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Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2018.(X.24.) RENDELETE a helyi adókról

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet személyi, tárgyi hatálya, időtartama
1. § E rendelet személyi hatálya a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben
(a továbbiakban: Htv.) foglalt adóalanyokra terjed ki. 
2. § E rendelet tárgyi hatálya kiterjed az önkormányzat illetékességi területén
a következő adónemekre:

a) építményadó
b) telekadó
c) magánszemély kommunális adója
d) idegenforgalmi adó
e) helyi iparűzési adó

3. § Az e rendeletben bevezetett adók határozatlan időre szólnak.

2. Értelmező rendelkezések
4. § E rendelet alkalmazásában:

a) adókötelezettség: fizetési kötelezettség, mely az e rendeletben
megjelölt adótárgyakra terjed ki
b) adókedvezmény: egyedi elbírálás alapján, méltányosságból
adható, az adókötelezettség egy részére vonatkozó adófizetés alóli
mentesség 
c) lakcím: minden év január 1-jén fennálló, a központi személyi
adat- és lakcímnyilvántartás szerinti bejelentett állandó lakóhely
d) minden más fogalom meghatározásában a Htv. értelmező
rendelkezéseit kell figyelembe venni

II. Fejezet
Részletes rendelkezések

3. Építményadó
5. § Az adó alapja: az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete
6. § Az adó mértéke Szigethalom bel- és külterületén lévő:
a) vállalkozás céljára szolgáló építmény esetén: 400 Ft/m2 /év
b) a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény esetén, kivéve azok
kiegészítő helyiségeit: 600 Ft/m2 /év
c) reklámhordozó esetén: 0 Ft/m2/év
7. § Mentes az építményadó alól a Htv. 13.§ és 13/A§ (1) bekezdésében
foglaltakon túlmenően: 

a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló 1992. évi LXVI. törvény 5.§ (2) bekezdésében meghatározott lakás,
amelyet az adóalany életvitelszerűen otthonául használ. 

b) az az építmény (épület, épületrész), amely a kommunális
adó hatálya alá tartozik (tárgya a magánszemély kommunális adójának) 
8. § Az az adóalany, aki adóköteles építményt bővít, vagy adóköteles
építményt hoz létre, a használatbavételi engedély kiadását követő év január
1-től 2 év időtartamra 100%-os, az azt követő három évben 50%-os
adókedvezményben részesül.

4. Telekadó
9. § Az adó alapja: a telek m2-ben számított területe
10. § Az adó mértéke: 40.-Ft/m2/év
11. § (1) Mentes a telekadó alól a Htv. 19. § -ában foglaltakon, valamint az
52. § 16. pontjában kivételként felsoroltakon túlmenően, az az építési
engedéllyel rendelkező adóalany, aki az adóköteles lakótelekre lakóházat
épít, vagy építtet az építési engedély kiadását követő év január 1. napjától 4
év időtartamon belül.
(2) Aki a lakóépület használatbavételi engedélyét a 4. év december 31-ig
nem kapta meg, az visszamenőleg köteles az adót megfizetni.

(3) Mentes a telekadó alól a magánszemély tulajdonában lévő telek egésze
– amennyiben azon, az ingatlan nyilvántartásban építmény bejegyzésére
került sor – és az építmény építményadó, vagy kommunális adó hatálya,
illetve lakásbérleti jog kommunális adó hatálya alá tartozik.
(4) Az az adóalany, aki adóköteles építményt bővít, vagy adóköteles
építményt hoz létre, a használatbavételi engedély kiadását követő év január
1-től a hozzá tartozó telekre 2 év időtartamra 100%-os, az azt követő három
évben 50%-os adókedvezményben részesül.

5. Magánszemélyek kommunális adója
12. § Az adó alapja: az építmények közül a lakás tulajdon vagy lakásbérleti
jog
13. § Az adó mértéke: 9.000.- Ft/év
14.  § Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól az az ingatlan,
amely az építményadó hatálya alá tartozik (tárgya az építményadónak).

6. Idegenforgalmi adó
15. § Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma
16. § (1) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként: 300.- Ft
(2) Az adó beszedésére kötelezett az önkormányzat kérésére a
vendégkönyvet bemutatja.

7. Helyi iparűzési adó
17. § (1) A Htv. 37. § (1) bekezdésében meghatározott állandó jelleggel végzett
iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke 1,8%.
(2) A Htv. 37. § (2) bekezdésében meghatározott ideiglenes jelleggel
végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként
5.000-Ft.
(3) A Htv. 39/C. § (4) bekezdése szerinti feltételek alapján mentes a helyi
iparűzési adó megfizetése alól a Htv. 52. § 23. pontjában rögzített háziorvos,
házi gyermekorvos, védőnő, fogorvosi alapellátást végző vállalkozó,
amennyiben a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja a 20 millió Ft-ot nem
haladja meg.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatályba léptetés

18. § (1) Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Szigethalom
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 26/2012.
(XI.26) Kt rendelete.

9. Rövidítés meghatározása
19. §  (1) E rendelet rövidített elnevezése: helyi adórendelet
(2) Az (1) bekezdés szerinti elnevezés az önkormányzat által alkotott más
rendeletekben e rendeletre történő hivatkozáskor kötelezően alkalmazandó
elnevezés.

Fáki László s.k.                             dr. Stiebel Viktória s.k.
polgármester                                                jegyző

Záradék:
A 18/2018.(X.24.) önkormányzati rendelet 2018. október 24-én a Képviselő-
testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletben
meghatározott módon kihirdetésre került. 

Dr. Stiebel Viktória s.k.
jegyző

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1)
bekezdésében és 6. § - ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szigethalom Város közigazgatási területén helyi
vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó engedélyezés alapján
szennyvízelhelyezést alkalmazóra (továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, aki a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.

2. Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában: 

a) Kibocsátó: a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
(továbbiakban: Ktdt.) szerinti kibocsátó.
b) Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi – műszaki
kialakításánál, elhelyezkedésénél fogva – a rácsatlakozást.

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
3. Eljárási szabályok

3. § (1) A talajterhelési díj fizetési kötelezettség megállapítására, bevallására és
megfizetésére a Ktdt. rendelkezései az irányadóak.

(2) A talajterhelési díjat a bevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni
Szigethalom Város Önkormányzat Talajterhelési díj 12001008-00116469-
00100004 számú beszedési számla javára.

4. § A szennyvíz-csatorna üzemeltetője a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése
érdekében adatot szolgáltat:

(1) tárgyévet követő év március 15. napjáig a kibocsátók azonosításához
szükséges adatokkal a kibocsátóknak a tárgyévben szolgáltatott
vízmennyiségről, korrigálva a külön jogszabály szerint figyelembe vett
locsolási célú kedvezmény mennyiségével,

(2) a negyedévet követő hónap 10. napjáig a közcsatornára való rácsatlakozók
köréről, valamint a kibocsátók körében történt változásról.

4. A talajterhelési díj mértéke
5. § A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez

kapcsolódó talajterhelési díj mértéke a Ktdt. 12.§ -a szerinti 1200 Ft/ m3

egységdíj és a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken
levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerinti
fokozott érzékenységű területekhez tartozó 1,5-s területérzékenységi szorzó
alapján 1800 Ft/m3.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
5. Hatályba léptetés

6. § (1) Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Szigethalom

Város Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjjal
kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 22/2004.
(IX.24) Kt rendelete.

Fáki László s.k.                     dr. Stiebel Viktória s.k.
polgármester                                        jegyző

Záradék:
A 17/2018.(X.24.) önkormányzati rendelet 2018. október 24-én a Képviselő-
testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletben
meghatározott módon kihirdetésre került. 

Dr. Stiebel Viktória s.k.
jegyző

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2018.(X.24.) RENDELETE A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A §-nak (2) bekezdésében, és a
26. §. (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, továbbá a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
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Bővül a közvilágítás a Rákóczi úton

Aközvilágítási fejlesztéséről, az önkor-
mányzat jövő évi munkatervéről,
intézményvezetői pályázat kiírásáról

döntött egyebek mellett Szigethalom Város
Képviselő-testülete november 13-i ülésén. 
A képviselő-testület és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.04.)
önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a
testület a ciklusprogramon alapuló, évenként
jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját.
A jövő évi munkaterv tervezete képezte az első
napirendi pontot, a végleges munkatervet a
2018. decemberi ülésen tárgyalják a képviselők.
Ezt követően a Városi Szabadidőközpont alapító
okiratának módosítását fogadták el, melyet a
sportpályák telephelyként való feltüntetése
indokolt.
A Szigethalom Egyesített népjóléti Intézmény
vezetőjének jogszabályban rögzített határozott
idejű megbízása hamarosan lejár, ezért az intéz-
ményvezető (magasabb vezető) munkakör betöl-
tésére vonatkozóan a képviselő-testület döntése
alapján az önkormányzat pályázatot ír ki. A pályá-
zat felkerül a város honlapjára, illetve a Belügymi-
nisztérium közszolgálati állásportáljára.
Az intézménnyel kapcsolatban született egy
további határozat is, amely előirányzat-módosí-
tást tartalmazott. 

