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Programkavalkád
Igazi programdömpinggel köszönt ránk július, de a
kezdet nem könnyű: a Városi Szabadidőközpont
ugyanis rögtön az első hét végén akadályokat gördít
elénk a tököli parkerőben. Azért megijedni nem kell,
ugyanis leküzdhetők: a VSZK munkatársai minden
érdeklődőt szeretettel várnak a 8-i akadályfutó
versenyre. 
S ha már annyi kalóriát elégettünk, csupán két hetet
kell böjtölnünk, hogy egy jót együnk ismét: az Össze-
fogás Szigethalomért Egyesület ugyanis idén is
megrendezi a szokásos Lecsófőző versennyel egybe-
kötött családi délutánját július 22-én. 

Evés-ivás után pedig megint egy kis sport, no meg
egy kis kultúra mindenkinek: a Szent Iván éji mulat-
ságok és múzeumok éjszakája következik 24-én a
Városi Szabadidőközpontban, ahonnan a fáradhatat-
lanoknak 8 és 12 km-es éjszakai túrát indít a Sziget-
halmi TE.
Július 29-én pedig az igényes zene kedvelőinek szol-
gál igazi csemegével a VSZK.„Vízizenét” hallhatunk:
rendhagyó helyszínen, az új közösségi stégen jazz-
és komolyzenészek lépnek fel a helyszínhez és a
nyárhoz illő produkcióval.
Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!

Szigethalom népessége a 90-es évek vége óta roha-
mos léptékben növekszik, mely nagyrészt a fővárosiak
kiköltözésének és a vidékről felköltözéseknek köszön-
hető. 1990-ben 9795 fő volt a lakosok száma, 2017-re
ez a szám majdnem megduplázódott, közel 18 000
ember él jelenleg városunkban. Bár a felmérések
szerint a kevés munkalehetőség miatt Szigethalom
nagy része ingázik, de a gyermekek itt tartása fontos
számunkra. Ennek érdekében törekszünk a nevelési-
oktatási intézményeink jó színvonalának biztosítására. 
A növekvő lakosságszámmal egyenes arányban
emelkedett a bölcsődés-, óvodás- és iskoláskorú
gyerekek száma is, ami nehéz helyzet elé állította a
képviselő-testületet, hiszen az intézménybővítés
költsége olyan összeget jelentett, amit az önkor-
mányzati költségvetésből nem lehetett volna finan-
szírozni. Akkoriban a meglévő 16 óvodai csoport 380
férőhelyet engedett, de a jelentkezők száma ennek
a duplája volt. Így nem is bővítésben kellett gondol-
kodnunk, hanem új óvoda építésében. Ekkor a képvi-
selőtestülettel úgy döntöttünk, hogy pályázati úton

címzett támogatást veszünk igénybe, és egy új,
korszerű óvoda felépítésébe fogunk. Ebben a legna-
gyobb problémát az épület helye jelentette, hiszen
egy akkora ingatlan megvásárlása, ami egy óvoda
építéséhez szükséges, hatalmas kiadást jelent. Ekkor
született az elhatározás, hogy az 1998-ban megszűnt
légvédelmi laktanyát, amit az önkormányzat addig
bérelt, kérvényezzük az államtól saját tulajdonba
vételre. Ez 2002-ben sikerült is, és 2004-ben a képvi-
selő-testület döntött a pályázat beadásáról 349
millió Ft-os tervvel, amiből 35 millió Ft-ot az önkor-
mányzat önrészként adott hozzá. 
Egy évvel később már a közbeszerzés zajlott a kiviteli
dokumentációra, majd 2006-ban elkezdődtek az
építési munkálatok. Rengeteg feladatot jelentett az
építkezés felügyelete, a beszerzések, a részletekben
való egyezkedés, de végül 2007. augusztus 20-án
Kuncze Gábor jelenlétében megtörtént az épület
átadása. Az ünnepségen jelen volt Jaworzno, lengyel
testvérvárosunk polgármestere is. 

(folytatás az 5. oldalon)

Kiemelkedő sikereket tudhat maga mögött a Tori
Judo Club szigethalmi csapata. Hazai szőnyegeken
valóságos éremeső zúdult a fiatalokra, s nemzet-
közi versenyeken is szépen szerepeltek. Kövecsi
Marcell Európa Kupát nyert a serdülő korosztály-
ban, Becskeházi Kata 2. helyet szerzett. Az egye-
sületi ranglistán a 114 klubból a roppant előkelő 4.
helyen végeztek.

(Írásunk a 15. oldalon)

Kiverekedték a sikert
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A legfontosabb mutató az adóerő-képesség
Sokszor hallok és olvasok véleményeket az
interneten arról, hogy mit kellene csinálnunk, és
valamire miért van vagy miért nincs pénz.
Természetes, hogy közös ügyeink vita tárgyát
képezik, de egy érdemi vitához alapvető isme-
retekre is szükség van. A hozzászólásokból és
véleményekből viszont az derül ki, hogy még a
legtájékozottabbak sem ismerik a város anyagi
lehetőségeit. Olvastam például olyat, hogy
hasonlóak a lehetőségeink Halásztelekkel.
Szerintem viszont nagyon nehéz két települést
összehasonlítani, már csak az önkormányzat
által ellátott feladatok nagysága és milyensége
miatt is.
A másik fontos
dolog, hogy az
alkotmány szerint
a településeknek
a feladataik ellá-
tásához állami
támogatás jár, de
emellett saját
erőt is szánniuk
kell rá. Akinek
több saját bevé-
tele van, az
többet tud hozzárakni, akinek kevesebb, az
kevesebbet. Ezért alakított ki az állam, mint
finanszírozó, egy mutatószámot, amely alapján
az önkormányzatok plusz forráshoz juthatnak,
vagy pénzelvonásban részesülnek.
Ez a szám nem más, mint az adóerő-képesség.
Ez a szám mindig két évvel korábbi (pl. a 2017.
évben a 2015-ös évet tükrözi), és a teljes
adóalap 1,4 százalékát vetítik egy főre. Ez nem
egyenlő a beszedett adó nagyságával. Hiszen
egy nagyobb lélekszámú településen több pénz
keletkezik, de lehet, hogy kisebb az adóerőké-
pesség. Tehát a 2017 évben figyelembe vehető
szám:

Szigethalom: 7 919 Ft/lakos
Dömsöd: 9 180 Ft/lakos
Szigetcsép: 9 521 Ft/lakos
Szigetújfalu: 10 954 Ft/lakos
Szigetszentmárton: 13 133 Ft/lakos
Ráckeve: 16 227 Ft/lakos
Makád: 18 704 Ft/lakos
Tököl: 21 353 Ft/lakos
Halásztelek: 23 896 Ft/lakos
Taksony: 24 458 Ft/lakos
Lórév: 29 738 Ft/lakos
Áporka: 36 104 Ft/lakos
Szigetszentmiklós: 52 579 Ft/lakos
Dunaharaszti: 68 621 Ft/lakos
Dunavarsány: 98 856 Ft/lakos

Ebből látszik, hogy még a kisebb települések
esetében is magasabb az egy lakosra jutó adóe-
rőképesség, mint Szigethalom esetében. 

Nem is beszélve a nagyobb lakossággal és jelen-
tős iparral rendelkező településekről.
Hol is veszik figyelembe ezt a számot? Például
a településüzemeltetési támogatásnál. Ha ez a
szám kisebb, mint 7000 Ft/lakos, akkor 30
százalék plusz támogatás jár. Ha kevesebb, mint
10 000 Ft/lakos, akkor 15 százalék plusz támo-
gatás jár. Mi a második kategóriába esünk. Évi
plusz támogatásunk idén 52,3 millió forint volt.
Ezzel kb. a 10 000 Ft/lakos támogatásig hoznak
fel bennünket.
10000 Ft/lakos fölött azonban már elvon az
állam az önkormányzatoktól. Az elvonást is az
iparűzési adóból számolják ki. Ennek mértéke

az adóalap 0,55
százaléka. Ez
kicsit több, mint a
beszedett adó 25
százaléka. 
Például, a hoz -
zánk nagyságren-
dileg hasonló
Ráckeve állami
támogatása 40
százalékkal csök-
ken, Tököl és

Halászteleké már 85 százalékkal csökken,
Szigetszentmiklósé pedig 100 százalékkal. De
Dunaharaszti és Dunavarsány támogatása már
több mint 100 százalékkal csökken. Amíg a
nullát el nem éri.
De más esetekben is figyelembe veszik az adóe-
rőképességet, például a bértámogatásoknál is.
Ugyanígy fontos ez a mérőszám a pályázati
támogatások esetében is. Minél kisebb az adó -
erőképesség, annál kisebb az önrész is. Persze
tudom, hogy ez alapján is nagyon nehéz össze-
hasonlítani két önkormányzat anyagi helyzetét,
de ez az a mutató, ami leginkább megmutatja,
mennyire jómódú egy település.
Az általánosság mellett azonban szeretnék
újabb két pályázati sikerről beszámolni. Az
egyik, ami közvetlenül ugyan nem érinti a lako-
sokat, de a polgármesteri hivatal szempontjából
nagyon fontos, az országos ASP programhoz
való csatlakozáshoz sikeresen elnyertünk 8,3
millió forintot. Ez segíti a hivatal számítógépes
hálózatának felújítását, és elősegíti az ingyenes
állami szoftverekhez való hozzáférést. Továbbá
meg tudjuk tenni az első lépést az e-ügyintézés
irányába.
Másik sikeres pályázatunk, a 10 000 lakos feletti
önkormányzatoknak kiírt elektromos autó
töltőállomások létrehozása. Két töltőállomás
létesítésére kaptunk támogatást, amiből az
egyiket a Mű út mentén, a másikat pedig az
egészségház parkolójánál szeretnénk telepíteni.

