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Meghívó Vállalkozói Fórumra
Tisztelettel meghívjuk a Szigethalmon szék-

hellyel, telephellyel rendelkező vagy más
módon a városhoz kötődő vállalkozások tulaj-
donosait és vezetőit a Szigethalom Város Önkor-
mányzat által szervezett vállalkozói fórumra.

Időpontja:  április 20. (péntek) 18 óra.
Helyszíne:   Akácos Marika Étterem,

Szigethalom, Dunasor 72.
A fórum témái: 
1. Helyi adóbevételek alakulása, felhasználása
2. Turizmus Szigethalmon
3. Településszerkezeti terv és helyi építési

szabályzat. 

4. Elektronikus ügyintézés lehetőségeiről 
5. Kérdések-válaszok
Előzetesen várjuk kérdéseiket a fenti témák-
ban, illetve javaslataikat az önkormányzat és
a vállalkozások közötti együttműködés for -
máiról, me lyek segíthetnék a város gazdasá-
gának fejlődését.
Elérhetőségünk:
helyivallalkozasok@szigethalom.hu

Szigethalom Város Önkormányzat nevében:
Fáki László  

polgármester

Fáki László polgármester beszéde a 2018.
március 15-i városi rendezvényen.
„A mi forradalmunk Pesten, március 15-én nem
vérontás volt, hanem egy szép ünnep, a szabad-
ság ünnepe: ezerek meg ezerek csoportoztak
össze Isten ege alá, ezerek meg ezerek emelték
égre kezeiket, s egy szívvel, szájjal mondták
Petőfi Sándor után az eskű szavait." 
Tisztelt hölgyeim és uraim! Kedves ünneplő
közösség! Arany János gondolatai nagyon jól
megragadják azt a forradalmi hangulatot és
eseményt, amely időben 170 éve, térben viszont
tőlünk nem is olyan messze történt.
Mi szigethalmiak egészen különleges módon
kapcsolódunk az 1848. március 15-i forradalom-

hoz és az azt követő szabadságharchoz. A mai
Szigethalom elődjét, Szilágyi-telepet 1898-ban,
a forradalom után pontosan 50 évvel alapítot-
ták. Nem mondhatjuk el azt, hogy az akkori
szigethalmiak ősei részt vettek volna az esemé-
nyekben, nem voltak honvédeink, akik innen
indultak volna harcba a magyar szabadságért. 
Mégis, az itt élőknek mindig is fontos volt ez az
ünnep. Március 15-e Magyarország polgároso-
dásának, nemzeti öntudatunk, a magyarság
szabadságának ünnepe. 1948-ban, a település
megalakításának 50. évfordulóján, a forradalom
és szabadságharc 100. évfordulóján emlékmű-
vet emeltek a szabadságharc hőseinek. 

(Folytatás a 4. oldalon)

Szigethalom online

Nézze velünk a szigethalmi eseményeket
online!

Szigethalom Város hivatalos Facebook olda-
lán és a Youtube-on elindítottuk a digitális
Szigethalmi Híradót. Január óta készítünk a
város, civilszervezetek és az intézmények
eseményeiről, feladatairól rövid tájékoztató
videókat. Ezekkel is szeretnénk elősegíteni a
szigethalmiak tájékoztatását. 
A videók elérhetők a Youtube-on a Sziget-
halmi Videótár csatornán és a  oldalon.

A szabadság ünnepe
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Hamarosan kezdődhet 
a közvilágítás korszerűsítése

Szigethalmon 1998-ban kezdődött el a
közvilágítás korszerűsítése. Az akkori
kornak megfelelő technikát felhasználva

cseréltük le a lámpákat 36 wattos fénycsö-
vekre, és a fő utak mentén nagyobb teljesít-
ményű nátriumos lámpákra. Azóta 20 év telt
el, és ahogyan minden területen, úgy a közvi-
lágítás technológiájában is sok minden válto-
zott. Amikor a szigethalmi fejlesztés zajlott, az
Elmű monopolhelyzetben volt ezen a terüle-
ten. A beruházás végén a lámpatesteket teljes
egészében át kellett adnunk a cég tulajdo-
nába. Ez már akkor sem volt kis érték – 27
millió forint –, amelyet az önkormányzat fize-
tett ki, és az Elmű írta jóvá a könyveiben.
Később a piaci szabályzókat megváltoztatták,
és a közvilágítás területén is megszüntették a
monopóliumot. Különbontották hálózatra,
karbantartásra és villanyáram használatára. Az
első és legegyszerűbb változás az önkormány-
zatok számára a villanyáram árának verse-
nyeztetése volt. Az Elmű eleinte megpróbált
akadályokat gördíteni elé, például azt mondta,
csak akkor mehetünk a szabadpiacra áramot
venni, ha miénk a lámpatest. Természetesen
papíron nem a miénk volt, mert az Elmű a
törvény erejénél fogva elvette tőlünk, és abban
a helyzetben el akarta adni az önkormányzat-
nak. Kisebb jogi huzavona után végül is a mi
álláspontunk győzött, és sikerült az áramvá-
sárlást megversenyeztetni, és ezzel csökken-
teni a költségeinket. Később a karbantartást
is sikerült olcsóbbá tenni, mert onnan is
kihagyhattuk az Elműt. Ezzel a lépéssel körül-
belül a felére csökkenhetett ez a díj is. A háló-
zat viszont a  továbbiakban is az Elmű tulaj-
donában maradt, így ezért továbbra is nekik
kellett fizetnünk. 
Elég bonyolult ez a szisztéma, és nem meglepő
módon az átlagemberek nem is mindig tudják
először megérteni. Bemutatnám egy egyszerű
példán! Amikor egy utcában nem ég egy
lámpa, akkor azért a karbantartó cég felelős,
ha egy egész utcasor nem ég, akkor azt az
Elműnek kell megjavítania. Bejelenteni viszont
mindig a karbantartó cégnél kell, még akkor
is, ha egy utcahosszon nem ég a közvilágítás,

és a javítás már az Elmű felelőssége. Sajnos az
utóbbi egy évben sok problémánk volt a
karbantartókkal is és az Elművel is a lámpák
vagy lámpasorok hibái miatt.
Bár sok botrányról hallani az országban a
közvilágítási hálózatok felújítása kapcsán, de
azok főleg az Európai Uniós támogatásokkal
és a hitelfelvételekkel függnek össze, mégis
nekünk is el kell indulnunk a korszerűsítés
útján, mert a város közvilágítási rendszere
mára elavult és idős. A sűrűsödő hibák nagy
része is az elöregedett lámpatestekre vezet-
hetők vissza. Ha pedig belevágunk a korsze-
rűsítésbe, akkor már az új LED-es technológiát
lesz érdemes használnunk. Már jó ideje dolgo-
zunk rajta, hogy megtaláljuk azt a legkedve-
zőbb megoldást, ami a pénztárcánkat sem
terheli meg és jó minőségű is.
Arra a meggyőződésre jutottunk, hogy közvi-
lágítási szolgáltatásvásárlással fogjuk megol-
dani a korszerűsítést, mert a beruházást egy
összegben nem tudnánk megfinanszírozni, és
hitelt sem vehetünk fel rá kormányengedély
nélkül. A projekt lényege, hogy több éves szer-
ződés keretén belül kompletten, egy szolgál-
tatótól szeretnénk beszerezni a korszerű tech-
nikát, a villanyáramot és a rendszer üzemelte-
tését. Erre indítunk most el közbeszerzési
eljárást, és ha az ajánlatok megfelelőek lesz-
nek és beleférnek az előzetesen számított
költségekbe, akkor még szeretnénk bővíteni is
a rendszert. A bővítés lényege az lenne, hogy
minden oszlopra szeretnénk lámpát rakatni,
amellyel a mellékutcák világítása is jelentősen
javulna. A közbeszerzés elindult, és várjuk az
ajánlatokat.
Ha már szó esett a közvilágítás kapcsán az
Elműről, fontos megjegyezni, hogy a piac körüli
parkolás automatizálásának csúszása is miat-
tuk történt. A kollégáim mindent előkészítet-
tek, elkészültek a betonalapok, a villanyveze-
tékek, megérkeztek időre a gépek, egyetlen
dolog hiányzott csak, egy engedélyező pecsét
a hálózat üzemeltetőjétől, az Elműtől. Ezt a
pecsétet, sajnos, csak több hetes csúszással
kaptuk meg.

Fáki László

Változik a munkarend
Tájékoztatjuk a tisztelt szigethalmi lakosokat,
hogy a Szigethalmi Polgármesteri Hivatal
munkarendje – figyelembe véve az NGM
rendeletben foglaltakat –, az alábbiak szerint
alakul:
a) a szombatra helyezett munkanapokon

a hivatal zárva tart; 
b) a szombatra helyezett munkanapokat

meg előző pénteken 12 óra helyett 16
óráig tart az ügyfélfogadás.

c) a fentiek szerinti munkanapok április
hónapban következők: 20. péntek
nyitva 16 óráig; 21. szombat, zárva.

* * *
Az Adóiroda ügyfélfogadása április 11-én
(szerdán) és április 25-én (szerdán) – az Asp
szakrendszerre történő átállás miatt – szüne-
tel. Megértésüket köszönjük!

Polgármesteri Hivatal

Szelektív hulladék
Tisztelt szigethalmi lakosok! Ezúton szeret-
nénk tájékoztatni önöket, hogy az „Aries”
Nonprofit Kft. Kommunális egysége 2018.
áprilisában a szelektív hulladék begyűjtését
az alábbiak szerint ütemezi.

Szelektíven gyűjtött 
műanyag (Pet és HDPE) 

és fém (üdítő és sörös doboz) elszállítása:
15. hét, április 9-13.
17. hét, április 23-27.

19. hét, május 7-11.
Április 2. (hétfő) munkaszüneti nap, így a
hétfőn esedékes területekről a hulladék
elszállítása 2018. március 31-én (szombat)
történik.

Szelektíven gyűjtött papírhulladék
elszállítása:

14. hét, április 3-6.
20. hét, május 14-18.

Zöldhulladék begyűjtése:
Április 27-én, pénteken 14-17 óra között a
Rákóczi u. 147. sz. alatt található Egyesített
Népjóléti Intézménynél (egykori laktanya
területén) kihelyezett konténerekben vagy
hulladékgyűjtő célgépekben díjmentesen
elhelyezhető. A szolgáltatás igénybevételére
csak szigethalmi lakosok jogosultak, ezért
lakcímkártyáját kérni fogják.

