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Közmeghallgatás

Szigethalom Város Önkor-
mányzata köz meghallgatást
tart február 4-én (hétfőn) 18

órakor a Szigethalmi Polgármesteri
Hivatal dísztermében. 
A rendezvényen az érdeklődők a
2019. évi költségvetéssel és teen-
dőkkel kapcsolatban hallgathatnak
meg tájékoztatást.
A közmeghallgatásra minden szi -
gethalmi lakost szeretettel vá runk!
Az eseményeket élőben követhe -
ti, illetve a későbbiekben is megte-
kintheti a www.onkormanyzati.tv
honlapon. 

Jótékonysági bál retro hangulatban

Hóeséssel köszöntött ránk a Betlehem

Bár nem annyira, mit a képen látszik, a retro jegyében rendezi meg Szigethalom Város Önkor-
mányzata az idei városi bált, amelyik már szép hagyományként, idén 10. alkalommal várja a
táncolni, szórakozni vágyó vendégeket.

Képriportunk a 6-7. oldalon

Részletek a 16. oldalon

Boldog és sikeres új évet kívánunk kedves olvasóinknak!



Egy újabb év telt el, ilyenkor mindenki kicsit
magába mélyed, és visszatekint a mögötte
álló évre, mérleget von, és természetesen

a jövőbe is pillant, próbál feladatokat és célokat
kitűzni maga elé. Szigethalom Város Önkor-
mányzatával sincs ez másként. tisztában
vagyok vele, hogy egy ekkora városban mindig
van és lesz is tennivaló. Folyamatosak a felújítási
és fejlesztési igények, amelyekkel lakókörnyeze-
tünket igyekszünk jobbá és élhetőbbé tenni.
mindemellett pedig keresnünk kell a lehetősé-
gét annak is, hogy a város és az önkormányzat
működtetésébe újabb forrásokat vonjunk be. De
az anyagi és egyéb nehézségek ellenére úgy
gondolom, hogy a 2018-as évre a képviselő-
testület által meghatározott célokat sikerült
megvalósítanunk. nézzük, hogyan is alakult az
elmúlt esztendő!
Amire lehetett, arra pályáztunk. Így sikerült 100
millió forintos saját forrás hozzárendelésével
több mint 400 millió forint értékű beruházást
végrehajtani. Sikerült felújítanunk a zöld-Sárga
óvoda vizesblokkjait és kicserélni a nyílászáró-
kat. Bővítettük a Széchenyi iskolában lévő kony-

hát. Új eszközöket szereztünk be, hűtőkamrákat
építettünk, új sütőket vásároltunk, és ezzel
megváltozott a konyha kapacitása is – 700
adagról 1500 adagra –, amivel városunk
központi konyhájává vált. teljes felújításon
esett át az egészségház is, új nyílászárókat,
külső szigetelést, teljes belső felújítást, új burko-
latokat kapott, légtechnika és légkondicionálás
került a betegváróba is. Az energiamegtakarí-
táshoz pedig az új napelemek járulnak hozzá.
Saját forrásból újítottuk fel a körülötte lévő
parkolókat, a bevezető utat és a csapadékvíz-
elvezetést.
2018-ban először próbálkoztunk meg a tAo
támogatások által nyújtott lehetőségek kihasz-
nálásával. Ennek köszönhetően készült el egy
12x24 méteres műfüves pálya a Jókai téren, és
egy 20x40 méteres a sportpályán. Emellett
folyamatban van a sportpálya teljes kerítésének
cseréje is. 
Voltak talán kisebb jelentőségű, de – vélemé-
nyem szerint – szintén fontos fejlesztéseink.
Pályázati forrásból állítottunk egy első világhá-
borús emlékművet a régi temetőbe, ami remé-

nyeink szerint éke lesz majd a jövendőbeli
emlékparknak is. Bővítettük az iskola parkolóját
az Aradi utcában, és ismét nyertünk egy támo-
gató buszt a szociális otthonnak. Újabb hat
kamerával bővítettük a városi térfigyelő rend-
szert. Közösségi összefogással új játékokat
vásároltunk a Dunasori játszótérre. A máV-HÉV-
vel közösen rendbe tettük a Petőfi utca Szabad-
kai és Piac utca közötti szakaszát. Saját forrás-
ból tudtunk utakat felújítani: a Fácán, az Eper, a
Radnóti és a Belső utcát.
Fontosnak tartom, hogy az infrastruktúra
mellett a közösségért is tegyünk. támogattuk
a történelmi egyházakat, a civil szervezeteket,
sőt a legtöbb önkéntes munkát végzőket egy
kirándulással jutalmaztuk. A tanulmányi ösztön-
díj mellé, 2018-ban először, a kiváló sportolók-
nak is adtunk sportösztöndíjat. A nyári szünet-
ben pedig napközis Erzsébet tábort szerveztünk
az iskolás gyerekeknek, amellyel sokak számára
meg tudtuk könnyíteni a nyári gyermekfelügye-
letet.
A város jövőbeli fejlődésének elősegítése céljá-
ból – elsősorban sport- és szociális célokra –
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Szigethalom város jövője: új   

