
XXVII. évfolyam 4. szám, 2017. április
ingyenes havilap

Orbán Viktor miniszterelnök nyitotta meg a Szigetszentmiklósi Járási Hivatalt március 3-án.
(9. oldal)

Pitti Katalin az opera nagykövete tartott
előadást a Szent István Általános Iskola diákjai -
nak. (18. oldal)

A programon 29 mozgásforma, négy sportverseny közül csemegézhettek a résztvevő fiatalok és
felnőttek egyarán, s előadásokat hallgathattak meg az egészséges életmódról. (19. oldal)

Megnyitotta kapuit a járási hivatal

Daloló nagykövet Megint fitt volt Halom

Fekete Veronika (5. o.) Korizó nyuszi című rajzával
kívánunk kellemes húsvéti ünnepeket!

fotó: Baranyai Zoltán
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(A beszéd elhangzott Szigethalom Város
március 15-i megemlékezésén.)
Polgártársak! A tavasz a megújhodás, az ősz
az elmúlás ideje, mióta világ a világ. Az egész-
séges test képes arra, hogy felkészüljön és
feldolgozza a természet adta körforgás nehéz-
ségeit. Ha ezt mégsem teszi, a szervezet s a
lélek beteg. A külső- és a belső konfliktusokra
helytelenül, idegesen reagál.
A népek számára az évszakok váltakozását –
életük során a reform vagy/és forradalom
kettőssége határozza meg. A nálunk szerencsé-
sebb sorsú nemzeteknek forradalmaikban
legtöbbször csak önmagukkal kellett megküz-
deniük. Nekünk, magyaroknak ez a feladat
mindig ideig-óráig kivívott függetlenségünk
elnyerése után következett el. Soha nem látott
egységbe forrasztott parasztot, polgárt, urat a
közös ellenség tudata. A nemzeti közmegegye-
zés a győzelem után: a hogyan tovább kérdé-
sekben fordított szembe egymással korábbi
bajtársakat. Pillanatokon belül átadva a múltnak
minden sikeres forradalom alaptételét: a
nemzeti egységet.
Maradva az előbbi képnél: ki lehet időjósként
alkalmas arra, hogy fölmérje – itt az idő a változ-
tatásra. Ha forradalom, akkor fiatalok. S nemcsak
a betűrím kedvéért: nincs még egyénileg kockáz-
tatni való, az életkorból fakadóan még nagy a
lendület, s az apák adta keretek mindig szűkek a
jövendő generáció számára – is!
Az ember, egy nemzet, nem születik forradal-
márnak, még a márciusi ifjak sem úgy ébredtek
azon a meglehetősen depressziós 1848-as tava-
szi reggelen, hogy Magyarországot fölszállítják
a népek tavasza vonatára. 

A revolúció végső eszköz, amikor egy polgár-
háborús helyzetben parttalan indulatok, érzel-
mek, érdekek feszülnek egymásnak, de valami
új születik, mely csak nyomaiban emlékeztet,
vagy egyáltalán nem a korábbi helyzetre. 
Van olyan állapota egy ember, egy nemzet
történetének, mikor hiába szól, többször is,
valami elromlott, sőt soha nem is volt jó, s én/mi
tudom/tudjuk hogyan kell megjavítani; a hata-
lom részéről nincs válasz. 
A magyar reformkor erről szólt. Kétségtelen,
született egy politikus reformnemzedék, amely
kitanulta a politikacsinálást, de átütő eredményt
nem tudtak elérni. Volt azonban Bécs részéről
maszatolás, elterelés, hiszen ülésezett az
országgyűlés, születtek döntések, de ezek a
rendszer egészét nem érintették: Magyarország
és a Habsburg Birodalom viszonyát. Volt még a
hatalom eszköztárában megfélemlítés, meg -
aláztatás: az országgyűlési ifjakat és Kossuthot
börtönbe zárták. De a palack éppen ezért
robbanásig feszült.
A cél a nemzet életében, legalábbis 1640, az
angol polgári forradalom óta mindig azonos:
megteremteni a polgár napi életének civil-
polgári kereteit. Hogyan legyen? A hangsúly
mire helyeződjék: legyen gazdag? Erős vállal-
kozó, ahogy Széchenyi akarta? Okfejtése vilá-
gos: aki anyagilag független, citoyenként,
polgárként is az. De csak akkor, ha mindez nem
csap át öncélú vagyongyarapításba! A kossuthi
elgondolás a politizáló polgárt szerette volna
látni. Aki a köz ügyeivel foglalkozik (így hang-
súlyozottan külön mondva – ahogy a latinból
fordítjuk!), a res publicával. Bár hálátlanul szép
a feladat, de a polgár nem tűri, hogy külső erők

igazgassák. De lehet-e sokáig mindennapi
gondokkal küzdve, anyagilag és erkölcsileg
kiszolgáltatva, homo politicus bárki is? Profánul
fogalmazva: lehet-e üres gyomorral himnuszt
énekelni?! Az 1830-as évek nagyjai végigjárták
felülről, boldogítani akaró reformjaikkal a két
legnagyobb magyar útját és kételyeit is. Nem
sikerült! Toldozgató-foldozgató, a dolgokat
nem mélyen átformáló kezdeményezéseik
kudarcra ítéltettek.
1848 tavaszán világos lett: a korábbi keretek
között az ország népe nem hajlandó élni. Ahogy
európai sorstársaik sem. A reformokkal kiváltott
változások, ha azok voltak egyáltalán, kevésnek
bizonyultak. Nem az alapokig nyúlva, csak
konzerválták a korábbi állapotokat. A szent
szövetségi rendszer, mely a francia forradalom
után rajzolta – vissza Európa térképét, kártya-
várként omlott össze Európa fiataljainak egyet-
len kiáltására.
S aztán egy szikra – mert szikra mindig van –
jött az európai forradalmi hullám, amikor
Magyarországon is az utca diktált: és a hatalom
képviselője, a Helytartó Tanács „sápadt vala és
reszketni méltóztatott”, megrettenve a tömeg-
től. Akkor szembesült azzal a nyilvánvaló igaz-
sággal…, hogy „a víz az úr”. Megcselekedte azt
is, amit korábban nem akart, megígért mindent,
amiről korábban azt gondolta, soha nem fogja
megtenni. Átmenetileg visszavonult, s várta,
majd az idő megoldja, majd elmúlik a forradalmi
hevület, mint a nátha. Nem így lett. Először
csak közvetve (Jelasics hadjárata), majd direkt
módon is, katonai erővel próbálkozott, hogy
semmisé tegye mindazt, amit egy gyengeel-
méjű pillanatában megtett: az első felelős
független magyar kormány kinevezését, az
áprilisi törvények aláírását. Ez a kétszínűség
sok olyan magyart is meggyőzött a Habsbur-
gok kétarcúságáról, akikről nem volt elmond-
ható korábban, hogy a magyarság szekerét
tolták volna.
A vér nélkül kivívott győzelem Pest-Budán is azt
jelezte, már a rendszer sem hitt önmagában. A
helyzet kísértetiesen azonos volt 1956 októbe-

Népünk végzete az önbecsülés hiánya
Dicsőséges forradalmunkra emlékezett a város – „Áldozatuk... a jóra” parancs
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rében is. A metternichi szervezet elvesztette
belső tartását, összeomlott. De a sikernek elen-
gedhetetlen feltétele volt a fiatalos hevület, a
„nincs vesztenivalóm” ifjonti lendülete. A márci-
usi események üzenete a társadalmi korlátok,
mégha csak ideiglenes ledöntésén túl, a korosz-
tályok egymásra találása. A fél generációval a
pesti fiatalok előtt járók fölmérték, hol a helyük.
Szükség van politikai tapasztalatukra, higgadt-
ságukra. Mert győzelemre vinni egy ügyet nagy
dolog. De még nagyobb megtartani s működ-
tetni az új rendszert. Ha az ország népe, korra,
nemre, pártállásra, nemzetiségre, vallásra tekin-
tet nélkül nem áll egy emberként a Batthyány
kormány mögé, a márciusi nap sikerei már a
forradalom másnapján kudarccá lettek volna. A
lelkesedés óriási: az első szabad parlament
fölállva, dübörgő, egyöntetű igennel ad kettő-
százezer újoncot Kossuth esdeklő szavára. S a
forradalmi lendület a semmiből teremt pénzt,
fegyvert, hadiipart. 
Mert ez a legfontosabb. Egy forradalmat soha
sem egy Bastille teszi azzá ami, hanem a fegy-
veres küzdelem – jelen esetünkben egy szabad-
ságharc. Ha ez bekövetkezik, függetlenül a
végkifejlettől, már bizonyos, hogy valós kérdé-
seket vetett föl, mert tömegeket volt képes
mozgatni. A francia Bastille, Valmy, az angol
forradalom Preston, Naseby vagy a pesti revolú-
ció Pákozd és a tavaszi hadjárat nélkül értelmet-
len. De a háború, az öldöklés állati ösztöne nem
lehet öncél. A harc csupán eszköz, mint ahogy a
forradalom is az. Mert ha maga válik végcéllá,
jakobinus vagy bolsevik diktatúrává alantasul.
A magyarság kollektív emlékezete hajlamos
arra, hogy a nemzet életéből csak a gyászos
sorsú eseményeket emelje ki. ’48-’49 történé-
seiből esetleg a vér nélküli győzelmet s biztosan
a tragikus végkifejletet idézi föl állandóan.

40 éven át március 15. előbb bujkáló, majd
megtűrt ünnep lett (bár a korábbi politikai rend-
szerek is saját céljaikra próbálták átformálni.).
Szeptember 29-e például szűk katonai, iskolai
megemlékezéssé szelídült. A dicsőséges tavaszi
hadjárat még azzá sem. Ellenben október 6.
gyásznap volt mindig is! 
Hol van Branyiszkó, Hatvan, Tápióbicske,
Isaszeg, Vác, Nagysalló, Komárom vagy Buda
diadala? Büszkeség és csodálat tölthet el
minden magyart. Mert a Habsburg Birodalom
ereje kevés volt, ugyanis egy olyan összefogás-
sal találta magát szembe, melyet az orosz segít-
ség kérésével tudott csak, legalábbis katonai
tekintetben legyőzni. Milyen megalázó lehetett
egy 18 éves fiatalembernek, Ferenc Józsefnek a
Habsburg Birodalom ifjú császárának, Magyar-
ország részéről el nem ismert királyának, hogy
a legenda szerint kézcsókkal legyen hálás az
orosz cárnak Varsóban. Bár a történet nem igaz,
de akár az is lehetne a magyar közgondolkodás
szerint. A túlerő beavatkozása egyértelművé
tette, hogy a harctéri vereségek 1849 nyarán
bekövetkező sora a szabadságharcot bukásra
rendelte. 
Őseink Európa két legnagyobb hadseregével
mérkőztek, a kétfejű sast már legyűrték, csak a
medve túlereje fogott ki rajtuk, ahogy ’ 56-ban
is! Értelmetlen lett volna a folytatás, legalábbis
fegyverrel. A megtorlást pedig – mint minden
önérzetében sértett, nem a maga erejéből sikert
aratóé – kegyetlen. Nem ismerte fel, hogy az
egyes emberek halálával csak a nemzeti
szabadságharcot fojtja vérbe. Magyarország
már nem ugyanaz az ország, mint annak előtte. 
Ferenc József boldogan dőlhetett hátra,
győzött. Győzött?
A forradalom elsősorban a fejekben indított el
olyan erjedést, melyet a terror csak tovább

mélyített. Kétségtelen, a fegyveres küzdelemben
az első reformnemzedék legjobbjai hulltak el,
„vagy mentek keresni új hazát túl a tengeren”.
A nemzet élni akarását bizonyítja? Felnőtt egy
új nemzedék, amely a régi 48-asokkal eljutott
1867-be, a kiegyezésig. Hazánk népének
végzete, túl a függetlenség mohácsi elvesztése
óta, hogy nincs önbecsülése.
Miért?
Mert céljait csak kerülő úton képes elérni. Ezért
beszél a Nagy Imre kormány államminisztere, a
neves politológus Bibó István zsákutcás magyar
történelemről és eltorzult magyar alkatról.
Hát nem tragikus? A nemzet java marad csata-
tereken rákóczival, Kossuthtal, Nagy Imrével. De
eredményt a nemzet számára egy kiegyezés
1867-ben és rendszerváltást 1989 hoz. Amikor
a felülről indított reformok tárgyalóasztalnál
született kompromisszumokkal jutnak csak el,
ahová 1848-49 és 1956 hősei akartak.
De jól van ez így?! Mert „áldozatuk nem a gaz
jogcíme, hanem a jóra parancs”.
Szigethalom városa azokban az időkben még
nem létezett, így nincs 1848-as eredeti hely-
színe sem. 1948 állították föl a református
templomnál azt az emlékművet, melyet aztán
áthelyeztek ide, ahol most állunk. Kifejezve azt,
ahogy egy hétköznapot mi varázsolunk
ünneppé – úgy a helyszíneket is a közmegegye-
zés alakítja egy megemlékezés tetthelyévé. 
A szónok természetesen, a maga nevében
beszél vagy cselekszik: mégis a ráckevei Ady
Endre Gimnázium vezetőjeként fiatalokat is
képvisel. Nos, a hajtókámon viselt kokárda
talapzatra helyezésével az ő nevükben is fejet
hajtok 1848/49 emléke előtt.