Polgármesteri Hivatal A kép illusztráció
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Parkolók az Aradi utcában az iskolához 

Az első napirendi pontban a 2. számú felnőtt
háziorvosi alapellátásra vonatkozó egészség-
ügyi feladatellátási-szerződés jogi rendezéséről
döntött a képviselő-testület, melynek értelmé-
ben 2018. március 1-től a Multi-Med Team Kft
helyett az Encián és Tüzes Kft. lett az egészség-
ügyi szolgáltató az érintett körzetben.
A második napirendi pontban a képviselők jóvá-
hagyták a Nobilis Humán Szolgáltató Bölcsőde
2018. évi bölcsődei ellátás szüneteltetésének és
nyári nyitva tartásának rendjét, amelyet a helyben
szokásos módon a későbbiekben kihirdetünk.
Ezt követően jóváhagyták az önkormányzat az
étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési
díjairól szóló rendeletének módosítását, vala-
mint a KRESz park eladásáról is döntöttek: a
város a területet vállalkozási célra értékesíti, a
parkot áttelepítik a Négyszínvirág Óvoda
Narancs Tagóvodája mögötti területre, így a
szolgáltatás a jövőben is elérhető lesz majd.
A következő előterjesztés a Szigethalmi Szent
István Általános Iskola József Attila utca 47.
szám alatti intézményét érintő parkolási gondok
megoldásával kapcsolatban tartalmazott
megoldási elképzeléseket. Az önkormányzat és
a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ, mint
vagyonkezelő közös egyeztetéseinek eredmé-
nyeképpen a képviselő-testület támogatta a
javaslatot, hogy történjen meg az iskola Aradi
utca felőli kerítésszakaszának áthelyezése, a
felszabadult területen parkoló kialakítása, vala-
mint a csapadékvíz-elvezetés kiépítése. A kivi-
telezési munkálatok megvalósítására és a
felmerülő költségekre 6 797 835 forintot a 2018.
évi költségvetés általános tartalék terhére
biztosítanak. Egyúttal a jelenleg az önkormány-
zat tulajdonában lévő iskolai játszótér átkerül a
tankerület vagyonkezelésébe.
A továbbiakban határoztak a képviselők Sziget-
halom Város Önkormányzatának 2017. évi IV.
számú előirányzat-módosításáról.
A képviselő-testület döntése alapján az önkor-
mányzat idén is pályázatot hirdet a felelős állat-
tartói, ezen belül a felelős ebtartói magatartás
erősítése érdekében, és 2018. évben a 200 000
Ft keretösszeget a 2018. évi költségvetésből
biztosítja.

A képviselők elfogadták a Szigethalom, József
Attila utca 51. szám alatti ingatlan megvásárlá-
sára vonatkozó javaslatot, mellyel a Nobilis
Humán Szolgáltató Gyermekjóléti és Családsegítő
Központjának területe a későbbiekben tovább
növelhető, és a jövőben további szolgáltatások
beindítása valósulhat meg, hozzájárulva ezzel az
intézmény professzionálisabb működéséhez.
Ezt követően döntés született arról, hogy az
önkormányzat a városi térfigyelő rendszert
bővíti, így hét további kamera felszerelése való-
sul meg olyan helyeken, amelyek közlekedési
szempontból forgalmasabbak vagy az illegális
hulladéklerakás miatt kiemeltebbek a városban.
A képviselő-testület döntése értelmében lezá-
rult a településrendezési eszközök felülvizsgá-
latához kapcsolódóan megvalósított partner-
ségi egyeztetés, a környezeti vizsgálat eljárása,
valamint a településrendezési eszközök vélemé-
nyezési szakasza. Egyúttal a településrendezési
dokumentáció végső véleményezésre megkül-
désre kerül az illetékes állami főépítésznek.
A továbbiakban döntés született a központi
címregiszterről és a címkezelésről szóló
345/2014. (XII.23.) Korm. rendeletben foglalt
előírások alapján arról, hogy az egyes ingatlan-
nyilvántartási adatbázisok eltéréseinek rende-
zése céljából Szigethalom Város Önkormányzata
megszünteti a valóságban nem létező Barackos
utat, tekintettel arra, hogy valamennyi érintett
lakos a Barackos utcába van bejelentkezve.
A tavalyi évben jóváhagyott sportfejlesztési
koncepcióhoz kapcsolódóan testületi döntés
alapján az önkormányzat hozzájárult ahhoz,
hogy a 2018. évi költségvetés általános
tartaléka terhére a Darazsak SE pályázatához
3 278 053Ft, a pályaépítési programjához
pedig 13 666 750Ft önrészt biztosít.
A korábbi évekhez hasonlóan a képviselők
döntöttek a civil szervetek 2018. évi támogatá-
sára vonatkozó pályázat meghirdetéséről. Az
idei évben a sportszervezetek részére ezúttal
5 000 000Ft, a civil szervezetek részére pedig
3 500 000Ft összeget különítettek el a város
költségvetésében. A civil pályázatra vonatkozó
támogatási szabályzat a tavalyi évhez képest
nem változott, így a pályázattal kapcsolatos

részletszabályok a 2017. május 1. napjától hatá-
lyos és Szigethalom Város Képviselő-testület
39/2017. (II.28.) számú határozatával elfogadott
támogatási szabályzatban találhatók.
Továbbiakban a 2018. évi országgyűlési válasz-
táshoz kapcsolódóan született döntés a telepü-
lési szavazatszámláló bizottság tagjaira és
póttagjaira vonatkozóan.
Végül pedig a sürgősségi előterjesztésben
szereplő Érd és Térsége Regionális Hulladékgaz-
dálkodási Önkormányzati Társulás módosított
megállapodásának elfogadása is megtörtént,
melyre Tárnok település csatlakozása miatt volt
szükség.
A két ülés között történt eseményekről szóló
tájékoztatójában polgármester úr elmondta,
hogy a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkor-
mányzati Társulás ellen indított peres eljárásban
megállapított jogerős ítélet alapján az Önkor-
mányzat megfizette a részére megállapított költ-
séget, a többi önkormányzat pedig saját felelős-
ségi körében rendezi fizetési kötelezettségét. 
A rendeletek Szigethalom Város honlapján,
valamint a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban
megtekinthetők.

* * *
A soron következő pénzügyi és fejlesztési bizott-
ság ülésének időpontja:  április 17-e 18 óra
A soron következő humánpolitikai és népjóléti
bizottság ülésének időpontja: április 19-e 18 óra
A soron következő képviselő-testületi ülés
időpontja: április 24-e 18 óra.
Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Szigethalmi
Polgármesteri Hivatal díszterem.
Az üléseket élőben nézheti, illetve a későbbiek-
ben is megtekintheti a  honlapon.

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!

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 28 éve!
www.megoldasszerviz.hu

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

Telefon: 06-24/441-725

Új egészségügyi szolgáltatóról, területeladásról, új parkolók létesí-
téséről, valamint civil- és sportszervezetek támogatásáról döntött
– többek között – a képviselő-testület február 27-i ülésén. A testü-

let összesen 15 napirendet tárgyalt, melyek között szerepelt egy sürgős-
ségi-, valamint egy módosított előterjesztés. A sürgősségi előterjesztés
az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
módosított megállapodásának elfogadását tartalmazta, míg a módosítás
a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról rendelkező
előterjesztést érintette.
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A szabadság ünnepe

(Folytatás a címlapról)
Az emlékmű a mai Reál élelmiszerbolt helyén
állt a Kossuth Lajos utcában. Az emlékművet
helyi alkotó készítette és kb. 1978-ig állt a
helyén. Két dombormű díszítette. Az egyiken
Petőfi Sándor szavalta a Nemzeti dalt a Nemzeti
Múzeum lépcsőjén, a másik pedig rohamozó
honvéd katonákat ábrázolt. 
Az emlékmű addig állt a helyén, amíg a bolt
épületét meg nem építették. Sajnos ez után a
részei szép lassan az enyészeté lettek. De a
helyiek továbbra is szerették volna, ha méltón
tudnának megemlékezni az ünnepről, ezért a
nyolcvanas évek végén emlékbizottságot
hoztak létre. Pénzt gyűjtöttek, és ismét felkértek
egy helyi művészt egy új alkotás tervezésére.
A rendszerváltás eseményei következtében
azonban ez a mű nem valósult meg, viszont az
emlékbizottság által összegyűjtött összeg
megmaradt. Ebből a pénz kezelői alapítványt
tettek 1996 környékén, ami még ma is műkö-
dik Szigethalom Város Fejlesztéséért Alapít-
vány néven.
Az alapítvány pénzéből és az önkormányzat
hozzájárulásából valósult meg a forradalom
150., és Szigethalom megalapításának 100.
évfordulóján a ma is itt álló emlékmű. Előke-
restük a régi emlékműről fellelhető képeket,

és ezek alapján, helyi
művész segítségével,
munkájával ismételten
elkészítettük az emlék-
művet, ami a mai na -
pig itt áll, hirdetve a
magyarok szabadság-
vágyát és nemzeti ön -
tudatát. Ez volt az első
emlékmű, köztéri mű -
al kotás, ami a települé-
sen készült.
Mire is példa ez az
emlékmű és ez az ün -

nep? Arra, hogy ne künk, magyaroknak, és
nekünk, szigethalmiaknak is különösen fontos
1848 üzenete. De miért is fontos? Miért írta be
magát minden magyar szívébe? Mi lehetett az,
ami még fél évszázad múltán is fontos a
számunkra?
A magam részéről úgy gondolom, hogy azok az
eszmék lehettek, amelyek átvezették hazánkat
a feudalizmusból a polgári Magyarországba.
Ezek az eszmék íródtak be mindannyiunk közös
történelmi tudatába.
Mi is történt ekkor? Mi volt talán a legfontosabb
változás a reformkorban és a forradalom során?
A jobbágyfelszabadítás! Magyarországon, ekkor
még a társadalom többségét a jobbágyok alkot-
ták. Ők viselték a terheket, ők adóztak, amikor
a nemesség semmilyen részt nem vállalt a közte-
herviselésből. Erről így ír Deák Ferenc Vörös-
marty Mihálynak: „a valóságos magyar nemzet
négyszázezerről 12 millióra emeltes sék ”. Milyen
szemléletesen fogalmaz Deák. Micsoda óriási
változás, ha megszűnik a négyszázezer nemes
előjoga a többi 12 millióval szemben.
A forradalom során leírt 12 pont a nemzeti
függetlenség mellett, pont ennek a jogegyen-
lőségnek kiharcolásáról szól:
4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási

tekintetben.

