai tanul-
mányokat folytató diákok támogatása céljá-
ból.
A pályázati kiírásnak megfelelt pályázók
közül két személy 6000Ft/hó, a többi
3000Ft/hó összegű támogatásban részesül
2016. szeptember 1-től 2017. augusztus
31-ig.

Pályázati feltételek:
- önéletrajz benyújtása
- a pályázó 10 éves kora óta rendelkezzen

szigethalmi állandó bejelentett lakóhellyel
- nappali tagozaton folytassa tanulmányait
- kilencedik osztályt végzett tanuló legyen
- középiskolai tanulmányi átlaga 4,4-nél

rosszabb nem lehet
A pályázat benyújtásához szükséges:
- kilencedik évfolyam első, második félévi

bizonyítvány másolata
- lakcímkártya bemutatása
- pályázó által megadott számlaszám
A pályázat benyújtási határideje:
2016. augusztus 8. (hétfő) 18.00 óra
A pályázat benyújtása: 
a hivatal ügyfélfogadási idejében a Sziget-
halmi Polgármesteri Hivatal (2315 Szigetha-
lom, Kossuth L. u. 10.) titkárságán
Pályázatok elbírálásának határideje: 
augusztus 30-i képviselő-testületi ülés
A pályázatok elbírálása a tanulmányi ered-
mények és a szociális helyzet egyidejű figye-
lembe vételével történik.
Az ösztöndíj összege utólag, minden hó 5-ig
a pályázó által megadott számlaszámra kerül
átutalásra.
A nyertes pályázók kiértesítése a
döntést követően levélben történik.
A pályázati kiírás megtekinthető: 

Szigethalom Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
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Közös megemlékezést tartott a magyarok
legnagyobb nemzeti gyásznapján, a tria-
noni békediktátum aláírásának 96. évfor-
dulóján, június 4-én a Kereszténydemok-
rata Néppárt Szigethalmi Szervezete és
Szigethalom Város Önkormányzata. 

A Nemzeti Összetartozás Napját a rendezvény
háziasszonya, Kápku Adrienn nyitotta meg,
majd az egybegyűltek közösen elénekelték a
Himnuszt. 
Ezután Tóth József, a KDNP Szigethalmi Szer-
vezetének elnöke köszöntötte a megjelenteket,
majd néhány szót mondott a szervezet hitval-
lásáról, keresztény értékrendjéről és mindenkori
céljáról, amely a haza szolgálatában áll minde-
nek felett. Ismertette, hogy ebben az évben a
KDNP Szigethalmi Szervezete a rendezvényt

Szigethalom Város Önkormányzatának támoga-
tásával, közös szervezésével valósította meg,
amely nemcsak városi, hanem egyben
KDNP megyei szintű rendezvény is. 
A beszéd után a Szigethalmi Református Kórus
és a Szigethalmi Kamarakórus következett,
majd Szabó Tünde író, költő és Barcs János

SzOT-díjas, nívódíjas és Petőfi-díjas író, költő
szavalta el versét. 
Dr. Aradszki András energiaügyért felelős
államtitkár, a KDNP Pest megyei elnöke tartal-
mas előadásban többek között kitért a migráns-
helyzetre, Magyarországnak, a magyar
kormánynak a migráns-kérdésben elfoglalt,
megkérdőjelezhetetlen szerepére és határozott
állásfoglalására is. 
A rendezvényen fellépett Koleszár Tamás, az
előző években a KDNP Szigethalmi Szervezete
által Szigethalmon megrendezett térségi Haza-
fias Versek Szavalóversenyének többszörös
győztese, aki Juhász Gyula Trianon című versét
szavalta el. 
Ez után a Bocskai István Református Oktatási
Központ művésztanárainak előadása követke-
zett, amely szavalattal, gitárral, fuvolával,

zongorával és Medenczi Román énekművész
és zeneszerző gyönyörű énekével varázsolta el
az emlékezőket. 
A Szigethalmi Református és Szigethalmi Kama-
rakórus második előadását követően nagytisz-
teletű Kalicz Gizella, református lelkipásztor
megáldotta a trianoni emlékhelyet. 

A koszorúzás során a KDNP megyei szervezete,
az önkormányzat, a történelmi egyházak,
egyházközségek, helyi pártok, civil szervezetek
képviselői és magánszemélyek helyezték el
koszorúikat, a vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és
Huszár Hagyományőrző Egyesület felvezetésével.
A rendezvényen részt vett Bóna Zoltán, Fidesz-
KDNP országgyűlési képviselő is.
zárásként a jelenlévők közösen elénekelték a
Szózatot, majd a székely himnuszt.
Tóth József elnök megköszönte mindenki rész-
vételét, majd egy kötetlen beszélgetésre, álló-
fogadásra invitálta az emlékezőket.
Dr. Schuller Gáborné alpolgármester asszony
és Tóth József KDNP elnök minden fellépőnek
egy-egy ajándékcsomagot adott át köszönet-
képpen.

Balázs Miklós Gábor 

A KDNP Szigethalmi Szervezete ezúton is
szeretne köszönetet mondani a cikkben
szereplő személyeknek és intézményeknek, Tóth
Ákosnak, a Bocskai István Református Oktatási
Központ intézményvezetőjének s mindenkinek,
aki bármilyen módon hozzájárult a rendezvény
sikeres lebonyolításához.