Fáki László

Középiskolai 
ösztöndíjpályázat

Szigethalom Város Önkormányzata 2017. évre
pályázatot hirdet a szigethalmi középiskolai
tanulmányokat folytató diákok támogatása céljá-
ból.
A pályázati kiírásnak megfelelt pályázók közül 2
fõ elsõ helyezett 6000Ft/hó, a többi megfelelt
pályázó 3000Ft/hó összegû támogatásban
részesül 2017. szeptember 1-tõl 2018.
augusztus 31-ig.
Pályázati feltételek:
– önéletrajz benyújtása,
– a pályázó 10 éves kora óta rendelkezzen

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

rosszabb nem lehet.
Pályázat benyújtásához szükséges:

– Kilencedik évfolyam első, második félévi bizo-
nyítvány másolata,

– Lakcímkártya bemutatása,
– Pályázó által megadott számlaszám.
A pályázat benyújtási határideje: augusztus
7. (hétfő) 18 óra
A pályázat benyújtása: ügyfélfogadási időben
a Szigethalmi Polgármesteri Hivatal (2315 Sziget-
halom, Kossuth L. u. 10.) titkárságán.
– A pályázatok elbírálása a tanulmányi eredmé-

nyek és a szociális helyzet egyidejű figyelembe
vételével történik. Az ösztöndíj összege utólag,
minden hónap 5-ig a pályázó által megadott
bankszámlaszámra kerül átutalásra.

– A nyertes pályázók kiértesítése levélben törté-
nik, a döntést követően.

– A pályázati kiírás megtekinthető a
www.szigethalom.hu honlapon. 

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Kéményellenőrzés
júliustól

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központja,
mint kéményseprő-ipari szerv megküldte önkor-
mányzatunknak a 2017. évi kéményseprő-ipari
sormunka ütemterveit megyei bontásban.
Szigethalom Városban a sormunka tervezett
ideje július 15. és október 30. közé esik.
A kéményellenőrzéseket minden háztartásban,
munkanapokon reggel 8 és délután 16 óra között
tervezik elvégezni.
Az ütemezés és a tevékenység ellátásával
kapcsolatos minden további részletes információ
a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
honlapon elérhető.

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal
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Még pályázható a járdaépítési támogatás
Szigethalom Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 23/2016. (XI.29.) számú rendeletében
úgy döntött, hogy a gyalogos közlekedési infra -
struktúra fejlesztése érdekében Szigethalom belte-
rületén, a magánszemélyek kivitelezésében közte-
rületen és közterületként használt területen
megvalósuló járdaépítések és járdafelújítások
során felmerülő anyagköltség egy részét az önkor-
mányzat viselje.
Az önkormányzat a járdaépítéshez, illetve felújítás-
hoz kapcsolódó költségek 100%-át, de legfeljebb
2000Ft-ot támogat négyzetméterenként.
Az anyagköltség megtérítésére akkor kerülhet sor,
ha a magánszemély, ingatlantulajdonos a járda-
építés-, illetve felújítás anyagköltségét a nevére
szóló számlával igazolja, valamint a polgármesteri
hivatal igazgatási irodája teljesítési igazolás kiál-

lításával azt elfogadja. További kitétel, hogy a
járda a műszaki leírásnak és szakmai előírásoknak
megfelelő minőségben készüljön el, és a Helyi
Építési Szabályzatnak, valamint az OTÉK-nak
(253/1997.(XII. 29.) Korm. rendeletnek) feleljen
meg.
Az önkormányzati költségviselés feltétele, hogy a
járdaépítő vagy felújító ingatlantulajdonos a kivi-
telezés megkezdése előtt az önkormányzattal a
vonatkozó rendelet mellékletét képező megállapo-
dást aláírja. Ezen megállapodásban kötelezettséget
vállal arra, hogy a járdát az Igazgatási Iroda által
meghatározott műszaki és szakmai előírásoknak
megfelelően, legfeljebb a megállapodás aláírásától
számított három hónapon belül megépíti vagy
felújítja, és azt a megépítést vagy felújítást köve-
tően egy évig kötelezően fenntartja, ezt követően

pedig térítésmentesen az önkormányzat tulajdo-
nába és használatába adja.
Eddig hat kérelem érkezett a polgármesteri hivatal-
hoz. Egy kérelem esetében már megkötöttük a szer-
ződést. Három eset a kapubejárók miatt további
egyeztetést igényel. Két esetben őszre tolódott a
megvalósítás, ezért csak később szerződünk.
A képviselő-testület által járdaépítésre vagy felújí-
tásra szánt forrás még rendelkezésre áll. Így továb-
biakban is várjuk a kérelmeket. A támogatási kére-
lem a hivatal internetes honlapjáról letölthető,
illetve ügyfélszolgálatán beszerezhető.
A kérelmet folyamatosan, de legkésőbb minden év
szeptember 30-ig lehet benyújtani.
További tájékoztatás: polgármesteri hivatal, 06-24/
403-658/132 mellék.

Szigethalom Város Polgármesteri Hivatala

Fejlesztésekről és elismerésekről döntött a testület
A május 23-i képviselő-testületi ülésen az előze-
tesen tervezett napirendek mellé négy sürgősségi
előterjesztés felvételéről kellett dönteni, melyek a
következők voltak: „Szigethalom, Jókai tér korlá-
tozottan forgalomképessé minősítéséről”, „Az
MLSZ országos pályaépítési programjához kapcso-
lódó meghívásos pályázati eljárásról”, „Konyha-
fejlesztési pályázat hiánypótlása”, valamint „A
Szigethalom Városfejlesztő és Üzemeltető Nonpro-
fit Kft. végelszámolása”. A fentiekkel együtt
összesen 17 napirendi pontot tárgyalt a testület. 
Az első napirendi pontban döntés született arról,
hogy az önkormányzat – a Gesztorház Bt. közre-
működésével – nemzeti eljárásrendben lefolyta-
tandó, nyílt közbeszerzési eljárást indít „Központi
orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szolgáltatás
megrendelése Szigethalom és Tököl települések
közigazgatási területére vonatkozóan” címmel. A
felhívást közzéteszi a Közbeszerzési Hatóság hiva-
talos lapjában, továbbá a szolgáltatás megvalósí-
tására megszólítja a Medical Morrow Zrt.-t, az
Inter Ambulance Zrt.-t, valamint a Medical-Provi-
sor Központi Orvosi Ügyelet Kft.-t.
Ezt követően a Hegedüs Géza Városi Könyvtár
igazgatói feladatainak ellátására újabb 5 évre
Luttenberger Katalin jelenlegi intézményvezetőt
bízta meg a testület.
A továbbiakban a képviselők meghallgatták
Szigethalom Város Önkormányzatának, polgár-
mesteri hivatalának, továbbá az önállóan működő
intézményeinek 2016. évi pénzügyi beszámolóját,
valamint rendeletet hoztak a 2016. évi zárszám-
adásról.
A következő napirendben a két szigethalmi iskola
alapítványának, a Szigethalmi Gyermekek Moso-
lyáért Alapítvány, valamint a Szigethalmi Szent
István Általános Iskola Fejlesztéséért Közalapít-
vány 2017. évi 500 000Ft összegű támogatásáról
döntöttek a képviselők.
Jóváhagyták az önkormányzat 2016. évre vonat-
kozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai-
nak ellátásáról szóló átfogó értékelést is. 

A képviselő-testület a Hegedüs Géza Városi könyvtár
2017. évi felújítási munkáinak megvalósításához – a
2017. évi költségvetéséből, az általános tartalék keret
terhére – 10 millió forint támogatást biztosított.
Jóváhagyó döntés született a Duna-Vértes Köze Regi-
onális Hulladékgazdálkodási Társulásból – 2017.
november 30. napjával – történő kiválásról.
Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy döntött, hogy a piac környéki parkolási rend
automatizálásának kialakítása érdekében 6 db parko-
lóórát telepít ki, amelyhez 10 millió forintot a költ-
ségvetés általános tartalékából biztosít. 
A polgármester felhatalmazást kapott az önkor-
mányzattól, hogy aláírja a Dunasziget jobb oldalán
fekvő, és Szigethalom Város Önkormányzata tulajdo-
nát képező ingatlanok adásvételi szerződéseit.
A következőkben a Szigethalom, Jókai tér 743/1 hely-
rajzi számon nyilvántartott 2098 m² alapterületű
művelés alól kivett „közterület” megnevezésű ingat-
lan korlátozottan forgalomképes vagyonná átminő-
sítéséről határozott a testület. Erre azért volt szük-
ség, hogy a település részt vehessen MLSZ országos
pályaépítési programban. A Szigethalom 743/1,
743/4, 742 hrsz-ú ingatlanokon elhelyezkedő Jókai
játszótér és sportudvar korlátozottan forgalomképes
ingatlanon grundméretű műfüves pályát lehetne a
pályázat keretében kialakítani. A pályázathoz szük-
séges 30% önerő, bruttó 5 040 000 forintot a 2017.
évi költségvetés általános tartalék keret terhére
biztosítják, továbbá vállalja az önkormányzat a pályá-
zat sikeres elbírálása esetén felmerülő, 15 évre szóló,
az MLSZ használati jogára vonatkozó együttműkö-
dési megállapodás megkötését. 
A Nebuló Közétkeztetési Intézmény konyhájának
legsürgetőbb felújítási-fejlesztési feladatainak megol-
dására vonatkozó pályázat benyújtásáról már április-
ban döntöttek a képviselők. Ezen határozat hiány-
pótlási felhívása módosításra, pontosításra, kiegészí-
tésre került.
Szintén az előző hónapban határozott a testület a
Szigethalom Városfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit
Kft. megszüntetéséről, melynek végelszámolásával

kapcsolatban is kiegészítésre volt szükséges. Az előre
láthatóan felmerülő költségek kifizetésére 3 millió
forint összegű jegyzettőke erejéig tartalékot kell
képeznie a kft-nek, és azt a gazdasági társaság pénz-
forgalmi számláján elkülönítetten szükséges kezel-
nie.
A két ülés között történt eseményekről, valamint a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatást megelőzően a Díszpolgári cím, elismerő
díjak adományozásáról szavaztak, majd rövid szünet
után a Díszpolgári díj esetében még egy fordulóra
volt szükség, melynek következtében az alábbi
döntés született:
Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a 2017. évben – a 21/2016. (X.28.) számú önkor-
mányzati rendeletben foglalt adományozási jogával
élve – Szigethalom Város Díszpolgára címet
Regényi Tiborné részére; Szigethalom Közösségi
Életéért díjat Markó Tiborné részére; Szigethalom
Településfejlesztéséért díjat a Szigethalmi Pol -
gár őr Egyesület részére; 1-1 db Szigethalom
Sportolója díjat 14 év alatti gyermek kategóriában
Ruschel Zsófia részére; 14-18 év közötti ifjúsági
kategóriában Budai Kovács Marcell részére; 18 év
feletti kategóriában Török-Ilyés László részére; és
18 év feletti senior kategóriában Lovász Gábor
részére adományozta.

