
XXIX. évfolyam 4. szám, 2019. április
ingyenes havilap

Átadtuk a megújult egészségházat

Pest megye Területfejlesztési Programja
keretében a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium támogatásával valósulhatott meg a

szigethalmi Egészségház energiahatékonysági,
valamint a teljes, külső és belső felújítása.

Az ünnepélyes átadásra március 8-án, ünne-
pélyes keretek között, a dolgozók, kivitelezők és
a város vezetőinek részvételével került sor. A
Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye gondozott-
jai szereztek megható perceket a jelenlévőknek
jeleléssel előadott műsorszámukkal.

Az ünnepség keretében Fáki László Sziget-
halom város polgármestere, valamint Bóna
Zoltán országgyűlési képviselő köszönte meg
a kivitelező Kisép Generál Kft. vezetőinek a
munkát, az intézményben dolgozóknak és a
betegeknek azt a türelmet, melyet az építés
során tanúsítottak. A rendezvény végén Fáki
László és Bóna Zoltán vágta át a nemzeti színű
szalagot.

(Részletek a 2. oldalon)
Dr. Schuller Gáborné

Meghívó
vállalkozói Fórumra

Tisztelettel meghívjuk a Szigethalmon szék-
hellyel, telephellyel rendelkező vagy más
módon a városhoz kötődő vállalkozások
tulajdonosait és vezetőit a Szigethalom Város
Önkormányzat által szervezett vállalkozói
fórumra.

Időpont: 
2019. április 26. (péntek) 18 óra

Helyszín: 
Akácos Marika Étterem
(Szigethalom, Dunasor)

Fórum témái: 
1. Helyi adóbevételek alakulása, felhasz-

nálása

2. Turizmus Szigethalmon

3. Településszerkezeti terv és helyi
építési szabályzat

4. Kérdések-válaszok

Előzetesen várjuk kérdéseiket a fenti témák-
ban, illetve javaslataikat az önkormányzat és
a vállalkozások közötti együttműködés
formáiról, amelyek segíthetnék a város
gazdaságának fejlődését.

Elérhetőségünk: 
helyivallalkozasok@szigethalom.hu

Fáki László 
polgármester

Elkészült a Szigethalom felirat

(Írásunk a 8. oldalon)
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Megújult az egészségház

Ünnepélyes átadó keretében, március 8-
tól vehették ismét teljesen birtokba
Szigethalom polgárai a település egész-

ségházát. Az épület Pest megye Területfejlesz-
tési Programja keretében, a Nemzetgazdasági
Minisztérium 185,9 millió Ft-os támogatásával
korszerűsödött. A projekt energiahatékonysági,
valamint teljes külső és belső felújítást és egész-
ségmegőrző programok bevezetését célozta
meg. A pályázaton elnyert, vissza nem térítendő
támogatás mellett Szigethalom Város Önkor-
mányzata 9 786 010 forint összegű önerőt
biztosított a sikeres megvalósításhoz.

A program zárórendezvényeként ünnepé-
lyes átadóra került sor, melyen Fáki László,
Szigethalom polgármestere, valamint Bóna
Zoltán országgyűlési képviselő adta át a kívül-
belül megújult intézményt, megköszönve a
projekt megvalósításában részt vevők munká-
ját, és sok sikert kívánva a vállalt szűrőprogra-
mok eredményes lebonyolításához. A megelő-
zés és a betegségek korai felismerése hosszú
távon a lakosság egészségi állapotának javulá-
sához vezet.

Az orvosi rendelő épületében elhelyezkedő
háziorvosi, fogorvosi, védőnői szolgálatok ezen-
túl korszerű, energetikailag hatékony, a hazai
elvárásoknak megfelelő épületben üzemelnek.

A projekt eredményeként megújultak a
betegellátás fizikai, épített környezeti körülmé-
nyei, valamint az egészségügyi dolgozók
munkakörülményei, korszerűsödtek az orvos-
technikai eszközök. Az önkormányzat a pályá-
zaton felül újdonságnak számító vérvételi helyet
és minilabor helyiséget is kialakított, mely
várhatóan májustól áll a betegek rendelkezé-
sére, valamint saját erőből – kiegészítve a 2017.
évi városi bál bevételét – felújította a parkolót,
leaszfaltozta a bevezető utat és a biciklitároló
is murvás borítást kapott.