Nemzeti Összetartozás Napi megemlékezés 

Először is nagy-nagy tiszteletem és köszönetem
mindazoknak a Szabadkai úti lakosoknak, akik
a június elején kiosztott levendulákat elültették
és vállalták gondozásukat. Természetesen ez
még csak a kezdet, mert folytatni fogjuk! 
Egyesületünk már 2015-ben célul tűzte ki a
Szabadkai úti járdasziget virágosítását, amely
akkor elmaradt. Reméljük, idén nem lesz akadá-
lya a szépítő tevékenység. A virágok átadásánál
nagyon jó érzés volt tapasztani a hozzáállást,
az azonnali ültetést és a szomszédok összefo-
gását. Én azt látom, hogy mindazok, akik már
elkezdték az utcafront szépítését, rendkívül
környezettudatosak és motiváltak. 
Az illatozó, napfényt szerető levendulákat folya-
matosan szeretném kihelyeztetni, és ehhez a

megfelelő partneri segítséget kérem. A virágok
kiültetéséhez rendezett járdaszigetekre van
szükség, ezért nagy tisztelettel kérem a kedves
lakosokat, hogy amennyiben tudják, tegyék

rendbe a környezetüket. Nem probléma, ha
füves, csak rendezett legyen, mert a virágokat
ott is el lehet szépen helyezni. Példaként emlí-
tem a Csokonai utcát, ahol hasonló megoldás-
sal varázsolták széppé, de egyre több helyen
látható a szorgoskodás nyoma, ezért azt remé-
lem, hogy a mi Szabadkai utcánk is szép lesz.
Kedves városszépítők! Akik még nem tudták a
fotópályázati felhívás jelentkezési lapját leadni,
július 15-ig megtehetik, a fotók leadási határ-
ideje pedig szeptember 30.
Köszönöm a szépítő együttműködésüket!

Tisztelettel 
Regényiné Aranka

zöld Háló Egyesület, elnök
06 70 263 4855

Levendulákkal a szebb városért
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Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre több
vendéget, csoportot, családot köszönthetünk
a Fehér Gém üdülőben. Gyönyörű környezet-
ben a Ráckevei Duna-ágban, turista kategóriájú
faházakban, közvetlen a Duna mellett szállást
és rendezvényhelyszínt biztosítunk vendége-
inknek. 
Az ősfás park ideális a pihenni vagy horgászni
vágyóknak, illetve táborok, csapatépítő trénin-
gek, családi- és baráti rendezvények lebonyolí-

tására a Kis-Duna partján. A szálláshely
saját stéggel rendelkezik, így a horgász-
csónakok bejárhatják a vízi madarakkal
teli nádasokat. A vízen közlekedő kenu-
sok, vízitúrázók kedvelt megálló helyévé
váltunk, ahol a túra végeztével bogrács-
partival, majd pihenéssel zárhatják a
napot. Az idén több iskola ide szervezte
osztálykirándulását, és visszatérő tábo-
rozókat is köszönthetünk. 

A napsütéses hétvégeken
egyre többen élnek a
kenu- és kerékpárbérlés
lehetőségével is. A rutino-
sabbak már a hajóikat is
itt tárolják, megkönnyítve
ezzel a vízre jutás lehető-
ségét. A nyár még csak
most kezdődik, érdemes
ellátogatni hozzánk!
Érdeklődési lehetőség:
www.fehergemudulo.hu,
24/889-229; 70/372-8403 

Fehér Gém Üdülő a Kis-Duna partján

Tekeregjen a szigeten!
A jó idő beköszöntével a kerékpáros kirándulások ideje is eljött, és
mint Gere Ágnes, a Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft. szakmai veze-
tője elmondta, a Magyar Kerékpáros Klub, a Szigetszentmiklósi Test-
gyakorlók Köre, valamint a ráckevei Tourinform munkatársaival össze-
állítottak egy érdekes kerékpáros, valamint Csepel-sziget kerülő egész
napos hajós útvonalat is.
A kerékpáros túra a kezdő és haladó, felnőtt és gyerek, sőt családos
„tekerők” részére is megfelel, egy vagy több napos kivitelben is. A
budapesti (IX.ker) Gubacsi hídtól indulva áthalad Soroksáron, Sziget-
szentmiklóson, majd a Taksony vezér hídján át a kiskunlacházi üdülő-
területet érintve Ráckevére tart és a tassi zsilipnél visszafordulva
Makádot is célba veszi. A közeli Lórévet is érintve kanyarodik vissza
Ráckevére és Szigetszentmártonban végződik. Útközben számos érde-
kes látnivaló akad. Szigetszentmiklóson úszó nádszigetekkel tarkított
tanösvény van, az egykori Csepel Autógyár múzeuma az egykori,
magyar gyártmányú old timer teherkocsikkal felszerelve. Ráckevén van
az ország egyetlen működű hajómalma. Az 1487-ben épült szerb
orthodox templom ikonosztáza is gyönyörű, és fényképezhetjük a
tűztoronyból a csodálatos Duna-ági panorámát. Lóréven, a zichy-
kápolnában kiállítás ismerteti az 1848-ban itt kivégzett gróf zichy
Ödön, valamint a kápolna építésének történetét (kulcs a révbüfében
– a szerk.). Tasson a Kis-Duna zsilip működtetése is érdekes látnivaló,
Szigetbecsén pedig a világhírű André Kertész fotóművész kiállítása
tekinthető meg. A több napra indulókat camping, motel, szálloda, well-
ness-fitness várja a térségben.
A Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft. gyakran indít egész napos,
ebéddel együtt szervezett szigetkerülő hajótúrákat is, ahol a résztve-
vők az út során átkelnek mint a tassi, mint a Kvassay-zsilipen is, mely
egyedülálló élményt nyújt. 

