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15 éve város Szigethalom 2. rész

A2004-es városavató után – ahogy a
februári számban is írtam – elkezdtük
ledolgozni hátrányainkat. Az első

lépések után egy nagyobb ugrást a 2006-os
választások után tettünk meg. Az utak pormen-
tesítése ebben a ciklusban lett teljes. Néhány
kisebb utca és a vitatott sorsú Kakukkfű utca
kivételével teljes egészében szilárd burkolatot
kaptak útjaink. Ebben az időszakban jött létre
a Juhász Gyula utca. Emlékszem rá, hogy az ott
lakók folyamatosan kérdezték: ők mikor
kapnak aszfaltutat? Mindig elmondtuk, addig
várjanak türelmesen, amíg még építkezések
zajlanak az utcában, mert nem szeretnénk, ha
emiatt az új út tönkremenne. Persze ezt akkor
nem igazán hitték el az ott lakók. Aztán pozitív
meglepődésükre, ahogy befejeződtek az épít-
kezések, egyik napról a másikra felvonultak az
aszfaltozó gépek, és pár nap alatt sikeresen el
is készült az út. 

Az utak fejlesztése mellett ugyanekkor elin-
dult oktatási és szociális létesítményeink fejlesz-
tése is. Elsőként az óvodafejlesztésbe fogtunk
bele. Az akkor még létező címzett támogatást
próbáltuk megszerezni az országgyűléstől.
Ebben az akkori fideszes gyáli polgármester,
Gyimesi István is a segítségünkre volt. Ekkor ők
már túl voltak egy ilyen beruházáson, és segít-
ségül rendelkezésünkre bocsájtotta az ehhez
szükséges anyagokat. Számunkra ez nagyon

nagy segítség volt, amiért a mai napig hálás
vagyok neki.

A pályázatot ezen dokumentumok alapján
készítettük el. A felépítéshez szükséges helyszínt
viszont nehezebben találtuk meg. A vásárlás
sajnos szóba sem jöhetett. Nem is volt ekkora
elérhető ingatlan, de ha lett volna, akkor is 40-
50 millió forinttal megdrágította volna a beru-
házást. Ezért döntöttünk az egykori laktanya
területe mellett. A nagysága elegendő volt, és
nem kellett fizetnünk sem érte. Amiatt piszkáltak
csak sokan, hogy a terület a temető mellett van.
Szerencsére az idő bizonyította, hogy jó döntést
hoztunk. Igazából senki sem panaszkodott a
megépítése óta, sőt nagyon kedvelt hely lett a
szülők és a gyerekek esetében is. A 2007-ben
átadott, 200 gyermek befogadására alkalmas
óvoda 360 millió forintba került, aminek 90
százalékát állta az állam. Megépülésének
köszönhetően az összes óvodáskorú gyermeket
fel tudtuk venni, ami nem csak a szülőknek volt
jó, hanem új helyi munkahelyeket is teremtett:
16 óvónő és 8 dajka, valamint konyhai és admi-
nisztrációs munkatársak tudtak elhelyezkedni.
Megnyitását követően azonnal Szigethalom
központi óvodájává vált, és azóta mindenki csak
Narancssárga Óvoda néven ismeri.

Nem csak a városoknak, de minden 10 ezer
lakos feletti településnek is kötelező feladatként
írták elő a bölcsőde létesítését. Első lépésként

a József-Mátyás utca sarkán ma is bölcsőde-
ként üzemelő épületet alakítottuk át, és indí-
tottuk el a szolgáltatást. Ezután – első európai
uniós projektünkként – nyertük el a Rákóczi
utca végén az új 4 csoportos bölcsőde felépíté-
séhez szükséges támogatást. Ez a beruházás
még a 2004-2006-os, első uniós ciklus támoga-
tásából indult el. A pályázatot elnyerő cég 2007
végére vállalta a feladat elvégzését. Sajnos
semmilyen ígéretét nem tartotta be, az idő
viszont nagyon szorított bennünket, mert
2008 júniusára be kellett fejeznünk a beruhá-
zást, és a támogatás felhasználásával is el
kellett számolnunk. Szerencsénkre a pályázat
kiírói is nagyon segítőkészek voltak velünk, de
a kivitelezőt még így is nagyon nehéz volt
bármire rábírni. Végül az utolsó pillanatokban,
több hónapos csúszással készült el az épület.
De ami a legfontosabb, hogy kész lett. Az
akkori fővállalkozó adósságokat, ki nem fize-
tett alvállalkozókat és jogi vitákat hagyott
maga mögött. Ritkán kerül be az országos
médiába egy polgármester, de emiatt a vállal-
kozó miatt sikerült. Sajnos az akkori törvények
szerint mi nem tudtunk semmit tenni az alvál-
lalkozókért és a szállítókért. A bölcsőde
viszont – városunk javára – azóta is kiszol-
gálja a legkisebbek igényeit.

Ugyanekkor, a bölcsődével egyidejűleg, és
ugyanannak a vállalkozónak a kivitelezésében

készült el a Fogyatékkal Élők Nappali Otthona
is. A beruházás elindítása olyan szülőktől eredt,
akik nem tudták megoldani fogyatékkal élő
gyermekeik napközbeni ellátását. Ráadásul a
környező településeken sem volt ehhez hasonló
intézmény. Sokat töprengtünk akkor rajta, hogy
vállaljuk-e, mert a szolgáltatás fenntartása
ugyanis nem kötelező feladatunk. De azt
hiszem, az eltelt idő minket igazolt, jól döntöt-
tünk! Nagyon sok szép percet, órát, napot
hoztak az életünkbe az ott gondozott „fiata-
lok”. Ma már szinte elképzelhetetlen egy
ünnep vagy megmozdulás nélkülük. A sziget-
halmiak is jobban megismerték őket, és ezzel
együtt talán elfogadóbbak is lettek a fogyaték-
kal élők iránt.
(folytatjuk)

Fáki László polgármester
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Évkezdés szűkebb költségvetési mozgástérrel

Tíz napirendi pontot tárgyalt Szigethalom
Város Képviselő-testülete az év első nyílt
ülésén, január 29-én.

Az ülés megkezdése előtt polgármester úr
köszöntötte újra a testület körében Nagy Viktor
képviselőt, továbbá átadta Regényi Aranka üdvöz-
letét és ajándékait a képviselőknek. A civil szervezet
vezetője megköszönte a 2018. évi közös munkát,
egyúttal sikeres évet kívánt 2019-re.

Az első napirendi pontban az idei évi költség-
vetés elfogadására került sor. összességében
elmondható, hogy a költségvetés az ötéves ciklus
legkisebb mozgásterét biztosítja ezúttal, azonban
kisebb fejlesztések ettől függetlenül várhatóak
idén is. Vannak továbbá olyan feladatok, amelye-
ket a képviselő-testület tavaly fogadott el, de az
idei évet terheli. Ilyen az útépítés pályázat, a Mű
úti közvilágítás meghosszabbítása, valamint a
közvilágítás korszerűsítése, amelyek idei fejlesz-
tések.

