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Szigethalmi Híradó – 2011. május

A képviselő-testület
2011. március 24-ei ülése

Szigethalom Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy döntött, hogy az Önkor-
mányzat 2010. évi belső ellenőrzéséről ké-
szült beszámolóját elfogadja.

A képviselő-testület a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.
92/B. § (1) bekezdés d) pontja alapján – figye-
lembe véve a meghatározott tartalmi követel-
ményeket – a Szigethalom és Környéke Egye-
sített Szociális Intézmény szakmai beszámo-
lóját elfogadta. 

Elfogadta továbbá a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. tv. 104. § (1) bekezdés e) pontja alapján
– figyelembe véve a meghatározott tartalmi kö-
vetelményeket – a Szigethalom és Környéke
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
szakmai beszámolóját.

A testület döntött arról, hogy 
a) a 2010. évi IV. előirányzat módosítását el-

fogadja úgy, hogy a költségvetés főösz-
szegét 76.997.625 Ft összeggel meg-
emeli, így a költségvetés bevételi oldalát
2.687.378 e forint főösszegre, a kiadási
oldalát pedig 2.687.378 e forint főösz-
szegre emeli,

b) az Önkormányzat 2010. évi költségveté-
séről szóló 3/2010.(III.1.) önkormányzati
rendeletének módosításáról szóló rende-
lettervezet szövegét elfogadja. 

Szigethalom Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete módosította a szociális igazga-
tásról és a szociális ellátásokról, valamint a
családtámogatás helyi rendszeréről szóló
14/2010. (V.27.) önkormányzati rendeletét.

Módosította továbbá a képviselő-testület a
feladatkörébe tartozó szociális szolgáltatá-
sokról szóló 17/2009. (X.31.) önkormányzati
rendeletét is.

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2010-es gazdasági évben lefolytatott
közbeszerzési eljárásokról szóló beszámolót, va-
lamint a 2011-es gazdasági évre szóló közbeszer-
zési tervét elfogadta és döntött arról, hogy az
alábbi projektek közbeszerzését indítja el:

- Irodaszer beszerzése;
- Caffetéria keretében utalványok beszerzé-

sére vonatkozó eljárás;
- Szigethalom Önkormányzat Polgármesteri

Hivatalára és fenntartásában lévő intézmé-
nyekre takarítási szolgáltatás igénybe vétele;

- Gróf Széchenyi István Általános Iskola ka-
zánjának cseréje;

- Szent István Általános Iskola József Attila
utcai épületében lévő kazánjának cseréje;

- Egészségház épületében lévő kazán cseréje;
- A Polgármesteri Hivatal, a Gróf Széchenyi

István Általános Iskola, a Szent István Ál-
talános Iskola József Attila utcai épülete, az

Egészségház, a Négyszínvirág Óvoda Ko-
lozsvári és Szabadkai utcai épületei, az
Egyesített Szociális Intézmény, valamint a
Városi Szabadidőközpont épületének ener-
getikai korszerűsítésére vonatkozó tervezési
szolgáltatás igénybe vétele;

- Szabadkai utca burkolatának felújítása,
szikkasztásos csapadékvíz elvezetése és jár-
daépítés kivitelezése.

Az egyes eljárások tényleges megindításáról,
valamint az adott projekt ajánlattételi felhívá-
sának és dokumentációjának elfogadásáról a
képviselő-testület a Településgazdálkodási és
Vállalkozásfejlesztési Bizottság, mint Bíráló
Bizottság javaslata alapján külön hozza meg
döntését.

Szigethalom Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy döntött, hogy az M & M AR-
CHITEKTÉSZ Mérnöki Iroda Kft.-vel 2010.
július 22-én, „a szigethalmi Városi Szabadidő-
központ épületének felújítása és bővítése, terü-
letének rendezése, parkosítása, parkolók kiépí-
tése, burkolatok, fásítás, világítás tárgyában, az
engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk el-
készítésére mindkét dokumentációhoz tartozó
tervezői tételes költségvetéssel” tárgyban meg-
kötött tervezési szerződést megszünteti. A szer-
ződés megszüntetésének oka, hogy a szer-
ződés tárgya szerinti fejlesztés nem kerül
megvalósításra. A tervezési szerződés 3. pontja
szerinti tervellenőrzést nem kívánja lefolytatni,
az M & M ARCHITEKTÉSZ Mérnöki Iroda
Kft. általi teljesítést elismeri.

Felhatalmazta a képviselő-testület Fáki
László polgármestert a szerződés megszünteté-
sére, valamint a közbeszerzési eljárás teljesí-
tésről szóló hirdetmény megjelentetésével tör-
ténő lezárására.

Döntött a testület arról, hogy a Polgármesteri
Hivatal bővítésére a saját forrás összegét 24 m
Ft-ról 10 m Ft-ra csökkenti.

Elfogadta a képviselő-testület az önkor-
mányzat 2010-2014. év közötti időszakra vo-
natkozó Ciklusprogramját. 

Szigethalom Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, va-
lamint a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 8. §-a és 10. §-a
alapján pályázatot írt ki Szigethalom Város Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzői állá-
sának határozatlan idejű kinevezéssel történő
betöltésére. 

Szigethalom Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy döntött, hogy a „Szigethalom
Városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése és
funkcióbővítő rehabilitációja” című, KMOP-
5.2.1/B-09-2f-2010-0002 azonosító számú pá-
lyázatot véglegesen leállítja.

A képviselő-testület
2011. április 21-ei ülése

A testület elfogadta dr. Szebellédi István
„Igazságügyi szakértői vélemény Szigethalom
Város gazdálkodásának állapotfelméréséről”
című anyagát. 

Elfogadta továbbá a képviselő-testület a Szi-
getszentmiklósi Rendőrkapitányság Tököli
Rendőrőrsének 2010. évi beszámolóját, vala-
mint döntött arról, hogy a 2011. évi költségvetés
„Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésén
belül a Képviselő-testület által jóváhagyott cél-
tartalék előirányzatok felhasználásáról” szóló
10/A mellékletében biztosított felhatalmazás
alapján 1.800.000 Ft támogatást nyújt a Sziget-
szentmiklósi Rendőrkapitányságnak a 2011. évre. 

Szigethalom Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy döntött, hogy a Szigethalmi
Híradó média feladatainak (újságírás, szer-
kesztés, tördelés, nyomdai munkák) ellátására
a West-Graph Reklám és Nyomdaipari Kft.
(2315 Szigethalom, Mű út 154.) alkalmazá-
sában álló dr. Szilvay Balázst bízza meg fe-
lelős szerkesztőként, valamint megbízza a Szi-
gethalmi Híradó média feladatainak (újságírás,
szerkesztés, tördelés, nyomdai munkák) ellátá-
sára a West-Graph Reklám és Nyomdaipari
Kft.-t (2315 Szigethalom, Mű út 154.)

A képviselő-testület  2011.
április 28-ai, rendkívüli ülése

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-
testülete ügy döntött, hogy a Gyertyaláng Kegye-
leti Kft.-nek a szigethalmi temető 2010. évi üze-
meltetéséről szóló beszámolóját nem fogadja el. 

A testület a város temetőfenntartásáról, rend-
jéről és üzemeltetetéséről szóló 25/2009.(X.26.)
Kt. rendelet 1. számú mellékletében szereplő
díjak összegét felülvizsgálta, és azok mértékét
változatlanul fenntartja. 

Módosította a képviselő-testület a városi te-
mető fenntartásáról, rendjéről és üzemelteté-
séről szóló 25/2009. (X.26.) rendeletét (továb-
biakban: R.) az alábbiak szerint:

A R. 10.§ (5) bekezdését az alábbiak szerint
módosítja:

„A temető gyalogosan korlátlan időben lá-
togatható. Az üzemeltetői jelenlét naponta 8-16
óráig biztosított.” 

A R. 22.§ (2) bekezdés b) pontja az alábbiak
szerint változik:

„b) az elhunyt köztemetőben erre a célra
rendszeresített szállító járművön történő
szállítása abban az esetben az üzemeltető
kötelezettsége, ha a kegyeleti szolgáltató
nem rendelkezik ilyen szállító eszközzel.
Amennyiben a kegyeleti szolgáltató ren-
delkezik ilyen eszközzel, akkor jogosult
saját eszközt használni.”
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A testület döntése alapján

a Szent István Általános Iskola Szabadkai u. 64. szám alatti épületében feltárt közegészségügyi hiányosságok megszüntetését az alábbi
ütemezésben valósítja meg:

Év Hiányosságok/Megnevezés

2011 1. Konyhai csempék hiányosságainak pótlása, falhiányosságok megszüntetése, falak festése, konyhai ajtók cseréje, festése

2012
1. Sportpályán talaj egyenetlenségének megszüntetése újraaszfaltozással (802 m2)

2. Sportpályán a sporteszközök hiányosak, sportpályára udvari játékok, padok telepítése (ÁNTSZ-től pontosítást kell kérni)  

a Szent István Általános Iskola József Attila u. 47. szám alatti épületében feltárt közegészségügyi hiányosságok megszüntetését az alábbi
ütemezésben valósítja meg:

Év Hiányosságok/Megnevezés

2013
1. Tornaterem épületének külső vakolatjavítása, épületen ablakcserék, öltözők elkülönítése, azokban vizesblokkok kialakítása

2. Főépület vizesblokkijaiban aljzatburkolat cseréje, ablakcserék, oldalfalak csempézése, kézmosók kialakítása, vakolatjavítások

a Gróf Széchenyi István Általános Iskolában feltárt közegészségügyi hiányosságok megszüntetését az alábbi ütemezésben valósítja meg:

Év Hiányosságok/Megnevezés

2011
1. Tető-felülvilágítók beázásának megszüntetése, konyhai beázás megszüntetése, számítástechnika terem beázásának megszüntetése

2. Tantermek festése (2.110 m2) – 1 évben egyszeri festést alkalmazunk a nyári szünetben, utoljára tavaly nyáron volt nagyfestés

2012
1. Tantermek PVC padlózatának cseréje (200 m2) – PVC padlók elöregedtek, lyukasak

2. Tornatermi ablakok cseréje (12 + 3 db) – szellőztetés megoldhatóságára

2013
1. Kopolit üvegezés kiváltása folyosói belső tantermeknél (100 m2)

2. Kopolit üvegezés cseréje – töröttek cseréje (438 m2)

Szigethalom Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy döntött, hogy 2011-ben az
egyházakat együttesen 1.500.000 Ft. összegben
támogatja az alábbiak szerint:

• Római Katolikus Egyházközség 500.000 Ft.
• Református Egyházközség 500.000 Ft.
• Görög Katolikus Egyházközség 500.000 Ft.

Döntött a testület arról, hogy a Ráckevei-So-
roksári Duna ágban lévő vízi állásaira a Közép-
Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság III. Szakaszmérnökségével a Me-
derhasználati szerződést további 10 évre meg-
köti. 

Továbbá felhatalmazta Fáki László polgár-
mestert a szerződések megkötésére. 

Szigethalmi Híradó – 2011. május

A R. 22.§ (2) bekezdés c) pontját az alábbiak
szerint módosítja: 

„c) sírhelynyitás (ideértve az első temetést
megelőző sírásást, az urnasírhely nyi-
tását, az urnafülke (kolumbárium) záró-
lapjának eltávolítását, illetve visszahe-
lyezését és zárását).”

