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A jókívánságok közlése a személyes kapcsolatban és a közéletben is egyaránt helyénvaló gesztus, különösen
az év első időszakában. Őszinte örömre és bizakodásra ad okot, ha a jókívánság nemcsak megszokásból
jövő, felszínes udvariaskodás, hanem mögötte a pozitív irányú változás reális reménysége áll. A 2016.
esztendő eseményeinek és objektív eredményeinek számbavétele – úgy gondolom – komoly referenciát és
alapot biztosít arra, hogy könnyelműség nélkül bízzunk Magyarország és térségünk további fejlődésében
és erősödésében, és e bizodalommal a szívünkben kívánjunk egymásnak boldog és sikerekben gazdag évet.

Tisztelt Szigethalmi Polgárok!

(folytatás a 4. oldalon) Boldog nőnapot!
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Bárkivel is beszélgetek a városban, két téma
mindig szóba kerül. Az egyik a rendetlen, szeme-
tes utcák, a másik az utakon megálló csapadék-
víz. Úgy gondolom, hogy ez a két probléma az,
amit az önkormányzat a lakosság közreműkö-
dése és a szabályokat betartó magatartása
nélkül, sajnos, soha nem fog megoldani.
Néhány évvel ezelőtt a Sziget Néptánc együttes
Ajakon vendégeskedett a Lakodalmas napokon.
Engem is meghívtak, hogy nézzem meg a
rendezvényt. A meghívást elfogadva, a falu
lakóival és a vendégekkel együtt sétáltam a
lakodalmas menetben. Hogy ne legyek egyedül,
és minél többet megtudhassak a településről,
az ottani alpolgármester kísért végig. Alpol-
gármester úr nem a falu szülöttje volt, hanem
odanősült. Miután megjegyeztem, hogy
mennyire rendezettek a porták, elmesélte,
hogy amikor ő ide költözött, a szokásos temp-
lomba menet előtti rendrakást magára vállalta.
Kiment az utcára, és a telek előtt lévő homokos
részen összegereblyézett, és rendbe tette az
árkot is. Amikor elkészült, újdonsült hitvese, aki
helybéli volt, kiment és megnézte a munkáját.
– Jaj, hát mit csináltál? Nem jó irányba gereb-
lyéztél. Újra kell kezdeni, ez így nem maradhat!
– mondta a fiatalasszony. 
Mind a ketten jót nevettünk rajta, de alpolgár-
mester úr egy életre megtanulta, mit hogyan
kell csinálni.
Szigethalmon ennyire szigorú szabályok nincse-
nek. De a feladat itt is az ingatlantulajdonosoké.
Tudom, mindenki fáradt, ideges, rengeteg dolga

van, de ha egy kis időt nem szánunk rá, akkor
más nem fogja helyettünk megcsinálni. Milyen
feladatokat kellene az ingatlan előtt elvégezni?
Ha van járda, akkor annak tisztántartását, sepré-
sét. A növények gondozását és a fű lenyírását.
A szemét összeszedését. Az árkok karbantartá-
sát és a víz lefolyásának rendezését. A fák, cser-
jék metszését, hogy alatta, mellette el lehessen
menni. Tisztában vagyok vele, hogy ez mind
munka és időigényes tevékenység. De ha
mindenki csak ezeket megtenné, máris tisztább
és rendezettebb lenne környezetünk és ezzel
együtt városunk is. 
Tudom, hogy a járdán, árkokban legtöbbször
nem a saját szemetünket szedjük vagy takarít-
juk össze. Többségében nem az szemetel az
utcán, aki ott lakik, de sajnos, ezt a küzdelmet
nekünk kell végigvinni. Hamarosan itt a tavasz,
és ilyenkor a kertekben elindul a tavaszi nagy-
takarítás. Kérem, végezzük el ezt a tavaszi
nagytakarítást a telkünk előtt is! Szigethalmon
is van erre jó hagyomány. A Dunaszigeten,
minden március 15-én az ott lakók megszerve-
zik a közterületek tavaszi nagytakarítását.
Kérem, kövessük példájukat! Nem az a fontos,
hogy pont ezen a napon tegyük meg, de
március valamelyik hétvégéjén szánjunk rá egy
napot. Én március 25-re tervezem saját környe-
zetem nagytakarítási munkáját.
Másik állandó problémánk a csapadékvíz. Itt a
szabályszegők kétféleképpen keserítik meg
mindannyiunk életét. Az egyik, hogy a lakóhá-
zak tetején vagy a telken keletkező csapadék-

vizet kivezetik az utcára. A másik pedig, hogy a
csapadékvizet bevezetik a szennyvízcsatorna
rendszerbe. Mind a kettő tilos, és hatósági eljá-
rást von maga után. Telken belül a tulajdonos
kötelessége záportározót vagy csapadékvíz-
szikkasztót létrehozni.
A csapadékvíz-szikkasztót úgy kell méretezni,
hogy 100 m2 tetőfelületre körülbelül 4 m3 szik-
kasztó-tározót kell figyelembe venni. A tározó
gödröket úgy kell kialakítani, hogy a kiásott
gödröt kaviccsal vagy kőzúzalékkal ki kell
tölteni, hogy a gödör oldalfala meg legyen
támasztva. Nagyon fontos, hogy a kavics tetejét
fóliával takarjuk le, hogy a felső 40 cm vastag
földtömeg ne mosódjon be a kavics közé. A
szikkasztót az épülettől minimum 5 m-re kell
telepíteni.
Azok pedig, akik a szennyvízhálózatba kötik be
a csapadékcsatornát, több százezer forintos
bírságra számíthatnak, mert ezzel a tevékeny-
séggel súlyosan veszélyeztetik a szennyvízrend-
szer biztonságos üzemeltetését. Kérek minden-
kit, aki ilyet tett korábban, ezt minél előbb szün-
tesse meg, mert ha a tavaszi ellenőrzések során
derül ki, büntetést von maga után.
Azt gondolom, hogy ha odafigyelnénk egy kicsit
másokra, elvégeznénk a kötelező feladatainkat
és nem másoktól várnánk a megoldásokat,
akkor mindannyian sokkal jobban éreznénk
magunkat lakókörnyezetünkben. Ráadásul az
így felszabaduló települési erőforrásokat más
problémák megoldására is tudnánk fordítani.

Fáki László polgármester

Rend és csapadék

Február 13-án, hétfőn 18 órára hirdette meg a
képviselő-testület az idei közmeghallgatást. Az
előző évektől eltérően kicsit többen jelentek
meg, 30-40 érdekelt hallgatta végig a polgár-
mester beszámolóját a 2016. évvel kapcsolatban
és a 2017 éves költségvetésről. A beszámoló
természetesen kitért a tavalyi év legfontosabb
témájára, a Volánbusz pályaudvarnál létesítendő
gyalogátkelőre. Mindezek után részletezte a
2016-os év legfontosabb beruházásait:

• Tetőfelújítások (Óvoda, Szeni, VSZK)
• VSZK nyílászáró csere
• Jókai téri játszótér építése
• Útfelújítások (Dobó I., Babits, Dob, Fogoly,

Piac, Rákóczi, Szabadság)
• Térfigyelő kamera rendszer
• Könyvtári beruházás
• Laktanya raktár felújítás
• Konyha felújítás

Ezt követően a 2017-es év tervei következtek:
• Szabadkai utca felújítása
• Mű úti gyalogátkelő

• Járda pályázat kiírása
• Széchenyi Iskola felújítása
• Útfelújítások (József Attila utca, Mátyás

utca, Határ utca)
• Duna-parti sétány, közösségi stég
• Könyvtári beruházás folytatása
• Csapadékvíz szikkasztása a Kossuth Lajos

utca és a József Attila utca sarkán
• További játszótéri beruházások

Mindezek után ismertették a város 2017. évi
költségvetését, melynek főösszege: 1 890758361
Ft. A legnagyobb kiadás a kb. 298 dolgozó bére

(óvónők, szociális munkások, konyhások stb.) és
az üzemeltetési kiadások (rezsik, eszközök,
alapanyagok). Fejlesztésekre, beruházásra nagy-
ságrendileg 150 milliós keret áll majd rendelke-
zésre.
Ezután a jelenlévők kérdezhették a képviselő-
ket, elmondhatták észrevételeiket vagy javasla-
tokat tehettek. Az elhangzott kérdések többsé-
gében olyan problémákat jeleztek, amelyek
egyénileg oldhatóak csak meg, vagy olyanokat,
amelyek általános társadalmi problémákat
vetnek fel. Ezek a problémák sajnos helyben
nem oldhatóak meg, és elsősorban az emberek
gondolkodásának kellene megváltoznia ehhez.
Talán a legérdekesebb javaslat, amit már a
polgármester úr is említett korábban, a Dunasor
Szabadkai utcáig történő további egyirányúsí-
tásáról szólt. Ehhez kivezetésként a Szabadság
utca egyirányúsítása is társulna.
Az esemény teljes egészében visszanézhető a
http://onkormanyzati.tv/szigethalom/2017_
februar_13/ linken, az interneten.

Közmeghallgatás 2017
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Szigethalom Város önkormányzatának 2017. évi
költségvetését tárgyalta januári ülésén elsőként
Szigethalom Város Képviselő-testülete, melynek
keretében jóváhagyták a 2018-2020. évekre
vonatkozó saját bevételek és adósságot keletkez-
tető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
tervezett összegeit. Megalkották a 2017. évi költ-
ségvetési rendeletet, valamint az átmeneti likvi-
ditás biztosítása céljából 50 000 000Ft összegű,
naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelke-
ret-szerződés megkötéséhez is hozzájárultak a
képviselők.
Ezt követően egy új (3. számú) fogászati alapellá-
tási körzet kialakításáról született döntés, azzal a
kikötéssel, hogy a gyógyító-megelőző egészség-
ügyi alapellátás körében, a fogorvosi szolgálat
működtetésére a „Dr. Toldi Dental Bt.-vel (képvi-
selő: dr. Váczi orsolya) előszerződést köt a város.
A Szigethalmi Polgármesteri Hivatal és az önkor-
mányzati intézmények között munka- és feladat-
megosztási megállapodás megkötése szükséges,
ami a gazdálkodási feladatok ellátására vonatko-
zóan határozza meg a felek jogait és kötelezett-
ségeit. Ezek jóváhagyása a Nebuló Közétkeztetési
Intézmény, a Szigethalom Egyesített Népjóléti
Intézmény, a Városi Szabadidőközpont, a Hegedüs
Géza Városi Könyvtár, a Szigethalmi Négyszínvi-
rág Óvoda, valamint a Nobilis Humán Szolgáltató
vonatkozásában megtörtént.
A következő napirendi pontokban a Városi
Szabadidőközpont, a Nebuló Közétkeztetési
Intézmény, a Nobilis Humán Szolgáltató, valamint
a Szigethalmi Szent István általános Iskola fejlesz-
téséért Közalapítvány alapító okiratainak módo-
sításait fogadták el.
Ezek után két rendeletmódosítás következett. A
képviselő-testület feladatkörébe tartozó szociális
szolgáltatásokról szóló 17/2007.(X.30.) rendelet 3.
sz. mellékletének módosítása a Szigethalmi Egye-

sített Népjóléti Intézmények térítési díjainak válto-
zásáról, és a települési támogatások helyi szabá-
lyozásáról szóló 6/2015. (II.27.) rendelet megalko-
tása, mely az egyszeri gyógyszertámogatás pénz-
beli átalakítását tartalmazza. A rendeletek
Szigethalom Város honlapján, valamint a Hegedüs
Géza Városi Könyvtárban megtekinthetők.
A Szabadkai utca felújítására vonatkozóan arról
született döntés, hogy a Nefelejcs és Szabadság
utca közötti szakaszon (2+152-2+906,5 km sz.
között) elvégzendő útburkolat felújítási és csapa-
dékvíz-elvezetési munkálatokra a Gesztorház Bt.
közreműködésével nemzeti eljárásrendben lefoly-
tatandó, nyílt közbeszerzési eljárás indul. Az eljá-
rásban a Soltút Útépítő, Fenntartó és Kereske-
delmi Kft.; a Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft.;
a B-Invenció Bt.; valamint a Vitép ’95 Kft. vesz
részt. A közbeszerzési bírálóbizottságba eseti
jelleggel az INNo-VIT ’98 Ipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt. alkalmazásában álló Bartek
Istvánt kérik fel.
A következő napirendben a képviselők támogat-
ták, hogy a Pest Megyei önkormányzat által kiírt
„önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd
burkolattal történő kiépítésének, felújításának és
korszerűsítésének támogatására Pest megye
területén” tárgyú pályázaton, 77.181.022,- Ft
tervezett kivitelezési költséggel nyújtanak be
pályázatot a következő útszakaszok felújítására:
Szigethalom József Attila utca (Kossuth Lajos u.
– Petőfi u. közötti szakasz; Hrsz.: 2028), Határ
utca (Béke u. – Petőfi u. közötti szakasz; Hrsz.: 1),
Mátyás utca (Piac u. - Erdő u. közötti szakasz;
Hrsz.: 397/1). Ezzel egyidejűleg a benyújtott pályá-
zathoz szükséges önrészt, 3.859.051,- Ft-ot, mint
saját forrást az önkormányzat 2017. évi költség-
vetésében elkülönítetten biztosítja. Emellett a
felújított útszakaszok üzemeltetésére, fenntartá-
sára a kivitelezést követő 5 évben, a költségve-