A következő előterjesztés egy lezáratlan adás-
vételi eljárással kapcsolatban igényelt döntést.
A MoL nyrt. egy korábbi ingatlanvásárlásával
kapcsolatban szükséges telekalakítási eljárásra
vonatkozóan, az önkormányzat a tulajdonában
lévő, 2308/2 hrsz-ú kivett közterület átminősíté-
séhez hozzájárul, az érintett ingatlant beépítet-
len területté nyilvánítja. 
A hatodik napirendi pontban a városi közvilágí-
tási rendszer fejlesztését tárgyalták, és a képvi-
selő-testület úgy döntött, hogy a Rákóczi útnak
a Temető és a Gárdonyi Géza utca közötti szaka-
szán, valamint a Mű út végén a Csépi útig
terjedő szakaszon a hiányzó közvilágítás kiépí-
tésére az ERSTo Építő- és Villanyszerelő-ipari
Kft-t bízza meg. A közvilágítás kiépítésének 1.
üteméhez szükséges 10 073 583 Ft előirányzatot
a város 2019. évi költségvetésében biztosítja.
Utolsóként sürgősségi előterjesztést tárgyalták a
képviselők. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
megkereste Szigethalom Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testületét, hogy véleményezze
javaslatát, miszerint a jelenleg megbízott kapi-
tányságvezető urat, Király András rendőr alezre-
dest nevezné ki a Szigetszentmiklósi Rendőrkapi-
tányság élére. A kinevezésről a testület teljes
egyetértése mellett született támogató döntés.
Az interpellációk, kérdések között Suhai-Réfi

Tímea képviselő asszony kérdéseire reagálva a
polgármester elmondta, hogy a Szabadság utca
– Mű út kereszteződésében zebra kialakítására
egyelőre sajnos nincsen lehetőség, először a
járdaépítésre vonatkozó beruházást szükséges
elvégezni. Az átmenő forgalom kitiltása sem
megoldható az áTI-Sziget Ipari Parkban működő
cégek tevékenysége miatt. A sarkon lévő
dohánybolt parkolójával kapcsolatos probléma
megoldásáról pedig további egyeztetés várható.
A rendeletek Szigethalom Város honlapján, vala-
mint a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban
megtekinthetők.

***
A soron következő pénzügyi és fejlesztési bizott-
ság ülésének időpontja: 

2019. január 22-e 18 óra
A soron következő humánpolitikai és népjóléti
bizottság ülésének időpontja:

2019. január 24-e 18 óra
A soron következő képviselő-testületi ülés
időpontja: 

2019. január 29-e 18 óra
Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Szigethalmi
Polgármesteri Hivatal díszterem.
Az üléseket élőben nézheti, illetve a későbbiek-
ben is megtekintheti a www.onkormanyzati.tv
honlapon.

Felkészülés a télre
Tisztelt szigethalmi lakosok! Az utóbbi időszak
enyhe őszi időjárását követően a télre való
felkészülés, és ezt követően a téli időszakban
különös figyelmet kell fordítani a kihűlés, fagyhalál
és a fagyási sérülések megelőzésére. Különösen
fontos annak ismerete, hogy a kihűlés veszélye
nemcsak a szabadtérben áll fenn, hanem belső
térben is, ha tartósan 14 °C körüli hőmérsékleten
tartózkodunk – elsősorban idősek, betegek,
mozgásukban korlátozottak esetén. A havazással
és jegesedéssel hirtelen megnő a traumás esetek
előfordulási gyakorisága, legnagyobb mértékben
a töréssel járó balesetek aránya.
A kihűlés és fagyás fokozott veszélyének vannak
kitéve azok, akik koruk, fizikai szellemi állapotuk,
csökkent belátási és önérdekérvényesítő képessé-
gük miatt nem képesek reálisan felmérni a szélső-
séges időjárás veszélyeztető hatását, illetve akik
anyagi/ szociális helyzetük miatt nem tudnak
védekezni ellene. 
A Kormányhivatalok (a továbbiakban: KH) a hatá-
lyos jogszabályok alapján, illetékességi területükön
tervezik, szervezik, irányítják, felügyelik a rendkí-
vüli helyzetek egészségügyi ellátásának feladatait.
A rendkívüli téli időjárási viszonyokra való felké-
szülést a KH, a kerületi/járási hivatalok, valamint
az egészségügyi szolgáltatók (kórházak, rendelő-
intézetek) a katasztrófaterveik, illetve egészség-
ügyi válsághelyzet kezelési terveik alapján végzik.  

Polgármesteri Hivatal

• Bóna Zoltán országgyűlési képviselő. Elérhe-
tőségei: Janzsó zsu zsanna, kapcsolattartó. Levele-
zési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca
10. Telefon: 06/70 376-5956, e-mail: bona.zoltan@
parlament.hu, janzso. zsuzsanna@fidesz.hu.
• Fáki László polgármester. 2018. december 17.
(hétfő) 14-18 óra között, előzetes bejelentkezés alap-
ján. Bejelentkezni a 24-403-656, 101 vagy 134
mellék, vagy titkarsag@szigethalom.hu lehet. Hely-
színe: Polgármesteri Hivatal
• Dr. Schuller Gáborné. (Összefogás Szigetha -
lomért Egyesület) 1. választókerület képviselője Tele-
fon: 06/70-459-1664. E-mail: dr. schuller.gaborne@
szigethalom.hu, 2018. december 10. (hétfő) 13-15 óra
között.
• Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 2. választókerület képviselője. Telefon:
06/70-334-8916, E-mail: fabula.janosne@szigetha-
lom.hu. Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefo-
non 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@sziget-
halom.hu. 2018. december 10-én (hétfő) 18-19 óra
között. Helyszíne: Akácos 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-egyeztetés alapján.
• Ferenczi Edit (Fidesz-KDnP) Telefon: 06/70-459-
1772. E-mail: feed@pr.hu. Fogadó óra: előzetes e-
mailben vagy telefonon történő időpont-egyeztetés
alapján.
• Porkoláb Zoltán (Fidesz-KDnP) Telefon: 06/70-
452-4694, E-mail: zporkolab@pr.hu. Fogadó óra:
előzetes E-mailben vagy telefonon történő időpont-
egyeztetés alapján.
• Bán Norbert (Jobbik). Fogadó óra: hétfőtől pénte-
kig, előre egyeztetett időpontban a 06-70/360-
7024-es telefonszámon. Helyszín: 2315 Szigethalom,
Szabadkai utca 239.

Fogadóórák
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„Benépesül” a FONI kertje

ASzigethalmi Híradó előző számában
beszámoltunk arról, hogy a Fogyatékkal
Élők nappali Intézménye épületét körül-

vevő zöld területet megújítjuk. A cél egy hasz-
nálható park kialakítása.
Az elmúlt hetekben már el is készült a park
2018-ra tervezett első üteme. Beültetettünk sok
rózsatőt, levendulát, díszfűt, babérmeggyet és
egyéb bokrokat. A látványos része a mostani
munkálatnak a több éves, már most is nagymé-
retű fák elültetése, melyek már jövőre árnyé-
kukkal teszik elviselhetővé a nyári meleget a
napjaikat ott töltő gondozottak számára.
Köszönet a kertépítőknek a szakszerű és gyors
munkáért.

Dr. Schuller Gáborné

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
Lambda-Kappa Kft.

lambdakappa84@gmail.com
Tel.: +36 31 781 96 92

www.lambdakappa.webnode.hu 

• Jogi képviselet     • Könyvvizsgálat
• Bérszámfejtés
• nAV és teljes körű képviselet
• Távkönyvelés     • Cégalapítás

Hulladékszállítás 
decemberben  
és januárban

Tisztelt szigethalmi lakosok! Ezúton
szeretnénk tájékoztatni önöket, hogy
az „Aries” nonprofit Kft. kommunális

egysége 2018 decemberében a szelektív
hulladék begyűjtését az alábbiak szerint
ütemezi.

Szelektíven gyűjtött 
műanyag (Pet és HDPE) és 

fém (üdítő és sörös doboz) elszállítása:
49. hét, december 3 – 7.
51. hét, december 17 – 21.
52. hét, december 29.

1. hét 2019. január 2 – 4.

December 25. (kedd) munkaszüneti nap, így
a keddi napon esedékes területekről 2018.12.
22-én (szombat) viszik el a szemetet.
December 26-án a szerdai munkarend
szerint történik a hulladékszállítás.
2019. január 1. (kedd) munkaszüneti nap, így
az ezen a napon esedékes területekről
2018. december 29-én (szombat).

Szelektíven gyűjtött 
papírhulladék elszállítása:
50. hét, december 10 – 14.
2. hét, 2019. január 7 – 11.

Zöldhulladék begyűjtése:
2018 decemberében már nincs lehetőség
a hónap utolsó péntekén a népjóléti Intéz-
ménynél (egykori laktanya területe) zöldhul-
ladék elhelyezésére. Legközelebb 2019
márciusában van ismételten zöldhulladék-
elszállítás az intézménytől.