Molnár László
intéznényvezető

rADyG
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A változásokhoz alkalmazkodni kell

Erdészeti munkák a Dunasor mentén

Napjainkban gyakran változnak a törvények, jogsza-
bályok, és ehhez alkalmazkodnunk kell, akár tetszik
nekünk, akár nem. Sajnos ezt az állampolgároknak
és az önkormányzatnak is mindennap át kell élnie.
Véleményem szerint nem szerencsés komplex,
működő rendszerekhez úgy hozzányúlni, hogy egyik
napról a másikra valami gyökeresen más működési
elvet vezetnek be. Sajnos, mostanában ilyen időket
élünk, akár akarjuk, akár nem.
Az első ilyen jellegű átalakítás, amit már tavaly
megéltünk, a hulladékszállítás számlázási rendsze-
rének változása volt. Sokáig nem is kaptak számlát
az ügyfelek, de aztán lassan utolérte magát az új
állami holding, amelynek ma Magyarországon kizá-
rólagos joga van számla kibocsájtására. Habár a
számlázást eddig is el tudta végezni a szolgáltató,
mégis törvényileg vették el tőle ezt a feladatot, és
ma már csak a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. végezheti. Így
minden bevétel az államhoz kerül, és majd az állam
egy képlet alapján arányosan visszaosztja azt a
szolgáltatóknak. Sok önkormányzatnak, amelynek
saját cége volt, sok 10 millióval, esetleg 100 millió-
val kellett megtámogatnia a cégét, hogy működni
tudjon e körülmények között. Szerencsére ez
Szigethalom esetében nem történt meg.
De ez az átalakítás sem volt elég! Január végén
összehívták a környék polgármestereit, és arról
tájékoztattak minket, hogy a hulladékszállítási
cégek számára az optimális lakosságszám kb.
400 000 fő lenne. Az önkormányzatok egyezzenek
meg egymással abban, hogy fogják a jövőben
közösen működtetni a hulladékszállítást. Termé-
szetesen az önkormányzatok működtethetik
tovább a saját cégeiket, de a beszedett díjakból
olyan keveset fognak kapni, hogy biztosan tönkre-
mennek. Így kisebb háborgás után ugyan, de arra
jutottak a jelenlévő polgármesterek, hogy a legna-
gyobb város, Érd vezetésével olyan társulást hoznak

létre, amely az érdi önkormányzat hulladékszállító
cégét bízza meg a feladattal. Ez az érdi vállalkozás
fogja majd a támogatást tovább adni a jelenleg is
működő kisebb vállalkozóknak. Így remélhetőleg
magasabb támogatáshoz juthatnak a cégek, és
ezzel talán elkerülhetőek a csődök. 
Véleményem szerint azzal önmagában nincs baj,
hogy egy optimális vállalati méretnagyság jöjjön
létre. Azzal sem, hogy az ellátási területeken
mindenki, mindenütt ugyanazt a szolgáltatást
kapja. Nekem inkább a módszer nem tetszett,
amelyben azt szerették volna sugallni, hogy ezt
mi szerettük volna, polgármesterek. Pedig nem!
Nekünk nem maradt más lehetőségünk, mint
igazodnunk a fent eldöntöttekhez, ha nem akar-
tuk a saját pénzünkből fedezni a szolgáltatás
fenntartását. 
Azt gondolom egyébként, hogy a központosítás és
átalakítás ezzel még nem ért véget, és a végül azok,
akik ma fővállalkozók és holnap alvállalkozók,
holnapután már nem fognak beleférni abba a rend-
szerbe se. Ezt őszintén sajnálom, de bízom abban,
hogy holnapután is legalább ilyen minőségű szol-
gáltatást kapunk majd ebben a szektorban is. Bár a
víz- és csatornaszolgáltatásban is inkább az a
tapasztalat, hogy egyre több a probléma a közpon-
tosítás miatt.
Hasonló központosítás terméke az úgynevezett ASP
(Application Service Providing) rendszer. Egyfajta
alkalmazásszolgáltatás. Lefordítva: az önkormány-
zatoknak ezentúl központilag elkészített szoftvere-
ket kell használniuk. Ezek a szoftverek pedig egy
távoli szerveren fognak működni. Így a hivatal pénz-
ügyi, adó, vállalkozási, iktató, hagyatékos dolgozó-
inak a munkájuk nagy részét az állam által fenntar-
tott távoli szerveren kell végezniük. A különféle nyil-
vántartásokat is ott fogják tárolni. Előnye az
egységesítés, hátránya, hogy a távoli elérés esetén
a kapcsolatok rossz minősége jelentősen nehezít-

heti és lassíthatja a munkavégzést. Már most is
vannak olyan alkalmazások az önkormányzatnál,
amelyek hasonlóan távoli szerverhez kötik munka-
társainkat. Ezek az esetek többségében stabilan
működnek, de vannak időszakok – például a
mostani napokban is – amikor elérési problémák
lépnek fel.
Az új rendszer működéséhez a polgármesteri hivatal
jelenlegi számítástechnikai eszközei megfelelőek, de
a belső hálózatunkat érdemes korszerűsíteni, mert
az adja a szűk keresztmetszetet. Ennek érdekében
az állam által kiírt pályázatra mi is benyújtottuk
igényünket. Reméljük, támogatni fogják a szükséges
eszközök beszerzését, és az adatok átmentését az
állami szoftverekbe.
Egy másik területet érintő változásról is szeretnék
említést tenni. Ez pedig a központi orvosi ügyeleti
szolgálat. De ezen önkormányzati szinten szeret-
nénk változtatni. Nagyon sok panasz van, volt az
éjszakai-hétvégi orvosi ügyeletre. Sajnos a panaszok
többsége csak az internet közösségi oldalaira kerül
fel, amelyeket emiatt nem tudunk kivizsgálni.
Nagyon sok embertől kértem, hogy ne így tegyen
panaszt, hanem írja le a konkrét problémát, a
pontos időt és azt juttassa el a polgármesteri hiva-
talba. Csak ebben az esetben tudjuk korrekten
kivizsgáltatni a problémákat. Három olyan eset volt,
amit kivizsgáltattunk. Megkaptuk a szolgáltató
válaszait, és azok elégtelensége miatt a képviselő-
testület nem fogadta el a szolgáltató éves beszá-
molóját. 
Tájékoztattam a szolgáltató képviselőjét, hogy egy
új közbeszerzési eljárást indítunk, és amennyiben
az sikeres lesz, felmondjuk a meglévő szerződésün-
ket. Ez kb. fél évet vesz igénybe, de reméljük, sikerül
új szolgáltatót találnunk, és ezzel az orvosi ügyelet-
tel kapcsolatos problémák is megszűnnek!

Fáki László 
polgármester

A Pilisi Parkerdő zrt. ráckevei Erdészete 2015-
ben végezte el a Szigethalom 2/E erdőrészlet
tarvágását. Nevezett erdőrészlet a Dunasor
Szabadkai út és a XII. utca közötti szakasza
mentén helyezkedik el.
Az erdőrészlet véghasználatát a faállomány
javát adó nemesnyárak erőteljes pusztulása
indokolta. A tarvágás során az őshonos faegye-
dek visszahagyására törekedtünk. 
Ekkor az erdőfelújítást a korábbi faállományban
csak elegyfafajként előforduló akácok sarjazta-
tásával terveztük elvégezni.
Az elmúlt két esztendő alatt, sajnálatos
módon, az akácok sarjadzása nem volt kielé-
gítő, illetve a hagyásfaként meghagyott kőri-

seket erőteljesen károsította a hazánkban 2008
óta egyre jobban terjedő gombabetegség, a
Chalara fraxinea.
Emiatt szükségessé vált az erdőrészlet mester-
séges felújításának előkészítése. Ennek kereté-
ben jelenleg zajlik a korábban visszahagyott
faegyedek kitermelése, amit tavasszal tuskózás,
a korábbi tuskósor elsimítása, majd a teljes
terület szántása fog követni.
Szántás után hazai nyár, akác, vadkörte, mezei
juhar és különféle erdei cserjefajok csemetéinek
ültetésével egy elegyes erdő létrehozására
törekszünk. 

rittling István
erdészetvezető
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Önkormányzati hírek
Óvoda vizesblokk és vízrendszer felújítása. 
Egy korábbi hivatalos bejárás során tapasztalt
hiányosságok következtében az ÁNTSZ felszólította
önkormányzatunkat a Négyszínvirág Óvoda
Szabadkai utca 101–103. szám alatti, Sárga tagóvo-
dában található vizesblokk burkolatainak javítására.
A problémákat a gyermekmosdókban az elörege-
dett PVC-fal és padlóburkolat jelentették. A kivite-
lezővel történt bejárását követően az a döntés
született, hogy a felületi munkálatokon kívül
nemcsak külső munkálatok szükségesek, hanem
komplett felújítás és javítás is. Mindez a csatorna, a
vízrendszer, a burkolatok, a szaniterek stb. javítását
és cseréjét jelentette. Ezért a rendelkezésre álló
pénzügyi forrás és idő alapján két teljes helyiség
rekonstrukciója, új víz- és szennyvízelvezető rend-
szer készült el. Ezt követően az utcafrontra bekö-
téskor a szennyvízhálózatra visszacsapó szelepet is
beépítettek, hogy a szennyvíz visszajutását meggá-
tolják. Az új gerinchálózatot úgy alakították ki, hogy
a további felújításokat már kisebb ráfordítással és
ütemezetten lehet később kivitelezni, valamint ezzel
a régi gerinchálózatot is tehermentesítették.

Polgármesteri Hivatal

*  *  *
Zöldterület - weboldal
A Szigethalom Város Önkormányzata kezelésében
levő zöldterületek karbantartása az idei évben is
ütemezetten zajlik. A feladat elvégzése azonban
változik. Ennek első része, hogy a zöldterületek
karbantartásával kapcsolatos feladatokat külső
vállalkozó látja el, aki az elvégzett feladatokért felel.
A folyamat a másik fontos része a www.zoldha-
lom.hu weboldalon elérhető információs portál,
melyen a lakosok jelezhetik gondjaikat. Bejelentők
például az illegálisan elhelyezett hulladékok, s így,
indokolt esetben, az önkormányzat intézkedhet. Az
oldalon megtalálhatók azok a fontos információk is,
amelyek segítenek eligazodni a vonatkozó jogsza-
bály előírások között (például a tulajdonosok köte-
lezettségei ingatlanukon belül és kívül). 

A honlap elindításának elsődleges célja, hogy
segítse a lakosok és az önkormányzat kommuniká-
cióját, és így meggyorsítsa a megoldási folyamatot.
A későbbiekben a lakosság igényei alapján szeret-
nénk továbbfejleszteni az oldalt, ezért várjuk szíves
észrevételeiket a weboldalon biztosított felületen
keresztül is.

Polgármesteri Hivatal

*  *  *
Tájékoztató a szigethalmi járdaépítési támogatás
igénybevételéről
Szigethalom Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 23/2016. (XI.29.) számú rendeletében
úgy döntött, hogy a gyalogos közlekedési infrast-
ruktúra fejlesztése érdekében Szigethalom Város
belterületén a magánszemélyek kivitelezésében,
közterületen és közterületként használt területen
megvalósuló járdaépítések és járdafelújítások során
felmerülő anyagköltség egy részét az önkormányzat
viseli.
Az önkormányzat a járdaépítéshez, illetve felújítás-
hoz kapcsolódó anyagköltségek 100%-át, de négy-
zetméterenként legfeljebb 2000Ft-ot támogat.
Az önkormányzati költségviselés feltétele, hogy a
járdaépítő vagy felújító ingatlantulajdonos a kivite-
lezés megkezdése előtt az önkormányzattal a
rendelet mellékletét képező megállapodást aláírja.
Ezen megállapodásban kötelezettséget vállal arra,
hogy a járdát az önkormányzat által meghatározott
műszaki és szakmai előírásoknak megfelelően
legfeljebb a megállapodás aláírásától számított 3
hónapon belül megépíti vagy felújítja, és azt a
megépítést vagy felújítást követően 1 évig kötele-
zően fenntartja, ezt követően térítésmentesen az
önkormányzat tulajdonába és használatába adja. 
Fontos továbbá kiemelni, hogy a rendelet értelmé-
ben a kiépítendő, illetve felújítandó járda minimális
szélessége 1 m. Ennél szélesebb járda építhető, de
a 1,5 m feletti részre támogatás nem igényelhető.
A munkálatokkal kapcsolatban csak az anyagkölt-
ség támogatható, a munkadíj és egyéb járulékos

költségek nem. Az anyagköltség is csak abban az
esetben támogatható, ha a járda szerkezete a
rendeletben (illetve a mellékletét képező szerző-
déstervezetben) foglaltak szerint, azaz 10 cm
homokos kavics ágyazatra helyezett, min. 10 cm
C12 beton (3,5q cement/1m3 beton) felhasználásá-
val épül meg.
További előírás, hogy a tulajdonos felelőssége a
járda megfelelő gondozása, síkosságmentesítése.
Általános előírás, hogy míg új járda építéséhez az
illetékes járási hivatal engedélyének beszerzése
szüksége, járdafelújításnál csak az önkormányzat-
nak kell bejelenteni a tervezett munkálatokat.
A támogatási kérelem a hivatal internetes honlap-
járól letölthető, illetve ügyfélszolgálatán beszerez-
hető.
A kérelmeket folyamatosan, de legkésőbb minden
év szeptember 30-ig lehet benyújtani.
További tájékoztatás Szigethalom Város Polgármes-
teri Hivatalának telefonszámain kérhető: 06-
24/403-656 vagy a 657, 658, 659, 660, 661 végű
számokon.