tésében szintén elkülönített forrást biztosít. A
felújítás során, a kivitelezési munkálatok szaksze-
rűségének biztosítása érdekében a megfelelő
jogosultságokkal rendelkező műszaki ellenőrt
alkalmaznak az INNo-VIT ’98 Ipari Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt. alkalmazásában álló Bartek
István személyében.
A két ülés között történt eseményekről, valamint
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztatást megelőzően – jogszabály-
változás miatt – jóváhagyták Fáki László polgár-
mester illetményét. A magyar országgyűlés 2016.
év végén új törvényt hozott a polgármesterek
illetményéről és tiszteletdíjáról. A törvény pontos
összegben határozza meg a különböző nagyságú
településeken a polgármester fizetését. A képvi-
selő-testületnek ilyenkor nincs más lehetősége,
mint a törvényt betartva dönteni. Ezek alapján
2017. január 1. napjától a polgármester fizetését
698.000,- Ft/hó összegben határozta meg, költ-
ségátalányát az illetménye 15%-ában. Továbbá dr.
Schuller Gábor Józsefné társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 1-től
bruttó 314.100,- Ft/hó összegben, költségtérítését
pedig a tiszteletdíja 15%-ában állapították meg.
Az alpolgármester ezt követően bejelentette,
hogy bruttó tiszteletdíjából 64.100,- Ft összegről
lemond. 
A soron következő pénzügyi és fejlesztési bizott-
ság ülésének időpontja: március 21-e 18 óra.
A soron következő humánpolitikai és népjóléti
bizottság ülésének időpontja: március 23-a 18 óra.
A soron következő képviselő-testületi ülés
időpontja: március 28-a 18 óra.
Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Szigethalmi
Polgármesteri Hivatal díszterem.
Az üléseket élőben nézheti, illetve a későbbiek-
ben is megtekintheti a www.onkormanyzati.tv
honlapon.

Emelték a polgármester(ek) illetményét

Szigethalom város önkormányzata a tavalyi év
végén szerette volna megvalósítani a Volánbusz
pályaudvar megközelítését elősegítő gyalogátke-
lőhelyet. Azonban mire a projekthez hozzákezd-
hettünk volna, a téli útüzemeltetés miatt a közút
kezelőjétől sajnos nem kaptuk meg a munkakez-
dési engedélyt.
A műszaki ellenőrök a munkaterület átadásának
céljából február 22-re hívták össze a kivitelezésben
érdekelt feleket. Reméljük, hogy mire ezeket a
sorokat olvassák, ha először még csak az út felü-
letén kívül is, de elindulnak a munkák. Az útpályát
március 15-tel veheti igénybe a kivitelező. Ekkortól
számított 60 napon belül kell elkészülnie a munká-
val. A munkálatok biztosan útforgalmi fennakadá-
sokat fognak okozni, ezért kérjük mindenki türel-
mét és megértését!

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató a gyalogátkelő projektről
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Hosszú volt az elmúlt tél. Hosszú, nagyon hideg és
sötét. Amikor ezeket a gondolatokat írom, Sziget-
halom egyik felén még hóban járunk, roskadoznak
a faágak a hó súlya alatt, míg a másik oldalon
nyoma sincs a fehérségnek.
Már mindenki várja a napsütést, a melegséget. A
téli időszak bezártsága időt ad a felkészülésre, a
tervezésre szűkebb és tágabb környezetünkben
egyaránt. otthon megtervezzük a ház körüli
munkákat: felújítás, kertrendezés, stb.
Így van ezzel a város vezetése is. Több, korábban
eldöntött munka fejeződik be hamarosan, és újak
is indulnak. Biztosan elkészül a zebra Gyártelepen,
felújítjuk a Szabadkai utca Nefelejcs és Szabadság
utcák közötti szakaszát.
A novemberben megrendezett városi bál 880 ezer
forintos tiszta bevételét a Duna-parti sétány felújí-
tására fordítjuk. Ezt az összeget kiegészíti a koráb-
ban pályázat útján értékesített stégekből szár-
mazó bevétel, valamint a város költségvetéséből
meghatározott összeg is. A felújítás részeként már
a napokban elkészült a közösségi stég, mely egye-
dülálló a környéken. Több dologgal kiegészülve,
reményeink szerint május elsején vehetik birtokba
a látogatók.
Azonban sokan már előre féltik a Duna-parti
sétányt a vandáloktól, a felelőtlen emberektől.
Nagyon bízunk benne, hogy nem lesz igazuk és
mindenki rendeltetésének megfelelően veszi

igénybe a stéget és környékét majd: napozik, olvas,
leül a barátokkal egy üdítőre, vagy csak gyönyör-
ködik a Dunában. 
Minden megvalósult beruházás, felújítás sok
pénzbe kerül, melyet mi fizetünk közvetve vagy
közvetlenül. Ha otthon beruházunk valamibe, akkor
nagyon vigyázunk rá. Miért nem becsüljük meg
tágabb otthonunk, a város értékeit is ugyanúgy?
Folyamatos a rongálás a városban: rendszeresen
törik össze erős emberek a közlekedést segítő
tükröket; döntik ki, forgatják el a közlekedési táblá-
kat, szaggatják le az utcanévtáblákat. Mindenki tud
példákat sorolni ezeken az eseteken kívül is. Nagy
segítséget jelentenek a közterületen elhelyezett
kamerák, melyek felvételei alapján beazonosítha-
tók az elkövetők. 
A közösségi oldalakon napi szinten megjelennek
rongálásokról fényképek kommentárokkal, kérdé-
sekkel kísérve: hol vannak a közterület-felügyelők,
polgárőrök, a képviselők, a polgármester, a hivatali
dolgozók? Visszakérdezhetek? Hol vannak az
emberek, akik a bajt észreveszik? A Szigethalmi
Polgárőr Egyesület folyamatosan várja soraiba az
önkénteseket, ahol megfelelő jogosítványokkal
felruházva intézkedhetnek a randalírozókkal szem-
ben. Csak picit kellene akarni, rászánva némi
szabadidőt, és máris tettünk valamit városunkért. 

Dr. Schuller Gáborné
alpolgármester

Mindennapi életünk

Ő az, aki mindig moso-
lyog, aki mindig ott van
mindenütt, mindig
segít. Sziklavári
Sándorné, mindenki
Marcsija sok év óta

segíti családjával a város közösségi életét. 
1989-ben költöztek férjével és gyermekeivel Sziget-
halomra. Hamar otthonra találtak, beilleszkedve a
település közösségi életébe. Vállalkozóként termé-
szetes volt, hogy az elsők között alakult civil szer-
vezetek egyikében – a Szigethalmi Vállalkozók
Szervezetében – vállalt oroszlánrészt. Szervezte a
rendezvényeket, mozgósította a tagokat. A szüreti
felvonulás hosszú éveken keresztül elképzelhetetlen
volt nélküle. 
Nevéhez fűződik a december elején, a Gyermek-
barátok Szervezetével közösen rendezett „Kakaó-
parti”. Marcsi bevallása szerint „hatalmas élmény
látni a gyerekek örömteli arcát, csillogó szemét”,
és az már csak plusz élmény, hogy adhat a gyere-
keknek.
És ez az, ami messze kiemeli szerény alakját, és
példaként emeljük magunk elé: önzetlenül adni,
tenni a jó ügyekért.
Ahogy múltak az évek, úgy szaporodtak a civil szer-
vezetek, és Marcsi férjével együtt mindenhova
szívesen ment segíteni, ahol hozzátehettek valamit
a közösség működéséhez. Így lettek oszlopos tagjai
a Sziget Néptánc Egyesületnek, a Szigethalmi Telje-
sítmény Túrázók Egyesületének hosszú éveken át.

Tevékenységüket Szigethalom Városa 2008-ban
„Közösségi életért” díjjal ismerte el.
A TE tagjai közül néhány hölgy új formációt terem-
tett a maga számára. Marcsi vezetésével 2014-ben
megalakították az öTyE klubot, amelynek már 10
tagja van, és ahol semmi nem kötelező. Mindenki
saját lehetősége, kedve szerint vesz részt a klub
életében. És mégis: soha nem fordult elő, hogy
kevesen lettek volna egy-egy rendezvényen. 
A TE túráin, főzés mellett, egyre több helyre kezd-
ték hívni az asszonyokat.  Ha kell, csörögefánkot és
palacsintát sütnek, paprikás krumplit, gulyáslevest
főznek. A Helytörténeti Gyűjteményben nem jöhet
létre úgy program, hogy Marcsi vezetésével ne
lennének ott a klub tagjai.
Az évek során a mennyiségek is nagymértékben
emelkedtek. A Szufla 700 versenyzőjének ebédet
főzni, a Gasztrofesztivál több ezer résztvevőjének
lapcsánkát sütni, pestiesen szólva, „nem éppen
kispályás műsor”.  De Marcsi megszervezi, levezényli,
mesteri fokon kezelve a váratlan helyzeteket is.
A közösségi élet mellett családja is teljes embert
tudhat maga mellett, akikért mindent megtesz, és
akik támaszként állnak a háta mögött. Nyugdíjas-
ként élhetné a saját életét nyugodtan, békésen. De
az nem ő lenne! Fontos számára a közösségi lét, a
segítségnyújtás, a rászorulók támogatása. 
Amikor megköszönjük eddigi munkáját, „önző
módon” csak azt kívánjuk: maradjon meg sokáig a
városnak, az embereknek!

-sche-

A hónap embere

Meggyőződésem, hogy az elmúlt esztendő
kormányzati intézkedései – amelyek egy része az
idei évtől lép életbe – egy olyan komplex program
részét képezik, amely nemcsak radikálisan, de
hosszútávon képes a bérből és fizetésből élő polgá-
rok, a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a
nemzetgazdaság egyik fontos pillérét jelentő
külföldi befektetések gyarapodását és fejlődését
szolgálni. Az elmúlt időszakban a családi adóked-
vezmények, az otthonteremtési támogatások a
korábbinál is szélesebb körben és nagyobb mérték-
ben segítették a fiatal családok boldogulását, amely
hatása a demográfiai mutatók pozitív alakulásában
is érezhető. A minimálbér jelentős emelésével
komoly lépést tettünk meg abba az irányba, hogy
hazánkban a munka visszanyerje méltó megbecsü-
lését, és mindazok számára, akik készek és képesek
értékteremtő munkát végezni, a tisztes megélhetés
magától értetődő, az életszínvonal folyamatos
növekedése pedig valós perspektíva legyen. Emlí-
tésre méltó továbbá, hogy nemcsak a versenyszfé-
rában tapasztalható és várható a reálbérek emelke-
dése, hanem a pedagógusok, egészégügyi dolgo-
zók, rendvédelmi szervek tagjainak és egyéb
közalkalmazásban állók jövedelme tekintetében
realizáltunk régen várt és megérdemelt növekedést,
amely tendencia a jövőben is kiemelt helyet foglal
el a kormányzati célkitűzésekben. Fontos megemlí-
teni még a munkáltatókat terhelő járulék jelentős
csökkentését, amely a minimálbér és garantált
bérminimum emeléséhez nyújt komoly segítséget a
vállalkozásoknak. Térségünk sikereként értékelhető,
hogy hosszú évek kitartó munkájának köszönhe-
tően – az EU-s pályázatok Pest megyei hiányára
tekintettel – több milliárdos kormányzati forrásból
pályázhatnak jelenleg is önkormányzatok útfelújí-
tásra, a kis- és középvállalkozások pedig telephely-
fejlesztésre. 
Képviselőként mindig örömmel tölt el, ha azt
tapasztalom, hogy egy önkormányzat képes célja
elérése érdekében a külső forrásteremtési lehető-
ségeket is kiaknázni, és azokkal megfontoltan és
hatékonyan élni. Jól példázza ezt a szigethalmi
polgárok jelentős részét érintő – reményeim szerint
idén megvalósuló – fejlesztés, nevezetesen a
Szabadkai utca utolsó szakaszának felújítására
elnyert állami forrásból biztosított támogatás. Kívá-
nom, és a továbbiakban is azon dolgozom majd,
hogy a szigethalmiak áldozathozatala és erőfeszí-
tése, kiegészülve a központi költségvetés nyújtotta
lehetőségekkel, az elkövetkező években is látványos
fejlődést hozzanak e településnek.
Fenti, közel sem teljes körű összefoglalásból is jól
látszik, hogy – a hazai és nemzetközi kommuniká-
ciós erőfeszítések ellenére – a magyarok összefo-
gásának és kemény munkájának köszönhetően a
2016. év komoly pozitív változást hozott Magyaror-
szágnak, és okkal bízhatunk abban, hogy az idei év
is a fejlődés és erősödés lehetőségét hordozza
magában. 
Minden szigethalmi polgárnak továbbra is állok
rendelkezésére ismert elérhetőségeimen.

Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő

(folytatás az 1. oldalról)
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Tisztelt lakosok! Tájékoztatjuk önöket, hogy az első féléves helyi adók (építményadók, telek-
adó, magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó, helyi iparűzési adóelőleg) befi-
zetésének határideje 2017. március 16-a. A 2016. évi talajterhelési díj bevallásának és megfi-
zetésének határideje 2017. március 31.

Tisztelt szigethalmi egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok!
Tájékoztatjuk önöket, hogy a 2016. évi helyi iparűzési adóbevallások benyújtási határideje 2017.
május 31.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a bevallás benyújtásának elmulasztása bírságot von maga után.
A bevalláshoz szükséges elektronikusan kitölthető adónyomtatványok a következő helyről letölt-
hetők: www.szigethalom.hu 

A honlapon az elérési útvonal a következő:  www.szigethalom.hu --> Dokumentumok --> Adóügyek
--> Letölthető nyomtatványok vagy online kitölthető nyomtatványok

Adókötelezettséggel kapcsolatos változások bejelentése (adótárgy megszerzése, elide-
genítése, vagyoni értékű jog megszerzése, vállalkozás indítása, megszüntetése, személyi
adatokban történt változás, és minden olyan körülmény, amely az adózásra kihat) a válto-
zás időpontjától számított 15 napon belül kötelező az önkormányzati adóhatósághoz!
Amennyiben kérdése van, ügyfélfogadási időben forduljon az adóiroda munkatársaihoz.

Ügyfélfogadás ideje Adóiroda elérhetősége:
Hétfő: 8-12; 13-18 óra (24-403-657/115) építmény, telek, kommunális adó
Szerda: 8-12; 13-16 óra (24-403-657/116) iparűzési adó
Péntek: 8-11.30 óra (24-403-657/129) talajterhelési díj, idegenforg. adó

(24-403-657/133) gépjárműadó, helyi jövedéki adó

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Adóhatósági tájékoztató 

2017-től az adómentesség az egyéb fogyaté-
kossággal élők gépjárműveire is kiterjed.
A 2016. évben hatályos gépjárműadóról szóló 1991.
évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Gjt.) szabálya
alapján a súlyos mozgáskorlátozott magánszemély,
a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, valamint a
cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló
súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rend-
szeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő,
mint adóalany egy darab – 100 kW teljesítményt el
nem érő – személygépkocsija után évente 13 000
forint adókedvezményre jogosult. 
2017-től a mentességre jogosultak köre kibő-
vül az egyéb fogyatékossággal élő szemé-
lyekre is (pl: autista, látás-, hallássérült). Ezen
felül a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb
fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szál-
lító – vele közös háztartásban élő közeli hozzá-
tartozó – adóalany a mentességre akkor is jogo-
sulttá válik, ha a súlyos mozgáskorlátozott, egyéb
fogyatékossággal élő személy nem áll cselekvő-
képességet korlátozó gondnokság alatt és nem
kiskorú. 
Az új mentességi szabállyal változott a súlyos
mozgáskorlátozott, egyéb fogyatékossággal élő
személy fogalma. Eszerint a Gjt. alkalmazásában a
súlyos mozgáskorlátozott, egyéb fogyatékos-
sággal élő személy az, aki a súlyos mozgáskor-
látozott személyek közlekedési kedvezménye-
iről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm.rendeletben
meghatározott állapota miatt ilyen személy-
nek minősül, és ezt a tényt az ott meghatáro-
zott szakvélemény igazolja.

Azok az adózók, akik a 2017. évre vonatkozóan a
fentebb említett jogcímen gépjárműadó kedvez-
ményt/mentességet kívánnak érvényesíteni, azt az
„EGER1770 MENT” számú Gépjárműadó bevallási
nyomtatványon tehetik meg.
Környezetkímélő gépkocsinak minősülő gép -
jár művek adómentességéről:
a Gjt. 18. § 9. pontja a környezetkímélő gépkocsi
fogalmának meghatározásánál visszautal a közúti
járművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendelet 2015. július 1-jén hatályos 2. § (6)
bekezdésére. Ez utóbbi jogszabályhely szerint ugyanis
környezetkímélő gépkocsinak a tisztán elektro-
mos, a külső töltésű (plug-in) hibrid elektromos,
a növelt hatótávolságú hibrid elektromos
gépjármű, valamint a nulla emissziós (hidrogén-
cellás) gépkocsi minősül, e gépjárművek
környezetvédelmi osztálya „5E”, „5P”, „5N”
vagy „5Z”, míg rendszámtáblájuk színe zöld.
Ugyancsak az 5-ös környezetvédelmi osztályba

tartozik a kettős vagy vegyes üzemű (pl. full hibrid)
gépjármű is, ez azonban nem tekinthető a Gjt. és a
KöHÉM rendelet alkalmazásában környezetkímélő
gépkocsinak. Ebből következően a csak 5-ös
környezetvédelmi osztályú gépjárművek után
adómentesség nem jár.
A gépjárműadó-mentesség 2017. évtől nem
minősül de minimis támogatásnak.
A Gjt. 2016. évben hatályos szabálya értelmében a
környezetkímélő személygépkocsi gépjárműadó-
mentessége csekély összegű (de minimis) támoga-
tásnak minősült. Ezen adóelőny összegéhez képest

ugyanakkor aránytalanul magas az annak érvénye-
sítésével összefüggő adminisztrációs teher, mind a
jogalanyok, mind pedig az adóhatóság számára.
Erre tekintettel a de minimis minősítésre utaló
jogszabályhelyet, azaz a Gjt. 21. §-át, 2017.
január 1-től hatályon kívül helyezik.
Speciális adóalanyi tényállás az üzembentartó
adóalany halála, megszűnése esetén:
a Gjt. 2016. évben hatályos szabálya szerint az adó -
alany halála, megszűnése esetén az elhalálozás,
megszűnés évét követő év első napjától az a
személy tekinthető adóalanynak, akit tulajdonos-
ként a járműnyilvántartásban elsőként bejegyeztek,
feltéve, hogy a járműnyilvántartásban még mindig
az elhunyt, megszűnt személy szerepelt tulajdonos-
ként. Ezen tényállás azonban nem rendezi azt az
esetet, amikor az üzembentartó adóalany halála,
megszűnése esetén a közlekedési igazgatási ható-
ság (járási hivatal) nem jegyez be új üzembentartót
a járműnyilvántartásba (mivel a tulajdonos még
létező személy.) 
2017-től a vonatkozó jogszabályhely kiegészül
egy új adóalanyi tényállással, eszerint az
üzembentartó adóalany halála, megszűnése
esetén a járműnyilvántartásban a halál,
megszűnés napján tulajdonosként szereplő
személy minősül adóalanynak az elhalálozás,
megszűnés évét követő év első napjától,
feltéve, hogy a járműnyilvántartásba nem
jegyeztek be változásként más tulajdonost,
illetve üzembentartót.

Szigethalom Város önkormányzati 
Adóhatósága

Változások a gépjárműadóban

Márciusi 
szemétszállítás

Tisztelt szigethalmi lakosok! Ezúton szeretnénk tájékoz-
tatni önöket, hogy az Aries Nonprofit Kft. kommunális
egysége 2017-ben az ünnepnapra vonatkozó hulladék-
szállítási munkálatok elvégzését mely napra ütemezi át.
Március 15. szerda munkaszüneti nap, ezért a szerdán
esedékes területekről március 18-án, szombaton visszük
el a hulladékot. 

***
A szelektív hulladék begyűjtését a cég az alábbiak szerint
ütemezi.
Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet és HDPE) és fém (üdítő
és sörös doboz) elszállítása: 9. hét március 1-3., 11. hét
március 13-18., 13. hét március 27-31. 
Szelektíven gyűjtött papír hulladék elszállítása: 10. hét
március 6– 10.
Zöldhulladék begyűjtése: március 31-én, pénteken 14-17
óra között a Rákóczi u. 147. sz. alatt található Egyesített
Népjóléti Intézménynél (egykori laktanya területén) kihe-
lyezett konténerekbe vagy hulladékgyűjtő célgépekben
díjmentesen elhelyezhető. A szolgáltatás igénybevételére
csak szigethalmi lakosok jogosultak, ezért lakcímkártyáját
kérni fogják.

Aries KFT.
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A Városi Szabadidőközpont Szigethalom arcai
címmel fotópályázatot hirdet, melynek elsődleges
célja a fényképezés népszerűsítése, lehetőség
biztosítása a tehetséges alkotók műveinek nyilvá-
nos megjelenésére, fotós kapcsolatok elmélyítése.
A zsűri által elfogadott képeket kiállítjuk.

Részvételi feltételek:
A pályázaton csak amatőr fotósok, kizárólag
Szigethalom területén készült színes és fekete-
fehér fotókkal vehetnek részt. Egy pályázó maxi-
mum 6 képet küldhet be. A fotók elbírálását és a
díjak odaítélését a rendező által felkért zsűri végzi.
A zsűri a képeket külön-külön, tehát nem pályá-
zónként értékeli. Az elbírálásnál nem a témavá-
lasztás, hanem a kivitelezés, esztétikai megjelenés
és a képi megfogalmazás alapján döntenek. A
pályázaton külön értékelik a 12 –18 év közötti
korosztályosok pályaműveit.
A felvételek bármilyen digitális technikával,
bármilyen témában készülhetnek, de csak az
erkölcsileg nem kifogásolható, személyiségi
jogokat nem sértő felvételek fogadhatók el.
Utólagos képmódosító eljárások is megengedet-
tek. A képeket digitális formában kérjük
beküldeni. A felvételeket szerzői jog védi és a
szerzők tulajdonában maradnak, a képeket a

kiírók esetleges nagyításhoz, a város honlapján
való közzétételhez használják, illetve fenntartják
maguknak azt a jogot, hogy városmarketing
céljából felhasználhatják a szerző nevének
feltüntetésével. Nevezni a kitöltött nevezési
lappal lehet, amit a képekkel együtt kell bekül-
deni a nevezési határidőig. A pályaműveket a
rendezők nem küldik vissza a szerzőknek, azok
a kiírók archívumában maradnak. A pályázó a
jelentkezési lap aláírásával kijelenti, hogy a
pályázati kiírást elolvasta, annak feltételeit elfo-
gadja, rendelkezik a beküldött képek szerzői
jogával, hozzájárul személyes adatai rögzítésé-
hez és azoknak a pályázattal kapcsolatos nyilvá-
nosságra hozatalához. A szervezők a pályázókat
az elbírálás után emailben értesítik.
A beküldött fotók tartalmi és teljes jogi felelős-
sége a pályázót terheli.