6. Közös teherviselés. 
7. Úrbéri viszonyok megszüntetése. 
8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján.
És amivel befejeződik, nagyon hasonlít a Nagy
Francia Forradalom jelszavára. De csak hasonlít,
a franciáknál így hangzott, „Szabadság, egyen-
lőség, testvériség”.
A márciusi ifjak esetében viszont így, „Egyenlő-
ség, szabadság, testvériség”. 
Ez is kihangsúlyozza azt a különbséget, ami a
társadalom két rétege között fennállt. Ami a
legnagyobb akadálya volt a fejlődésnek. A forra-
dalom és szabadságharc ugyan elbukott, de a
jobbágyfelszabadítás megtörtént. Ami jó és szük-
séges volt, de azt is látnunk kell, hogy a franciák
szórendje és a magyar szórend egy-egy attitűdöt
is megjelenít. Látnunk kell azt is, hogy szabadság
nélkül nem létezhet igazi egyenlőség se. Mi
magyarok hajlamosak vagyunk ezt sokszor elfe-
lejteni. Azt gondoljuk, hogy nem baj, hogy a
szabadságnak korlátokat szabunk, attól még
minden működhet jól. De ez nem így van. Csak a
szabad emberek egyenlők, és csak a szabad
emberek tudnak alkotni és jövőt építeni. 
Ezért a legfontosabb tanulság, hogy ha van
lehetőségünk választani, akkor a szabadságot
válasszuk! Persze, a szabadság választása egy
sokkal nehezebb döntés, mert felelősséggel is
jár. Hiszen például mindenkinek felelőssége van
abban is, ami az országban történik. Nagyon
rossz gondolat, hogy ha azt gondoljuk, a poli-
tika úri huncutság, és egymagunkban semmit
nem tudunk tenni ellene. Ha nem teszünk
semmit, sajnos azért is mi vagyunk a felelősek.
Ezért érvényes még ma is a nóta:

Kossuth Lajos azt üzente,
Elfogyott a regimentje!
Ha még egyszer, azt üzeni,
Mindnyájunknak el kell menni,
Éljen a magyar szabadság,
Éljen a haza!
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Fogadóórák
Fáki László polgármester
április 16. (hétfő) 14-18 óra között, előzetes bejelent-
kezés 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@szigethalom.hu 
április 16-án (hétfő) 13-15 óra között.
Helyszíne: Polgármesteri Hivatal, fsz. 25. szoba
Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 2. választókerület képviselője
Telefon: 06/70-334-8916
E-mail: fabula.janosne@szigethalom.hu
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.
Hölgye Attila (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 3. választókerület képviselője
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 Egyesü-
let) 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
Egyesület) 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
Egyesület) 6. választókerület képviselője
Telefon: +36/70-984-8827 
E-mail: suhai.refi.timea@szigethalom.hu
2018. április 23-án (hétfő) 18.00-19.00 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 Egyesü-
let) 8. választókerület képviselője
Telefon: 06/30-934-0480
Fogadó óra: előzetes telefonon történő időpont-egyez-
tetés 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.

Megújult orvosi ügyelet

2018. március 1-től új – Szigethalom önkor-
mányzata által bérelt helyen – kezdte meg
működését az Inter- Ambulance zrt. által

üzemeltetett orvosi ügyelet.
Az új helyiség új szellemiséget is jelent. Eddigi
együttműködésünk során jó akaratot tapasztal-
tunk a cég vezetése és az ügyletet ellátó orvo-
sok, nővérek részéről egyaránt. Közös érdekünk,
hogy mindenki megelégedésére működjön az
ügyelet. Ahol emberekkel foglalkoznak, ott
óhatatlanul előfordulnak hibák, nézeteltérések.
Fontos, hogy a lakossággal megfelelő kapcsolat
épüljön ki, ezért vezettük be az „Elégedettségi

kérdőív” rendszerét.  Mindenki tud segíteni
azzal, hogy a szolgáltatás igénybevételekor
kitölti a kérdőívet, és bedobja a rendelőben
található dobozba, név nélkül.
Másfajta segítséget nyújtunk a Szigethalmi
Híradó hasábjain most induló sorozattal is, bízva
benne, hogy csökkenteni tudjuk a rossz tapasz-
talatokat.
Minden szakmai anyagot az ügyeletet ellátó
Inter-Ambulance zrt. szakembereitől kapunk,
melyet ezúton is köszönünk.

Dr. Schuller Gáborné
alpolgármester

Választási dilemma: 
mentő, ügyelet vagy a háziorvos?

Az egészségügyi ellátás folyamatosságának
biztosítása elengedhetetlen. Az ügyeleti
rendszer feladata, hogy a háziorvosok

munkaidején túl, valamint hétvégén és ünnep-
napokon biztosítsa a sürgősségi ellátást.
Előfordulhat, hogy egy hirtelen kialakult tünet
kapcsán nem tudjuk eldönteni hová fordul-
junk. Ebben segíthet eligazodni az alábbi tájé-
koztató.
Az Országos Mentőszolgálatot kell értesí-
teni telefonon (104-es vagy 112 segélyhívó
számon, ingyen hívható), ha közvetlen vagy
közvetett életveszély áll fenn, a beteg nagy
mennyiségű vért veszít, láthatóan nem kap
levegőt, fokozódó fulladás, eszméletvesztés
után nem tér magához, csillapíthatatlan fej-,
mellkasi és hasi fájdalma van, baleset, súlyo-
sabb sérülés érte, zavarttá válik, nem lehet vele
kommunikálni, ön- illetve közveszélyes, mérge-
zés érte, megindult szülés esetén.
A híváskor meg kell adni a pontos helyszínt,
leírni saját szavaival a tapasztalt tüneteket,
eseményt. Meg kell adni egy telefonos elérhe-
tőséget, amennyiben a mentőnek a cím felta-
lálásával kapcsolatosan nehézsége akad, tudják
pontosítani. (Időt nyerhetnek, ha egy hozzátar-
tozó, szomszéd az utcán vár a kiérkező autóra
és a pontos helyszínre kíséri a szakembereket.
Ha az udvarban kutya van, azt zárják be, mert
az állatok megérzik a stresszhelyzetet, és még
az egyébként békés jószág is támadhat.)
Hívjuk a központi orvosi ügyeletet (Sziget-
halom Tel: 06 24 405 405, helyi tarifával
hívható) bármilyen új keletű tünet esetén ami
az életet nem veszélyezteti.
Sok esetben, például vérnyomáskiugrás, vércu-
kor-eltérések, lázcsillapítás, hasmenés, szorulás,
menstruációs görcs esetén telefonon is tudunk
segítséget nyújtani vagy megkérjük a beteget,
hogy jöjjön be az ügyeletre.

Amennyiben indokoltnak tartjuk a panaszok
jellege alapján, illetve fekvő beteg esetében az
ügyeletes orvos megy ki a helyszínre.
Az orvos az ügyelet ambulanciáján és indokolt
esetben a helyszínen a rendelkezésre álló
eszközökkel látja el a beteget, vagy ha úgy ítéli
meg, beutalja a területileg illetékes kórház
megfelelő osztályára.
Az ügyelet nem szállít beteget. Röntgengép
nem áll rendelkezésünkre így a sérülések, töré-
sek vizsgálata minden esetben ügyeletes
baleseti kórház ambulanciáján történik. Ezen
ambulanciákra beutaló nem szükséges.
Az orvosi ügyelet nem éjjeli háziorvos. Így iga -
zolás kiadására, táppénzbe vételre nem jogo-
sult. (Rendszeresen szedett gyógyszereket is
csak abban az esetben írhat fel, ha a beteg
annak szedését friss ambuláns lappal, záróje-
lentéssel igazolja és olyan mennyiségben, amíg
a háziorvos rendelésig elegendő legyen.) Nem
adhat ki beutalót, sem vizsgálatkérő lapot.
Esetenként az ügyeleti váróban, illetve a ház -
hoz hívásoknál is várakozni kell, mert a bete-
geket panaszaiknak megfelelő sorrendben
látják el, de mindent megtesznek, hogy a vára-
kozók minél hamarabb ellátást kapjanak. Az
ügyeleten történt ellátásról a háziorvosukat a
következő munkanapon értesíteni kell.
Keressük házi orvosunkat új keletű, de nem
életet veszélyeztető, valamint korábban kezdő-
dött tüneteinkkel. Hatáskörébe tartozik a teljes
körű kivizsgálás, szakambulanciákra való beu ta -
lás, idült betegségeknél kórházi elhelyezés. Itt
írják fel rendszeresen szedett gyógyszereinket
is, véleményt adnak műtéti-és munkaalkalmas-
ságra, jogosítványhoz. Házi orvosi feladat a
táp pénzbe vétel is. 
Ha egy tünet kapcsán mégis bizonytalanok hol
kaphatnak segítséget, kérjenek felvilágosítást.
(Forrás: Inter-Ambulance zrt.)
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A hónap embere: Nád Béla

Amikor a városba költöztünk, akkor már itt
tanított. Sokáig nem hozott össze az élet, de
valahogy mindig ott van mellettünk, teszi a
dolgát a maga természetes módján. Tanít,
kirándulásokat szervez, egy-egy cél érdekében
pedig a mai napig megmozgat mindent. Így
történt ez 2000-ben Máté István szobrászmű-
vész Szent István szobrának megvalósításakor
is, mely tanár úr bevallása szerint az egyedüli
hiteles ábrázolás. Nem jogarral, hanem lándzsá-
val ábrázolja a királyt.
Szintén minden erejét latba vetette az Emese
park létrejöttéhez, amikor Magyar Attiláék he -
lyet kerestek alapítványuknak.
Nagyon sok jó ötletet kapunk tőle egy-egy
projekt megvalósításához a Duna-parti fejlesz-
tés keretein belül.
Köszönetünk jeléül 2015-ben Szigethalom Dísz-
polgára címet adományozta számára a város,
és idén a Magyar Sportturisztikai Szövetség
életmű díjjal ismerte el elévülhetetlen érdemeit.
A rá jellemző szerénységgel és hittel fogalma-
zott a díjak kapcsán: „Nem az enyém, hanem a
miénk.” Mert benne vannak tanítványai, sport-

társai, kollégái, barátai.
Álljanak itt sorai „egy
szubjektív önéletrajz”
keretében, melyet vál -
toztatás nélkül adunk
közre.
„1962-ben születtem
„Somogyország” lan -
kás szelíd dombjai
között Marcali városá-
ban. Innen hoztam ma -
gammal a „centrumba”
a természet imádatát,
a csontjaimba ivódott
család-és hazaszere -
tetet.
Immár 33 éve tanítom a

nebulókat földrajzra, biológiára, történelemre,
szóval minden szépre. Akkoriban kezdtem el
túrázni, s mivel mást is részeltetni akartam az
élmények áradatában, amelyek „avartiprásaim”
közepette rám zúdultak, tanítványaimmal
összehoztuk 1992-ben a Szigethalmi Teljesít-
ménytúrázók Egyesületét. Azóta a tanítványok
mentek, majd újak jöttek, százszámra, de az
egyesület maradt. Mivel szerettük a kihívásokat,
rákaptunk a teljesítménytúrázásra. olyan volt
ez, mint a svájci csoki! Nem tudtuk megunni.
A teljesítménytúrák közepette „akadtunk rá” a
Magyar Sportturisztikai Szövetségre. Több
csapatbajnoki cím, egyéni érmek tucatjai sorjáz-
nak vitrinjeinkben. Közben voltam elnökségi
tag, ezüstjelvényes túravezetővé váltam.
Mivel jobb adni, mint kapni, elhatároztuk, hogy
mi is rendezünk teljesítménytúrákat, hogy élmé-
nyekkel, sikerekkel gazdagítsuk túratársainkat.
Mi rendeztük az első 200 kilométeres túrát, az
Árpád vezér emléktúrát, a 3x70 kilométeres
Pro Patria túrát, a 4x56-os emléktúrát. Azt
akartuk, hogy sporttársaink ismerjék meg
hazánk meseszép tájait és patinás múltját. Így

rendeztünk túrát Fekeden a kereszt jegyében,
Visegrádon Görgei Artúr emlékére, a Mátrában
a Recski Kényszermunkatábor áldozatai előtt
fejet hajtva. Mint igazi lokálpatriótáknak, a
Csepel-sziget már több mint 20 éve szerepel a
menünkben.
Mint az egyesület elnöke – mostanra tisztelet-
beli elnökké avanzsáltam – átvehettem Pest
Megye 2. legsikeresebb szabadidős sportegye-
sülete címet, majd Szigethalom díszpolgárává
váltam. Erre joggal lehetnék a legbüszkébb!
Nekem mégis a legkedvesebb: tanítványaim
mosolygós arca, ahogy a futóversenyeken
átszakítják a célszalagot, ahogy Lengyel-, Svéd-,
és Németországban sikerrel képviselték szűkebb
és tágabb hazánkat.
Lektoráltam turistatérképeket, többek közt
szeretett „Szigetországomét”. Írtam (bizony
már jó 8 éve) és reményeim szerint írni fogok a
Magyar Turistába. Azt szeretném, hogy minél
többen érezzék azt cikkeim nyomán, hogy
„Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország”.
Újabban – kb. 5 éve – idegenvezetőket okítok,
hogy általuk a hazánkba látogatók is megis -
merjék a csodát! A csodát, amit úgy hívnak:
Magyarország.”