Polgármesteri Hivatal

*  *  *
Tisztelt Temetőlátogatók!
Amennyiben a síroknál szeretnének szombatonként
munkát végezni, és ehhez gépkocsival szükséges
behajtani, kérjük, időpont-egyeztetés céljából jelez-
zék hétköznap 9-től 15 óráig a temetői irodánkban
Kapás Orsolyánál vagy az alábbi telefonszámon: 06
30 190 1814.

Elohim Kft.

Szelektív hírek
Tisztelt szigethalmi lakosok! Ezúton szeret-
nénk tájékoztatni önöket, hogy az Aries
Nonprofit Kft. Kommunális Egysége április-
ban a szelektív hulladék begyűjtését az aláb-
biak szerint ütemezi.
Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet és
HDPE) és fém (üdítő és sörös doboz) elszál-
lítása: 15. hét, március 10-14.; 17. hét,
március 24–28.
Szelektíven gyűjtött papír hulladék
elszállítása: 14. hét, március 3–7.
Zöldhulladék begyűjtése: április 28-án,
pénteken 14–17 óra között a rákóczi u. 147.
sz. alatt található Egyesített Népjóléti Intéz-
ménynél (egykori laktanya területén) kihelye-
zett konténerekben vagy hulladékgyűjtő
célgépekben díjmentesen elhelyezhető. A
szolgáltatás igénybevételére csak szigethalmi
lakosok jogosultak, ezért lakcímkártyáját
kérni fogják.

Polgármesteri Hivatal 
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Tizenöt napirendi pontot tárgyalt Szigethalom
Város képviselő-testülete február 28-i rendes
ülésén.
Az első napirendi pontban a Morrow Medical
zrt., mint az egészségügyi alapellátás közfel-
adat keretében működő központi orvosi ügye-
letet ellátó vállalkozás 2016. évi beszámolóját a
képviselők nem fogadták el.
Ezt követte a városi temető fenntartásáról,
rendjéről és üzemeltetéséről szóló 25/2009.
(X.26.) önkormányzati rendeletet módosító
rendelet megalkotása, melyre jogszabályválto-
zás miatt volt szükség. A képviselők az eddig is
érvényben lévő árakat változatlanul hagyták.
A következő napirend tárgyalása során Sziget-
halom Város önkormányzatának 2016. évi belső
ellenőrzéséről készült beszámolót jóváhagyta a
testület.
Döntés született a Nobilis Humán Szolgáltató
Bölcsőde 2017. évi bölcsődei ellátás szünetelte-
tésének rendjéről. Ezt követően jóváhagyták a
támogatási szabályzat és mellékletei módosítá-
sát a szigethalmi iskolák természetbeni támo-
gatásként igénybe vehető terembérleti lehető-
ségeinek változásáról. 
A Hegedüs Géza Városi Könyvtár igazgatói
munkakörének betöltésére – 5 éves időtar-
tamra pályázatot írtak ki, mivel a jelenlegi igaz-
gató vezetői megbízása június 30-án lejár.
Egy több éve húzódó értékesítési ügy kapcsán
Szigethalom Város önkormányzat Képviselő-
testülete a tulajdonában lévő, 027/1 hrsz-ú
kivett közút megosztásához hozzájárult, és
annak 1420 m2-es részét korlátozottan forga-
lomképes kategóriába sorolta.
Ezt követően az önkormányzat 2016. évi költ-
ségvetéséről szóló 1/2016. (II.01.) önkormányzati
rendeletének utolsó előirányzat-módosítása, és
e rendelet megalkotása került sorra.
Ismét rendeletmódosítás következett, az önkor-
mányzati képviselők és a nem képviselő bizott-
sági tagok természetbeni juttatásáról szóló,
1/2015. (I.31) önkormányzati rendelete kiegészült
havi 30 ezer forint természetbeni juttatás
formájában nyújtott üzemanyag-támogatással,
majd az ebből adódó többletkiadás, 1 972 000
Ft átcsoportosítását hagyták jóvá a képviselők.

Szigethalom Város önkormányzat Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy a felelős állattartói,
ezen belül a felelős ebtartói magatartás erősí-
tése érdekében 2017-ben 200 000Ft keretösz-
szeggel pályázatot hirdet a szigethalmi állandó
lakosok számára, melyet a 2017. évi költségve-
tésből biztosít.
A polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy
a hulladékszállító cégeknek, köztük az Aries Kft.-
nek is, csak március 31-ig van működési engedé-
lyük. Azokon a településeken, amelyek nem csat-
lakoznak régiós szinten valamelyik társuláshoz, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztá-
sát illetően elvesztik a kiválasztási jogukat, és
területükön az erre feljogosított szerv fogja a
közszolgáltatót kijelölni. Ezért 18 önkormányzat
részvételével megalakult az Érd és Térsége Hulla-
dékgazdálkodási önkormányzati Társulás, mely-
hez Szigethalom és további települések is csatla-
kozhatnak. A tagdíj jelenleg még kérdéses, de kb.
évi 500 000 Ft-ra lehet számítani, ami a taglét-
szám emelkedésével várhatóan csökkenni fog. A
tájékoztatást követően Szigethalom Város
önkormányzat Képviselő-testülete arról döntött,
hogy csatlakozik az Érd és Térsége regionális
Hulladékgazdálkodási önkormányzati Társulás-
hoz, annak társulási megállapodását elfogadja,
és felhatalmazta a polgármestert a társulási
megállapodás, valamint a társulás szervezeti és
működési szabályzatának aláírására.
A két ülés között történt eseményekről, valamint
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztatást megelőzően a képviselő-
testület annak érdekében, hogy – az önkor-
mányzati ASP rendszerről szóló kormányrende-
letben meghatározottak szerint – az önkor-
mányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási
kötelezettségének eleget tehessen, úgy határo-
zott, hogy felhatalmazza Szigethalom város
polgármesterét, hogy a KöFOP-1.2.1-VEKOP-16
azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesz-
téséhez” című felhívásra támogatási kérelmet
nyújtson be, és a támogatási jogviszony létre-
jötte esetén Szigethalom Város önkormányzata
nevében és javára gyakorolja a kedvezménye-
zetti kötelezettségeket és jogokat.

Új utakon a város
Változások az orvosi ügyeletben, a hulladékszállításban, „felezett” közút

Vállalkozói fórum
Tisztelettel meghívjuk a Szigethalmon szék-
hellyel, telephellyel rendelkező vagy más
módon a városhoz kötődő vállalkozások
tulajdonosait és vezetőit a Szigethalom Város
önkormányzat által szervezett vállalkozói
fórumra.
Időpontja: 

2017. április 21. (péntek) 18 óra
Helyszíne:

Akácos Marika Étterem, Szigethalom
Dunasor

Fórum témái: 
1. Helyi adóbevételek alakulása, felhaszná-

lása
2. Helyi vállalkozások a honlapon
3. Turizmus Szigethalmon 
4. Kérdések-válaszok

Előzetesen várjuk kérdéseiket a fenti
témákban, illetve javaslataikat az önkor-
mányzat és a vállalkozások közötti együtt-
működés formáiról, melyek segíthetnék a
város gazdaságának fejlődését.
Elérhetőségünk: 

helyivallalkozasok@szigethalom.hu

Szigethalom Város önkormányzat nevében
Fáki László polgármester

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

Állami döntés nyomán átalakul a hulladékszolgáltatás, Szigethalom Város Önkormányzata pályázatot ír
ki a felelős állattartás érdekében, és üzemanyag-támogatást kapnak a képviselők – többek között erről
is döntött a testület február 28-i ülésén. Nem fogadták el viszont a képviselők az orvosi ügyeletet ellátó
Morow Medical Zrt. tavalyi évre vonatkozó beszámolóját. 

A soron következő pénzügyi és fejlesztési bizottság ülésének időpontja: április 18-a 18 óra
A soron következő humánpolitikai és népjóléti bizottság ülésének időpontja: április 20-a 18 óra

A soron következő képviselő-testületi ülés időpontja: április 25-e 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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az általános iskolai 
beiratkozás  rendjéről

A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2011.
augusztus 31-ig született) gyermekét a lakó-
helye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító
vagy a választott iskola első évfolyamára
beíratni.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki
szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló
gyermeket kellő időben az általános iskolába
nem íratja be, szabálysértést követ el.
A 2017/2018. tanévre történő általános iskolai
beiratkozásra az alábbi időpontban kerül sor:

április 20 (csütörtök) 8 – 19 óra között
április 21. (péntek) 8 – 18 óra között

A beiratkozással kapcsolatos egyéb tudniva-
lókról Szigethalmon a Szent István Általános
Iskolában és a Széchenyi István Áltanos Isko-
lában lehet érdeklődni.

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Hirdetmény „A szülővárosba idővel nem emlékeket jár halászni az ember,
hanem visszakapni egy pillanatra ez ingó, örökké változó életben 

és világban a biztonság érzetét.”
(Márai Sándor)

FELHÍVÁS
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Fogadóórák
Bóna Zoltán országgyűlési képviselő. Elérhetőségei:
Janzsó zsuzsanna, kapcsolattartó.  Levelezési cím:
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 10. Tele-
fon: 06/70 376-5956, e-mail: bona.zoltan@parla-
ment.hu, janzso.zsuzsanna@fidesz.hu, www.bona-
zoltan.hu
Fáki László polgármester. 24-én (hétfő) 14-18 óra
között, előzetes bejelentkezés 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. Telefon:
06/70-459-1664. E-mail: dr. schuller.gaborne@sziget-
halom.hu. 10-én (hétfő) 13-15 óra között. Helyszíne:
polgármesteri hivatal, fsz. 25. szoba
Fabula Jánosné (összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 2. választókerület képviselőj. Telefon: 06/70-
334-8916. E-mail: fabula.janosne@szigethalom.hu
4-én (kedd) 16:30 és 17:30 között. Helyszíne: Városi
Szabadidőközpont 
Hölgye Attila (összefogás Szigethalomért Egyesület)
3. választókerület képviselőj. Telefon: 06/70-315-3524
E-mail: holgyea@gmail.com. Fogadó óra: előzetes e-
mailben vagy telefonon történő időpont-egyeztetés
alapján.
Blum Zoltán (összefogás Szigethalomért Egyesület)
4. választókerület képviselője. Telefon: +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 Egye-
sület) 5. választókerület képviselője. Telefon: +36/20-
992-0114. E-mail: sztrapko@gmail.com. Fogadó óra:
előzetes e-mailben vagy telefonon történő időpont-
egyeztetés alapján.
Suhai-Réfi Tímea (összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 6. választókerület képviselője. Telefon: +36/70-
984-8827. 24-én (hétfő) 18-19 óra között. Helyszíne:
Akácos Marika étterem. 
Molnár Sándor (FIDESz-KDNP) 7. választókerület
képviselője. Telefon: 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 Egyesület)
8. választókerület képviselője. Telefon: 06/30-934-
0480. Fogadó óra: előzetes telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.
Ferenczi Edit Fidesz-KDNP. Telefon: 06/70-459-1772
E-mail: feed@pr.hu. Fogadó óra: előzetes e-mailben
vagy telefonon történő időpont-egyeztetés alapján.
Porkoláb Zoltán Fidesz-KDNP. Telefon: 06/70-452-
4694. E-mail: zporkolab@pr.hu. Fogadó óra: előzetes
e-mailben vagy telefonon történő időpont-egyeztetés
alapján.
Bán Norbert Jobbik. Fogadó óra: hétfőtől péntekig,
előre egyeztetett időpontban a 06-70/360-7024-es
telefonszámon. Helyszín: 2315 Szigethalom, Szabadkai
utca 239.