Téma:
Kötetlen, bármilyen téma választható, ami Sziget-
halom területén készült időmegkötés nélkül.
Ajánlott témák: természet, tájkép, városkép,
hétköznapi életképek, városnap, rendezvények, 
sportesemény, stb.)
Beküldendő fájlok: Max 6 db, JPEG fájlformá-
tumban. A pályázatra beküldhető képek felbon-

tása minimum 5 megapixel lehet, a fájlok maxi-
mális mérete 5 Mb.
Minden kép fájlnevében kötőjellel elválasztva fel
kell tüntetni a kép sorszámát, a szerző nevét,
címét, és a korcsoportot (JR ifjúsági vagy SR
felnőtt). Például: 1 - Csin Csilla - Dunapart - SR
Emellett ki kell tölteni Word formátumban egy
nevezési lapot, amelyen fel kell tüntetni a szerző
nevét, címét, elérhetőségét és a képek fájlnevek-
kel megegyező felsorolását. 
Nevezési lap letölthető a www.vszk.eu honlap-
ról.
A pályaműveket és a helyesen kitöltött neve-
zési lapot az alábbi címre kérjük elküldeni:
info@vszk.eu
Minden pályázó a pályaművek és a nevezési lap
leadásával automatikusan elfogadja a pályázat
részvételi feltételeit.
Nevezési díj: nincs
Beküldési határidő: április 1.
Eredmény értesítés: április 25.
Kiállítás: május 1. - Duna-parti sétányon, nem
megfelelő időjárás esetén  május 13. - Helytörté-
neti Gyűjteményben (Szigethalom, Fiumei u. 48.)
Mindkét kategóriában az első 3 helyezett
díjazásban részesül.
Érdeklődés, információ: info@vszk.eu

Módosított fotópályázat felhívás

öNKoRMáNyZAT

Mammográfiás
rendelés

Intézetünk mammográfiás szakrendelése 2017.
január 01-től a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
szatellit állomásaként üzemel, így lehetőség
lesz a mammográfiás szűrővizsgálathoz
szükséges röntgenfelvételek elkészítésére
szakrendelésünkön.
A Ráckevei Kistérségben azon 45-65 év közötti
hölgyek, akik nem voltak még mammográfiás
szűrővizsgálaton, vagy akiknek utolsó mam -
mog ráfiás vizsgálata óta eltelt 2 év:
• névre szóló meghívólevelet kapnak a kórház-
tól, amelyben szerepel, hogy mikor és hogyan
tudnak (e-mailben, telefonon vagy személyesen)
időpontot egyeztetni intézetünk mammográfiás
osztályával,
• majd a meghívólevéllel az egyeztetett idő -
pontra érkező betegekről készült felvételeket a
szűrőállomás (Kistarcsa) leletezi.
• Amennyiben eltérést találnak, Kistarcsára
hívják be a pácienst további vizsgálatokra, és a
gondozást is ők végzik. 
Mammográfiás rendelésünk kistarcsai
meg hívólevél nélkül nem tud pácienst
fogadni a szűrővizsgálatokhoz szükséges
felvételek elkészítésére, erre nem alkalmas
a háziorvosi beutaló sem!

Szakorvosi Rendelőintézet 
Szigetszentmiklós Intézmény

Február 4. Rákellenes Világnap! Szinte már unalo-
mig ismertek az alábbi tények: a magyar népesség
egészségi állapota nem kielégítő. A teljes lakossá-
got tekintve a halálokok között a szív- és érbeteg-
ségek után a daganatos betegségek állnak a
második helyen, a halálozás mintegy negyedéért
felelősek.

A betegség miatt elvesztett életévek számát
tekintve ez az arány megfordul: a daganatos
betegségek miatt elvesztett életévek száma
mintegy duplája a szív-és érbetegségek miatt
elveszett életéveknek, mert a rák fiatalabb élet-
korban „öl”. 

Az orvostudomány mai állása szerint a betegség-
teher mérséklésére hosszú távon a betegség -
meg előzés, a halálozás mérséklésére közép- és
rövidtávon a szűrővizsgálat a legígéretesebb
stratégia. 

Betegségmegelőzés
• a dohányzás mellőzése
• zöldségben, gyümölcsben gazdag, zsírban

szegény táplálkozás
• rendszeres fizikai aktivitás (legalább napi 30

perces tempós gyaloglás),
• a túlsúly, az elhízás megelőzése/megszünte-

tése,
• az alkoholfogyasztás mellőzése vagy mértékle-

tes alkoholfogyasztás

Szűrővizsgálatok
• a népegészségügyi szűrővizsgálatok igénybevétele

- emlőszűrés: 45-65 éves nők kétévente 
- méhnyakszűrés: 25-65 éves nők legalább

háromévente 
- vastagbélszűrés: háziorvos segítségével

• testünk jelzéseinek észlelése, szükség esetén
orvoshoz fordulás

- az emlő, here, bőr önvizsgálata,
- a két héten túl is fennálló rendellenességek

orvosi kontrolljával (vérzés, váladékozás,
köhögés, széklet-, vizeletürítés jellegének
megváltozása)

• a háziorvos felkeresése legalább kétévente, még
panaszok és tünetek híján is.

A ráckevei és a szigetszentmiklósi járás lakosai
részére a Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelő-
intézet mammográfiás egységében 2017. január 1-
től lehetőség van a 45-65 év közötti nők szerve-
zett emlőszűrésére, ezzel kiváltva a kistarcsai Flór
Ferenc Kórházba való utazást a felvételkészítés-
hez. A szűrés a kórház által kiküldött meghívólevél
alapján vehető igénybe, a felvételek kiértékelését
szintén a kórház mammográfiás centruma végzi. 
Amennyiben nem kapta meg esedékes meghívó-
levelét, az alábbi telefonszámon érdeklődhet: 06-
1/465-3800/1823 mellék.
Forrás: www.antsz.hu

PMKH Ráckevei Járási Hivatal
Népegészségügyi osztály

Az egészségünk rajtunk is múlik!
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A Szigethalom Közösségi Biokert egy évvel
ezelőtt egy projekt keretében valósult meg,
amihez a földterületet Szigethalom önkormány-
zata biztosította, az anyagi támogatás pedig a
Knorr-Bremse Kft. külföldi alapítványán keresz-
tül érkezett. Néhány, de annál lelkesebb önkén-
tes kerttag kitartó munkájának eredménye,
hogy a napokban ünnepelhettük a kert egy éves
fennállását.

Egy város olyan, amilyenné az ott lakók építik.
A közösségi biokert remek példa arra, hogyan
járulhattunk hozzá Szigethalom értékeinek bőví-
téséhez. Aktív résztvevőként mi magunk
teremtjük meg saját környezetünket. Az álta-
lunk teremtett külső környezetünk ugyanakkor
óriási hatással van belső környezetünkre is.
Az önkéntes kerttagokat ez a motiváció vezeti
és nem a kényszer. Másképpen ez nem is
működhetne. Közösségi kerttagként a szabad-
időnket és a munkánkat adtuk hozzá.

Mit kapunk ezért? 
A kertészkedés türelemre, kitartásra, alázatra,
tiszteletre és felelősségvállalásra tanít. A
kertészkedés folyamat, aminek minden
mozzanatát végigkövetjük, és annak részesei
lehetünk. A természet közelsége megérinti a
lelket. Hozzájárul a napi stressz oldásához.
Közösséget hoz létre. Folyamatos sikerél-
ményt biztosít. 

Az elmúlt évben a kifogások helyett a megol-
dásokra fókuszáltunk. A rendelkezésre álló lehe-
tőségekkel megelégedve a célra koncentrálunk.
A küzdelem és a kitartás vitt előre a kert kiala-
kításának rögös útján. A 2900 m2 parlagon álló
terület pár hónap alatt életre kelt. A közösségi
kert kialakításával átszíneztük a teret. 
Az első évben is már megtelt a kamra fino-
mabbnál finomabb, és vegyszerek felhasználása
nélkül termelt egészséges, friss zöldségekkel és
gyümölcsökkel. 

Közösségi biokertünkben termett: batáta, burgo-
nya, répa, petrezselyem, paszternák, zeller, szár-
zeller, cékla, spenót, cukkini, rebarbara, mángold,
uborka, paradicsom, zöldbab, rukkola, különféle
saláták, paprika, kaliforniai paprika, csilipaprika,
málna, egres, hokkaido tök, nagydobosi sütőtök,
padlizsán, kukorica, napraforgó, fekete retek,
jégcsapretek, hagyma, hónapos retek, borsó.
Számtalan fűszer és gyógynövényünk is van,

mint levendula, majoránna, tárkony, borsikafű,
menta, oregánó, bazsalikom, snidling, zsázsa,
borágó, rozmaring, babér, kapor.
Szigethalom közösségi kertjének maroknyi
csapata óriási igyekezettel és küzdelemmel, de
határtalan örömmel és boldogsággal folytatja
munkáját.
önkéntes kerttagnak jelentkezés még lehet-
séges.
Szigethalom Közösségi Biokert elérhetősége:
kozossegikert.szigethalom@gmail.com.

Egy éves a közösségi biokert

öNKoRMáNyZAT
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Többszöri megjelenítés esetén az alapárból 10 % árengedmény!
Lapzárta: az újságban előzetesen megjelent időpont szerint!

Megjelenési idő: hónap eleje.
Hirdetés formátuma: szöveg (word), kép (jpg, gif)

A hirdetés szövegét az alábbi email címre kell küldeni: szigethalmihirado@gmail.com
A hirdetési díjat átutalással a 12001008-00201552-00100000 számú számlára kell teljesíteni,

vagy készpénzben a polgármesteri hivatal pénztárában lehet befizetni. 
Szigethalom, Kossuth L. utca 10.

Nyitvatartási idő: 
hétfő 8-12; 13-18, szerda 8-12; 13-16, péntek 8-12

MÉRET          NETTÓ ÁFA BRUTTÓ

I/1 50 000 Ft 13 500 Ft 63 500 Ft
I/2 26 000 Ft 7 020 Ft 33 020 Ft
I/4 15 600 Ft 4 212 Ft 19 812 Ft
I/8 8 800 Ft 2 376 Ft 11 176 Ft
I/16 5 400 Ft 1 458 Ft 6 858 Ft
I/32 2 800 Ft 756 Ft 3 556 Ft

Fogadóórák
Bóna Zoltán országgyűlési képviselő. Elérhetősé-
gei: Janzsó Zsuzsanna, kapcsolattartó. Levelezési
cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 10.
Tel.: 06/70 376-5956, e-mail: bona.zoltan@ parla-
ment.hu, janzso.zsuzsanna@ fidesz.hu, www.bona-
zoltan.hu
Fáki László polgármester. 13-án (hétfő) és április
3-án (hétfő) 14-18 óra között, előzetes bejelentke-
zés alapján. Bejelentkezni a 24-403-656, 101 vagy
134 mellék, vagy titkarsag@szigethalom.hu lehet.
Helyszíne: Polgármesteri Hivatal
Dr. Schuller Gáborné (összefogás Szigethalomért
Egyesület) 1. választókerület képviselője. Tel.: 06/70-
459-1664. E-mail: dr. schuller.gaborne@szigetha-
lom.hu . 13-án (hétfő) 13-15 óra között. Helyszíne:
Polgármesteri Hivatal, fsz. 25. szoba
Fabula Jánosné (összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 2. választókerület képviselője. Tel.: 06/70-334-
8916. E-mail: fabula.janosne@szigethalom.hu. 7-én
(kedd) 16:30 és 17:30 között. Helyszíne: Városi
Szabadidőközpont 
Hölgye Attila (összefogás Szigethalomért Egyesü-
let) 3. választókerület képviselője. Tel.: 06/70-315-
3524. E-mail: holgyea@gmail.com. Fogadó óra:
előzetes e-mailben vagy telefonon történő időpont-
egyeztetés alapján.
Blum Zoltán (összefogás Szigethalomért Egyesü-
let) 4. választókerület képviselője. Tel.: +36/30-688-
1384. E-mail: blum.zoltan@szigethalom.hu. Fogadó
óra: előzetes e-mailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.
Sztrapkó Norbert (összefogás Szigethalomért
Egyesület) 5. választókerület képviselője. Tel.:
+36/20-992-0114. E-mail: sztrapko@gmail.com
8-án (szerda) 18-19 óra között. Helyszíne: Széchenyi
u. 13. vendéglátóipari egység. Akinek nem megfelelő
az időpont, az telefonon vagy e-mailben tud kapcso-
latba lépni a képviselővel. 
Suhai-Réfi Tímea (összefogás Szigethalomért
Egyesület) 6. választókerület képviselője. Tel.:
+36/70-984-8827. 27-én (hétfő) 18.00-19.00 óra
között. Helyszíne: Szép ABC presszója 
Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP) 7. választókerület
képviselője. Tel.: 06/30-952-3346. E-mail:
molnars@pr.hu. Fogadó óra: a lakossági igények
gyors és haladéktalan orvoslásának elősegítése
érdekében előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.
Nagy Viktor (összefogás Szigethalomért Egyesü-
let) 8. választókerület képviselője. Tel.: 06/30-934-
0480. Fogadó óra: előzetes telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.
Ferenczi Edit Fidesz-KDNP. Tel.: 06/70-459-1772
E-mail: feed@pr.hu. Fogadó óra: előzetes e-mailben
vagy telefonon történő időpont-egyeztetés alapján.
Porkoláb Zoltán Fidesz-KDNP. Tel.: 06/70-452-
4694. E-mail: zporkolab@pr.hu. Fogadó óra: előze-
tes e-mailben vagy telefonon történő időpont-
egyeztetés alapján.
Bán Norbert Jobbik. Fogadó óra: hétfőtől pénte-
kig, előre egyeztetett időpontban a 06-70/360-
7024-es telefonszámon. Helyszín: 2315 Szigethalom,
Szabadkai utca 239.