Dr. Schuller Gáborné
alpolgármester

Az interjúra készülve az járt a fejemben, hogy mennyi mindent
köszönhet Nád Bélának, a Szigethalmi Szent István Általános Iskola
tanárának a város, és mi az, ami példaképként állítja elénk. Beval-

lom: izgultam a találkozás előtt. Visszagondolva az elmúlt időre: nem
sokszor ültünk le egy-egy nyugodt beszélgetésre, és nagyon kíváncsi
voltam, hogyan alakul. És jött magától minden szó, mondat. Észrevétlenül
repült el az a varázslatos egy óra, amit ezúton is köszönök.

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 20.  Megjelenés: május eleje.
Hirdetések megrendelése, befizetése: polgármesteri hivatal pénztára, Kossuth L. u. 10.
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Szigethalom tizenkét évtizede 4. rész
Válság és fejlődés

Az 1920-as évek végére a csendesen
növekvő Szilágyitelep életében jelentős
változás állt be. A háború utáni fejlődés

hirtelen megállt. Miközben a település közössé-
gét kettéosztotta a Népkör alapítása körüli
torzsalkodás, a Föld országait elemi erővel rázta
meg az 1929. október 24-én bekövetkező a nagy
gazdasági világválság. A „nagy krach” Magyar-
országra 1931-re gyűrűzött be teljesen. Előbb az
árutermelést, majd a bankszektort döntötte be
a csődsorozat. Érdekes kettőség jellemezte az
elkövetkezendő évtizedet. A gazdasági válság,
a munkanélküliség, és az egyre mélyülő sze -
génység ellenére Szilágyitelep a kis megtorpa-
nás után továbbra mégis fejlődésnek indult. A
válságból közben mind több ország az iparfej-
lesztésben és a fegyverkezésben látta a kilába-
lást. Keleten és nyugaton véreskezű diktatúrák
emelkedtek fel és vették kezükbe a történelem
alakítását. Magyarország is az egyre fokozódó
háborús készülődés felé tántorgott.
A „Nagy Háborút” követő második „békeévti-
zed” egy meghatározó eseménnyel indult a
település életében. A nagy harcok árán létrejött
Népkör, talán a hivatalos elismerését megerő-
sítendő, az 1929. december 8-i választmányi
ülésén egy nem mindennapi javaslattal állt elő:
a kormányzó hivatalba lépésének 10. évfordu-
lójára nevezzék át Szilágyitelepet Horthy-liget-
nek. Az előterjesztés elindult a saját útjára és
körbejárt minden hivatalos szervet, még magát
a „Kormányzó Úr Őfőméltósága” kabinet irodá-
ját is elérte a benyújtott alázatos kereslet. Az
államfő megtisztelve érezte magát, és enge-
délyt adott a nevének ilyen irányú felhaszná -
lására. A Népkör javaslata tehát az iratok ta -
núsága szerint mindenfelől megkapta a támo-
gatást, kivéve az „anyatelepüléstől”. Tököl
ellenállt. Az elutasításukban valószínű mind a
helyi és mind pedig a nagypolitika is szerepet
játszhatott. A hivatalos indoklás szerint a tököli
testület „örömmel veszi tudomásul nagybányai
Horthy Miklós Kormányzó Úr Őfőméltóságának
azon legfelsőbb elhatározását, mely szerint
megengedni méltóztatott”, hogy Szilágyitelep a
nevét viselje, sőt „hazafias elhatározásnak”
tartja, de azért nem támogatja, mert „a Szilá-
gyitelepi Népkör jelenlegi vezetősége egyáltalán
nem ismeri a Szilágyitelep történetét”. Ezt köve-
tően hosszasan méltatták éradonyi Szilágyi
Lajos főszolgabíró „településrész alapítói” érde-
meit, valamint a környék településeinek fejlő-
désében és a HÉV építésében betöltött múlha-
tatlan szerepét. A helyiek azonban makacsul
ragaszkodtak az új névhez, és majd egy éves
kötélhúzás után hivatalosan is Horthy-liget lett

Szilágyitelep neve. Tököl meghátrált, de az
újabb határozatában kikötötte, hogy Szilágyi
Lajosról, érdemei elismeréseként, utcát kell
elnevezni az újdonsül Horthy-ligeten. A Népkör
megnyerte a csatát, de a figyelmük a nagy harc-
ban arra már nem terjedt ki, hogy a település új
nevének írásmódját rögzítsék. Így az a már-már
komikus, vagy inkább bosszantó helyzet állt fent
a következő évtizedek dokumentumain, hogy a

megnevezés számtalan formában szerepelt:
egybeírva, kötőjellel és akár külön is. Ugyan a
névváltoztatást hivatalosan nem sikerült az
ünnepélyes dátumra (1930. március 1.) megva-
lósítani, de a településnév körüli huzavona
egybe kovácsolta a „szilágyitelepieket”, hosszú-
távon pedig a „horthy-ligetiek” önállósága felé
mutatott.
Miközben javában dúlt a „névháború”, az iskola
tanulói létszáma már 120 fősre duzzadt, ezért
szükségessé vált egy második tanterem
megépítése is. A bővülő iskolában a Cseh házas-
párt Vohányi Géza és neje váltotta a tanári
állásban. Sőt, a további növekedés hatására
1934-re már egy újabb tanterem is megépült,
valamint két új nevelő is érkezett. Az egyre
sokasodó gyereksereg természetesen a népes-
ségszám folyamatosan növekedésének a követ-
kezménye volt. A szépen gyarapodó számú
lelkeket pedig valahol gondozni kellett. Ennek
igénye még az 1920-as években eresztett
gyökeret, de csak a következő évtized elején
szökkent szárba. A két legnagyobb felekezet
azzal, hogy templomépítésbe kezdett, maga is

beszállt az önállósodási törekvésbe. 1931-ben
tehát megkezdődött a reformátusok templomá-
nak építése, pedig ekkor viszonylag kisszámú
gyülekezettel rendelkeztek a településen. Ennek
ellenére már a következő esztendőre elkészült
a templom. A római katolikusok is felállították
a Templomépítő Bizottságot, majd nagy vehe-
menciával láttak az építés előkészítésének. Az
alapkőletételnél, 1932. augusztus 14-én termé-
szetesnek tűnt, hogy a kormányzó feleségét
kérjék fel fővédnöknek a horthy-ligetiek. Csak-
hogy a pénzgyűjtéssel gondok akadtak. 1934
májusának végén az újságok már arról tudósí-
tottak, hogy a Horthy-ligeti Templomépítő
Bizottság feljelentése alapján egy hónap
fogházra ítélték azt az óvónőt, aki a vád szerint
meghamisította a gyűjtőíveket és elsikkasztotta
az adományok egy jelentős hányadát. Ennek
ellenére a templom felépült, 1933. november 12-
én Shvoy Lajos megyéspüspök szentelte fel.
1934-ben kiépült és „hálózatba felvétetett” a
tököli „pesti út” leágazásaként a Horthy-ligetre
vezető „főutca” is. A 2,8 km-es hosszúságú út
a „pesti úttól” – a HÉV-vonalát keresztezve –
egészen a Jézus Szíve templomig vezetett. Ez a
mai József Attila utca, Lajos utca nyomvonala,
amely akkor a még nem létező tököli repülőtér
területén folytatódott, egészen a tököli főútig.
Az infrastruktúra további fejlesztéseként tele-
fonállomást létesítettek az iskolánál. A posta-
ügynökség ugyanezen évtől pedig postahiva-
tallá nőtte ki magát. A leventék is közösségi
épületet kaptak, amely a második világháború
végén pusztult el bombatalálat következtében.
1932-ben megalakult a Polgári Lövész Egyesület,
majd ezt követte a Horthy-ligeti Sport Club
alapítása, amelynek pályái abban az időben a
mai Volán-pályaudvar helyén voltak. Nem is
csoda hát, hogy 1936-ban megtörtént az első
próbálkozás, hogy Horthy-ligetet a többi tele-
pülésrésszel egyesítve kiszakítsák Tökölből és
önálló kisközségként szerepeljen. Lakossága
ekkor már közelítette a 2000 főt, tehát jelen -
tős létszámmal rendelkezett a „függetlenség”
eléréséhez. A próbálkozás azonban akkor még
elbukott a hivatalok őrlőkerekei között. A nem -
zetközi helyzet közben egyre jobban a háború
felé sodorta a világot. Már a sport- és lövész-
egyletek alapításának támogatása is mutatta,
hogy a magyar kormányzat is háborúra készült.
Ebbe szervesen illeszkedett 1937-ben a telepü-
lési szintű Frontharcos Szövetség alapítása is.
Mire elérkezett az 1938-as esztendő, Horthy-
liget az országgal együtt menthetetlenül rohant
az újabb világégés felé.

Takács Róbert
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Pályázni chip, valamint veszettség elleni oltás
együttes hiánya esetén csak mindkettő teljesí-
tésére lehetséges. Ivartalanításra chipbehelye-
zéssel, valamint veszettség elleni oltással együt-
tesen is benyújtható pályázat. Amennyiben a
chip behelyezése, valamint veszettség elleni
oltás már korábban megtörtént, úgy ivartalaní-
tásra külön is benyújtható pályázat. Ha chippel
és oltással nem rendelkezik a kutya, de a pályá-
zatot csak ivartalanításra nyújtják be, akkor a
műtétkor chipezni, varratszedéskor oltatni kell,
melynek költsége a pályázót terheli.
A támogatás összege: legfeljebb a chip
behelyezésének, a veszettség elleni védőoltás,
ivartalanítás költségének 50 %-áig terjedhet. 
A támogatás chip behelyezése, veszettség
elleni védőoltás, ivartalanítás esetében
térítésmentes, amennyiben a pályázó, illetve
a pályázó családjában az egy főre jutó igazol-
ható jövedelem nem éri el az 57000Ft/hó
összeget.
Amennyiben az egy főre jutó igazolható jöve-
delem meghaladja az 57000Ft/hó összeget, de
nem haladja meg a 110 000 Ft-ot, az eredmé-
nyes pályázat feltétele, hogy a pályázó vállalja
a beavatkozás állatorvosi költsége 50%-ának
előzetes megtérítését. A költségek pályázót
terhelő 50 %-át a polgármesteri hivatal házi-
pénztárában kell befizetni. 
Kivételesen indokolt esetben – ha a pályázó
személyes körülményei indokolják, így pl. egye-
dül élő vagy egyedülálló nyugdíjas esetében, és
a jövedelem meghaladja ugyan az 57000Ft/hó
összeget, de nem haladja meg 80000 Ft-ot, a
chip behelyezése, valamint a veszettség
elleni védőoltás térítésmentes. 
Ivartalanításra vonatkozó pályázat esetén a
pályázat benyújtását megelőzően egyeztetni
szükséges a Szőrmók Állatorvosi Rendelővel
rendelési időben (Szigethalom, Szabadkai u.
126., mobilszám:06/30-221-89-03) és a pályá-
zaton fel kell tüntetni az ivartalanítás várható
költségét.  
A támogatás nyújtásának további felté-
tele:

1. A pályázati adatlap hiánytalan kitöltése,
és a mellékletek csatolása.

2. Az eb tartásának helye Szigethalmon van,
és az eb tartója, illetve tulajdonosa sziget-
halmi bejelentett lakcímmel rendelkezik.