Új hűtőt kapott a konyha Kors      

Jobban gurul a labda a műfüvön Sokan használják már a város új 

Sár helyett már murván parkolhatnak a járművek
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vásároltunk ingatlanokat. Az egyiket a posta
mellett, amelynek célja a posta parkolási gond-
jainak enyhítése, valamint az újonnan megépült
műfüves pálya közvetlen elérhetőségének javí-
tása. A másik területet a gyermekjóléti szolgálat
mellett vásároltuk, hogy jobb körülmények
között tudjunk segíteni hátrányos helyzetű
lakótársainkon.
Elfogadtuk a helyi építési szabályzatot és az új
településszerkezeti tervet is, melynek végrehaj-
tásához a Váci mihály utcában vásároltunk
ingatlant. Az ingatlanfejlesztőktől is megkértük
a belterületbe vonás árát, amelyet a közművek
és egyéb intézményeink bővítésére, felújítására
fordítunk. Ezzel jövőre megnyílik a lehetőség az
ipari területek kialakításához is. A HÉV-síneken
túli, tököl város felé eső szántókat alakítanánk
át ipari területekké. Ennek megvalósulása nagy-
ban segítené Szigethalom anyagi forrásainak
gyarapodását.
2018-ban nyújtottunk be pályázatot útépítésre,
ami a kései eredményhirdetés miatt már csak
idén lesz kivitelezhető. Várhatóan ezért többe
is fog kerülni az előzetes kalkulációnál, mert az

építőipari árak napról-napra emelkednek,
például az aszfalt ára egy év alatt a duplájára
nőtt. 
tavaly döntöttünk a közvilágítási lámpatestek
LED-technológiára cseréléséről, és ezzel egyide-
jűleg arról is, hogy minden villanyoszlopra
lámpatest fog kerülni. A projektben már úgy
számoltunk, hogy új közvilágítási hálózatot
építünk ki a mű úton és a Rákóczi utca végén
is. mindezekből lesznek már olyan részfelada-
tok, amelyeket idén fogunk megvalósítani. 
A konkrét beruházásról még nem döntöttünk,
de idén szeretnénk megcsinálni a régi temető-
ből az emlékparkot. Fejlesztenénk a Duna-parti
sétányt, és a legfontosabb projektként megépí-
tenénk a mű úti járdát a Széchenyi utcáig.
Ezekre sajnos semmilyen pályázati forrást nem
tudunk bevonni, ezért felvetődött a hitelfelvétel
lehetősége is, amihez ma már a Kormány enge-
délye szükséges. Amennyiben az engedélyt
megkapjuk, akkor ezeket is megvalósíthatjuk a
2019-es évben.
A médiában és a vállalkozói szférában emlege-
tett munkaerőhiány, sajnos, már az önkormány-

zatokat is elérte. A különböző hivatalok is
egymás elől szipkázzák el a munkaerőt. mivel a
város anyagi lehetőségei igen korlátozottak,
ezért a polgármesteri hivatalból és más intéz-
ményeinkből is elszívják a munkaerőt a jobb
módúak. De a beruházásokon keresztül is érint
bennünket a munkaerőhiány. A beruházó cégek
is ugyanerre panaszkodnak: egyik napról a
másikra elmennek az embereik, vagy az alvál-
lalkozók nem jelennek meg az előre megígért
napon.
Úgy gondolom, hogy amit lehetőségei enged-
nek, azt megteszi a képviselő-testület a város
fejlődése érdekében. A munkánkat eddig
sokszor nehezítő forráshiány mellett, az utóbbi
időben az egész országot érintő problémák is
akadályokat gördítenek elénk. mindezen nehéz-
ségek ellenére úgy érzem, hogy a 2019-es
esztendő is újabb sikereket hoz majd
számunkra. 
Ezen gondolatok mentén kívánok mindenkinek,
eredményekben gazdag, sikeres, boldog új évet!

Fáki László
polgármester

Szigethalmi Híradó ÖnKoRmányzAt

    év, újabb kihívások

zerű mosogatógép könnyíti a konyhások munkáját

Építés közben az egészségház parkolója

Új kerítéssel óvják a focipályát

Új ablakok: 
energetikai  korszerűsítés az óvodában      pályályát

Egészségház belső
Szikkasztó árok
védi az épületet



Alacsony részvételi aránnyal, hét fővel
kezdte meg tavalyi december 11-i
ülését a képviselő-testület. Az év

utolsó összejövetelén tizennyolc napirendi
pontot tárgyaltak.
Elsőként a képviselő-testület és szervei szerve-
zeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014.
(XI.04.) önkormányzati rendeletben foglaltak
alapján kidolgozott jövő évi munkatervet fogad-
ták el, amely a testületi munka mellett már
tartalmazza a 2019. évi városi kulturális rendez-
vényeket is.
Az önkormányzat – a magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdésében foglalt feladatának eleget
téve – 2016-ban elhatározta, hogy a település-
fejlesztési koncepcióról, az integrált településfej-
lesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően
teljes közigazgatási területén megújítja telepü-
lésfejlesztési koncepcióját és településrendezési
eszközeit. Ennek a folyamatnak a mostani testü-
leti ülésen előterjesztett településfejlesztési terv
és Helyi Építési Szabályzat elfogadása volt az
utolsó feladata. A január 11-én hatályba lépő
HÉSz elérhető lesz a város honlapján, illetve a
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán.
Döntöttek a képviselők arról, hogy a máV-HÉV
Helyiérdekű Vasút zrt. által előterjesztett együtt-
működési megállapodást elfogadják. A megálla-
podás célja a Szigethalom HÉV-megállóhelyek
közvetlen környezetében lévő tömegközlekedési
útvonalak és megállóhelyek, az odavezető
gyalog- és közutak, valamint közvetlen környe-
zetük rendezettebbé és biztonságosabbá tétele,
illetve a közösségi közlekedési járművek zavar-
talan forgalmának biztosítása, melyet a felek
közös fellépéssel és beruházásokkal, illetve tevé-
kenységük egyeztetésével kívánnak elérni.
Ezt követően jóváhagyta a testület a Szigetha-
lom 5246/8 hrsz, természetben a Kakukkfű utcá-
hoz tartozó ingatlanrész eladását.