Szeretetvendégség Szigethalmon
A Kereszténydemokrata Néppárt Szigethalmi
Szervezete és a Görögkatolikus Egyház január
28-án közös jótékonysági újévi ételosztást szer-
vezett, mely eseménynek a szigethalmi görög
katolikus templom adott helyet. Az ételosztást

a szigethalmi KDNP a korábbi évekhez képest
nem karácsony előtt, hanem januárban
rendezte meg. Ez az esemény évről-évre, lassan
már hagyománnyá válik Szigethalmon.
A szeretetvendégség a vártnál is jobban sike-
rült: a KDNP  tagjai által elkészített, több mint
500 db töltött káposzta, ami közel 120 adag
ételt jelentett,  mind elfogyott.
Az ételosztás teljes ideje alatt a szigetszentmik-
lósi görögkatolikus egyház is  képviselte magát,
amelynek tagjai a nagy hidegben, a templom-
udvarban, üstben főzték és kínálták a zamatos,
friss gyümölcsökkel ízesített forró teát.
Köszönjük a görögkatolikus egyháznak, és
mindenkinek, aki részt vett az ételosztásban,
annak hirdetésében, és azoknak is, akik eljöttek
és velünk voltak.
Mindig felemelő érzés, ha ennyi embernek
segíthetünk, és örömet szerezhetünk.
A Kereszténydemokrata Néppárt Szigethalmi
Szervezetének nevében:
Tóth József, Kungli Ferenc, Balázs Miklós Gábor

Hirdetési árak a Szigethalmi Híradóban
Érvényes: 2017. március 1-től
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Február második szombatján, immár 11. alka-
lommal került sor a Családi Disznóvágás című
programra városunkban. Az összefogás Sziget-
halomért Egyesület tagjai már hónapok óta
lelkesen készültek az eseményre, hogy a város
apraja-nagyja számára ismét felelevenítsenek
egy régi, vidéki hagyományt. A rendezvény
előkészületei pénteken kezdődtek, az egyik
malackát ekkor vágták le, hogy a szombati
rendezvényre kilátogatók ebédidőben már a
friss húsokból készült finomságokat kóstolhas-
sák. Szombaton reggel 6 órakor a szakácsok
nekifogtak két üstben a gyöngyöző orjaleves
elkészítésének, míg egy másik csapat a második
malackáért indult. A délelőtt folyamán sült a
hagymás vér, a tepertő, a friss hurka, kolbász,
valamint a pecsenye. A konyhában kétféle
töltött káposztát készítettek a lányok, asszo-
nyok. Volt, aki az édes káposztából készültet,
volt, aki a savanyú káposztából készültet része-
sítette előnyben. Egész nap ingyen meleg teát
és zsíros kenyeret is fogyaszthattak a látogatók.
A büfében tombola jegyeket lehetett vásárolni.
A sorsolást mindenki izgatottan várta, hisz a
sok támogató rengeteg felajánlást tett. A napot
színesítette a szárazkolbász készítő, valamint
az amatőr süteménysütő verseny, melyre 20-nál
is több nevezés érkezett. 8 évestől a 70+-os

korosztályig sokan megmérettették magukat.
A pártatlan zsűri az új, füleki testvérváros dele-
gációjának tagjai közül került ki. Délután Tuboly
Bella, Szilágyi Erzsike és táncosai, valamint a
Nagypapák együttese szórakoztatták az egybe-
gyűlteket. A napot a versenyek eredményhirde-
tése, majd a tombolahúzás zárta.

Az összefogás Szigethalomért Egyesület ezúton
szeretné megköszönni támogatóinak hozzájáru-
lását és minden segítőjének, fellépőjének, támo-
gatójának áldozatos munkáját, akik nélkül a
rendezvény nem lett volna ilyen sikeres. Ahogy
mondani szokták: jövőre veletek ugyanitt!

domonkos

Családi disznóvágás 2017

Fotók: Illés Kincső Boriska
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Nemrég olvastam egy szókimondó és bántó cikket!
A szerző az emberek eltunyulásáról, életképessé-
gének hanyatlásáról írt! Rettentő módon szembe-
sítette az olvasót fajunk elkényelmesedésével…
Fura módon mégis életszerű volt, amit leírt, és
húsbavágóan igaz, persze csak akkor, ha nyitott
szemmel járunk a világban. Mert az igazság kimon-
dásához magas fokú önértékelési képesség szük-
ségeltetik, hiszen az sokszor bántó. Kíváncsi lettem,
és elkezdtem a környezetemet ezen a tükrön
keresztül figyelni.
olvasgattam a kommenteket, a beírásokat, néztem
reggelente az embereket, és valóban: elkényelme-
sedtünk.
Van ABS, légzsák, van ezer olyan dolog körülöttünk,
amik mintegy pajzsként vigyáznak ránk. Ma már
nem kerget minket meg a medve, és nem 35 év az
átlag életkor, vagyis magabiztosak vagyunk, azt
hisszük minket semmi baj nem érhet, hiszen az
evolúció csúcsai lettünk, kiirtottunk mindent a
környezetünkből, ami árthat nekünk…. kivéve az
anyatermészetet, mert az pont letojja a mi egónkat
és tunyaságunkat. Az eső elmossa a gátakat, a jég
csúszik, a szél tetőket kap fel és még folytathat-
nánk a sort. 
Leesett az ónos eső, estek, keltek az emberek a
járdákon és az utakon. Amikor kiszálltak a kocsiból
és hanyatt vágódtak, nem az jutott eszükbe, hogy
az eddig használt útszéle lejt, és lehetetlen megállni
rajta, hanem az önkormányzat miért nem sózza le. 
Holott esett az ónos eső, és így teljesen lehetetlen
bármi nemű védekezés. Valahogy azt gondoljuk,

nekünk minden jár. Mi azzal, hogy ide születtünk,
alanyi jogon lehetünk idióták? A legszebb, amikor
jeges úton valaki félig az úton áll meg az autóval,
majd nemes együgyűséggel az úttest felé száll ki,
és hátulról a gyerekét is az úttestre engedi ki. Majd
rövid balettbemutató után hangosan káromkodik,
hogy nincs csúszásmentesítve az ő „birodalma”.
A tanítás a gyerek felé mindennap ugyanaz: ne
érdekeljen a veszély, a környezeted, nekünk ez jár.
A másik, amikor a segítőtől hat méterre a már
elengedett forgalmon keresztül megy át az úttes-
ten, és szidja az autóst, aki csúszó kerekekkel
éppen meg tudott állni. 
A napi anyázással induló reggelek hosszútávon
megmérgezik a lelket, és jön a betegség, mert
nyeljük a mérget, ahogy szép magyar kifejezéssel
illethetjük ezt az állapotot. A havas utakon roha-
nás is megér egy kitérőt, mert minek is indulnánk
el időben, és minek is takarítanánk le teljesen az
autónkat, hogy biztonságosan kilássunk. Minek?
Hisz minket nem érhet baj! És tényleg mi vagyunk
az evolúció csúcsa, de se parkolni, se udvariasan
viselkedni, de köszönni, megköszönni nem tudunk.
Mert úgy gondoljuk, minek adjunk a drága időnk-
ből a másiknak? Nem hangzik nevetségesen annak
fényében, hogy mind ugyanannyi perccel gazdál-
kodhatunk egy nap?
Ha valaki bajban van, elmegyünk mellette, nem a
mi dolgunk, ha pedig mi vagyunk bajban, elkez-
dünk rinyálni, szidni a rendszert, a vezetőt, a szom-
szédot, mindenkit. Csak mi nem vagyunk hibásak,
hiszen minekünk jár…mi is? Jár nekünk tiszta,
meleg, puha, zökkenőmentes élet. Már nem kell
vadászni, és nem kell a zsákmányt megosztani
senkivel, ellenben rohanni kell az akciós polchoz,
átgázolva a másikon.
Na igen, a rinyálás népbetegség lett. Minden fáj
nekünk, ami maga az élet. Ha a környezetünk
élhető, minket nem is lát senki soha. Elvannak az
emberek a mikrokörnyezetükben. Csak annyi
emberrel érintkeznek, amennyire szükségük van.
Aztán ha a környezetük valami okból nehezebben
élhetővé változik, elkezdenek rinyálni! Minden
lehetőséget megragadnak, hogy hallassák a hang-
jukat, asztalt csapkodva követeljék a vezetők
azonnali leváltását, és nem értik, miért nem oldó-
dik meg a probléma azonnal. Persze ezt otthon, a
meleg szobából teszik. Mert kimenni söprűvel és
elsöpörni a vizet már nem az ő dolguk, nekik jár a
száraz udvar, hiszen sok pénzt adtak érte, és sok
pénzük is van, nekik jár ezért minden! Csak hát az
anyatermészet ezt, mint említettem, kicsit sem
veszi figyelembe. Eldobtad a PET-palackot, a kólás
dobozt? Nesze neked egy kis klímaváltozás.
A várost járva koszos, elhanyagolt árkokat látni,
elhanyagolt járdákat és előtte levő területet.
Persze most felhördülünk, itt még járda sincs!
Miért? A bolygó alapfelszereltsége a járda? Az
állatok járdán élik le az életüket? Ugye, hogy nem!
Nem alapfelszereltségünk továbbá a sok aszfalt és
beton sem, ez a civilizációnk kényelmi hozadéka.
De alanyi jogon jár? Nem hiszem. Ha kapnánk, mint
régen, sódert és cementet, nekiállnánk járdát

építeni, mint a szüleink? Nem tudom elképezni a
sok agyoncicomázott, solárium barnított emberről,
aki azonnal kőművesért kuncsorogna! Régen is
leélték az emberek az életüket, és szerintem nem
voltak ennyire depressziósak, mert nem vették
egyértelműnek azt, amit ma hangosan kikövete-
lünk a pénzünkért. Élhetőbb volt a világ mindig is
vidéken. 
Ez a város tele van olyan emberekkel, akik csak
használják, és rinyálnak, ha nem működik!
De semmit se hajlandóak tenni érte! Azok, akik
meg tesznek érte, szélmalomharcot vívnak velük
nap mint nap. Elkényelmesedtünk, és magasról
teszünk a közösség dolgaira. Az a baj, felnő egy
generáció, amelyiknek ez lesz a természetes, és ez
a jelen generáció felelőssége.
Ami még érdekes tapasztalat volt, a kommentek.
Az esztelen mindenbe beleszólóktól a mocskos
kormányig széles a paletta. Van, aki a mindenkori
rendszerben talál mindenre okot, van, aki a szom-
szédjában látja az ördögöt, és van, aki már annyira
elkeseredett, hogy neki senki nem segít, hogy
minden lehetőséget megragad, hogy a problémáját
elénk tárja. Visszatérő vendég a rinyáló, habzó
szájú kommentező. Két kérdés: miért nem szedi
össze magát, és oldja meg a problémáját, és a
másik: mi miért nem segítünk neki? Miért nincs
összefogni képes társadalmunk? Nehéz kérdések. 
A téma szinte mindegy, a válaszok ugyanazok:
sablonos kommentezők vannak. Ha elmegyünk
feléjük, azt látjuk, még az otthonuk előtt se
„söpörnek”, de már a világ fájdalmát kikiabálták
magukból a billentyűk által. Ha nekilátunk és elkez-
dünk szervezni segítséget, sokan mellénk állnak,
de sokan egyből megragadják a lehetőséget és
elégedetlenkednek… Marják azt, aki önzetlen,
segítőkész. Talán kilógunk a sorból? Ciki ma már
segíteni? Ingyen? Normálisak vagyunk mi, hogy
ingyen segítünk? Sok ember csak forintban lát és
számol mindent, pedig emberségben kéne.
Szerencsére nem kell panaszkodnom, mert sokan
vagyunk, akik tesznek, akik felállnak és jönnek, ha
hívjuk őket. Elég erősek vagyunk, hogy a bántó
kritikát értsük, feldolgozzuk, és ha oktalan, leper-
gessük magunkról.
Szóval érdekes cikk volt, és sajnos erre a környe-
zetre nézve is igaz! Mit lehet tenni? Tanítsuk meg
a gyerekeket az önzetlenségre, a köszönésre, a
megköszönésre! Talán ők nyitottabb, emberibb
generáció lehetnek, akik nem fognak egyből sírva
fakadni, ha tócsa van a házuk előtt, hanem kimen-
nek a barátaikkal, lesöprik, aztán grilleznek egy
nagyot este, és boldog, depressziómentes embe-
rekként nevelik fel a saját gyerekeiket! Ja és igen,
akinek nem inge….
Ne azt kérdezd meg, mit tesz érted a hazád, azt
kérdezd, meg, te mit tehetsz érte! (Kenedy)
Kellene erről egy vitanapot tartani, ki mit gondol
a környezetéről, és ezért mit tesz meg. Társadalmi
összefogás keretein belül. Mert ha összefogunk,
sokat tehetünk egy élhetőbb városért! Gotham
még nincs elveszve! 