Polgármesteri Hivatal
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A20. században és az azt következő évti-
zed alatt is számos kihívással találta
magát szembe az emberiség. A foko-

zódó népességrobbanás, a Föld hagyományos
kincseinek kimerülése, a nagypolitikai színpad
átrendeződése komoly változások előszele. Ha
megnézzük, az emberiség története egy nagy,
végtelenül hosszú változás. Mégis a nukleáris
háborúk veszélyétől eltekintve soha nem állt
olyan közel az emberiség saját létének veszé-
lyeztetéséhez, mint napjaink évtizedében. A
kétpólusú, majd USA központú világ vajon több
„birodalom” világává válik, vagy az egész föld-
golyót behálózza és egyesíti a globalizáció?
Ezek olyan folyamatok, amelyek ugyan a múlt-
ban gyökereznek, de kimenetelét csak a jövő
válaszolja meg. Viszont minden kétséget kizá-
róan az elmúlt évtized jelentős fordulópont
ennek menetében.
És milyen szerepe lehet ebben az „Új Világban”
a településeknek? Ezt a kérdést is csak a jövő
válaszolja majd meg. Szigethalom elmúlt évtizede
szintén jó példája ennek az útkeresésnek. Miköz-
ben 2008 ősze a világ gazdaságát rengette meg,
Szigethalom tulajdonképpen elérkezett arra a
pontra, amikor fiatal városként már megterem-
tette a saját hagyományait, intézményeit, közös-
ségépítő programjait. Kialakult és egyre fejlődött
az Emese Park látványos kora középkori „élő”
történelmi komplexuma, 1000 négyzetméteres
lovagi csarnokkal, csónakkal is járható tóval és
egyéb látványosságokkal. Minden év szeptember
hónapjának elején nagyszabású fesztivállal is
népszerűsítik munkájukat. A régi légvédelmi

bázis elhanyagolt maradék területe mellett, 2014-
re jött létre a vadaspark is, amelyhez kisvasút
épült, és folyamatos fejlesztés alatt áll. nyári
táborral és más rendezvényekkel bizonyítja, hogy
szinte a semmiből is lehet teremteni nagy érté-
keket. Mindeközben a Városi Szabadidőközpont
egyre bővülő palettával járul hozzá a közösségé-
pítéshez (asszonykórus, nyugdíjas és családi
klubok, felnőtt kórus, AMME, társastánc, torna,
néptánc, angol tanfolyam stb.).
2009. június 25-én Bajnai Gordon miniszterel-
nök meglátogatta a szigethalmi bölcsödét. Hiller
István oktatási és kulturális miniszter a Sziget-
halmi Szent István általános Iskola felújításának
ünnepségén vett részt 2009. november 4-én.
Az Emese Park már említett lakomacsarnokát
2010 nyarán nyitotta meg Magyar Attila és Fáki
László polgármester.
A 2010-es választások a jobboldal győzelmét
hozták országgyűlési és önkormányzati szinten is.
Így természetesen megváltozott az átadások
díszvendégeinek köre is. Az újra felálló járási rend-
szerben Szigethalom a szomszédos Szigetszent-
miklós Járási Hivatalához került, amelynek a
„Gyártelepre” épült új igazgatási központját 2017.
március 3-án orbán Viktor miniszterelnök adta át.
Ezzel párhuzamosan előbb 2015. augusztus 20-án
a nobilis Humán Szolgáltató Tipegő Bölcsőde,
majd 2017 novemberében a Szigethalmi Széchenyi
István általános Iskola felújítási ünnepségén Bóna
zoltán országgyűlési képviselő vett részt. A nagy
politikai „csúcsforgalom” közepette a 2014-es
helyi önkormányzati választásokon a Fidesz keve-
sebb mandátumot ért el a négy évvel korábbinál,

míg a polgármesteri székben stabil előnnyel Fáki
László maradt. Az országos és olykor helyi politi-
kai csatározások közepette újra fellángolt a tököli
reptér ügye is, aminek megnyugtató rendezése
még mindig várat magára.
nem csak az Emese Park és a Vadaspark bővült
az elmúlt évtizedben, hanem a Városi Könyvtár
és a Helytörténeti Gyűjtemény épülete is. Foly-
tatódott az utcák aszfaltozásának programja.
Megújult az oktatási intézmények mellett a
Duna-parti és a Jókai téri játszótér. Érdekes szín-
foltja Szigethalomnak az országban egyedülálló
Diana hercegnő emlékét őrző kopjafa, míg a
trianoni béke emléknapját nemzeti Összetarto-
zás napjává emelő akarat érvényesült a Dísz tér
kopjafás emlékparkjának kialakításában is. A
város minden kétséget kizárólag gyarapodott,
de a 2008-as gazdasági válság és az ország
gazdaságának nagy nehézségei települési szin-
ten is éreztették hatásukat, amit a politikai viha-
rok még talán fokoztak. nem létesült városköz-
pont, kevés a népességszámra jutó sportpálya
is (bár ebben komoly elmozdulás látszik az
utóbbi két esztendőben), kevés még a kulturált
közösségi tér. néhány, már-már hagyománnyá
váló rendezvény is eltűnt (pl.: országos Ikerta-
lálkozó). Sajnos nem oldódott meg a gyártelepi
közlekedési helyzet sem. Szigethalom állomás
P+R parkolójának története pedig mutatja,
hogy ami épül, arra vigyázni is kellene.
A fiatal város már említett közösségei mellett
fontos szerepet játszik a sportban a kempó, a
régóta működő karate vagy a judo, amelyek
számtalan sikert könyvelhetnek országos és
olykor nemzetközi szinten is. Egyéni sportolóink
közül minden évben a városnapok keretében
díjazottak sora állhatott már ki az emelvényre,
öregbítve Szigethalom jó hírét. A sok neves
sportoló közül talán Medveczky Erika neve
csendül fel legtöbbször a sorozatos kajak világ-
bajnoki sikerei után. A sok rendezvény januártól
decemberig a szervezők közösségépítő munká-
ját dicséri, de egy közösség legfőbb alkotó
eleme maga az ember. Sajnos egyre több kultu-
rális rendezvény küzd az érdeklődés hiányával,
pedig a régen oly nagysikerű Egri csillagok elhí-
resült mondataiból jól ismerjük a tételt, a „falak
ereje nem a kőben vagyon, hanem a védők
lelkében…” Egy szép városhoz kell a lakóinak
a keze munkája, szíve, gondoskodása. Ez az a
„lélek”, ami az elmúlt százhúsz esztendőben egy
haszontalannak bélyegzett „rossz legelőből”
várost emelt Szigethalmon.
Hogy mit hoznak majd a jövő évtizedei? Annak
történetét már nem én írom meg, hanem
Szigethalom minden lakója…

Takács Róbert

Szigethalom tizenkét évtizede 12. rész 
A jövő hajnalán…
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Szigethalmi Szenior Akadémia

AMagyarországon nagyon sikeres, immár 38 helyszínen működő,
50 év felettieket oktató Szenior Akadémia 2019 februárjától
városunkban is megkezdi programjait. Az ingyenesen látogat-

ható előadássorozatot az ország legnagyobb idősképzési rendszerét
működtető egyeteme, a Milton Friedman Egyetem (volt zsigmond Király
Egyetem) és a Városi Szabadidőközpont közösen szervezi.

Az első előadást 2019. február 7-én 17 órától a program ötletgazdája,
Dr. Jászberényi József, gerontológiai kutató tartja, aki a fizikai, lelki és
szellemi állapotunk megőrzésének és javításának fontosságára hívja
fel a figyelmet, számos módszert és lehetőséget felsorolva. 

Az előadássorozat az év folyamán az alábbiak szerint folytatódik:
2019. 03. 07. Dr. Kovácsné Magyari Hajnalka: Szépségápolás 50

felett 
2019. 04. 04. Veresné Dr. Bálint Márta: Mit együnk és mit ne

együnk 50 felett?
2019. 10. 03. Dr. Jászberényi József: Időskori pszichológiai és

pszichiátriai problémák - a tanulás szemszögéből
2019. 11. 07. Kovács György: Az idősek átverési kísérletei
2019. 12. 05. Ujhelyy Attila: A közösségi média (Facebook, Twit-

ter) az idősek szolgálatában.

Az ingyenes előadásokra – amelyek mindig csütörtökön 17 órától 18
óráig lesznek a Városi Szabadidőközpont zöld termében – szeretettel
várjuk az aktív és nyugdíjas 50 év feletti érdeklődőket!