A támogatás forrása: Pest megye Terület-
fejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest
megye Területfejlesztési Programja 2014-2020
megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi
költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesz-
tések előirányzatból.

A támogatott projekt száma:
PM_EUALAPELLATAS_2017/29

A projekt megvalósításának helye:
2315 Szigethalom, Szabadkai utca 71.

Szigethalom Város Önkormányzata
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A kulturális intézményektől a repülőtérig
15 éves városunk III. rész

Az előző lapszámban szó esett arról,
hogy településünk mekkora ugrással
és beruházásokkal kezdte el elérni a

városi címmel együtt járó elvárásokat, fejlesz-
téseket. De egy helység nemcsak az utak minő-
ségétől vagy a szociális szolgáltatások meglé-
tétől válik várossá, hanem az itt lakók kulturális
igényeit is ki kell elégítenie.

2007 májusában nyílt meg Szigethalom
Helytörténeti gyűjteménye. Már 10 évvel koráb-

ban felmerült az igény egy ilyen intézményre,
de nem találtunk hozzá megfelelő helyszínt.
Azonban ekkor bekopogtatott hozzánk a
Vágola család egyik leszármazottja, akik a
házukat szinte teljesen úgy őrizték meg,
ahogyan az az 1900-as évek elején megépült.
Szerencsénkre az ingatlan belsején nem is
kellett sokat változtatni, rengeteg régi bútor és
eszköz is megmaradt, amihez a helyiektől sike-
rült további tárgyakat gyűjteni. Szigethalom
története emberi léptékben mérve sem hosszú,
nincsenek évszázadokra visszanyúló hagyomá-
nyaink, de a betelepülők magukkal hozták
szülőföldjük szokásait és emlékeit. Mindezek
adják városunk emlékeit és identitását.

A város másik kulturális intézménye a
Hegedüs Géza Városi Könyvtár, amelyet szintén
a 2006-2010 közötti ciklusban kezdtük bővíteni.
Nagyon sokan ajánlottak fel építőanyagot,
munkát és pénzt ehhez. Márta néni, a könyvtár
akkori igazgatója, lelkesen minden energiáját

beleadva, saját elképzeléseit megvalósítva
kezdte el ezt a munkát. Abban egyeztünk meg,
hogy a beruházáshoz szabad kezet kap, de az
anyagi forrásokat is neki kell biztosítania. Szinte
nem is múlt el hónap úgy, hogy a Szigethalmi
Híradó hasábjain ne számolt volna be az előre-
haladásról.

A korszak másik, mindennapi beszédtémát
jelentő ügye a Tököli Repülőtér fejlesztésének
kérdése volt. Ez még 2006. előtt kezdődött, de
még ebben a ciklusban is teljesen átláthatatlan
volt, hogy a befektetők mit is szeretnének. Az
akkor megalakult Élhető Környezetünkért Egye-
sület aláírások gyűjtésébe kezdett, hogy ne
engedjék meg az utasszállító reptérré való
átminősítést. Akkor bizony ez valós veszélynek
tűnt, többször is felbukkantak az égbolton a
repteret megközelítő hatalmas utasszállítók.
Tüntetést szerveztünk, petíciót írtunk a minisz-
terelnöknek, és többször tárgyaltunk a tulajdo-
nosok képviselőivel is. A repülőtér ügyével

kapcsolatban az egyesület még külön vitát is
tartott a 2010-es országgyűlési választásokon
jelölté vált személyekkel. A reptér azóta sem
vált cargo vagy utasszállító reptérré, de még
napjainkban is zajlanak az átminősítés körüli
hercehurcák.

Ugyanerre az időszakra került nagyon rossz
állapotba az 1983-ban megépült Szabadkai úti
iskola. A nyílászárók tönkrementek, és az
épületnek statikai problémái is voltak. Próbál-
tunk uniós forrásra pályázni, de nem sikerült
nyernünk. Végül – kormányzati forrásból – 250
millió forintot kaptunk a teljes körű felújításra.

Amint elindult a nyári szünet, megkezdődött a
beruházás is. Teljes nyílászárócsere történt,
kezelték a statikai problémákat, cserélték a
burkolatokat, szigetelték a tetőt. Sajnos a teljes
beruházást az év szeptemberéig nem tudták
befejezni a kivitelezők, de novemberre szeren-
csére már minden elkészült. 