A képviselők a január 22-én megtartott rend-
kívüli testületi ülésén döntöttek arról, hogy az
önkormányzat pályázatot nyújt be a „Települések
felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek
fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerű-
sítésének támogatása Pest megye területén
(PM_CSAPVIzGAzD_2018)” című pályázati kiírás -
ra 204 223 824 Ft igényelt támogatási összeggel
az alábbi beruházással érintett ingatlanok tekin-
tetében (cím és helyrajzi szám):

- 2315 Szigethalom, Mű út (5100 hrsz)
- 2315 Szigethalom, Fiumei u. (2828 hrsz)
- 2315 Szigethalom, Széchenyi u. (2920 hrsz)
Sikeres pályázat esetén így a fenti utcák csapa-

dékvíz-elvezetésére is sor kerülhet. A rendkívüli
ülés másik témája a belügyminiszter által 2019. év
januárjában kiírt „Pályázat kiegyenlítő bérrende-

zési alaptámogatásra” című projekt volt. Ennek
keretében lehetőség nyílik a szerényebb anyagi
helyzetű települési önkormányzatok számára,
hogy a köztisztviselői bérek rendezése érdekében
a hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők
illetménye megemelésre kerüljön. Az önkormány-
zat megfelel a pályázók körénél meghatározott
feltételeknek, így a testület döntése alapján,
vissza nem térítendő támogatásra pályázatot
nyújtanak be.

Ezt követően a testületi ülésen több rendelet
módosítására is sor került. Elfogadták az egész-
ségügyi alapellátások körzethatárairól szóló
rendelet módosítását, a szociális szolgáltatási
rendelet módosítását, a behajtási engedélyrende-
let módosítását, valamint egyes önkormányzati
rendeletek hatályon kívül helyezését is.

A képviselők támogató döntése értelmében a
Fővárosi Vízművek zrt., Tököl Város önkormány-
zata, Halásztelek Város önkormányzata és Sziget-
halom Város önkormányzata pályázatot tervez
benyújtani az Innovációs és Technológiai Minisz-
térium által a Víziközművek állami Rekonstruk-
ciós Alapjából nyújtott támogatásra kiírt pályá-
zatra, Tököl szennyvíztisztító víziközmű-rendszer
felújítása érdekében. 

A hetedik napirendi pontban döntöttek a
képviselők arról, hogy lakossági kezdeményezés
alapján a Dunasziget utca szigeti bevezetőjén
található öblöt Gubovics-öbölnek nevezi el.

Ezt követően a testület elutasította a 4828 hr
számú Kárász utcai közterület 192 m2-ét érintő
javaslatot, mely szerint Blágáné Kádár Patrícia,
mint használó, saját költségén a Keszeg utca-
Kárász utca találkozását a Duna felé eső vonalban
kis kerítéssel lezárja, és az érintett ingatlant szin-
tén saját költségén karbantartja. 

A képviselő-testület a következő előterjesztés
alapján úgy döntött, hogy határozatlan időre
létrehozza a Helyi Értéktár Bizottságot, és a
következő személyeket kéri fel tagoknak:

- Dr. Schuller Gáborné alpolgármester
- Kleineizel Mátyásné, a Helytörténeti Gyűj te -

mény vezetője
- Szigligeti zsuzsanna, a Hegedüs Géza Városi

Könyvtár dolgozója
Az utolsó előterjesztésben a képviselők elfogad-

ták a Szigethalmi Polgármesteri Hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosítását.

A kérdések, interpellációk között Fáki László
polgármester arról tájékoztatta a képviselőket,
hogy az EON megkezdte a közvilágítás korszerű-
sítésével kapcsolatos teendőket, a munkálatok
várhatóan öt hétig fognak tartani, és a visszajel-
zések alapján elmondható, hogy a projekt sikeres
a lakosok körében.

A rendeletek Szigethalom Város honlapján,
valamint a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban
megtekinthetők.

* * *

A soron következő pénzügyi és fejlesztési
bizottság ülésének időpontja: 

március 19-e 18 óra
A soron következő humánpolitikai és

népjóléti bizottság ülésének időpontja: 
március 21-e 18 óra

A soron következő képviselő-testületi ülés
időpontja: március 26-a 18 óra

Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Sziget-
halmi Polgármesteri Hivatal díszterem.

Az üléseket élőben nézheti, illetve a
későbbiekben is megtekintheti a www.
onkormanyzati.tv honlapon.

Korszerűsödött a közvilágítás 
Aképviselő-testület a tavalyi évben döntött

a közvilágítás korszerűsítéséről. A kiírt
közbeszerzést 2018. júniusában bíráltuk el,

a pályázat győztese az E.ON lett. A tervezés
ezután kezdődött, a munkaterületet pedig idén
január 22-én adtuk át. A képviselő-testület
döntése értelmében az E.ON a teljes településen
korszerű LED-lámpákra cseréli a lámpatesteket.
Azokban a mellékutcákban, ahol eddig csak
minden második oszlopon volt lámpa, ott minden
oszlopra lámpatestet szerelnek. Mindezek mellett
a város két részén a rendszer bővül: a Mű út
végén a Taksony vezér-hídig, valamint a Rákóczi
utca végén – ahol az út egyik oldala az erdő –
állíttatunk új oszlopokat. A két fejlesztésre ez év
április 30-a a határidő, ezt követően szerelik fel
ott is a lámpatesteket az oszlopokra. Az új
lámpákra 10 év garanciát vállalt a kivitelező.

Az eddigi munkálatok során többen jelezték,
hogy az ő utcájukban több helyen nincs oszlop.

Ezeket külön-külön meg fogjuk vizsgálni, mert
valószínűleg ott is hálózatbővítésre lesz szükség,
viszont rövid határidős fejlesztést ezekre nem
tudunk ígérni.

A közvilágítási rendszer üzemeltetése során két
probléma fordulhat elő. Ha az újonnan felszerelt
lámpa nem világít, akkor ezt a kivitelező fogja
kijavítani. Amennyiben egy egész utcában vagy
egy utcaszakaszon több lámpa nem világít – ez
az úgynevezett szakaszhiba –, akkor azt a hálózat
üzemeltetőjének kell javítania. A jelenlegi válto-
zások miatt a továbbiakban megszűnik a hibabe-
jelentő honlap. 

A hibákat személyesen a polgármesteri hi -
vatal ügyfélszolgálatán vagy a kozvilagitas@
szigethalom.hu e-mail címen lehet bejelen-
teni. Sem az Elmű értesítése, sem a Face-
book kiírások nem minősülnek bejelen -
tésnek!

Szigethalom Város önkormányzat

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 rövidít-
heti, szerkesztheti úgy, hogy azok tartalma ne
változzon.)

Következő lapzárta: március 21.
Megjelenés: április eleje.

Hirdetések megrendelése, befizetése: 
polgármesteri hivatal pénztára, 

Kossuth L. u. 10.
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Télkergető 
településtisztítás

„Ha mindenki tisztára seperné a maga 
portáját, az egész világ tiszta lenne.”

(Teréz anya)

Visszavonhatatlanul közeledik a tavasz.
Többet vagyunk a szabadban, élvezzük a
jó időt. A város utcáin sétálva azonban az

örömbe üröm is vegyül, amikor szembesülünk a
szanaszét heverő rengeteg szeméttel.

A város lakóinak jogos elvárása a tiszta,
rendezett környezet, melyért most ön is tehet.

Szigethalom Város önkormányzata „télker-
gető” városi nagytakarítási akciót hirdet március
utolsó hétvégéjére (március 29-30-31).

Nem kell többet tennie senkinek, csak a saját
portája közvetlen környezetében összeszedni a
szemetet, összegereblyézni a tavalyi száraz fale-
veleket.

A szemetet, az Aries Kft. jóvoltából, külön
erre az alkalomra biztosított zsákokba kérjük
gyűjteni, és lehetőség szerint azt utcánként egy
helyre lerakni. Az akciót követő napokban az
önkormányzat dolgozói külön gyűjtik össze és
szállítják el a zsákokat.

zsákok igényelhetők a polgármesteri hivatal-
ban személyesen, vagy a titkarsag@szigetha-
lom.hu címen. (A levélben nevet, címet és elér-
hetőséget kérünk feltüntetni!), valamint az
önkormányzati képviselőknél.