Bogya Károly

A rinyálásról szókimondón

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
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Adótámogatás 
a Széchenyinek
A kedvezményezett adószáma:

18660544-1-13
A kedvezményezett neve: 

Szigethalmi Gyermekek Mosolyáért 
Alapítvány

A Szigethalmi Széchenyi István Általános
Iskola tanulói nevében köszönjük, hogy eddig
is támogatta adója 1%-ának felajánlásával
alapítványunkat. Tanulmányi kirándulásokat,
erdei iskolai programokat, táborozásokat,
valamint az alapító okirat szerint a rászoruló
és a tehetséges tanulókat is támogatjuk.
Tisztelettel kérjük önt és kedves családját,
baráti körét, hogy – amennyiben úgy dönte-
nek – legyenek szívesek idén is támogatni
alapítványunkat.
Nagyon szépen köszönjük.

Bakos Gézáné  Egyed Jolán
kuratórium elnöke                  igazgató

Vadak 
a Szent Istvánban

Iskolánkban, mi, pedagógusok arra törek-
szünk, hogy a gyerekek tapasztalatait és
ismereteit tanórai kereteken kívül is bővítsük.
Keressük az olyan lehetőségeket, ahol tanu-
lóinkhoz közel hozhatjuk a természetet. 
Február második hetében Both Zoltán és Kara-
lyos Réka látogattak el hozzánk egzotikus álla-
taik egy részével, hogy testközelből is megis-
merhessék a gyerekek a „rettegett vadakat”.
Réka a budapesti Zoo Café ügyvezetőjeként,
míg Zoli vadállatbefogóként és állatvédőként
céljául tűzte ki, hogy minél több iskolában,
óvodában bemutatják védenceiket. Így ismer-
kedhettünk meg kockás pitonnal, afrikai törpe-
sünnel, madárpókkal és szakállas agámával is.
Az érdekes előadás keretében tanulhattunk
(igen, nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek
is) ezekről az állatokról, a hazai hüllő- és
kétéltű fajokról, valamint az erdőben való
megfelelő viselkedésről is. Szó esett olyan ritka
és fokozottan védett állatokról, mint a haragos
sikló. Ezt azért is fontosnak tartjuk, mert,
sajnos, a szigorú tantervi követelmények miatt
a tantervtől eltérő ismeretek átadására kevés
a lehetőségünk. Mindenképpen a bemutató
fénypontja volt, hogy a megismert állatokat
meg is lehetett simogatni. 

Szabó Ildikó, 
a Szent István általános Iskola

pedagógusa

A Négyszínvirág Óvoda is csat-
lakozott az országos szabad
fogás akcióhoz, melynek
lényege, hogy a fagyos napokon
a segíteni akaró emberek kabá-
tot, meleg ruhát helyezhetnek el
meghatározott helyeken, a
rászorulók pedig elvihetik
azokat. A januári rendkívüli
hidegben különösen fontos volt,
hogy odafigyeljünk a szegényebb sorsú embe-
rekre, az utcán élőkre, vagy azokra, akiknek
nem telik meleg öltözetre a hideg téli napokon. 
Az óvoda kapuján mindennap cserélődtek a
felakasztott meleg ruhaneműk, ami két nagyon
pozitív dolgot jelentett: hogy a korábban
odatett kabátokat a rászorulók elvitték, a

jólelkű adományozók pedig
mindig tettek helyettük újabba-
kat.
Nem gondolom, hogy ezzel
megoldottuk volna ezeknek az
embereknek a problémáit, vala-
mit mégis tettünk nélkülöző
társainkért, észrevettük őket, és
holnap vélhetően majd megint
igyekszünk segíteni, a lényeg,

hogy érezzék, nincsenek egyedül a bajban.
Mindig hoz valamit az élet, mindig van lehető-
ség arra, hogy hasznosak legyünk, hogy segít-
hessünk. Hogy többek legyünk, mint voltunk.

Csurcsiáné Török Ilona
gyermekvédelmi koordinátor, 

Négyszínvirág Óvoda

A szeretet öltöztet
„ Ha fázol, vegyél egy kabátot. Ha segíteni akarsz, tegyél ide egyet.”

Az idei év eleje bővelkedett programokban. A
kutyalátogatás után a Szigethalmi Szent István
általános Iskola 4.a osztályának  és a gyógype-
dagógiai  tagozatnak lehetősége adódott arra,
hogy meglátogassa  a Bonbonetti csokoládé-
gyárat Budapesten. Ezt az alkalmat izgatottan
vártuk.
A látogatásnak szigorú feltételei voltak.
Amint kiszálltunk az autóbuszból, rögtön
megéreztük a csoki édes illatát, ami belengte a
környéket.
A gyárlátogatás a többemeletes látogató
központ megtekintésével kezdődött. Elsőként
egy moziba tértünk be, ahol egy ismeretter-
jesztő filmet tekintettünk meg. Ebből nagyon
sok érdekes információt tudtunk meg a csoki-
gyártásról. A csokoládé alapanyagát Kolumbusz
Kristóf hozta Európába, kezdetben forró ital-

ként, illetve gyógyszerként is használták. A
második állomás egy izgalmas dzsungelbe veze-
tett, ahol eredeti nagyságú kakaófa „ültet-
vényt” (műanyagból), annak gyümölcsét és
benne kakaóbabot láthattunk.
Az üzem megtekintése előtti utolsó állomásként
méricskélhettünk. Csoportokba rendeződtünk,
mindenki kapott egy adag kakaóbabot, mely
pontosan megegyezett egy tábla csokihoz való
mennyiséggel. A végén megszámoltuk, és kide-
rült, hogy körülbelül 40 szem kell egy tábla csoki
elkészítéséhez.
Ezután léphettünk be az üzembe. A csarnok
nagy volt, tele gépekkel. A varázslatot, vagyis
„hogyan készül a csoki?” nem láthattuk meg,
viszont a szemünk láttára halmozódott fel a Tibi
csoki, és egy másik gép folyamatosan ontotta
magából a konyakmeggyet. Így is izgalmas volt
megismerkedni a gyártás néhány elemével.
Elhagyva a gyártási egységet, meglepetésben
volt részünk. Színes csöveken folyt poharunkba
a francia drazsé. Végül pedig kaptunk egy aján-
dékcsomagot is. A látogatást sok, érdekes infor-
mációval gazdagodva fejeztük be, amiket a
finom csokoládé majszolgatása közben újra
felidéztünk.
Köszönjük Kánai Anna 4.a-s osztályfőnöknek,
hogy lehetővé tette számunka ezt a tartalmas
kirándulást.

Hrotkóné Szűcs Judit

Édes látogatás

Kérjük, adójuk 1%-át ajánlják a jövő nemzedék
óvodás éveinek megszépítésére, tartalma-
sabbá tételére! 
"A Szigethalmi Óvodásokért Alapítvány"

adószáma: 18687738-1-13 

Bankszámlaszámunk: 
65000049-11001658

Köszönjük óvodásaink nevében!
Zoltay árpádné

kuratóriumi elnök
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Az 5-7 éves kor fontos átmeneti periódus a
gyermekek életében. Az iskolai tanulás megala-
pozásában kiemelt szerepet kap ez az időszak.
A tanulás kulcsfontosságú tevékenység, amely-
nek minősége közvetlenül alakítja a gyermek
iskolai pályafutását, távlataiban pedig egész
személyiségfejlődését, életpályáját. A kisiskolá-
sok sok és sokféle információ birtokában lépik
át az iskola küszöbét. Szinte valamennyiükben
közös a vágy, hogy jól tanuljanak. A 2017-2018-
as tanévben első évfolyamon – felmenő rend-
szerben – beindítjuk az emelt szintű mate-
matika oktatást, melynek keretein belül
kiemelt szerepet kap az informatikai ismere-
tek játékos alapozása.
Intézményünk közössége csaknem három évti-
zede jól működik, számos együtt szervezett,
sokféle, színes tevékenységgel. A tanító nénik
munkájának hatékonyságát a nevelés és az

oktatás terén is megsokszorozza az egy-egy
tanévet átívelő folyamatos együttműködés. 
A tanítási év folyamán rendszeresen dolgoznak
alsó és felső tagozatos nevelők közös szakmai
és szabadidős témákon, programokon. Az első
és második évfolyamon a tanulókkal való
foglalkozás középpontjában a fejlesztés és a
kulcskompetenciák alapszintű elsajátítása áll.
Nagy hangsúlyt fektetünk a szokásrendszer
megalapozására, a feladat és szabálytudat
erősítésére, az ismeretszerzés, a felfedezés
örömének megtapasztalására, valamint az
érdeklődés felkeltésére, ébrentartására.
Harmadik-negyedik évfolyamon pedagógiai
munkánk középpontjában a tanulók tudá -
sának, képességeinek fejlesztése, a készségek
elsajátíttatása, kibontakoztatása, a személyi-
ség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltéte-
lek biztosítása áll. Arra törekszünk, hogy a

tanítási-tanulási helyzetek, a tanulásszervezési
módok és értékelési eljárások alkalmazkodja-
nak az egyes területeken tehetséges tanulók
fejlesztési igényeihez, általában is támogassák
a tehetségek felkutatását, és adjanak lehető-
séget tehetségük kibontakoztatásához. Az
ismeretek átadásában ma már első helyen
szerepel a megtapasztaltatás, az elsajátíttatás.
Sajátos tanulásszervezési megoldásokat alkal-
mazunk a különleges bánásmódot igénylő,
sajátos nevelési igényű gyerekek esetében, a
tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulók
nevelési-oktatási feladatainak ellátásában. 
Szeretettel várjuk leendő első osztályosainkat
és szüleiket a márciusi Iskolába hívogató
programjainkra, valamint az azt követő Szülői
fórumra.

Mermeze Klára
igazgatóhelyettes

Kedves Óvodások! Szeretettel várunk minden nagycsoportos óvodást
és szüleiket a Szigethalmi Széchenyi István általános Iskolába, a beirat-
kozást megelőző programjainkra. Időpont: március 13. (hétfő) 17.00
óra, március 20. (hétfő) 17.00 óra.
Programok: interaktív játékok, – játékos sportfoglalkozások

Kedves Szülők! Tisztelettel meghívjuk önöket a Szigethalmi Széchenyi
István általános Iskola bemutatkozó Szülői Fórumára.
Időpont: március 20. (hétfő)  18.00 óra.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Igazgatóság 

Óvodából iskolába

ISKoLA
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Január 21-én közel 50 szigethalmi látogatta
meg Gemenc holtágakkal tagolt rengetegét. A
túra előtt derült ki, hogy a területen a vadászok
is „jeleskednek” ezen a napon! (olthatatlan és
halaszthatatlan lövöldözhetnékjük támadt!)
Szerencsére a mi csapatunk azért tehetett egy
kis sétát az állatseregletes rengetegben. Úgy
feketéllett a szigethalmiak hada a hóban, hogy
külön kocsival jutalmazta a kisvasút ura szerény-
ségünket. Az erdő csodálatos volt! A törtetés a
töretlen hóban viszont igencsak csökkentette az
energiaszintet! Mi volt a megoldás? Egy csárda,
ahol megtörtént az energiapótlás. Ebben a csár-
dában lehetett tanúja turistáink serege a harc-
nak, melyet titkárunk, Kontha Gabi folytatott a
BESTIáVAL. Egy, a fatálról lelógó méretes süllő
volt titkárunk ellenfele! Esélye sem volt a roston
sült szörny ellen. Így múlatták jó kedvben,
egészségben az időt Szigethalom „világjárói”.

álom? Nem sikeres valóság! Még egy hét sem
múlt el, mikor újra együtt volt a „nagy csapat”.
Közgyűlést tartottunk. Büszkélkedtünk a
tavalyi eredményekkel. A számtalan sikeres
rendezvényünkkel (köztük öt országos
versennyel!), a megtett kilométerek végtelen-
jével. Felidéztük mindazt a szépet, mindazt a
„csodát”, ami tavaly ivódott belénk. Fáki
László, polgármester úr három tucat „avarta-
posónak” adta át a Szigethalom Turistája
kupát. Megtapsoltuk Toperczer ágnest, aki
korcsoportjában érmet szerzett a Nemzeti
Bajnokságban.(Egy hajszál híján aranyat!)
Terveztünk, nagyokat álmodtunk 2017-re. Sok-
sok merész, nagyratörő tervünk van. Én egy
percig sem izgulok. Egy ilyen közösség
nyugodtan álmodhat nagyot. Mert a társaim
az egyesületben olyanok, hogy az álmaikat
előbb-utóbb meg is valósítják! 