Még lehetne tovább sorolni a ciklusban
végzett munkát az új ravatalozó épület megépí-
tésével, a Gróf Széchenyi Iskola akadálymente-
sítésével, a Szent István Iskola József Attila utcai
épületének akadálymentesítésével, A Kék Óvoda
felújításával, a Gyermekjóléti intézmény új épüle-
tével, a HÉV-megálló felújításával és az Emese
Park lovagi csarnokának építésével. Minden, ami
ebben a ciklusban elkészült, még a csatornabe-
ruházás nagyságát is meghaladta. Soha ennyivel
nem gyarapodott a város, mint ebben a négy
évben, és felkészültünk a várossá válás legfon-
tosabb részére, egy városközpont megépítésére.
De erről majd a következőkben írok.

Fáki László
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A lehetőségek ma is adottak
1848-ban hazánk Európa fő sodorvonalába került 

Tisztelt hölgyeim és uraim! Kedves ünneplő
közösség! A mai napon az 1848. március
15-i forradalomra és az ezt követő szabad-

ságharcra emlékezünk. Ez nemzetünk egyik
legfontosabb ünnepe, számomra pedig személy
szerint a legkedvesebb. Ezen a napon néhány

fiatalember tenni akarásával megváltoztatta
Magyarország társadalmi berendezkedését.
Fordulópont volt ez a nap. A feudalizmus és a
polgári Magyarország fordulópontja. 

De amikor ezt a napot ünnepeljük és dicső-
ítjük a márciusi ifjakat, a 12 pontot megszöve-
gező Jókait és a Nemzeti dalt megíró Petőfit,
valamint a Pilvax Kávéház többi ifjúját, Vasvárit,
Irinyit, Bulyovszkyt és a névtelenségben marad-
takat, nem feledkezhetünk el arról, hogy az ilyen
hősi napok nem előzmény nélküliek. 

Tudnunk kell, a pesti forradalom ugyanúgy
része volt az Európában zajló társadalmi folya-
matoknak, ahogyan hazánk ma is részese ezek-
nek. Hiszen az ipari forradalom gazdasági fejlő-
dése után a szellemi fellendülés az 1789-es
párizsi – sajnos rengeteg véráldozattal eltorzí-
tott – eseményekben csúcsosodott ki, amelyek
aztán egész Európát megváltoztatták. Elindult
a szabadság, egyenlőség testvériség eszméje
az egész kontinensen és ezzel egyidejűleg a
feudalizmust felváltotta a polgári társadalmi
berendezkedés.

Magyarország is ezekhez az európai folya-
matokhoz kapcsolódott, amikor a polgárság
híján a magyar közép- és főnemesség kiemel-
kedő szabadelvű alakjai 1830-tól a magyar
országgyűléseken elindították a polgári refor-
mokat. 

A márciusi ifjak az Európában végig söprő
forradalmak révén, saját forradalmukkal ezeket
az elindított reformokat valósították meg a
Habsburg ház ellenállásával szemben. Az ural-
kodóház azonban csak pillanatokra ingott meg,
és amint erőre kapott, visszavonva a korábbi

engedményeket, a szabadságharc leverésével
visszaállította korábbi előjogait. Majd két évti-
zedet kellett várni, míg 1867-ben, a kiegyezés-
sel Magyarország elindulhatott a polgári fejlő-
dés útján. A századfordulóra már Európa egyik
vezető gazdasági hatalmává váltunk, fejlet-
tebb iparral rendelkeztünk, mint az akkori
olaszország.

Ezen folyamatoknak volt néhány kiemel-
kedő alakja, akikről talán érdemes külön is
megemlékeznünk. Elsőként a főnemes gr.
Széchenyi Istvánról. Ő írt először a hitelről, mely
a gazdaság mozgatóereje, megalapította a
Magyar Tudományos Akadémiát, és elindította
a Lánchíd építését. 

A kor másik kiemelkedő alakja Kossuth
Lajos, aki Széchenyihez képest radikális nézete-
ket vallott, középnemesi családból származott,
jogvégzett ember volt, ő szerkesztette az
országgyűlési tudósításokat és a Pesti Hírlapot,
melynek eredményeképpen a politika a széle-
sebb néprétegekhez is eljutott.

Harmadikként említeném Deák Ferencet,
aki kiváló jogtudós volt, a reformkor törvényei
általa, illetve tanácsai alapján készültek el. Kiér-
demelte a haza bölcse jelzőt, de soha nem
szeretett az események középpontjába kerülni. 