A hónap embere: Lovász Gábor

– 1987-ben kerültem kapcsolatba a kempóval
Várszegi rudolf mester kezei alatt. A Magyar
Kempo Szövetség létrejöttének dátuma 1996,
ami az én életemben is jelentős változást hozott.
Mivel én voltam a második ember a szervezet-
ben, így nekem kellett felvállalni mesterem,
Juhász Ferenc technikai segítését. Ambíciókkal
telve vetettem bele magam a táborok, verse-
nyek és vizsgák szervezésébe. Az évek alatt
magamba szívott tudást vissza-vissza adva a
klubok vezetőinek erősítettek meg abban, hogy
jó úton haladok. A legjobb visszaigazolást a
tanítványaim adják versenyeredményeikkel. 
Edzői pályám 1983-ban All Style Sportkarate
oktatóként kezdődött és tartott 1987-ig. Az ezt
követő időszaktól, természetesen az átállást
figyelembe véve, kempo trénerként tevékenyke-
dem. A kis- és nagycsoportos foglalkozások
mellett megkezdtem a magántanítványi okta-
tást is. Ez utóbbi saját teremben vagy háznál
történt. Jelenleg 6. danos mesterként a Magyar
Kempo Szövetség alelnöki és technikai vezetői
pozícióját töltöm be, mellette a Dojo Lovász
SKE-t irányítom, és örömömre szolgál, hogy
immár a Hegyvidék Harcosai Küzdősport Akadé-
mián is oktathatom a kempót – meséli Lovász
Gábor, akivel a SzENI Fogyatékkal Élők Nappali
Intézetében találkoztam egy verőfényes csütör-
tök délelőtt, ahol a gondozottak számára
tartotta a szokásos heti edzést. Pillanatok alatt
elvarázsoltak az órán tapasztaltak. 
Gáborék 2007-ben költöztek Szigethalomra, és
rögtön keresni kezdték a lehetőséget a kempó
szervezésére. Sok helyi fiatal köszönheti neki
sportsikereit. 
A fogyatékkal élőkhöz való kötődése sok éve
kezdődött Ausztráliában, ahol mestere autisták-
kal is foglalkozott, és tudását átadta Gábornak.
Hazatérve egy autista tanítvánnyal foglalkozott.
Szigethalmon kb. öt évvel ezelőtt találkozott a

FONI gondozottjaival, heti egy
alkalommal. Azon az órán, melyre
beültem, egy tucatnyi – külön-
böző fogyatékkal élő – gondozott
vett részt. Az igazán meglepő
dolog számomra a három kerekes
székes fiatal részvétele volt.
Figyeltem Gábort és a sportoló-
kat. Egyetlen pillanatra sem érez-
tem azt, hogy Gábor másképp
bánt volna velük, mint az ép spor-
tolókkal. Határozott hangjában
azonban éreztem a szeretetet, az
odafigyelést, de benne volt a
keménység is. Mindenkivel külön
foglalkozott addig, amíg az adott
gyakorlat tökéletessé nem vált, és

minden gyakorlatot mindenki a maga módján
végre nem hajtotta. Amikor helyben futás volt,
akkor még a kerekes székesek is futottak emel-
getve lábaikat. A rábízott gondozottak hétről
hétre fejlődnek, erősödnek testben, lélekben,
hiszen jól érzik magukat az órákon. Ékes bizo-
nyítéka ennek, hogy egyikük arcáról sem került
le a mosoly a pillanatra sem.
Az edzés végén külön foglalkozott azokkal a
sportolókkal, akik a következő hét végén verse-
nyen vesznek részt. Igen, hosszú idő után az
első bemutatók után eljutottak a versenyekre
is, ahol már öveket szereztek és helyezéseket is
elértek. Egy-egy nehezebb, vagy éppen nem
sikerült gyakorlat után hallottam azt a monda-
tot, amely Gábor tanításának lényegét jelenti:
„Nem az a fontos, hogy hányadik vagy, hanem,
hogy mennyit fejlődsz.”
És ez pedig a mai teljesítményorientált világban
nem kis elvárás. Kívánunk további együtt elért
sikereket, mosolyt, örömöt a közös munkában!

-sche-

Egészségügyi intézményben az ön területileg
illetékes  betegjogi képviselője: 

HORVÁTH SZILVIA 
06/20-4899-658

elérhető hétfőtől – csütörtökig 8 – 16:30,
pénteken 8–14 óra között

szilvia.horvath@ijb.emmi.gov.hu
Fogadóóra időpontja: 

minden héten, csütörtökön 9:30 – 13:30 óra
között

Fogadóóra helye: Jahn Ferenc Dél-pesti
Kórház és rendelőintézet

„Nővérszálló”, földszint 3. szoba

A jogvédelmi képviselő az integrált jogvédelmi
szolgálat (ijsz) munkatársa. A jogvédelmi képviselő
az egészségügyi intézménytől független személy.
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Megnyílt a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal

Az átadóünnepségen tartott beszédében Orbán
Viktor úgy fogalmazott, hogy a kormány olyan álla-
mot akar létrehozni, ami élvezi az emberek bizalmát,
és segíti a polgárok és a vállalkozások boldogulását.
Kiemelte: céljuk az volt, hogy az átalakított közigaz-
gatás méltó legyen az ezeréves keresztény államhoz,
de megfeleljen a 21. századi modern társadalom elvá-
rásainak is.
A miniszterelnök a közbiztonságról szólva elmondta,
hogy mára több mint 7000 fővel bővült a rendőrség
létszáma, és az ország minden településén van
állandó rendőri jelenlét. 
– Helyreállítottuk a közrendet Magyarországon –
jelentette ki. 
Orbán Viktor a közigazgatásban, a rendvédelemben
és az igazságszolgáltatásban bevezetett életpályamo-
dellre utalva úgy fogalmazott, hogy mára a köz szol-
gálatát vállalni nemcsak szép hivatás, de kifizetődő is.
Az eseményen Lázár János, Miniszterelnökséget vezető
miniszter elmondta, hogy a kormány 2010-ben azt a
célt tűzte maga elé, hogy a területi közigazgatás
legyen egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb. Ennek megfe-
lelően, míg hat évvel ezelőtt 29 kormányablakban 29
féle ügyet lehetett elintézni, ma a 270. kormányablakot
adják át, ahol már 1546 ügytípus intézhető.
A miniszter emlékeztetett: 2010-ben egyszerűbb,
gyorsabb és olcsóbb ügyintézést ígértek, s mára csök-
kent a várakozási idő, és jelentősen nőtt azoknak az
ügyeknek a száma, amelyeket kevesebb, mint nyolc
nap alatt képes a magyar közigazgatás elintézni.
Olcsóbbá is tették a közigazgatást, az állampolgárok
ma már 10 milliárddal, a vállalkozások pedig 4,5 milli-
árddal fizetnek kevesebbet, mint korábban.
Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke arra
hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt években javult a

bíróságok munkája, a két éven túl folyamatban lévő
ügyek száma büntető területen 49 százalékkal csök-
kent, a civilisztikai területen pedig 39 százalékkal, és
csaknem 90 százaléka az ügyeknek első fokon
jogerőre emelkedett”.
Papp Károly országos rendőrfőkapitány köszönetet
mondott azért, hogy a központban 12 fős szállórészt
is kialakíthattak, ezáltal is Magyarország legkorsze-
rűbb rendőrségi épülete jött létre. Felhívta a figyelmet
arra, hogy az itt élők elégedettek a rendőrség munká-
jával, javul a közbiztonság, a lakosság körében a rend-
őrség bizalmi indexe 77 százalékra emelkedett. Az
ünnepség keretében a főkapitány a kapitányság
részére két gépkocsit és 10 db kézi rádiót adott át.
A 7000 négyzetméteres épületben található járási
hivatalban 12 munkaállomásos kormányablakot alakí-
tottak ki, ugyanitt helyet kap egy foglalkoztatásügyi
és egy népegészségügyi kirendeltség is. Az új, össze-
sen 3650 négyzetméteres irodatérben összesen 270
ember dolgozik. Az új központ mintegy tízezer ügyfe-
let láthat el havonta, akiknek kényelmét postapont és
csekkbefizető automata is szolgálja.
A munka során a komplexum új épületgépészetet és
villamoshálózatot, tetőszerkezetet és háromrétegű
nyílászárókat, 111 napelemet kapott, minimalizálva az
üzemeltetés költségeit. Az épület akadálymentes. Az
irodák mellett 116 férőhelyes parkolót alakítottak ki. 
A Szigetszentmiklósi Járási Hivatal illetékességi terü-
lete: Délegyháza, Dunaharaszti, Dunavarsány, Halász-
telek, Majosháza, Szigethalom, Szigetszentmiklós,
Taksony, Tököl.
A Szigetszentmiklósi rendőrkapitányság is a Sziget-
szentmiklósi Igazgatási Központba költözött. 160
rendőr 50 új irodában, 2503 négyzetméteren lát el
szolgálatot. Az új bútorok, a technikai eszközök nem

csak az ott dolgozók komfortos munkavégzését szol-
gálják. Az átadással a közbiztonság növelése mellett
könnyen elérhető, gyors, kényelmes és kulturált ügyin-
tézési lehetőség valósult meg.
A rendőrök munkáját segíti az a két szolgálati gépko-
csi, amelyet Papp Károly r. altábornagy, országos rend-
őrfőkapitány adott át a Szigetszentmiklósi rendőrka-
pitányság vezetőjének, Németh István r. őrnagynak.
Az ünnepélyes átadó eseményen a kormányfő mellett
részt vett Kövér László, a Magyar Országgyűlés
elnöke, Lázár János, Miniszterelnökséget vezető
miniszter, Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal
elnök asszonya, Polt Péter legfőbb ügyész, Papp
Károly országos rendőrfőkapitány, Darák Péter, a Kúria
elnöke, továbbá Kovács zoltán területi közigazgatá-
sért felelős államtitkár, Bekk Mária, a Szigetszentmik-
lósi Járási Hivatal vezetője, Tarnai richárd Pest megyei
kormánymegbízott, valamint Bóna zoltán, a térség
országgyűlési képviselője, valamint a meghívott
polgármesterek között Fáki László, Szigethalom első
embere is. 

Sche-orientpress.hu

Szigorú biztonsági intézkedések mellett, ünnepélyes keretek között Orbán Viktor
miniszterelnök nyitotta meg Magyarország utolsó járási hivatalát március 3-án, Sziget-
szentmiklóson. A kiemelt kormányzati beruházásként kezelt projekt keretében egy
komplexumban kapott helyet a járási hivatal, a járásbíróság, a járási ügyészség, vala-
mint a rendőrség is. 

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

Változás 
a szemétszállításban

Tisztelt szigethalmi lakosok! Ezúton szeret-
nénk tájékoztatni önöket, hogy az Aries
Nonprofit Kft. Kommunális egysége 2017-ben
az ünnepnapra vonatkozó hulladékszállítási
munkálatok elvégzését mely napra ütemezi
át. Április 17-e, hétfő, munkaszüneti nap –
április 15-e, szombat, munkanap: hulladékel-
szállítás a hétfőn esedékes területekről.
Megértésüket előre is köszönjük:

Aries Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Nonprofit Kft. 

• Járási Hivatal
2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos utca 1.
Postacím: 2311 Szigetszentmiklós, Pf. 259.
Központi telefonszám: 06-24/887-440
jarasihivatal.szigetszentmiklos@pest.gov.hu. A hiva-
talvezető és a hivatalvezető-helyettes előzetes
időpont egyeztetés alapján fogadja az ügyfeleket.

• Kormányablak osztály
kormanyablak.szigetszentmiklos@ pest.gov.hu. 
Hétfő: 7:00 - 17:00, Kedd: 8:00 - 18:00, Szerda: 8:00 -
20:00, Csütörtök: 8:00 - 18:00, Péntek: 8:00 - 16:00

•  Gyámügyi osztály
Hétfő: 8:00-16:00, Kedd: nincs ügyfélfogadás, Szerda:
8:00-18:00, Csütörtök: nincs ügyfélfogadás, Péntek:
8:00-12:00. Az ebédidő 12:00-12:30-ig tart, mely idő
alatt az ügyfélfogadás szünetel.

• Hatósági osztály
Hétfő: 8:00-16:00, Kedd: 8:00-16:00, Szerda: 8:00-

18:00, Csütörtök: 8:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00.
Az ebédidő 12:00-12:30-ig tart, mely idő alatt az
ügyfélfogadás szünetel.

• Építésügyi osztály
Hétfő: 8:00-16:00, Kedd: 8:00-12:00, Szerda: 12:30-
18:00, Csütörtök: 8:00-12:00, Péntek: 8:00-12:00. Az
ebédidő 12:00-12:30-ig tart, mely idő alatt az ügyfél-
fogadás szünetel.

Április 3-án a Szigetszentmiklósi Járási Hivatalban
megkezdi működését a népegészségügyi osztály és
a foglalkoztatási osztály.

• A Népegészségügyi osztály ügyfélfogadási ideje:
Hétfő 13:00-16:00, Szerda  09:30-15:00

• A Foglalkoztatási osztály ügyfélfogadási ideje:
Hétfő 08:00-16:00, Kedd  08:00-12:00, Szerda 08:00-
16:00, Csütörtök 08:00-12:00, Péntek 08:00-12:00

A járási hivatal ügyintézési helyszínei és ügyfélfogadási rendje a következők:
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Pályázati felhívás ebtartók részére – 2017. év 
Szigethalom Város önkormányzata a felelős állattartói 

magatartás erősítése és támogatása céljából 

pályázatot hirdet

azon ebtartók, ebtulajdonosok részére, akiknek
családi helyzete, jövedelmi viszonyai nem teszik lehe-
tővé a saját vagy tartásukban lévő kutya chippel
(transzponderrel) történő megjelölését, veszettség
elleni oltással, valamint amennyiben még nincs, oltási
könyvvel történő ellátását. Pályázat nyújtható be
továbbá az eb ivartalanítása céljából is.
Pályázni chip, valamint veszettség elleni oltás együt-
tes hiánya esetén csak mindkettő teljesítésére lehet-
séges. Ivartalanításra chipbehelyezéssel, valamint
veszettség elleni oltással együttesen is benyújtható
pályázat. Amennyiben a chip behelyezése, valamint
veszettség elleni oltás már korábban megtörtént, úgy
ivartalanításra külön is benyújtható pályázat.
A támogatás összege: legfeljebb a chip behelyezé-
sének, a veszettség elleni védőoltás, ivartalanítás
költségének 50%-áig terjedhet. 
• Chip behelyezésének és a veszettség elleni védő-

oltás várható együttes költsége: (oltási könyvvel és
féreghajtással) 5000 Ft

• Veszettség elleni védőoltás várható költsége:
3000 Ft

• Ivartalanítás várható költsége: 13200-23000 Ft
között

- kis testű kutya (10 kg-ig): kan 13200 Ft, szuka:
15700 Ft

- Közepes méretű kutya (10-25 kg-ig): kan 16300
Ft, szuka 19800 Ft

- nagy testű kutya (25 kg felett): kan 19800 Ft,
szuka 23000 Ft

A támogatás a beavatkozások térítési díja 50%-ának
megtérítése mellett történhet, amennyiben az egye-
dül élő pályázó jövedelme, illetve a pályázó család-
jában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg a 95000 Ft-ot. A térítés 50%-ának megfizetése
a hivatal házipénztárában történik. 
Ivartalanításra vonatkozó pályázat esetén a pályázat
benyújtását megelőzően egyeztetni szükséges a
Szőrmók Állatorvosi rendelővel, 2315 Szigethalom,
Szabadkai u. 126., telefon munkaidőben 06/24-656-
043, mobil:06/30-221-89-03, és a pályázaton fel kell
tüntetni az ivartalanítás várható költségét. 