A R. 22. § (3) bekezdése az alábbiak szerint
alakul: 

„(3) Az Üzemeltető köteles: 
a) biztosítani más temetkezési szolgáltatást

végző részére a ravatalozó igénybevételét
az Üzemeltető szakszemélyzetének és ra-
vatalozási szolgáltatásának igénybevétele
nélkül. A ravatalozó létesítményének hasz-
nálata nem köthető az Üzemeltető által
biztosított ravatalozási szolgáltatás igény-
bevételéhez.

b) a visszahantolás (ideértve az első temetést
követő visszahantolást és az urnasírhely
visszahantolását) tevékenységét más te-
metkezési szolgáltatást végzőnek áten-
gedni, amennyiben ezt a temetkezési szol-
gáltatást végző igényli. A temetkezési

szolgáltatást végző ezen tevékenység
során köteles jelen rendeletben előírtakat
betartani.” 

Elfogadta a képviselő-testület a SZIKŐ Non-
profit Közhasznú Kft. 2011. évi üzleti tervét a
2010. évi üzleti tervvel azonos számada-
tokkal. 

Szigethalom Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a víz- és csatornadíjak megállapí-
tásáról szóló 13/1997. (VII.8.) Kt. rendeletében
a 2010. január 1-jétől hatályos díjakat válto-
zatlanul hagyja, a díjakat a jelenlegi mér-
téken tartja. 

A testület döntése alapján az önkormányzat
2011. évi költségvetéséből a Trianon Emlékbi-
zottság megemlékezés programját – a Sziget-
halmi Római Katolikus Egyházközségért Ala-
pítványon keresztül – térkő kialakításhoz
200.000 forinttal támogatja.

Szigethalom Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete Szigethalom Város Polgármesteri
Hivatal és szakfeladatai, továbbá önállóan mű-
ködő intézményei 2010. évi pénzügyi beszámo-

lóját elfogadta, és megalkotta a 2010. évi zár-
számadási rendeletét.

Szigethalom Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy döntött, hogy a Szigethalom
Városfejlesztő Kft. 2010. üzleti évre elkészített
egyszerűsített beszámolóját elfogadja, továbbá
a 2011. évi céljai között a Társaság tevékeny-
ségének fejlesztését és hatékonyabb gazdálko-
dását tűzi ki.

A testület a Szigethalom Városfejlesztő Kft.
ügyvezetési feladatainak ellátásával Kerepesi
Balázst bízta meg.

Szigethalom Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete döntött arról, hogy  2011. május
1-jétől határozatlan időre szerződést köt a La-
kihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt.-vel rádió-
műsor-szolgáltatásra. A szerződés megkötésére
felhatalmazta Fáki László polgármestert. 

Szigethalom Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy döntött, hogy a Szabadkai
utca felújításához kapcsolódó állapot- és terü-
letfelmérésre, valamint kivitelezéshez szük-
séges tervek elkészítésére vonatkozóan ajánlat-
kérő pályáztatást folytat le.

Döntött továbbá arról, hogy a Szigethalmi
Sportközpont megvalósításához kapcsolódó en-
gedélyezési tervdokumentáció elkészítésére vo-
natkozóan ajánlatkérő pályáztatást folytat le.
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A következő, rendes képviselő-
testületi ülés 2011. május 19-én,
csütörtökön 18 órakor lesz a Pol-
gármesteri Hivatal nagyter-
mében.
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Megtudtuk például, hogy az előző
képviselő-testület döntéseinek követ-
keztében a város adósságállománya
mára eléri az éves költségvetés 74%-át,
vagyis az 1.682.753.000 Ft-ot. Egy szi-
gethalmi lakosra csaknem 100.000 fo-
rint adósság jut, ettől az évtől kezdve
pedig már a 2007-es kötvénykibo-
csátás tőketörlesztési kötelezettsége
is belép (3 év moratórium után), ami
újabb jelentős terheket ró a telepü-
lésre. A szakértői vélemény szerint az
elmúlt évek gazdálkodása azért lehe-
tett kiegyensúlyozott, mert még nem
jelentkezett a kötvénytörlesztési köte-
lezettség, ami idén például megköze-
líti a 78 millió forintot. Problémaként
említi az összefoglaló a közép- és
hosszú távú tervezés hiányát valamint,
hogy a Pénzügyi Bizottság nem vizs-
gálta meg a kötvénykibocsátás indo-
kait és gazdasági megalapozottságát,
holott erre az önkormányzati törvény
kötelezi. A hitelek és a kötvény fel-
használása ezek után olyan terüle-
tekre történt (útberuházások, óvoda-
beruházás, felvett hitelek törlesztése,
folyószámlahitel állománycsökken-
tése), amelyek nem hoztak többletbe-
vételt vagy kiadási megtakarítást, így
a 2011-es év az önkormányzat szá-
mára igencsak kétséges pozícióból in-
dult. (A szakvélemény kifejezetten ve-
szélyesnek minősíti a költségvetés
kötvénykibocsátásból történő finan-
szírozását.) Mindezt tovább súlyos-
bítja a svájci frankban történt eladó-
sodás, ami a későbbiekre nézve még
labilisabbá teszi a város helyzetét. A
szakvélemény erre az évre jelentős
többletforrás elérését, továbbá a kia-
dások csökkentését tartja szüksé-
gesnek ahhoz, hogy vállalt kötelezett-
ségeinek Szigethalom városa eleget
tudjon tenni.

Ugyancsak gond a Polgármesteri
Hivatal felduzzasztott létszáma (73 fő)
és rossz szervezeti felépítése,
amelyben elvész a hatékony mű-
ködés. Alapvető probléma az önkor-
mányzatnál, hogy nincs lényegi va-
gyongazdálkodás, a két 100%-os tulaj-

donban álló gazdasági társaság mű-
ködtetésénél pedig nincs megfelelő
ellenőrzés és számonkérés. A vá-
rosnak továbbá nincs a vagyona tekin-
tetében semmilyen fejlesztési straté-
giája.

A szakértő sokallta az elmúlt két
évben a külső szakértői szerződésekre
kifizetett, több mint 79 millió forintot.

A helyi adóztatás jelenlegi rendsze-
réből hiányzik a koncepció, mivel
nem lettek felmérve az önkormányzat
adóztatással kapcsolatos lehetőségei.

A SZIKŐ NKft.-nél a szakértő nagy-
vonalú pénzköltést tapasztalt, tekin-
tettel az igen jelentős mértékű repre-
zentációs és üzleti ajándékokra, ame-
lyek pl. 2008-ban meghaladták az
egymillió forintot. 

Érdekesnek mondható az a megál-
lapodás is, amely az önkormányzat és
a FULL-Invest Kft. között jött létre
2008 szeptemberében. E szerint az
önkormányzat tulajdonán a Kft. által
felépített 10 darab buszmegálló a Kft.
tulajdonába kerül, amelyik ezért
2014. június 30-áig nem fizet közte-
rület-használati díjat. A szerződés arra
azonban már nem tér ki, hogy a „fu-
tamidő”, azaz 2014. június 30-a után
miként rendeződik a tulajdonjog kér-
dése. Aggályosnak ítéli a szakértő a
szerződésben való bruttó elszámolás
hiányát is, azaz az önkormányzat „ter-
hének” (bérleti díj), illetve „hasz-
nának” (közterület-használati díj)
pontos meghatározását.

A szakvélemény kitér arra is, hogy
a jelenlegi rendszerben intézményi
szinten nincs megfelelő érdekeltség a
takarékos gazdálkodásra, az intéz-
ményvezetők felelősségi köre nincs
megfelelően érvényesítve a költség-
vetés betartására. Az önkormányzat
ráadásul nem rendelkezik pályázati
szabályzattal, amely szükséges lenne
ahhoz, hogy eredményesen készül-
hessen fel az európai uniós források
igénybevételére.

Dr. Szebellédi István javaslatokat is
megfogalmaz tanulmányában, melyek
a jelenlegi, nehéz helyzetből való ki-

lábalást segíthetik. Ilyennek számít az
a megjegyzés, miszerint az önkor-
mányzatnak jogszabályi határidőre el
kell készítenie a gazdasági prog-
ramját, melyben körvonalazni kell
azokat a forrásokat, amelyekből a
tervek szerint többletbevételek vár-
hatók, és meg kell teremteni akár ál-
dozatok árán is az adósságállomány
törlesztéséhez, valamint a feladatok
elvárható színvonalú ellátásához szük-
séges forrásokat.

Fokozott figyelmet kell fordítani az
Európai Unió által nyújtott lehető-
ségek kihasználására, és a költségve-
tési gazdálkodás egyensúlyának fenn-
tartására kell törekedni. Ennek érde-
kében olyan célokat szükséges
megfogalmazni, mint például az ön-
kormányzati alapfeladatok elsődleges-
sége és a finanszírozhatóság.

Javasolt továbbá a Gazdasági
Program mentén egyfajta intézkedési
terv elkészítése, amely tartalmazza a
megvalósítandó feladatok üteme-
zését, elősegítve és támogatva ezzel a
költségvetés megalapozását, illetve a
gazdálkodás stabilitását.

Felül kell vizsgálni a Polgármesteri
Hivatal szervezeti felépítését, és fel-
adat-centrikus berendezkedést kell
megvalósítani, de minimálisan ki kell
alakítani egy vagyongazdálkodási fel-
adatokat koordináló részleget.

Az Őskultúra Alapítvánnyal kötött
üzemeltetési szerződést a működtetés
első éve után felül kell vizsgálni. Az
önkormányzatnak itt szükséges lenne
pénzügyi elemzést készítenie a bevé-
telek és kiadások vonatkozásában fi-
gyelemmel arra, hogy mennyire volt
az önkormányzat számára jövedel-
mező ez a hasznosítási forma. 

A SZIKŐ NKft. esetében a szakértő
által feltárt jogszabálysértések meg-
szüntetéséről intézkedni kell, a vele
kötött szerződéseket felül kell vizs-
gálni, valamint a felújítások és beru-
házások tulajdoni viszonyait is ren-
dezni kell.

A FULL-Invest Kft.-vel kötött meg-
állapodást felül kell vizsgálni.

A saját tulajdonú gazdasági társa-
ságokkal szemben gazdaságossági és
hatékonysági követelményeket kell
támasztani és ezek számonkéréséről,
valamint az ezen alapuló értékelési
rendszer működtetéséről gondos-
kodni kell.

A költségvetési gazdálkodás során
következetes számonkérési, és emel-
lett megfelelő érdekeltségi rendszer
működtetése szükséges.

Fontos továbbá az önkormányzat
költségvetési rendelettervezetének és
számszaki táblázatrendszerének a felül-
vizsgálata, korszerűsítése, pontosítása.

A vagyongazdálkodáshoz kapcso-
lódó rendeleteket és szabályzatokat át
kell vizsgálni, és praktikus eredmé-
nyeket is produkáló módszerek beve-
zetéséről szükséges gondoskodni,
amelyek mellett elengedhetetlen egy
komplex vagyongazdálkodási kon-
cepció kialakítása.

Pályázati szabályzatot kell készíteni,
melynek célja, hogy az európai uniós
források igénybevételére az önkor-
mányzat alkalmas legyen.