Minden igénylőnek csak egy zsákot tudunk
biztosítani, melyet – kisebb mennyiség esetén
– természetesen több ingatlantulajdonos is
használhat. 

Nyomatékosan kérjük, hogy csak az utcán
összegyűjtött hulladék kerüljön a zsákba!

Abban bízva, hogy a három nap valamelyikén
mindenkinek akad egy órája, az akcióban való
részvételre várjuk a város lakóit az utcákon, a
saját portájuk előtt.

Ne várjon másra! Tegyen ön is a tiszta, rende-
zett Szigethalomért!

Szigethalom Város önkormányzata

Házszámok és ami körülötte van

Aváros lakói egyre többet panaszkod nak
arra, hogy nem kapják meg (vagy sokszor
csak késve) a postai küldeményeket (leve-

leket, újságot, kisebb csomagot, stb). Ezt fejtegeti
Veér Jenő a lap másik cik kében. (10. oldal)

Mint minden dolognak, ennek is két oldala
van. Régóta tudjuk, hogy a postai kézbesítők
száma radikálisan csökkent. A tíz fő helyett
szolgálatban lévő négy-öt fő egy része is foly-
ton cserélődik. Nem könnyű a feladatuk. Saját
postásunktól tudom, hogy előfordul, amikor egy
nap három körzetet kell körbejárnia. Egy kb.
6500 címhellyel rendelkező településen még
akkor is nagyon kevés ez a létszám, ha nem
visznek mindennap mindenhova küldeményt. És
mennek hóban, fagyban, esőben, sárban, tűző
napsütésben. Ezt látjuk. De sokszor végig sem
gondoljuk az egyéb nehézségeket, amivel
naponta kell szembesülniük. Kóbor vagy éppen
„önsétáltató” kutyák támadásait kell hárítaniuk
napi rendszerességgel.

Számunkra jogos elvárás, hogy a küldemé-
nyeinket megkapjuk. De mi mindent megte-
szünk annak érdekében, hogy célba érjenek a
csekkjeink, leveleink?

Új házak sora épül a városban, ami nagyon
jó dolog. Rendeződik a városkép. De amíg eleink
egyik legtermészetesebb dolga volt, hogy ha
elkészült a ház, akkor járdát építettek, és vala-
milyen formában jelezték a világnak, hogy
otthonuk hányas számot visel az utcában.
Előbb-utóbb még névtábla, postaláda is kikerült
a kapura, kerítésre. Pedig akkor még nem volt
nagy lehetőség a válogatásra!

Ma már azt tapasztaljuk, hogy – tisztelet a
kivételnek – egyáltalán nem fontos, hogy tudja
a postás, a hatóság, hogy milyen utca, hány
szám alatt kell keresnie valakit. Pedig manapság
ezerféle kivitelezésű számot, postaládát lehet
kapni, a fillérestől a méregdrágáig kielégítve a
legkülönbözőbb igényeket.

Csak egy cinikus megjegyzést idézünk a sok
közül, amivel több probléma is adódik.

„Ha postás, akkor tud számolni, egyszerűen
számolja ki a házszámot.”

Nos, az ezzel kapcsolatos kérdések:
Miért kellene a postásnak végig számolnia a

házakat, hogy megtaláljon? Mi van, ha rossz a
számozás, ha elírták a nevet vagy a címet? Mi
van, ha elköltözött a levél címzettje és az új lakó
kíváncsiságból felbont olyan levelet, ami bizal-
mas dolgokat tartalmaz?

És végül, bár talán sokan elfelejtik, de a
házszám és a név kihelyezése életet ment-
het, amikor mentőt várunk éppen.

Szigethalom Város önkormányzata 10/2014.
(IX.02.) rendelete (egységes szerkezetben a
14/2015.(V.26.) rendelettel) szól az utcanév és
városrésznév megállapításának, közintézmény
elnevezésének, valamint az utcanév, házszám-
tábla és emléktábla elhelyezésének rendjéről.

A házszámozásról a rendelet az alábbiak
szerint rendelkezik:

11/B. §15 A házszámtáblákat a lakóház, az
egyéb épület, az építési telek tulajdonosa szerzi
be. A házszámtáblával szemben támasztott
követelmény, hogy egyértelmű és jól olvasható
legyen.

12. § Az elhelyezett házszámtábla meg -
rongálása, beszennyezése, olvashatatlanná
tétele, szövegének megváltoztatása, engedély
nélküli eltávolítása tilos!

13. § (1) A házszámtábla elhelyezése, kar -
bantartása és pótlása az ingatlan tulajdonosá-
nak (kezelőjének) a kötelessége.

Olyan nagy nehézséget jelentene ezt betar-
tani? Különösen úgy, hogy mindenkinek a saját
érdekét szolgálná.

Nem a mindenáron való büntetés a cél,
hiszen valamiért mindenki büntethető lenne. Az
önkormányzatnak lenne bevétele rendesen, de
inkább az együttműködés és a rend kialakítá-
sára törekszik.

Dr. Schuller Gáborné
alpolgármester

Szelektív szemét gyűjtése
Az „Aries” Nonprofit Kft. Kommunális egysége márciusban a szelektív hulladék begyűj-

tését az alábbiak szerint ütemezi.
Műanyag (Pet és HDPE) és fém (üdítő és sörös doboz) elszállítása: 11. hét, március 11-16.;

13. hét, március 25-29.; 15. hét, április 8-12.
Papírhulladék elszállítása: 10. hét, március 4- 8.; 14. hét április 1-5. Március 15-e (péntek)

munkaszüneti nap, így a pénteki napon esedékes területekről a hulladék elszállítása március
16-án (szombat) történik.

Zöldhulladék begyűjtése:  március 29-én, pénteken 14-17 óra között a Rákóczi u. 147.
sz. alatt található Egyesített Népjóléti Intézménynél (egykori laktanya területén) kihelyezett
konténerekben vagy hulladékgyűjtő célgépekben díjmentesen elhelyezhető. 

A szolgáltatás igénybevételére csak szigethalmi lakosok jogosultak, ezért lakcímkártyáját
kérni fogják.                                                                                      Polgármesteri Hivatal

Felhívás takarításra
A településtakarítási akciósorozat keretében szeretettel

hívjuk és várjuk a város lakóit a szi get halmi közösségi
stég és környéke tavaszi nagytakarítására. Célterület:
Duna part – közösségi stég – Duna parti játszótér – V. utca
és környéke. Időpont: április 6. (szombat) 10-15 óra
között. Kérjük, hogy gereblyét, seprűt, lapátot, vizes
vödröt, kesztyűt mindenki hozzon magával! Szendvicset,
pogácsát, üdítőt, ivóvizet biztosítunk.

A takarítás végén ünnepélyesen kihelyezzük és
felavatjuk a megújult horgászszobrot.

Szigethalom Város önkormányzata
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• Bóna Zoltán országgyűlési képviselő elérhe-
tőségei: Kapcsolattartó: Janzsó zsuzsanna.
Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós,
Kossuth Lajos utca 10. Telefon: 06/24 410-
870, 06/70 376-5956. E-mail: bona.zoltan@
parlament.hu, janzso.zsuzsanna@fidesz.hu,
Honlap: www.bonazoltan.hu

• Fáki László polgármester. 18. (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 Szigetha-
lomért Egyesület) 1. választókerület képvise-
lője. Telefon: 06/70-459-1664. E-mail: dr.
schuller.gaborne@szigethalom.hu. 18. (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: előze-
tes e-mailben vagy telefonon történő idő -
pont-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-mail-
ben vagy telefonon történő időpont-egyez-
tetés alapján.