Veér Jenő
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POLGÁRŐRSÉG

Vaklárma!
Mostanában sokat va -
gyunk az utcán, kezdenek
bennünket megismerni az

emberek, és kezdenek bízni bennünk. Naponta
hívnak fel minket azzal, hogy ezt látták és azt
látták, erre, meg arra. Nem kevés feladat munka
mellett ezeket az információkat feldolgozni, de
szerencsére a Tököli Örs nagyon türelmesen és
rugalmasan áll a dolgokhoz. Bármilyen infót
továbbítunk nekik, azonnal reagálnak rá, és
aztán közlik az eredményt. Az elmúlt hónapban
elszaporodtak a besurranásos és zárfelfeszíté-
ses betörések. A módszer ugyanaz: napközben,
amikor mindenki dolgozik, történik a cselek-
mény. A mennyiség mégis a lakosság létszám-
hoz mérten elenyésző, megközelítőleg tíz
eset/hó alatt van…
Nyilván azoknak a lakóknak, akiknek a lakókör-
nyezetében történik - hogy egy előző cikkemből
idézzek - túl közel van! Ők egy kicsit szenzití-
vebbek lettek az idegenekre, és a szokatlan
dolgokra.
Sajnos vannak a rémhírgyártó unatkozók is, de
lassan megismerjük őket is, és kedvesen udva-
riasan, de tudtukra adjuk cselekményük káros
hatásait!
A bejelentések javarésze, azonnal kiderül, fals
infó volt. Egy kevés részük később válik okafo-
gyottá. De egy részük megalapozott, és akarva
akaratlan munkát ad nekünk is és a rendőrség-
nek is.
Jól van ez, így válunk összetartó, egymást figye-
lemmel tartó közösségé!
Továbbra is várjuk az észrevételeiket, hisz minél
több infó áramlik be, annál könnyebb a megfe-
lelő tények birtokába jutni. És persze minden
hétvégén, este kint vagyunk az utakon, és
igyekszünk egy-egy délutánt vagy délelőttöt is
kint tölteni a városban!
Ennél a résznél fontos leszögezni: A Szigethalmi
Polgárőrség elhatárolódik mindennemű civil
igazságosztó csoporttól! A polgárőrség szigo-
rúan a magyar jogszabályok mentén végzi a
dolgát, és a cselekményeket a rendőrség
dolgozza fel, és adott esetben a bíróság mond
felette ítéletet!
Ezúton kérünk minden lakost, bízza a sérelmére
elkövetett cselekmények felderítését a rendőr-
ségre, ebben mi a segítségére leszünk a továb-
biakban is!
Elérhetőségeink az újság hátsó borítóján talál-
hatók!

Idősek
A minap egy polgárőr hozott egy levelet, az
évek óta elhunyt édesanyjának címezve. A levél-
ben egy csekk volt 9600Ft-ról.
A levelet egy megnyerő úr küldte (fotót is
mellékelt), francia hangzású névvel! A titulusa
asztrológus, látnok, médium.

A levél írója azt ígérte, hogy egy ingyenes
jövendölésben minden titokra fényt derít, és
„ingyen” (alig tízezerért) visszafordítja a balsze-
rencsét, elmondja a jövőt. Persze a jó dolgok
csak abban az esetben történnek meg, ha a
címzett megvásárolja az ún. radionikus szeren-
cseakkumulátort, ami megvédi őt a rossztól! A
levél írója hat hosszú oldalon át mesél és győz-
ködi a címzettet, hogy vegye, vigye a terméket.
Vajon hány elkeseredett nyugdíjas élt a lehető-
séggel? Olyanok, akik egyedül vagy gyermeke-
iktől távol élnek? Megannyi kérdés, és hát a
lényeg nyilvánvalóan a lehúzás!
És a lényeg nem a történetben, hanem a társa-
dalmi elszigetelődésben van ismét. A csalók
célpontjai elsősorban a magukról már kevésbé
gondoskodni tudó, idős, kiszolgáltatott emberek. 
Vigyázzunk hát rájuk, nézzünk a szomszé-
dunkra néhanap, és váltsunk vele pár szót, ne
hagyjuk őket elszigetelődni, és ezeknek a
csalóknak a karmaiba kerülni!

Események
Túl vagyunk a városnapokon! Az idei progra-
munk az ismerkedés az emberekkel, a szolgá-
latban lévő polgárőrök mind a majálison, mint
a városnapokon jelesre vizsgáztak!
Megmutattuk a szemléletváltást és a viselkedési
normáink szigorú szabályait is. Határozott, de
udvarias polgárőrökkel találkozhattak a vendé-

gek. Ápolt, jó kiállású kollégák tették a dolgukat
mind a két nap, s a polgárőrség segítségére
tudott sietni a 6.03 Spec Airsoft Team, amely
látványos és érdekes programot hozott. A lövé-
szeten immár nem csak az elektromos airsoft
fegyvereket lehetett kipróbálni, hanem komoly
gépkarabélyokat és támogató lövészfegyvert
megtekinteni. A két BTR harci jármű a háttérben
nagyon jó kontraszt volt a fotókon! Külön köszö-
net a szervező VSzK-nak a rugalmas kezdésért,
mert az idő nem volt kegyes hozzánk a délután,
de így azért a délelőtt folyamán ki tudtuk szol-
gálni az érdeklődők igényeit. A sátrunknál sok
gyerek pörgette meg a KRESz-kvíz szerencseke-
reket! A várakozásunkon felül bizonyították a
tudásukat a kerékpáros és gyalogos KRESz-tudá -
sukban, melyet finom cukorkával jutalmaztunk.
A felnőttek közül néhányan belépőlapot is
töltöttek ki, így elmondhatjuk, megérte kitele-
pülnünk.
Külön meg kell említenem a vasárnapi koncert
után hazafelé induló tömeget is! Srácok, le a
kalappal! Messzemenőkig kulturáltan viselked-
tek és együttműködtek! Az utcán találkoztunk
egy támolygó fiatallal is, aki láthatóan nem volt
ittas. Kiderült, kiugrott a bokája, és egy ismerő-
sénél aludna, de nem tudja, messze van-e még.
Gondolkodás nélkül ültettük be az autóba, majd
raktuk le a ház előtt. Nagyon hálás volt: mi azt
mondtuk, ez a dolgunk, ezért csináljuk.