3. Pályázatot nyújthat be az eb tartója vagy
tulajdonosa. Idős, beteg, mozgásában
korlátozott személy esetében a pályázó

által adott meghatalmazás alapján megha-
talmazott 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. A kitöltött pályázati adatlap melléklete-
ként be kell nyújtani a pályázó, illetve a
vele egy háztartásban élők benyújtást
megelőző hónapban megszerzett jövedel-
méről szóló igazolást, valamint az eb
oltási könyvét. Pályázni akkor is lehet, ha
az ebnek még nincs oltási könyve.

A pályázat benyújtásának helye: ügyfélfo-
gadási időben Szigethalmi Polgármesteri Hiva-
tal, 2315 Szigethalom, Kossuth u. 10. sz. alatti
3. számú iroda, vagy az udvari épületben lévő
közterület-felügyelői iroda. 
A pályázat elbírálása: a hiánytalanul kitöl-
tött, és a megfelelő mellékletekkel ellátott
pályázat benyújtását követően a beérkezés
sorrendjében, folyamatosan történik az elbírá-
lás, mely a pályázati forrás kimerüléséig tart.
A pályázatot kiíró a pályázatokat egyedileg
bírálja el. Az önkormányzat a polgármesteri
hivatal útján jogosult ellenőrizni mind a tulaj-

donos, mind az eb tartója lakcímét, illetve az
eb tartási helyét. A pályázót terhelő részbeni
térítés pénztárban történő befizetését a hiva-
tal pénztárosa igazolja.
A támogatás igénybevételének módja: A
nyertes pályázó részére kiadott, névre szóló
igazolás a pályázat beadását követő nyolcadik
és tizenötödik nap között személyesen átve-
hető a hivatal 3. számú irodájában vagy a
pályázó kérésére postázzuk. 
A Szőrmók Állatorvosi Rendelőben előre
egyeztetett időpontban az elnyert pályázati
támogatásról kiállított igazolás leadása ellené-
ben vehető igénybe a támogatás. Az igazolás
chip és veszettség elleni oltás esetében egy
hónapig, ivartalanítás esetében hat hónapig,
de legfeljebb 2018. december 1. napjáig érvé-
nyes, ezt követően érvényét veszti. 
Felhívjuk a nyertes pályázók figyelmét arra,
hogy az igazolás az abban meghatározottakon
kívül orvosi vizsgálatra nem jogosít. A támo-
gatás felhasználásának ellenőrzése, egyezte-
tése céljából a polgármesteri hivatal folyama-
tos kapcsolatot tart a Szőrmók Állatorvosi
Rendelővel.
A pályázat időtartama: folyamatos, a
rendelkezésre álló pályázati forrás erejéig.
A pályázati kiírás elérhető: a Szigethalmi
Híradó 2018. áprilisi számában, a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatán, és az udvari épüle-
tében lévő közterület-felügyelői irodában,
továbbá letölthető a www. szigethalom.hu
honlapon, a Lakosság - Hivatali közlemények –
Pályázatok menüpont alatt. 
A pályázati nyomtatvány (adatlap) elér-
hető: a Szigethalmi Híradó 2018. áprilisi
számában, a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálatán, és az udvari épületében lévő közte-
rület-felügyelői irodában, továbbá letölthető
a www. szigethalom.hu honlapon, a Lakosság
- Hivatali közlemények – Pályázatok menü-
pont alatt. 
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet az
alábbi telefonszámon: polgármesteri hivatal
06/24-403-658/141 vagy 119 mellék.
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm.
rendelet értelében a négy hónaposnál idősebb
eb csak chippel megjelölve tartható. Veszett-
ség elleni védőoltás csak chippel rendelkező
eb esetén lehetséges, melyről az állatorvos az
oltás előtt köteles meggyőződni.

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Pályázati felhívás ebtartók részére
Szigethalom Város Önkormányzata a felelős állattartói magatartás erősítése és támogatása céljából 

2018. évben is pályázatot hirdet

azon ebtartók, ebtulajdonosok részére, akiknek családi helyzete, jövedelmi viszonyai nem teszik lehetővé a saját vagy tartásukban
található kutya megjelölését chippel (transzponderrel), oltását veszettség ellen, valamint ellátását – amennyiben még nincs – 

oltási könyvvel. Pályázat nyújtható be továbbá az eb ivartalanítása céljából is.

KAMPÁNyOLTÁS
a Szigethalmi 

Állatorvosi Rendelőben

Tájékoztatom a tisztelt tulajdonosokat, hogy
április 7-én és 21-én, szombaton délelőtt
8.30-11 óra között

veszettség elleni kampányoltást tartok
a Szigethalom-Gyártelepi Rendelőben.

A védőoltás díja ezeken az alkalmakon 4500Ft,
amely tartalmazza a féreghajtó árát is.

Az ebek egészségügyi kiskönyvét hozzák
magukkal. Új könyv kiállítása 500 Ft.

Csak microchippel megjelölt állatok olthatók
be veszettség ellen. Microchip behelyezés ára
4000Ft. Hívásra házhoz megyek.

Tisztelettel:
dr. Guba Sándor, 

+36-30-265-2515, +36-24-401-401 (rendelő)
ww.szigethalomallatorvos.hu 
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PÁLYÁZATI ADATLAP EBTARTÓK RÉSZÉRE 
2018.

veszettség elleni oltás, chipbeültetés, 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:_________________________________________

címe, ha eltér az eb tartási helyétől:

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

telefonszáma:________________________________________

e-mail címe:_________________________________________

címe, ha eltér az eb tartási helyétől:

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 - egyedül élő (egy háztartásban egy személy) jövedelmem:…………………. Ft

- egyedülálló (hajadon, elvált, nőtlen, özvegy) jövedelmem:…………………..Ft

- egy háztartásban élők közössége :……………fő

(több személy azonos címen) egy főre jutó jövedelmük:………………. Ft

(a megfelelőt kérjük aláhúzni)

7. Pályázat benyújtásának helye: Szigethalom Polgármesteri Hivatal, 2315 Szigethalom Kossuth Lajos u.10. fsz. 3. 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:

- jövedelemigazolások, vagy nyugdíjszelvény bemutatása

- oltási könyv bemutatása (ha már van)

- meghatalmazás csatolása, amennyiben megbízott jár el

- Szőrmók Állatorvosi Rendelő árajánlata az igénybe venni kívánt ivartalanítási beavatkozás összegéről
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Gondolatok a Föld Napja kapcsán

K i mondta, hogy nem tudod megváltoz-
tatni a világot?” Így hangzik a Föld
napja mozgalom egyik fő jelmondata.

Az első Föld napján, Denis Hayes amerikai egye-
temista kezdeményezésére, 1970. április 22-én
25 millió amerikai emelte fel szavát a természe-
tért. Ez a történelmi jelentőségű esemény az
Egyesült Államokban – és az ország határain túl
is – fontos változásokat hozott: szigorú törvé-
nyek születtek a levegő és a vizek védelmére, új
környezetvédő szervezetek alakultak, és több
millió ember tért át ökológiailag érzékenyebb
életvitelre. 1990-ben világmozgalommá vált.
Denis Hayes és barátai, az ökológiai válság jeleit
– a bioszféra pusztulását, az ipari szennyezést,
az őserdők irtását, a sivatagok terjeszkedését,
az üvegházhatást, az ózonlyukakat, a veszélyes
hulladékokat, a túlnépesedést, a savas esőt, az
óceánok szennyezettségét, stb. – látva kezde-
ményezték, hogy az 1990-es évek a környezet
évtizedeként a közös felelősségre hívja fel a

figyelmet. Több mint 140 ország 200 millió
környezetért aggódó polgára, civilszervezetek
válaszoltak felhívásukra, és városok, falvak,
iskolák, környezetvédő szervezetek mind-mind
saját szervezésű programmal, a legkülönfélébb
módon tették emlékezetessé és világméretűvé
ezt a napot. Magyarország elsők között csatla-
kozott 1990-ben.
Szavazás döntött az idei Föld napja kiemelt
témájáról. Ez lesz világméretekben a 48. Föld
napja, Magyarországon a 28. Hiába teszünk
együtt 28 éve a környezetért, még mindig olyan
sok – vagy egyre több? – a teendő. A Nemzet-
közi Föld Napja Hálózat idén először artra kérte
fel a Föld Napja Alapítványt, hogy segítsen
eldönteni, melyik legyen a Föld napja kiemelt
témája több égető feladat közül. A sok negatív
tapasztalat diktálta a Föld Napja idei jelmonda-
tát: Legyen műanyagmentes a világ! Rengeteg
műanyagot használunk naponta, ami a szemét-
ben végzi. A felhasznált anyagnak, sajnos, csak

minimális hányadát hasznosítjuk újra. (Szakér-
tők szerint – amennyiben nem változtatunk
felhasználási szokásainkon – 2050-re több
műanyag palack lesz a tengerben, mint hal.)
Mi is tehetünk minden nap a műanyagok
felhasználása ellen: műanyag szatyrok, palackok
kiváltása textil bevásárló táskával, kosárral
(hölgyek körében szerencsére egyre divatosabb),
üveggel. Tudjuk, hogy a kereskedelem sem segít
sok esetben a helyzeten. Szerencsére ma már
egyre népszerűbb a papírzacskó, és egyre több
üzletben kínálják ilyen csomagolóanyagban a
portékát. De ha már hazahozzuk az ásványvizet,
a műanyag zacskóban a zöldséget, péksüte-
ményt akkor legalább szelektíven gyűjtsük!
Április 22-e idén vasárnapra esik. Próbáljuk meg
kitakarítani a várost együtt! Ha mindenki a saját
környezetében összeszedi a szemetet, elültet
néhány virágot, vagy fát, levágja a füvet, már
sokkal szebb lenne a város arca.