Mind a hárman a márciusi forradalom után
megalakult első független magyar kormány

tagjai lettek. Széchenyi mint közlekedési minisz-
ter, Kossuth mint pénzügyminiszter, Deák mint
igazságügyminiszter. 

A szabadságharc kirobbanása azonban
mindhármuk életének más irányt adott. Széche-
nyi, látva a fegyveres harcot, idegileg összerop-
pant, és életének hátralévő éveit egy elme-
gyógyintézetben töltötte. 

Kossuth a forradalom élére állt, kezdemé-
nyezője volt a Habsburg-ház trónfosztásának,
Magyarország kormányzója lett, majd a szabad-
ságharc bukása után az emigráció vezető alakja,
és a 48-as eszmék folyamatos fenntartója.
olaszországban hunyt el, és csak halála után
szállították hamvait Magyarországra. Deák
Ferenc a forradalom alatt visszahúzódott, és
eszméit a forradalom után folyamatosan felül-
vizsgálva eljuttatta Magyarországot a Habs-
burg-házzal való kiegyezésig. 

Mind a hárman Magyarország nagyformá-
tumú politikusai voltak, azonban nagyon sok
kérdésben nem értettek egymással egyet.
Széchenyi kritizálta Kossuthot radikalizmusáért,
Kossuth az emigrációból kritizálta Deákot a
kiegyezésért. Ma mégis egyértelműen azt
mondhatjuk, hogy Magyarország fejlődését
előmozdító, személyükben kiemelkedő embe-
rekről beszélhetünk.

Senkinek sem jutna eszébe, hogy Széchenyit
a kapitalista gazdálkodás bevezetése miatt a
mindent uraló tőke átkos terjesztőjének, Kos -
suthot nemzeti érzései miatt nacionalistának,
Deákot a kiegyezés véghezvitele miatt hazaáru-
lónak nevezze. Gondoljunk csak bele, hogy a
mostani időszak vezető politikusai hányszor



követnek el ilyen hibát egymással szemben. Úgy
gondolom, mind a hárman Magyarország jövő-
jéért cselekedtek legjobb meggyőződésük
szerint, voltak sikereik, de ugyanakkor követtek
el hibákat is, de mindezeket már csak ilyen törté-
nelmi távlatból ítélhetjük meg objektíven. 

Ahogyan a forradalom és szabadságharc
időszakában, majd a kiegyezést követően is,
hazánk ma is Európa fő sodorvonalába került. Az
Európai Unió tagjai lettünk, minden lehetőségünk
adott ahhoz, hogy országunkat a modern liberális
demokráciák szintjére emeljük, és a jövő nemze-

dékei hasonlóképpen pozitívan ítéljék meg a ma
politikusainak és véleményformálóinak tevékeny-
ségét. Elődeink előtt is nagy, nemzetformáló
döntések álltak, és most sem könnyű megfelel-
nünk a közösségünket érő kihívásoknak. Földraj-
zilag, kulturálisan, gazdaságilag, történelmileg
ezer szállal kötődünk Európához, de a globalizáció
időszakában egyre nehezebb megfelelni ezeknek.
Míg évszázadokkal ezelőtt Európa volt a világ
gazdaságának motorja, ma küzdenie kell a
versenyben maradásért. Gazdasági nagyhatalmak
emelkednek fel a világ több pontján, és gyakorol-

nak egyre nagyobb
hatást bolygónk kis
országaira, egész
térségeire. Csak
bízhatunk abban,
hogy napjainkban is
élnek olyan formá-
tumú értelmiségiek,
politikusok, vállal-
kozók, akik a
gazdasági, jóléti és
kulturális fejlődés
irányában tartják
hazánkat a nemzet-
közi események
sodrában is. 

Remélem, mindenki végiggondolja ezen
az ünnepen, akár vezető politikus, akár helyi
véleményformáló vagy csak egyszerű magyar
állampolgár, hogy ő is legjobb tudása szerint
megtett-e mindent hazánk és szűkebb közös-
sége ezen irányú fejlődése érdekében.
Ugyanis csak ebben az esetben fognak
minden erényeink és hibáink ellenére jó szív-
vel gondolni ránk is a jövő nemzedékei, mint
ahogy mi is gondolunk a reformkor, a márciusi
forradalom és az ezt követő szabadságharc
cselekvő hőseire.