Bogya Károly

Srácok, le a kalappal!

Toborzás!
Továbbra is várjuk a
polgárőrség megújult
kötelékébe a jelentke-
zőket!
Aki úgy érzi, a szabadi-
dejéből áldozna a

város közbiztonságáért, és szeretne egy
megújult, fiatalos, lendületes csapat tagja
lenni, keressen minket!
A szolgálatvezető Szabó Szilvia: 06 20 218-
7383 telefonszámon elérhető
KALANDVÁGyBÓL, FELELŐSSÉGGEL!

MEGOLDÁS SZERVIZ 
és ALKATRÉSZBOLT

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

stb., nagygépek javítása
ÜZLETÜNKBEN: 

mikró, porszívó 
és más kisgépek javítása

ALKATRÉSZ CSERÉNÉL 1 ÉV GARANCIA!
JAVÍTÁS ESETÉN A KISZÁLLÁS 

INGYENES!

Telefon: 06-24/441-725
Dunaharaszti, 

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

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

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

Minőségi szolgáltatás, elérhető áron,
már 27 éve!

www.megoldasszerviz.hu

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

Az elmúlt időszakban elszaporodó betörésekről, lakossági bejelenté-
sekről, vakriasztásokról, egy magát látnoknak mondó csalóról, vala-
mint a városnapok pozitív biztonsági tapasztalatairól esik szó Bogya
Károly, a Szigethalmi Polgárőrség vezetőjének e havi írásában.
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ÓVODA - ISKOLA

A szigethalmi Négyszínvirág Óvodába kaptunk
meghívást május 27-re, hogy a Sárga és a zöld

tagóvodában található nyolc kis-, középső- és
nagycsoportba járó, közel 160 gyermek számára
felejthetetlenné tegyük a gyermeknapi rendez-
vényt. A csíkos autó megérkezésére mindenki
felfigyelt, az abban töltött idő pedig kevésnek
bizonyult, mert volt, aki többször is kipróbálta
az üléseket, hol elől, hol hátul, aztán megint elől
és így tovább. Az eszközök, a felszerelések is
nagyon érdekelték a kicsiket. De legjobban a
szolgálati kutya tetszett nekik, amikor is Takács
Krisztián r. törzsőrmester bemutatta, hogyan
hajtja végre Piton a kiadott feladatokat. Piton
után egy kis szőrmók keltett nagy zsibongást:

Maci megérkezése után már nem nagyon lehe-
tett az óvodában rendet tartani, de ezen a
napon ezt az óvó nénik már nem bánták.

Szeremlei Csilla r. ftőrm.
Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság

Idén májusban Dunaharaszti adott otthont a
Pest-megyei óvodások néptánctalálkozójának.
A Kék óvoda Mákvirág tánccsoportja nagy izga-
lommal készült erre a napra. Korán reggel gyüle-
keztünk az óvodánk udvarán, és együtt indul-

tunk a fellépés helyszínére, a Dunaharaszti Mese
Óvodába. Másodikként mutathattuk be műso-
runkat, melynek címe: Kenyérsütés és mulatság.
Nagyon büszke vagyok a kis táncosaimra a szép
szereplésért és a kitartásukért. Külön köszönöm

a szülőknek, hogy elhozták a gyerekeket, és
egész évben támogatták a csoport munkáját.
Mindenkinek jó pihenést kívánok a nyárra!

Mihalik zsoltné, Dóri néni 
Fotó: Tóth Judit

„Razzia” az óvodában

Néptánctalálkozó ovisoknak

A Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola tanévzáró ünnepé-
lyén a következő tanulók és pedagógusok részesültek díjazásban:
- „Az Év tanulója” alsó tagozaton: Sipos Dorina Réka 4.b osztá-

lyos tanuló
- „Az Év tanulója” felső tagozaton: Kiss zoltán 8.b osztályos

tanuló
-  „Az Év sportolója” alsó tagozaton: Szitás Tamás 4.a osztályos

tanuló
- „Az Év sportolója” felső tagozaton: Becskeházi Kata Éva 6.d

osztályos tanuló
- „Az Év közösségi tanulója”: Vácz Balázs Krisztián 8.b osztályos tanuló
- „Az Év tanára”: Marschek zsuzsanna

A Város Kiváló Pedagógusa: - Kartali Erika
A Város Kiváló Sportolója: - Vaitzner Richárd György 8.b osztályos tanuló
Intézményünk elnyerte a Boldog Iskola címet.
A titkárság nyári ügyelete szerdai napokon lesz, 8-12 óráig.
A nyári szünetre mindenkinek jó pihenést kívánunk.

Igazgatóság

Elismerések a Széchenyiben Barcs János: Az ember

Karmos tél kék vihara tépdes,
olyan szép fájó menedék ez.
Hajam sora ritkul a napon, 
nem volt soha bérelt kalapom…
Bivalypatás fellegek alatt,
sorsom érett, vasbeton alap.
A szép szó könnyen fölmelegít:
a jók könnyen jutnak szívemig.
Fénysugár szárnyakon csillagok
táncolnak: csodálom a napot.
Fönt a Kozmoszban űrhajó száll,
s riadtan kereng sok-sok madár…
A Föld fia szárnyat kapott:
jól bemérte a Holdat s Napot.
Győzve kudarccal s türelemmel,
új honát kutatja az ember.
Örül, riad, zárt felhők felett
s kísérik vert csillagseregek.