Dr. Schuller Gáborné

Nyolcvanhét év nagy idő. Ha valaki
ennyit él, az elég egy nagy életmű
létrehozására. Béla bácsinak pont ennyi

adatott. Haraszti Béla, Venesz-díjas mester-
cukrász, Szigethalom (és Vác) díszpolgára
február 27-én, életének 87. évében elhunyt. 
1931-ben született, gyermekkorát Vácon
töltötte. 1947-ben kezdett cukrászatot ta -
nulni a Gerbeaud Cukrászdában, az
ország első cuk rászdájában. Végig-
járta a szamárlétrát, és a '70-es
évekre a Vörösmarty Cukrászda
(1948-tól 1984-ig ez volt a Gerbeaud
neve) vezetője lett.
Közben dolgozott Varsóban, Moszkvá-
ban és Hollandiában, volt a Szabadság
Szálló cukrászüzemének főnöke is.
Számos hazai és nemzetközi cukrász
versenyen vett részt sikeresen. Több
országban járt vendégcukrászként
(Norvégia, Hollandia, Dánia, Németor-
szág stb.) abban a korszakban, amikor
egyszerű halandónak külföldön
munkát vállalni gyakorlatilag lehetetlen volt.
Az élsportolók és egy-egy szakma élenjáró
mesterei azonban kivételek voltak. Mindenhol
nyitott szemmel járt, számtalan újítást veze-
tett be a magyar cukrásziparban. Szenvedélyes
szakmaszeretete nem csu pán sikereire magya-
rázat, hanem arra is, hogyan lesz valakiből
többszörös újító, illetve – talán nem túlzás ezt
állítani – feltaláló. olyan új munkaeszközö -
ket talált ki, majd készített/készíttetett el,
ame lyek megkönnyítik a cukrászok munkáját.

A családjában ő volt az első, aki cukrászatra
adta magát. De a példájára az évtizedek során
a tágabb család összesen tizenhat tagja (test-
vérek, unokatestvérek, más rokonok) válasz-
totta élethivatásként ezt a szép szakmát.
A '80-as években költözött Szigethalomra,
1991-ben a Mű úton nyitott termelőüzemet és
cukrászdát. 1997-ben még járt Moszkvában,

ahol beindított egy magyar cukrászdát. 2010-
ig dolgozott aktívan, de utána sem pihent.
Például elkészítette szülővárosa nevezetessé-
geit, a Váci Dómot és a Kőkaput cukorból.
Hosszantartó betegség után érte a halál. Béla
bácsit március 23-án helyezték örök nyuga-
lomra a váci családi kriptában.
Munkái megtekinthetők Vácon, a Haraszti
Béla Cukorszigetben, a Köztársaság út 19.
szám alatt, a Pannónia házban. 

B. Tamás

Meghívó az Édesanyák
Klubjától

Az Édesanyák Klubja szeretettel meghívja Önt és
kedves családját a következő kiállítására, melynek
témája:  Eljegyzés, Esküvő, lakodalom, idő -
pontja: 2018. május 10. (csütörtök) 17:00
Helyszíne: Hegedűs Géza Városi Könyvtár 
(2315 Szigethalom, József Attila utca 59.) 
A kiállítókat és a vendégeket köszönti Fáki László
polgármester.

Mindenkit szeretettel várunk!

Esküvőre készülők,
házasok figyelem!

Az Édesanyák Klubja május elején ismét kiállítást
rendez a Hegedűs Géza Városi Könyvtárban, mely-
hez várjuk az önök közreműködését.
Ebben az évben az esküvői hagyományokat mutat-
juk be.
Van otthon egy régi menyasszonyi ruhája, me -
nyecs ke ruhája, nagymama főkötője, vagy csak
egy különleges emléke, nászajándéka az esküvő-
jéről, melyet szívesen megosztana a város lakói-
val? Esetleg a kiállításra készítene esküvői apró-
süteményt? A szekrényben féltve őrzött vőlegény
öltözéke lapul?
Itt a lehetőség, hogy mások is gyö nyör ködjenek
kincseikben!
Jelentkezési határidő: 2017. április 20. (péntek)
További információ a Klub vezetőjétől, Bucsi
Józsefné, Anitól kapható a következő telefonszá-
mon: 06-70/221-3174
Mindenki jelentkezését szeretettel várjuk!

Édesanyák Klubja

Béla bácsi hazatért

Haraszti Béla díszpolgárrá avatása Szigethalmon



ASzigethalmi Szent István Általános Iskola
március 7-én délután suliváró játszó-
házba hívta a leendő elsősöket. Az

immár hagyományos rendezvényre a József
Attila utcai épületben került sor.
Az ebédlőben a három leendő tanító néni,
Szabó Ildikó, Lepold Szilvia és Németh Erika
kézműves foglalkozást tartott. Lehetett készí-
teni könyvjelzőt, virágkosarat, báránykát,
nyulacskát, húsvétváró koszorút.

Míg a kicsik színeztek, ragasztottak, a szülők felte-
hették kérdéseiket a tanító néniknek. A tornaszo-
bában Kisszékelyi zsolt edző, karateoktató vonta
be mozgásos játékba a vállalkozó kedvűeket.
A rendezvény elérte célját: az érdeklődőknek
alkalma nyílt jobban megismerni a pedagógu-
sokat kötetlen beszélgetés, játék közben. És
mindenki jól érezte magát!

Lepold Szilvia
Szent István Általános Iskola

Kedves szülők! Értesítjük önöket, hogy a
Szi gethalom Négyszínvirág Óvodába
jelentkezni 2018. május 7-11-ig

(hétfőtől-péntekig), naponta 8-17 óráig
lehet a Narancssárga Óvodában (Szigethalom,
Rákóczi F. u. 145.)
Minden leendő óvodást itt kell beíratni,
bármelyik szigethalmi tagóvodába veszik fel!
Kérjük, hogy a beíratásra hozzák magukkal 

• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 
• a gyermek, valamint az édesanyja lakcím-

kártyáját, 
• a gyermek TAJ kártyáját.

Tájékoztatom önöket, hogy a köznevelési
törvény értelmében minden gyermeknek
óvodába kell járnia, aki augusztus 31-ig betölti
a 3. életévét.

Tasnádi Tünde
intézményvezető

Suliváró játszóházBeiratkozás
az óvodába

Lassan hagyománnyá válik iskolánkban,
hogy a március 15-i megemlékezés nem
ünnepi műsor keretein belül zajlik az alsó

tagozatban. Március 14-én reggel röviden

felidéztük a nagy nap eseményeit, majd a
Nemzeti dalt közösen elszavalva emlékeztünk a
hősökre. Nemzeti ünnepünk 170. év fordulóján is
forgószínpadszerűen jártuk végig a 10 állomást. 

Festettünk ko kárdát, pártát és csákót készítet-
tünk, „Gábor Áron rézágyúját” tettük próbára,
huszárokhoz méltó küldetést hajtottunk végre, a
Nemzeti dal sorait kerestük betűtáblában, az
ünnephez kapcsolódó keresztrejtvényt fejtettünk,
puzzle formájában a forradalom jelképei közül
raktunk ki néhányat, a bujdosók nyomdokain
„mocsarat” jártunk, a „Föl, föl, vitézek” kezdetű
dalt tanultuk meg, s nem utolsó sorban a témá-
hoz kapcsolódó filmrészletet tekintettünk meg.
Végezetül közösen énekeltük el a Klapka-indulót.
Nagyon megható és ünnepi pillanat volt,
ahogyan a sok kisdiák csákóban és pártában,
kokárdával a szíve felett zengve énekelt.
Minden gyermek és kolléga élvezettel vett részt a
feladatokban, sok élménnyel és információval
gazdagodva zártuk megemlékezésünk délelőttjét.

Feldéné Ledniczky Gyöngyi
Szent István  Általános Iskola

Megemlékezés az alsó tagozaton

12 2018. 4. szám

Szigethalmi Híradó
ÓVoDA-ISKoLA

Adófelajánlást kérünk
Tisztelt szülők, nagyszülők! Kérjük, hogy
adójuk 1%-val segítsék óvodánk alapítvá-
nyát, melyből az intézmények játék- és
sporteszközkészletét bővítjük, megszé-
pítve, gazdagítva az óvodás éveket. 
Támogatásukat előre is köszönjük a közel
700 szigethalmi óvodás gyermek nevében.

A kedvezményezett adószáma: 
18687738-1-13. 

A kedvezményezett neve: 
A Szigethalmi Óvodásokért Alapítvány
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Szigethalmi Híradó
ISKoLA

Az 5-7 éves
kor fontos
á t m e n e t i
periódus a
gyermekek
é letében.
Az iskolai

tanulás megalapozásában kiemelt szerepet kap ez az
időszak. A tanulás kulcsfontosságú tevékenység,
amelynek minősége közvetlenül alakítja a gyermek
iskolai pályafutását, távlataiban pedig egész szemé-
lyiségfejlődését, életpályáját. A kisiskolások sok és
sokféle információ birtokában lépik át az iskola
küszöbét. Szinte valamennyiükben közös a vágy,
hogy jól tanuljanak. A Szigethalmi Széchenyi István
Általános Iskola 2018-2019-es tanévében első évfo-
lyamon – felmenő rendszerben – folytatjuk az emelt
szintű matematika oktatást, melynek keretein
belül kiemelt szerepet kap az informatikai ismere-
tek játékos alapozása.
Intézményünk közössége három évtizede jól műkö-
dik, számos együtt szervezett, sokféle, színes tevé-
kenységgel. A tanító nénik munkájának hatékony-
ságát a nevelés és az oktatás terén is megsokszo-
rozza az egy-egy tanévet átívelő folyamatos
együttműködés. A tanítási év folyamán rendszere-
sen dolgoznak alsó és felső tagozatos nevelők
közös szakmai és szabadidős témákon, programo-
kon. Az első és második évfolyamon a tanulókkal
való foglalkozás középpontjában a fejlesztés és a
kulcskompetenciák alapszintű elsajátítása áll. Nagy
hangsúlyt fektetünk a szokásrendszer megalapo-
zására, a feladat és szabálytudat erősítésére, az

ismeretszerzés, a felfedezés örömének megtapasz-
talására, valamint az érdeklődés felkeltésére,
ébrentartására. Harmadik-negyedik évfolyamon
pedagógiai munkánk középpontjában a tanulók
tudásának, képességeinek fejlesztése, a készségek
elsajátíttatása, kibontakoztatása, a személyiség
fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek bizto-
sítása áll. Arra törekszünk, hogy a tanítási-tanulási
helyzetek, a tanulásszervezési módok és értékelési
eljárások alkalmazkodjanak az egyes területeken
tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez, általában
is támogassák a tehetségek felkutatását és adjanak
lehetőséget tehetségük kibontakoztatásához. Az
ismeretek átadásában ma már első helyen szerepel
a megtapasztaltatás, az elsajátíttatás. Sajátos tanu-
lásszervezési megoldásokat alkalmazunk a külön-
leges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű
gyerekek esetében, a tanulási, magatartási zava-
rokkal küzdő tanulók nevelési-oktatási feladatainak
ellátásában. 
Az elmúlt hetekben került sor a városi szinten
megrendezett Szülői Fórumra, ahol Egyed Jolán
igazgató asszonnyal röviden bemutattuk az intéz-
ményünkben folyó szakmai munkát. Bemutatkoztak
a leendő elsős tanító nénik, akiknek a nyílt óráin
nagyon sok érdeklődő szülő vett részt. Ugyancsak
sok óvodás és szülő volt kíváncsi Iskolába hívo-
gató programjainkra. Bízunk benne, hogy mind a
szülők, mind a gyerekek jól érezték magukat a
beíratás előtti rendezvénysorozaton. A részvételt,
a pozitív visszajelzéseket ezúton is köszönjük.