Köszönöm, hogy meghallgattak!

Fáki László polgármester beszéde 
Szigethalom Város Önkormányzatának 

hivatalos ünnepén

52019. 4. szám

Szigethalmi Híradó ÖNKoRMáNyZAT 

Az általános iskolai beiratkozás rendje

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. §

(7) bekezdése, valamint a nevelés-oktatási intéz-
mények működéséről és a köznevelési intézmé-
nyek névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 22. § (1)-(4) bekezdései alapján
a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal az alábbiak
szerint határozza meg:

A 2019/2020. tanévre történő általános
iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban
kerül sor:

április 11. (csütörtök) 8-19 óra között
április 12. (péntek) 8-18 óra között
A gyermek abban az évben, amelynek aug.

31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb
az azt követő tanévben tankötelessé válik.

A szülő köteles a tanköteles korba lépő
(2013. augusztus 31-ig született) gyermekét a
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy
a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beirat-
kozáskor köteles bemutatni:

- a gyermek személyazonosítására
alkalmas, a gyermek nevére kiállított
személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolványt (a gyer-
mek lakcímkártyáját), valamint

- az iskolába lépéshez szükséges fej -
lettség elérését tanúsító igazolást.

Amennyiben a választott iskola a gyermek
felvételével kapcsolatban elutasító döntést
hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal
élhet.

A szülő az Nkt. 37.§ (2)-(3) bekezdései alap-
ján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre
hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet
a döntés kézhezvételétől számított 15 napon
belül. Az eljárást megindító kérelmet a fenntar-
tóhoz kell benyújtani.

Amennyiben a szülő a választott iskola
elutasított döntése ellen nem kíván jogorvos-
lattal élni, a döntés jogerőre emelkedését
követő 5 napon belül köteles gyermekét
beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első
évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító általános
iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles
tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola
körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a
szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló
gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja
be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy
súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a
fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-okta-
tásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

Közvilágítási hibák
bejelentése

Értesítjük a szigethalmi lakosokat, hogy a
közvilágítási hibákat bejelenteni 2019.
március 1-től a kozvilagitas@szigethalom.hu

email címre lehet, vagy személyesen a polgár-
mesteri hivatal ügyfélszolgálatán. 

Szakaszhiba vagy egyetlen fényforrás hibája
esetén is a fenti lehetőségek állnak rendelke-
zésre.

Kérjük, hogy a hiba helyét pontosan jelöljék
meg a bejelentés alkalmával!

Polgármesteri Hivatal
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Optimistán a világban
Kitartásból, akaratból jeles – Visszavárunk, Viktor!

Tavaly szeptem-
ber 9-én, egy békés
vasárnapon kaptuk
a megrázó hírt,
hogy Nagy Viktor
képviselőtársunkat
és párját, Bogit
súlyos motorbaleset
érte. Az első döbbe-
net után érkeztek az

információk, melyek akkor nem túl sok optimiz-
musra adtak okot.

Nyugodt tempóban, szabályosan motoroz-
tak, majd egy velük szemből érkező és szabály-
talanul előző külföldi rendszámú autó nekik
ütközött. A motor jó néhány bukfenc után az
árokban kötött ki Viktorékkal együtt. Az autós
ment tovább, mintha nem történt volna semmi,
és csak azért állt meg több száz méterrel arrább
féknyom nélkül, mert az ütközésnél kiszakadt a
gumijából egy darab.

Az első pillanatok után – érezve, hogy
nagyon nagy a baj - Bogi azonnal „kapcsolt”.
Nyúlt a telefonjáért, és rögtön hívta a mentőket
a párhuzamosan mögöttük motorozó barátok-
kal. A mentők pillanatok alatt a helyszínre érkez-
tek. Az első vizsgálatok után azonnal mentőhe-
likoptert hívtak Viktorhoz, aki jóval súlyosabb
sérüléseket szenvedett. állapota miatt „kiütöt-
ték”, azaz elaltatták és repültek vele a Honvéd

Kórház traumatológiájára. Pár óra múlva, jóval a
műtétek után tért magához. Első reakciójával
rögtön Bogit kereste, akit a Balassagyarmati
Kórházba szállítottak többszörös nyílt töréssel a
bal lábán. Ezután kellett szembesülnie Viktornak
azzal a fájdalmas ténnyel, hogy térd alatt ampu-
tálni kellett a bal lábát, és a combcsontokon
elszenvedett nyílt törés miatt fennállt a veszélye
a további csonkolásnak is.