* * *

A soron következő pénzügyi és fejlesztési bizottság
ülésének időpontja: 

szeptember 19-e 18 óra
A soron következő humánpolitikai és népjóléti bizott-
ság ülésének időpontja:

szeptember 21-e 18 óra
A soron következő képviselő-testületi ülés időpontja: 

szeptember 26-a 18 óra.

Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Szigethalmi
Polgármesteri Hivatal díszterem.
Az üléseket élőben nézheti, illetve a későbbiekben is
megtekintheti a www.onkormanyzati.tv honlapon.
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Erzsike néni 1966 óta – 1992. évi nyugdíjazásáig
– tanított városunkban, a Szent István Általános
Iskolában. Pedagógiai felkészültsége, szakmai
tudása, óriási gyakorlata példaként állt mindvégig
pedagógustársai előtt. Hosszú évekig, mint
munkaközösség-vezető tanította és segítette a
képesítés nélkül tanító nevelőket. Nyolc évig a
felső tagozatos tanulók ének-zenei nevelése volt
a feladata, és egyben az iskola énekkarát is
vezette. Hosszú pályafutása alatt aktívan vett, és
ma is részt vesz Szigethalom fejlődésében és
kulturális életében. Igazgatóhelyettesként ment
nyugdíjba, de még ezután is szívesen foglalkozott
gyermekekkel. 

A Pedagógus Szakszervezetben, mint a sziget-
szentmiklósi körzet titkára tevékenykedett,
komoly eredményeket elérve. 
Városunkban megszervezte a társadalmi munkát,
mellyel nagyban hozzájárultak a pedagógusszálló,
valamint a Kolozsvári utcai óvoda tetőterében a
szolgálati lakások kialakításához, ahol sok peda-
gógus talált átmeneti otthonra. 
Egy cikluson át (1994-1998) megválasztott képvi-
selőként vett részt Szigethalom Önkormányzatá-
nak munkájában. Munkásságát 2003-ban a képvi-
selő-testület „Szigethalom Díszpolgára” díjjal
ismerte el.
Megalakulása óta tagja, és hosszú ideje elnöke is
a megalakulásának 35. évfordulóját ünneplő
Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Körének, és 25 éve
már vezetője az asszonykórusnak. Irányításával a
kórus magas színvonalon, sikeresen képviseli váro-
sunkat a különböző rendezvényeken. 
Hölgyek esetében nem illik a korról beszélni, de
Erzsike néni esetében kivételt tehetünk, hiszen
fiatalokat meghazudtoló aktivitással teszi dolgát.
Az eddig leélt 82 év tartalmasan, céltudatosan
telt. És ez ma sincs másképp. Kicsit nehezen
mozogva, de annál nagyobb szeretettel, empátiá-
val viseli szívén nyugdíjas társai sorsát. A klub

életét vezető társaival együtt tartalommal, élettel
tölti meg. Éves programjukban szerepel táncbemu-
tató, egészségügyi és kertészeti tanácsadás, vers-
mondás, játékos vetélkedő. Fáradtságukat több
alkalommal fürdőzéssel enyhítik. Szeretnek jókat
enni együtt, saját maguk sütni, főzni. (Farsangi
fánkjuknak nincs párja.)
2016. decemberében pótolhatatlan veszteség érte:
elveszítette férjét, mindenki Pali bácsiját. Nagyon
nehéz időszakot élt át, de gyermekei és nyugdíjas
társai szeretete, törődése átsegítette mély
gyászán. 
Most örömmel gondozza kis kertjét, vigyázza
növényei fejlődését. Ugyanilyen fontos számára,
hogy naprakész legyen a világ dolgaiban is. Szereti
a tévés vitaműsorokat, a híradásokat, a jó filme-
ket. Nagyon hamar megbarátkozott a számító-
géppel, mely ablakot nyitott a világra. Szereti hasz-
nálni az internetet, hiszen távoli barátnőivel így
naponta mindent megbeszélhetnek.
Minden napra akad tennivalója, bizonyítva és
példát mutatva, hogy a nyugdíjas éveknek is van
értéke, értelme és megvan a maga öröme. 
Köszönjük, Erzsike néni! Kívánunk még sok erőt,
egészséget és hosszú életet!

Dr. Schuller Gáborné

Tisztelt ingatlantulajdonosok! Ezúton tájékoztat-
juk önöket, hogy június 30-ával lejár Az élelmi-
szerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.
évi XLVI. törvény által szabályozott parlagfű-
mentesítési türelmi idő. Ezt követően belte-
rületen a jegyző, külterületen (az ingatlanügyi
hatóság által helyszíni ellenőrzésről felvett jegy-
zőkönyv tartalma alapján) a Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (további-
akban növényi- és talajvédelmi hatóság) köteles
hatósági eljárást indítani azokkal szemben,
akik elmulasztották a parlagfű elleni véde-
kezést.
Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez
(közérdekű védekezés végrehajtása, bírság kisza-
bása) elégséges a védekezési kötelezettség
elmulasztásának június 30-a után történő
megállapítása.
A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az
általa megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül
sor a vállalkozó által parlagfű-mentesítésre, ha
az ügyfél időközben maga eleget tesz kötelezett-
ségének.
A növényvédelmi bírság kiszabására belte-
rület esetében a növény- és talajvédelmi
hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés
elrendelését követően a jegyző az ügyben kelet-
kezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult
hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a
parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság
mértéke belterületen és külterületen is

egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig
terjed.
A parlagfűvel fertőzött terület lehet mezőgazda-
sági kultúrnövénnyel borított terület, nem mező-
gazdasági terület (elhanyagolt telkek, építési
területek), vagy nem művelt, elhanyagolt valami-
kori szőlők, hétvégi kertek, zártkerti ingatlanok,
valamint a vonalas létesítmények (utak, vasút)
melletti sávok.
A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulaj-
donos/földhasználó a – bírságon túl – vele szem-
ben elrendelt közérdekű védekezés elrendelésé-
vel és végrehajtásával – kapcsolatosan felmerülő
költség megtérítésére is kötelezett. A költség
köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezés
elrendelése után minden esetben növényvédelmi
bírság kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc
felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításá-
nak módjáról és mértékéről szóló 194/2008.
(VII.31.) Kormányrendelet alapján.
Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés
minden állampolgár közös érdeke, és ered-
ményt csak összefogással, illetve közös fele-
lősségvállalással érhetünk el, kérem, tegye-
nek eleget jogszabályi kötelezettségüknek!
Ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni
arra is: nem elegendő, hogy június 30-ig
valaki lekaszálta a szennyezett földterüle-
tet, azt tiszta, parlagfű-mentes állapotban
mindvégig meg kell őriznie.

Polgármesteri Hivatal

Szelektívszemét-szállítás
Az Aries Nonprofit Kft. kommunális
egysége júliusban a szelektív hulladék
begyűjtését az alábbiak szerint ütemezi.
Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet és
HDPE) és fém (üdítő és sörös doboz)
elszállítása: 27. hét, július 3-7. – 29. hét,
július 17-21. – 31. hét, július 31.
Szelektíven gyűjtött papírhulladék
elszállítása: 28. hét, július 10– 14.
Zöldhulladék begyűjtése: július 28-án,
pénteken 14 – 17 óra között a Rákóczi u.
147. sz. alatt található Egyesített Népjóléti
Intézménynél (egykori laktanya területén)
kihelyezett konténerekben vagy hulladék-
gyűjtő célgépekben díjmentesen elhe-
lyezhető. 
A szolgáltatás igénybevételére csak
szigethalmi lakosok jogosultak ezért
lakcímkártyáját kérni fogják.

Polgármesteri Hivatal 

A hónap embere: Farkas Pálné 

Parlagfű-mentesítés: vége a türelmi időnek!Változott a doktornő száma
Dr. Vékony Irma háziorvos rendelési

időben hívható mobilszáma 
a 06/70-433-7115-re változott!
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(folytatás az 1. oldalról)
Ezzel a gyerekek birtokba vehették a modern, XXI.
századi elvárásoknak megfelelő 8 csoportos
óvodát, ami 200 újabb férőhelyet jelentett a
szigethalmi óvodások számára. Az építkezés ideje
alatt folyamatosan zajlottak a beszerzések, hiszen
a hatalmas épületet bútorokkal és játékszerekkel
kellett megtölteni, és persze egy korszerű játszó-
teret is kellett hozzá létrehozni. Mindezek eredmé-
nyeképpen a kivitelezővel még 19,3 millió Ft több-
let-kifizetésről kényszerültünk megegyezni. 
Az óvodában azóta – engedélyezett létszámbőví-
téssel – 240 gyermek nevelkedik, a helyiségek és
az udvar egyre szebb az óvodai dolgozók kreati-
vitásának köszönhetően, és az intézmény egyre
népszerűbb a szülők körében a magas pedagógiai
színvonal következtében. 

PH 
* * *

2007-ben a képviselő-testületnek köszönhetően
megépült a Négyszínvirág Óvoda 5. óvodája, a
Narancssárga Óvoda. Nagyon boldogok voltunk,
hiszen a meglévő, régi építésű óvodáink mellett
egy tágas, korszerű, új épületet kaptunk. Akkori-
ban egy újságíró ezt írta róla: „Olyan, mint egy
mesebeli kastély, öt toronnyal, csodálatos színek-
kel, szabálytalan formákkal, zegzugosan kialakított
belső terekkel.” 