Március 21-én egyesületünk különbusza a
Bakony szívét keresi fel. Lankás dombok és
reményeink szerint madárdalos zöldbe forduló
erdő vár ott minket. 
A merészebb, edzettebb csapatra 25 kilométer
vár a dimbes-dombos éledező erdőben.
(Közben 400 méter szintemelkedéses ziháltató
kaptatókban nem lesz hiány!) 
A rövidebb távon 10 kilométert kell teljesíteni.
A Bakony teljesítménytúra résztávjainak letu-
dása után vár minket Városlőd, Herend vagy ki
tudja…. A csapattól függ, hol mulatjuk az időt,
frissülünk fel az erőt próbáló menetelés után. 
Aki a túráról részletesebb információt szeretne,
keresse fel honlapunkat a www.szigethalmite.hu-t.
Csatlakozzatok hozzánk, nézzük meg testközel-
ből a „Bakonyerdő” ébredését!

Nád Béla tiszteletbeli elnök

Vidáman, sikeresen együtt!
Tovalöködészeti pöfögönc, harc a bestiával és közgyűlés!

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: 8-2, csütörtök: 14-18
Telefon: 06/40-38-38-38

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBÁK BEJELENTÉSE
Telefon: 06/0-902-1533
web: www.mtkke.hu „Hibajelentés” menüpont

TIGÁZ Zrt.
ügyfeleit a Szigetszentmiklósi 1. sz. Postán (nagy posta)
fogadja az alábbi napokon és időben: 
Kedd: 8-12, csütörtök: 14-18
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: 12-16; Sze.: 8-20; P: 8-12

Fővárosi Vízművek (Bp. XIII. Váci u. 23.)
Dunaparti lakók részére csak vízszolgáltatással kapcsola-
tos ügyintézés:
Telefon: 06/40-247-247     8-15
Tököli kirendeltség: Kedd:  8-16; Csütörtök: 10-18;
Szigetszentmiklósi kirendeltség: Hétfő-Szerda-Péntek 8-12

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 polgármesteri 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

Közérdekű telefonszámok Idült kertrajongóknak!
Szeretve tisztelt kertművelő barátaim! Bizony,
bizony, március sok feladatot ad a kerttulajdo-
nosoknak. Hideg és csapadékos volt a tél, ilyen-
kor szép gyümölcsterméssel lehet kalkulálni,
kezdjük gyűjteni a kompótos üvegeket.
Kemény fagyok remélhetőleg már nem várha-
tók, így az ősszel lombbal vagy szalmával takart
félcserjéket (pl. füge, japán naspolya) megsza-
badíthatjuk a takaróanyagtól. Díszbokrainkból
az öreg, kiszáradt ágakat kivághatjuk.
Ami a telepítéseket illeti, káposztaféléink palán-
táit ültethetjük szabadföldbe. Mehet a saláta és
a karfiol is. Vethetjük a zöldborsót. Ezt a nagyon
fontos zöldséget érdemes három, négy szakasz-
ban vetni, így a szedési időszakot nyújtani tudjuk.
Most kell vetni a gyökérzöldségeket is és a hagy-
madugás ideje is elérkezett. A hónap második
felében a vetőburgonya földbe kerülhet. 
Gyümölcsfáink metszésénél az egyik fontos
szempont, hogy a lombkorona minden része
lehetőleg fényhez jusson. 
És persze toljunk legalább egy lemosó perme-
tezést a boldogtalanoknak, de ha kétszer adunk
nekik, az még jobb.
Gyomláljuk ki a szamócaágyást, hogy szezon-
ban legyen uzsonnánk. Földieperből sok lehet,
de elég soha. 
Gyepesíthetünk is március havában. Aki tavaly
ősszel vetett füvet és most kel neki, ilyenkor már
láthatja, hol foltos a pázsit, most van itt az ideje
a felülvetésnek.
Szép időt és eredményes kertészkedést kívánva
búcsúzik rajongójuk!

Gyomkereső
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Konyhatündérek,
figyelem!

Az Édesanyák Klubja Anyák Napja alkalmá-
ból május elején kiállítást rendez a Hegedüs
Géza Városi Könyvtárban, melyhez várjuk az
önök közreműködését.
Van otthon egy régi szakácskönyve, nagy-
mama receptfüzete, vagy csak egy különle-
ges receptje, melyet szívesen megosztana a
város lakóival? Esetleg a kiállításra elkészí-
tene egy finom süteményt? A szekrényben
féltve őrzött hímzett, vagy különleges köté-
nye is lapul?
Itt a lehetőség, hogy mások is megkóstolják
alkotásaikat és gyönyörködjenek kincseikben!
Jelentkezési határidő: április 14. (péntek)
További információ a klub vezetőjétől, Bucsi
Józsefné, Anitól kapható a következő tele-
fonszámon: 06-70/221-3174
Mindenki jelentkezését szeretettel várjuk!

Édesanyák Klubja

Közlemény
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy
a Városi Szabadidőközpont épületfelújítás
miatt február 27. és március 15. között
zárva lesz. Ez időszak alatt a szolgáltatása-
inkat nem tudják igénybe venni.
Megértésüket köszönjük!

- VSZK -

KIDS CLUB NYELVISKOLA
NAPKÖZIS TÁBORA

SZIGETHALMON A
VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONTBAN

(SPORT UTCA 4.)
2017. JÚLIUS 3-7. között

ÉRD.: 0630/329-1813
www.szigethalom.kidsclub.hu
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ÍGY ÍRUNK MI
címmel az

Alkotók, Művészek és Művészetpártolók Egyesülete
a 2016. évi nagy sikerre való tekintettel ismét meghirdeti versíró

versenyét, immáron tizedik alkalommal,
kicsiknek és nagyoknak.

Pályázni a bevált gyakorlat szerint 6 kategóriában lehet:
- alsótagozatos iskolások, - felsőtagozatos iskolások,

- közép-, és szakiskolások (20 éves korig)
- felnőtt 1 (20-40) éves korig, - felnőtt 2 (40-60) éves korig

- szebb korúak 60 év felett
Pályázhatnak mindazok, akik kezdő versírók,

és természetesen a tavalyi évben résztvevők is.
A pályaműveket az ammegy@gmail.com e-mail címre kérjük eljuttatni,

vagy a 2315. Szigethalom, Rozmaring u. 3.
A pályaművek beérkezési határideje: március 17.

Eredményhirdetés hagyományosan a Művészetre Hívás Napján
2010. április 22-én 10 órakor

a szigethalmi Hegedüs Géza Városi Könyvtárban.
(2315 Szigethalom, József Attila u. 59.)

Bővebb információ a 06 20 80 60 40 9 telefonszámon.

Az 
Alkotók, Művészek 

és Művészetpártolók Egyesülete

Szeretettel meghív mindenkit a

16. Rügyfakadás
kiállítás megnyitójára,

a Hegedüs Géza Városi Könyvtárba,

2017. március 14-én, 17 órára.

A kiállítást megnyitja:

Fáki László

Szigethalom város polgármestere.

A kiállításon 
a Szigethalmon élő ifjú tehetségek, 

a PEMZLI SULI

munkái tekinthetők meg.
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Csaknem másfél év telt azóta, hogy Héléne Muyal-
Leiris elment otthonról, és soha többé nem tért haza
kisfiához, férjéhez. Héléne Muyal-Leiris a párizsi
terrortámadásban életét vesztette. 
Újságíró férje papírra vetette azt, amit egyikünk sem
szeretne átélni. A hitet, hogy feleségének nem esett
baja, a reményt, hogy rosszabb esetben esetleg
megsérült. Keresését a kórházakban, és végül a tragi-
kus hírt: ő is az áldozatok között van. A fájdalmat,
hogy elveszítette szerelmét, gyermeke édesanyját. 
„Persze, ha van kéznél egy bűnös, akire az ember
rázúdíthatja a haragját, az amolyan ajtóféle, melyen
át elmenekülhet a szenvedés elől. És minél alávalóbb
a bűn, annál gyűlölhetőbb a bűnös, annál törvénye-
sebb a gyűlölet. Az ember csak őrá gondol, hogy ne
kelljen magára gondolnia, csak őt utálja, hogy ne kell-
jen a saját életét gyűlölnie, örül a halálának, hogy ne
kelljen mosolyognia azokra, akik megmaradtak neki.”
Antoine Leiris megbocsát a gyilkosoknak: „Péntek
este elloptátok egy kivételes lény életét, életem
szerelméét, a fiam édesanyjáét, de csak azért sem
gyűlöllek titeket. Nem tudom, kik vagytok, és nem
is akarom tudni. Halott lelkek vagytok. Ha az Isten,
akiért vakon öltök, saját képére teremtett bennün-

ket, akkor a feleségemre lőtt golyók mindegyike
egy-egy seb a szívében. 
De nem, nem teszem meg nektek azt a szívességet,
hogy gyűlöljelek benneteket. Pedig ez volt a célotok,
de ha a gyűlöletre haraggal felelnék, akkor ugyan-
annak a tudatlanságnak engednék, ami benneteket
tett azokká, amik vagytok. Azt akartátok, hogy
féljek, hogy honfitársaimra gyanakodva tekintsek,
hogy feláldozzam szabadságomat a biztonságom
kedvéért. Game over. Same player plays again.”
És kezdődik egy új élet. Mely már sosem lesz olyan,
mint előtte, a kedvessel volt. 
„És hirtelen megijedek. Félek, hogy nem felelek meg
az elvárásnak. Szabad-e még gyávának lennem?
Szabad-e haragudnom? Szabad-e besokallnom?
Szabad-e fáradtnak lennem? Szabad-e sokat innom
és cigiznem? Szabad-e más nőkkel találkoznom,
többé nem találkoznom nőkkel? Szabad-e soha
többé nem szeretnem?...
Ha önök is megdöbbentek, amikor tavaly meghal-
lották, mi történt Párizsban, olvassák el. 
És ha nem, akkor is. Mert „A könnyeket nem lehet
megszámolni, nem lehet a harag ingujjával letö-
rölni”.

„Akiknek nincs kit hibáztatniuk, azok egyedül maradnak a bánatukkal.”

Antoine Leiris: Csak azért sem gyűlöllek titeket

Laurent Gounelle regényének főhőse, Balin nyaral.
Nyaralása végén felkeres egy híres helyi gyógyítót,
aki még a japán császárt is kezelte. Bár Julian egész-
ségesnek hiszi magát, Samtyang mester (szó szerint)
rátapint a fájó pontjára. Julian problémája oly sok
ismerősünké is lehetne. 
A felgyorsult világban egyre többen hiányolják
életükből a boldogságot. Samtyang mester több
példán át mutatja be, ami a regény alcíme: amiben
hiszünk, valósággá válhat. Hiszen mi vonzzuk be
magunknak a jót is, a rosszat is. 
Pár alkalommal beszélgetnek csak, de Julian egyre
inkább úgy érzi, új életet kell kezdenie. A régi már
nem teszi boldoggá, és nem talál magának párt az
önmagáról kialakított negatív véleménye miatt. De
tart az új élettől is. Ő, aki tanárként dolgozik, szívesen
foglalkozna főállásban a hobbijával, a fotózással. De
mit szól ehhez a családja? A gyógyító azt kérdezi
tőle:„Az nem keseríti el őket, hogy ennyire rosszul
érzi magát a bőrében? Ha csak akkor szeretünk vala-
kit, ha a mi értékrendünk szerint él és cselekszik, az
nem szeretet...”
Julian azért még fél belevágni az újba, és abbahagyni
a régit. Samtyang nyugatja: 
„...általában háromféle reakcióval találkozhat: lesz-
nek közömbösök, lesznek, akik bátorítják, és lesznek,
akik megpróbálják lebeszélni.” … „Fölösleges őszin-
tének lenni azokhoz, akik csak saját lelki szükséglet-
ből próbálják meg lebeszélni. Vannak emberek, akik
jobban érzik magukat, ha a másiknak rosszul megy,
és ennek érdekében meg is tesznek mindent. Sokan
azért utálják, ha valaki valóra váltja az álmait, mert
erről saját tehetetlenségük és gyávaságuk jut az
eszükbe. Megint mások értékesebbnek érzik magu-

kat, ha ön bajba kerül, mert így alkalmuk nyílik segí-
teni. Fölöslegessé válnak, ha önnek tervei vannak,
mindent megtesznek hát, hogy lebeszéljék.”
A mai világban egyre nagyobb keletje van az önsegítő
könyveknek. Valahogy nem találjuk helyünket a mai,
anyagias világban. „Gyakran elfelejtjük, hogy a pénzt
eredetileg azért találták ki, hogy megkönnyítse az
emberek közti csereüzleteket. Segítségével nemcsak
a javakat lehet adni-venni, hanem tudást, szolgálta-
tásokat, tanácsokat is. A pénz előtt cserekereskede-
lem volt. Akinek szüksége volt valamire, kereshetett
egy embert, aki pont azt szerette volna, amivel ő
rendelkezett. Nem volt egyszerű.... A pénz megjele-
nésével minden terméket és minden szolgáltatást fel
tudtak becsülni, és azóta a termékünkért kapott pénzt
tetszésünk szerint elkölthetjük más javakra és szol-
gáltatásokra. Nincs ebben semmi rossz. Azt is mond-
hatjuk, minél többet forog a pénz, annál több ember
kerül kapcsolatba egymással, ami megint csak jó....”
Julian oscar Wilde könyvére, a Dorian Gray arcképe
címűre gondol, amikor arról van szó, hogy nem mind-
egy, milyen módon jutunk a pénzünkhöz. Nem mind-
egy, hogy legjobb tudásunkkal létrehozunk valamit
és ezért kapjuk cserébe, vagy másokat kihasználva
szerezzük meg. 
Samtyang mester pedig a Tágra zárt szemek c. filmet
ajánlja, mert Julian kedvenc színésznője Nicole
Kidman. Akiről ebben a filmben – állítólag – látszik,
hogy neki is vannak hiányosságai, mégis korának
egyik legvonzóbb színésznője. 
Azoknak ajánlom ezt a rövid, de kedves könyvet, akik
úgy érzik, hogy nem tökéletes az életük. És azoknak
is, akik azt hiszik, hogy az..... 