• Sztrapkó Norbert (összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 5. választókerület képvise-
lője. 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 Szigethalo-
mért Egyesület) 6. választókerület képvise-
lője. Telefon: +36/70-984-8827. E-mail: suhai.
refi.timea@szigethalom.hu. 25. (hétfő) 18-19
óra között. Helyszíne: Szép ABC presszója 

• Molnár Sándor (FIDESz-KDNP) 7. választó-
kerület képviselője. Telefon: 06/30-952-3346.
E-mail: molnars@pr.hu. Fogadó óra: a lakos-
sági igények gyors és haladéktalan orvoslá-
sának elősegítése érdekében előzetes e-mail-
ben vagy telefonon történő időpont-egyez-
tetés alapján.

• Nagy Viktor (összefogás Szigethalomért
Egyesület) 8. választókerület képviselője.
Telefon: 06/30-934-0480. Fogadó óra: előze-
tes 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 telefo-
non 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.

Márciusi fogadóórák

Kötelező ebösszeírás önbevallással
Szigethalom Város területén 2019-ben

március 1-jétől június 30-ig kerül sor az ebek
összeírására a jogszabályban meghatározott
adattartalommal. A települési önkormányzat
az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi
elektronikus nyilvántartást köteles vezetni.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel
történik, melyhez a szükséges ebösszeíró lap
beszerezhető a polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálatán, továbbá a honlapról letölthető. Az
ebösszeíró lap másolható. Az ebenként kitöltött
és aláírt ebösszeíró lapot a polgármesteri hiva-
tal részére 2019. június 30-ig kell visszajuttatni:

- postai úton: Szigethalmi Polgármesteri Hiva-
tal 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10.

- személyesen: Szigethalmi Polgármesteri
Hivatal 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u.
10. szám alatti Ügyfélszolgálatán elhelye-
zett gyűjtőládába helyezve

- elektronikus úton, a varro.ildiko@szigetha-
lom.hu e-mail címre küldve

Felhívjuk az ebtulajdonosok, ebtartók figyel-
mét, hogy a korábbi összeírás során bejelen-
tett ebeket 2019-ben ismét be kell jelenteni! 

Aki a kötelezően előírt adatszolgáltatási
kötelezettségének nem, vagy nem az előírtak-
nak megfelelően tesz eleget, az állatvédelmi
bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rende-
let 3. melléklet d) pontja alapján 30 000 forint
állatvédelmi bírsággal sújtható. A 2019-ben
leadott ebösszeíró lapok esetében ezen felhí-
vás kiadását követően nem kell újabb ebössze-
író lapot kitölteni, az a kötelezettség teljesíté-
sének minősül.

Köszönjük szíves együttműködésüket! 

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Nézzen minket online!
Mint arról már korábban is hírt adtunk,

Szigethalom Város hivatalos Facebook oldalán
és a youtube-on elindítottuk a digitális Sziget-
halmi Híradót. Január óta készítünk a város,
civilszervezetek és az intézmények eseménye-
iről, feladatairól rövid tájékoztató videókat.
Ezekkel is szeretnénk elősegíteni a szigethal-
miak tájékoztatását. A videók elérhetők a
youtube-on a Szigethalmi Videótár csatornán
és a https://www.facebook.com/hello.sziget-
halom/ oldalon.

KSH felmérés 
kezdődik

Tisztelt Lakosság! A Központi Statisztikai
Hivatal (KSH) Szigethalom településen önkén-
tes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adat-
felvételeket hajt végre, amelynek témái a
munkaerő-felmérés és a lakosság utazási
szokásai. Az összeírást a Statek Statisztikai
Elemző Központ Kft. fényképes igazolvánnyal
ellátott kérdezői végzik. A látogatások vélet-
lenszerű mintavétellel történnek.

Az adatokat a KSH bizalmasan kezeli. Az
eredményeket név és egyedi adatok nélkül,
valamint összesített statisztikai táblázatokban
közöljük. 

További információk a www.ksh.hu/Adat-
gyűjtések/Lakossági adatgyűjtések internetes
oldalon találhatók.

Polgármesteri Hivatal

Kampányoltás 
kutyáknak

Tájékoztatom a tisztelt tulajdonosokat,
hogy április 6-án és 27-én, szombaton
délelőtt 8.30-11 óra között veszettség
elleni kampányoltást tartok a Szigetha-
lom-Gyártelepi Rendelőben.

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

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

Csak microchippel megjelölt állatok oltha-
tók be veszettség ellen. Microchip behelyezés
ára 4000 Ft.

Hívásra házhoz megyek: +36 30 265 2515,
+36 24 401 401 (rendelő)

www.szigethalomallatorvos.hu 
Maradok üdvözlettel:

dr. Guba Sándor
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Egy kis „disznólkodás”

Amár jól megszokott helyszínen, a Városi
Szabadidőközpontban rendezte idén is
az összefogás Szigethalomért Egyesület

a 11. Családi Disznóvágást február 9-én. 
Az előkészületek azonban már előző nap

kezdődtek. Az egyesület tagjai és sok-sok civil
segítő szorgosan és fáradságot nem kímélve
dolgozott azon, hogy másnap minden rendben
legyen.

A Családi Disznóvágás célja a vidéki élet
hagyományának felidézésén, megismertetésén
túl a közösségi együttlét erősítése is. Erre szol-
gáltak a finom falatok, és a programok, melyek
nagyon jó hangulatot teremtettek ezen a szép
napon.

A reggel a disznó feldolgozásának ismerteté-
sével indult, a pörzsöléstől kezdve a disznó
feldarabolásáig, közben a nézők „tudományos“

előadás keretén belül megismerhették a sertés
részeit. A kicsiket e közben a Csengettyű
bábcsoport Mazsola című bábelőadása szóra-
koztatta, majd táncház következett Mihalik
zsoltnéval, azaz Dóri nénivel.

Eközben elkészült a sok éhségűző finomság,
a friss sült vér, hurka, kolbász, leves, tepertő,
káposzta és a finom pecsenye, minden, mi szem-
szájnak ingere, melyekért hosszú sorok kígyóz-
tak a faházak előtt. Délután a sátorban nótázva,
táncolva múlathatták az időt mindazok, akik a
rendezvény végét lezáró eredményhirdetésekre,
valamint a tombolahúzásra vártak. Egész napos
programok közé tartozott az „állati jó verseny“.
A játékban kvízkérdésekben és ügyességi játé-
kokban mérettettek meg a versenyzők. Az első
díjat a MOPSz, a másodikat a CSIGUSz, a
harmadik díjat pedig a RöF csapat nyerte. 

Délelőtt 10 órától lehetett regisztrálni az
amatőr pogácsasütő versenyre, amelyre 18 féle
pogácsa érkezett. Az első helyezést Végh ágnes
apró tökmagos pogácsája, második helyezést
Kollárné sajtos pogácsája és a harmadik helye-
zést pedig Matyinné Adél malacfejes pogácsája
nyerte el.

A tombolahúzás végére már lassan lement a
nap, így a rendezvény is véget ért.

Köszönet jár mindazoknak, akik munkájuk-
kal, anyagi támogatásukkal, tárgyi felajánlá-
sukkal segítették a rendezvény sikerét, köszö-
net Suhai-Réfi Tímea képviselő asszonynak,
aki összefogta az egész programot, és nem
utolsó sorban köszönet mindenkinek, aki kilá-
togatott az idei hagyományőrző Családi Disz-
nóvágásra!