A támogatás nyújtásának feltétele:
1. A pályázati adatlap hiánytalan kitöltése, és a
mellékletek csatolása
2. Az eb tartásának helye Szigethalmon van, és az eb
tartója, illetve tulajdonosa szigethalmi bejelentett
lakcímmel rendelkezik.
3. Pályázatot nyújthat be az eb tartója vagy tulajdo-
nosa. Idős, beteg, mozgásában korlátozott személy
esetében a pályázó által adott meghatalmazás alap-
ján meghatalmazott is eljárhat a pályázat mellékletét
képező meghatalmazás alapján.
4. Egy háztartásból egy ebre nyújtható be pályázat.
Egy háztartásnak minősül az egy lakcímre bejelentett
személyek közössége.
5. Érvényes pályázat csak az ebnyilvántartásban
szereplő eb vonatkozásában nyújtható be. 
6. A kitöltött pályázati adatlap mellékleteként be kell

nyújtani a pályázó, illetve a vele egy háztartásban
élők benyújtást megelőző hónapban megszerzett
jövedelméről szóló igazolást, valamint az eb oltási
könyvét. Pályázni akkor is lehet, ha az ebnek még
nincs oltási könyve.
A pályázat benyújtásának helye: Szigethalmi
Polgármesteri Hivatal, 2315 Szigethalom, Kossuth u.
10. 22. számú iroda, vagy az udvari épületben lévő
közterület-felügyelői iroda. 
A pályázat elbírálása: a hiánytalanul kitöltött, és a
megfelelő mellékletekkel ellátott pályázat benyújtá-
sát követően, a beérkezés sorrendjében folyamato-
san történik az elbírálás, mely a pályázati forrás
kimerüléséig tart. A pályázatot kiíró a pályázatokat
egyedileg bírálja el. Az önkormányzat a polgármesteri
hivatal útján jogosult ellenőrizni mind a tulajdonos,
mind az eb tartója lakcímét, illetve az eb tartási
helyét. A pályázót terhelő részbeni térítés befizetését
a hivatal pénztárosa igazolja.
A támogatás igénybevételének módja: A nyertes
pályázó részére kiadott, névre szóló igazolás a pályá-
zat beadását követő nyolcadik és tizenötödik nap
között személyesen átvehető a hivatal 22. irodájában,
vagy a pályázó részére kérésére kipostázásra kerül. 
A Szőrmók Állatorvosi rendelőben előre egyeztetett
időpontban, az elnyert pályázati támogatásról kiállí-
tott igazolás leadása ellenében vehető igénybe a
támogatás. Az igazolás egy hónapig érvényes, ezt
követően érvényét veszti. 
A Szőrmók Állatorvosi rendelő elérhetősége: 2315
Szigethalom, Szabadkai u. 126., telefon munkaidőben
06/24-656-043, mobil:06/30-221-89-03 158.
Felhívjuk a nyertes pályázók figyelmét arra, hogy az
igazolás az abban meghatározottakon kívül orvosi
vizsgálatra nem jogosít.
A támogatás felhasználásának ellenőrzése, egyezte-
tése céljából a polgármesteri hivatal folyamatos
kapcsolatot tart a Szőrmók Állatorvosi rendelővel.
A pályázat időtartama: folyamatos, a rendelke-
zésre álló pályázati forrás erejéig.
A pályázati kiírás elérhető: A Szigethalmi Híradó
2016. áprilisi számában, a Szigethalmi Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy letölthető a www.
szigethalom.hu honlapon, a Lakosság - Hivatali közle-
mények – Pályázatok menüpont alatt. 
A pályázati nyomtatvány (adatlap) elérhető: A
Szigethalmi Híradó 2016. áprilisi számában, a Sziget-
halmi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, a
www. szigethalom.hu honlapon, a Lakosság - Hivatali
közlemények – Pályázatok menüpont alatt. 
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet az alábbi
telefonszámon: Polgármesteri Hivatal 06/24-403-
658/141 mellék.
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalma-
zásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet értelmé-
ben a négy hónaposnál idősebb eb csak chippel
megjelölve tartható. Veszettség elleni védőoltás csak
chippel rendelkező eb esetén lehetséges, melyről az
állatorvos az oltás előtt köteles meggyőződni.

Polgármesteri Hivatal

Télbúcsúztató 
a Helytörténetiben

Szeptemberben kezdtem tanítani a Sziget-
halmi Széchenyi István Általános Iskolában.
Nekem még ismeretlen volt minden a kisvá-
rosban, de már szeptemberben hallottam a
Helytörténeti Gyűjtemény híréről, hogy ott
milyen jó dolgokat lehet csinálni.
Eldöntöttem, hogy amint lehetőségem lesz,
ellátogatok az elsős osztályommal. Így
történt, hogy február végén egy télbúcsúz-
tató programon vettünk részt. Teával és
kaláccsal, lekváros és zsíros kenyérrel fogad-
tak bennünket. A szívélyes fogadtatás
megalapozta a jó hangulatot. A gyerekek
vidáman fogócskáztak, célba dobáltak és
gólyalábakon sétálgattak a hangulatos kis
udvarban. Közben kisebb csoportokban több
helyszínen folyt a kézműves foglalkozás.
Készítettek a gyerekek álarcot, bábot, sütöt-
tek csörögefánkot és készült a kiszebáb is.
A délután megkoronázása volt a kiszebáb
elégetése.
Mindenki élményekkel telve indult haza.
Köszönet ezért Kleineizel Ilonának és baráta-
inak, akik kedvességükkel, önzetlen, lelkes
tenni akarásukkal felejthetetlen délutánt
szereztek nekünk.

Héder Mária és az 1. a osztály
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PÁLYÁZATI ADATLAP EBTARTÓK RÉSZÉRE
2017.

veszettség elleni oltás-chip beültetés-ivartalanítási pályázat benyújtásához
(a megfelelőt kérjük aláhúzni)

1. Az eb tartásának helye: Szigethalom,____________________(utca, út)_____(házszám)

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)

(a megfelelőt kérjük aláhúzni)

7. Pályázat benyújtásának helye: Szigethalom Polgármesteri Hivatal, Szigethalom Kossuth L.
u. 10. fsz. 22. szoba vagy az udvari épületben lévő közterület-felügyelői iroda (ügyfélfogadási
időben)

8. Az igazolást postai úton kérem – személyesen veszem át (a megfelelőt kérjük aláhúzni)

Kötelező mellékletek:
- jövedelem igazolások, nyugdíjszelvény bemutatása
- oltási könyv bemutatása, ha már van
- meghatalmazás csatolása, amennyiben megbízott jár el

Közérdekű telefonszámok
Polgármesteri Hivatal: 06/24-403-656
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8-12 és 13-18, Szerda: 8-12 és 13-16, Péntek: 8-11.30

Orvosi ügyelet: 06/24-405-405; 104

Egészségház, Védőnői Szolgálat: 06/24-403-654

Védőnők tanácsadó: 601 mellék; Védőnők: 607 mellék

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

06/20-551-7115 rendelési
időben hívható

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

Gyártelepi Rendelőintézet: 06/24-406-010

Posta: 06/24-538-470, nyitva tartás: H 8-19, K-Sz-Cs 8-18, P 8-17

Gyepmester – Herczig József: 06/20-964-3025

ELMŰ
Ügyfeleit Szigetszentmiklós-Gyártelepen, a volt Lordok-házá-
ban 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 kapcsola-
tos ügyintézés
Ügyfélfogadás: H: 12-16; Sze.: 8-20; P: 8-12

Fővárosi Vízművek (Bp. XIII. Váci u. 23.)
Dunaparti lakók részére csak vízszolgáltatással kapcsolatos 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 polgár-
mesteri hivatal udvari épületében hétfő: 15-17 óra között.

Szigethalmi Polgárőr Egyesület 
Székhelye: 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.
Segélyhívó: 06/20-359-3913, Facebook: Szigethalmi Polgárőrség
e-mail: szigethalmipolgarorok@gmail.com

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

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

Kampányoltás az állatorvosi rendelőben
A Pest Megyei Állatorvosi Kamara vezetősége határozatban tiltotta meg Szigethalom város
területén a veszettség elleni összevezetéses eboltás szervezését 2017-ben!
A kutyatulajdonosok feladatát megkönnyítendő rendelői kampányoltást tartok áprilisban.
Az oltás díja: 4500, - Ft/eb, amely tartalmazza a féreghajtó árát is.
Oltási időpontok: április 1.  (szombat)  9 – 12 óra

április   8.  (szombat)  9 – 12 óra
április 29.  (szombat)  9 – 12 óra

Oltás helye: Szigethalom, Mű út 1. – Szigethalmi Állatorvosi Rendelő
Az oltást végzi: dr. Guba Sándor állatorvos
Tartási helyen kért oltás bejelentése: tel. +36-30-265-2515, +36-24-401-401 (rendelő)
rendelési idő: hétfő  – péntek  8.15 – 11.00; 15.00 – 18.30;  szombat: 8.30 – 11.00 
Kérem, hogy az eb kisállat egészségügyi könyvét hozzák magukkal! 
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A városszépítésre benevezhetnek:
• rendezett porták kategóriában: családi és lakóparki házak, 
• intézmények, 
• utcák, utcaszakaszok /keresztezõdéstõl keresztezõdésig/
• vendéglátó és kereskedelmi egységek

A verseny elbírálásánál a következõ szempontok a mérvadóak:
- Családi ház, lakóparki ház kategóriában: az elõkert, járdasze-

gély, udvar virágdíszítése, esztétikai  összhatása 
- Utcák, utcaszakaszok kategóriánál: a közterület parkosítása,

virágosítása, rendezettsége, a zöldterület együttes hatása
- Intézmény, kereskedelmi és vendéglátó egység kategóriá-

ban: az épületek körüli rendezettség, növényi díszítés, virágosí-
tás, környezetszépítő eszközök minősége, összhatása.

Kiemelten értékeljük a rendezett porta és az utcafront
képét!

A fotózást az önkormányzat közterület-felügyelőjével közösen végezzük,
de lehetőséget biztosítunk a saját fotók elkészítésre is. Május 1-től szep-
tember 15-ig a kitöltött jelentkezési lapot és a saját készítésű fotót a
megadott határidőre és helyre kérjük leadni. 
Jelentkezési határidő: július 15.
Az elkészült fotók beérkezési határideje: szeptember 20.
Jelentkezési lapokat, kérjük, Regényi Tiborné Aranka elnöknél a
Szép ABC-ben (Szigethalom, Szabadkai 175) vagy a polgármesteri
hivatal titkárságán leadni. 
A verseny elbírálása október elején várható.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre, hagyományainkhoz híven október
30-án, hétfőn 17 órakor a Városi Szabadidő Központ kerül sor.
Tisztelettel kérek minden jelentkezőt a határidők betartására, mert érté-
kelni csak így tudunk!
Kérdésével a 0670-263-48-55 számon hívhat.

Indul a Szép kertek, rendezett porták,
szebb Szigethalomért városszépítő verseny



Városunkban évek óta tapasztalható a zöld Háló Egyesület, az önkormányzat, valamint a lakosság törekvése a környezet -
szépítésre, a kulturált városkép kialakítására. A környezetszépítést díjazással értékeljük, ezért kérjük önöket, hogy nevezzenek
a neves versengésbe. 
A verseny célja: a környezettudatos lakosság bevonása, településünk életminõségének javítása, vendégváró kertvárosi
városkép kialakítására,valamint a magyar kertkultúra és a turizmus  ápolásának kiterjesztése.

Ami az április hónapot illeti, sok szép feladat vár ránk.
Nagyot dob a kertben tapasztalható komfortérze-
tünkön, ha az egyedülálló (soliter) fákat egy bizo-
nyos KAPA nevű műszerrel körbetányérozzuk. Ez a
dísz- és a gyümölcsfáknál is végrehajtható.
Hónap elején, ha nincs akadálya, a még bimbóban
lévő gyümölcsöknek adhatunk egy baráti lemosást.
Cseresznyefánk permetlevébe tegyünk rovarirtó-
szert is, akkor kevesebb lesz a kígyó a termésben.
Egy hajtásválogató metszés sem árthat, hiszen
most lehet látni, hogyan teleltek a hajtások a fákon.
Lehet, hogy az első gyepkaszálásra is ebben a
hónapban már sor kerül.