Mermeze Klára
igazgatóhelyettes

Óvodából-iskolába

Vidnyánszky Attila igazgató, rendező így ír a da rabról:
„Hősökre, példaképekre ma is szüksége van a fiata-
loknak. A nagy tettek, nagy érzelmek ma is
megmozgatják a fantáziájukat. Úgy érzem, fontos,
hogy a mindennapokból kiszakadva, a gyorsan
változó, bizonytalanságokkal teli, igazodási ponto-
kat nem nyújtó világunkban tiszta történeteket is
el tudjunk mesélni. Gárdonyi regénye igazi nagy
történet: szerelemről, hűségről (és árulásokról),
bátorságról, hazaszeretetről, hősiességről, a felnőtté
válásról...”
Kornya István pedig ezt mondja:
„Gárdonyit komolyan foglalkoztatták a történelmi

regény műfajának szakmai kérdései: „Lehetne-e
olyan regényt írni, amely nem színfalnak használná
a múltat, hanem inkább lámpás lenne: bevilágítani
a múlt érdekes sötétségébe? Lehetne-e igazi törté-
nelmet írni regény alakjában?”  
Gárdonyinak sikerült mindez. A Nemzeti Színház
művészeinek pedig sikerült mindebből megmutatni,
hogyan is lehet a történelmi regényt feldolgozó
színdarab lámpás a múlthoz, lámpás a lélekhez.

A színházi stáb mindent megtett annak érdekében,
hogy ezt a dicsőséges és kalandos eseménysort
színpadi keretek között, felejthetetlen, katartikus
élményt nyújtva meséljék el gyermeknek, felnőttnek
egyaránt. Megható, megrázó, lélekemelő és lélek-
melengető történet bontakozott ki előttünk úgy,
hogy a gyermek és a felnőtt is elragadtatva, elva-
rázsolva élhette bele magát az egri vár hős védői-
nek történetébe.
Gyermekeink „kézzel foghatóan”, saját lelkükkel
átélve és megtapasztalva érezhették meg, mit is
jelent Kölcsey örökbecsű sora: „A haza minden
előtt!”
S azt gondolom, a regény iránt is sikerült felkelteni
az érdeklődést, ami a mai viszonyok között szinte
csoda… Diákjaim a Szigethalmi Széchenyi István
Általános Iskolában hamarosan kötelező olvas-
mányként találkoznak majd az Egri csillagokkal, s
azt hiszem, a későbbi feldolgozáshoz most felejthe-
tetlen alapokat kaptak!

Nyutali Marianna 
osztályfőnök 

Negyedikes osztályommal március közepén fejeztük be történelmi olvasmányaink „A haza
minden előtt” című fejezetét. Így nálunk a hosszú hétvége több ünneppel is telt. A március
15-i nemzeti ünnep mellett szombaton a magyar kultúra, a színjátszás, a magyar történelem

ünnepe következett, hiszen egyfajta jutalomjátékként a Nemzeti Színház legújabb bemutatóját,
az Egri csillagokat nézhettük meg, gyermekek és szülők, együtt. 

Jutalomjáték: Egri csillagok

Kedves Szülők!
A Szigethalmi Széchenyi István 

Általános Iskola
2018. április 12-13-án

(csütörtök 8.00-19.00, péntek 8.00-18.00) 

iskolai beíratást 
tart a 2018-2019. tanévben iskolába lépő,
leendő első osztályos gyermekek részére.

A beiratkozáshoz szükséges:
• a gyermek nevére kiállított személyi azono-

sító
• a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló

hatósági igazolvány 
• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség

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

ménye, 
- sajátos nevelési igényű gyermekek

esetén a szakértői bizottság véleménye;
- tartós betegségről való igazolás 

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

• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti
jog gyakorlására vonatkozóan (3. sz.
melléklet)

• Nyilatkozat arról, hogy etika vagy hit-
és erkölcstan oktatásban kíván-e részt
venni a gyermek (6.sz. melléklet)

• 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. (szechenyi-iskola.hu)
Szükséges továbbá:

- a gyermek születési anyakönyvi kivo-
nata

- a gyermek TAJ kártyája
- tartós betegségről való igazolás 
- a gyermek 5 éves státuszigazolása (óvo -

dá ból/védőnőtől)
- a szülő személyi azonosítója, lakcímkár-

tyája
- Diákigazolvány igényléséhez (előtte

személyi igazolványt kell készíttetni)
beiratkozás előtt az okmányirodát a
gyermekkel együtt felkeresni szívesked-
jenek és az alábbi dokumentumokat
vigyék magukkal: születési anyakönyvi
kivonatot, személyi igazolványt, lakcím-
kártyát. Az itt kapott NEK azonosítót
tartalmazó adatlapot a beiratkozáskor
le kell adni.

Szeretettel várjuk a Szülőket.
Igazgatóság

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola
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A Bálint Ágnes Szépolvasó Verseny 
helyezettjei:

3-4. évfolyam: 
I. Réti Nóra (Szent István Á. I. 4.a)
II. Lakatos Mária (Széchenyi I. Á. I. 3. c)
III. Hrotkó Tóbiás (Szent I. Á. I. 3. c)

5-6. évfolyam:
I. Nyutali Csaba (Széchenyi I. Á. I. 6. b)
II. Papp Alexandra (Szent I. Á. I. 5. c)
III. Litomiczky Enikő (Széchenyi I. Á. I. 5. b)

7-8. évfolyam:
I. Várhegyi zsuzsanna (Széchenyi I. Á. I. 7.a)
II. Ahmad Alina (Szent István Á. I. 8. a)
III. Dóczi Boglárka (Szent I. Á. I. 8. b)

Felnőtt kategóriában: Jakab Judit

Közönségdíj: Lakatos Mária, Máté Vivien,
Nyutali Csaba, Sipos Béla

Városi Szavalóverseny helyezettjei:
Óvodás
I. Hegyesi Borka
II. Végh Botond
III. Linczmájer Sára
IV. Rozsnyai Hanna
V. Bakó-Rácz Dalma
Különdíj: Kovács Rita Melánia

1-2. évfolyam:
I. Mociar Noémi (Széchenyi I. Á. I. 2.a)
II. Miklós Tamara (Széchenyi I. Á. I. 2.a)
III. Csermely Mihály (Széchenyi I. Á. I. 1.b)
Különdíj: Nagy Bence (Szent I. Á. I. 1. b

Atél az idén igencsak megmutatta erejét,
melyet bőrünkön is érezhettünk. Tél
végén már egyre fáradtabbak vagyunk,

várjuk a tavaszt.

A Szigethalmi Szent István Általános Iskola 2.c
osztályos tanulói ezért úgy döntöttek, hogy
ideje már ráijeszteni a télre. Február végén
vendégségbe mentünk az általunk nagyon
kedvelt Helytörténelmi Múzeumba, ahol már jól
előkészített, ,,kincsekkel” teli  asztalok fogadtak
bennünket. Félelmetes, riasztó álarcokat készítet-
tünk, hátha így elűzzük a hideg telet. A mú zeum
vezetője, Kleineizel Ica néni nagyon érdekes,
interaktív előadást tartott a mohácsi busójárás-
ról, az ezzel kapcsolatos népszokásokról.
Miután bőséges információval gazdagodtunk,
előkerült egy igazi, mai napig is használatos
busómaszk, melyet megfoghattunk, megsimo-
gathattunk.

Ezután elkezdődött az álarc készítése. Természe-
tes alapanyagokkal dolgoztunk, mint pl. parafa,
gyapot, rafia. A munka nagyon jó hangulatban
telt, a gyerekek egymás műveit folyamatosan

dicsérték, jobbnál jobb ötleteiket megosztották
egymással.
Az elkészült maszkokat feltettük, s a „Vesszen
a tél, jöjjön a tavasz!” rigmus kántálásától zen -
gett az utca visszautunkon. 
Ezúton is köszönet a múzeum dolgozóinak, hogy
ilyen páratlan élményhez juttattak bennünket.
Reméljük, még nagyon sok alkalom adódik, hogy
részt vehessünk hasonló, élménygazdag foglal-
kozáson. Jó volt feleleveníteni ezt a régi hagyo-
mányt a mai rohanó világunkban, így talán sike-
rülhet népi szokásainkat továbbítani, átörökí-
teni, ami gyermekeinkben élhet tovább! 

Barnáné Papp Gyöngyi
tanító

3. kedd 15 óra: Édesanyák Klubja
3. kedd 16.45 óra: AA
3. kedd 17 óra: Ezo Klub
4. szerda 17.10 - 18.45: Kids Klub
6. péntek 10 órakor: Kisbogár baba-

mama foglalkozás
7. szombat 9.30 - 11.30: Kids Club
7. szombat 10 órakor: Mesekuckó (Tavasz)
10. kedd 16.45 óra: AA
11. szerda 17.10 - 18.45: Kids Klub
13. péntek 10 órakor: Kisbogár baba-

mama foglalkozás
14. szombat 9.30 - 11.30: Kids Club
14. szombat 10 órakor: Kisbogár Zeneovi
17. kedd 15 óra: Édesanyák Klubja
17. kedd 16.45 óra: AA

17. kedd 17 óra: Ezo Klub
18. szerda 17.10 - 18.45: Kids Klub
19. csütörtök 17.30-kor: Takács Róbert
előadása: „Szélárnyékban: a Nagy Háború
hátországa”
20. péntek 10 órakor: Kisbogár baba-

mama foglalkozás
21. szombat 9.30 - 11.30: Kids Club
21. szombat 10 órakor: Zöldi Manó
24. kedd 16.45 óra: AA
25. szerda 17.10 - 18.45: Kids Klub
27. péntek 10 órakor: Kisbogár baba-

mama foglalkozás
28. szombat 9.30 - 11.30: Kids Club

Kiállítás: április 14-ig megtekinthető a Rózsa
Gobelin Kör kiállítása

Adófelajánlás 
a könyvtárnak

Kedves lakosok, olvasóink és adakozó-
ink! Az elmúlt években az önök által felaján-
lott adó 1% összegeket épületfelújításra fordí-
tottuk. Így a 2016. adóév után felajánlott
összeget (698.498,-Ft) is: a régi könyvtár-
épület felújítási munkálatai között a fűtéssze-
relési munkadíj, a szerelvények és kőműves
alapanyagok egy részét sikerült kifizetni
ebből, továbbá radiátorokat tudtunk megvá-
sárolni belőle. 

Köszönjük eddigi támogatásukat!
Továbbra is szükségünk lenne az 

adományokra! 

Ezért kérjük, hogy személyi jövedelema-
dójuk 1%-át szíveskedjenek felajánlani a
könyvtár számára!