Szilvay Balázs
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Aképviselő-testület 2011. január 10-én igazságügyi szakértői véleményt rendelt meg az
önkormányzat gazdálkodásáról annak érdekében, hogy a döntéshozók tisztán láthassák

a város anyagi helyzetét, amibe az előző képviselő-testület sodorta Szigethalmot a pol-
gármester vezetésével. A szakvéleményt a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. képviseletében
dr. Szebellédi István, független igazságügyi könyvszakértő készítette el, melyet március
7-én adott át a megrendelő önkormányzatnak. A szakértői vélemény 61 megállapítást és
25 javaslatot tesz, melyekről az április 21-ei testületi ülésen hallhattunk részletesen.

Összefoglalva tehát el-
mondható, hogy a ko-

rábbi képviselő-testület
adósságnövelő döntéseit a
jövőben a megfontolt, le-
hetőség szerint bevéte-
leket hozó költségvetés -
nek kell felváltania. 

A szakértői vélemény is
alátámasztja a városköz-
pont projekt leállításának
szükségességét, mivel az
még tovább növelte volna
Szigethalom eladósodását.
Ennek tükrében érthető,
ha a mostani képviselők
ezután nem támogatnak
olyan beruházásokat, ame-
lyek újabb terheket ró nak
a lakosságra.

A túlduzzasztott Hivatal
létszámcsökkentésén és
szervezeti átalakításán is
célszerű elgondolkodni, és
törekedniük kell az intéz-
ményeknek arra, hogy le-
hetőség szerint saját bevé-
teli forrásokat találjanak.

Számok a vároS adóSSágáról
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Hatalmas megtiszteltetésnek
éreztem, mikor a képvi-
selők jelentős többsége bi-

zalmat szavazott nekem erre a fela -
datra. Megtiszteltetés, mert a sajtó
hatalom, s ezt a hatalmat felelősen,
a közösség szolgálatába állítani a
legnagyobb kihívások egyike.

Az országban manapság sok szó
esik a sajtószabadságról, miközben
bárki, bármit leírhat, sajnos éppen,
hogy következmények nélkül. Saj-
tószabadság helyett sokkal inkább
sajtótisztességre lenne szükség úgy
országosan, mint helyben, legyen
szó bármilyen közösségi lapról. Jó
látni, mikor végre helyi politikusok
az újságírói munka középpontjába
a felelősséget kívánják állítani.

A leírt vagy kimondott szó néha
ugyanis nagyobb erővel söpör végig,
mint a legnagyobb vihar. Volt al-
kalmam ezt megtapasztalni tíz éven
át a Kossuth Rádió műsorvezetője-
ként, majd három évig a Lánchíd
Rádió felelős szerkesztőjeként. Dol-
goztam helyi és regionális televízió
főszerkesztőjeként, immáron két esz-
tendeje pedig a térségünkben mű-
ködő Lakihegy Rádió ügyvezetője-
ként tevékenykedem. Ez utóbbi ki-
váló lehetőséget ad arra, hogy a helyi
értékek kerüljenek középpontba, és
a helyi programokra, eseményekre
irányítsa rá a térségben élők fi-
gyelmét. Ezért is mondható hatalmas
előrelépésnek, hogy Szigethalom
képviselő-testülete a legutóbbi
ülésén együttműködési megállapo-
dást kötött a Lakihegy Rádióval (FM
107), amelynek köszönhetően lehe-
tőség nyílik a gyors és hiteles tájékoz-
tatásra a városban, arról nem is be-
szélve, hogy kifelé is megmutat-
hatjuk, mire képesek a helyi
szervezetek, mitől működnek közös-
ségeink, és milyen értékek születnek

helyben. Szigetszentmiklós után a
Csepel-sziget második legnagyobb te-
lepüléseként csatlakozott Sziget-
halom a Lakihegy Rádióhoz, ami a te-
lepülésről szóló hírek és műsorok
mennyiségében is jelentkezik majd.

A Lakiheg y Rádióban má-
justól minden nap hallható Szi-
gethalomról eg y hír, ami több
alkalommal szerepel az ún.
feles hírekben (ezek az óra 30-
kor jelentkező hírblokkok 6.30
és 18.30 között). A napi hír
ug yancsak meghallgatható a
naponta, 19.00-kor kezdődő
Sziget Krónikában, és elolvas-
ható a www.lakihegyradio.hu
weboldalon. 

Ezen kívül rendszeresen ké-
szülnek riportok is Szigetha-
lomról, melyeket heti két alka-
lommal hallgathatunk meg a La-
kiheg y Rádió reggeli és délutáni
műsoraiban, majd eg yben, ma-
gazinműsor formájában minden
hónap utolsó szerdáján a 19.07-
kor jelentkező SzigetSzeletben.
Ennek az adásnak az ismétlése
szombaton, 14.00-tól hallgatható
meg. Aki lemarad az élő mű-
sorról, az visszahallgathatja a
Rádió honlapján található
hangos archívumban. A Laki-
heg y Rádióval bárki kapcso-
latba kerülhet akár e-mailben a
hiresek@lakihegyradio.hu

címen, akár telefonon a 06/20
95-95-107-es és 06/24 54-23-10-es
számon.

A Lakihegy Rádió aktív jelenléte
a településen lehetőséget biztosít
arra, hogy a döntések meghozata-
lával szinte egyidőben értesülhes-
sünk a változásokról.

A bővülő kommunikáció mellett
megújul a város lapja, a Szigethalmi
Híradó is. A képviselő-testület dön-
téseit mostantól nem csupán pon-
tokba szedve olvashatják, de a belső
oldalakon átfogó írások teszik ért-
hetőbbé a változásokat.

A Városi Szabadidőközpont prog-
ramjai mellett az egyházak is önálló
rovatot kapnak, s már ebben a lap-
számban megtalálhatják Olvasóink
a helyi tájékozódáshoz sokszor nél-
külözhetetlen közérdekű telefon-
számokat (lásd 15. oldal).

Mindig kiemelt figyelmet kapnak
majd a civil szervezetek, amelyek
programjairól igyekszünk fotókkal
együtt beszámolni, rendezvényeikre
pedig még időben felhívni a lakosság
figyelmét. A Lakihegy Rádióval kötött
megállapodásnak köszönhetően
ezentúl csaknem valamennyi városi
eseményen jelen lesz a sajtó, így leg-
feljebb csak az oldalszám szabhat ha-
tárt a képes beszámolóknak.

Merthogy a jövőben kiszámít-
ható terjedelemben (16. oldal) és
könnyebben forgatható, A/4-es

formátumban veheti kezébe la-
punkat a Tisztelt Olvasó. A képvi-
selő-testület döntésének köszön-
hetően pedig évente csaknem 3,5
millió forinttal kerül kevesebbe
az újság előállítása, mint eddig.

Felelős szerkesztőként mindig
arra fogok törekedni, hogy a szemé-
lyeskedő hangvételű írások helyett
a közösséget építő cikkek kapjanak
helyet a lapban. A Híradó minden-
fajta véleménynek teret kíván adni,
de sohasem fogja szem elől tévesz-
teni a célt, hogy ne az üzengetés,
hanem a valódi tájékoztatás fóruma
legyen. Faliújságszerű lap helyett jól
szerkesztett, valóban a lakosság igé-
nyeire, érdeklődésére fókuszáló új-
ságot szeretnék minden hónapban
az Önök kezébe letenni.

Annak érdekében, hogy a Híradó
mindannyiunk lapja lehessen, kö-
szönettel várom észrevételeiket, vé-
leményüket, építő szándékú kri-
tikájukat a hirado@gmail.hu
e-mail címen. Ugyanide várom írá-
saikat is, ha fel kívánják hívni olva-
sótársaik figyelmét valamilyen
programra, eseményre vagy közér-
deklődésre számot tartó témára.

Szerkesszük együtt a Szigethalmi
Híradót, s forgassák jó szívvel min -
den hónapban.

Tisztelettel: 
dr. Szilvay Balázs
felelős szerkesztő
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Megújult a városi kommunikáció
A képviselő-testület április 21-ei ülésen döntött arról, hogy a Szigethalmi Híradó készí-
tésével új céget, és személyemben új főszerkesztőt bíz meg. Pontosabban felelős szer-
kesztőt. Az új megjelölés itt és most nem nyelvtani különbséget jelent, hanem frappáns
kifejezése annak, ahogy a testület gondolkodik a városi újságról, s annak mindenkori
szerkesztőjéről. Felelősséget vállalni valamiért ugyanis jóval több, mint egyszerűen csak
irányítani azt. A felelősség az a fogalom, amiről talán a legkevesebbet hallhattunk a
rendszerváltozás utáni Magyarországon, s ami nélkül nem csak országot vezetni, de
helyi közösséget építeni sem lehet.

Lakihegy Rádió
Helyben vagyunk,
Szigethalmon is!
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egyéni vállalkozók, gazdasági
társaságok figyelmébe

Tájékoztatjuk Önöket, hog y a 2010. évi helyi
iparűzési adóbevallások benyújtási határideje
2011. május 31. 

A bevallás benyújtásának elmulasztása bírságot
von maga után, amely magánszemély vállalkozók
esetében 200.000 Ft-ig, gazdasági társaságok ese-
tében 500.000 Ft-ig is terjedhet!

Az elektronikusan kitölthető adónyomtatványok
a következő helyről tölthetőek le: www.sziget-
halom.hu, elérési útvonal: Polgármesteri Hivatal –
Pénzügyi Iroda – Letölthető nyomtatványok

Köszönettel: 
Polgármesteri Hivatal Adócsoport

2008. február 1-jétől hatályos Szigethalom
Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2007. (X.31.) Kt. rendelete, amely szerint
minden hangosító berendezés (hangszóró,
vagy más műsorforrás, élőzene és műsor szol-
gáltatására alkalmas eszköz, berendezés) te-
lepítése, működtetése engedélyköteles,
melynek hiányában a tevékenység NEM vé-
gezhető.

A vendéglátóhely tulajdonosa, üzemelte-
tője köteles:
• engedély iránti kérelmet benyújtani a kör-

nyezetvédelmi hatósági jogkört ellátó jegy-
zőnek a hangosító berendezés üzembe
helyezését, a tevékenység megkezdését
megelőző 30 napon belül,

• a már működő hangosító berendezések
további üzemeltetéséhez beszerezni az enge-
délyt, melyet a rendelet hatályba lépését kö-
vető 90 napon belül kell megkérni,

• a jegyzőhöz beadott kérelemhez akusz-
tikai, zajvédelmi szakvéleményt csa-
tolni, mellyel igazolni tudja az érvényes zaj-
terhelési határérték teljesülését,

• az engedély kiadása után bármely olyan
változást, amely az engedélyben szereplő
zajkibocsátási határérték túllépését
eredményezi, 30 napon belül bejelenteni
a jegyzőnek.