Az ötödik napirendi pontban tárgyalt előterjesz-
tés tartalmazta a 2019. évi belső ellenőrzési
ütemtervet.
A következőkben döntöttek a képviselők a
Városi Szabadidőközpont alapító okirata, vala-
mint szervezeti és működési szabályzata módo-
sításáról.
A képviselők egyhangú támogatása mellett elfo-
gadták Szigethalom Város 2018-2023 időszakra
vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját. A
program intézkedési tervet is tartalmaz, mely a
meghatározott időszakra vonatkozó feladatokat
és felelősöket jelöli ki. A HEP szintén elérhető a
város honlapján.
Szigethalom Város Önkormányzata az elmúlt
években 40-60 millió Ft értékben hajtott végre
önerős vagy részben önerős beruházásokat
(utak aszfaltozása, iskola épületenergetikai
korszerűsítése, konyhafelújítás, óvoda-felújítás,
egészségház-felújítás, műfüves futballpálya
önerejének biztosítása), így elmondható, hogy
ha szűkösen is, de az önkormányzatnak évről-
évre rendelkezésére áll fejlesztési forrás. Ez az
évente rendelkezésre álló összeg azonban a
szükséges beruházások „töredezett” kivitelezé-
sét teszi lehetővé, vagy csak pályázat kiírása
esetén biztosítja az önerő meglétét. A pályáza-
tok Pest megyében igen korlátozott lehetőséget
adnak fejlesztésre, a kis összegű beruházások
pedig sem költséghatékonyság, sem pedig a
lakossági elégedettség szempontjából nem
előnyösek. Ezek alapján a képviselő-testület úgy
döntött, hogy az önkormányzat 2019. évi tervé-
ben szereplő településfejlesztést érintő kiemelt
beruházásainak megvalósítására (mű úti járda
építése, Kegyeleti park kialakítása, Duna-parti
sétány kialakítása, ingatlanvásárlás gazdasági
területen) 350 millió Ft fejlesztési hitel felvételé-
hez elvi hozzájárulást nyújt.
Az idei év utolsó ülésén több rendelet módosí-
tását is elfogadták a képviselők, így döntés
született az alábbiakról:
- A közösségi együttélés alapvető szabályairól és

ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

szóló 5/2014.(III.31.) önkormányzati rendelet
módosítása (lásd az 5. oldalt);

- Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet
módosítása;

- Egyes költségvetési tárgyú önkormányzati
rendeletek hatályon kívül helyezése;

- A közterület használatáról, védelméről, díjáról
szóló 23/2008 (VIII.29.) önkormányzati rendelet
módosítása;

- A szigethalmi piac körüli parkolási rendről szóló
29/2015.(X.27.) Kt. rendelet módosítása.
továbbá a testület megalkotta Szigethalom
Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakások
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti
díjáról szóló 25/2018.(XII.12.) rendeletét, egyúttal
hatályon kívül helyezte a korábbi rendeletet.
A nyílt ülés utolsó napirendi pontjában megtör-
tént a szolgálati férőhelyek felülvizsgálata, és a
2019. évi bérleti szerződés megkötéséhez is
hozzájárultak a képviselők.
Végül a sürgősségi napirendi pontban a képvi-
selő-testület jóváhagyta az Érd és térsége Regi-
onális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
társulás társulási megállapodásának hatodik
módosítását.
A zárt ülésen döntés született a Bursa Hungarica
pályázatok elbírálásáról. A nyertes pályázók kiér-
tesítése még decemberben megtörténik.
(A rendeletek Szigethalom Város honlapján, vala-
mint a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban
megtekinthetők.)

***
A soron következő pénzügyi és fejlesztési bizott-
ság ülésének időpontja: január 22-e 18 óra
A soron következő humánpolitikai és népjóléti
bizottság ülésének időpontja: január 24-e 18 óra
A soron következő képviselő-testületi ülés
időpontja: 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.
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Fejlesztési hitelből is korszerűsödik a város 

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

Hulladékgyűjtés

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

egysége 2019 januárjában a szelektív hulla-
dék begyűjtését az alábbiak szerint ütemezi.
Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet és HDPE)
és fém (üdítő és sörös doboz) elszállítása:
3. hét, január 14-18.; 5. hét, január 28-február 1.
7. hét, január 11-15.
Szelektíven gyűjtött papírhulladék elszállí-
tása: 2. hét, január 7-11.; 6. hét, február 4-8.

Polgármesteri Hivatal
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Szigethalom Város Önkormányzata az alábbi-
akban tájékoztatni kívánja a lakosságot a
2018. december 11-én tartott testületi ülésen

módosított több rendeletről.
1. A közterület használatáról, védelméről,
díjáról szóló 23/2008. (VIII. 29.) önk. rendelet
szabályozza a közterület használatának védelmé-
vel összefüggő kérdéseket, és egyben meghatá-
rozza a közterület használatáért fizetendő díjakat.
A közterület használati díjak tételes mértékét,
ahogyan a megelőző években, úgy jelenleg sem
változtatta a képviselő-testület, azonban a gyakor-
lati tapasztalatok alapján indokolt volt az úttal
kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában egy
minimumdíj-összeg meghatározása. Felhívjuk a
figyelmet arra, hogy ennek megfelelően módosult
a rendelet melléklete, mely szerint 2019. január 1.
napjától az I. területi kategóriában 2000 Ft, míg a
II. kategóriában 1500 Ft minimumdíj-összeget kell
megfizetni. A rendelet mellékletébe az útfelbontás
közterület használati díjainál pontosításként beke-
rült az útátfúrás is. 
2. A szigethalmi piac körüli parkolási rendről
szóló 29/2015. (X.27.) rendelete szabályozza a
rendelet hatálya alá tartozó területen történő
parkolással kapcsolatos előírásokat, a díjzónákat,
a díjfizetés rendjét. A rendelet a módosítást köve-
tően is megtartja az ott lakók, vállalkozást működ-
tetők jelenleg hatályos rendeletben meghatáro-
zott kedvezményeit, mely szerint egy, illetve kére-
lemre további egy kedvezményes parkolás
engedélyezhető – azonban a korlátlan időtar-
tamra jogosító bérlettípust felváltja az ingyenes
használatot biztosító lakossági bérlet, ingyenes