Etgar Keret 1967-ben
született Rámát
Gánban. Művei már
több mint 30 országban
jelentek meg, és egyre
nagyobb népszerűség-
nek örvend. Nevéhez
számos novella és grafi-

kus novella kapcsolódik. Az író olvasottsága kima-
gasló, köszönhetően újszerű, provokatív stílusának. 
A Boldog boldogultak című könyvét 1998-ban adták
ki, de hazánkban csak 2015-ben jelent meg először.
A körülbelül 30 perc alatt kiolvasható novellában
abba a nagyvárosba pillanthatunk be, ahová az
öngyilkosságot elkövetők kerülnek haláluk után.
Éppúgy élik mindennapjaikat, mint ahogyan azt az
életük során tették. Ahogy végeztek magukkal, úgy
érkeznek meg ebbe a különös miliőbe. Például az
egyik szereplőnek hiányzik a fél feje, mert egy dum-
dum golyóval ölte meg magát. 
A főszereplő – az izraeli Háim – szerelmi bánatában
vetett véget az életének. A túlvilágra kerülve a Kami-
kaze nevű pizzériában kezd dolgozni. Barátja, Ári –

akinek az egész családja már itt él – érdekes humor-
ral „megáldott” férfi, aki állandóan csak csajozni akar,
illetve bulizni. Persze minden rosszra megpróbálja
rávenni hősünket, néha sikeresen. De Háim, akárcsak
életében, halálában is depressziós.
Egy nap Háim megrázó hírt kap: a nő, akit szeretett,
és aki miatt véget vetett életének, követte őt ebbe
az abszurd túlvilágba. Annak reményében, hogy újra
egymásra találnak, elindul barátjával, hogy felkutas-
sák a szeretett nőt. Az út során még jobban megis-
merhetjük ezt a „dimenziót”. Sok helyen megállnak,
többek között az arab negyedben is, ahol egy kocs-
mát éppen egy önmagát felrobbantó szélsőséges
iszlámista vezet. A hosszú autóút során felvesznek
egy stoppost. A nő a túlvilággal kapcsolatban filozó-
fiai kérdéseket vet fel. Fordulatokban bővelkedő
kalandjaik azonban csak ezután következnek.
A rövid, 110 oldalas könyvvel hamar lehet végezni,
de csak olyan olvasónak ajánlom, aki kedveli az obsz-
cén humort, mert azzal bizony az író nem fukarkodik
ebben a novellában.

Fejes Péter 
könyvtáros
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KULTÚRA

A hazai művészvilág ismert szereplőit, mások
mellett Tordai Teri színésznőt, Horgas Eszter
fuvolaművészt, Géczi Erika énekesnőt és olim-
pikont, Varga Miklós énekest, Vámos Miklós írót
és Joshi Bharat médiaszemélyiséget is megszó-
laltatta a szigethalmi Naszvadi Judit, A mi ötven-
hatunk című könyvében, amelynek bemutatóját
Budapesten, a szerző hajdani alma materében,
a Szent István Gimnáziumban tartották. 

A magát lelkes lokálpatriótának valló Naszvadi Judit
családi érintettsége okán is kezdte keresni a választ
arra a kérdésre, hogy milyen lenyomatot hagyott
bennünk 1956. A történelem alulnézetből, avagy
családi emlékek, személyes történetek az ominózus
őszről, ami után minden más lett mottóval is meghir-
detett könyvbemutatón elmesélte: még most, 60
évvel a történtek után is voltak olyan riportalanyai,
akik féltek beszélni az akkori eseményekről, s olyan
is akadt, aki visszavonta a nyilatkozatát. A 24 riport-
alany megrázó és szubjektív vallomásában többek
között olyan kérdésekre kaphatunk választ: hogyan
lesz egy 17 éves gyári munkásfiúból néhány nap lefor-
gása alatt forradalmár? Mi történt Erdélyben ’56-
ban? Mikor eszmél rá a hatéves kislány, hogy a nagy-
apja Magyarország legfontosabb embere? Hogyan él
tovább az, akinek a menyasszonya örökre elhagyta
az országot? Hogyan válik a távoli kultúrából érkező
idegen október 23. szellemiségét átérző emberré?
A bemutatón Torday Teri többek között arról mesélt:
15 évesen, 1956-ban érkezett egy budai kollégiumba,
ahol a forradalom kitörésének híre érte október 23-
án. A népszerű színésznő még olyan apró részletekre
is emlékezett, hogy amikor elindult a városba, csak
úgy, iskolaköpenyben, siettében egy-egy lekváros és

túros palacsintát tett a zsebeibe. A színésznő
kiemelte: a legfelemelőbb érzést az egység adta
akkoriban. Fájdalommal emlékezett arra a fiatal s
elmondása szerint gyönyörű, ám életét vesztő kollé-
giumi társnőjére, aki a harcok kezdetén ápolónőnek
állt, s először a lábát, majd a kezét lőtték el. 
Kitért arra is: a visszarendeződés után beálló csend
a mai napig fáj neki. 
- Pucéran hagyták a lelkünket! - fogalmazott, vége-
zetül pedig minden magyarnak címezve feltette a
kérdést: mi mit tettünk volna azokban a napokban?
A bemutatón részt vett a 30 esztendeje hazánkba
érkezett Jhosi Bharat,
a népszerű média-
személyiség is, aki az
1956-os forradalom
jelentőségét mél tat -
ta. A rendezvényt  a
sok megszólaló mel -
lett, a könyvben szin-
tén nyilatkozó Bornai
Tibor és Géczy Erika
színesítette fellépé-
sével.