És valóban, akkoriban a környék legszebb, legkor-
szerűbb intézménye volt. És ma sincs okunk
szégyenkezésre, hiszen az óvoda dolgozóinak
köszönhetően szépen berendezett, ízlésesen díszí-
tett csoportszobák, kiszolgáló helyiségek és
parkosított udvar várja nap mint nap a gyerekeket. 
Gyorsan elszállt ez a 10 év. Pedig mennyi minden
történt ez idő alatt! 
2007-ben 31-en kezdtünk munkálkodni azon, hogy
a kezdetben ürességtől tátongó, hatalmas épüle-
tet megtöltsük bútorokkal, játékokkal, színekkel,
élettel … és persze gyerekekkel. És hogy a kopasz
udvarból igazi kertet varázsoljunk. 10 év alatt 170
fát ültettünk, egy úgynevezett „kerek erdőt” alakí-
tottunk ki az udvaron, ami a pihenés és tűzrakás
mellett kellemes helyet is ad a tanulásnak. Sok-
sok bokrot, virágot ültettünk el mindannyiunk
örömére: létesítettünk sziklakertet, fűszerkertet,
konyhakertet, sőt még kaktuszkertet is. Építettünk
mezítlábas parkot és madárbarát kertet kerti tóval,
meteorológiai állomást, napórát, és szorgalmaz-
zuk a szelektív hulladékgyűjtést, az újrahasznosí-
tást, a gyerekeket a természet kincseinek megóvá-
sára neveljük. 
10 év alatt már többeket másfelé sodort az élet,
de az óvoda arculatának kialakításában mindany-
nyiunknak, így nekik is részük volt. Óvodapedagó-
gusok az intézmény minden tagóvodájából, peda-

gógiai asszisztensek, dajkák, segítő szakemberek,
óvodatitkárok és karbantartók mind-mind hozzá-
járultak és hozzájárulnak ma is, hogy ilyen szép és
magas színvonalú óvodában nevelkedhessenek a
gyerekek. 
10 év alatt közel 1000 gyermek nevelkedett itt
3-4 éven keresztül, akik boldog gyermekéveket
töltöttek el e falak között. Rengeteg programot
szerveztünk nekik és családjaik számára: kirándu-
lások, bábelőadások, családi projektek, ünnepi és
jótékonysági rendezvények… 
De helyt adott az óvoda – a gyerekek tanulásának
támogatása mellett – a felnőttek képzésének,
továbbképzésének is. Szakmai könyvtárat hoztunk
létre, innovációkat, jó gyakorlatokat alkottunk,
bemutató foglalkozásokat tartottunk a tudásáta-
dás jegyében – saját magunk és mások tanulása
érdekében, melynek köszönhetően előminősített
referencia intézménnyé váltunk. 
A Narancs Óvoda működésének 10. évfordulója
alkalmából vidám műsort állítottunk össze, ahol
gyerekek, óvodapedagógusok és nevelőmunkát
segítők egyaránt szerepeltek. A színvonalas
műsorszámok után a vendégek az ebből az alka-
lomból szervezett kiállításban gyönyörködhettek.
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak az
embereknek, akik a 10 év alatt segítettek abban,
hogy a Narancs Óvoda ilyen szép eredményeket
ért el: 
- a szülőknek, hogy együttműködésükkel segíte-

nek bennünket közös céljaink elérésében,
- a képviselő-testületnek, hogy támogatja és elis-

meri pedagógiai tevékenységünket,
- a szigethalmi intézményeknek és civil szerveze-

teknek az együttműködésért,
- a jó szándékú vállalkozóknak és lakosoknak a

sokféle felajánlást, 
- és elsősorban kollégáimnak az elhivatott és szín-

vonalas munkájukért!
Tasnádi Tünde

a Négyszínvirág Óvoda vezetője

Energetikai korszerűsítés a Széchenyi iskolában
Megkezdődött a Szigethalmi Széchenyi István
Általános Iskola épületenergetikai korszerűsí-
tése. A munkálatokra Szigethalom Város
Önkormányzata 133 224 372 forint támogatást
nyert a KEHOP-5.2.9-16-2016-00106 számú
pályázat keretében. A 100%-os intenzitású
pályázat befejezésének határideje 2017.
november 30.

A Szigethalom Város Önkormányzatának tulajdo-
nában álló Széchenyi István Általános Iskola ener-
getikai korszerűsítése májusban kezdődött, de a
tényleges kivitelezés a nyári hónapokban zajlik,
hogy a nagy zajjal járó tevékenység ne zavarja az
oktatást. A fejlesztésre azért van szükség, mert a
32 éve épült iskola mára sok szempontból
elavulttá vált, így az Európai Unió támogatásával,
valamint a mintegy 40 millió forintos önkormány-

zati többlet hozzájárulással megva-
lósuló fejlesztésnek köszönhetően
az iskola felzárkózhat korunk
épületenergetikai elvárásaihoz.
A projektnek köszönhetően az
intézmény több ponton is korsze-
rűsödik a következő hónapokban:
többek között az épület homlok-
zati hőszigetelése, a tetők vízszige-
telése s részben hőszigetelése is
megújul, valamint a külső nyílászá-
rókat is cserélik az ősz végéig, ami
nagymértékű energia-és költség-
megtakarítást eredményez majd a
fűtési szezonokban. A hatékonyabb energiafel-
használásnak köszönhetően pedig csökkeni fog a
fűtéshez szükséges energia megtermelése miatt
létrejött széndioxid kibocsátás is. 

Ezt segíti majd egy 50 kW-os összteljesítményű
napelemes rendszer telepítése is, amely a
fosszilis energia felhasználását is csökkenteni
fogja.

Tízéves a Narancs óvoda
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A Városi Szabadidőközpont nevében köszönjük együttműködő partnereinknek, hogy támogatásukkal, 
munkájukkal segítették a Városnapok 2017 rendezvényünk megvalósítását

• Alphavet

• Bárka Nyelviskola

• Bol-Dog kutyanyakörv

• BV Intézet kutyás alegysége

• Csepeli Meteor Kutyaiskola

• DogWebShop 

• Elek-Ágh Állatmenhely Alapítvány

• Elite Állateledes, Kutyakozmetika

• EMESE Park

• Ezo Klub

• Fáki László polgármester

• Farmina Pet Foods

• Fehér Gém Üdülő

• Fitt-Lesz Kuckó

• Generali biztosító

• Gere Pékség

• Gyermekbarátok Baráti Kör

• Gyuri 7 BBQ

• Hard Dog Race

• Helytörténeti Gyűjtemény 
Szigethalom

• Játszótéri Fagyizó

• Julius-K9

• KávégépSziget

• Kohut és Fia Kft.

• Kutya Guru

• Lang Mónika AVON koordinátor

• Magyar Kutya Szövetség

• Nebuló Közétkeztetési Intézmény

• Nobilis Humán Szolgáltató

• Nozi Kutyakozmetika

• Országos Terrier Klub

• Összefogás Szigethalomért 
Egyesület

• Paróvári Labrador kennel

• Perspektíva Novo.hu

• PR Telecom

• Purina Dog Chow

• Retriever Rescue fajtamentő 
Egyesület

• Sweet  Heart

• Szigethalmi Családi Vadaspark

• Szigethalmi Fotóklub

• Szigethalmi Kutyaiskola

• Szigethalmi TE

• Szigethalom Egyesített Népjóléti
Intézmény

• Szigethalom Önkormányzat

• Szigethalom Polgárőrség

• Szigetszentmiklósi Kutyaiskola

• Színes Paletta Közhasznú 
Alapítvány

Szőrmók Állatorvosi Rendelő

A fényképeket a Szigethalmi Fotóklub és Fejes János készítette.
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Svéd zenészek a városban
Ismét svéd delegációt láttunk vendégül június
8-11 között. Két fiatal, tehetséges zenészt, s
kísérőjüket, egyikük édesapját.

A fiatalok, Louise Halvarsson és Ludvig
Woxström először a városi díjak átadó ünnep-
ségén léptek fel, majd a szombati városnapon
adtak 30 perces koncertet.

A háromfős csapatot a Fehér Gém üdülőben
szállásoltuk el, és megmutattuk nekik városunk
nevezetességeit. Ellátogattak többek között az
Emese Parkba és a Vadasparkba is. Északi
vendégeink élvezték a napsütést, a vízpartot és
a jó időt, valamint a részükre szervezett prog-
ramokat. Élményekkel feltöltődve távoztak
Szigethalomról.

Köszönőlevél!
Azt hiszem, sokunk nevében megköszönhet-
jük a Városnapot Fáki László polgármester
úrnak, a polgármesteri hivatalnak és a szer-
vezőknek. 
Színvonalas volt a műsor. Kedves gesztus volt
az elismerő oklevél. 
Munkájukhoz további sok sikert kívánunk!

Az Édesanyák Klubja

Kutya-Sziget Családi Nap 
A városnapok keretén belül megszervezett
Kutya-Sziget családi nap idén kibővült program-
mal várta a kutyabarát résztvevőket. A már jól
megszokott kutyaszépségverseny és a „Ha a
kutyám beszélni tudna” fotópályázat mellett
több kutyás bemutató is színesítette az
eseményt. Bemutatkozott a Csepeli Meteor és a
Szigethalmi kutyaiskola. Bravúros bemutatót
láthattunk a BV Intézet Kutyás alegységétől és a
HEDDtech-től. A kulturált és felelős kutyatartásról
Regina és Hanka előadásában kaptunk tanácso-
kat. A Paróvári Labrador kennel jóvoltából bepil-
lantást nyerhettünk a segítő, terápiás és vakve-
zető kutyák életébe.   A Kutya Guru Iskola pedig
a kutyák tanításával kapcsolatban látott el
minket hasznos tanácsokkal. Csatlakozott
rendezvényünkhöz a Retriever Fajtamentő Egye-
sület, valamint a 30 éves Országos Terrier Klub,
mely szakmai napra várta tagjait. Az Elek-Ágh
Állatmenhely Alapítvány több éve csatlakozott
programunkhoz, idén az örökbefogadókat hívták

meg közös programra, egy találkozásra, ahol
nagy örömök és farkcsóválások közepette
köszönthették régi védenceiket. Nagy örömünkre
megismerkedhettünk a Hard Dog Race Sziget-
halmi Falkájával, és bepillanthattunk a kutyás
akadályfutás világába, ahol gazdi és kutyus
együtt kúszhat, mászhat, dagonyázhat a sárban,
vízben, akadályokon keresztül, ebünk és persze
saját magunk nagy örömére.  
Gyerekprogramokkal is készültünk, volt játszóház,
kézműves foglalkozás, eb totó játék (felnőtteknek
is), és a kutyás gyerek kuckóban kimondottan
kutyás játékok (memória, kutyatálba célba dobó,
kerekes kutya feltekerő verseny, stb.) Egy kis kiál-
lítás keretén belül pedig megismerhették a láto-
gatók a magyar kutyafajtákat, valamint híres
kutyákat kis hazánkból és a nagyvilágból.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a Szigethalmi
Önkormányzat és a város vezetői is fontosnak
tartja a felelős állattartást. Ennek eredménye-
ként tavaly chip és oltási programra, idén már

ivartalanításra is pályázhattak a kiírásban érin-
tettek.  Valamint az eb bejelentőknek egy, „Az
Én gazdim, felelős állattartó” matricával
kedveskedtek. Az adatlap leadásának lehető-
ségével a rendezvényen is élhettek a gazdik, és
itt szeretnénk megköszönni azoknak, aki ezt
kihasználták.
A programot az eredményhirdetések után a
tombolasorsolás zárta. Támogatóinknak köszön-
hetően sok-sok ajándékkal térhettek haza szőrös
barátaink és családjuk.