használatot biztosító vállalkozói bérlet kedvez-
mény. A kedvezményes bérletek érvényességi ideje
egy év, mert ezzel biztosítható a jogosultságok
követése és ellenőrzése, és ez hozzájárul a piac
körüli parkolás rendjéhez, egyidejűleg segíti a
parkolással kapcsolatos feladatok hatékonyabb és
eredményesebb ellátását. A rendelet-módosítás a
kedvezmények igénybevételét ahhoz köti, hogy az
ügyfeleknek ne álljon fenn gépjárműadó tarto-
zása. A rendelet melléklete meghatározza az
ingyenes használatot biztosító bérlet igénybevé-
teléhez szükséges benyújtandó dokumentumokat.
A kérelemnyomtatványt a rendelet 2-3. melléklete
tartalmazza. Ha az önkormányzat által biztosított
kedvezményes parkolási lehetőség az ügyfelek
rendelkezésére álló saját telken belüli parkolás
mellett sem elegendő a tulajdonukban álló gépjár-
művek számára tekintettel, úgy természetesen
továbbra is lehetőség van, ahogyan eddig is, a
rendelet 1 mellékletében meghatározott havi, hat
havi vagy éves díj megfizetése mellett parkoló
bérletet vásárolni.
A korábban kiadott ingyenes parkolóbérletek
2019. február 28-ig érvényesek, ezt követően
azokkal érvényesen parkolni nem lehet, ezért
felhívjuk a figyelmet arra, hogy ettől az
időponttól csak az új szabályoknak megfelelő
bérlettel lehet a piac környékén a díjfizetési
zónában és időszakokban várakozni. A kére-
lemnyomtatvány elérhető a polgármesteri
hivatal közterület-felügyeleti csoportjánál és
ügyfélszolgálatánál. 
3. A közösségi együttélés alapvető szabályai-
ról és ezek elmulasztásának jogkövetkezmé-

nyeiről szóló 5/2014. (III. 31.) önkormányzati
rendelet a lakosság által elvárt, érvényesíteni
kívánt, az együttélést elősegítő szabályokat és azok
megsértése esetén alkalmazandó szankciókat
tartalmazza, és biztosítani kívánja a megváltozott
jogszabályi környezetnek való megfelelést. A rende-
letben szereplő közösségi együttélés szabályait
megszegő valamennyi magatartás esetén 2019.
január 1-től már egységes a jogszabályban megha-
tározott helyszíni felső bírság mértéke: természetes
személyek esetén 50 000 forint, jogi személyek és
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek
esetén 500 000 forint. A közigazgatási bírság
mértéke természetes személyek esetén 200 000
forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek esetén 2000 000 forint. 
mindez azonban nem azt jelenti, hogy minden, a
rendelet hatálya alá eső jogszabálysértőt ekkora
bírsággal sújt a hatóság, hanem azt, hogy a bírsá-
golás felső összeghatáráig, az elkövetés körülmé-
nyeire figyelemmel mérlegelhető a bírság összege.
A közigazgatási bírság, ahogyan az eddigi szabályo-
zás szerint is, a közterület használatával összefüggő,
a közterület tisztántartásával összefüggő, a városi
jelképek használatával összefüggő, a házszám és
utcanév tábla elhelyezésével kapcsolatos, települési
szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos, a helyi
környezet védelmével összefüggő, a helyi közteme-
tők rendjének megsértésével kapcsolatos, a
vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának
megsértésével kapcsolatos, az egyes külön rende-
letekben meghatározott, közösségi együttélést
sértő magatartásokra terjed ki.

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Módosuló rendeletek
Változik a parkolási rend, nő a közösségi szabályokat megsértők büntetésének felső határa

Szigethalmi Híradó ÖnKoRmányzAt

• Bóna Zoltán országgyűlési képviselő 
Elérhetőségei: Janzsó zsuzsanna, kapcsolattartó.
Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth
Lajos utca 10. telefon: 06/70 376-5956, 
e-mail: bona.zoltan@parlament.hu, 
janzso.zsuzsanna@fidesz.hu, www.bonazoltan.hu

• Fáki László polgármester
21. (hétfő) 14-18 óra között, előzetes bejelentkezés
alapján.
Bejelentkezni a 24-403-656, 101 vagy 134 mellék,
vagy titkarsag@szigethalom.hu lehet.
Helyszíne: Polgármesteri Hivatal

• Dr. Schuller Gáborné (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 1. választókerület képviselője
telefon: 06/70-459-1664
E-mail: dr. schuller.gaborne@szigethalom.hu
14. (hétfő) 13-15 óra között.

• Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 2. választókerület képviselője
telefon: 06/70-334-8916
E-mail: fabula.janosne@szigethalom.hu
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.

• Hölgye Attila (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 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
Egyesület) 4. választókerület képviselője
telefon: +36/30-688-1384
E-mail: blum.zoltan@szigethalom.hu
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.

• Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 5. választókerület képviselője
telefon: +36/20-992-0114 
E-mail: sztrapko@gmail.com
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.

• Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 6. választókerület képviselője
telefon: +36/70-984-8827 
E-mail: suhai.refi.timea@szigethalom.hu
28. (hétfő) 18.00-19.00 óra között.
Helyszíne: Szép ABC presszója 

• Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP) 7. választóke-
rület képviselője
telefon: 06/30-952-3346

E-mail: molnars@pr.hu
Fogadó óra: a lakossági igények gyors és haladék-
talan orvoslásának elősegítése érdekében előze-
tes e-mailben vagy telefonon történő időpont-
egyeztetés alapján.

• Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 8. választókerület képviselője
telefon: 06/30-934-0480
Fogadó óra: előzetes telefonon történő időpont-
egyeztetés alapján.

• Ferenczi Edit Fidesz-KDNP
telefon: 06/70-459-1772
E-mail: feed@pr.hu
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.

• Porkoláb Zoltán Fidesz-KDNP
telefon: 06/70-452-4694
E-mail: zporkolab@pr.hu
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.

• Bán Norbert Jobbik
Fogadó óra: hétfőtől péntekig, előre egyeztetett
időpontban a 06-70/360-7024-es telefonszámon. 
Helyszín: 2315 Szigethalom, Szabadkai utca 239.

Januári fogadóórák
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Betlehem: hideg idő,  
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   meleg hangulat

A  képeket a Szigethalmi Fotóklub tagjai készítették 
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Ajándékozás az erdőben

Atököli Parkerdőben, az erdészház előtti
tisztáson ismét meglátogatta a sziget-
halmi és a környékbeli településen élő

gyerekeket és felnőtteket a mikulás tavaly
december 7-én, egy szép téli délelőttön, s most
sem jött üres kézzel. A tisztásra látogatók mind-
egyike egy kis meglepetéssel távozott Sziget-
halom Város Önkormányzatának köszönhetően. 
mielőtt a mikuláshoz érkeztek volna a gyerekek,
a Széchenyi István általános Iskola 8. osztályos

„krampuszai” útjukat állva találós kérdéseket,
verseket, mondókákat mondatva engedték csak
tovább a már türelmetlen, izgatott kicsiket és
nagyobbacskákat. 
A mikulásnak sok, sok segítője is akadt, akik
játékokkal, a „mikulás teázójában” pedig a
nebuló Közétkeztetési Intézmény által főzött
finom teával vártak mindenkit. mivel az időjá-
rás is kedvező volt, így minden adott volt
ahhoz, hogy immáron 32. alkalommal is nagyon

sokan tölthessenek el egy kellemes délelőttöt
az erdő nyújtotta különleges helyszínen és friss
levegőn.
Ismét jó érzés volt látni a sok csillogó tekintetet,
a mosolyt a gyermekek és felnőttek arcán.
Reméljük, hogy a mikulás idén ismét ellátogat
hozzánk sok örömet és feledhetetlen élményt
nyújtva minden résztvevő számára. 

Fabula Kriszta
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Mikulás-parti Télanyóval

AGyermekbarát Baráti Kör az idén is
megrendezte mikulás partiját. Száz gyer-
meket vártunk a szüleikkel. Kenesei-

Holics Réka műsora után megérkezett a várva
várt mikulás a krampuszaival, télanyóval (Suhai
Réfi Tímea) és sok-sok ajándékkal. A csomagok
mellé minden kisgyermek egy-egy csokimikulást
is kapott az önkormányzat támogatásával.
Ezután az Összefogás Szigethalomért
Egyesület, Schuller Gáborné vezetésével,
kakaóval és teával vendégelte meg a gyer-
mekeket. A finom péksüteményeket a csepeli és
a szigetszentmiklósi Laja Pékség adomány-
ozta. Ezután játékos versengések következtek a
Szufla-tagok és Sztrapkó Norbert
közreműködésével. Itt érmeket és ajándékokat
nyerhettek a gyerekek. A kicsik a számukra
kialakított játékrészen ugrándozhattak. A nagy-
obbak kézműves-foglalkozáson tevékenyked-
hettek, illetve csillámtetoválást választhattak.
még egy meglepetés várta a vendégeinket,
ugyanis a Szigethalmi SC finom gulyáslevessel
ajándékoztak meg a rendezvényünkre
érkezőket. A projektünkhöz Szigethalom
Város Önkormányzata anyagi támogatást
nyújtott. Sok mosolygós arcú kisgyermek
öröméhez nagyon sok ember munkája is
hozzájárult. Köszönjük nekik is! 

markó tiborné szervező



tavaly decemberi sportnapunkat a
megszokottól pár nappal korábban,
december 4-én tartottuk a FonI-ban. A

mikulás ugyanis csak ezen a napon ért rá,
nagyon be volt már táblázva a naptára.
Éppen kezdtük volna a bemelegítést, amikor a
gondozási intézmény vezetője, Kővári tasó
Gabriella kért figyelmet. megköszönte az egész
éves segítséget a Szufla-SztE csapatnak, vala-
mint Kákai tibornak és Ancikának (Sarokház
cukrászda), akik éppen akkor toppantak be
több tucat somlói galuskával. nagy meglepe-
tésünkre ajándékcsomagokat is kaptunk a
gondozási intézménytől. A Sándor Laci és
Proksa Jani által vezényelt vidám bemelegítés