V. z.

Pucéran hagyták a lelkünket
Szigethalmi szerzőtől A mi ötvenhatunk – Könyvbemutató sztárokkal

Etgar Keret: Boldog boldogultak

Kedves Látogatóink! A könyvtár felújítási munkálatai miatt a jelenlegi, Belső utcai bejárat
hamarosan megváltozik. Az új bejáratot továbbra is a Belső utca felől lehet majd megkö-
zelíteni. Kérjük, figyeljék a tájékoztató feliratokat, Facebook oldalunkat! Folyamatosan hírt adunk
a bekövetkező változásokról. Köszönjük megértésüket!               Hegedüs Géza Városi Könyvtár

Könyvtári hírek
júliusban

Kisbogár zenés baba-mama foglalkozás lesz
júliusban 1-jén, 9-én, 15-én, 22-én és 29-én,

péntekenként 10 órától.

Július 19-től 29-ig a könyvtárban 
kamara kiállítás lesz Szigetvári Zoltán régi 

rádiókészülékek gyűjteményéből!
Sok szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket!

Kérjük Olvasóinkat, hogy már most készüljenek,
gondoljanak meglévő és leendő alkotásaikkal az
októberi „Olvasóink alkották” címmel rende-

zendő kiállításra!
A részleteket kérdezzék a könyvtárosoktól!

Októberben a Könyvtári Hét keretein belül 
R. Kárpáti Péter lesz a vendégünk!

Értesítjük a kedves érdeklődőket, hogy
a könyvtár felújítási munkálatai alatt,

júliustól kezdődően technikai okokból csak
a 06/24-514-811-es telefonszámon tudják

elérni a könyvtárat!

Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét,
hogy a könyvtár

júliusban és augusztusban, 
szombatonként zárva tart! 

Hétköznapokon a nyitvatartásunk változatlan.

„Kicsit kopaszodott, ami még inkább kiemelte azt a kis sebhelyet a jobb halántékánál. 
Az volt a golyó bemeneti nyílása, baloldalt meg a kimeneti, csak sokkal nagyobb.

- Dum-dum golyó volt – kacsintott Gelfnad a pultnál közvetlen mellettünk álló két
kiscsajra, akik Cola Lightot ittak. - Ha már lúd..!”
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Tisztelt szigethalmi és tököli lakosok! Július 9-
én, szombaton akadályfutó verseny miatt
lezárjuk a tököli parkerdő belső részeit a
mellékelt térkép szerinti útvonalon. Kérjük,
hogy ezen a napon kerékpárral, kutyával és
főként lovakkal ne látogassák az erdőt, mert

az utakra a verseny akadályait telepítjük, vala-
mint 10 órától késő délutánig folyamatosan
futók lesznek az erdő ezen részein. A Dunasor
utcán megnövekedett forgalom, illetve parkoló
gépjárművek miatt a környékbe-
liek megértését és türelmét kérjük.

Az erdészház tisztásán lévő versenyközpont-
ban szívesen látunk minden érdeklődőt és szur-
kolni vágyót.

VSzK

Erdőzár július 9-én!

Június 18-án, szombaton tartottuk a Szufla
Fesztiválra felkészítő Végtelen Futás nevű
rendezvényünket. 
Hatalmas üstben már reggel 8 órától kezdődött
a gulyásleves főzés. Nagyon szépen köszönjük
a főszakácsunknak, Fényes Józsefnek a nagyon
ízletes, igazi magyaros, finom gulyást. Mi sem
jobb pozitív kritika, mint a rövid idő alatt
kiürülő üst.
A futást 10 órakor indította el Sztrapkó
Norbert, az egyesület elnöke, valamint Kulcsár
Attila alelnök. A nagy meleg ellenére mindenki
futott vagy sétált legalább egy kört. Gratulá-
lunk minden résztvevőnek! A rendezvény
minden perce öröm volt számunkra és a vissza-
jelzések alapján is elmondhatjuk: újra egy nagy-
szerű Szufla rendezvénnyel gazdagodtunk.
A futók közül kiemelten szeretnénk gratulálni:
Bálint Évának és Csillag Györgynek, akik 33 km-t,

Ferenczy Krisztinának (és
Cseke kutyusnak), aki 31
km-t futott és  Pintérné
Mészáros Anikónak, aki
30,4 km-t teljesített.
Minden elismerésünk a
tiétek!
Köszönjük mindenkinek,
aki eljött hozzánk és egy
családias, jó hangulatú,
vidám napot tölthettünk
együtt! Jövőre veletek
ugyanitt…a végtelenbe
tovább...
A várva várt X. Szufla
Futófesztivál pedig

augusztus 6-án veszi kezdetét Szigethalmon. Ez
az a futóverseny, ahová az első alkalom után
mindig visszavágynak a futók. Hogy miért?
Talán mert nem hagytunk fel a szokásokkal,
megtartottunk mindent, amit mi magunk is
elvárunk és jónak találunk egy futóversenyen.
Az idei rendezvényünk is a már jól bevált, szín-
vonalas hagyományokra épül, de igyekszünk
évről-évre újdonságokkal is szolgálni. Néhány
ízelítő az idei kínálatból:  
- először indítunk ovis és kisiskolás gyerekeket

is – célunk a futást népszerűsítése a fiatalabb
korosztályokban is, 

- a távok előtti bemelegítést is rendhagyóra
tervezzük – tudomásunk szerint sehol a vilá-
gon, egyetlen futóverseny előtt sincs a terve-
inkhez hasonló futás előtti átmozgatás, 