– VSzK – 
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Megemlékezés a hősökről

Aszigethalmi KDnP immár 10. alkalommal
tartott koszorúzással egybekötött megem-
lékezést november 1-jén az I. és II. világhá-

borúban elesett hősök emlékművénél, a közteme-
tőben.
A megemlékezés háziasszonya Kápku Adrienn volt,
aki köszöntötte a megjelenteket, majd kérte, hogy
közösen énekeljük el a Himnuszt. Ezután Tóth
József, a KDnP elnöke köszöntötte a megemléke-
zőket. A köszöntő után Szabó Tünde debreceni
nívódíjas költőnő mondta el verseit. Majd Deák
Csaba görög katolikus parókus megemlékező beszé-
dében a szeretet és megbecsülés fontosságára hívta
fel a figyelmet és megszentelte az emlékműveket.
Végül Barcs János SzoT és Petőfi- valamint nívódíjas
költő szavalta el ide illő versét.
A meg emlékezés a Szózat eléneklésével és a meg -
emlékezés virágainak elhelyezésével zárult.
Köszönjük Szabó Tündének és Barcs Jánosnak a
verseket, Deák Csaba görög katolikus parókusnak
a megemlékezés gondolatait, a vitéz Mikecz Kálmán
Honvéd és Hagyományőrző Egyesületnek, hogy
segítségünkre volt a koszorúzásnál, a szigethalmi
köztemetőt üzemeltető Elohim Kft-nek, hogy bizto-
sította a helyszínt és a lehetőséget, végül minden-
kinek, aki ott volt, s velünk együtt emlékezett.

Szigethalmi KDnP vezetősége 



Decemberi programok
a könyvtárban

1-én, 10 órakor, szombaton: Mesekuckó:
Télapó és Ezüstmackó /Csengettyű Báb -
csoport előadása. (A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.)

- 4-én, kedden 16.45-kor:
Anonim Alkoholisták

- 6-án 15 órától
a könyvtárba látogat a Mikulás!

- 7-én, pénteken 10 órakor:
Kisbogár zenés Baba-Mama foglalkozás

- 11-én, kedden 16.45-kor:
Anonim Alkoholisták

- 11-én, kedden 17 órakor: Ezoklub

- 14-én, pénteken 10 órakor:
Kisbogár zenés Baba-Mama foglalkozás

- 18-án, kedden 16.45-kor:
Anonim Alkoholisták

A könyvtár 2018. december 24-e 
és január 1-e között zárva lesz.

nyitás: január 2-án, szerdán, 9 órakor.

Megértésüket köszönjük!

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és nagyon boldog új esztendőt kívánnak 

a könyvtárosok!

92018. 12. szám

Szigethalmi Híradó
oVI-PRoGRAMoK

Kedves anyukák, apukák!

Idén is megrendezzük a Kincskereső kará-
csonyi délutánt, amikor az óvodáinkba
járó 24 leghátrányosabb helyzetű családot

látjuk vendégül a Kék Tagóvoda előterében
2018. december 13-án délután 5 órakor.
Kérjük Önöket, hogy tartós élelmiszerrel,
édességgel, takaróval, függönnyel, ágynemű-
vel (nem baj, ha használt, csak tiszta legyen)
segítsenek abban, hogy szebbé tehessük
ezeknek a családoknak az ünnepet! Segítsé-
güket előre is köszönjük!
A felajánlásokat a csoportos óvónénik gyűj-
tik. (2018.12.10-ig)
Köszönettel: Gyermekvédelmi felelősök

Ha kigyúlnak a fények

Afenyődíszeken megcsillanó fények, a
csüngő, lengő szikrázó kincsecskék, mint
mágnes vonzzák a tekintetemet. Ragyo-

gása megragad, ledermeszt, s nem enged
mozdulni. Csak bámulom s engedem, hogy elrö-
pítsen egy sejtelmes időkapun át, vissza a
múltba. Valami megszokott és mégis izgalmas
érzés kúszik szépen lassan, de határozottan a
torkom felé. Már az illatokat is érzem. A sós és
az édes sütemények furcsa keverékét. 
Mindig nagyon vártam. Egy kimondatlan, leírat-
lan forgatókönyv szerint zajlott évről évre.
Pontosan tudtam, mi fog történni, pontosan
tudtuk, kinek mi a dolga. nem volt benne igazá-
ból semmi csoda, és mégis melegséget, bizton-
ságot, nyugalmat adott. Jó volt együtt lenni. Jó
volt hallgatni a készülődés közbeni, évről évre,
szinte szóról szóra ismétlődő évődéseket. Már
előre nevettünk a szócsaták fordulatain. Persze
kívülről tudtuk a kérdéseket és a válaszokat is.
Délben leültünk a feldíszített asztalhoz, megebé-
deltünk, majd mindenki visszavonult, hogy
ünneplőbe öltöztesse szívét, lelkét. Jó volt
együtt lenni. Az angyalka mindig ezt a csendes
elvonulást használta fel arra, hogy észrevétlenül
tiszteletét tegye házunk táján, majd nesztelenül
tovább is suhanjon. És akkor megszólalt a csen-
gettyű hívó szava. „Gyertek, itt járt!” Sosem sike-
rült találkoznom vele, csak a furcsa, megfogha-
tatlan érzéssel, amit maga után hagyott. Azt

hiszem, boldog voltam. A meglepetések kibon-
tása után még sokáig beszélgettünk, története-
ket hallgattunk, és meséltünk a családról, a régi
dolgokról, a szép emlékekről. Jó volt együtt lenni.
Hosszú évekig volt egy közös családi ajándékunk
is. Apró, kicsi, színes kartondarabkák, melyeket
napokon, heteken át nagy izgalommal rakosgat-
tunk, illesztgettünk. Egy szép napon aztán nagy
büszkeségünkre a darabkák varázslatos képpé
változtak. Falaink díszeként a mai napig őrzik a
pótolhatatlan együtt töltött időt. Jó lenne együtt
lenni! De már nem lehet. nem lehet. nem lehet!
Dübörögnek a szavak a fülembe, és kíméletlenül
visszataszítanak a valóságba.
A fenyődíszek megcsillanó fényein megpihen a
tekintetem, érzem, mágnesként vonzana, de
mégis tovább mozdulok. Ünneplőbe öltöztetem
az asztalt, gondosan elrendezem a terítéket.
Egy pohárral, egy itallal többet készítek. Talán
ma találkozom vele. Az ünnepi ebéd illata lassan
körbe lengi a szobát. A megszokott izgalom
lassan elindul a torkom felé, igyekeznem kell.
Ujjaim közt suhan a csomagoló papír, szépen,
gondosan borítom be vele a dobozt, mely az
apró, színes kartonlapocskákat tartalmazza.
Remélem, jól csinálom, remélem nem felejtet-
tem el semmit. Majd tétova mozdulattal megfo-
gom a csengettyűt. 
Jó lesz együtt lenni.

LM

Libikóka
Hintázzanak velünk a Magyar Kultúra napján!
Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert zenés pódi-
umestje! Az ismert író és a népszerű zene-
szerző közös rendezvényén anyáink, apáink
történetei kerülnek elő. Úgy, ahogy régen,
társaságban volt szokás: dalban, mesében,
adomában mondva el. zene, irodalom és szín-
ház éteri találkozása ez az este. Énekelt
versek, a szerzők közös dalai, a Harminc év
napsütés novellái, új írások, versek jazz kabát-
ban, és persze remek anekdoták, melyek nem
a sublótba valók. 
Az előadásra a Városi Szabadidőközpontban
kerül sor, 2019. január 22-én 19 órától.
A belépés ingyenes. -VSzK -

Nagyi kerestetik!
Elszántan keressük a Szigethalmi Baba-Mama
Klub legújabb pótnagymamáját! Ha te vagy az
az energiabomba, vagy ismersz valakit, aki:
- gyerekzsivajban érzi jól magát
- „fél kézzel” is elkap egy 10 kilós örökmozgót
- kellő türelemmel van a gyerekek és megfelelő

empátiával az anyukák iránt

- ráér szerda délelőttönként 9:30-tól 12:30-ig
- és még szívesen is önkénteskedik ...
... akkor tuti biztos, hogy ideális jelölt a klub
következő szupernagyijának!
Jelentkezni a szabadidőközpont elérhetőségein
lehet (24/889-229; 70/379-6356; info@szk.eu,
személyesen a Sport u. 4-ben).
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Széchenyisek Hunyadi János nyomában 

Szeptember 23-án vasárnap, a hajnali órákban
indultunk el déli szomszédunk felé. A határát-
kelés után első állomásunk a mai Belgrádban az
ősi nándorfehérvár vára volt. Megtekintettük a
Felső vár és a külső védőöv közötti haditechni-
kai kiállítást, a híres Óratornyot, a Dugovics-
torony alatt pedig ízelítőt kaptunk Dugovics
Titusz hősies, legendákba vesző történetéből.
Az út folyamán nem csak az idegenvezetők,
hanem tanulóink is sok előadást tartottak a
meglátogatott helyek nevezetességeiről. Ez
történt a déli harangszó jegyében is a Víziváros
fölött elhelyezkedő Szveta Petka kápolna
megtekintése közben is. Ezt követően a várban
lévő Hunyadi János emlékkőhöz zarándokol-
tunk, ahol elhelyeztük a megemlékezés koszo-
rúját. Az 1456. július 22-i dicsőséges nándorfe-
hérvári diadalban részt vett hősök emlékének
adózva, egy rövid utazás után a zimonyi Millen-
niumi-torony megtekintésével zártuk belgrádi
tartózkodásunkat. Ezen kívül megemlékeztünk
a diadal után kitört járvány áldozatául esett
Hunyadi Jánosról és Kapisztrán Jánosról is. 