Amennyiben a fentieknek a vendéglátó-
hely üzemeltetője, tulajdonosa nem tesz
eleget, a hangosító berendezés további
üzemeltetését a jegyző megtiltja.

legfeljebb három napig tartó
zenés vagy egyéb módon zajos
rendezvények engedélyezése 
A jegyző különösen indokolt esetben a tevé-

kenységet szervező kérelmére hozzájárulhat a
zajterhelési határérték túllépéséhez az alábbiak
szerint:

• a nappali időszakban legfeljebb 4 óra idő-
tartamban és legfeljebb 10 dB;

• az éjszakai időszakban legfeljebb 2 óra idő-
tartamban (22.00 és 24.00 között) legfeljebb
10 dB határérték-túllépés engedélyezhető.

egyéb zajkeltő berendezésekkel
kapcsolatos szabályok

A város belterületén tilos:
akár emberi hanggal, akár hangszerrel vagy más
technikai és egyéb eszközzel történő, a köznyu-
galmat és a közcsendet sértő zaj okozása (pl.:
parkoló autóban tartósan, nagy hangerővel
híradástechnikai berendezés működtetése, a
vendéglátóhelyeken az érkező és távozó ven-
dégek által okozott zaj stb.);
erős zajjal járó ipari, kisipari tevékenység; zajt
keltő munkák (pl.: fűnyírógép, kapálógép, be-
tonkeverő, fűrészgép stb.) végzése munkana-
pokon 22.00 és 7.00 között, szombat-va-
sárnap és ünnepnapokon május 1-jétől
szeptember 30-áig 20.00 és 7.00 között, ok-
tóber 1-jétől április 30-áig 16.00 és 9.00 kö-
zött.”

Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
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Felhívjuk minden vendéglátóhelyet
üzemeltető figyelmét

TüdőSzűRéS!
Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy Szigethalmon
tüdőszűrést tartunk, amely alkalmas a betegségek
időbeni felismerésére, hiszen panasz nélkül is le-
hetünk betegek.

A vizsgálat helye:
Szent István Általános Iskola

József Attila utca 47.

Ideje: 2011. június 3 – 29.

Napok: kedd, csütörtök,
péntek: 8:00 – 14:00

hétfő, szerda: 12:00 – 18:00
Megjelenéskor a személyi igazolványt, a TB-kártyát
valamint az előző évben kapott tüdőszűrő-igazolást
hozza magával.
Kérjük, aki 1 éven belül volt tüdőszűrésen, az arról
szóló igazolást (személyesen vagy családtagjai által)
szíveskedjék a tüdőszűrés helyén bemutatni!

Polgármesteri Hivatal

Zöldhulladék-elszállítás:

Minden hónap utolsó péntekén
reggel 8.00-tól 18.00-ig a régi ÉG-
SZÖV területén kihelyezett konté-
nerbe lehet beletenni a zöldhulla-
dékot díjmentesen. A konténerbe
csak zöldhulladékot lehet elhe-
lyezni, tehát a zsákokból ki kell
önteni a konténerbe. A többi
napon a területre zöldhulladék és
bármilyen más jellegű hulladék el-
helyezése tilos! 

Tököl, Ráckevei út 0187/4 szám
alatt létesült egy komposztáló, ahol

lehetőség nyílik a zöldhulladék
elhelyezésére (ellenszolgáltatás
fejében) a lakosok részére, min -
den pénteken 15.00-tól 18.00-ig
(www.folegkert.hu).

Parlagfű elleni védekezés:

Mindenkinek kötelessége elvé-
gezni a parlagfű és egyéb gyomnö-
vények irtását ingatlanának terü-
letén, valamint az ingatlan előtt leg-
feljebb 2m széles sávban. A
tulajdonos vagy a földhasználó kö-
teles az adott év június 30. nap-

jáig az ingatlanon a parlagfű virág-
bimbójának kialakulását megaka-
dályozni, és ezt követően ezt az ál-
lapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani.

Szigethalom Város Önkormányzat
Képviselő-testülete által hozott ren-
deletek szabályozzák az alábbiakat:

ebtartás:

Az eb tulajdonosának olyan ke-
rítéssel kell ellátnia ingatlanát,
hogy az eb ne tudjon kijutni illetve
kiharapni. Bekerítetlen ingat-
lanon ebet tartani tilos! Az ebtar-
tónak kötelessége gondoskodnia
arról, hogy az eb a tartási helyét, il-
letve az ingatlan határait vagy a

lakás területét önállóan ne hagy-
hassa el, onnan a ki- és bejáráskor
felügyelet nélkül kijutni ne tudjon.

Avar és kerti hulladék 
megsemmisítése:

Avart és kerti hulladékot csak ki-
alakított tűzrakó helyen és telken
belül szabad égetni úgy, hogy az az
emberi egészséget és a környezetet
ne károsítsa, és az égetés hősugár-
zása kárt ne okozzon. A z égetés
minden héten, pénteken 15.00
és 20.00 között történhet,
amennyiben az időjárási viszonyok
(szélcsend, 35 0C alatti hőmér-
séklet) azt lehetővé teszik.

Polgármesteri Hivatal

Z ö l d  H í r e k
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SZünetelő
gáZSZolgáltAtáS

A FGSz Földgázszállító
zrt. a szállítóvezetékeken
karbantartási munkála-
tokat fog végezni, ezért
Szigethalmon 2011. jú-
nius 1-jén 8 órától 2011.
június 2-a 10 óráig a gáz-
szolgáltatás szünetel.
Kérjük ügyfeleinket,
hogy a gázszünet ideje
alatt a gáz főcsapokat
tartsák zárt állapotban.
A gázszünettel kapcso-
latban további felvilágosí-
tást kaphatnak a

06/24 525-902
vagy a

06/24 525-906-os
telefonszámon.
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Válasz Kovács Gyula nyílt levelére

ASzigethalmi Híradó áprilisi számában a lap akkori szerkesztője írást je-
lentetett meg Kovács Gyula tollából. A nyílt levél személyeskedő vitát
nyitott Deák Gáborral, a Szigethalmi Lokálpatrióták elnökével. A mostani

válaszlevél megjelentetésére sajtóetikai szabályok köteleznek, hiszen a sze-
mélyében „megtámadott” felet megilleti a reagálás lehetősége. A Híradó fe-
lelős szerkesztőjeként azonban a jövőben arra fogok törekedni, hogy újságunk
ne a torzsalkodás és az egyéni sérelmek színtere legyen, hanem a valós és
közérdekű tájékoztatás eszköze. Ezért a személyeskedő hangvételű írásoknak
a Híradó a jövőben nem kíván teret biztosítani; a közérdeken kívül álló és a közösségi összetar-
tozást gyengítő tartalmak megjelentetésére a szerzőknek más fórumot kell keresniük. 

dr. Szilvay Balázs felelős szerkesztő

Szigethalom területéről márciusban nyolc betöréses lopást jelentettek
felénk. Ebből eg y hónapokkal ezelőtt is történhetett, mivel az elkövetés
időpontjának esetleges kezdőpontját még a múlt évben határozta meg a
sértett (közel öt hónapban határolható be íg y az elkövetés ideje). Nég y
esemény az esti órákban történt, míg a többi az éjszakai időszakra esett.
Nég y alkalommal az ajtón, eg y esetben az ablakon keresztül jutottak be
az elkövetők. Sajnos eg yszer a nyitott ablakon, eg y alkalommal pedig a
besurranás módszerével. Eg y ízben a bejárati ajtó megtalált kulcsával ju-
tottak az értékekhez. A bejelentett károk nag ysága 6.180.000 Ft. A legki-
sebb kár 40.000, míg a legnag yobb 4.300.000 Ft. Nég y bűncselekmény a
Fiumei úton történt, de volt eg y-eg y a Szabadkai, a dunasor, a Nyúl, vala-
mint az Árpád fejedelem utcában is. 

Amennyiben a tulajdonosok a megelőzés érdekében mindent meg-
tesznek, még akkor is megtörténhet a behatolás, ha az elkövetők azt a házat
szemelték ki, és kellően fel vannak készülve eg y esetleges több védelmi
körrel felszerelt családi ház illegális meglátogatására. A fenti példák mu-
tatják, hog y sok esetben a legelemibb dolgokat sem tesszük meg az érté-
keink védelme érdekében. (Már most, az igazán jó idő beállta előtt volt nyi-
tott ablakon keresztüli behatolás.) Kérünk mindenkit, hog y amennyire le-
hetősége engedi, nehezítse meg az elkövetők dolgát, mert akkor vag y nem
azt a házat választják, vag y nag yobb a hibázási, lebukási esélyük a rossz
úton járóknak

A z előző hónapok kedvező baleseti statisztikája sajnos már nem folyta-
tódott. A város területéről hat balesetet jelentettek, amelyből kettő személyi
sérüléses volt. A két balesetben hárman sérültek meg könnyebben. Eg y 16
éves segéd-motorkerékpárvezető a Mű úton haladt az esti órákban a Hév

átjáró felé, és balra nag yívben eg y ingatlanhoz fordult volna be, de nem
adott elsőbbséget a vele szemben eg yenesen közlekedő személygépko-
csinak, és összeütköztek. A segéd-motorkerékpár vezetője megsérült. 

Eg y 56 éves férfi a késő esti órákban személygépkocsijával a Nyár
utcán haladt a Nefelejcs utca felé, és a kereszteződésben nem adott el-
sőbbséget a neki balról jobbra haladó gépjárműnek, és ug yancsak össze-
ütköztek. A vétlen autó két utasa – melyből az eg yik eg y csecsemő volt –
könnyebben megsérült.

Mindkét baleset súlyosabb következményekkel is járhatott volna, de a
szerencsének köszönhetően ez nem következett be. Fig yelmesebb közle-
kedéssel a balesetek megelőzhetőek lettek volna.

A nég y, anyagi kárral járó balesetnél - melyből három kanyarodás
közben történt - a fig yelmetlenség volt a fő okozó. Eg y esetben a Mű úton
ütköztek össze autók, eg y alkalommal pedig a Kossuth Lajos utcában há-
tulról ment neki a balra kikanyarodó járműnek a másik autó. Eg y szeren-
csés baleset történt a Kolozsvári és Petőfi út kereszteződésében, ahol a Ko-
lozsvári utcában haladó személygépkocsi balra nag yívben szeretett volna
kikanyarodni, de nem adott elsőbbséget a Petőfi utcán neki balról jobbra
tartó személyautónak, és összeütköztek. A balesetet okozó Opel Corsa sze-
mélygépkocsi a Hév síneken állt meg. Szerencsére személyi sérülés nem
történt, az anyagi kár ug yanakkor jelentős.

Eg y esetben ismeretlen elkövető a Hév átjáró sorompóját rongálta meg. 
Továbbra is kérjük, vezessenek óvatosan. Vezetés közben fig yelmüket

ne engedjék elterelni a vezetésről. Induljanak el időben, ne váljanak ide-
gessé, agresszívvá, ha eg y hosszabb kocsisor áll Önök előtt. A kanyarodás
minden irányban, de főleg balra nag yon veszélyes, ezért csak akkor hajtsák
végre, ha minden feltétel adott. Higg yék el, előbb utóbb elfog ynak az
autók, vag y kiengedi Önöket eg y autós társ, aki fig yel a környezetére. 

Fig yeljenek, és balesetmentesen közlekedjenek!
Szigetszentmiklosi Rendőrkapitányság

Rendőrségi tájékoztató

A z alábbiakban deák Gábor
válaszlevelét olvashatják:

„Gyula! A lokálpatriotizmus nem
egy párt vagy egy személy támogatá-
sából áll, hanem a városunk és annak
közösségének érdekképviseletéből.