- a rajt utáni pillanatokat egy drónkamera segít-
ségével a levegőből fentről is fel tudjuk venni,

a gyerekeknek újra lesz játszósarok, kreatív
foglalkozás, valamint újdonságként két hatal-
mas ugrálóvárat is felállíttatunk, 

- a polgárőrök a nagyobbakat airsoft puskákkal
tanítják célba lőni,

- a versenyközpontban - a tavalyi évhez hason-
lóan – enni-, innivalóval, többféle frissítővel,
dinnyével, palacsintával és újdonságként
borjúgulyással fogjuk várni a befutóinkat,

- a palacsintasütést felgyorsítjuk, ebben az
évben a sütők számát megnöveljük, így a
palacsinták is dupla gyorsasággal fognak elké-
szülni,

- a tűzoltók jóvoltából az idén is vizes frissítés
várja a célba érkezőket, 

- az egyedileg, fából készült Szufla emlékér-
mekre most is jogosult lesz minden célba
érkező versenyző 

A terveink végeláthatatlanok, még rengeteg
ötletünk van.
Azonban a segítők, támogatók közreműködése
nélkül a „műsorunk” nem jönne létre. Rengeteg
helyről kapunk felajánlásokat, anyagi-és eszköz-
támogatásokat, a fesztiválon önkéntesek, civil
szervezetek, egyesületek több napon keresztül
dolgoznak a sikerért. Nagyon hálásak vagyunk
ezért minden segítőnknek, támogatónknak! 
Találkozzunk augusztus 6-án, a X. Jubileumi
Szufla Futófesztiválon! (Cím: Szigethalom,
Rákóczi Ferenc utca 147.)
A versenytávokra a www.szufla.hu oldalon
lehet jelentkezni, a nevezést leadni.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A Szufla Csapata

Végtelen futás
A szufla nem, csak a gulyás fogyott el – Ovisok a rajtnál
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Szigethalmi Híradó
HIRDETÉSEK



Rendőrök
gyerekszemmel

Kihirdették a „Szigetszentmiklósi rendőrök
gyerekszemmel” című gyermekrajz-pályázat
eredményét. A Szigetszentmiklósi Rendőrka-
pitányság a 2015/2016. tanévben már negye-
dik alkalommal hirdette meg az iskolarendőr
programban résztvevő oktatási intézmények-
nek a pályázatot, amelyre sok alkotás érke-
zett, egyéni és csapat kategóriában is. A rend-
őrkapitányság háromtagú zsűri bizottságának
döntése alapján választották ki a legjobb
rajzokat. 
Az ünnepélyes eredményhirdetésre a sziget-
szentmiklósi Páratlan Cukrászdában került sor. 
Az ORFK OBB által biztosított díjakat Szabó
József, Szigetszentmiklós város polgármestere
és dr. Csipler Norbert r. ezredes, kapitányság-
vezető adta át. 
A rendezvény meglepetéseként a díjazott
gyermekeket a polgármester úr vendégül
látta a cukrászdában egy kis üdítőre, fagyira,
süteményre. 
Szabó József megköszönte a gyermekek és a
rendőrkapitányság munkáját. Külön hangsú-
lyozta, hogy a város vezetőjeként a további-
akban is maximálisan támogatja a rendőrka-
pitányság ilyen és ehhez hasonló rendezvé-
nyeit. 
A beérkezett rajzok a rendőrkapitányság
épületében láthatók. 
A díjazott gyermekeknek szívből gratulálunk!

A nyertesek névsora: 
I-II. kategória: I. Ernszt Tímea (Szigetszent-
miklós, Bíró Lajos Ált. isk. 1/d), II. Gordos
Kiara (Szigetszentmiklós, Bíró Lajos Ált. isk.
2/d), III. Miklós Tímea (Szigethalom, Széche-
nyi István Ált. isk. 2/d).
III-IV.kategória: I. Farkas Emőke (Sziget-
szentmiklós, József Attila Ált. isk. 3/é), II.
Molnár Boróka (Szigetszentmiklós, József
Attila Ált. isk. 3/é), III. Rozmis Péter (Sziget-
szentmiklós, József Attila Ált. isk.).
Különdíj: Dian Csenge (Taksony Vezér Ált.
Isk. 4.o).

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: július 22. 
Megjelenés: augusztus eleje.

Hirdetések megrendelése, befizetése: Polgármesteri Hivatal pénztára, Kossuth L. u. 10.
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Szigethalmi Híradó

Idült kertrajongóknak

Betörők jártak a településen

Egyetleneim!
Bizony-bizony, ez a június ellátott minket
csapadékkal rendesen. Ennek, ahogy minden-
nek az életben, következményei vannak. Gyak-
rabban kell a füvet kaszálnunk, a gyomok is
összehangolt támadást indíthatnak ellenünk.
Az almaféléket és az őszibarackot meg kell
védenünk a gombabetegségektől, és még
sorolhatnám. Ne essünk pánikba! A prioritás-
nak megfelelően tevékenykedjünk!
A meteorológusok szerint a július viszont vad
kánikulával fog támadni. Vegyük fel pipado-
hány illatú szalmakalapunkat, azután ka land -
ra fel!
A szamócát ostorindáitól szabadítsuk meg. A
málna letermett vesszőit tőből vágjuk ki.
Akinek van szőlője, kötözze, akinek nincs,
semmiképpen se tegye. Almaféléinket védjük
a lisztharmattól.
Gondolkodjunk pozitívan, ne csak a munkát
lássuk. Szedjünk szép piros paradicsomot a
reggelinkhez. A korai kajszibarackfajtákat is
elkezdhetjük szüretelni. Általános szabály a
gyümölcsszüretnél, hogy a fogyasztásra alkal-
matlan, beteg gyümölcsöt is szedjük le, és a