végén a „gyerekeket” is meglepetés érte:
megjött a Szufla mikulása, igazi szakállal, nagy
zsák ajándékkal. Virgács is volt nála, de azt
kidobta a kertbe, amikor megtudta, hogy itt
nincsenek rossz gyerekek. 
Az ajándék egy kisebb kirándulásokhoz is alkal-
mas hátizsák volt, benne szuflás törülköző,
plusz egy nagy csokimiki (ezt Sztrapkó norbi
mikulása hozta).
Az ajándékozás után végre elkezdődtek a játé-
kos sorversenyek. A jól ismert és kedvelt
lovacskázás, színeslabda gyűjtögetés, bocsázás
után egy nagyon jó, új játék következett:
szalonnasütögetés. Ötletgazda és kivitelező:
Cseke Pista bácsi. A csapatok váltóban hordták

ki a sütögető helyekre (amiket egy-egy szék
jelképezett) a tűzifát, gyújtót, szalonnát és
hagymát, mindez fából kifaragva. Az utolsó
csapattag vitte a nyársat, arra felhúzta a
szalonnát és hagymát, végül a „tűz” fölé
tartotta sülni.
Ezzel a jópofa játékkal véget ért a sportolási
rész, jöhetett az eredményhirdetés és a segítők
ajándékai: gyümölcslé (Cseke Pista és
margitka), zserbó (Bálintné Emike), csokinya-
lóka (Cseke Gitta), cukorkák (Egyed Kati).
Köszönjük ezt a vidám délelőttöt a FonI lakó-
inak, dolgozóinak és segítőinknek, köztük
Barta Julikának.

A Szufla csapata
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Mikulás sportnap a FONI-ban
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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: január 25.
Megjelenés: február eleje.

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

HEGEDÜS GÉZA VÁROSI KÖNYVTÁR
2315 Szigethalom, József A. u. 59. tel.: 06-24/514-810

E-mail: varosi.konyvtar@szigethalom.hu; info@hgvk.hu

FELHÍVÁS 
SZÉPOLVASÓ VERSENYRE!

Az általános iskolák 3-4., 5-6., 7-8. évfolyamos diákjai saját intézményükben
nevezhetnek az elődöntőkre, 

az onnan továbbjutók kerülnek a márciusi döntőbe, melyet
2019. március 4-én, hétfőn 14:00 órától 

tartunk a Városi Könyvtár rendezvénytermében.

A 2019. évi  Szépolvasási Versenyre 
kortárs szerzők műveiből 

választott részletekkel (maximum A/4-es oldal) lehet indulni.

A választáshoz segítséget kérhetnek pedagógusaiktól és a könyvtárosoktól 
a versenyen indulni szándékozók.

A döntőbe jutottak névsorát 2019. február 18-ig kérjük leadni a  könyvtárban.

más településen általános vagy középiskolába járó, de Szigethalmon lakó
diákok is jelentkezhetnek a könyvtárban a fenti határidőig, továbbá örömmel

fogadjuk az olvasni szerető felnőttek jelentkezését is.

minden jelentkezőt szeretettel várunk!

HEGEDÜS GÉZA VÁROSI KÖNYVTÁR
2315 Szigethalom, József A. u. 59. tel.: 06-24/514-810

E-mail: varosi.konyvtar@szigethalom.hu; info@hgvk.hu

FELHÍVÁS  SZAVALÓVERSENYRE! 
Az óvodások és az általános iskolák 1-2. évfolyamos diákjai 

saját intézményükben nevezhetnek az elődöntőkre, 
az onnan továbbjutók kerülnek a márciusi döntőbe, melyet

2019. február 25-én, hétfőn 
tartunk a városi könyvtár rendezvénytermében:

14 órakor az 1-2. osztályosoknak, 15.30-kor az óvodásoknak.

A 2019. évi Városi Szavalóverseny témája:
„Bartos Erika versei“

A választáshoz segítséget kérhetnek pedagógusaiktól és a könyvtárosoktól 
a versenyen indulni szándékozók.

A döntőbe jutottak névsorát 2019. február 11-ig kérjük leadni a könyvtárban.
más településre iskolába járó, de Szigethalmon lakó 

kisdiákok is jelentkezhetnek a könyvtárban a fenti határidőig.

minden jelentkezőt szeretettel várunk!

Könyvtári programok
11-én pénteken 10 órakor:

Kisbogár Baba-mama foglalkozás
15-án kedden 16.45-kor: AA Klub
18-án pénteken 10 órakor: 

Kisbogár Baba-mama foglalkozás
22-én kedden 16.45-kor: AA Klub
22-én kedden 17 órakor: EZO klub
25-án pénteken 10 órakor: 

Kisbogár Baba-mama foglalkozás
29-én kedden 16.45-kor: AA Klub

Szemtanúkat keres a rendőrség

ASzigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
segítségnyújtás elmulasztása miatt a
lakosság segítségét kéri. 

Egy ismeretlen személy 2018.
október 10-én 19 óra 30 perc
körül ismeretlen típusú és
rendszámú személygépkocsi-
val Szigethalmon, a Szabadkai
úton, a Duna irányából a HÉV
felé haladva a Szabadkai út
270-272. szám előtt elütött egy
vele azonos irányba közlekedő
kerékpárost. Az ütközés után a
gépkocsi sofőrje a helyszínről
segítségnyújtás nélkül elhajtott.
A rendőrség kéri, hogy aki a balesetet látta,

vagy azzal kapcsolatban érdemi információval
rendelkezik, jelentkezzen személyesen a