Én nem a polgármester úr feltétlen
támogatására (mint egy szavazógép)
tettem esküt, hanem városunk és a la-
kosság érdekeinek képviseletére; nem
a polgármester úr ellen, hanem Sziget-
halomért és a szigethalmi lakosokért
szavazok. Azért szavaztam az ún. vá-
rosközpont projekt ellen, mert ez a
terv csak a kultúrház bővítéséből és
parkosításból állt (több mint egymil-

liárd Ft.), és nem funkcionált volna
igazi városközpontként. A váro-
sunknak már így is tetemes adóssága
van, úgy gondolom, ezt nem lenne cél-
szerű tovább növelni. A lakosság igé-
nyeinek meg felelően a Mű út fejlesz-
tésére, a járdaprogram és közvilágítás
előtérbe helyezésére adtam a támoga-
tásomat, mivel fontosabbnak érzem a
kultúrház bővítésénél. Azért sza-
vaztam a kultúrház és a szabadidő-
központ létszámcsökkentése mellett
(városunk érdekeinek figyelembevéte-
lével), mert az aktuális gazdasági
helyzetnek meg felelően racionális
döntést kellett hozni. Ez nem az intéz-
mények leépítését jelenti, hanem azt,

hogy gazdaságosabban kell üzemel-
tetni azokat. 

A lokálpatriotizmus nagyon fontos,
ezért alapítottam meg a Szigethalmi
Lokálpatrióták Egyesületét. Sokáig
szeretnék dolgozni városunkért,
annak ellenére is, ha ez egyeseknek
nem tetszik, és mindent megtesznek
azért, hogy a másik lejáratásával po-
zíciókat szerezzenek.

A közgyűlést minden évben meg-
tartjuk és belenézhetsz a szemembe,
ha a szégyenérzeted nem gátol ebben.
Én belenézek mindenkinek a szemébe,
a tiedébe is. 

Üdvözlettel:
Deák Gábor.”
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A szakadó eső ellenére azonban már reggel
9 órakor lelkes csapatok gyülekeztek a Botond!
Hajsza! Rajta! váltófutás nevezési pontjánál. Az
első osztályostól egészen a senior korcsoportig,
mindenki részt vehetett a versenyen. A terület
feltérképezése után mindenki elkönyvelte ma-
gában, hogy itt nagy esések várnak rájuk. Ez
szerencsére nem így történt. A biztonság érde-
kében volt olyan versenyző, aki a füvön futott,
de voltak bátrabbak, akik az eséstől nem félve,
megpróbálkoztak a sártengerrel. 

A szurkolók nem csak lelkesen, de hangosan
is buzdították a csapatokat a kitartásra. A ver-
senyzők hősiesen rótták a köröket, melynek
nem maradt el a díjazása sem. Délután 3 órakor
az első három csapat átvehette jól megérdemelt
jutalmát. A futást követően következtek a kö-
zépkori hangulatot idéző Hétpróbás őstusa csa-
patversenyei, ahol szintén az esővel szembe-
szálló, rendíthetetlen csapatok mérték össze
ügyességüket. Az első három legjobb ered-
ményt elért csapat juthatott végül a döntőbe,
ahol az ötletes fantázianevekkel ellátott kihí-
vások vártak rájuk.

Az elején úgy tűnt, az egyik csapat nagyon el-
húzott a többitől. Ám a küzdőszellem dolgozott
a harcosokban, így nem csak ők, de a szurko-
lótáborok sem adták fel a küzdelmet, akik hang-
jukat nem kímélve ösztönözték a csapatokat.
Így a késő délutáni órákban az őstusa harcosai
is méltán lehettek büszkék magukra, hiszen
„állták a sarat”. Az eredményhirdetés után ők
is kiérdemelték jutalmukat.

A Malomkő és Nyúlcipő verseny azokat a vál-
lalkozó szellemű hölgyeket és urakat várta, akik
nem csak fekve nyomnak kiválóan, de még
futni is tudnak. Sem az érdeklődés, sem a díjak
nem maradhattak el ebben a versenyszámban
sem. A szervezők az apróságokról sem feled-
keztek meg, hiszen a Nép stramm lurkó verse-
nyen a kicsik is kipróbálhatták a „középkori
sportágakat”. 

Természetesen a majális nem csak a harcról,
a versenyről szólt, hanem a vidámságról, a
táncról és a nevetésről is. Délelőtt a Görömbő
Kompánia vidította fel a kicsiket és nagyokat
egyaránt. Táncos mesejátékuk mosolyt csalt a
látogatók arcára. Ezt a „feladatot” délután az
Óriásbábosok folytatták, akik előadták rekesz -
izmot nem kímélő „fenevadakkal” megfűszere-
zett műsorukat.  

Az egész napos programok között mindenki
megtalálhatta a kedvére valót. A Lakoma-
csarnok állandó kiállítását bárki megtekint-
hette, aki az eső elől „menekült”. Az állatsimo-
gató a lurkók egyik kedvenc állomása volt az
anyagkészítés mellett. Akik nem indultak verse-
nyen, de szerették volna kipróbálni a korhű esz-
közöket, itt azt is megtehették.

A civil szervezetek is aktívan részt vettek a
majálison. A Nyugdíjasok Baráti Köre erőt adó
gulyáslevessel, míg a Vidám Nyugdíjasok Klubja
kedvcsináló palacsintával várta a sporttól meg-
éhezőket, vagy az éppen arra járókat. A majális
területén több büfé is működött, így a látogatók
nem szenvedtek hiányt semmiben.

Délutánra még az eső is elállt, így a dagonyán
kívül semmi sem állhatott az érdeklődők út-
jába. Bár a napsütés idén elmaradt, a jókedv és
a nevetés nem. Aki a fent említetteket nem
hiszi, járjon utána!  

Szilvay Balázs
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Borús idő, derűs hangulat
A BOTONDOLó MAjÁLISnak idén is a középkort hűen idéző, egyre
bővülő Emese Park adott otthont. Sajnos az idő nem volt kegyes
a résztvevőkhöz, így a majális szervezőinek egyik legnagyobb ré-
málma vált valóra – majdnem.

Nyugdíjasok Baráti Köre

Vidám nyugdíjasok
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Avállalkozás üzeme Szigetha-
lomra 2002-ben települt. Az
1100 m2-en fekvő üzem a

környékbeli lakosoknak ad megél-
hetést és friss kenyeret, zsömlét va-
lamint finom, friss pékárut. Napja-
inkra a térség egyik meghatározó sü-
tőipari vállalkozásává nőtte ki ma gát.
Jelenleg közel 300 féle terméket
gyárt (csak kenyérféléből közel 70
félét készít), így kívánja a felmerült
igényeket a lehető legszélesebb ter-
mékválasztékkal kielégíteni.

Az elmúlt 75 év alatt sok
minden változott a cég életében,
de a minőségi pékáru gyártása
iránti elkötelezettség változatlan
maradt. Innen származik a mai
napig ismert mondás: „Három
igaz szó, Gere kenyér jó”. 2007-
ben bevezetésre került az IFS (In-
ternational Food Standard) minő-
ségbiztosítási rendszer, melyet
évente felülvizsgál az erre jogosult
szerv (TÜV ). Az IFS rendszer ga-
rantálja a folyamatos, ellenőrzött
minőséget. A folyamatos minőség
biztosítása érdekében munkatárs
csak jól képzett, hozzáértő, becsü-
letes és lelkiismeretes szakember
lehet. A Gere Pékség környezettu-
datos gazdálkodásra törekszik,
ezért 2010-től bevezette a sze-
lektív hulladékgyűjtést és a kör-
nyezetbarát zacskók alkalmazását,
amely intézkedések tovább erősí-
tették a Gere Pékség tevékenysé-
gének környezetbaráttá tételét.

A Gere Pékség a város és a
térség számos kulturális rendezvé-
nyét támogatja (Húsvéti kézműves
foglalkozás, Múzeumok majálisa,
Szüreti felvonulás, Márton napi és
Adventi kézműves foglalkozás
stb.). Támogatja a szigethalmi sze-
métgyűjtési akciókat.

A Gere Pékség 2009-től számos
rangos díjat nyert termékeivel.
2009-ben elnyerte a Premium
Hungaricum védjegyet az Alföldi
kenyérrel és a Finom fonott ka-
láccsal, idén a Békebeli vajas kifli,
a Kárpát kenyér és a Csülkös ke-
nyér nyerte el ezt a rangos elisme-
rést. A tavasszal Marosvásárhelyen
megrendezett nemzetközi kenyér-
versenyen ért el második helye-
zést a 75. évforduló alkalmából ké-

szített Debreczeni krumplis
komlós kenyerével, kiérdemelve
ezzel a szakma – és remélhetőleg
a későbbiekben a vásárlók – elis-
merését, ezzel is öregbítve a
pékség és Szigetszentmiklós hír-
nevét. A termék már kapható min-
taboltjaiban.

A jubileumi kenyér hosszú
érésű kovászolással, főtt krump-
lival és forrázott komlóvirág le-
vének hozzáadásával készülő ha-

gyományos magyar termék. A
komló bizonyítottan nyugtató ha-
tású, továbbá segít az idegi ere-
detű gyomor- és hasmenéses pa-
naszok megelőzésében is. A
termék eltarthatóságának hosszú
idejét a kovászolás során kelet-
kező savas erjedés biztosítja, hoz-
záadott tartósítószert és adalék-
anyagot nem tartalmaz! A Gere
Pékség másik büszkesége az általa
gyártott Kárpát kenyér, amely idén
nyerte el a Premium Hungaricum
védjegyet. Ezt az elismerést kizá-
rólag a Gere Pékségben készített
Kárpát kenyerek érdemelték ki. 

A Kárpát kenyér 16 órás érésű
kovász hozzáadásával készülő kü-
lönleges minőségű termék, melyet
igényes szalag ölel át, és rajta a
termék neve ősi magyar rovás-
írással is fel van tűntetve. 

A vállalkozás így teremtette meg
azt az erős alapot, amelyre építeni
kívánja jövőjét.

Kiemelt fontosságú számára a
helyi kulturális és hagyományőrző
rendezvények támogatása, mely -
ben ezután is jelentős szerepet
kíván vállalni.

9

75 éves a Gere Pékség
A kenyér az emberiség legősibb tápláléka. jelen-
tése szimbolikus értelmezést is kap, hiszen a Bib-
liában a kenyér jézus testét jelképezi. A pékmes-
tereket mindig elismerés övezte, mert az emberek
mindennapi kenyerét biztosítani megtisztelő fel-
adat volt. Ennek a kiemelt feladatnak kívánt eleget
tenni id. Gere István, amikor pékséget alapított
1936-ban azzal a céllal, hogy a szigetszentmiklósi
lakosokat ellássa finom, jó minőségű kenyérrel,
kiflivel, zsömlével és péksüteménnyel. A mára
harmadik generációssá vált családi vállalkozást
alapítása óta dinamikus fejlődés jellemzi. 

Nyitva tartás:
Hétfő – Péntek 5 – 20 óráig

Szombat 5 – 13 óráig,  Vasárnap zárva

A Gere Pékség  mintaboltja
Szigethalmon, Fiumei u. 88.

Kárpát kenyér
Debreczeni

krumplis komlós kenyér

75 éves a Gere Pékség
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Családi Nap
A Négyszínvirág Óvoda Családi Napot szervez
a Kék Óvodában. Szeretettel várunk minden ki-
kapcsolódni vágyó családot.