LM
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Trianonra emlékeztünk

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

A Trianoni
Békediktátum
97. évforduló-
jára emléke-
zett a Ke resz -
tény de mok -
rata Néppárt
Sz igetha lmi
S z e r ve z e t e
június 1-jén, a
Dísz téren,
Szigethalom
Város Önkor-
mányzatának

támogatásával és közreműködésével.
A megemlékezést Balázsné dr. Gyökér Dorottya,
a rendezvény háziasszonya nyitotta meg.
A Himnusz eléneklését követően a hallgatóság-
nak Horthy Miklóst idézték:
„Bármit is hoz a jövendő, kérve kérek minden
magyart, aki e névre méltó, temessen el minden
pártviszályt és személyes perpatvart, és csak
egyetlen egy célra vesse tekintetét, fordítsa
minden erejét, és csakis ezért dolgozzék, meg
imádkozzék. Ez a cél mindnyájunk közös, szent
célja: Magyarország felszabadítása.”
Tóth József, a KDNP Szigethalmi Szervezetének
elnöke Illyés Gyula „Magyar az, akinek fáj Tria-
non!” idézetével köszöntötte a megjelenteket,
majd néhány gondolatban tovább fejtette
Magyarország egykori kormányzójának üzene-
tét. Felhívta a figyelmet arra, hogy az ünnepi
megemlékezések, nemzeti gyásznapok párt-
semlegesnek kell, hogy maradjanak, és párt-
szimpátiától vagy hovatartozástól függetlenül
közösen kell, hogy emlékezzünk. Június 4-ről is,
Magyarország legnagyobb nemzeti gyásznap-
járól is. Itt is, Szigethalmon is. Emlékeztette
továbbá a megjelenteket arra, hogy a Trianoni
kereszt és kopjafák nem jöhettek volna létre a
nemrég elhunyt alkotó, Apró Sándor áldozatos
munkája nélkül.
Barcs János SZOT-díjas, Petőfi-díjas és Nívó-
díjas író, költő az alkalomhoz illő két versét
szavalta el.
Bóna Zoltán országgyűlési képvi-
selő megemlékező beszédében
idézett Juhász Gyula Trianon c.
verséből:
„Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk
reá.”
A képviselő kiemelte, hogy „Tria-
non nem egy távoli, főként törté-
nelemkönyvekből és közéleti
eseményekből ismert emlék,
hanem a közelmúlt valósága,
amely egy éveken át tartó mérhe-

tetlen pusztítást és veszteséget okozó háború
záróakkordja volt.” A Nemzeti Összetartozás
Bizottság tagjaként kifejtette továbbá, hogy az
emlékezés már önmagában nem elegendő,
tenni kell a Trianon okozta veszteségek és
nemzetromboló hatások enyhítésére, a külhoni
magyarság identitástudatának megőrzéséért, a
Kárpát-medencében élő magyarok összetarto-
zásáért és együttműködéséért.
A megemlékezés a Majosházi Református Álta-
lános Iskola diákjainak emlékműsorával folyta-
tódott, ahol Barna Tünde, Benczik Réka és
Farkas Bendegúz előadásában hangzott el egy
verses, prózai betét Fibi Diána tanárnő felkészí-
tésével.
Az iskola tanulója, Bőcze Bernadett elénekelte
az Ismerős Arcok „Nélküled” c. szerzeményét,
amely láthatóan nagy hatást váltott ki az
egybegyűltek körében.
Az iskola előadását Deák Csaba görögkatolikus
parókus követte, aki imát és áldást mondott.
Szabó Tünde költő saját versét szavalta el, amit
a koszorúzás követett, ahol a megjelent egyházi
és önkormányzati képviselők, pártok és szerve-
zetek helyezték el koszorúikat a Trianon emlék-
helyen, a vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár
Hagyományőrző Egyesület tagjainak felvezeté-
sével.
Az emlékezők ez után elénekelték a Szózatot,
majd a Székely Himnuszt.
Balázsné dr. Gyökér Dorottya megköszönte a
megjelenteknek a részvételt, majd Fáki László
polgármester és Tóth József KDNP elnök közö-
sen átadtak egy-egy ajándékcsomagot minden,
az emlékprogramban részt vevő személynek.
A megemlékezést követően Tóth József a KDNP
Szigethalmi Szervezetének nevében mindenkit
állófogadással egybekötött kötetlen beszélge-
tésre invitált az emlékhely mögött felállított
sátrakhoz.
Ez úton is szeretnénk köszönetet mondani
mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult
a rendezvény sikeres lebonyolításához.

Balázs Miklós Gábor
KDNP Szigethalmi Szervezetének titkára

Nagy társkereső
Odakint tombol egy olyan világ, melyet megérteni
és tudomásul venni is vicsorgó erőfeszítésekkel
tudok csak. Politika, gazdaság, kultúra, oktatás,
egészségügy, stb., naponta orrba verő, egyenként
is húsba vágó kérdések. Nevelem a gyermekeimet,
és egy olyan világba készülök "kiengedni" őket,
melytől szinte hétrét görnyedek!
Félek, de cselekszem. Küzdök a létünkért, a jövőért,
amivel kapcsolatban csak reményeim és sejtéseim
vannak. Amit talán már nem is láthatok majd. Nem
tudom!
A városban – biztosan máshol is ez a helyzet – "kis
odúikból" néha előbújnak az emberek, miközben
ők is küzdenek, szeretnek, elfásulnak, és feltámad-
nak nap-nap után. Jó ügyeket felkarolnak. Néha
érnek el eredményeket. Folyamatosan kiszólunk,
kikiabálunk a bezárt ajtóink mögül, s válaszra,
társakra vágyunk! Én is... Aki hallja (látja), adja
tovább!
Találjuk meg végre egymást! Együtt többek és
jobbak lehetünk, mint külön-külön! Adjunk lehető-
séget gyerekeinknek, unokáinknak, hogy emberi
léptékű világban élhessenek és boldoguljanak!
Segítsetek megtudni, meglátni, amit még nem
tudok! Segítsetek megérteni, amit még nem értek!
Segítsetek azzal, hogy ti is előmerészkedtek a
"barlangból", és társultok velem, sok ezrekkel,
hogy értelme legyen néha bezárkózni! 
Augusztus második felére egy olyan találko-
zót szeretnék szervezni, melyen személyesen
is megismerhetjük egymást, hogy települé-
sünk és magunk megelégedésére ne csak
beszéljünk, hanem szükség esetén cseleked-
jünk is együtt!

Lajtai Ottó
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Bemutatkoznak a civilek: SZIPKA

Kötelező a környezetvédelmi vizsgálat
„A környezeti hatások vizsgálata nélkül nem kaphat
reptéri minősítést a tököli fel- és leszállóhely” – írtuk
ezt kb. másfél éve, s ez a mondat most még mindig
aktuális.
A tököli repülőtér átminősítési eljárása több mint
hat éve indult, s a hatóságok környezeti hatásvizs-
gálat nélkül már egyszer megadták a reptéri minő-
séget, e döntéssel szemben azonban helyi környe-
zetvédő civilek és önkormányzatok pert indítottak.
A Kúria végül igazat adott érveinknek, s 2015. év
tavaszán született ítéletében kimondta, hogy nem
kaphat reptéri minősítést a tököli fel- és leszállóhely
előzetes vizsgálat nélkül, mivel az ellentétes lenne
az Európai Unió környezetvédelmi szabályaival. A
közlekedési hatóságnak meg kell ismételnie az eljá-
rását, de döntésének immár előfeltétele az előzetes
környezeti vizsgálat. 
Az illetékes Pest megyei Kormányhivatal a Kúriának
ezt a döntését nem vette figyelembe, és „teljeskörű”
környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezte a Tököl
Airport Zrt.-t ( PE/KTF/1177-14/2015)
A környezetvédelmi felülvizsgálat több okból sem
felelt meg a Kúria ítéletében foglalt előírásnak, mely
szerint a reptérré minősítés előfeltétele a 314/2005
Kormányrendelet (Khvr.) szerinti eljárás lefolytatása.
A környezetvédelmi felülvizsgálat és a környezeti
hatásvizsgálat jogintézményének más a rendelte-
tése, s a vonatkozó jogszabályok által előírt, vizsgá-
landó szempontok sem fedik egymást. A hatásvizs-
gálati jogszabályok szélesebb körben kötelezik a
környezethasználót a tevékenység hatásainak a
bemutatására, s egyúttal a környezetvédelmi ható-
ság is több környezeti aspektust köteles figyelembe
venni annak alkalmazása során. Emellett a környe-
zetvédelmi felülvizsgálat nem foglalkozik azzal, hogy
a nem nyilvános fel- és leszállóhely reptérré való
átminősítését követően milyen változások várhatók
a tevékenységben és annak hatásaiban, a környe-

zetvédelmi felülvizsgálat csak a mostani állapot
felmérését célozza.
A reptérré minősítési eljárás során mindvégig a
környezeti hatások megfelelő vizsgálatát kértük, s
erről nemcsak az alperesi hatóságok, hanem a kérel-
mező Tököl Airport Zrt. is tudott, mint ahogy arról
is, hogy a létesítményen megvalósuló tevékenységek
álláspontunk szerint sértik a lakosság egészséges
környezethez való jogát. 
A fentiek alapján a környezetvédelmi felülvizsgálat
során nem vizsgálták annak kérdését, hogy a futó-
pálya többi részét, további 1800 métert miként hasz-
nosítanak, milyen tevékenységek zajlanak még a
létesítmény területén, melyek hatásaival szintén
számolni kellene, milyen hatása van a létesítmény-
nek a lakosságra, stb.
A tököli létesítmény nem nyilvános fel és leszálló-
helyként működik, s a repülőtérként való besorolása
jelentős változást jelent a működtetés lehetőségei-
ben is, hiszen jelentős forgalomnövekedési lehető-
ségeket rejt magában (kereskedelmi tevékenység,
repülés-oktatás, áruszállítás végzése, drop zone kije-
lölése stb.).
A Tököl nem nyilvános fel- és leszállóhely 2002. óta
működik anélkül, hogy a környezeti hatásokat
minden releváns környezeti szempontra kiterjedően
valaha vizsgálták volna. 
A környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljá-
rásnak részét kell, hogy képezze a létesítményen
folyó valamennyi tevékenység környezeti
hatása, azok összeadódása és vonzereje más
tevékenységekre, környezethasználatokra is. 
A Kúria döntésének alapjául szolgáló perben az
alperes (Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség) szakhatósági állás-
foglalásának alapja, s a környezeti hatásvizsgálat
mellőzésének indoka az volt, hogy a kérelmező
Tököl Airport Zrt. 799 méter hosszúságú futópályát