Fabula Kriszta
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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 29 éve!
www.megoldasszerviz.hu

Szszmiklós, Tököli u. 33. – Bajcsy-Zs. u. sarok 
Telefon: 06-24/441-725

Himnusz- és Szózatmondó verseny
a Szent istvánban

Amagyar kultúra napja alkalmából isko-
lánk 31. alkalommal rendezte meg a
területi Himnusz- és Szózatmondó ver -

senyt, melyre idén is számos iskolából neveztek
a diákok. 

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük
meg január 22-én, annak emlékére, hogy
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta
le Csekén a Himnusz kéziratát. Az ünnep alkal-
mából azóta a magyarság szerte a világon
megemlékezik a magyar kulturális értékekről,
amelyek őrzésében, tovább örökítésében mind-
annyiunknak nagy a felelőssége. 

Az iskolánk által rendezett versenyen 11 iskola
41 diákja vett részt: a 4-5-6. évfolyamon és a 7-
8-9. évfolyamon külön értékelt a zsűri, amely-
nek nem volt könnyű dolga, mivel a diákok a
legjobb előadásmódjukat hozták magukkal. 

A 4-5-6. évfolyamon a zsűri tagjai: Tasnádi
Tünde a Szigethalmi Négyszínvirág Óvoda veze-
tője, Tézsláné Farkas Klarissza a Szigetszentmik-
lósi Tankerületi Központ Köznevelési-és pályázati
osztályának tanügyigazgatási osztályvezetője,
Schätz Andrea a Szigetszentmiklósi Tankerület
szakmai igazgatóhelyettese volt.

A 7-8-9. évfolyamon a zsűri tagjai: Bak
Istvánné a Szigetszentmiklósi Tankerületi
Központ Köznevelési-és pályázati osztályának
tanügyigazgatási referense, Kozik Anikó a
Szigethalmi Hegedüs Géza Városi Könyvtár
könyvtárosa, Jakab Judit a Szigethalom Városi
Szabadidőközpont kulturális vezetője volt.

A Himnusz kategóriában 4-5-6. évfolya-
mon I. helyezett: Kovács Tamás Félix, a Sziget-
szentmiklósi József Attila általános Iskola 5.
osztályos tanulója, II. helyezett: Svajka Eliána a
Szigethalmi Szent István általános Iskola 5.
osztályos tanulója, III. helyezett: Gyurász Adri-
enn, a Szigethalmi Szent István általános Iskola
5. osztályos tanulója lett. 

7-8-9. évfolyamon Himnusz kategóriában
I. helyezett: Boros Máté Lehel a Szigetszentmik-
lósi Bíró Lajos általános Iskola 8. évfolyamos
tanulója, II. helyezett: Merész Cintia a Dunaha-
raszti Baktay Ervin Gimnázium 7. évfolyamos
tanulója, III. helyezettek: Gergely Petra a Sziget-
szentmiklósi Bíró Lajos általános Iskola 7. évfo-
lyamos és Sinka Laura a Tököli Weöres Sándor
általános Iskola 8. évfolyamos tanulói lettek. 

Szózat kategóriában 4-5-6. évfolyamon
I. helyezett: Szvetnyik Mara a Szigetszentmiklósi
József Attila általános Iskola 4. évfolyamos
tanulója, II. helyezett Kulimák Gergő a Sziget-
szentmiklósi József Attila általános Iskola 6.
évfolyamos tanulója, III. helyezettek: Papp
Alexandra és Balog-Darida Márk a Szigethalmi
Szent István általános Iskola 6. évfolyamos
tanulói lettek. 

7-8-9. évfolyamon Szózat kategóriában:
I. helyezett: Szabó Ronaldó a Szigethalmi Szent
István általános Iskola 7. évfolyamos tanulója,
II.helyezett: Liptai Fanni a Szigetszentmiklósi
Bíró Lajos általános Iskola 8. évfolyamos tanu-
lója, III. helyezett Kökény Alexandra a Sziget-
halmi Széchenyi István általános Iskola 7. évfo-
lyamos tanulója lett. 

Gratulálunk! 
A versenyhez kapcsolódóan iskolánk

képzőművészeti pályázatot is hirdetett,
melynek eredménye:

4-5-6. évfolyamon I. helyezett: Kovács Tamás
Félix a Szigetszentmiklósi József Attila általános
Iskola 5. évfolyamos tanulója, II. helyezettek:
Bánki Lili, Godó Réka, Fábián Bendegúz, Peres
Olivér a Szigetszentmiklósi József Attila általá-
nos Iskola 5. évfolyamos tanulói, III. helyezettek:
Csordás Anna Orsolya, Juhász Sándor, Debnár
Gergely, Antoni Roland, Horváth Aletta a sziget-
szentmiklósi József Attila általános Iskola 5.
évfolyamos tanulói.

7-8-9. évfolyamon I. helyezett: Blaskó Adri-
enn 8. évfolyamos tanulója, II. helyezett: Szűcs
Rubina a Szigethalmi Szent István általános
Iskola 7. évfolyamos tanulója, III. helyezett: Erdei
Veronika a Szigethalmi Széchenyi István általá-
nos Iskola 7. osztályos tanulója lett. Gratulálunk!

Köszönet a verseny lebonyolításáért a kollég-
áknak, szervezőknek: Németh Leila, Fodor
zsuzsa, Dala Gyöngyi, Kontha Gabriella, Bakondi
Katalin, Fésűs Magdolna, Nagyné Végh ágnes,
Tóth Béla, Dzsabrailova Szevil, Barna zsuzsa,
Vinczéné Tóth Ibolya, Pelyva Csaba, Kun Adrienn,
Kun zoltán.

Mindannyiunk nevében gratulálunk minden-
kinek, abban a reményben, hogy jövőre is talál-
kozunk eme jeles alkalomból. 

Szigethalmi Szent István általános Iskola
Vinczéné Tóth Ibolya

iSKolába
HívogaTó

Kedves leendő első
osztályosok!

Szeretettel várunk minden nagycsoportos
óvodást és szüleiket a

Szigethalmi Széchenyi István Általános
Iskolába (Szigethalom, Thököly u. 37.)

a beiratkozást megelőző programjainkra:
Iskolába hívogatók:
1. alkalom: 2019. március 25. (hétfő) 17.00 óra
2. alkalom: 2019. április 1. (hétfő) 17.00 óra
Programok: interaktív játékok, játékos
sportfoglalkozások, kézműves foglalkozások.
Kísérő program: szülőknek beszélgetőkör
meghívott vendégekkel, gyermekeknek film-
vetítés.

Igazgatóság

Szülői FóruM
Meghívó

Tisztelettel meghívjuk a leendő 
első osztályos gyermekek szüleit a 
Szigethalmi Széchenyi István

Általános Iskola

BEMuTATKoZó SZüLőI FóRuMÁRA
2019. március 11. (hétfő) 17 órára.

Helyszín: 2315 Szigethalom, Thököly u. 37.

Igazgatóság

Nobilis Humán Szolgáltató Bölcsőde

BEIRATKOZÁS 
Április 29-30. (hétfő, kedd), május 2-3. (csütörtök, péntek)

8.30 – 15.30 óra
2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 149/a.
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Szigethalmi HíradóÓVODA – ISKOLA

Szülői fórum az iskolaérettségről
Ismét meghívást kaptam a Kék tagóvodába februárban. Szülői fórumot tartot-

tunk közösen az óvodapedagógusokkal a tanköteles korú gyermekek szüleinek. 