Programjaink:
• Madzag Bábszínház előadása: Ábelesz-Hóbe-

lesz vásári komédia szicíliai marionettekkel.
• Kézműves foglalkozások • KRESZ park 

A rendezvény időpontja:
2011. június 18. (szombat) 15-18 óráig.

Családi jegyek kaphatók, áruk 500Ft/család.

A Négyszínvirág Óvoda dolgozói 

A Szigethalmi óvodásokért Alapítvány
ezúton kéri az Önök segítségét, hogy 780 kis óvodás juthasson ud-
vari fejlesztő játékokhoz. 
Az elmúlt években a felajánlott 1%-okból valamennyi tagóvodánk
udvara gazdagodott ilyen játékokkal a gyermekek nagy-nagy örö-
mére. 
Bizonyára sokat hallják, hogy mennyire meghatározó a gyerekek
életében az első, az „alapozó” színtér, az óvoda szerepe.
FOGJUNK ÖSSZE! Segítsenek nekünk, hogy okosan, sok-sok él-
ményt átélve teljenek az óvodás évek! 

Adószám: 18687738-1-13
Az ovisok nevében: 

Zoltay Árpádné
a Szigethalmi óvodásokért Alapítvány Kuratóriumi elnöke
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Aműsorban szinte minden művészeti ág megjelent. Az
alsó tagozatos néptánccsoportunkhoz csatlakozott a
Sziget Néptánc Egyesület is, így először táncoltak

együtt kicsik és nagyok, ami mindenki számára katartikus él-
mény volt. Nem titkolt szándékunk, hogy gyermekeinkbe
elültessük népi hagyományainkat, és ezt a nemzeti kincset
vigyék tovább, majd adják át utódaiknak. A közös táncot di-
ákjaink szambája, és Vasasné Szloboda Ágnes operett és mu-
sical válogatásai követték.

Az igazi báli hangulatot a már említett Sziget Néptánc
Egyesület teremtette meg fergeteges, vidám műsorával. Az
est fénypontja mégis végzős diákjaink nyitótánca volt,
mellyel búcsúztak tanáraiktól, és kedveskedtek szü-
leiknek, akikkel a palotás után bécsi keringőt tán-
coltak. Ezután kezdődött a mulatság, ami hajnalig
tartott.

Ahhoz, hogy ez a rendezvény létrejöhessen, sok
helyi és környékbeli polgár összefogására volt
szükség. KÖSZÖNJÜK: a Szülői Munkaközösség tag-
jainak, az iskolába járó gyermekek szüleinek, Farkas
Pálnénak, iskolánk nyugalmazott pedagógusának,
Somodi Gyulánénak, intézményünk nyugalmazott
pedagógusának és a Csigaház tulajdonosának,
Regényi Tibornénak, a Szép ÁBC tulajdo-
nosának, Kepes Jánosnak,
dr. Békássy Szabolcsnak,
Balogh Zoltánnak, a Ró-
zsakert söröző tulajdonosának,
Humenyik Jánosnénak, Bakosné
Till Györgyikének, a Gyermek-
láncfű Egyesületnek, Kul-
csár Sándornénak, az Egye-

sített Szociális Intézmény igazgatójának, a Sziget Néptánc
Egyesületnek, az iskola technikai és konyhai dolgozóinak,
Vasasné Szloboda Ágnesnek, Jassó Csabának, a fellépő tanu-
lóknak és az őket felkészítő pedagógusoknak. 

KÜLÖN KÖSZÖNJÜK: Fáki Lászlónak, Szigethalom pol-
gármesterének és Bóna Zoltán, dunavarsányi polgármes-
ternek, hogy részvételükkel megtisztelték rendezvényünket.

Tisztelt Szülők, Nagyszülők, Tisztelt Szigethalmi
Lakosok!

Iskolánkban működik a Szigethalmi Szent István Álta-
lános Iskola Fejlesztéséért Közalapítvány, melynek leg-

fontosabb céljai:
• Az iskolai oktatás tárgyi fel-

tételeinek javítása
• A Sajátos Nevelési Igényű

tanulók segítése
• Kiemelkedő tanulmányi

eredményt elérő tanulók
segítése és jutalmazása.

Kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-
ával támogassák Szigethalom gyer-
mekeit, hogy tudásukat és tehetsé-
güket a lehető legmagasabb szinten
bontakoztathassák ki.

Alapítványunk neve: Szigethalmi
Szent István Általános Iskola Fejlesz-
téséért Közalapítvány

Adószáma: 18687642-1-13
Támogatásukat köszönjük!

Simsik Zsuzsanna
kuratóriumi elnök

Iskolába hívogató programot szer-
veztünk két keddi délután azzal a
céllal, hogy a leendő első osztályos

tanulók és szüleik még a beiratkozás
előtt megismerkedjenek a majdani elsős
tanító nénikkel, „belekóstoljanak” a
rájuk váró iskolai életbe.

Tizenöt pedagógus, a gondnokunk,
a konyhán dolgozó és a takarító mun-
katársaink összefogásával sikeres, vidám
hangulatú órákat töltöttünk együtt a
hozzánk ellátogató családokkal.

Minden gyermek kéznyomokat ha-
gyott nekünk ajándékba, mi pedig gyűj-
tőlapon állatmatricákkal „igazoltuk” itt-
létüket.

Az iskolába készülő óvodások nagy
kitartással és nem lankadó érdeklő-
déssel készítettek ajándékot a kézműves

foglalkozáson, tanulságos bábjátékot
nézhettek meg, interaktív számítógépes
program résztvevői lehettek, megmutat-
hatták ügyes mozgásukat a játékos
sportfoglalkozáson, és megtekinthették
mindkét drámacsoportunk előadását.

Kedves gyerekek, örülünk, hogy
együtt lehettünk veletek! Szeretettel vá-
runk benneteket más alkalommal is! 

Kerekesné Nagy Julianna
igazgatóhelyettes

A Szigethalmi Gyermekek
Mosolyáért Alapítvány

beszámolója

A Pest Megyei Bíróság a Sziget-
halmi Gyermekek Mosolyáért Ala-
pítványt A/2812. számon nyilvántar-
tásba vette.

Az alapítvány székhelye:
2315 Szigethalom, Thököly u. 37.
Az alapítványt a Pest Megyei Bí-
róság 4.PK.A.62.812/1993/15. számú
határozatával 1998. január 1-jei ha-
tállyal kiemelten közhasznú alapít-
vánnyá nyilvánította.
A szervezet megalakításának céljai
között szerepel az iskola tanulóinak
számítógépes oktatása, a tanulók te-
hetséggondozása, táborozások, ki-
rándulások, sport- és egyéb foglal-
kozások támogatása, az iskola
nyelvi, zenei oktatásának fejlesztése.
Az alapítványnak főfoglalkozású
dolgozója nincs, a tevékenységét
segítők a munkájukat honorárium,
tiszteletdíj nélkül végzik.
A szervezet közhasznú tevékeny-
sége során 293.410 Ft bevételt ért el,
melyet magán- és jogi személyek
támogatásaiból, valamint kamatbe-
vételekből gyűjtött. Összes kiadása
225.342 Ft volt, melyet közhasznú
tevékenységeire használt fel.
A 2009. évben befolyt személyi jö-
vedelemadó 1%-ából származó be-
vételét, melynek összege:
478.295 Ft, alapítványi célokra
használta fel.
A 2010. évben befolyt 2009. évi sze-
mélyi jövedelemadó 1%-ából szár-
mazó bevételét, melynek összege:
352.346 Ft volt, azt elkülönítve,
2011-ben fogja felhasználni.
Az alapítványnak tevékenysége
során semmilyen adókötelezett-
sége nem keletkezett, így az adó-
hatóságok felé tartozása nincs.
Az elmúlt évek és a 2010-es esz-
tendő sikeres munkája alapján te-
vékenységét az alapítvány idén is
tovább kívánja folytatni.
Tanulóink nevében ezúton is kö-
szönjük, hogy támogatta adója 1%-
nak felajánlásával alapítványunkat.
Tisztelettel kérjük Önt és kedves
családját, baráti körét, hogy –
amennyiben úgy döntenek – le-
gyenek szívesek idén is támogatni
szervezetünket.

A kedvezményezett neve:
Szigethalmi Gyermekek
Mosolyáért Alapítvány

Alapítványunk adószáma:
18660544-1-13

Egyed jolán
kuratóriumi elnök

Beiratkozás előtt a gróf Széchenyi István általános Iskolában

Idén iskolánkban február 19-én került megrendezésre az immár ha-
gyománnyá vált Szent István bál. Tanulóink már hetekkel a rendezvény

előtt lelkesen készültek különféle kulturális bemutatókkal, melyekkel ked-
veskedtek szüleiknek, tanáraiknak és a meghívott vendégeknek.

Meghívó szülői értekezletre, gálára,
ballagásra, tanévzáróra

• A Gróf Széchenyi István Általános Iskolában 2011. május 16-án (hétfőn)
17 órakor összevont szülői értekezletet tartunk a leendő első osztá-
lyos tanulók szülei részére. 

• A GÁLA műsorunkat 2011. június 6-án (hétfőn) 17 órakor tartjuk.
• A ballagási ünnepély időpontja: 2011. június 10. (péntek) 17 óra.
• A tanévzáró ünnepély időpontja: 2011. június 20. (hétfő) de. 9 óra.

Mind a négy rendezvényünkre sok szeretettel várunk mindenkit. 
Igazgatóság

Szent István bál 2011.Szent István bál 2011.
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A felújítást az indokolta, hogy az említett szakaszok
már szinte járhatatlanok voltak a rengeteg kátyú miatt. A
Mátyás utcában például annyira kitüremkedett az útalap,
hogy elérte a gépjárművek alvázát, emiatt ezt a részt el is
kellett zárni a forgalom elől. A Dobó Katica utca is ka-

tasztrofális állapotban volt, amit kátyúzással már nem le-
hetett helyrehozni; itt is az útburkolat teljes cseréje volt
a megoldás.

A kivitelező AC11 minősítésű, melegen hengerelt asz-
falttal dolgozott, az útalapot pedig 30 cm mélyen ki is cse-

rélte. (A nagyobb szilárdság érdekében tömörített, darált
betonnal töltötte fel az alapot.) 

A kivitelezés teljes költsége bruttó 4.123.000 Ft,
melyből összesen 560 nm aszfaltréteg került felhordásra.

Forrás: www.lakihegyradio.hu
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Március elején a környékbeli civil
szervezetek, köztük a szigethalmi Élhető
Környezetünkért Egyesület, az Érd
Óváros Szent Mihály Alapítvány, az Érdi
Környezetvédő Egyesület, a Százhalom-
battai Környezetvédelmi Egyesület, a
Százhalombattai Faluvédő Egylet és a re-
pülőtér hatásterületén élő lakosok tilta-
kozó levelet juttattak el Szaló Péter ál-
lamtitkár-helyetteshez. Ebben leírták,
hogy egy ilyen sűrűn beépült területen
sok tízezer ember életkörülményeit
tenné tönkre a polgári repülőtér beindí-
tása. Míg más európai városban meg-
szüntetik az ennyire körbeépült légikikö-
tőket (mint például Berlin -Tempelhof és
München-Riem esetében), itt éppen for-
dítva, a szovjet megszállók légierejének
kivonulása után húsz évvel egy volt ka-
tonai kifutópályát felhasználva akarnak
polgári repülőteret létesíteni.