kívánt reptérré minősíttetni, vagyis az akkor hatályos
Khvr. 3. számú mellékletében foglalt küszöbértékre
hivatkozással mellőzték az előzetes vizsgálatot.
A Kúria ítélete egyértelműen fogalmaz e tekintetben,
mikor rögzíti, hogy a létesítmény reptérré minősítése
olyan projekt, amely a Khvr. hatálya alá tartozik: 
„Mindemellett a rendelkezésre álló adatok alapján
megállapítható volt, hogy a repülőtér vonatkozásá-
ban korábban nem történt meg a hatásvizsgálat
elvégzése, ugyanakkor az elsőfokú hatósági eljárás-
ban hozott 16981-3/2011. számú végzés szerint is a
repülőtérré minősítés jelentős változásokat hozott
a létesítmény működtetésében, amely alátámasztja,
hogy a hatóságnak érdemben döntenie kell a
környezeti hatásvizsgálat szükségességéről. A Kúria
ezzel összefüggésben megjegyezte, hogy a Kvr. 1. §
(1) bekezdése szerint is annak hatálya kiterjedt az 1-
3. számú mellékletben meghatározott tevékenysé-
gekre, létesítményekre, valamint azok – jelen ügy
megítélése szempontjából leglényegesebb – jelentős
módosításaira, változtatásaira is, így az átminősí-
tésre az Irányelv rendelkezései és a Kvr. vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.”(KGD 2016. 26.)
Ez év márciusában a Bíróság a Pest Megyei
Kormányhivatal OKTF-KP/1579-7/2016. számú hatá-
rozatát a PE /KTF/1177-14/2015. számú elsőfokú
határozatra kiterjedően hatályon kívül helyezte, és
az elsőfokú hatóságot új eljárásra kötelezte. 
A Budapest Környéki Közigazgatósági és Munka-
ügyi Bíróság minden pontban Szigethalom Város
Önkormányzatának és egyesületünknek adott
igazat.
Reményeink szerint egy elfogulatlan előzetes
környezeti vizsgálat képes lesz kimutatni a repülő-
térré átminősítés miatti bekövetkező változásokat
és képesek leszünk megvédeni a lakosságot a
reptér káros környezeti hatásaitól.

ÉKE vezetősége 

A Színes Paletta Közhasznú Alapítvány (SZIPKA)
2010-ben alakult. Alapítványunk szigethalmi székhe-
lyű. Legfontosabb tevékenységünk ifjúsági, kulturális,
sport- és kutyás rendezvények szervezése, támoga-
tása. Mobil játékainkkal (darts, csúszkás játék, célba
dobó, stb.) kiegészítő programelemként települünk
ki különböző rendezvényekre (Fitt-Lesz Halom, Majá-
lis, Gyereknap, Városnap, Családi napok, Játszótéri
programok stb.) 2014-től az alapítvány a főszervezője
a Kutya-Sziget Családi Napnak. 
Szigethalom Város Önkormányzata és a Városi
Szabadidőközpont minden évben megrendezi a

Betlehemi esték rendezvényt karácsony előtt. A
rendezvény része a betlehemi jászol, melyet ember
nagyságú szobrok díszítenek, és a hozzá tartózó élő
állatok, birkák és csacsi.  
Zsuzsi csacsi 2011. december 28-án került az alapít-
vány tulajdonába, azóta vele találkozhatnak az érdek-
lődők a városnapokon és a betlehemi programon.
Zsuzsi a közelben lévő Babona Lovas Tanya gondozá-
sában éli hétköznapjait. Barátságos, kedves jószág,
amelyik mindig mosolyt csal az emberek arcára.
Hétköznapjait figyelemmel kísérhetitek a facebookon:
https://www.facebook.com/ zsuzsicsacsi/?fref=ts

G o n d o z á s á h o z ,
etetéséhez szíve-
sen fogadjuk a
t e r m é s z e t b e n i
(répa, alma, takar-

mány) és/vagy pénzbeli támogatásokat. (Az alapít-
vány bankszámlájára, megjegyzés rovatba „Zsuzsi”
jeligével). Az alapítvány szponzorok támogatásából
és az adó 1% bevételéből végzi tevékenységét
önkéntes alapon.
Az alapítvány nyitott. Szeretettel várjuk önkéntesek
csatlakozását, akik társadalmi munkában szívesen
szereznének örömet a gyerekeknek, családoknak,
szívesen szánnának időt egy-egy hétvégi rendez-
vényre. 
Tevékenységi lehetőségek közül néhány: marketing
feladatok, adminisztrációs feladatok, programszerve-
zés, animátori tevékenység, játékfelügyelet, játékké-
szítés, játékkarbantartás stb. 
További részletek: www. szipka.hu és a Facebook
oldalon.
Érdeklődni Németh Zsolt elnöknél az info@szipka.hu
oldalon lehet.
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Kétéves projekt vette kezdetét 2015 őszén
kilenc ország egy-egy iskolája közreműködésé-
vel, melynek célja a zene bevonása a tanulásba
és a tanításba különböző módszerek segítségé-
vel. Ezeket otthon kidolgoztuk, majd a soron
következő ország iskolájában tanóra keretében
bemutattuk, s a tapasztaltakat megbeszéltük.
Így sok hasznos módszert tanultunk egymástól.
Olaszország volt a projekt ötletgazdája és koor-
dinátora, így a főeseményre is ott került sor
május 16-22. között. Ezúttal minden nemzet öt-
öt diákot vitt magával Tarquiniába, így mi is, a
Szent István Általános Iskolából, ahol az éppen
zajló zenei fesztivál vasárnapi záróműsorában
léptek fel a gyerekek. Közös műsort készítet-
tünk elő, a Tiritomba című dal zenéjére írtunk
szöveget. Időnk jó részét igénybe vették az
ének- és a mozgáspróbák, de ezek egyhangú-

ságát változatos programokkal törték meg
vendéglátóink. 
Volt városnézés, ami a középkort idézte, hiszen
Tarquinia városfallal kerített óvárosa szinte a
múltba repített. Ezt a várost egykor az etrusz-
kok lakták, gazdagon díszített sírjaikat a múlt
században fedezték fel. A nekropolisz (a holtak
városa) Tarquinia szélén terül el, ahol mintegy
harminc, az egyiptomi királysírokhoz hasonló,
freskóval díszített sírkamra rejtőzik a föld alatt.
Ellátogattunk Caprarolába is, ahol az egyik
leggazdagabb itáliai család reneszánsz kastélyát
néztük meg. A Villa Farnese
lenyűgöző pompája láttán más
értelmet nyer a gazdagság szó:
nemcsak lélegzetelállítóan gyö -
nyörű freskókkal borítottak szinte
minden négyzetcentiméternyi
helyet, hanem a várost is átépí-
tették, hogy ne zavarja a kilátást
a palotából.
A város jelentős jövedelme a só
lepárlásából származott egykor. A
sólepárló már húsz éve bezárt,
jelenleg természetvédelmi körzet-
ként üzemel. Mostanra a flamin-
gók is visszaköltöztek, ott jártunk-
kor láthattuk is egy csapatukat.

Látogatást tettünk a városházán is, ahol ünnepi
műsorral fogadtak minket, és meghallgattuk
Tarquinia polgármesterét.
A fellépés napján fél nap szabadidőt is kaptunk,
amit mindenki a tengerparton töltött. Sajnos
még hideg volt a víz, így sokat nem tartózkod-
hattunk a tengerben, de a napsütés kárpótolt
mindenkit.
Fellépés után egy közös vacsorán búcsúztunk
el egymástól, másnap pedig indultunk haza,
kicsit szomorúan, kicsit vidáman.

Szél Kálmán

Tarquiniában jártunk

Langner Réka, a Szigethalmi Széchenyi István
Általános Iskola tanulója nyerte a Kárpát-
medencei regionális rovásírás versenyt, ahol
kiemelkedő teljesítményéért különdíjat is
kapott. Rékát – aki elsős kora óta kitűnő,
tantestületi dicséretes tanuló – arra kértük:
mutassa be magát lapunk olvasóinak, s árulja
el, hogyan alakult ki benne ez a különös vonza-
lom a rovásírás iránt.

„A 2014/2015-ös tanévben kerültem a Sziget-
halmi Széchenyi István Általános Iskolába. Előtte
Ózdon éltünk, az alsó tagozatot ott végeztem el.
Az 5. osztályos év eleji szülői értekezleten
hallotta édesanyám, hogy az iskolában rovás-
írás szakkör indul. Mivel a családunk nagyon
tiszteli a régi magyar hagyományokat, anyáék
azt tanácsolták, hogy jelentkezzem a szakkörre.
Nekem is tetszett a dolog. Heti egy alkalommal,
csütörtöki napokon, délután másfél órás elfog-
laltságot jelentett ez. A tanítóm Hum Attiláné
Angerer Lídia volt. Lídia nénit nagyon megsze-
rettem. Nagyon jól tanított. Minden rovásjelhez
tartozott egy történet. Az ősi magyar írás
megtanítása mellett rengeteg magyar történel-
met is tanultunk. Ezeket az órákat Lídia néni
ingyen tartotta. Rendszeresen volt házi feladat,
naponta gyakoroltam. Kezdetben úgy tanultuk
leírni a jeleket, ahogy az első osztályos gyerekek
az ábécét. Tanév végén indultam az iskolai
versenyen, ahol 3. helyezést értem el, így Lídia
néni –ötödikes korom ellenére – elvitt a Buda-
pesti Zrínyi Miklós Általános Iskola Hagyomány-
őrző Napjára, melynek keretében a Forrai
Sándor Rovásíró Kör minden évben regionális
rovásírás versenyt szervez. A mai Magyarország

területén a korosztályomban ez az egyetlen
rovásírás verseny, ami országos, sőt a határon
túlról is lehet nevezni. Sajnos Lídia néni elköltö-
zött, így hatodikban és hetedikben egyedül
készültem a versenyre. Hatodikban megnyertem
a felső tagozatos kategóriát, idén pedig az
összerovásban hibátlan munkával lettem első,
és a legszebb munkáért járó külön díjat, Babusa
János iparművész szkíta lovasszobrát is én
hozhattam haza. Az összerovás a rovásírásnak
az az ága, mondhatni felső szintje, ahol a külön-
álló jeleket – egy megadott rendszer és sok
szabály szerint – egy jellé rójuk össze. A különdíj
vándordíj, ami egy évig lehet nálam. 
Erdélyben még nem jártam, de nagyon szeret-
nék eljutni oda. Jó lenne a saját szememmel is
látni azt, amiről eddig tanultam, jó lenne barát-
ságokat kötni ottani gyerekekkel.
Minden tantárgyat szeretek, de a legjobban a
rajzot és a történelmet, szabad időmben sokat
olvasok, rajzolok, zenét hallgatok és futok.
Leginkább grafikus szeretnék lenni. A terveim
között az szerepel, hogy Budapestre jelent-
kezem a Képző-és Iparművészeti Szakgimná-
ziumba.” 