A nap zárásaként a Szerémségből a Bánátba
átkelve elfoglaltuk a szállásunkat Székelykevén.
A második napunkon, a romló időjárással is
dacolva, először Szendrő várát kerestük fel.
Megismerkedtünk a vár történetével, kapcsoló-
dásával Hunyadi János életéhez. Fogságának
helyszínén irodalmi vonatkozású tanulói
megemlékezést tartottunk. Ezt követve az újabb
úti célunk a Vaskapu vadregényes folyamszo-
rosa volt. A pazar természeti látvány mindenkit
lenyűgözött még a buszból is. A hétfői zárva
tartás miatt sajnos csak kívülről szemlélhettük
meg a festői Galambóc várát, ahol az 1429-es
csatára emlékeztünk, zsigmond király seregé-
nek megmenekülésére és Rozgonyiné Szent-
györgyi Cecília hőstettére, amidőn ágyúival
fedezte a keresztény seregek visszavonulását.
Aznap útba ejtettük az ősi Lepenski Vir látvá-
nyos bemutatóközpontját is, amely ugyan szer-
vesen nem kapcsolódott a témánkhoz, de rend-
kívül érdekes információkkal gazdagította a
tanulóink őskori emberekről alkotott képét.
Miután visszafordultunk a Déli-Kárpátok és a

„Szerbiai-Kárpátok” övezte hegyek öleléséből,
vendéglátó településünkre, Székelykevére igye-
keztünk. Itt a szállásunk házigazdáihoz hasonló
szeretettel fogadtak minket a székelykevei álta-
lános iskolában. Gyermekeinket meglepte, hogy
a mi évfolyami létszámunknak megfelelő tanuló
jár csak a szép és tanulók által féltő gonddal
óvott intézménybe. A szívélyes fogadtatás jól
eső érzéssel töltött el minket. A kölcsönös
méltatásokat követően csoportunk lelkes tanu-
lói futballmérkőzésen is összemérhették erejü-
ket a helyi fiatalokkal. A szokásos bőséges étke-
zésünk után még egy kis mozgásos program
várt ránk. Az este folyamán bő egy órás tánc-
oktatásban vehettünk részt, amelyen megis-
merkedtünk a helyi, alapvetően székely eredetű
tánclépésekkel és zenével. A sűrű nap után
élményekben gazdagon térhettünk nyugovóra.
A harmadik napon a vendéglátóinktól való
búcsúzás után hazafelé vettük az irányt. Utolsó
jelentősebb programunk Szabadkán követke-
zett, ahol megismerkedtünk a város nevezetes-
ségeivel. A városháza gyönyörű épületében
megtekintettük az ülésterem üvegablakait,
amelyekről visszaköszönt utunk fő „védnöke”,
Hunyadi János személye. Az itt is elhangzó kise-
lőadások és az idegenvezetői információk
meghallgatása után alkalmunk nyílt egy kis
szabad városnézésre, ahol a helyi vendéglátó-
helyek ínyencségeivel és a boltok hazaitól külön-
böző portékáival ismerkedtünk meg. E rövid
megálló után buszra szállva elindultunk kiindu-
lási pontunk, Szigethalom felé.
Ha az előkészítő és utólagos munkát nem
tekintjük, a kereken egy hónapot felölelő
projekt óriási hasznot jelentett mind tanulóink,
mind a kísérő pedagógusok számára. A
kapcsolatápolás a határon túli magyarokkal
fontos sarokköve kultúránk megmaradásának.
Ez a lehetőség nagyon sok ismerethez és
tapasztalathoz juttatott mindannyiunkat.
Reméljük, nem utoljára jártunk ezen a felemelő,
magyar történelmi emlékekkel gazdagon
„díszített” vidéken!

A 7. évfolyamos diákok és a kísérő
pedagógusok 

ASzigethalmi Széchenyi István Általános iskola diákjai komoly előzetes munkát és
felkészülést követően az országos Határtalanul program keretében három napos
kiránduláson vettek részt Szerbiában. A projekt vezérfonalául Hunyadi János és

korának délvidéki, országot védő harcait választottuk, amelynek keretében és szellemi-
ségében választottuk ki utazásunk helyszíneit és programjait.
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Szakmai nap a Széchenyiben

Ebben a tanévben 15. alkalommal rendez-
tek pedagógiai konferenciát a Szigethalmi
Széchenyi István általános Iskolában. A

program célja, hogy az oktatás ügye iránt
érdeklődők tájékozódhassanak az aktuális
köznevelési kérdésekben.
A rendezvény fővédnöke Bóna zoltán ország-
gyűlési képviselő, támogatók dr. Pálos Annamá-
ria, a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
igazgatója és Fáki László, Szigethalom város
polgármestere voltak. Köszönjük a többi szpon-
zorunk segítségét és Mészáros László anyagi
támogatását.
A megnyitót Egyed Jolán, a Szigethalmi Széche-
nyi István általános Iskola igazgatója, közneve-
lési szakértő, mesterpedagógus tartotta. A leve-
zető elnök Giczi Miklós, a Tököli Weöres Sándor
általános Iskola igazgatója volt.
150 fő regisztrált a kiemelkedő színvonalú prog-
ramra, amelyen előadást tartott dr. Pálos Anna-
mária tankerületi igazgató a fenntartó szerepé-
ről, majd Pusztai Katalin pedagógiai referens
beszélt a bázisintézmények jó gyakorlatairól.
Aztán Görög Ibolya tartott előadást a pedagó-

gus hitelességéről, aki kérésre dedikálta a köny-
veit. 
A rendezvény különlegessége volt, hogy jelen
voltak a nyugalmazott igazgatók is, Miklós
Istvánné, Bolfordné Hidvégi Sára, Török Attiláné
és Török István.
A rendezvény zárásakor emléklapot adott át
Varga József emeritus polgármester Egyed Jolán

igazgatónak a 15 éven át megszervezett konfe-
renciákért. A résztvevők vendéglátásban is
részesültek, amiért köszönet dr. Petyi Beátának
és a nebuló intézménynek.
Az elégedettségi kérdőíveken kiváló minősítést
kaptak a szervezők és az előadók.
Gratulálunk a résztvevők nevében: 

Bogyóné Hódi Edit

DOBbanó szívek

Körülbelül két hónapja kérdés jelent meg
a legnagyobb közösségi oldalon: ki
ismer dobost? olyan dobost, aki eljönne

az iskolába, aki ért a gyerekekhez, aki meg
tudná mutatni az élő zene varázsát a kicsik-
nek, aki át tudná adni a felhőtlen örömzene és

az együtt muzsikálás
építő erejét a még lege-
lemibb szinten álló kis
„zenészeinknek” is. 
A kérést meghallotta
valaki. Illés Ferenc Kalo-
csáról érkezett isko-
lánkba, hogy a speciális
tagozat, valamint az 1.a
és a 3.b osztályok diák-
jaival töltsön el egy
rendhagyó ének-zeneó-
rát. Megismertette a
nagyobbakkal a hang-

szerek múltját, felépítését (konga, cajon és
gitár volt nála ez alkalommal), de a nagy-nagy
élmény és egyúttal a „nagy tanulás” is akkor
következett be, amikor a gyerekek tapssal és
ritmushangszerekkel együtt „muzsikáltak” Feri-
vel. Persze, nem vehettük fel a versenyt az
emelt szintű zenei képzést kapó osztályaink
tudásával, de a titi-tá és a We will rock you is
belelopta a csillogást gyermekeink szemébe.
Azt a csillogást, amit pedagógusként és szülő-
ként is szeretnénk látni azokban a szemekben,
de csak akkor bújik elő, ha igazán DoBbannak
a szívek. Kellenek hozzá olyan segítők, mint
amilyen Illés Ferenc. Szeretettel várjuk vissza
tavasszal egy koncertre! 

Szabó Ildikó
Szigethalmi Szent István általános Iskola
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Kertészetben jártunk

Aki a virágot szereti… kezdhetném
így is a cikkemet. A Szigethalmi
Szent István Általános Iskola 1.a. és

3.b. osztály tanulóival a szigetszentmiklósi
Bíró Kertészeti és Kereskedelmi Kft-hez
látogattunk Péter Márton Gergő 3.b. osztá-
lyos diák szüleinek köszönhetően, novem-
ber 13-án.
nagy izgalommal készültünk erre a napra. Mi,
pedagógusok azt valljuk, hogy adjunk teret a
gyerekek felfedező kedvének. A személyes
élmény és tapasztalatszerzés fontosabb minden
„tankönyvízű” magyarázatnál. Igyekszünk olyan
programokat, tanulmányi kirándulásokat szer-

vezni a gyermekeknek, ami élményekkel, ta -
pasztalatokkal gazdagítja tanulóinkat.
Marci szülei bemutatták a korszerű technológi-
ával ellátott gépiesített kertészetet, mely hatal-
mas területen helyezkedik el, s kiváló minőségű
termékek mellett a lehető legmagasabb szintű
kertészeti szolgáltatást nyújtják vevőiknek.
Kipróbálhattuk a szúnyogűző virág és az ár -
vácska növények dugványozását, a tőzeghen-
gergyártó gép használatát. A kicsi kertészek a
krizantémot sem hagyták kiszáradni.
Gyönyörű virágerdők között sétálgathattunk,
közben a karácsonyi kaktusz és a mikulásvirág
színpompás virágzatait csodálhattuk meg. 