Halásztelek első házai oldalirányban
mindössze 350 méterre vannak a kifutópá-
lyától, Szigethalmon a gépek a 600 mé-
terre kezdődő házsoroknál szállnának le,
és a Duna túloldalán Érd és Százhalom-
batta felett húzatnák ki a motorokat emel-
kedésnél. A normális védőtávolságot
(hosszanti irányban 5, oldalirányban 1,5
km) lehetetlen betartani. Emlékezetes,
hogy a szentkirályszabadjai repteret Só-
lyom László köztársasági elnök közbenjá-
rására azért nem lehetett beindítani, mert
Balatonalmádi csendjét zavarták volna a
gépek. Tökölnél nagyságrenddel kisebb tá-
volságokról van szó! 

A repülési lobbi ki akarja erőszakolni a
reptérnyitást. A civil szervezetek szerint ezt
csak a magyar és európai környezetvé-
delmi törvények megsértésével tehetné
meg, megváltoztatva a légügyi törvényt és
a végrehajtási kormányrendeleteket oly
módon, hogy szinte nullára csökken az
emberek beleszólási lehetősége. A la-
kosság és a civil szervezetek mindeddig
hiába szerveztek 2008 januárjában ötszáz
fős tüntetést, gyűjtöttek tavalyelőtt több
mint hatezer aláírást, nyújtottak be petíci-
ókat a reptértulajdonos Demján Sán-
dornak, a köztársasági elnöknek, a környe-
zetvédelmi miniszternek és a miniszterel-
nöknek, felszólalásukra jobbára még
érdemi választ sem kaptak.

Szaló Péter államtitkár-helyettes a kör-
nyezetvédőknek március 10-én eljuttatott
válaszlevelében így fogalmazott: “A kor-
mányhatározatokkal, illetve Tököl város
településrendezési eszközeivel össz-
hangban a kiépített infrastruktúra hasz-
nosítása érdekében a BATrT (Budapesti
Agglomeráció Területrendezési Terv) tör-
vény módosítása tervezetében célsze-
rűnek tartjuk a Tököli repülőtér polgári
célú besorolásának szerepeltetését. ...Meg-
értem törekvésüket, hogy lakóterületük
terhelését mérsékeljék, de azok, akik a re-
pülőtér közelében vásároltak vagy épí-
tettek lakóházat, tudatában voltak a re-
pülőtér jelenlétének. Kedvezőbb az itt
élők számára a repülőtér polgári célú
hasznosítása, mint a korábbi nemzetközi
kereskedelmi célú besorolás, ez a környe-

zetet kevésbé terheli, ugyanakkor a tá-
gabb térség számára fejlődési lehetőséget
is biztosíthat. Kérem szíves megértésüket!”

A környezetvédők felháborodva fo-
gadták az államtitkár-helyettes levelét. A
halásztelki Szabó Sándor – aki a sziget-
halmi Élhető Környezetünkért Egyesület
alelnöke – a Jövő Nemzedékek Országgyű-
lési Biztosához fordult, petíciójához egy
sor környékbeli környezetvédő egyesület
csatlakozott. A levél kifejti, hogy a lakos-
ságnak a törvények által biztosított egész-
séges lakókörülményhez való jogai csor-
bulnak a 2001-ben bezárt, korábban há-
borús célokra, majd egy megszálló
hatalom igényeinek kielégítésére létesült
volt szovjet katonai repülőtér újranyitá-
sával. Véleménye szerint egy szűk gazda-
sági érdekcsoport haszonszerzési érdekei
nem írhatják felül az alkotmányban bizto-
sított egészséges életkörülményekhez való
alapjogot. Kéri az ombudsmant, vizsgálja
ki, hogy a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet
1.§ (2) pontjában foglalt környezeti vizsgá-
latok teljesültek-e a tököli volt szovjet ka-
tonai repülőteret érintő Tököl Város Tele-
pülésrendezési tervében, melyben Halász-
telek irányában egy tervezett párhuzamos
gurulóutat jelölnek, mely reptérfejlesztési
igénnyel létesül. Vizsgálják ki a Budapesti
Agglomeráció Területrendezési Terv 2010-
es módosítását, hogyan szerepelhet a vég-
legesített anyagban a törvénytervezet 1/2
számú melléklet 6. pontjában és a szerke-
zeti tervben a tököli nem nyilvános fel- és
leszállóhely reptér megjelölés, amikor az
eredetileg meghirdetett módosítás és
annak környezeti hatásvizsgálata egyáltalán
nem foglalkozik a területet érintő környe-
zeti változással. Végezetül kéri a környező
települések fölé kinyúló műrepülő légtér
kijelölésének a vizsgálatát is, mert azt a la-
kosság és az őket képviselő önkormány-
zatok megkeresése nélkül hozták létre.
Mindez ellenkezik az Aarhusi egyezmény
(a Magyarország által is aláírt európai kör-
nyezetvédelmi konvenció) előírásaival.
Nem lehet jogokat adni egy reptér megnyi-
tására a hatásterületen élő lakosság és az

önkormányzatok beavatkozási lehetősé-
gének kizárásával.

Völner Pálnak, a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium államtitkárának a február 28-án
a HírTV-ben elhangzott nyilatkozata sze-
rint “nyárra kell elkészülnie annak a lég-
ügyi stratégiának, amelynek része a ma-
gyarországi repülőterek jövője. El kell
dönteni, hogy hány kiemelt repülőtér
lesz, melyik térségnek van szüksége légi
közlekedési kapcsolatra. Ezek a repülő-
terek milyen konstrukcióban működ-
jenek, ki fejleszti, ki tartja fenn őket. Ez
egy átfogó koncepció lesz”.

Még nem dőlt el tehát semmi, ha eluta-
sítják a Tököl Airport Zrt. kérelmét, Halász-
telek határában 2011 júniusától végérvé-
nyesen megszűnik a repülés. Nyilvánvaló,
hogy óriási lobbiérdekek húzódnak a hát-
térben. A területre kiadták a 160 hektáros
Danubius Logisztikai és Ipari Park előzetes
környezetvédelmi engedélyét, amit az ÉKE
megfellebbezett, és az anyagban szereplő
megkérdőjelezhető adatok miatt kérte az
eljárás megismétlését. A logisztikai park
azért települne ide, mert kihasználná a
négyszeres modalitás (közúti, vízi, vasúti
és légi összeköttetés) lehetőségét. A ha-
talmas raktárváros, a megnövekedett ka-
mionforgalom önmagában is komoly kör-
nyezetterhelést okoz. A Magyar Logisztikai
Stratégia a távol-keleti cargo-Hub (légi el-
osztóközpont) szerepét szánja Magyaror-
szágnak, és ha egyszer a sűrűn körbeépült
tököli reptér nagygépek fogadásával üze-
melni kezd, különösen, ha a teherszállító
gépek fogadóállomásává válik, vége a kör-
nyék nyugalmának, és rohamosan elérték-
telenednek Halásztelek déli részének, Szi-
gethalom 80 százalékának, Érd óvárosának
és Százhalombatta Duna parti övezetének
ingatlanjai.

A környezetvédők a legvégsőkig el-
mennek, az Élhető Környezetünkért Egye-
sület pedig a környező civil szervezetekkel
és az önkormányzatokkal szükség esetén
Brüsszelhez fordul a repülőtér megnyitá-
sának megakadályozása céljából.

Holakovszky László

Júniusban eldôl, újraindítják vagy bezárják a tököli repülôteret

December 31-én megszűnt a tököli repülőtér nem nyilvános
fel- és leszállóhely státusza. Egy kormányrendelet szerint
június 30-áig más hazai leszállóhelyekkel együtt a Tököl

Airport Zrt.-nek kérvényeznie kell a repülőtérré minősítést, amit
még decemberben meg is tett. Az eljárásba ügyfélként bejelent-
kezett több civil szervezet és hatásterületi önkormányzat is. A la-
kosság és a civil környezetvédő szervezetek tiltakoznak, mert
szerintük egy ilyen sűrűn körbeépült területen nem lehet polgári
repülőteret nyitni. Március 10-én Szaló Péter belügyminiszteri ál-
lamtitkár-helyettes írt a környezetvédőknek válaszlevelet, amely
a Kormány részéről nem sok jót ígér.

Friss útburkolaton gurulhatunk május 4-étől a
Dobó Katica (Táncsics Mihály utca felöli vége)

és a Mátyás utcában (Piac utca és Gábor Áron
utca közötti szakasz), miután a Vianova 87 Zrt.
munkálatai révén összesen 112 méternyi útsza-
kasz újult meg. Dobó Katica utca Mátyás utca
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Június 4-én, a Városnapon
megrendezzük a hagyományos
Sündörgés „fedőnevű” futóver-
senyünket. Ahogy az elmúlt
években, most is lesz 4 féle táv,
úgyhogy az ovistól a profi atlé-
táig mindenki megtalálhatja az
ízlésének megfelelő távot. 

Mivel ezen a napon lesz a
szégyenletes trianoni békedik-
tátum 91. évfordulója, a leghosszabb táv 19,2 kilométere jelképes fő-
hajtása is a szigethalmi sportolóknak.

Szigethalom városának sportolói meghívást kaptak testvérváro-
sunk, Jaworzno idei futóversenyére. Úgy döntöttünk, hogy a 19,2 és
az 5 kilométeres táv győztesei képviselhetik majd városunkat Len-
gyelországban. (A kiutazás és a versenyzés költségeit Szigethalom
Önkormányzata és a Szigethalmi TE közösen vállalja.)

A rendezvényeinkről, a részletekről a www.szigethalmite.hu hon-
lapon vagy a 06/70 379-2928-as telefonszámon tájékozódhatnak!

Nád Béla

Tiszteletbeli elnök, Szigethalmi TE

13

„Nemzeti összetartozás napja” 
Szigethalom, 2011. június 4.

A trianoni békediktátum 91. évfordulójáról való méltó megemlékezés a nemzet
egészének ügye. A KDNP Szigethalmi Szervezetének kezdeményezésére helyi egyházi
és közéleti személyiségek részvételével megalakult a Szigethalom Trianon Emlékbi-
zottság.

A „Trianon Emlékhét” az emlékbizottság szervezésében, a városnapok keretében
kerül megrendezésre.

A Trianon Emlékhét programjai, helyszínei és időpontjai:
• Hazafias versek szavalóversenyének döntője 2011. június 1-jén 17 órakor a

Gróf Széchenyi István Általános Iskolában 
• Történelmi előadás Trianonról 2011. június 2-án 17 órai kezdettel a Városi

Szabadidőközpontban 
• Gyermekrajz kiállítás 2011. június 2-ától a Városi Szabadidőközpontban
• Virrasztás, imalánc – 2011. június 2-3. 
• Fáklyás felvonulás – 2011. június 3. 
• A Nemzeti összetartozás napján, 2011. június 4-én 10

órától emlékműsor a Szent István Általános
Iskolában, majd ezt követően 
o a Dísz téren az elcsatolt országrészeket szim-

bolizáló kopjafák felavatása, 
o koszorúk elhelyezése, 
o állófogadás, melyre szeretettel meghívjuk a

jelenlévőket. 

A rendezvénysorozattal hagyományt kívánunk teremteni, pro-
gramját évről évre bővíteni.
A Trianon Emlékhét sikeres megrendezése nemzedékek, társadalmi és civil szer -
vezetek összefogásával közadakozásból valósulhat meg.  