hullottat is gyűjtsük össze, ezzel fertőzéseket
előzhetünk meg.
Az egyik kedvenc zöldségem, a karfiol követke-
zik. Termesztése annyiban macerás, hogy a
fiatal virágzatot meg kell védeni a fénytől, hogy
fehér maradjon. Én néhány nagyobb levelet
szoktam megtörni és a virág fölé hajtani, de
lehet a lombot is kötözni.
Aki vetett sárgadinnyét, úgy tudja meg, hogy
szedhető-é, ha finoman meghúzza a termésszá-
rat. Ha könnyen leválik, akkor érdemes
felszedni, hűtőbe helyezni, és kánikulai délutá-
nokon elfogyasztani. Ez a legnagyobb földi
örömök egyike.
Ha tényleg annyira meleg lesz, amint beszélik,
akkor a fiatal fáinkat, bokrainkat is öntözzük.  A
füvet, aki teheti, hajnalban, esetleg este.
Ha sok a termés gyümölcsfáinkon, támasszuk
alá az ágakat, nehogy letörjenek.
Szeretném látni, ahogy minden ház napos  abla-
kában kovászolódik az uborka. Javaslom,
próbálják ki a kovászolás technikáját gyalult
káposztával is. Ízleni fog!
Szép júliust kívánva, búcsúzik barátjuk:

Gyomkereső

Javuló statisztikai ada -
tok ról, a Juhász Gyula
utcai betörésekről s a
Szigethalmot térképező
bűnözőkről szóló men -
demondákról is nyilatko-
zik augusztusi számunk-
ban dr. Csipler Norbert
ezredes, a Szigetszent-

miklósi Rendőrkapitányság parancsnoka.
Addig is előzetesként: a szigethalmi weboldala-
kon terjedő hírek, miszerint gyanús kinézetű
alakok járják a település utcáit babakocsival,
illetve tűzifát árulva, miközben valójában feltér-
képezik a terepet, hogy hova lehet betörni, s
krétával jelölgetik a házakat, tévesek.

Mint a kapitányságvezető elmondta: a rendőr-
ségre is befutottak ilyen jelzések, s ezeket
minden esetben ellenőrizték. Sikerült is több
olyan emberrel egyeztetniük, aki érdemben
tudott nyilatkozni nekik a környéken élők
közül, s ennek is köszönhetően több személy
ellen intézkedtek, akiket részletesen elszámol-
tattak ott tartózkodásuk okáról, egyéb körül-
ményeikről. Mint kiderült, a hír alapjául szol-
gáló információk nem voltak kellően megala-
pozottak.
Csipler Norbert megerősítette: májusban három
házba is betörtek a Juhász Gyula utcában, illetve
más helyekre a településen, ezért több járőrt
vezényeltek a környékre.

V. z.

Szeremlei Csilla r. ftőrm.



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 igazol-
ható 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 térítés befizetése a hivatal házi-
pénztárában történik.
A támogatás igénylésének feltételei: 
1. a közzétett pályázati adatlap hiánytalan kitöltése,
mellékletek bemutatása 
2. az eb tartásának helye csak Szigethalom lehet
3. az eb tulajdonosa vagy tartója szigethalmi lakcím-
mel rendelkezzen 
4. pályázatot nyújthat be az eb tulajdonosa vagy
tartója, idős, beteg, mozgásában korlátozott pályázó
esetén a pályázó megbízottja (a megbízáshoz szüksé-
ges 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 háztartásban élők közössége
6. Egy háztartásból egy ebre nyújtható be pályázat.
Egy háztartásnak minősül az azonos lakcímre bejelen-
tett személyek közössége. 
A pályázat benyújtása: a kitöltött pályázati adatlap
mellé be kell mutatni a pályázó és a háztartásában élő
személyek 1 hónapnál nem régebbi jövedelemigazo-
lását 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 Hivatal 22.
szoba vagy út- és közterület-felügyelői szoba (udvari
kis épület) 
A pályázat elbírálása: a hiánytalanul kitöltött pályázat
és a hozzá tartozó mellékletek bemutatását követően
érkezési sorrendben folyamatosan történik az elbírá-

lás. A pályáztató a kérelmeket 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 befizetését 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 leadásával 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 oltá-
son kívüli orvosi vizsgálatra nem jogosít!
A polgármesteri hivatal folyamatosan kapcsolatot tart
a Szőrmók Állatorvosi Rendelővel ellenőrzés, egyezte-
tés céljából.
A pályázat időtartama: folyamatos, a rendelkezésre
álló pénzügyi keret erejéig
A pályázati nyomtatvány (adatlap) elérhető: a Sziget-
halmi Híradó júniusi számában, a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálatán, vagy letölthető a  honlapon, a
Lakosság - Hivatali közlemények - Pályázatok menü-
pont alatt.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet az alábbi
telefonszámon: polgármesteri hivatal, 06/24-403-
658/141m
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalma-
zásáról szóló 41/2010.(II.26.) kormányrendelet értel-
mében a 4 hónaposnál idősebb eb csak chippel megje-
lölve tartható. Veszettség elleni oltás csak chippel
rendelkező eb esetén lehetséges, melyről az állatorvos
az oltás előtt köteles meggyőződni.

Polgármesteri Hivatal

PÁLYÁZATI FELHIVÁS 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.



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 – meghatalmazott
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 szemé-
lyesen 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: ______________________________

___________________________ ___________________________

MEGHATALMAZÓ MEGHATALMAZOTT
olvasható aláírás olvasható aláírás

PÁLYÁZATI ADATLAP EBTARTÓK RÉSZÉRE
pályázat benyújtásához