A szezonális növényeken kívül már a tavaszi
hagymákkal, dugványokkal is megismerkedhet-
tünk.
Marci szülei megmutatták a víztározót, a nagy
tartályokat, amelyekben a tápoldatokat keverik
össze a gondozáshoz, a hűtött helyiséget,
ahová a világ összes tájáról érkeznek pici cso -
dák, amik később gyönyörű virágokká fejlőd-
nek. Végül a csomagolót, ahol útnak indítják a
színpompás, illatos virágokat, amit később az
áruházakban mi is megvásárolhatunk.
A gyerekek csodálattal hallgatták „idegenveze-
tőinket”, lelkesen ültették a kis növényeket.
nagyon kedves gesztusként oklevelet és jácint
virághagymát kaptunk ajándékba a kertészet-
től, s megígérték, hogy máskor is elmehetünk
és tevékenykedhetünk a bámulatos növények
között.
Hálásak vagyunk a kertészet vezetőjének és
Marci szüleinek, hogy megismerhettük a virág
útját a hűtött helyiségtől a mi otthonunkba.
Fáradtan, de boldogan tértünk vissza az isko-
lába, ahol meghallgathattuk az élménybeszá-
molókat. Ezért érdemes ilyen tanulmányi kirán-
dulást szervezni, ahol a tapasztalás többet ér,
mint az elmélet.

Varga Anita
Szigethalmi Szent István általános Iskola
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Októberi bőröndmese
Általános iskolai életképek a Szent Istvánból

Megkaptam a felkérést, hogy állítsak össze
egy műsort az ’56-os városi ünnepségre.
olyan instrukciókat adtak, hogy legyen

figyelemfelkeltő és „ütős” is egyszerre. Rendben… 
nem szeretnék más tollával ékeskedni, a műsor
alapötletét a netről vettem. Hosszas kutakodás
után bukkantam Vági Eszter októberi bőröndme-
séjére – ezúton is köszönet neki –, amit aztán
átdolgoztam kicsit. Az ő történetének is Koncz
zsuzsa zeng az ének c. számának a szövege adja a
vázát, amit narrátorral és nem túl sok szereplői
szöveggel egészített ki. 
Van benne lehetőség, de ez még messze nem ütős.
Ekkor jön az ötlet: Legyen teljesen némajáték! ne
legyen benne narrátor, és a szereplők se szólaljanak
meg! Ilyen még nem volt a Szent Istvánban. 

A szereplőválogatás
– Gyerekek, jelentkezőket kérek az októberi
műsorra! 
néhányan – a mag – jelentkeznek.
– Ez kevés, még kell legalább hét ember.
Húzódozás, mert ki akar plusz szöveget magolni,
mikor irodalomórára is épp elég verset adok fel
nekik memoriternek.
– nem kell szöveget tanulni.
Így már jobb, fel is emelkedik egy-két kéz.
– Ez még mindig kevés.
– Kapunk érte ötöst?
Még mondja valaki, hogy nem életrevalók a mai
gyerekek. Az alkupozíciót mindenesetre felismerik.
– Kaptok. (Fogcsikorgatás. Jó, valójában mosolyog-
tam.) 
Újabb kezek.
– A műsort nemcsak az iskolában, hanem a városi
ünnepségen is előadjuk.
– Hohó, akkor két ötös jár!
– Rendben. (Ezen már nem veszünk össze.)
Megint egy-két kéz, de még mindig kevés.
Végül nem marad más, mint az ultima ratio magist-
rorum, a tanárok végső érve: a hiányzó helyek feltöl-
tését önként jelentkezők kijelölésével oldom meg.

A próbák
nehézkesen indulnak, mert a zeng az ének c. dalt
nem narrátor mondja el, hanem énekkar énekli –
végül is zenei irányultságú iskola vagyunk –, de ez
önmagában kevés, ki kell egészítenem további
versszakokkal, amiket még nem írtam át versbe. Így
az énekkar egyelőre csak az eredeti szöveggel

tanulja a dalt, nekünk e nélkül kell próbálnunk, nem
tudjuk még összehangolni a mozgást az énekkel.
De haladunk, ha nem is a lenini úton, hogy stílszerű
legyek. A gyerekek élvezik, főleg a lövöldözős részt.

Felsőbb jóváhagyás
A műsor lassacskán alakul, mint púpos gyerek a
prés alatt, de továbbra sem tudom, hogyan fogad-
ják a szöveg nélküli ünnepség ötletét. Előbb-utóbb
el kell mondanom. A nagyobbik baj, hogy még elég
homályosan látom a végét. Egyik szünetben
németh Leila igazgató asszony nekem szegezi a
kérdést:
– Milyen lesz a műsor?
– Ööö, hát nagyon jó. (Milyen lenne?)
– Tudják már a gyerekek a szövegüket?
– Ööö, nincs benne szöveg, némajáték lesz.
Hallom, ahogy nyel egyet (én istenem, jó istenem,
lecsukódik már a szemem…), telnek a hosszú
másodpercek, végül elmosolyodik.
– Érdekes lesz.
nem tudom, hogy ez a válasz mennyire diplomati-
kus, az is lehet, hogy a közelgő katasztrófa felett
érzett kétségbeesését leplezi ezzel, de lehet, hogy
a feltétlen bizalom mutatkozik meg. Mivel többet
nem kérdez, inkább az utóbbi. Mindenesetre a jóvá-
hagyás megvan, innentől nemcsak az én vállamat
nyomja az újítás felelőssége.

Az iskolai ünnepség
Próba próba hátán, kész a dalszöveg, a díszletek is
elkészülnek, rohamosan közeledik az előadás
napja. A vezetőség is megtekinti az egyik próbát,
tetszik nekik. 
Elérkezik a nagy nap, itt már mindennek klappolnia
kell. Vehetjük úgy, hogy ez a városi előadás főpróbája.
Reggel nyolckor utolsó próba, a főszereplő eltéved a
színpadon (agyonütöm ezt a kölköt!), a díszletesek
késnek az egyik jelenetnél. Szuper, megvan a kötelező
baki! Először a felsősöknek mutatjuk be a műsort.
Hibátlanul lemegy az előadás, egyik-másik tanárnő
szemében könnycseppeket látok csillogni, taps, a
szereplők hajlonganak, majd le is vonulnak. nézőkö-
zönség marad. Mi ez? Senki nem akar elindulni. Vagy
rövidnek találták a műsort és azt hiszik, hogy lesz
még valami, vagy ennyire az előadás hatása alatt
vannak. A taps egyértelműen jelzi a műsor végét, de
továbbra sem mozdulnak. Kénytelen vagyok kiállni
(halihó, vége van!), rögtönzök egy rövid beszédet,
megköszönöm a figyelmüket. Végre elindulnak. 

A következő órában az alsósoknak adjuk elő. Déjà
vu. Az alsósok sem mozdulnak. Rutinosan kilépek a
színpadra, beszéd, elmennek. Ha tényleg az előadás
hatása okozza ezt, akkor ütősnek mondható a
műsor. (pipa)

Visszacsatolás
Előadás után magyarórám van az ötödikesekkel.
Mondják, hogy tetszett nekik a bőröndmese. Lassan
a testtel, nem eszik olyan forrón a kását! Megkér-
dezem, hogy miről szólt. Végül is az a fokmérője egy
iskolai műsornak, hogy mennyire értették meg a
gyerekek. nagyjából összeszedik a történetet, egy-
két keresztkérdés után kiderül, hogy értik is, mi miért
történt. Ami remek teljesítmény, mert nemcsak a
szereplők játékát kellett figyelniük, hanem a törté-
netet elmesélő dalszöveget is követniük kellett. Ezek
szerint figyelemfelkeltő a műsor. (pipa)
Megnyugodtam, most már jöhet…

A városi előadás
Mivel másik színpadon adjuk elő, itt is tartunk
bemelegítésként egy próbát. Minden rendben,
mindenki tudja a dolgát. Kezdődik az ünnepség,
elhangzanak a beszédek, most jövünk mi. A gyere-
kek izgulnak, ez most más, itt nem az iskolatársak
előtt kell játszani. De rutinosan veszik az akadályt,
az előadás itt is hibátlan. Hatalmas taps, a gyerekek
mondják, hogy szinte mindenkinek könnyes a
szeme a nézőtéren. 
Azt hiszem, sikerült.
Maga a történet egy családról szólt, akik rokona-
ikkal együtt átélték ’56-ot, részesei voltak az akkori
eseményeknek. Kezdődött a rádióhallgatással, az
elégedetlen suttogásokkal, a csoportosulásokkal,
majd folytatódott a tüntetésekkel, utcai harcokkal,
pincében rejtőzéssel, végül a rokonok emigrálásával
zárult. Mindezt a család egyetlen gyereke, egy kisfiú
szemszögéből néztük végig, akinek az a sors jutott,
hogy nemcsak játékból élte meg a játékfegyverek-
kel vívott harcokat, hanem igazi fegyverekkel vívott
csatákat is látott, mint sok más, akkori gyerek…
Végezetül itt szeretném megköszönni a Sziget-
halmi Szent István általános Iskola 7. b osztályának
a szereplést, a 7. c-nek az éneklést és a 7.a-nak a
díszletrendezést, Dzsabrailova Szevil tanárnőnek
az énekkar betanítását és zongorajátékát, Kerti
Károly tanár úrnak a díszletek elkészítését.