Minden pénzbeli segítséget, felajánlást az egyes programok megszervezéséhez ezért
szívesen fogadunk.
Felajánlásaikat a Szigethalmi Római Katolikus Egyházközségért Közhasznú Alapítvány
Polgári Takarékszövetkezetnél vezetett, 61200405-15012416 számú számlájára várjuk.
Igény esetén készpénz-befizetési utalványt tudunk biztosítani.

A közlemény rovatba kérjük feltüntetni a "Trianon emlékmű" megjelölést.

Amennyiben személyesen kívánja átadni adományát, várjuk hívását a 06/20 533-7070-es,
illetve a 06/20 265-4533-as telefonszámon, és kérésére felkeressük.

További részletek: www.kdnpszigethalom.com

Tóth Fanni – április 2.
Magos Noel – április 3.
Szûcs Kála – április 4.
Király Dániel – április 8.
Mihálovics Kinga – április 9.
Németi Ákos – április 9.
Szabó Léna – április 11.
Gönczi Vivien – április 14.
Kasza Márk – április 14.
Padányi Marcell – április 18.
Róka Tamás – április 19.
Csaba Levente – április 20.
Czomba Eszter – április 26.
Nádházi Gergô – április 27.

Koch Anita Krisztina
Kálmán Mónika

Kis Éva
Surányi Margit

Kovács Krisztina
Farkas Edina Mária

Németh Zsuzsanna Erzsébet
Farkas Anikó

Balogh Anita Éva
Dr. Pálmai Zsófia

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Fehér Gábor
Kárász Zoltán
Berki Dezsô
Szabó András Gábor
Gáspár Zoltán
Golcs József
Kalán Imre
Korcsmáros János
Pintér László
Kerezsi Lajos Zoltán

Április 30-áig Szigethalmon megkötött házasságok

Schnabel János
Tóth József
Kővári Gáborné

sz.: Berghoffer Éva
Nagy István
Piller Ernő Józsefné

sz.: Scholz Hedvig Ilona
Takács István
Gyebnár Mihály
Kocsis Zoltán János
Fekete János
Kohut Sándorné

sz.: Eperjesi Ilona
Fazekas Sándor József
Knapp Ottó
Tóth László
Hála Sándor Árpádné

sz.: Horváth Judit

Szuhi József
Nemes Jánosné

sz.: Wagner Irma
Göncz Erzsébet
Szabó Gábor
Weisinger Ferencné

sz.: Fias Mária
Lovrics István János
Láng Károly
Hornyák József Sándor
Horgos Kálmánné

sz.: Demeter Erzsébet
Böhm Jenő
Sohajda Jánosné

sz.: Bányász Etel
Vörös Istvánné

sz.: Szabó Emília Paula
Török Mihály

Április 20-áig anyakönyvezett halálesetek

Áprilisi születésû gyermekek névsora

Városnapi Sündörgés
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Április 13-án került sor két szépkorú lakónk, Várhelyi
Antalné, Kati néni és Tamási Sándorné, Ilonka néni hivatalos
köszöntésére 90. születésnapjuk alkalmából. A Kormány

döntésének értelmében az idős polgárok megbecsülése és tisz-
telete jeleként a magas kort, 90., 95. valamint 100. életévüket
megért honfitársaink köszöntését anyagi megbecsülés is kíséri.
Ennek keretében az ünnepelteket Fáki László polgármester sze-
mélyesen köszöntötte, s adta át a Kormány emléklapját Orbán
Viktor miniszterelnök aláírásával.

A két szülina-
post hozzátar-
tozóik, az intéz-
mény vezetése
valamint lakó-
társaik is kö-
szöntötték.

Végül közö -
sen fogyasz-
tották el a szü-
letésnapi tortát,
és koccintottak
egészségükre.

Egy igazi lokálpatrióta 

Május 4-én Fáki
László polgármester
és Dubniczky Ildikó
aljegyző felköszön-
tötte 90. születés-
napja alkalmából
Marlyn Péterné,
Terike nénit is, aki
1942 óta él Sziget-
halmon. Évtizedeken
át volt tanácstag, és
nagyon sokszor ki-
vette részét a társa-
dalmi munkákból. 

A nagyon szerény
körülmények között
élő Terike néni boldogan fogadta köszöntőit, és vidáman mesélte
Szigethalom régi történéseit.                                

Szilvay Balázs

Az ESZI Fogyatékosok Nappali Intézetében az egyik legfontosabb
célkitűzésnek a mozgás megszerettetését tekintjük. Heti három
alkalommal csoportos gyógytornát és általános átmozgató tornát

tartunk mozgásos játékokkal színesítve, amelyek már önmagukban is
örömet szereznek, és közösségfejlesztő hatással is bírnak. Továbbá heti
2 alkalommal relaxációt tartunk, melynek célja a békesség, a belső
egyensúly elérése.

Több gondo-
zottunk verseny-
szerűen boccia -
zik, amely labda-
játékot az Intézet
többi tagjával is
megkedveltet -
tünk. A boccia az
izomkontroll és a
pontosság játéka,
nagyfokú kon-

centrációt igényel, és csak központi idegrendszeri sérültek játszhatnak
egymással ebben a sportágban. Ezen kívül hetente egy alkalommal
Lovász Gábor 6. dan fokozatú kempo mester tart edzéseket a gondo-
zottak nagy örömére.

A kempo egy
modern harcmű-
vészeti stílus. Az
edzéseken a gon-
dozottak elsajá-
títhatják a kempo
harcmodorát, va-
lamint fegyelmet
és önuralmat ta-
nulnak. A mozgé-
kony mindenna-
pokban így meg-

ismerik képességeiket, a fizikai aktivitás örömét, és újabb sportágakat
fedeznek fel. 

Krizsán Nelli

Április elején alkalmunk volt elláto-
gatni a Városi Szabadidőköz-

pontba, a Fizika csodái interaktív kiál-
lításra. Gondozottaink érdekes fizikai
jelenségeket bemutató eszközöket és
kísérleteket próbálhattak ki, mint

például az ördöglakatot, a külön-
böző mágneses jelenségeket, de a
legnagyobb tetszést kétség kívül a
kaleidoszkóp aratta. Fogyatékosaink
egy igazán élménydús napot tud-
hattak maguk mögött. 

Április második he-
tében ismét megláto-
gatott bennünket a
Helytörténeti Múze-

umban tevékenykedő Ica és Barbi a
közelgő húsvéti ünnepre való tekin-
tettel. Gondozottaink örömmel fo-
gadták a készülődést. Mindenki
saját készítésű nyuszit formázhatott
kukoricacsuhéból, melyet barkával,

kisvirággal illetve dísztojással deko-
ráltak. Gondozottaink a nap végén
hazavitték az ajándékot, amely így
hozzájárult az otthoni ünnepi han-
gulathoz. 

Ezúton is köszönjük Ica és Barbi
lelkiismeretes, segítőkész munkáját!

Szabados Krisztina
gondozónő
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Szépkorúak köszöntése

áprilisi programok az Intézetben

Mozgékony mindennapok
a Fogyatékosok Nappali Intézetében

A mozgás életünk szerves része, minden tevékeny-
ségünk feltétele. Általánosságban elmondható, hogy
az egészséges és mozgásgazdag életmód hirdetése
és megvalósítása minden ember számára fontos,
így igaz ez a fogyatékos emberek esetében is. 

Boccia

Kempo
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Közérdekű telefonszámok
Polgármesteri Hivatal: 06/24 403-656
Orvosi ügyelet: 06/24 405-405 és 06/70 450-3124; 104
Egészségház, Védőnői Szolgálat: 06/24 403-654
Gyártelepi Rendelőintézet: 06/24 406-010

ELMŰ: 
Helyszín: Csepel Pláza • Levélcím: 1300 Bp., Pf. 151. 
Telefon: 06/40 38-38-38, Fax: 06/1 238-4452

TIGÁZ Zrt.
Szigetszentmiklósi kirendeltség
Levélcím: Szigetszentmiklós, Gyári u. 9. 
Telefon: 06/24 525-900
Hátralék ügyintézés: 06/24 525-907, Fax: 06/24 367-705

Szikő Kft. 
Ügyfélszolgálat:
Cím: 2315 Szigethalom, Móra Ferenc. u. 1.
Telefon: 06/24 514-860, Fax: 06/24 514-141
E-mail: sziko.kht@freemail.hu • Web: www.szikokft.hu
Nyitva tartás:
Hétfő: 8-18, Kedd: zárva, Szerda: 8-15.45
Csütörtök: zárva, Péntek: 8-12
Pénztári nyitva tartás ugyanezekben az időpontokban.
Hibabejelentés:
Cím: 2315 Szigethalom, Erdő u. 55.
06/24 655-255, 06/70 387-8297 (éjjel-nappal)

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
Telefon: 06/24 525-460-tól 466-ig KÖZPONT 
06/24 525-467 ÜGYELET

Tűzoltóság
06/24 525-300, 105

Szigethalmi Polgárőr Egyesület 
Elnök: Hetesi László 06/20 584-6284 
Szolgálatvezető: Polák János 06/20 218-7383

INTéZMéNyEK: 
Szivárvány Bölcsőde: 06/24 402-071
Négyszínvirág óvoda: 06/24 407-609
Szent István Általános Iskola: 06/24 407-608
Gróf Széchenyi István Általános Iskola: 06/24 400-621
Hegedűs Géza Városi Könyvtár: 06/24 514-810
Városi Szabadidőközpont: 06/24 889-229
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat:
06/70 334-8916, 06/70 339-8742
Egyesített Szociális Intézmény: 06/24 404-573
Segítő Mancs Alapítvány: 06/70 220-1862, 06/70 604-2715
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szeretettel várja azokat az ügyes kezű
asszonyokat és lányokat, akik szeretnek gobelinezni,

vagy szeretnének megtanulni.

Foglalkozás:

Minden szerdán 16-18 óráig
a Városi Szabadidőközpont Sárga termében!

Szigethalom, Sport utca 4.

www.rozsagobelin.hupont.hu
E-mail: rozsagobelin@freemail.hu

Tisztelt Olvasóink! Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk
1%-ával továbbra is támogassák a Hegedüs Géza Városi Könyvtár
tevékenységét!

Adószámunk: 1 6795028-1-13
A felajánlott összeget az építkezés folytatására fordítjuk. Köszönjük
támogatásukat!

Kedves Látogatóink!
Annak érdekében, hog y Önök mindig naprakész információhoz
juthassanak a Városi Szabadidőközpont programjait illetően, az
alábbi elérhetőségeken is tudnak tájékozódni: 

www.vszk.eu    •    info@vszk.eu    •    06/24 889-229

vag y személyesen nyitva tartási időben
(hétköznaponként 8 és 16 óra között).

Szigethalmi Híradó – ingyenes önkormányzati havilap  •  Felelős szerkesztő: dr. Szilvay Balázs  •  Tördelés: West-Graph Kft.  •  Nyomda: Ex-Kop Nyomdaipari Bt.
Cikkek leadása: hirado@gmail.hu

(A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen megjelenését. A szerkesztő a cikkeket rövidítheti, szerkesztheti úgy, hogy azok tartalma ne változzon.)
Lapzárta: minden hónap utolsó munkanapja.  •  Várható megjelenés: minden hónap 15-e.
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