Adószámunk: 16795028-1-13 
Luttenberger Katalin könyvtárigazgató és

munkatársai

A telet ijesztgették 

KÖNYVTÁR-HELYTÖRTÉNET

Szépirodalomról szépen

Áprilisi programok
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KULTÚRA-KEGYELET

Azt gondoltam, belekukucskálok egy kissé
a múltba, érdekes időutazás lesz. Nem
tévedtem, valóban érdekes volt, de

egészen elképesztő, meghökkentő is Szécsi
Noémi – Géra Eleonóra könyve, amely az 1860
és 1914 közötti időszakba röpített el.
Magánélet alatt a mi nemzedékünk általában a
szerelmi élethez kapcsolódó, fokozottan intim
szférát érti. A régebbi korok asszonyainak
"magánélete" meg pont arról szólt, hogy mit
kellett megmutatnia, elhitetnie magáról, hogy
szalonképes legyen. 
Nagyot változott a világ azóta! Szerencsére.
Ugyanis akkoriban Magyarországon pontosan
úgy, mint a korabeli Angliában, egy nő értékét
egy jól megkötött, anyagilag biztos bázison
nyugvó házasság adta. A nő a szendeségét,
szűziességét, a mosolyát vitte a frigybe, meg
vagyont, ha volt neki. A nőtől nem vártak mást,
mint hogy kiválóan igazgassa a családot. Félre-
értés ne essék, mint gyakorló családanya
tudom, hogy milyen rengeteg munka valóban
rendesen koordinálni egy háztartást és a gyer-
mekek nevelését, és nem is nézem le ezt a
munkát, de azért el kell mondanom, hogy

mélységesen megdöbbentem azon a gyakorla-
ton, hogy a nőket nem is taníttatták ezért. Az
édes kis csacskaságokat beszélő, butuska , a
férjétől függő, kiszolgáltatott helyzetbe került
és élete végéig úgy maradó nő volt a kor
ideálja. Jó esetben amatőr módon festhetett,
rajzolhatott, zongorázhatott, esetleg énekelhe-
tett. De vérprofivá nem engedték válni, mert
az a világ a férfiaké volt. Még maga Madách is
nyilvánosan arról értekezett, hogy vajon egy
nőnek van-e olyan szellemi képessége, mint
egy férfinak! A női választójogról már nem is
beszélek!
Ennek ellenére voltak olyan asszonyok, akik
szembe mentek az elvárásokkal: Hugonnai
Vilma, Blaha Lujza, Jászai Mari, Laborfalvi Róza,
Kaffka Margit, Erdős Renée. Róluk és a korszak
jelentős férfialakjairól szól ez a könyv. Találkoz-
hatunk benne Jókai Mórral, Feszty Árpáddal,
Gyulai Pállal, Mikszáth Kálmánnal, Vajda János-
sal, az említett hírességek életének mozzana-
taival, és a hozzátartozó magyarázatokkal.
Rengeteg érdekesség megtudható belőle,
például a cselédekről, a ruházkodásról, anya-
lánya kapcsolatról és még sorolhatnám. Ezektől

a magyarázatoktól és elemzésektől válik ez a
tanulmánykötet izgalmassá. 
Azon gondolkodtam, hogy miként pontozzam,
hiszen nem szépirodalmi műről beszélünk,
hanem ismeretterjesztő értekezésről. Mivel
jelentős ismeretanyagot ad át érthető formá-
ban, korabeli fényképekkel illusztrálva, az érdek-
lődésünket képes fenntartani, ráadásul olvas-
mányos is, megszavazom neki a 10 pontot.

Ballonyi Vígh Nóra

Könyvajánló
A budapesti úrinő magánélete
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Levélhullás
A helyes 

kokárdahasználatról
Tisztelt Vereckei zoltán szerkesztő úr! Elnézést
kérek, hogy zavarom, de meglepődtem a „kokár-
dán” a 2018. márciusi számot látva. 
„A  nemzeti lobogó színeit tükrözi vissza. A
helyes használatot illetően ott térnek el a véle-
mények, hogy a piros-fehér-zöld színeket kívülről
befelé, vagy belülről kifelé kell értelmezni. A vexil-
lológia, azaz a zászlótan szerint belülről kifelé
haladva kell „olvasni” a színeket, tehát a zöld
sáv kerül a kokárda külsejére, ha a szalag-
rózsa csak önmagában van, pántlika nélkül,
a heraldikai szabályok alapján. A pántliká-
val, alul kis lelógó szalaggal ellátott kokár-
dák viszont kívül piros színűek és belül
zöldek. Szendrey Júlia is ilyen, kívül piros,
kokárdát készített 1848. március 15-én
Petőfi Sándornak.”
Remélem, csak nekem volt zavaró! A Híradó
egyébként minden tekintetben szuper, informálja
a lakosságot. 

(Név és cím a szerkesztőségben)

Kedves levélíró! Köszönjük a hasznos észrevéte-
leket és a dicsérő szavakat. Kár, hogy nem
kívánta felfedni magát a nyilvánosság előtt,
hiszen levele jobbító szándékkal, ismeretterjesztő
céllal íródott, és semmi bántót nem tartalmaz.

Bár az idevonatkozó szokásokról már magam is
olvastam, elkerülte a figyelmemet a hiba. Írását
mindenesetre továbbítom a plakát készítőjének.     

– a szerk. –

Megoldódott a 
Penny-tengerszem sorsa

Kétségtelen, hogy lakóhelyünkön nagyon sok
operatív megoldás születik az időjárási problé-
mák megoldására.
Mint egy korábbi cikkemben jeleztem, a Penny
Market előtti autóbusz-megállóban lehetetlen
esős időben, száraz lábbal le vagy felszállni, mert
akkora a felgyülemlett csapadékvíz, hogy a busz-
vezetőknek nagyon ügyesen kell manőverezve
beállniuk, hogy le és felszálló utasai ne bokáig
süllyedjenek a vízbe. 
Az igaz, hogy a jelenség „csak” mindössze nyolc-
tíz éve következett be, amikor „megcsinálták” a
Műutat. Ellenben feltétlenül az igazsághoz tarto-
zik az, hogy a megállóban keletkezett „tenger-
szem” jelenség csakis és kizárólag esős, havas
időben következik be. Napsütésben, száraz
időben szinte soha nincs a megállóban víz. 
A címben is jelzett „operatív” megoldás most
viszont igen sokat javított a kialakult helyzeten.
Valaki, nyilván közlekedési szakértő, néhány
nappal ezelőtt a „tengerszem” egyik végére
egyméteres, piros-fehér csíkozású táblát állított
fel. Így most már gyökeres javulás tapasztalható,

ugyanis az autóbusz-vezetőknek most már egy
csapott „S” kanyarban kell a megállóba parkol-
niuk, ha száraz lábú utasokat akarnak látni, ami
bizony, legalább is a gyakorlat azt mutatja, nem
mindig sikerül. Tehát marad a gyógyító „láb víz”
a fel és leszállók részére.
Gondolom, bekövetkezik az az időszak is, amikor
néhányan kisvállalkozásokat alapítanak, gumi-
csizma, kalocsni vagy horgász csiz ma árusítására,
kölcsönzésére a megállóban, az utazók nagy
örömére.
olyan megoldásra nem is merek gondolni, hogy
esetleg az önkormányzat megcsináltatja az utat
szegélyező csatornát, ahol a keletkezett csapa-
dékot el lehetne vezetni. Bár azt hiszem, hogy
ennek nem lenne komoly ér tel me, mert mint
jeleztem, pl. száraz időben soha nincs víz a
megállóban, csak ha esik. Tehát azt a ronda
csapadékot, azt kéne valami módon megszün-
tetni! 

Veér Jenő

Tisztelt Veér Úr! Köszönjük újabb, igazán szóra-
koztató stílusban írt levelét, amelyben ismét
valós gondra hívja fel a figyelmet. Azonban –
már nem először – eltéveszti a címzést. A jelzett
terület ugyanis nem az önkormányzat, hanem a
Közút kezelésében van, amelytől előbbi már kérte
a probléma orvoslását. Javaslom, nekik is küldje
el írását, talán a lakossági vélemények hatására
felgyorsítják az ügy kezelését.

– a szerk. – 

Lupa János vagyok,
a Jobbik ország-
gyűlési képviselő-
jelöltje Pest megye
8-as választókerü-
letében. 51 éves
vagyok, Szigethal-
mon élek csalá-
dommal. 12 éve

élek boldog házasságban feleségemmel, aki
tolmács, fordító, műfordító. Két csodás leányunk
van – 8 és 11 évesek –, akiket szeretetben neve-
lünk. Tanárként és megbízott iskolaigazgatóként,
valamint egy tolmács-fordító iroda ügyvezetője-
ként dolgozom. Diplomámat az ELTE Tanárképző
Főiskolai Karán szereztem. Vasárnaponként a
szigethalmi református templomban kántorizá-
lok. Aktívan 2008 óta foglalkozom politikával,
ekkor léptem be a Jobbikba, mert tenni szeret-
tem volna a hazámért és a térségért. 2010-től a
párt szigethalmi elnöke, majd választókerületi
elnöke vagyok. 2014-ben is ebben a választóke-
rületben indultam.
Az érettségi megszerzését követően egy gyárban
kezdtem el dolgozni (melyet az akkori kötelező

sorkatonai szolgálat másfél évre megszakított).
A gyári munkában eltöltött évek alatt – a politi-
kusok nagy részével ellentétben – fontos és
valós tapasztalatokat szereztem a munkavállaló-
kat érintő kihívásokról. Látom azt, hogy a jelen-
legi, sokszor megalázóan alacsony fizetések
mekkora problémát jelentenek az itt élőknek.
Ahogy azt is, hogy egyre többen hagyják el a
térséget, és vállalnak munkát külföldön a jobb
megélhetés reményében. Egykori tanítványaim
közül is sajnos egyre többen hagyják el az orszá-
got. A Jobbik éppen ezt az igazságtalan állapotot
felismerve indította el a béruniós kezdeménye-
zést. Ahogy a párt, úgy én is azt szeretném, ha
végre az itt élők is tisztességes bért kapnának a
munkájukért, és nem kellene külföldre vándorol-
niuk, hanem helyben boldogulhatnának.
Nagyon jól ismerem a választókerületünket,
hiszen itt élek családommal, itt dolgozom.
Gyönyörű helyen élünk, kiváló elhelyezkedéssel.
Hiszem, hogy ez lehetne az ország egyik legél-
hetőbb térsége. Sajnos csak lehetne. Jelenleg
azonban az alacsony bérek miatt innen is elván-
dorolnak az emberek. Az egészségügy haldoklik,
csak a dolgozók áldozatos munkája tartja életben. 

A főváros, bár fizikailag közel van, a közlekedés
jelenlegi állapota megkeseríti az ingázók életét.
Ezek azok az okok, vagyis a bérek, az egészség-
ügy és a közlekedés helyzete, melyek miatt
gyönyörű térségünk nem az az élhető hely, ami
lehetne.
Ezekre a problémákra, melyek kezelésére a
Fidesz-KDNP-nek hét éve lett volna, végre
megoldást kell találni, és egy olyan személyt, aki
képes mindezeket megvalósítani. Ezért indulok
országgyűlési képviselőjelöltként. Tudom a
megoldást: fejleszteni kell a térség közlekedését
és egészségügyi ellátását, valamint emelni kell a
béreket. országgyűlési képviselővé választásom
és a Jobbik kormányra kerülése esetén képesek
leszünk ezeknek a céloknak az elérésére. Magyar
szívvel, józan ésszel és tiszta kézzel fejlődő
pályára állíthatjuk az országot és a térséget is.
Ehhez kérem majd a bizalmát az április 8-ai
országgyűlési választásokon!

Képviselői bemutatkozás

Pontosítás: tévesen jelent meg előző számunk-
ban Stefanik zsolt képviselői bemutatkozásánál,
hogy politikai hirdetés. 

– a kiadó –