Veteményesünkbe hó második felében ültethetjük a
paradicsom palántákat. Ugye emlékeznek: kettesével
és a szár egy része is kerüljön föld alá. Karót mellé,
és kötözzük. Mehet a zeller is. Vethetjük a csemege-
kukoricát, tökféléket, zöldbabot. Aki még eddig nem
tette, most vessen méteres babot, nem fogja
megbánni.  A burgonyát és a krumplit töltögessük, a
málnát kötözzük, a borsó szereti, ha virágzás közben
öntözzük, a szamóca viszont egyáltalán nem.
Paprika-, paradicsom-, uborkapalántáinkat perme-
tezzük lisztharmat és rovarkártevők (levéltetű) ellen.

Teleltetett dália-, kardvirággumóinkat csomagoljuk
ki a Pravdából, takarítsuk meg és máris kiültethetők
a virágágyásba.
Most pedig egy személyes élményemet szeretném
elmesélni. Vásárolni szándékoztam cukorborsó
magot az egyik gazdaboltban. Az eladó úr azt
mondta: nem tart ilyet, mert nincs rá igény. Javasol-
nám: próbálják ki, ha eddig nem tették. A termesz-
tése nem nagyon macerás, és egy új színfolt lehet
gasztronómiánkban.
Szép időjárást és eredményes kertészkedést kívánva,
búcsúzik:

Gyomkereső

Idült kertrajongóknak!
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Álláshirdetés
A Városi Szabadidőközpont 1 fő közfog-
lalkoztatott és 1 fő kulturális közfoglal-
koztatott részére állást hirdet.

Feladatok:
1. közfoglalkoztatott

- intézmény takarítása, kerti munkák,
rendezvényeken való közreműködés

2. kulturális közfoglalkoztatott
- adminisztratív munkák, plakátolás,

rendezvényeken való közreműködés

Feltételek:
1. közfoglalkoztatott

- a jelöltnek regisztrált álláskeresőnek kell
lenni, 8 általános, fizikai terhelhetőség 

2. kulturális közfoglalkoztatott
- a jelöltnek regisztrált álláskeresőnek kell

lennie, érettségi, számítógépes ismeretek
(office, internet), fizikai terhelhetőség

Jelentkezés önéletrajzzal e-mailben
(nfo@vszk.eu) vagy személyesen munkana-
pokon 8 és 16 óra között (Városi Szabadidő-

központ, Szigethalom, Sport u. 4.).

Végre gyönyörű napsütésre ébredtünk, s nyoma
sincs már a hosszú, hideg, jeges, szeles télnek.
Élmény volt körbejárni a területet, figyelni
hogyan ébredezik a természet, hogyan zöldellik
a nád, hogyan kéklenek az első virágok. 
Az eddigi hűvös csendet felváltotta madaraink
hangos vidám csivitelése. Hosszú percekig
figyeltem, ahogy keresik a megfelelő helyet, és
szorgalmasan gyűjtögetik a fészeknek valót.
Legbelül büszkeséggel tölt el, hogy ők is minket
választottak, biztonságot sejtenek a nyugalmat
árasztó hatalmas ősfák között. 

A stég, mint mágnes vonzott le a vízpartra.
Legszívesebben órákig csak ültem volna, hogy
nézhessem a halak ugrálást, a vadkacsák fürdé-
sét, a mocsári teknősök napozását.
De az idő nem áll meg, és nekünk is haladni kell,
hiszen nemsokára megérkeznek az első vendé-
gek. Így hát nagy lelkesedéssel mi is elkezdtük
szépítgetni kis „fészkünket”, melybe idén is
nagy szeretettel várjuk a gyerekeket, táborozó-
kat, családokat, túrázókat, kenusokat.
Faházaink belül Gyulai Péter (Matula gondnok)
inspirációi alapján, Kok Gábor segítségével szép
faburkolatot kaptak, ezzel is melegebbé, ottho-
nosabbá varázsolva szobáinkat. Köszönet érte! 
Ezzel az idei „fészek” foglalás már hivatalosan
is kezdetét vette, „fészekrakás” a jelentkezés
sorrendjében lehetséges! 

www.fehergemudulu.hu
Facebook: fehergemudulo, 
Telefon: 24/889-229 

L. M.

Fészekrakás a Fehér Gém Üdülőben 

A címben szereplő kérdés a Föld Napja mozga-
lom egyik legfőbb jelszava. 
Lassan megszokjuk, hogy minden létező dolog-
nak van világnapja, melyek közül sok csak
megmosolyogni való, de jó néhány nagyon
fontos, jeles nap is van köztük. Március végén
ünnepeltük a víz világnapját, és április 22-én
következik a Föld Napja. 
A Föld Napját 1970 óta – Denis Hayes amerikai
egyetemista kezdeményezésére – rendezik meg
egyre több országban. Szigorú törvények
születtek a levegő, a vizek védelmére. Húsz
évvel később vált igazán világmozgalommá,
amikor létrehozták a Föld Napja Nemzetközi
Hírközpontot annak érdekében, hogy felhívják
a figyelmet a közös felelősségre. 
Magyarország az elsők között – 1990-ben –
csatlakozott a mozgalomhoz, megalapítva a Föld
Napja Alapítványt, mely koordinálja és szervezi
a Föld Napja eseményeit. Egyre többen érzik úgy,
hogy legalább ezen a napon – április 22-én –
tesznek valamit: fát ültetnek, rajzpályázatot
hirdetnek, környezetvédelmi vetélkedőt rendez-
nek, településtakarítást szerveznek. A Föld
Napja mozgalom sikere abban rejlik, hogy helyi
igények szerint, saját kezdeményezésre szerve-
ződnek és nem központi elvárásokat tükröznek.
A 2017-es év üzenetei tükrözik az elmúlt 47 év
törekvéseit, ajánlásai is ebben a jegyben szület-
tek: „Tégy a túlfogyasztás és az éghajlatválto-
zás ellen!” zöldítsd a környezetedet, ültess fát,

virágot, termelj haszonnövényeket, komposz-
tálj, hasznosíts újra (éheztesd a kukát), közle-
kedj közösen, ne vásárolj csomagoltat, stb.!
Persze ma még sok mindent elég nehéz megva-
lósítani, hiszen egészen más környezeti, techni-
kai hatások irányítják életünket. Kis odafigye-
léssel azonban tehetünk valamit.
Szigethalmon sok éve szervezi a Föld Napja
alkalmából a településtakarítási akciót a Zöld
Háló Egyesület, élén Regényi Tibornéval, aki
– időt, fáradságot, anyagi erőt nem sajnálva –
szívén viseli településünk tisztaságát. A két
iskola tanulói, sok felnőtt mellett, szívesen segí-
tenek a település közterületeinek takarításá-
ban. Ebben az évben április 24-én, hétfőn
várják a segíteni akarókat az egyesület tagjai.
A találkozási pontok helyszíneit plakátokon,
internetes portálokon tesszük közzé.
Hétfőn munkanap van, ezért kérjük, hogy az
előtte lévő napokon – szombaton, vasárnap –
mindenki a saját portájára szánjon egy-két órát.
Ezen a két napon párszor végigjárjuk a várost.
Ha valakit „tetten érünk” takarítás közben, vagy
tiszta, rendezett utcafrontot találunk, meglepe-
tés ajándékkal köszönjük meg. 
Sokan panaszkodnak, hogy milyen szemetes,
rendetlen a város. Most itt az alkalom, hogy
tegyünk közösen ellene, és változtassuk meg a
mi, pici világunkat egy kicsit!

Dr. Schuller Gáborné
alpolgármester

Ki mondta, hogy nem tudod
megváltoztatni a világot?

Kővári Tibor
Őszült vallomás

Ne búsulj kedves!
Emlékek áradása ne szüljön könnyet.
A jelen bár megkopott,
én ma is, ráncokra hajolva
ugyanúgy csókolom kezed.

Magamba szívtalak
mint hajnal harmatát a fák,
mint tiszta áhítatot az imák.

Ha néha még kacagsz,
tán már nem oly harsány
de benne bong ifjúságunk.
Nem lehetsz tévelygő árnyalak,
örökre lelkembe zártalak.

Őszült könnycsepp vagy bennem,
ráncban lassan csorduló
gyöngyfényű apró tenger.

Arcomról sós harmatként
csöppensz múltamból elém
s redőkben ott ragad
tanúnak a száraz só
megkövült fehér nyoma.

Simultan lapul bennem
régi kacajhullámod:
a tóvá csöndült tenger.
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Több mint 10 éve követem, először diplomamunka
témaként, majd a Városi Szabadidőközpont veze-
tőjeként a helyi közösségi, civil élet eseményeit,
tevékenységeit Szigethalom község, majd város
életében. Személyes tapasztalatom szerint hihe-
tetlen sok önkéntes munkával, önzetlen segítség-
gel, időnként áldozattal jár ez a tevékenység.
Mégis úgy gondolom, semmivel nem pótolható!
Szervezni, támogatókat keresni, feladatokat vállalni
a közjóért, az együttlét öröméért együtt túllépni
a kudarcokon, és együtt örülni a sikereknek, mara-
dandó élményt nyújt az embernek.
Volt idő, mikor közel 60 szervezet tevékenyke-
dett, sokan akár több szervezet tagjaként is. Ez
természetes volt, hiszen mindenkinek lehet több
hobbija, kedvtelése, szélesebb érdeklődési köre.
A városi rendezvényeket nélkülük nem is lehe-
tett, s ma sem lehet elképzelni. Fontos részei,
elemei a kerek egésznek. S mindezt miért? Mert
mint mindennek, ott van a dolog másik oldala:
a sikerélmény, a támogató közösség, a fejlődés,
tanulás, tapasztalatszerzés lehetősége, valódi
emberi kapcsolatok.

Anno természetes volt, hogy az emberek bizo-
nyos szervezetekben, klubokban, egyesületekben
töltötték szabadidejük egy részét, akár családdal
együtt is. És az is természetes volt, hogy ez időn-
ként feladattal, munkával, szabadidő feláldozá-
sával járt, amiért jobb esetben legfeljebb csak egy
köszönetet kapott az ember fia, lánya.
Aztán teltek az évek, a csoportokban emberek
jöttek, mentek, maradtak, kicsit belefáradtak.
Kellenének az újak, a fiatalabbak, de valahogy
az utánuk jövő generációk nem éreztek rá az
effajta közösségi élet ízére. A valós emberi
közösségeket lassan felváltja a virtuális közös-
ségi csoportok sokasága.
Ma már másfajta virtuális közösségek alakulnak,
melynek ugyan vannak előnyei, de véleményem
szerint nem pótolják az aktív, cselekvő csoportok
hiányát. Facebook oldalakon keresztül kommuni-
kálhatják véleményüket, kritikáikat, sorolhatják
elvárásaikat, várhatják másoktól a megoldásokat.
„Valaki nézzen utána! Valaki menjen oda! Valaki
intézze el! Valaki hívja fel! Valaki oldja meg!” De
sajnos lassan elfogynak a valakik, és csak a virtu-

ális betűsorok maradnak, azok is egyre lejjebb
csúszva, majd eltűnve az idővonalon.
Keressük meg a valós és a virtuális közösségek
közti harmóniát. A virtuálisban használjuk ki a
gyorsaságot, az információszerzést, az elérhe-
tőséget. A valósban az élményeket, sikereket,
örömforrásokat, valós emberi kapcsolatokat,
érintéseket.  
Keressük meg az érdeklődésünknek megfelelő
csoportokat. Tartozzunk valahova, alkossunk,
hagyjunk maradandót magunk után. Nem talál-
juk a megfelelőt? Teremtsük meg! Hozzuk létre!
Mutassuk meg! Legyünk VALAKIK!
Várjuk az új, lelkes, fizikai valójukban itt és most
lévő, a maguk és mások örömére tenni akaró,
cselekvő közösségek alakulását vagy csatlako-
zását! 
Az elkövetkező számokban megmutatjuk,
milyen közösségek, milyen civil szervezetek
vannak, amelyekhez lehet csatlakozni. Így az is
ki fog derülni, milyenek nincsenek, de még
lehetnek, mert a lehetőség adott! 

L. M.

Közösséghalom

öNKOrMÁNyzAT - BöLCSŐDE - ÓVODA

Óvoda: alapítványi beszámoló 
A kiemelten közhasznú Szigethalmi Óvodásokért Alapítvány a Szigethalmi Híradó hasábjain is szeretné
megköszönni az elmúlt években kapott támogatásokat, egyúttal ismertetni tevékenységét. Az alapítvány
tavaly 487 009Ft bevételt ért el az 1%-os felajánlásokból. 
A bevételéből és az előző években megtakarított pénzéből 343 000Ft-ot beltéri fejlesztő eszközök beszer-
zésére fordított, továbbá 8040Ft számlavezetési költsége keletkezett. Az alapítványnak fő-és mellékfog-
lalkozású dolgozója nincs, munkájában résztvevő személyek munkájukért honoráriumot, tiszteletdíjat nem
kapnak. Az alapítványnak a tevékenysége során semmilyen adókötelezettsége nem keletkezett, ezáltal az
adóhatóságok felé tartozása nincs.
Az alapítvány céljai: 
• a szigethalmi óvodák nevelő- és oktató munkájához szükséges eszközök, technikai berendezések beszer-

zése, bővítése,
• óvodai programok költségeihez történő hozzájárulás,
• programok szervezése, támogatása.
Az alapítvány a jövőben is számít a támogatásokra, hogy továbbra is sikeresen tudja folytatni tevékenysé-
gét. Támogatásukat előre is köszönjük a közel 700 szigethalmi óvodás gyermek nevében. 