VZ

Rovásírásból remekelt Réka
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Az idei esztendő májusának „farkincáján”, azaz
a legeslegvégén három, élményekkel és érzel-
mekkel teli nap jutott nekünk, a Szigethalmi
Szent István Általános Iskola 40 magoncának és
négy pedagógusának.
„Határtalanul” örültünk, mikor egy pályázaton
iskolánk szép summát nyert, hogy Dél-Erdély
Dózsa és serege által is meglátogatott vidékén
barangoljunk.
Kemény három napunk volt! Szinte „agyony-
nyomta” csapatunkat a természeti szépségek
hada és az épített örökségek garmadája. Napi
10 órában zúdult ránk a látványözön. Láttuk
Arad szecessziós „ékszerdobozait”, Máriaradna
hívek által oly gyakran látogatott kegytemplo-
mát, végigsétáltunk Gyulafehérvár világörök-
ségi státuszáért kiáltó óvárosán, valamint
Temesvár csodás, hangulatos terein. Sokszor
már olyan lassan vánszorgott a csapat, mint
Napóleon nagy serege Moszkva alól visszavo-
nulóban. Meneteltünk 30 fokban a tűző napon,
délidőben. Miért? Mert Erdély Tündérkert, amit
látni kell! A miénk volt és marad is. (Na, jó csak
a lelkünkben, tudom, de az is valami!)
Körbeölelt bennünket a múlt, amelynek
megannyi hősével találkoztunk. Elérzékenyül-

tünk Hunyadi János sírjánál, fejet
hajtottunk a 13 aradi vértanunk
emlékművénél. Se szeri, se száma
nem volt nagyjaink „lábnyomának”.
Bethlenek, Báthoryak, Bólyaiak,
Szapolyai János, Kossuth Lajos, Paál
László, Munkácsy Mihály, Bartók
Béla… Hosszan sorolhatnám hőse-
inket, nagyjainkat, kiknek a szellemi-
sége a mi örökségünk. Ezért
mondom még egyszer, Erdélyország,
légyen is most bárkié, lobogjon ott
más trikolór százszámra, mindig is,
ott legbelül, a miénk marad.
Minden kirándulásnak vannak nagy pillanatai.
Ezek azok a pillanatok, amikor a szó bennakad,
és eláll a lélegzet. Szerencsémre én két ilyen
momentummal lettem gazdagabb ezen az úton.
Csernakeresztúron, a szállásunkon, a nagy
román „tenger” közepén találkoztam csángók-
kal, akik elhatározták, ha törik, ha szakad, ők
bizony megmaradnak magyarnak! Nehéz harc
ez, de örömmel jelentem, hogy győzelemre
állnak.
A másik az volt, mikor Déván a ferences Böjte
Csaba testvér által fenntartott „árvaházba”

értünk. Ugyan az atyával nem tudtunk talál-
kozni, de másokkal igen. Mi azt hittük botorul,
hogy mi viszünk ajándékot nekik. Tévedtünk! Mi
kaptunk ott szakajtónyi jót. Az életigenlést, az
elszántságot, hogy széppé és jóvá tegyék az
apróságok világát. 
Ha csak a látványzuhatag égett volna az
agyunkba, akkor is hatalmasat nyerünk vele, de
ennél többet kaptunk, sokkal többet. 
Hitet, szeretetet és tartást! 

Nád Béla 
a Szent István Általános Iskola tanára

Három nap a Tündérkertben!
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Tisztelt szigethalmi és tököli lakosok! Július 8-
án, szombaton, akadályfutó verseny miatt
lezárjuk a tököli parkerdő belső részeit a
mellékelt térkép szerinti útvonalon. 
Kérjük, hogy ezen a napon kerékpárral, kutyá-
val és főként lovakkal ne látogassák az erdőt,
mert az utakra a verseny akadályait telepítjük,
valamint 9 órától késő délutánig folyamatosan
futók lesznek az erdő ezen részein. 
A Dunasor utcán megnövekedett forgalom,
illetve parkoló gépjárművek miatt a környék-
beliek megértését és türelmét kérjük.

Az erdészház tisztásán álló versenyközpont-
ban szívesen látunk minden érdeklődőt és
szurkolni vágyót.

Városi Szabadidőközpont

Tököli parkerdő: futás miatt zárva!
jmereszto

i i

lmi

jsza

Jöjjön, 
nézzen be hozzánk!

Várjuk jelentkezését: 
06 1 510 00 14

www.olajagotthonok.hu

Fel tudja sorolni a csepeli Olajág Otthonok előnyeit?

Legyen a mi otthonunk az Ön otthona!

• elérhető árak

• zöldövezeti elhelyezkedés

• magas szintű egészségügyi ellátás

• intézményi orvos és rendszeres 
szakorvosi ellátás

• önálló, akadálymentesített 
apartmanok

• gyógytorna

• az ellátás gondtalan kényelme

• függetlenség a főzés, mosás, 
takarítás terhe nélkül

• a programlehetőségek széles skálája

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, 06/70-433-7115,

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
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     (0-24 órában hívható)
Tököli kirendeltség: Kedd:  8-16; Csütörtök: 10-18;
Szigetszentmiklósi kirendeltség: Hétfő-Szerda-Péntek 8-12

DPMV Zrt.: 06/29-340-010 (0-24 órában hívható)

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
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Július 7-én, 14-én, 21-én, 28-án 
péntekenként 10 órakor:

Kisbogár baba-mama foglalkozás

* * *
Törvényi előírás szerint, kötelező leltározási

munkák miatt a könyvtár

július 15-től szeptember 18-ig
zárva lesz!

(A leltár miatti kölcsönzési szünetre kétszer
annyi könyvet adunk ki június 1. és július 14.
között, hogy Önök ne maradjanak nyári
olvasmányélmények nélkül!)

Megértésüket köszönjük!

Könyvtári programok

Szigethalmi Híradó ingyenes önkormányzati havilap
Felelôs szerkesztô: Vereckei Zoltán •  Felelős kiadó: Szigethalom Város Önkormányzata • Tördelés: West-Graph Kft.  •  Nyomda: Ex-Kop Nyomdaipari Bt.

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

(A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen megjelenését.  

A szerkesztô a cikkeket rövidítheti, szerkesztheti úgy, hogy azok tartalma ne változzon.)

Következő lapzárta: július 21. Megjelenés: augusztus eleje.
Hirdetések megrendelése, befizetése:  polgármesteri hivatal pénztára, Kossuth L. u. 10.

Antal Szofi 6.o Folyópart, pasztell (Pemzli suli)

Miklós Róbert
A Mosoly hangjai

Nem várok tovább!
Ma elűzöm a bánat álruhás démonát!

Ha kell, megteszem egyedül.
A földből érkező, mély ösvényen át,
a bánat démona hazáig menekül.

Helyére hívok én valakit.
Helyére hívom a mosoly hangjait,

a mosoly cinkos hangjait.
Hisz tegnap este táncoltam vele.

Táncoltam a lánnyal,
kit a mosoly küldött értem.

Táncoltunk a Nappal, a széllel,
Táncoltunk a fénnyel, pedig nem is kértem.
Ma szívem sűrű ködét világosnak érzem.

Nem várok tovább!
Ma testet kap a mosoly,

kire a tavasz, a fénnyel együtt várt.
Ma testet kap a mosoly,

egy aranyhajú lányt.

Én már ismerem őt.
Én ismerem, tudom, hogy ki ő,

de elzárom a titkom,
mert, most már van bennem erő.