Idegőrlő időszak következett: aggódás Bogi-
ért, az állandó fájdalmak elviselése, és a további
műtétek árnyéka nehezítették a mindennapo-
kat. Az orvosok lelkiismeretes munkája nyomán,
Viktor és Bogi erős szervezete segítségével
néhány hét alatt sikerült stabilizálni állapotukat.

Hosszú hetek teltek el a balesetet követően,
amikor – október közepétől – újra egymás
közelében lehettek a Budakeszi Rehabilitációs
Központban. Ugyan külön szobában laktak, de
órákat lehettek együtt, foghatták egymás kezét
és erősíthették egymást a gyógyulás útján és
újult erővel koncentrálhattak a jövőre.

Mi, a barátok, drukkoltunk a mielőbbi
felgyógyulásért, és szerintem jobban megijed-
tünk, mint ők ketten. Meglátogatva a kórház-
ban, majd később Budakeszin őket, a kettőjükre
jellemző derűt tapasztalhattuk körülöttük. Ami
a legnagyobb kihívást jelentette és jelenti a mai
napig számukra: a türelem. Türelem a minden-
napokhoz, egymáshoz, a világhoz, hiszen a

gyógyulás vége még messze van. Sok tanulni-
való áll előttük. Mindkettőjüket visszavárjuk
közénk, visszavárják kollégáik, motoros társaik.
És itt álljunk meg egy pillanatra: Viktor elérzé-
kenyülve köszönte meg motoros barátainak,
hogy az első pillanattól kezdve velük együtt
küzdöttek és teszik ezt a mai napig.

Elmondásuk szerint sokat gondoltak a
baleset pillanataira: pár másodpercen múlt az,
hogy megtörtént a baj, és pár másodpercen
múlt az életük is. Viktor ezt így fogalmazta meg:
„Szerintem azért nem történt nagyobb baj,
azért élünk mindketten, mert még dolgunk van
a világban.”

Igen, van még bőven dolgotok! Sok ember-
nek mutattok példát akaratból, optimizmusból
és mi örömmel segítünk nektek ezen az úton.

Dr. Schuller Gáborné

Amikor az embert kisebb-nagyobb bajok érik, két választása lehet. Össze-
roskad és megáll, vagy feláll, megrázza magát és megy tovább. Az első
út magában hordozza a járhatatlanságot, míg a második a jövőt, az életet

jelenti. Sokszorosan igaz ez akkor, amikor az embert súlyos baleset éri.

Nem játék!
Játszótereinken járva egyre többször tapasztaljuk, hogy önzetlen

emberek kihelyeznek kisebb nagyobb, otthon már megunt játékot. Sajnos
ezek a játékok már erősen elhasználódva kerülnek ki, emiatt rövid idő alatt
teljesen tönkremennek és balesetveszélyessé válnak. Az sem elhanyagol-
ható tényező, hogy esztétikailag sem állják már meg a helyüket a kimustrált
holmik.

Miután játszótereink az önkormányzat kezelésében vannak, az esetleges
balesetek következményei a várost terhelik, akár mi tettük ki a játékot, akár
nem. A jövőben, amennyiben nem az önkormányzat által telepített játékot
találunk – tekintet nélkül annak állapotára – azonnal eltávolítjuk.

Fentiek miatt nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy játszóte-
reinken ne hagyjanak ott semmiféle megunt, kidobásra megérett
játékot!

Ajándékozzák el valakinek, ajánlják fel az ilyen játékokat valamelyik
intézménynek! olyan helyre kerüljenek, ahol ellenőrzött körülmények között
játszhat vele a gyermek, és ha megrongálódik, akkor azonnal selejtezik.

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!
Szigethalom Város Önkormányzata

Szelektív hulladékgyűjtés
Tisztelt szigethalmi lakosok! Ezúton szeretnénk tájékoztatni

önöket, hogy az „Aries” Nonprofit Kft. Kommunális egysége ápri-
lisban a szelektív hulladék begyűjtését az alábbiak szerint ütemezi.

Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet és HDPE) és fém (üdítő
és sörös doboz) elszállítása: 

15. hét, április 8-12.; 17. hét, április 23-26.; 19. hét, május 6-10.
Szelektíven gyűjtött papírhulladék elszállítása: 
14. hét, április 1-5.; 20. hét, május 13-17.
április 22-e (hétfő) munkaszüneti nap, így a hétfői napon

esedékes területekről a hulladék elszállítása 20-án (szombat)
történik.

Zöldhulladék begyűjtése: április 26-án, pénteken 14-17 óra
között a Rákóczi u. 147. sz. alatt található Egyesített Népjóléti
Intézménynél (egykori laktanya területén) kihelyezett konténerek-
ben vagy hulladékgyűjtő célgépekben díjmentesen elhelyezhető.
A szolgáltatás igénybevételére csak szigethalmi lakosok jogosul-
tak, ezért lakcímkártyáját kérni fogják.

Polgármesteri Hivatal
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Elkészült az új közvilágítási hálózat
Tizenhat napirendi pontot tárgyalt a testület

A2019. év második képviselő-testületi
ülésén, 2019. február 26-án 16 napirendi
pontot tárgyalt Szigethalom Város

Önkormányzatának Képviselő-testülete. Polgár-
mester úr köszöntötte a jelenlévőket, és
elmondta, hogy a napirend-tervezetben már
szereplő anyaggal együtt kiküldötteken kívül két
sürgősségi előterjesztést is tárgyalnia kell a
testületnek.

Az első napirendi pontban a Szigetszent-
miklósi Rendőrkapitányság 2018. évre nyújtott
támogatásának átcsoportosítását szavazták
meg. Ezután a Szigethalom és Tököl közigazga-
tási területén központi ügyeletet ellátó Inter-
Ambulance Zrt. 2018. évi beszámolóját fogad-
ták el. Itt elmondták a felek, hogy sajnos még
mindig nagyon sokszor indokolatlanul veszik
igénybe az orvosi ügyeletet, bár ez az arány
sokkal jobb az országos átlagnál, valamint hogy
az orvosi ügyelettel kapcsolatos panaszokat
igyekeznek szakmai szempontból kivizsgálni.

A képviselők Szigethalom Egyesített Népjó-
léti Intézmény intézményvezetői pályázatát is
elbírálták. A képviselő-testület úgy döntött,
hogy az intézmény igazgatói feladatainak ellá-
tásával, határozott időre (5 évre) ismét
megbízza Dr. Kőváriné Tasó Gabriellát.

A negyedik napirendi pontban a Szigetha-
lom Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító
okiratának, majd a Szigethalmi Négyszínvirág
Óvoda Alapító okiratának módosítását szavaz-
ták meg. A testület a Nobilis Humán Szolgáltató
Bölcsőde 2019. évi bölcsődei ellátás szünetelte-
tésének, nyári nyitva tartásának rendjét is jóvá-
hagyta. 

A hetedik napirendi pontban a Városi
Szabadidőközpont Alapító okiratának módosí-
tását fogadták el.

Ezután a képviselők úgy döntöttek, hogy
2019. évben a 2019. évi költségvetés céltartalé-
kában biztosított keretösszegből pályázatot
írnak ki a Szigethalmon működő civil szerveze-
tek és sportszervezetek támogatására a pályá-
zati kiírás alapján. A polgármester úr elmondta
még, hogy 2019. március 1-én lesz Civil Fórum,
ahol a pályázat kiírásáról tájékoztatják majd a
civil szervezeteket. 

A kilencedik napirendi pontban határoztak
arról, hogy a 2018. évi költségvetés III. előirány-
zat módosítását elfogadják. 

A tízedik napirendi pont az egyes önkor-
mányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

szólt, mely rendelettervezet szövegét szintén
jóváhagyta a testület.

Szigethalom Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Szigethalom Város Település-
képi Arculati Kézikönyvét, valamint a Település-
kép védelméről szóló rendelettervezet szövegét
is elfogadta.

Ezután döntés született a Szigethalom
Város Önkormányzatának tulajdonában lévő
2308/2 hrsz-ú, 389m2 nagyságú kivett közterü-
let megnevezésű ingatlan, valamint a szintén
önkormányzati tulajdonban lévő 5246/8 hrsz-ú,
3.2641m2 nagyságú kivett közút megnevezésű
ingatlan korlátozottan forgalomképes kategó-
riába sorolásáról.