A kedvezményezett adószáma: 18687738-1-13.

Kedves szülők! Értesítjük önöket, hogy a Szigethalmi

Négyszínvirág Óvodába a beiratkozás 
május 2-5-ig (keddtől-péntekig)

naponta 8-17 óráig lesz a Narancssárga Oviban (Szigethalom, rákóczi F. u. 145.)
Minden leendő óvodást itt kell beíratni, bármelyik szigethalmi tagóvodába kerül! Kérjük önöket, hogy a
beíratásra hozzák magukkal?
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• a gyermek, valamint az édesanyja szigethalmi lakhelyét igazoló lakcímbejelentő kártyáját,
• a gyermek TAJ kártyáját.
Kérem, számítsanak rá, hogy a beiratkozáskor esetenként várakozni kell.
Tisztelt szülők! Tájékoztatom önöket, hogy a köznevelési törvény értelmében minden gyermeknek óvodába
kell járnia, aki augusztus 31-ig betölti a 3. életévét.
Probléma vagy kérdés esetén keressék fel az óvoda vezetőjét.

Tasnádi Tünde intézményvezető

Bölcsődei beiratkozás
2017/2018  Nevelési évre 

Időpont: 2017. május 02 - május 06-ig 
(kedd - péntek) 8:30 - 16:00 óráig

Helyszín: 2315 Szigethalom, rákóczi F. u. 149/a.

Kérjük önöket, hogy a beiratkozásra hozzák
magukkal:
1. Gyermek születési anyakönyvi kivonatának

másolatát.
2. Gyermek és szülők szigethalmi lakcímét igazoló

lakcímkártya másolatát.
3. Gyermek TAJ-kártyájának másolatát.
4. Szülők munkáltatói igazolását, vagy a munkál-

tató szándéknyilatkozatát a foglalkoztatásról,
amelyben meg van jelölve annak kezdési
időpontja.

5. Térítési díj megállapításához,
a) szociális rászorultság esetén az ezt igazoló

nyilatkozatokat, igazolásokat,
b) emelt családi pótlékról, több gyermek esetén

a Magyar Államkincstár igazolását, határo-
zatát.

6. Tartós, vagy krónikus betegségben szenvedő,
továbbá étel- és gyógyszerallergiás gyermek
esetén szakorvosi véleményt arról, hogy a gyer-
mek bölcsődében gondozható.

Kérelem adatlap elérhető a helyszínen, önkor-
mányzat ügyfélszolgálatánál, védőnőknél valamint
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál.
Fénymásolást a helyszínen biztosítunk. 
Tájékoztatom önöket, hogy az érkezési sorrend,
nem befolyásolja a felvételt!

Tisztelettel: Horváth Katalin
intézményvezető 
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„Ha a nap a teremtés apja, akkor a víz az
anyja.” – indiai közmondás

A víz volt a földi élet kialakulásának alap-
feltétele és a jelenlegi fennmaradásáénak
is. Minden élőlény számára nélkülözhetet-
len, létfontosságú. A Víz Világnapját idén
a korábbiaktól kicsit eltérő módon ünne-
pelték a Zöld óvodában, március 22-én.
A Föld vízkészletét az ember saját hasznára
fordítja, használja, fogyasztja. Ennek tudatában
nagyon fontos, hogy a jövő generációját a víz
védelmére, a vízzel való spórolásra, tudatos
vízhasználatra neveljük, ami a fenntartható-
ság alapja. Ennek egyik színtere az óvodai
nevelés.
Óvodapedagógusi munkánk során a víz szép-
ségét, sokszínűségét megcsodáljuk, tevékeny-
kedtetjük a gyerekeket, így ismerkedünk a víz
tulajdonságaival, hatásaival. A gyerekek saját
maguk tapasztalják és fogalmazzák meg a
látottak eredményeit, következtetéseiket.
Az óvodában ezeket a folyamatokat kísérle-
tekkel, vizsgálatokkal, növény- állatgondo-
zással, naponta vagy időszakosan figyeljük
meg. Erre óvodánk programja sok időt, lehe-

tőséget biztosít a kompetencia alapú prog-
rammal.
A vízről a gyerekeknek sok tapasztalata van
már óvodás korukra, amire építhetünk. Kapcso-
latunk a vízzel sokrétű: isszuk, főzünk vele,
mosunk vele, tisztálkodunk, tisztítunk, beteg-
séget gyógyítunk, öntözzük növényeinket, itat-
juk állatainkat, víziállatokat figyelünk meg,
sportolunk a vízben, horgászunk, stb.
Mindezek tudatában létjogosultsága van ennek
a természeti ünnepnek, melyet a Víz Világnap-
jaként tartunk számon. Időpontja március 22-
én van.
A víz ünnepének megtartása minden évben
feladatunk, sokszínű tevékenységek, programok
szervezésével.
A Dunához látogatunk el a nagyokkal, jót
játszunk a helyszínen. Megvizsgáljuk a vizet,
fűszálat és papírhajót úsztatunk, hallgatjuk a víz
hangjait. A víz élővilágát, környezetét megfi-
gyeljük és eszközöket is használunk.
A vízhez sok mese, vers, mondóka, dal,
közmondás, szólás, találós kérdés, mozgásos
játék köthető.
Idén is megemlékeztünk óvodánkban a Víz
Világnapjáról, egy kicsit másképp, mint eddig. 

A szülők bevonásával kiál-
lítást szerveztünk vízhez
köthető alkotásokból.
Felkértük a szülőket, hogy
készítsenek gyermekeik-
kel közösen vízzel kapcso-
latos eszközöket, játéko-
kat, terepasztalt, saját
ötleteik alapján „A közös
játék öröme” címmel.
rengeteg alkotás szüle-
tett, amiket kiállítottunk.
A gyerekek nagy örömmel
fedezték fel saját alkotá-
saikat és meséltek róla.
Újításként interaktív

játszósarkot alakítottunk ki, ahol a gyerekek
szüleikkel kipróbálhatták a kiállított játéko-
kat, közösen játszhattak.
A délelőtt folyamán játszóházzá varázsoltuk
intézményünket. Négy helyszínen szerveztünk
programokat, amelyet forgó rendszerben láto-
gathattak a gyerekek óvodapedagógusok
segítségével. A négy helyszínen mozgásos játé-
kokat, vizes társasjátékokat játszottak, tengert
építettek, vízi állatokat barkácsoltak, vízkísér-
leteket végeztek.
Jó hangulatú, örömmel, vidámsággal, játé-
kokkal teli délelőttöt töltöttünk együtt. Nagy
sikerük volt a programoknak és a kiállításnak
is a gyerekek, szülők és az óvoda dolgozói
körében is. 
Bíztatunk mindenkit, hogy e természeti ünnep
kapcsán családosan is keljenek útra, látogas-
sák meg vizeinket, szervezzenek közös játé-
kokat a gyerekekkel. 

Kazatsay Szilvia óvodapedagógus 
(Szigethalom Négyszínvirág Óvoda 

zöld Tagóvoda)

Kérjük, adójuk 1%-át ajánlják a 
jövő nemzedék óvodás éveinek 

megszépítésére, tartalmasabbá tételére!

"A Szigethalmi Óvodásokért Alapítvány" 
adószáma: 18687738-1-13 

Bankszámlaszámunk: 
65000049-11001658

Köszönjük óvodásaink nevében!

zoltay Árpádné kuratóriumi elnök

A Víz Világnapja a Zöld óvodában
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Meghívó az édesanyáktól
Az Édesanyák Klubja szeretettel meghívja önt és családját az Anyák Napja alkalmából megren-
dezendő szakácskönyvek, receptgyűjtemények, kötények és sütemények kiállításra,
melynek
Helyszíne: Hegedűs Géza Városi Könyvtár (Szigethalom, József Attila utca 59.)
Időpontja: május 11. (csütörtök) 17 óra
A kiállítókat és a vendégeket Fáki László polgármester köszönti.
A rendezvény során lehetőség lesz receptek cseréjére, konyhai praktikák megosztására, a bemu-
tatott sütemények kóstolására is.

Édesanyák Klubja tagsága

Meghívó
Mindig öröm számomra, amikor „szívmelen-
gető” kiál lí tásra készülök a Hegedüs Géza
Városi Könyvtárba.
Egy ilyet szeretnék most is beharangozni, és
meghívni önöket a „MESESzÉP” című anya-
lánya kiállítás megnyitójára. Az apropót a
közeledő Anyák napja adja, és egy édesanya
és a lánya keresztszemes és patchwork tech-
nikával készített alkotásait láthatják, közép-
pontban a gyerekeknek örömet okozó sze -
mé lyes tematikával. 
Különösen büszkék vagyunk a kiállítókra,
mert ők a Négyszínvirág óvoda pedagógusai,
Földiné Láng Julianna és Földi Ágnes, akik a
gyermekeknek is igyekeznek átadni a kézi
munka, az alkotni vágyás szeretetét.
Személyes mottójuk Kálnay Adélt idézve:
„Sokkal értékesebb a magad alkotta ajándék.
Amíg készíted, mindig arra gondolsz, akié
lesz. Nem egy pillanat csak, amíg megveszed,
hanem hosszú órák, esték, amíg elkészülsz.
Ezalatt beépül az ajándékba a szereteted is.”
A kiállítás megnyitója április 25-én, 17 órakor
lesz.
Megnyitja Fáki László, Szigethalom polgár-
mestere, valamint a Négyszínvirág óvoda
óvodásai.
Minden érdeklődőt nagyon sok szeretettel
várunk!

Csurcsiáné Török Ilona  óvodapedagógus

Kalózkodó Kincskereső
min. 4 fős CSALÁDOKNAK, BARÁTOKNAK ÉS FŐKÉNT GYEREKEKNEK

Jelentkezni lehet 
2017. május 1-jén 10 és 15 óra között a Duna-parti Majális helyszínén, 
bármely kincses helyen, 
illetve az információs sátornál.
A részvétel feltétele, hogy a csapatban legyen legalább egy 18 éven felüli kalóz és legalább
egy 14 éven aluli kalózocska.
A Kincsgyűjtő lapokat 17:30-ig lehet leadni az információs sátorban.
Eredményhirdetés május 3-án a Városi Szabadidőközpont facebook oldalán!
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Az idei tanévben a Szigethalmi Szent István
Általános Iskola alsó tagozata a március 15-i
megemlékezést nem a szokásos emlékműsor
keretében rendezte meg.
Játékos, interaktív formában, különböző, a gyer-
mekek érdeklődését felkeltő állomásokon kellett
bizonyítaniuk rátermettségüket, melyek a
következők voltak: Gábor Áron rézágyúja,
Huszárkardozás, Mocsárjárás, Toborzó. 

Méltón eleink 1848-as hagyományaihoz.
A jó hangulatú szabadságharc-akadályverse-
nyen a tanároknak segítő harmadik osztályos
tanulók olvasták fel 1848 lebilincselő esemé-
nyeit, és ebbe építették bele a „huszáros játé-
kokat”.
Csapatmunkaként állt össze a nap, Dala Gyön-
gyi, Forján-Vass Máté, Erdeiné Vig Ágnes,
Németh Erika szervezésével. Az állomásokon,

illetve csoportkísérőként résztvevő
kollégák segítsége nélkül ez az emlé-
kezetes nap nem valósulhatott volna
meg.
Köszönjük mindenkinek!
A megemlékezés méltó lezárása Petőfi
Sándor: Nemzeti Dal című versének
együtt szavalása volt. Megható volt
hallgatni a József Attila utcai tanulók
„Esküszünk, esküszünk…” együtt
zengő, hiteles, máig érvényes esküjét.

Németh Erika 
tanítónő

Huszáros játékok a suliban

Kedves szülők!
A Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

április 20-21-én csütörtökön 8-19 óra, pénteken 8-18 óra között

ISKOLAI BEÍRATÁST
tart a 2017-2018. tanévben iskolába lépő, leendő első osztályos gyermekek részére.

A beiratkozáshoz szükséges:
• a gyermek nevére kiállított személyi

azonosító
• a gyermek nevére kiállított lakcímet

igazoló hatósági igazolvány 
• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség

elérését tanúsító igazolás, amely lehet: 
- óvodai szakvélemény, 
- járási szakértői bizottság szakértői

véleménye, 
- sajátos nevelési igényű gyermekek

esetén a szakértői bizottság szakértői
véleménye; 

• Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
(2.sz. melléklet)

• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog
gyakorlására vonatko-
zóan (3.sz. melléklet)

• Nyilatkozat arról, hogy
etika vagy hit- és
erkölcstan oktatásban
kíván-e részt venni a
gyermek

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

regisztrációs igazolás vagy tartózkodási
kártya vagy állandó tartózkodási kártya

A nyilatkozatok az intézmény honlapjáról
letölthetőek: (www.szechenyi-iskola.hu).