Én csak csodállak,
hisz ezért küldtek értem.
Hajad a szellő bontja ki,

szavaid a Naptól, mit mind idáig kértem,
a puha felhőn úszó, mosoly hangjai.
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Sikeres volt a Darazsak focitornája Európa Kupát nyertek
dzsúdósainkJúnius 10-én megrendeztük az első Darazsak

Kupát. Három korosztályban húsz csapat rész-
vételével zajlottak a küzdelmek a Dunavarsányi
Olimpiai Központ füves pályáján.
De miért is volt fontos számunkra ez a torna? Sziget-
halmon 2011-ben kezdtem el a labdarúgás újraszer-

vezését. A cél az volt, hogy a városban minden gyer-
mek számára elérhetővé váljon a foci alapjainak elsa-
játítása, a szereplés egy jó csapatban. Kollégám,
Horváth Miklós segítségével az iskolákat és az óvodá-
kat is neveztük a Bozsik Intézményi Programba. Ez
azt jelenti, hogy mindkét iskolában és három óvodá-
ban elkezdtük heti rendszerességgel az edzéseket, és
tartjuk, illetve tartják a testnevelés tanárok a mai
napig. Az intézményekből érkező érdeklődők
növekvő létszámának következménye lett, hogy
egyesületi formában kellett tovább folytatnunk a
munkánkat. Így lett szigethalmi csapat a Darazsak SE,
amely évek óta résztvevője az Egyesületi Bozsik
Programnak, ahol a 7-13 év közötti utánpótlás korú
labdarúgók szervezett tornarendszerben szerepelhet-
nek. Az elmúlt évek munkájának, egy korszaknak a
lezárása lehet ez a torna, amelyet most rendeztünk. 
Milyen korszakot zárunk le, és mi kezdődhet el a jövő-
ben? Az elmúlt hat évben végzett tevékenységünk
bizonyította mindenki számára, hogy fő célunk a
gyermekek tanítása, a foci népszerűsítése, Szigetha-
lom hírnevének öregbítése. Tudni kell, hogy 2011 óta
tartó tevékenységünk önerőből épült fel, a szülők
hozzájárulásával, a mi munkánk hozzáadásával.
Támogatást az önkormányzat pályázati rendszere
biztosított számunkra, ami nagy segítség volt minden
évben, de ahhoz kevés, hogy tovább léphessünk. úgy
gondolom, megmutattuk, mi a célunk, és folyamatos,
megbízható működésünk garancia arra, hogy érde-
mes legyen másik szinten folytatni Szigethalmon a
labdarúgást. Ezt városunk vezetése is így gondolta,
és közös együttműködés keretében az idei évre elju-
tottunk oda, hogy pályázat beadásával elkezdődhes-
sen a szigethalmi focipálya újjáépítése. Folyamatos
és hosszútávon fenntartható terveink vannak, amely-
nek egyik alapja, hogy biztos és széleskörű utánpót-
lás-nevelésre szeretnénk felépíteni a jövőt. 
Ez a torna bizonyítéka annak, hogy van létjogosultsága
Szigethalmon a labdarúgásnak, van eredménye eddigi
munkánknak. Évről-évre kinőnek, létszámban feltöl-
tődnek korosztályaink. Egyre több, labdarúgást szerető
gyermek jön hozzánk, és tanulja nálunk az alapokat. 

A három korosztályban folyó küzdelmek során
nagyon sok szép megoldást, ügyes cseleket, sok gólt
és sok szép bravúros kapusteljesítményt láthattunk.
A legkisebb, U7-es korosztályban nem írtunk ered-
ményt, hiszen itt számít ez legkevésbé. Minden gyer-
mek játéka jutalmául aranyéremben részesült. Az U9-

esek között két csapattal indultunk, egyik csapatunk
esetében éremesélyes reményekkel. Sajnos az első
két meccsen az utolsó percekben kapott gólok
ezeket a reményeket szertefoszlatták. Az elmond-
ható, hogy mindkét csapatunk jól játszott, sokat
visszaadott a tanultakból, ám a szerencse most nem
velünk volt. Ennek ellenére büszkék lehetünk a muta-
tott játékra, teljesítményre és a negyedik, illetve
ötödik helyezésre. U11-es csapatunk azért tett arról,
hogy ne maradjunk dobogós helyezés nélkül, és
küzdelmes mérkőzéseken biztosította a harmadik
helyet. Itt egy csapat, a DMTK kiemelkedett a korosz-
tályból, így ellenük nem volt esély, azonban a többiek
ellen nyújtott játék megfelelt az elvárásainknak. 
A torna végeredménye a következő. U9-es korosz-
tály: 1. DMTK, 2. Pereg, 3. Érd Asterix, 4. Darazsak
Narancs, 5. Darazsak Zöld, 6. Kiskunlacháza. U11-
es korosztály: 1. DMTK, 2. Érd Asterix, 3. Darazsak
SE, 4. Kiskunlacháza.
A Darazsak SE legjobb játékosai: Nagy Nimród
(U9), Tölcsér Hunor (U11), Nagy Levente (U11)
legjobb kapus.
Ezen a napon egy emberként mozdult meg minden
korosztályunk, szülők, testvérek egyaránt. Nagy
segítséget kaptunk mindenkitől azért, hogy egy sike-
res rendezvényt bonyolítsunk le. Szeretném az egye-
sület nevében megköszönni munkátokat, köszönetet
mondani Bognár Sándornak, hogy felvállalta a torna
szervezését, az azzal járó nehézségeket. 
Lassan kezdődik a nyári szünet. Júliusban foci tábo-
rainkban várjuk a gyermekeket, augusztusban pedig
elkezdjük a következő szezonra a felkészülést.
Várunk minden labdarúgást szerető gyermeket edzé-
seinken, illetve korlátozott számban még a focitábo-
rokban is vannak szabad helyeink. 
Jelentkezzetek bátran, keressetek minket a facebook -
on, írjatok emailt.

Elérhetőségeink: szigethalmifocisuli@gmail.com,
www.darazsakse.gportal.hu
Hajrá Szigethalom, hajrá Darazsak SE!

Duffek József

Sikeres első féléven vannak túl a szigethalmi
dzsúdós gyerekek. A kimagasló eredmények
elérését a sok nemzetközi szereplésnek
köszönhetjük, és annak, hogy sikerekből és
kudarcokból is levontuk a tanulságokat. Kis
csapatunk pedig most már külföldön is letette
a névjegyét.
Romániában öt versenyzőnk indult: Badak
Barnabás I, Jenei Bence I., Szolnoki József II.,
Marosi Csenge II. Póka Patrik VII. helyezést
ért el.
Szlovákiában is sikeresen léptünk tatamira.
Aranyérmesek lettek Varga Panna, Becskeházi
Anna, Becskeházi Kata, ezüstérmes Marosi
Bence, IV. helyet Ahmad Diana, V. helyet
Marosi Csenge, Jenei Bence, Varga Viktor,
Póka Patrik ért el.
Az első fél év fő versenye az Országos Diák -
olimpia különböző korosztályokban:
Serdülő A 14 évesek: Kövecsi Marcell I., Ben -
czik Réka II., Becskeházi Kata III.,  Szolnoki
József VII. hely.
Serdülő B 13 évesek: Kövecsi Marcell I., Varga
Viktor II., Póka Patrik VII., Badak Barnabás VII.
hely.
Diák A – B (11 –12 évesek): Varga Panna I.,
Szolnoki József I., Marosi Csenge II., Badak
Barnabás II. hely.
Az országban a 4. helyen végeztünk az egye-
sületi ranglistán a 114 klubból, ami több mint
kiemelkedő.
A következő rangos verseny a nyílt Magyar
Kupa volt nyolc ország részvételével, ahol
Badak Barnabás kupagyőztes lett, Varga
Panna a II. helyen, Marosi Csengeés Szolnoki
József a III. helyen végzett.

(folytatás a 16. oldalon)
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(folytatás a 15. oldalról)
Az ifi Magyar Bajnokságon Becskeházi Kata a 3
évvel idősebbek között V. helyezést ért el.
Az első félév megkoronázása a Serdülő Európa
Kupa volt, amit idén Győr rendezett. Előzetes
válogató versenyek alapján három kiemelt indu-
lónk volt.
Kövecsi Marcell a legjobb magyarként szállt
harcba az Európa Kupáért. Teljesen magabiztosan
küzdött a nap folyamán és megérdemelten nyert.
Becskeházi Kata második számú kiemeltként
indult, és magabiztos, tudatos versenyzéssel
döntőbe menetelt, ahol súlyos sérülést szenve-
dett, második helyen végzett.

Benczik Réka súlycsoportot váltott, és nehézsúly-
ban a nagyok között is a bronzéremért küzdött,
sajnos hajszálnyival alul maradt, így végül az V.
helyen végzett.
Csapatversenyen egyéni eredmények alapján
az utolsó nap legjobb magyar csapataként a
2. helyen végeztünk, és az egész Európa
Kupát tekintve hatodikok lettünk a csapatok
rangsorában.
Versenyzőinkre nagyon büszkék vagyunk.
Köszönjük a szülőknek, hogy hétvégéiket felál-
dozva támogatják őket a versenyzésben.
Nyáron egy hónap regenerálódás, pihenés, és egy
hazai és egy külföldi magaslati edzőtáborral

hangolunk az őszi országos bajnokságokra. Szep-
tembertől menetrendszerűen folytatódnak az
edzések hétfőn és szerdán. Ovisoknak a Narancs-
sárga óvodában 15:30-tól, kisiskolásoknak a
Széchényi Iskolában 17 órától, versenyzőknek,
felnőtteknek a Szent István Iskolában a Szabadkai
úton 18:30-tól. 
Mindenkit szeretettel várunk, aki kedvet kapott
ehhez az olimpiai sportághoz, vagy csak mozogni
szeretne egy jót.
Ezúton is köszönjük a szigethalmi önkormányzat
támogatását, amely nagymértékben elősegíti
sportolóink felkészülését a versenyekre. 

Tori Judo Club

Végtelen Futás néven a Szufla Fesztiválra felké-
szítő rendezvényt tartottunk június 17-én. Kelle-
mes, hűsítő szélben indította a futást a délelőtti
órákban Sztrapkó Norbert, s akik eljöttek, mind-
annyian futottak vagy gyalogoltak egy-egy kört. 
Közben hatalmas üstben ízletes gulyáslevest
főztek csodálatos szakácsaink, Fényes József és
Bernáth Gábor a több mint 60 fős futócsapatnak.
Köszönjük a fáradozásukat és azt, hogy számítha-
tunk mindig rájuk!
A gulyásba való húsért köszönetet mondunk a
Bodrogi Hús Kft-nek és Bodrogi Istvánnak!  
Köszönjük azoknak, akik eljöttetek hozzánk és
együtt egy ilyen jó hangulatú, családias és vidám
napot tölthettünk el együtt! Jövőre újra ugyanitt
és a végtelenbe tovább!
Néhány hét múlva pedig, augusztus 5-én, Sziget-
halmon kezdetét veszi a már oly népszerűvé vált
és rengeteg futót, sportot és mozgást kedvelőt
Szigethalomra vonzó Szufla Futófesztivál, ahová
az első alkalom után mindig visszavágynak részt-
vevőink. Hogy miért? Mert a magasabb létszám
ellenére is megmaradt családias, vendégszerető
és futókat tisztelő rendezvényként, és talán mert
nem hagytunk fel a jó szokásokkal, megtartottunk
mindent, amit mi magunk is elvárunk és jónak
találunk egy futóversenyen. Sőt, minden évben
teszünk pluszt a rendezvényünkhöz. Valamit, ami
újdonság, amivel még többet és jobbat adhatunk
azoknak, akik ellátogatnak ide, és részt vesznek a
világ – szerintem – 8. csodáján, a Szufla Futófesz-
tiválon. 

Veres Moncsi

Jól sikerült a Végtelen Futás