Szél László
Szigethalmi Szent István általános Iskola

A Szigethalmi Szent István Általános Iskola ezúton köszöni mindenki-
nek, aki a papírgyűjtés sikeréhez hozzájárult. A környezettudatosságra
nevelés érdekében a szülői munkaközösség tavasszal ismét megszer-
vezi a gyűjtést! 

KÖSZÖNJÜK!
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Sikeresen pályázott a Szigetszentmiklósi
Tankerületi Központ a VEKoP-7.3.3-17-
2017-00005 „Digitális környezet a közne-

velésben” elnevezésű Európai Uniós pályázati
felhívásra, mely 108 357 191 Ft, vissza nem
térítendő támogatásban részesült. A projekt-
ben négy intézmény, köztük a Szigethalmi
Szent István általános Iskola is részt vesz.
A projekt megvalósításának ütemezése:
2018. 09. 01- 2021. 08. 31.
A program célja: a digitális leszakadás
megállítása, illetve az esélyteremtéshez való
hozzájárulás érdekében modern informatikai
eszközök és alkalmazások használatorientált
megjelenése az oktatásban. 
Ennek érdekében 3 területet választottunk:

• a matematikai kompetencia fejlesztésé-
nek támogatása;

• a szövegértés fejlesztésének támoga-
tása; 

• a természettudományos megismerés
támogatása;

Intézményünkben a 2-3-4-5. évfolyamon
tanuló diákok (200 fő) és 11 fő pedagógus (4
fő tanító, 2 fő gyógypedagógus, 1 fő fejlesztő
pedagógus, 2 fő matematika szakos, 1 magyar
szakos és 1 fő fizika, technika, informatika
szakos) vesznek részt ebben a programban.

németh Leila   Dala Gyöngyi  
intézményvezető             projekt koordinátor

Szigethalmi Szent István általános Iskola

Zöld gála a versenyzőknek

Sok éve megszokhattuk, hogy október
utolsó hétfőjén ünneplőbe öltözött
vendégek lepik el a Városi Szabadidő

Központot. Körülöttük paravánok sorakoz-
nak, melyeken bemutathatják kertjüket,
utcájukat.
Idén tizennegyedik alkalommal hívta versenyre
a zöld Háló Egyesület a város igényes környe-
zetre nyitott lakóit és intézményeit a Szép
kertek, rendezett porták pályázaton. A felhí-
vásra nyolcvanan jelentkeztek. Volt köztük, aki
már sokadjára, és volt, aki először vállalta a
megmérettetést. A megmérettetés nem is jó
kifejezés, mert mint mindig, most is mindenki
nyertese a pályázatnak.
A zöld Háló Egyesület aktivistái egész évben
komoly munkát végeznek a város szépítésében.
Idén sok nagyméretű cserepet helyeztek ki,
többek között, a Wass Albert utcában és a
Szivárvány Bölcsőde előtt, valamint gondozták
a Szent István téren is a korábban telepített
növényeket. (Sajnos néhány lakó nemtetszésé-
nek adta tanújelét azzal, hogy néhány cserepet
összetört. Reméljük, hogy nem kerül sor a jövő-
ben ilyen mértékű rongálásra.)
A díjátadó gálaestet is az aktivisták komoly
munkája előzte meg. Természetesen az irányító
töretlenül az egyesület elnöke, Regényi Tiborné.
Mindenki hozzátett valamit ahhoz, hogy ismét

nagyszerű, bensőséges hangulatú rendezvényt
élhessünk át. A négyszínvirág Óvoda apró
táncosai, a Danceland Egyesület ifjú hölgyei és
Jakab Cintia énekes pazar műsort varázsoltak
elénk.
A hozzáértő zsűri döntésének indoklását Domo-
kos Balázstól, a Kert Stúdió ügyvezető igazga-
tójától hallottuk. Beszédében –
többek között – a klímaváltozás
környezeti hatásaira és a növényvi-
lág megváltozására hívta fel a
figyelmet. Kiemelte: ezek a ténye-
zők nem indokolják a környezetide-
gen növények (pálmafa, banánfa,
stb.) ültetését. Az értékelésnél ez is
fontos szempont volt, hiszen az
egyszerű, de szépen gondozott kert
mindenki számára elérhető és
követendő példa lehet.
Mint minden pályázatnak, termé-
szetesen ennek is voltak díjazott
pályaművei. Az összes résztvevő
emléklapot és Szigethalom Város
Önkormányzatának támogatása-
ként háromezer forintos virágvásár-
lási utalványt és tizenegy pályázó a
zöld Háló Egyesülettől ugyancsak
háromezer forintos különdíjat
kapott.

A díjazottak – tíz családiház-tulajdonos, hét
intézmény, hat utcafront – oklevelet kaptak és
tárgyjutalomban részesültek.
További sikereket kívánva köszönjük az egyesület
tagságának és támogatóinak, valamint minden
résztvevőnek ezt a tartalmas és szép estét.

Dr. Schuller Gáborné

Élelmiszer 
nélkülözőknek

Idén november végén került sor a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület szokásos kará-
csonyi gyűjtésére 200 budapesti és vidéki

áruházban. A három napos akció során a
vásárlók összesen 284 tonna tartós élelmi-
szert ajánlottak fel a rászorulók számára,
amely 17 százalékkal meghaladja a tavalyi
mennyiséget. Az áruházakban az Élelmiszer-
bank 5350 önkéntese segítette az adomá-
nyok gyűjtését. A jótékonysági akcióban részt
vettek a Centrál Színház művészei is. 
Az Aldi és a Tesco áruházlánc az adományt
kiegészíti az összegyűjtött élelmiszerek értéké-
nek 20 százalékával pénzadomány formájában.
Az adományokból összeállított 57 ezer csoma-
got az önkéntesek a gyűjtés környékén élő
nélkülözőkhöz juttatják el még karácsony előtt.
– Minden adományozónak és segítőnknek
köszönjük, hogy gondolt nehéz sorsú ember-
társaira – értékelte a gyűjtés eredményét
Cseh Balázs, az Élelmiszerbank Egyesület
elnöke.

108 millió négy iskolának
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Amikor a hobbiból profizmus lesz

zács ágostonnal
pár éve talál-
koztam először

egy rendezvényen,
fényképezőgéppel a
kezében kereste
témáját. Majd a tava-
lyi városnapok alkal-
mából tartott kutya
szépségversenyen
egymás mellett zsű -

riztünk. Azóta minden rendezvényen részt vesz
a Szigethalmi Fotóklub oszlopos tagjaként
megörökítve az eseményeket.
Legutóbbi számunkban tudósítottunk a klub
kiállításáról, ahol ágoston Líbiáról tartott érdek-
feszítő előadást. Igazán sokoldalú embert
ismerhettünk meg, aki örömmel osztja meg
tehetségét, tudását, élményeit másokkal. De ki
is zács ágoston?
Külkereskedelmi közgazdász, ma már nyugdíjas.
Legfőbb munkahelye a TESCo nemzetközi
Műszaki - Tudományos Együttműködési Iroda
(magyar állami külkereskedelmi vállalat, semmi
köze az áruházlánchoz) volt, amelynek megbí-
zottjaként 1978 és 2009 között többször járt
Líbiában.
Ma már nyugdíjasként teljes egészében a
hobbijának szenteli szabadidejét. És hogy jutott
el a profizmusig? 
Már gyerekkorában érdekelte a fényképezés.
Először még fekete-fehér képeket készített
mindenről, amit érdekesnek talált. A fényképe-
zés során egyre nagyobb igényt támasztott
saját magával szemben, melyet a folyamatos
tanulás támasztott alá. nem járt fotós iskolába,
nem vett részt hosszú tanfolyamokon, hanem
a saját tapasztalatait felhasználva fejlesztette
magát.
Amikor elérkezett az elektronika kora, elsők
között szerzett magának számítógépet 1983-
ban, melynek kezelését szintén autodidakta
módon sajátította el. A technika fejlődésével
kapcsolta össze a fotózást a számítógép adta
lehetőségekkel, művészi szintre emelve azt. 
A Líbiában töltött időt is igyekezett megörökí-
teni, ahol voltaképp csak a 2000-es évek lege-

lejétől lehet szaba-
dabban fotózni.
nagyon sok művé-
szi igényű képet
készített, melyek
közül csak néhá-
nyat tudunk bemu-
tatni lapunk hasáb-
jain.
Már nyugdíjasként
Csepelen, az ottani
Fotóklubban talál-
kozott Sziklavári
Sándorral, akivel
rövid idő múlva
megalapították a Szigethalmi Fotóklubot. Emel-
lett a Budafoki Fotóklub tagja is. Az utóbbi
időben számos fotópályázaton, kiállításon vett
részt. A pályázatok kapcsán elmondta, hogy
már az is nagy dolog, ha elfogadják a beküldött
pályaművet, mely egyet jelent a kiállításon való
részvétellel. A kiállított képeket szakmai zsűri
bírálja el. A legutóbbi kiállításon, melyet a
Budapesti Művelődési Központban rendeztek
a “Vizuális hónap” keretében, harmadik helye-
zést ért el. Ugyancsak nagy elismerést jelent,
ha valakit meghívnak egy-egy kiállításra. Ilyen
elismerés volt, amikor Eifert János meghívta