Szükséges továbbá:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• a gyermek TAJ-kártyája
• a gyermek 5 éves státuszigazolása

(óvodából/védőnőtől)
• a szülő lakcímkártyája
• Diákigazolvány igényléséhez (előtte

személyi igazolványt kell készíttetni)
beiratkozás előtt az okmányirodát a gyer-
mekkel együtt felkeresni szíveskedjenek,

és az alábbi dokumentumo-
kat vigyék magukkal: szüle-
tési anyakönyvi kivonatot,
személyi igazolványt, lakcím-
kártyát. Az itt kapott NEK-
azonosítót tartalmazó adat-
lapot a beiratkozáskor le kell
adni.
Szeretettel várjuk a szülőket.

Igazgatóság

Daloló nagykövet
Pitti Katalin a Magyar Állami Operaház pályá-
zatán nyerte el az opera nagykövete címet,
melynek birtokában általános iskolások szívé-
hez szeretné közelebb vinni a műfajt. Március
1-jén szerdán a Szent István Általános Iskola
diákjaihoz látogatott el, akiket a polgármesteri
hivatal házasságkötő termében jelmezekkel,
kellékekkel feldíszítve várt.
A műsor során ízelítőt kaptunk a helyes légzés-
technikából, amit közösen gyakorolhattunk is.
részesei lehettünk egy gazdag operaénekesi
pálya kis szemelvényének. A művésznő első-
sorban saját szerepeiből, felvételeiből nyújtott
át egy kis válogatást, melyeken keresztül  a
tanulók bepillantást nyerhettek az opera vilá-
gába Mozart Allelujájával indítva, a Traviata
pezsgőáriájával zárva a műsort.
A művésznő szenvedélyesen, szeretettől
átitatva mesélt a zenéről, pályafutásáról, sike-
reiről, szerepeiről. A diákokat is arra buzdí-
totta, hogy bármilyen tehetség lakozik
bennük, azt aknázzák ki, higgyenek az álma-
ikban, magukban, s valósítsák meg terveiket.
Iskolánk tanulói érdeklődve, figyelmesen hall-
gatták végig a lebilincselő interaktív előadást,
melyet ezúton is köszönünk a művésznőnek
és a polgármesteri hivatalnak, hogy rendelke-
zésünkre bocsátotta a termet. 

Papp Ildikó Erdeiné Vig Ágnes 
intézményvezető             gyógypedagógiai 

asszisztens helyettes

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
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KULTÚrA

2016 őszén új program indult el a Városi
Szabadidőközpontban. A Kultúrsnapsz a
tervek szerint évente kétszer (tavasszal és
ősszel) jelentkezik, különböző műfajban, illetve
stílusban tevékenykedő előadók produkcióival.
A cél, hogy megfizethető áron igényes műsoro-
kat mutassunk be a szigethalmi közönségnek,
szokatlan formában.
Március 18-án az élő népzene és a néptánc
elevenedett meg a Kulti színház termében, ami
erre az alkalomra ismét új arculatba öltözött: a

nézőtér a falusi lakodalmak hangulatát idézte,
a tavaszi csokrokkal díszített asztalok mellett a
látogatók jókedvűen eszegettek és iszogattak,
miközben a színpadon az est sztárjai váltották
egymást.
A Bekecs Együttes már 25 éve játszik magyar
népzenét. Számos európai országban vendég-
szerepeltek, a kölni és az oslói fellépésük alkal-
mával az ottani rádió több órás hangfelvételt
készített velük. Állandó szereplői az itthoni
rendezvényeknek is, mint pl. Országos Táncház-

találkozó, Művészetek Völgye,
Szezonnyitó Táncház, Kárpát-meden-
cei táncházzenészek találkozója,
Szent endrei Skanzen rendezvényei. Az
együttes tagjai: Vavrinecz András
prímás – akit idén március 15-én
Balogh zoltán emberi erőforrások
minisztere Martin György-díjjal tünte-
tett ki a népművészet területén
végzett kimagasló munkájáért –,
Nagy Andrea brácsa, Nagy András
bőgő, Nagy zoltán cimbalom. Majo-
rosi Marianna 1994-től az együttes
énekese, ez a munkakapcsolat azóta

is tart. Marianna 2013-ban a Csík zenekarral
együtt Kossuth-díjat kapott. 
A táncosok Kolozsi Ágnes – Dénes Zsolt,
Gömöri Éva – Babus Tamás az egykori
Honvéd együttes tagjai voltak. Vendégszerepel-
tek Ausztráliától Brazíliáig, Mexikótól Japánig,
felléptek az Egyesült Államokban, Japánban és
számos európai országban, most először pedig
Szigethalmon is színpadra álltak. Szerencsénkre,
mert felejthetetlen élményt nyújtottak, akár az
erdélyi cigánytáncok produkcióra, akár a kalo-
taszegi legényesre vagy akár a rábaközi
táncokra gondolunk.
Legközelebb október 14-én kortyolhatunk egy
újabb adag Kultúrsnapszot!

- VSzK -

Márciusban tartottuk a XVI. Fitt-Lesz Halom
rendezvényt.
A programon 29 mozgásforma, négy sport-
verseny (futás, sprint, ping-pong, darts) közül
csemegézhettek a résztvevő fiatalok és
felnőttek egyaránt. Kiegészítő programként
témához kapcsolódó előadások voltak, a
futás szerelmesei pedig 6 órán keresztül
űzhették kedvenc sportjukat a Szufla jóvoltá-
ból. A pihenni vágyók kézműves foglalkozá-
son, egészségügyi méréseken tölthették
idejüket. A család legkisebb tagjait a gyer-
mektornákon kívül játszóház és ugrálóvár
várta.
Idén először csatlakoztak hozzánk fogyatékkal
élők a szigethalmi FONI-ból. rendkívüli lelke-
sedésük többeket magával ragadott, és az
együtt mozgás mosolyt, örömet csalt a részt-
vevők arcára, szívébe. Jövőre is nagy szere-
tettel várjuk őket.
Jótékonykodtunk is. Nagy örömmel fogadtuk
az Elek-Ágh Állatmenhely Alapítványt és
gazdikereső védenceiket. Büszkén mondhat-
juk, hogy az adományozáson kívül, a tavalyi
évhez hasonlóan, idén is nálunk lelt fitt-
gazdira az egyik kutyus. 
Volt itt még vásár, kiállítás, mobilszauna és
büfé, telis-tele finomságokkal. 

A résztvevőknek szponzoraink, támogatóink
jóvoltából ajándékcsomaggal, tombolával
kedveskedtünk, melyet ezúton is köszönünk
nekik. Valamint köszönjük a segítséget, támo-
gatást az önkormányzatnak és intézményeinek,
képviselőknek, civil szervezeteknek, vállalko-

zóknak, oktatóknak, edzőknek, önkénteseknek,
fotósoknak. A Szigethalmi TE nevében kívánunk
további, mozgásban, sportban, egészségben
gazdag heteket, hónapokat! 2018-ban újra Fitt-
Lesz Halom!

L M

Kultúrsnapsz népzenével

Fittek lettünk!

Hétfő: - Nyugdíjas torna (Ny) 15:00-16:00 -
Vitál torna (Gy) 17:00-18:00 - Irodalmi és
Képzőművész Asztaltársaság (F, Ny) minden
hónap első hétfő 17:00-20:00 - Anonim Alko-
holisták (F, Ny) 18:00-19:00 - Tai Ji (F, Ny) 18:00-
19:30 - zumba step (F) 19:30-20:30

Kedd: - Falugazdász 13:00-16:00 - Nyugdíja-
sok Baráti Köre (Ny) minden páratlan héten
15:00-18:00 - Kulturális Baráti Kör (F, Ny)
minden páros hónap első kedd 15:30-19:00 -
Iskolára hangoló (Gy) 16:00-18:00 - zumba (F)
18:00-19:00 - Etka jóga (F, Ny) 19:00-20:30

Szerda: - Baba-mama klub (Gy) 10:00-12:00 -
4M Dance Company modern tánc (Gy) 16:00-
17:00 - Iskolára hangoló (Gy) 16:00-18:00 -
rózsa Gobelin (F, Ny) 16:00-18:00 - Alakformáló
torna (F) 18:00-19:00 - Kids Club (Gy) 17:00-
18:45 - reGeneráció Alapítvány (Gy, F, Ny)
19:00-20:30 - zumba strong (F) 19:30-20:30

Csütörtök: - Vidám Nyugdíjasok (Ny) minden
páros hét 15:00-20:00 - Vitál torna (Gy) 17:00-
18:00 - zumba (F) 18:00-19:00 - Tai Ji (F, Ny)
19:00-21:00 

Péntek: - 4M Dance Company modern tánc
(Gy) 16:00-17:00 - Alakformáló torna (F) 17:00-
18:00 - Etka jóga (F, Ny) 19:00-20:30 - Felnőtt-
képzés (F) 15:00-19:00 

Szombat: - Felnőttképzés (F) 8:00-13:00 -
Szertorna (Gy) 8:30-11:00

Vasárnap: - OPGyH istentisztelet (Gy, F, Ny)
9:00-13:00

--------------------------------------------------------
(Gy) Gyerek; (F) Felnőtt; (Ny) Nyugdíjas

info@vszk.eu; 24/889-229; 70/379-6356
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Fáki László Szigethalom polgármestere is elfo-
gadta meghívásunkat, melyet ezúton is köszö-
nünk. Köszöntötte tagjainkat, és külön gratulált
Török-Ilyés László spartathloni hősünknek, vala-
mint Csécsei zoltánnak, aki 2016 -ban Sziget-
halmon az év sportolója cím méltó díjazottja
lett, illetve tavaly decemberben futópadon
teljesített Guinness rekordot és világcsúcsot,
valamint a 2016 -os év ultrafutója lett.
Az előző esztendőben a Szufla tagjai rengeteg
versenyen vettek részt, és többen is nagyszerű
eredményeket értek el. 
A Szufla Futók Facebook oldal kedvelőinek,
követőinek valamint a Szigethalmi Híradó olva-
sóinak köszönjük, hogy a 2016-os évet végig-
kísérték és velünk voltak, reméljük, hogy egyre
többen teszik ezt majd 2017-ben is! 

* * *
Fitt-Lesz Halom rendezvény a Szuflával! 
öt és tíz kilométeres versenyfutással vette
kezdetét a Fitt-Lesz Halom idei rendezvénye a
településen március 4-én, reggel 8 órakor,
amelynek a lebonyolításában a Szufla is segí-
tett. Gratulálunk a résztvevőknek és a helyezést
elérteknek! 
10 órától 16 óráig viszont 6 órás Szufla futás
vette kezdetét, a Széchenyi István Általános
Iskolát futottuk körbe. Ki egyszer, ki sokszor. És
voltak, akik nagyon sokszor! A Szufla csapata
mindenkit, aki minimum 10 kört futott, egy
szép, X. Jubileumi Szufla Fesztiválos pólóval
ajándékozott meg! Fáki László polgármesterünk
sem hagyhatta ki ezt futást, sikerült lefotóznunk
őt, amint épp egy futókörről érkezik vissza a
célba. Köszönjük polgármester úrnak is, hogy
megtisztelte a rendezvényünket!
A 6 órás futás 1. helyezettje Huszák Katalin lett,
aki ezt a 6 órát végigfutotta. Kata összesen 92
kört ment, ami 49,68 km. II. helyezettként 45

körhöz Tigyi Lászlónak, III. helye-
zettként a 40 körhöz Földesi
Istvánnak és Györgyi Katának
szól a taps és a gratuláció!
A 30 kört vagy e felett futóknak
is szívből gratulálunk:
Velezdi Judit és Gergely István
34 kör,
Tar Miklós 31 kör,
Bazsó Erzsébet 30 kör.
Természetesen mindenkinek,
aki részt vett a futásunkon,
nagyon szépen köszönjük, hogy

eljött hozzánk, és velünk töltött akár csak 1 kör
futásra szánt időt is. Jövőre mindenkit szere-
tettel visszavárunk! :-)
Nagyon nagy köszönet a Fitt-Lesz Halom
rendezvény főszervezőjének, Lang Mónikának,

hogy újra egy ilyen fantasztikusan jó programon
vehettünk részt és kapcsolódhattunk hozzá a
futással az egészséges életmód, a fittség, a jó
közérzet és a sportolás, a testedzés propagálá-
sához! 
Nagyon jól éreztük magunkat, rengeteget tanul-
tunk, edzettünk, tornáztunk. Szenzációs nap volt!

* * *

Elkezdődött a nevezés a XI. Szufla Futó-
fesztiválra! 
Elindítottuk a 2017. augusztus 5-ei Szufla Futó-
fesztiválra a nevezéseket! Sokak szerint ez a
világ 8. csodája. Tapasztald meg, éld át, legyél
te is a részese! A versenyre a www.szufla.hu/
nevezes oldalon lehet jelentkezni! 

Veres Moncsi

Világcsúcs és Guinness-rekord
Szufla közgyűlés és nevezések az augusztusi versenyre

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: április 21. Megjelenés: május eleje.
Hirdetések megrendelése, befizetése: polgármesteri hivatal pénztára, Kossuth L. u. 10.

11. évi rendes közgyűlését tartotta a Szufla Egyesület február 4-én. A programot Sztrapkó Norbert elnök nyitotta meg,
aki a civil szervezet előző éves szakmai és pénzügyi beszámolóját ismertette, majd a 2017-es év terveiről, valamint a
Szufla Futófesztivál eredményeiről beszélt. 