Szigetszentmiklósi Rendőrka-
pitányságon (2310 Sziget-
szentmiklós, Apor Vilmos
utca 1. szám, telefon: 06-
24/525-460), vagy hívja a
Pest megyei Rendőr-főkapi-
tányság tevékenység-irányí-
tási Központját a 06/1-236-
2897 telefonszámon, illetve

tegyen bejelentést a 24 órán át
ingyenesen hívható 06/80-555-
111 „telefontanú” zöldszámán,

vagy a 107, 112 központi segélyhívó
telefonszámok valamelyikén.
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tavaly huszonhetedik alkalommal rendez-
tük meg a Szent István általános Iskola
hagyományos karácsonyi koncertjét. Az

elsőt 1992-ben tartottuk németh Leila, jelenlegi
igazgató asszony kezdeményezésére és szerve-
zésében. 
Huszonhét év. Az akkor fellépő pöttöm gyerekek
most akár szülőkként gyönyörködhettek saját
gyerekeik előadásában. 
Hagyomány. Jómagam egy – most már – több,
mint 300 éves gimnáziumba jártam, ez a hagyo-
mány azóta is jelen van az életemben. tudom,
hogy milyen hatalmas a közösséget összeková-
csoló ereje. Hagyomány: ami nemzedékeket köt
össze. Közös élmény, amit nem egy időben, de
mégis együtt éltünk át.

A koncertet Bóna zoltán országgyűlési képvi-
selő úr nyitotta meg az adventi koszorú harma-
dik gyertyájának meggyújtásával. Első műsor-
számként a 4. c osztályos tanulók Gyertyatáncát
csodálhattuk meg, majd a 2. b osztályosok jele-
nete következett. 
A Szent karácsony eljött című dalt énekelték a
8. osztályos lányok, Felián Anna, Hegedűs
Evelin, Hermann Dorottya és Szabó Dorina, majd
a Jingle bells rock című táncelőadással örven-
deztettek meg minket a 2. c-sek. 
Dzsabrailova Szevil és Fésűs magdolna tanárnők
énekelték el a nézz rám, istenem c. számot,
utána az angyalok szemén keresztül pillanthat-
tunk be egy karácsonyt váró család életébe a
színjátszósok előadásában, majd J. S. Bach

Parasztkantátájának áriáját
játszotta el hegedűn Ónodi
Sára 4. c osztályos növen-
dékünk. 
Balázs Fecó Érints meg c.
száma következett, Dzsab-
railova Szevil és Fésűs
magdolna tanárnők énekel-
ték el. 
Koncertünk záró műsorszá-
mát az emelt szintű ének-
zene oktatásban részt vevő
osztályok énekkarra adta
elő: a Szürke patás, a néma
volt az ég, a Szeptember és
a Ha újra születnék című

dalokat. A legutolsó éneklésbe a tanári kar is
bekapcsolódott.
Az iskola vezetőségének nevében szeretnék
köszönetet mondani rendezvényünk fővédnö-
kének, Bóna zoltán országgyűlési képviselő
úrnak, a Szigetszentmiklósi tankerületi Központ
vezetőjének, Pálos Annamáriának az anyagi és
erkölcsi támogatásért, Halász Lászlónak, aki
rendelkezésünkre bocsátotta a tököli művelő-
dési Házat. továbbá köszönöm a gyerekeknek
a lelkes részvételt, a felkészítő és a háttérmun-
kát végző tanároknak az áldozatos munkát, a
szülőknek, hogy jelenlétükkel támogatták
koncertünket.

Szél László
Szigethalmi Szent István általános Iskola

ASzigethalmi Szent István általános Iskola
112 tanulója és hét pedagógusa kapott
meghívást a millenáris Parkban tartott

színházi előadásra tavaly december 10-én,
amelynek Bolondóczi Boldizsár volt a címe.
nagy izgalommal készültünk erre az alkalomra.
A Dóm kupolában berendezett ideiglenes szín-
ház hívogató meleggel várt minket. Az előadás
során megismerkedhettünk a mátyás korabeli
ruhákkal, érdekes fejtörőkkel, amelyekben a
gyerekek nagyon aktívan szerepet vállaltak.
táncoltunk és énekeltünk is a szereplőkkel. még
jó tanácsokat is adtak az igazságos királynak,
például, hogy vegye törvénybe, hogy mindenki
barátságos legyen a másikkal. Segítettünk Boldi-
zsárnak, hogy a király próbáit kiállva igazi udvari
bolond lehessen belőle. nagyon jól szórakoztunk
az előadás alatt és az úton is a közlekedési dugó
ellenére. Köszönjük a lehetőséget a Komod Szín-
ház művészeinek és a szervezőknek.

Kánai Anna napközis munkaközösség-vezető,
Szigethalmi Szent István általános Iskola

Mátyás király udvarában jártunk

Karácsonyi hagyománnyá vált a koncert
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ASzigethalmi Szent István általános Iskola
hetedik osztályos tanulói a Határtalanul
program keretében 2018. június első

hetében Horvátországban és
Szlovéniában vettek részt tanulmányi kirándulá-
son. Az első két napon Lendvát és a környékén
található magyar vonatkozású történelmi
nevezetességeket néztük meg, valamint meglá-
togattuk a Pártosfalvi Kéttannyelvű általános
Iskolát. Innen Ptuj érintésével zágrábba utaz-
tunk, ahol a Káptalandombon emelt székesegy-
házat, s a Szent István kápolnában őrzött Szent
László koronázási palástot néztük meg. Szép
sétát tettünk a Felsővárosban a Jellasics és a
Szent márk téren. A szamobori várrom megtek-
intése után már nagy izgalommal vártuk, hogy
megpillantsuk a tengert. Bár – szerencsénkre –
nagy hőség volt, Fiumébe érve még nem a
tenger hűs hullámaival ismerkedtünk, hanem a
magyar tengerhajózás emlékeivel, és megkos-
zorúztuk Baross Gábor emléktábláját.
A szállás elfoglalása után azután sort tudtunk
keríteni egy kis tengeri fürdőzésre is. Utolsó nap
még Varasdon megnéztük az Erdődiek
várkastélyát, valamint a zrínyiek sasfészkét
Csáktornyán.
Csodálatos utazást tettünk, minden úgy sikerült,
ahogy elterveztük, szép emlékekkel tértünk
haza.