Szigligeti Zsuzsanna

A férfi, aki boldog akart lenni 

2-án (csütörtökön): Táblajáték szakkör
(sakk) 16.15-17.15-ig

3-án (pénteken): Kisbogár baba-mama
foglalkozás 10 órától

4-én (szombaton): Mesekuckó: inter-
aktív bábelőadás és 
kreatív foglalkozás 
10 órától

7-én (kedden): Kids Klub nyelviskola
15.15-től, 16.10-től
Ezo Klub 17 órától

9-én (csütörtökön): Táblajáték szakkör
(sakk) 16.15-17.15-ig

10-én: (pénteken): Kisbogár baba-mama
foglalkozás 10 órától

11-én (szombaton): Kisbogár ZENEOVI
10 órától
Rózsa Gobelin Kör
kiállításmegnyitó
10 órától

14-én (kedden): Pemzli Suli kamaraki-
állítás 17 órától

15-én (szerdán): A könyvtár zárva
16-án (csütörtökön): Táblajáték szakkör

(sakk) 16.15-17.15-ig
17-én (pénteken): Kisbogár baba-mama

foglalkozás 10 órától
18-án (szombaton): Mara néni játszó-

háza 10 órától

21-én (kedden): Kids Klub nyelviskola
15.15-től, 16.10-től
Ezo Klub 17 órától

23-án (csütörtökön): Táblajáték szakkör
(sakk) 16.15-17.15-ig

24-én (pénteken): Kisbogár baba-mama
foglalkozás 10 órától

25-én (szombaton): Kisbogár ZENEOVI
10 órától

28-án (kedden): Kids Klub nyelviskola
15.15-től, 16.10-től

30-án (csütörtökön): Táblajáték szakkör
(sakk) 16.15-17.15-ig

31-én (pénteken): Kisbogár baba-mama
foglalkozás 10 órától

Április 01-én (szombaton):
Mesekuckó: diavetí-
tés és kézműves 
foglalkozás 10 órától

Programok
a könyvtárban
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A fenti mondat kattog a fejemben még mindig Székely Csaba Bánya-
vakság című darabja után. A Szigethalmi Híradóban megjelent színház -
ajánló után kaptam többedmagammal kedvet, hogy a Szkéné Színház-
ban megtekintsem a kortárs szerző trilógiájának egyikét.
És tényleg: Székely tragikomédiája nagyon jó színház, remek rendezés-
sel, kiváló szereplőkkel. Megrázó, elgondolkodtató, ugyanakkor nagyon
szórakoztató, humoros előadás. 
A helyszín egy eldugott kis székely falu, főszereplő a részeges és
korrupt polgármester (Kaszás Gergő). Az alapkonfliktust a szintén
magyar vetélytárs felbukkanása okozza, aki ugyancsak jelölteti magát
a posztra. Ennek megakadályozására román komisszárt hív, hogy
börtönbe juttassa ellenfelét.
Bár a nyomozás sok komikus fordulattal folyik – a rendőr erősen töri a
magyar nyelvet –, valahogy mégsem tudtam felhőtlenül nevetni a
poénokon.  Belülről lassan felkúszott a szorongató érzés, hogy mindez,
amit látok, a legmélyebb nyomor, amiben emberek élnek, és – ne áltas-
suk magunkat – nemcsak Erdélyben, hanem itthon is. 
Kilátástalanul, a szakadék peremén imbolyogva, lét és nemlét határán. 
Az előadás, amelyben szegénység, tisztességtelenség, erőszak és
évszázados történelmi sérelmek halmaza kavarog, végül emberhalállal
végződik.
Lassan összeszorítja a szívünket, s közben kacagtat. 

Balázsné Millei Anikó

Ez csak színház?
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A címlapon † Kovács Zsuzsi tollrajza

Honnan tudhatnátok
a villámok szárnya milyen

végtelen,
hogy a meglékelt Holdpusztákon

mi az értelem?
Hogy az egyensúly művészete

mit jelent,
hogy sokszor már aggasztó 

a perc idelent?
Hogy mekkora felhő szakadt le 

mögöttem –
hogy milyen borzongatóan rozsdás

kaszák közt jöttem?
Hogy boldogságban mekkora 

az erő,
hogy szakértő ács nélkül sosem

lesz jó tető?!
Hogy kavics között is megélhet

a gyökér,
hogy a parttalan égvirágzás

égtől földig ér?
Honnan tudhatnátok

hogy széketek karfája egykor
törzs volt-e vagy ág?
Honnan tudhatnátok

gyűlölködve, hány cél felé
rohan a világ?!

Barcs János
Honnan tudhatnátok?



A vadaspark vezetője és tulajdonosa, Kádár
Patrícia vezet körbe. A hangulat közvetlen, a
park munkatársai és önkéntesei jó ismerősök-
ként, játékosan cívódnak a büfé előtt. Kellemes,
hűvös időnk van.
2014-ben nyitottak, de maga az állatszere-
tet jóval korábbra nyúlik vissza. Patrí-
cia mezőgazdász végzettséget
szerzett, hiszen sok házi tartású
állat közt nőtt fel, s a hagyo-
mánynak mindenképpen
jövőt szeretett volna bizto-
sítani. Tősgyökeres sziget-
halmiként fel sem merült,
hogy máshol rendezkedne
be. A mostani terület
egyharmada volt családi
tulajdonban, férjével, Blága
Istvánnal ide költöztették az
egyre népesebb állatkompániát,
baromfikat, juhokat, majd később két
pónit és egy lovat is.
A bővítés nagyobb területet igényelt, és azon
belül is jelentős átalakításokat. Patrícia elmon-
dása szerint ez már magával vonzotta a még
több állatot. A vadaspark ötletét közösen

álmodták meg férjével, aki amolyan ezermester
a családban, többek közt géplakatos végzett-
séggel, ezáltal ő lett kettejük közt a fő kivite-
lező.

Aztán megérkeztek az első őzgidák is a pilisi
parkerdőből, valamint három vadmalac, amelye-

ket egészen kicsi koruktól
neveltek nagy, lusta és
szeretnivaló jószágokká.
A szigethalmi park főként
a fővárosi állatkerttel áll
ma is szoros összekötte-
tésben, valamint a
szegedi és a budakeszi
vadasparkokkal.
– Működik úgymond, a
csere-bere – magyarázza
Patrícia. Az első szem-
pont mindig maga az
állat és a minőségi élet-

körülmények. Ha ez nem megoldható egy fajtá-
nak, egy másik park örömmel átveszi, cserébe
olyan állatot adva, amelyet parktársa az adott
lehetőségek szerint el tud látni. Így mindkét

intézmény színesedik, s egyik állat élettere
sem csonkul.

A Szigethalmi Vadasparknak
állatkerti minősítése van, ami

magasabb az átlagos
vadasparkok szintjénél,

de jóval több elvárás-
nak kellett hozzá
megfelelni, kezdve a
karámoktól a játszó-
tér kialakításán át
egészen a takarmány

minőségéig. Nem kizá-
rólag a kisgyermekes

családoknak tervezték, de
ők szeretik a legjobban,

köszönhetően a könnyen bejár-
ható, viszonylag kis területnek, a

pónilovagoltatásnak és alighanem a játszó-
térnek is.
Kérdésemre, miszerint mit adott hozzá a családi
vadaspark a család addigi életéhez, Patrícia
derűsen felel:
– Nehezebb lett. - és nevet. Ettől függetlenül
komolyan gondolja, 4-5 munkatársat foglalkoz-
tatnak, de neki és férjének is 24 órás elfoglalt-
ságot ad a vállalkozás, melyben a két gyer-
mekük, István (10 éves) és Kata (7 éves) is aktí-
van részt vesz.
– Irányt mutat a gyerekeknek – mondja Patrícia.
– Látják, mennyi munka van benne és mekkora
a felelősség az állatok tartása.
A gyerekek Szigethalmon tanulnak, s a szülők,
miután iskolába viszik őket reggelente, utána
azonnal a vadasparkba mennek. A gyerekek
pedig követik őket tanítás után. Patríca vidá-

Egy különleges család
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A tél utolsó erőpróbája s a tavasz első jelei: híg dagonya, amin átverekedem magam a Szigethalmi Vadaspark és Állatsi-
mogatóig. Teljesen megérte, hogy felfedezzem ezt a kis paradicsomot, közelebb, mint gondolnánk.

RIPoRT



192017. 3. szám

Szigethalmi Híradó

man megjegyzi: mindketten pályáznak a vadas-
park későbbi vezetésére. Fia, István, vadász
szeretne lenni. álma nem esik messze a fő
profiltól: a vadaspark rendelkezik vadá-
szati oktatással is.
Számos állat magántartóktól került
a parkba, főleg tavasszal jutnak el
hozzájuk húsvét utáni nyulak,
fészekből kiesett és meglelt
madárfiókák és hobbitartású
egzotikus állatok.
Patrícia és férje kezdetben más
vállalkozásokból finanszírozták
a park életét, mint a veszélyes
fakitermelés, de mostanra elérték
az önfenntartás szintjét. A park saját
orvosa Guba Sándor, de szerencsére az
ivartalanításokon, féreghajtásokon és egy-
két nehezebb ellés felügyeletén túl nem volt
szükség sürgősségi ellátásra.
Nehézséget inkább a zordabb évszakok jelen-
tenek, a fagy, az ónos esők, de ezek is inkább
az ott dolgozókat viselik meg, mintsem az álla-
tokat. állami vagy hasonló támogatást soha
nem kaptak, de ennél jóval többet jelent
számukra az emberek lelki támogatása a legne-
hezebb időszakokban, melyből érzik a munkájuk
értékét.

Beszélgetésünk alatt a park állandó lakói közül
sokan a hideg idő elől bújtak éppen vackaikba,
de többüket sikerült megismernem. Így többek
közt a mentett, sérült szárnyú vörös vércsét,
egy fiatal egerészölyvöt, akinek tavasszal kezdik
meg a szabadba való visszaszoktatását, ormá-
nyos medvék csapatát, valamint számos macs-
kát, amelyeket vagy dobozokban tettek be a
területre vagy önszántukból és önkényesen
költöztek be. Őket Patrícia örökbuzgó tacskója,
Kolbász terelgette nagy lelkesedéssel. Kolbász
már a beszélgetésünk elején nagy, sáros
tappancsnyomot hagyott a jegyzetfüzetemen,
gyorsan a szívembe lopva magát.
Nehéz és kissé oktalan volna minden egyes
állatot felsorolni, de mindenképp szót ejtenék
egy rendhagyó párosról, egy alpakáról és egy
guanakóról (átmenet a láma és az alpaka közt,
rendkívül ritka az országban, de szabadon élőt
sem sokat látni, jelenleg vadasparkok foglalkoz-
nak a faj szaporításával és megmentésével.)

A jövőbeni tervek közt apróbb-nagyobb
bővítések szerepelnek, melyek eddig

sem maradtak el. Patrícia és
családja több madárházat tervez

– arra mindig szükség van –
de idővel nem kizárt, hogy
vadmacskákkal és egy
törpekenguruval is bővül a
csapat. A vadaspark szom-
szédjában jelenleg ifjúsági
tábor épül: Patrícia és

István a kivitelezők, ők a
tulajdonosok is, de elkészülte

után bérbe adják majd más
üzemeltetőknek. Épül továbbá a

vadaspark kisvasútja is – Blága
István régi álma valósul meg ezzel –

szintén az ő kezük munkája nyomán.
F. Gy.
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