Az iskolai beiratkozás közeledtével a szülők-
ben fokozódik az aggodalom: iskolaérett-e a
gyermekem vagy sem, melyik iskolát válasz-
szam, vagy inkább szimpatikus tanító nénit
keressek? Úgy gondolom, hogy a szülők a
legnagyobb segítséget e kérdésben az óvoda-
pedagógusoktól kapják, akik az óvodai
csoportban évről-évre figyelemmel kísérik a
kisgyermekek fejlődését, és jóval objektívebben
tudják megítélni a gyerekek azon képességeit,
melyek az iskolai élethez feltétlenül szüksége-
sek. Az idei fórumon külön kiemelném a
mentális érettség fontosságát, melynek
nagyobb jelentősége van, mint gondolnánk. Ez
azt jelenti, hogy lehet nagyon ügyes, okos egy
kisgyermek, de ha még szorong bizonyos hely-
zetekben, ha fél az idegen emberektől (akár
egy vizsgálati helyzetben), ha sokkal inkább a
játékot választja, mint a foglalkozásokat a
csoporton belül, vagy egyszerűen hamar elfá-
rad, és az elsők között van, aki a délutáni alvás-
időben elszunyókál, akkor komolyan meggon-
dolandó, megkezdjük-e az iskolát.

Minden tanköteles korú gyermek az óvodai
nevelési év kezdetén (szeptemberben) szűrő-
vizsgálaton vesz részt, melynek tartalma
központilag meghatározott. Erről a komplex
vizsgálat tartalmáról is próbáltam a szülőknek
tájékoztatást adni. Ezek a vizsgálatok kétsze-
mélyesek, a szakember és a gyermek van jelen.
A következő területeket próbáljuk feltérké-
pezni: általános tájékozódás, amelybe beletar-
tozik, hogy a gyermek térben, időben tud-e
tájékozódni, ismeri az évszakokat, napokat,
napszakokat, a közvetlen környezetében ho -
gyan tájékozódik, mer-e verbálisan megnyilvá-
nulni idegen előtt. 

Figyeljük a gyermek szókincsét, összefüggő
beszédét, hogy grammatikailag helyes-e a
mondatalkotása. Nézzük a grafomotorikát a
rajzolásnál, az esetleges bal-jobb tévesztéseket,
a diszlexiára utaló tüneteket, a vizuális és
verbális emlékezetet, a számolási készséget, a
ritmusérzéket. Ezen kívül még több speciális
nyelvi területeket is vizsgálunk, melyek arra
hivatottak, hogy a nyelvi rendszer minden
szintjére betekintést kapjunk. Természetesen a
beszédhibákat is szűrjük.

Októberben a fejlesztésre szoruló gyermeke-
ket csoportokba osztjuk, és megkezdődik a
logopédiai foglalkozás, illetve szükség szerint
gyógypedagógiai, vagy grafomotoros fejlesz-
tést kapnak a gyerekek. A fejlesztésekre azért
van szükség, hogy az iskola megkezdésekor a
gyermekek a beszédhangokat tisztán ejtsék,
kicsi kezük felkészüljön a ceruzafogásra, ami

feltétlen szükséges az olvasás és az írás megkez-
déséhez. Természetesen az óvodai nevelési év
alatt a gyermekek nagy fejlődésen mennek
keresztül, mely hónapról-hónapra nyomon
követhető. A tapasztalt és türelmes óvodape-
dagógusok nagyon jól értik a módját, hogy játé-
kos formában minden területen fejlesszék a
gyerekek iskolához szükséges képességeit és
készségeit.

Még arról tettünk említést, hogy az iskolába
való beíratás optimális esetben az óvodapeda-
gógus és a szülő azonos véleményén alapul, ha
mindketten úgy látják, hogy a gyermek
megérett az iskolára. Van olyan, hogy valami-
lyen szempontból kétség merül fel, akár éret-
lenség, szorongás vagy bizonyos területek
további fejlesztése miatt, akkor szintén közö-
sen állapodik meg a szülő és az óvodapedagó-
gus arról, hogy még egy évet az óvodában tölt-
sön-e a gyermek.

Bizonyos, ritka esetekben szakértői vizsgálat
szükséges, amikor egy bizottság dönt arról,
hogy mehet-e iskolába a gyermek, de itt is
fontos az óvodapedagógusok és a gyermekkel
foglalkozó szakemberek véleménye, hiszen ők
napi szinten látják a gyermeket, és nyomon
tudják követni a fejlődés ütemét, míg a szak-
értők csak egy alkalommal történő vizsgálat
alapján állítanak ki a gyermekről diagnózist.

Ezen a fórumon a szülők bátran kérdeztek,
és a jelen lévő óvodapedagógusokkal próbál-
tunk minden szempontból kimerítő választ
adni a felmerülő kérdésekre.

Abban mindenki egyetértett, hogy az egyik
legfontosabb a tanító néni kiválasztása a
kölcsönös szimpátia alapján, ezért érdemes
ellátogatni az iskolai nyílt napokra, iskolaelőké-
szítő foglalkozásokra. Az első évek arról is szól-
nak, hogy a gyerekek megszeressék a tanulást,
és a későbbiekben erre lehet majd alapozni. Én
úgy gondolom, hogy az óvodapedagógusok
szakértelme, és egy jó tanító néni megtalálása
garancia arra, hogy kisgyermekeinkből boldog
iskolás gyerekek váljanak.

Végezetül köszönöm Tasnádi Tünde óvoda-
vezetőnek és Csurcsiáné Török Ilona intéz-
ményvezetőnek, hogy lelkes szervezésükkel
lehetőséget teremtettek a szülőknek, hogy
megismerjék az iskolaérettség feltételeit, és
kérdéseikkel elmélyítsük együttműködésünket
a gyermekeik fejlődéséért. 

Mindenkinek sikeres felkészülést kívánok az
iskolához!

Firnigel Andrea
logopédus-gyógypedagógus

óvodai beiratkozás
Kedves Szülők! Értesítjük önöket, hogy a

Szigethalom Négyszínvirág Óvodába a beirat-
kozás május 6-10-ig (hétfőtől péntekig)
naponta 8-17 óráig lesz a Narancssárga
Óvodában (Szigethalom, Rákóczi F. u. 145.)

Minden leendő óvodást itt kell beíratni,
bármelyik szigethalmi tagóvodába veszik fel!

Kérjük önöket, hogy a beíratásra hozzák
magukkal 

• a gyermek születési anyakönyvi kivo-
natát, 

• személyi azonosítóját és lakcímbeje-
lentő kártyáját,

• TAJ kártyáját.
• valamint az édesanyja személyi azono-

sítóját és lakcímbejelentő kártyáját,
Tájékoztatom önöket, hogy a köznevelési

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

Probléma vagy kérdés esetén keressék fel
az óvoda vezetőjét:

Tasnádi Tünde intézményvezető
06-24/ 400-112, ovoda.vezeto@vnet.hu

1% az ovinak
Kérjük, hogy adójuk 1%-val segítsék óvo -

dánk alapítványát. Az alapítványból befolyt
összegből az óvodák játék- és sporteszköze-
inek bővítését valósítjuk meg, megszépítve,
gazdagítva az óvodás éveket. Támogatásukat
előre is köszönjük a közel 700 szigethalmi
óvodás gyermek nevében.