tóth Béla
Szigethalmi Szent István általános Iskola

Szent István napok az iskolában
Karácsony előtt, az utolsó héten, projektórák
keretében programokat szerveztünk a
gyerekeknek. Az idén Figura Ede énekes-gitáros
előadóművész, zeneszerző, szövegíró érkezett
hozzánk A hóember születésnapja című
műsorával. Az előadás két turnusban valósult
meg a József Attila utcai ebédlőben, ahol 190
gyerek élvezhette az interaktív, élőzenés
műsort. A gyerekek aktívan részt vettek az
előadásban, segítettek megjeleníteni a
díszletet, a madarakat és hóember barátait, a
többi hóembert. megismerkedtünk Gonosz
Gézával, akiről kiderült, hogy nem is olyan rossz,
mint amilyennek látszik.

A Szabadkai úti épületben a már néha gondolok
a szerelemre című műsort láthatták a 4-7.
osztályos tanulók, több mint százan. Ismert
magyar költők szerelmes verseit hallgathatták
meg, egy könnyedebb összeállításban, mintegy
görbe tükröt mutatva a mai fiataloknak. A
dalokat humoros szöveg kötötte össze, amin
jókat derülhettünk. 
Hasznosan töltöttük el ezt a napot is, hiszen
élményekben gazdagon térhettek haza a
gyerekek és mi, pedagógusok is.

Kánai Anna
napközis munkaközösség-vezető,
Szigethalmi Szent István ált. Isk.

Budakeszi Vadaspark a tornaszobában

Keressük, kutatjuk (csak épp nem repü-
lünk gallyról-gallyra) azokat a programo-
kat, amelyek tanulóink számára tartal-

masak és szórakoztatva tanítanak. Elsősorban
természetközeli lehetőségeket igyekszünk
találni, hogy megvalósulhasson iskolánk

kiemelt pedagógiai programja, a természet
szeretetére nevelés.
Ebben kiváló partnerünkké vált a Budakeszi
Vadaspark zoopedagógusa, Farkas ádám, aki
december közepén tartott érdekes bemutatót
négy osztálynak. minden érzékszervet megdol-

goztató óráján a télre
készülő vadvilágot hozta
el nekünk játékos formá-
ban. Vonultunk gólya-
ként Afrikába, voltunk
áttelelő bábok, bújtunk
iszapba a békákkal, és
teleltettünk éhes énekes-
madarakat. Szarvasbőr
alatt tapasztaltuk meg,
hogyan növesztenek téli
bundát az erdő rőtvadjai,
és ragadozóink milyen
védelmet érdemelnek
tőlünk. tapintottunk
kígyóbőrt, bagoly- és
keselyűtollat, liszkukacot.

A fénypontok fénypontja Szuszi felbukkanása
volt. Szuszi európai sün, amit ádámék fognak
teleltetni, mert még túl kicsi ahhoz, hogy túlélje
a telet a szabadban. Az élő állat közelsége,
megfigyelése sokkal többet tanít és tudatalatt
is nevel arra, hogy védjük a természetet, s
figyelő és érző lélekkel, emellett szakértelemmel
felvértezve segítsünk az állatoknak és növé-
nyeknek. A gyerekeknek nem kell tanítani, hogy
ez nekünk is jó, sajnos a felnőttek olykor elfe-
lejtik ezt. 
ádám kiválóan alkalmazkodott a különböző
életkorú gyerekek nyelvezetéhez, tudásszintjé-
hez. Az átadott ismeretek alapjaivá váltak a
későbbi környezetismeret óráknak, a felidézett
emlékek is színesítik majd a „szürke tananya-
got”. Szeretnénk minden hónapban legalább
egy napra meghívni ádámot, hogy tizenkétféle
játékos és interaktív foglalkozása közül minél
többet megnézhessünk és átélhessünk. Ugyan-
akkor nem állunk le a kereséssel, kutatással... 

Szabó Ildikó
Szigethalmi Szent István általános  Iskola

Határtalanul



Régi hagyománya van a napközis karácsonyi műsornak, minden év
decemberében ezzel a kedves gesztussal köszönjük meg, hogy együtt
lehettünk, hogy megélhettünk minden olyan pillanatot, mely a karácsony
szellemének érkezésére készíti fel lelkünket. Jómagam is készülök rá, és
különös izgalommal várom ezt a délutánt. Szeretem válogatni a
színezőket és a verseket, melyek ráhangolják a gyerekeket az ünnepi
hangulatra. 
mindenki számára fontos a karácsony, bár családi ünnep, mégis úgy
érzem, nekem, mint pedagógusnak feladatom, hogy tanítványaim az
adventi készülődés során felkészüljenek az otthoni meghitt estére. Ez a
délután ünnepi hangulatával (műsor, film, megterített asztal) mindenkit
boldogsággal töltött el. Fontos, hogy a gyerekek, a kollégák és a család-
tagok együtt is megtapasztalják az ünnepvárást és az önzetlen, örömteli
együvé tartozás és együtt létezés perceit. Remélem, hogy ezzel a kis,
közös műsorral igazi karácsonyi hangulatot tudtam teremteni minden
résztvevő számára.

Kovács Györgyi
Szigethalmi Szent István általános Iskola
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Napközis karácsonyi műsor a Szent Istvánban
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