ágostont a “Mester és tanítvány” kiállításra
maga mellé.
Hosszú volt az út, amíg a hobbitól eljutott a
profizmusig, amikor már másoknak adhatja át
tudását, szakértelmét, a fotózás titkait. És teszi
ezt minden szerdán a Szigethalmi Fotóklub
tagjai számára, akik örömmel tanulnak a
“mestertől”. Köszönjük, hogy bár nem Sziget-
halmon él ágoston, de tevékenységével
naponta gazdagítja a város művészeti életét.
Kívánunk további sikereket, sok izgalmas témát
és sok tanítványt!

Dr. Schuller Gáborné
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Polgármesteri Hivatal: 06/24-403-656
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8-12 és 13-18, Szerda: 8-12 és 13-16, Péntek: 8-11.30

Egészségház: 06/24-403-654; Iroda: 602 mellék
Orvosi ügyelet: 06/24-405-405; 104
Védőnők: 607 mellék; Védőnők tanácsadó: 601 mellék

Orvosok
Dr. Horváth nikolett háziorvos: 609 mellék, 06/30-799-3682
Dr. Ammo Ahmed háziorvos: 606 mellék, 06/70-882-8599
Dr. Molnár Julianna háziorvos: 603 mellék, 06/70-451-5095
Dr. Csipán zoltán háziorvos: 603 mellék, 06/70-450-4059
Dr. Vékony Irma háziorvos: 604 mellék, 06/70-433-7115,

06/20-551-7115 rendelési
időben hívható

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

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

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

ELMŰ
Ügyfeleit Szigetszentmiklós-Gyártelepen, a volt Lordok-házában
fogadja az alábbi napokon és időben: 
Kedd: 8-2, csütörtök: 14-18
Telefon: 06/40-38-38-38

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBÁK BEJELENTÉSE
web: www.mtkke.hu „Hibajelentés” menüpont

TIGÁZ Zrt.
Ügyfeleit a Szigetszentmiklósi 1. sz. Postán (nagy posta) fogadja
az alábbi napokon és időben: 
Kedd: 8-12, csütörtök: 14-18
Levélcím: Szigetszentmiklós, Gyári u. 9. Tel.: 06/24-525-900
Hátralék ügyintézés: 06/24-525-907, Fax: 06/24-367-705

Fővárosi Vízművek: (Bp. XIII. Váci u. 23.) 
Dunaparti lakók részére csak vízszolgáltatással kapcsolatos
ügyintézés: Telefon: 06/1-247-7777 (0-24 órában hívható)
Tököli kirendeltség: Kedd: 8-16; Csütörtök: 10-18
Szigetszentmiklósi kirendeltség: Hétfő; Szerda; Péntek 8-12

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
Telefon: 06/24-525-460, 06/24-525-461 (ügyelet)
Rendőr járőr: 06/30-409-8685 (a nap 24 órájában hívható)

Tűzoltóság:  06/24-525-300

Aries Nonprofit Kft. 2310 Szigetszentmiklós,
Határ u. 12-14. Tel.: 06/24-367-161. Ügyfélfogadás a szigethalmi
polgármesteri hivatal udvari épületében hétfő: 15-17 óra között.

Szigethalmi Polgárőr Egyesület 
Székhelye: 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.
Segélyhívó: 06/20-543-5088, Facebook: Szigethalmi Polgárőrség
E-mail: szigethalmipolgarorok@gmail.com

Kéményseprő ügyintézés telefon: 1818
Telephely: Érd; Telefon: 06/40-918-025; 06/23-524570

Pest Megyei Katasztrófavédelem
2045 Törökbálint, Raktárvárosi u. 1. 
E-mail: kemenysepro.pest@katved.gov.hu; Tel.: 06/23-524-570

Intézmények
Bölcsődei ellátás: 06/24-402-071
négyszínvirág Óvoda: 06/24-407-609
Szigethalmi Szent István általános Iskola: 06/24-407-608
Szigethalmi Széchenyi István általános Iskola: 06/24-400-621
Hegedüs Géza Városi Könyvtár: 06/24-514-810
nyitva tartás: K: 12-19, Sze.: 9-19, Cs: 12-19, P: 9-16, Szo.: 9-14
Városi Szabadidőközpont: 06/24-889-229, 06/70-379-6356
Gyermekjóléti és családsegítő ellátás: 06/70-430-3621
Szigethalom Egyesített népjóléti Intézmény: 06/24-404-573

Nebuló Közétkeztetési Intézmény
06/70-647-3546
Ügyintézés helye: 2315 Szigethalom, Móra F. u. 1. I. em. 2.
E-mail: nebulo@szigethalom.hu

Közérdekű telefonszámok
VÁLTOZÁS! Víz és csatorna ügyintézés 
DPMV Zrt. 2315 Szigethalom, Móra F. u. 1.
Tel.: 06/29-340-010; Hibabejelentés: 06/70 682 7546 (0-24 óra)
Dunaparti lakók részére csak csatornaszolgáltatással kapcsolatos
ügyintézés. Ügyfélfogadás: H: 12-16; Sze: 8-20; P: 8-12

VÁLTOZÁS! Gyártelepi Rendelőintézet 
Tel.: 06/24-524-120; 06/24-524-165; 06/24-524-166

A Tököli Rendőrőrs telefonszáma új központ kiépítése
miatt megváltozott. Az új hívószám: 06/24-520-980

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: december 21. 
Megjelenés: december eleje.

Hirdetések megrendelése, befizetése: polgármesteri hivatal pénztára, Kossuth L. u. 10.

Szigethalmi karate sikerek

Egyre gyarapodnak az olimpiai szakágban
tevékenykedő Vasas karate szakosztály
szigethalmi sportolóinak sikerei.

november 24-én véglegessé vált, hogy
Magyarországról Csicsay Gergely utazhat a
dániai korosztályos Európa Bajnokságra. Az EB
kvalifikáció kiélezett küzdelmében a sziget-
halmi sportoló végül jelentős pontszámfölény-
nyel utasította maga mögé vetélytársait.
Ráadásként Gergely nemcsak egyéni forma-
gyakorlatban, hanem annak csapatos formájá-
ban is küzdőtérre léphet majd, ugyanis csapat-
társaival (Forgács Richárd és Mérő Bálint)
ebben a versenyszámban is megszerezték az
indulás jogát.

Még Gergely sikeres kvalifikációját megelőzően,
november 3-án is nagyot dobbantak a szigethalmi
szívek, ugyanis a Szigethalmi Szent István általá-
nos Iskola karatés növendékei életükben először
vettek részt karate diákolimpián. A fiatal sporto-
lók idén szeptemberben még csak harmadik
évüket kezdték meg ebben a sportágban, de
máris szép eredményeket hoztak az országos
döntő haladó kategóriáiból. Hetesi Balázs (8 éves)
küzdelemben aranyérmet, Szabados Máté (10
éves) küzdelemben bronzérmet vihetett haza, míg
Czudor olivér és Steiner Dávid (9 éves) küzdelem-
ben 5. helyen végzett. Péter Márton Gergő,
Kolman ákos és Gábor Dorián szoros küzdelmek-
ben maradtak alul vetélytársaikkal szemben.
Ugyancsak városunk hírnevét öregbíti, hogy a
Vasas SC november 17-én Szigethalmon ren -
dezte meg a karate szakosztály házi bajnoksá-
gát, ahol több mint 150 versenyző lépett küzdő-
térre, hogy barátságos keretek között gyakorol-
hasson. A rendezvényen a Dunaharasztiban,
Szigetszentmiklóson, Tökölön, Cse pelen és Bu -
dapesten tevékenykedő baráti egyesületek is
képviseltették magukat, akiknek ezúton is kö -
szönjük a részvételt!
Szakosztályunk szigethalmi tevékenységével
kapcsolatos információk: +36 30 747 6922,
zsolti.kissz@gmail.com

Kisszékelyi zsolt 

Hetesi Balázs akció közben a diákolimpián

Támad Szabados Máté 