A kedvezményezett adószáma: 
18687738-1-13

A kedvezményezett neve: 
Szigethalmi óvodásokért Alapítvány

Köszönettel: zoltay árpádné
a kuratórium elnöke

MEGHÍVÓ
Nagy szeretettel hívjuk és várjuk Önöket

a Szigethalom Négyszínvirág Óvoda dolgozóinak,
kézműves munkáit bemutató

„ÜGYES KEZEK” című kiállításának megnyitójára
2019. március. 12- én, 16 órakor a

Hegedűs Géza Városi Könyvtárba. (Szigethalom
József Attila utca 59.)

A vendégeket köszönti:
a Szigethalom Négyszínvirág Óvoda 

Kék Tagóvodájának Mákvirág Tánccsoportja
A kiállítást megnyitja:

Tasnádi Tünde a Szigethalom Négyszínvirág
Óvoda Intézményvezetője
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Szigethalmi Híradó PROGRAM

Meghívó
az április 13-án, szombaton, 10 órai

kezdéssel, a Hegedűs Géza Városi könyvtár
kiállítótermében sorra kerülő első, önálló 

GoBELIN- és FESTMéNyKIÁLLíTÁSoM
megnyitójára.

Kiállításom keretein belül megtekinthetők
mesterem, Kürti zoltán nívódíjas festőmű-
vész, valamint tanítványaim, Bogya Lili,
Hámori Hajnalka, zoltán Leila, zoltán Noel
bemutatkozó festményei. Ünnepi köszöntőt
mond Fáki László polgármester és dr. Schuller
Gáborné alpolgámester. A kiállítást megnyitja
Fáki László, Csóka Gabriella fuvolaművész.
Operatőr: Kürti Anni

Kiállításom megtekinthető 
Szigethalom, József A. 59. sz. alatti 

könyvtár nyitvatartási idejében,
május közepéig.

További információ: 
Bogya Rózsa 06-20-344-5657,

rozsagobelin@freemail.hu
Mindenkit sok szeretettel várok!
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Szigethalmi HíradóKöNyVTáR – RENDőRSÉG

Kis településünk és a közigazgatás

R égi alapszabály, hogy ha valahol nincs
rend, ott csinálni kell. Nincs ez másként a
mi településünkön sem. 

A Facebook szigethalmiak rovataiban sokszor
olvasom, hogy a postásokkal baj van. Nem teszik
be rendesen a ládába a küldeményeket, ezért azok
szétáznak az esőben, hóban, vagy meg sem kísér-
lik a bedobást, hanem csak egy cédulát hagynak
hátra, hogy a küldeményért lehet menni a postára.
Mindkettő sokszor okoz bosszúságot, de ez nem
mindig a postai kézbesítők hibája!

A lakcímeknek ugyanis van egy nagyon fontos,
három feltételből álló kritériumsorozata, melynek
hiánya esetén a küldemények pontos kézbesítése
sok esetben lehetetlen. Nevezetesen az utcanév, a

házszám és a lakó neve. Nos, ezt a hármas egységet,
ahol mindhárom megvan, én utcánként az egyik
kezemen meg tudnám számolni. Én ugyan nem
vagyok közigazgatási szakértő, de tudomásom
szerint a házak lakhatási engedélyét csak akkor lehet
kiadni, ha többek között ezek is megvannak a
házon/kerítésen. Talán röstelljük kiírni? Meg hát
amúgy is, mi tudjuk, hogy hol lakunk, és ha más nem
tudja, hát Istenem, így adódott. No már most, ennek
hiányában a kézbesítő mit tehet? Érdeklődik a szom-
szédoknál, megpróbál a megjelölt házba bejutni
vagy keresi a postaládát, ami lehet eternitcső, rozs-
dás fémdoboz, egyéb bádogtákolmány (amibe csak
a legkisebb méretű borítékot lehet betenni), sokszor
a házszám, a lakó neve nélkül. Olyan esetekben

viszont, mikor az ajánlott küldemények átvételét alá
kellene írni, akkor életbe lép a postási találékonyság.
Keresi a csengőt, ami általában szintén nincs. Nem
szerelik fel, mert „úgyis ellopják.” Nekem, idestova
20 éve még nem lopták el. (Lehet viszont, hogy ez
után a cikkem után el fogják!) Ilyen esetekben a
postásunk kiabál vagy átmegy „füttyős gébics”
madárba, és előkapja a sípját, oszt addig fújja, míg
valaki talán kijön vagy nem. 

Komolyan mondom, én egyszerűen csodálom
a postásokat, akik ennyi akadály ellenére is képe-
sek kézbesíteni a küldeményeket.

Közigazgatás: nem kéne itt rendet tenni, netán
ellenőrizni és szankcionálni? Ideje lenne. 

Veér Jenő

Kedves Lakosok, Olvasóink és Adakozóink!
Az elmúlt években az önök által felajánlott adóösszegeket épületfelújításra fordítottuk. 

A 2017. adóév után felajánlott összeget (651 126 Ft) berendezés modernizálásra: a régi vaspolcok helyett
mobilisabb, könnyebben kezelhető polcállványokat szereztünk be.

Köszönjük eddigi támogatásukat!
Továbbra is szükségünk lenne az adományokra!

Ezért kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át szíveskedjenek felajánlani a könyvtár számára!
Adószámunk: 16795028-1-13

Luttenberger Katalin könyvtárigazgató és munkatársai

Könyvtári programok 
2-án, szombaton 10 órakor: Mesekuckó: Oroszlán a könyvtárban 
4-én, hétfőn 14 órakor Szépolvasó Verseny 
5-én, kedden 16.45-kor: AA Klub 
5-én, kedden 17 órakor: EzO klub 
8-án, pénteken 10 órakor: Kisbogár Baba-mama zenés foglalkozás 
12-én, kedden 15.00-kor: Édesanyák Klubja 
12-én, kedden 16.45-kor: AA Klub
12-én, kedden 16 órakor Óvó nénik kiállításának megnyitója 
14-én, csütörtökön16.45-kor Tudatos Szülők Mesterfokon Klub
(A klub célja: „Saját történeteinken keresztül bemutatni, hogy
számodra is van lehetőség arra: ne csak leéld, hanem egészségben,
boldogságban, szeretteid körében… szabadon MEGÉLD az életet.  
Minden hónapban más és más témát járunk körbe, fantasztikus szak-
mai előadók segítenek nekünk ebben.”)
Márciusi témánk: Egy diplomás óvodapedagógus szemével…  
– Gyermekeink számunkra nagy kincs – Közösségek betegségeinek
megelőzése és módja. Vendégünk: Tóth Julianna 
19-én, kedden 16.45-kor: AA Klub 
19-én, kedden 17 órakor: EzO klub 
22-én, pénteken 10 órakor: Kisbogár Baba-mama zenés foglalkozás 
26-án, kedden 15.00-kor: Édesanyák Klubja 
26-án, kedden 16.45-kor: AA Klub 
29-én, pénteken 10 órakor: Kisbogár Baba-mama zenés foglalkozás
Kiállítás: Óvó nénik alkották (márc. 12-től április 6-ig)
Előzetes ajánlat: április 11-én, csütörtökön 17.30-kor: Költészet
Napja: Dr. Cserhalmi zsuzsanna előadása 
április 13-án, szombaton 10 órakor Bogya Rózsa kiállításának megnyitója 

Kedves Gyerekek!
Szeretnék nektek bemutatkozni. Mókus Marcinak hívnak,

és nem régen érkeztem a könyvtárba. Nagyon kíváncsi vagyok,
ezért sokat olvasok. A könyvtárban mesékkel, érdekességek-
kel lakom együtt. Válaszokat keresek a sok-sok miértre. 

A könyvtárban rengeteg izgalmas könyvet találtok. Vannak
tudós könyvek, kalandregények. Használhatod az internetet.
Olvashatsz nálunk, vagy hazaviheted a kikölcsönzött doku-
mentumokat. Házi feladataid megoldásában is segíthetnek
könyveink.

Sok-sok izgalmas program is vár RÁD. (Az aktuális progra-
mokról tájékozódj személyesen vagy a könyvtár Facebook
oldalán.)

Egy kicsit magányos vagyok, mert még nincsenek itt bará-
taim. Kérlek, segítsetek nekem beilleszkedni! Kivel tudnék itt
barátkozni?

Rajzoljatok nekem barátokat, és hozzátok el nyitvatartási
időben. A legjobb rajzokat kiállítjuk 2019. április 1-18-ig. 

A rajzok leadási határideje: 2019. március 30.

Várlak TITEKET és RAJZAITOKAT
a KÖNYVTÁRBAN!

Üdvözlettel: Mókus Marci

Bővebb információ: 
Hegedüs Géza Városi Könyvtár 

Telefon/fax: 06-24/514-810

E-mail: info@hgvk.hu

Facebook: Hegedüs Géza Városi Könyvtár
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Szigethalmi Híradó SPORT

Sikeres évkezdés a vasasnál!

Sikerekkel indult a 2019-es év a Vasas
Karate Szakosztály számára, hiszen a
februári Korosztályos Európa Bajnokságon

Csicsay Gergely, Forgács Richárd és Mérő Bálint
ötödik helyet szerzett csapat kata versenyszám-
ban. Gergely felkészülését anyagilag segítette
Szigethalom Város önkormányzata, amelyért a
szakosztály ez úton is szeretne köszönetet
mondani!

Gergely sikere az EB-n még tovább növeli a
szigethalmon edző fiatal versenyzők elszántsá-
gát, és ha már az ifjúságról esik szó, fontos
megemlíteni, hogy a zöld és a Piros óvodában
is megkezdődött az olimpiai karate oktatása.
Sportolóink így már óvodás koruktól kezdve
élvezhetik a Vasas család szakmai és erkölcsi
támogatását.

A Vasas Karate Szakosztály szigethalmi tevé-
kenységével kapcsolatos információk: 

Kisszékelyi zsolt
(+36 30 747 6922, zsolti.kissz@gmail.com)

Kisszékelyi zsolt

Farsangi Szufla hétvége
ASzigethalmi Ultrafutók Egyesületének sűrű

programja volt február közepén.
15-én pénteken a fogyatékkal élők

napközi intézetében rendeztünk játékos
sportdélelőttöt, ezúttal a farsang jegyé-
ben.

A megszokott Szufla-SzTE segítői csapat
gyűlt össze, a játékmester már főszakácsnak
beöltözve jött, fakanállal vezényelte le a játé-
kokat. 

Sztrapkó Norbert hozott egy zsák jelmezt,
a FONI vezetője is előszedett egy sor farsangi
kelléket. Így aztán mindenkinek jutott-egy-egy
cowboysapka, bőrmellény, kalap, fűszoknya,
kukás mellény, miegymás. Norbi bohócorrot és
parókát tett fel, de a „gyerekeknek” az
tetszett a legjobban, hogy hozta pár hónapos
labrador kutyusát is. A kiskutya mindenkihez
odaszaladt, mindenkire felugrált, lehetett
simogatni.

A bemelegítést most a három kempós vezé-
nyelte le, Orsi, Jancsi és Laci. Ezután megala-
kultak a csapatok, elindult a versengés. Volt
váltófutás, labdaterelés, színes kislabdák
összegyűjtögetése. Mindig a hagyományos
bocsázás a legsikeresebb, nagyon ügyesen
gurít mindenki, bár a kissé hepehupás padló
néha nem várt irányokba tereli a golyókat.
Most volt még egy terelő tényező, a kutyus,
de senki nem bánta, ha néha felkapott egy
labdát és arrább vitte.

A zárójáték farsangi fánk sütése volt váltó-
verseny keretében. Mindenki kivitt egy-egy
hozzávalót a serpenyőt jelképező dobozba:
olajat, tojást, lisztet, szárított élesztőt, barack-
lekvárt. 

A szoros csapateredményeket Sztrapkó
Norbert hirdette ki, oklevéllel jutalmazva
minden résztvevőt. A segítők pedig átadták
kis ajándékaikat: ivólevet, süteményt, rág -
csálni valókat, narancsot.

16-án szombaton került sor a Sziget-
halmi ultrafutók Egyesületének évi ren -
des közgyűlésére. 

Ennek napirendjén most két fő téma volt: a
2018. évi szakmai és pénzügyi beszámoló,
valamint a 2019. évi sportszakmai és pénzügyi
tervek. Az elnökség újraválasztása 2020-ban
lesz esedékes. 

Sztrapkó Norbert elnök ismertette az egye-
sület tavalyi tevékenységét. Szakmai program-
jaink megvalósításához nagy segítség volt a
Szigethalom város önkormányzatától kapott
támogatás.

Programjaink közül a Szufla Futófesztivál
volt a legfontosabb, ahol az 52km ultratáv
mellett most is indítottunk 520m és 21km
között több távot a futás népszerűsítése érde-
kében. Másodszor rendeztük meg az ovis
futást, nagy sikere volt 2018-ban is. A verseny
eredményes volt, a résztvevői létszám az előző
évihez hasonlóan alakult, több mint 500 fő

sportolt nálunk ezen a napon. Több sziget-
halmi civil szervezet összefogásával bonyolí-
tottuk le a rendezvényt, aminek sikeréhez
számos támogató járult hozzá pénzzel és
természetbeni adományokkal.

A versenyzők 2018-ban is felajánlhatták
jótékony célra az időmérő chip letéti díját. A
felajánlásokból 300 000 Ft gyűlt össze, amit
a FONI részére adtunk át, s önkormányzati
forrással együtt a kert rendbetételére fordítot-
ták, új bokrokat és fákat ültettek.

A 2019. évi pénzügyi tervvel kapcsolat-
ban Sztrapkó Norbert elmondta, hogy számí-
tunk a tavalyi évihez hasonló mértékű önkor-
mányzati és szponzori támogatásokra.

A központi civil támogatási rendszerbe
(NEA) februárban adtunk be pályázatot a
működési költségekre és szakmai projektekre
(futófesztivál és FONI sportnapok).

Idei szakmai programjaink közt újdonság a
családi disznóvágáson rendezett játékos
verseny, melyben kvízkérdések mellett kirakós
és célbadobálós feladatok voltak.

A Fittlesz Halom rendezvényen idén is
megrendezi a Szufla a Széchenyi iskola körül a
6 órás közösségi futását, melynek első 10 köre
érmekkel díjazott verseny.

További programjainkról közösségi oldalunkon
és honlapunkon tájékozódhatnak a futást és
játékos sportversenyeket kedvelő szigethalmiak.

A Szufla csapata



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
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
kozvilagitas@szigethalom.hu

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
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

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

12 2019. 3. szám

Szigethalmi Híradó

Köszönetnyilvánítás

„A legszebb emlék a szeretet, melyet
mások szívében hagyunk” (Cicero)

Családom és a magam nevében hálás
szívvel köszönöm mindazoknak, akik
férjemet, dr. Schuller Gábort utolsó útjára
elkísérték, virágaikkal borították nyughe-
lyét, vagy bármi módon osztoztak mély
gyászunkban.

Dr. Schuller Gáborné