A képviselő-testület az önkormányzati
tulajdonban lévő 5107/6 hrsz-ú, természetben
a Szigethalom, Mű úton található 3975m2 terü-
letű kivett parkolót (jelenlegi KRESZ-park) átmi-
nősítette, a korlátozottan forgalomképes kate-
góriába sorolta. Egyúttal a földrészletet beépí-
tetlen területté nyilvánította.

Egy kérelem érkezett az önkormányzat
tulajdonában álló szolgálati férőhely bérbeadá-
sára vonatkozóan, melyet szintén megszavazott
a képviselő-testület a 2019. évre.

Ezután következett az első sürgősségi
napirendi pont, melynek elfogadásával
Szigethalom Város Önkormányzata és a DPMV
Zrt. konzorciumi megállapodás keretében
támogatási kérelmet nyújt be az Innovációs és
Technológiai Minisztérium által meghirdetett, a
Víziközművek állami Rekonstrukciós Alapjából
nyújtható pályázati támogatásra.

Az utolsó napirendi pont megszavazása
szintén Szigethalom Város Önkormányzata és
a DPMV Zrt. között létrejövő konzorciumi
megállapodásról szólt. E szerint a Zöldgazda-
ság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű
előirányzat terhére támogatási kérelmet nyúj-
tanak be az Innovációs és Technológiai Minisz-
térium által meghirdetett pályázati felhívás
keretében.

A polgármester úr a kérdések, interpellá-
ciók pontban tájékoztatta a képviselő-testület
tagjait arról, hogy a közvilágítás fejlesztése
március 6-án záródik le (lapunk megjelenésekor
már megtörtént – a szerk. olvasói vélemény a
10. oldalon). Elmondta még, hogy a Mű úton és
Rákóczi utcában az új oszlopok felállítása április
30-ra várható, valamint, hogy sok pozitív
visszajelzés érkezik a közvilágítás-fejlesztésről.

Tájékoztatás téli
rezsicsökkentésről

Szigethalom Város Önkormányzata a
Kormány 1364/2018.(VII.28.) határoza-
tában foglalt téli rezsicsökkentés

végrehajtása érdekében szerződést kötött
a szigethalmi igényjogosultak számára, a
háztartásonként 12 000 Ft-os tüzelőanyag
biztosítására a 2310 Szigetszentmiklós
Gyári út 4. szám alatti székhelyű Junker
2000 Kft-vel.

A tüzelőanyag a jogosultak számára
megküldött igazolás átvételét követően, de
legkésőbb 2019. december 15. napjáig
vehető át az igazolás bemutatásával. Az
igazolásokat a jogosultak számára postai
úton megküldte a hivatal. Amennyiben az
igazolás felhasználására 2019. december 15.
napjáig nem kerül sor, úgy a fel nem használt
igazolás érvényét veszti.

A Kormány 1602/2018. (XI.27.) határozata
alapján a teljes támogatási összeget a tüze-
lőre kell fordítani, a támogatás nem használ-
ható fel másra. 

A kiszállításra 2019. március hónap
második felében, a vállalkozóval egyeztetett
időpontban kerül sor. A kiszállítás időpont-
jának egyeztetése a Kft. 2315 Szigetha-
lom Mű út 270. szám alatti telephelyén
történik a +36 30 606 7000 telefonszá-
mon vagy személyesen.

Szigethalom Város Önkormányzata
az igényjogosultak terheinek csökken-
tése érdekében az önkormányzat költ-
ségvetéséből biztosítja valamennyi
igényjogosult számára a tüzelőanyagok
kiszállításának költségeit, így az az érin-
tett lakosok számára térítésmentes lesz.

Polgármesteri Hivatal

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
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Elkészült a Szigethalom felirat

Majdnem egy évvel ezelőtt Fejes János
megkereste a Fáki László polgármester
urat, hogy jó lenne a város határában

– sok más település mintájára – egy jól látható
„SZIGETHALoM” feliratot elhelyezni. Az ötlete-
lést követte a keresgélés. Milyen betűk legyenek?
Hol legyen? Mekkora legyen? És hát a megke-
rülhetetlen: honnan lesz rá pénz?

A közösségi oldalon feltettük a kérdést,
mintegy „megszondáztatva” a város lakosságát.
És jöttek a pozitív reakciók még az anyagi
oldalra is. A felirat helye hamar eldőlt: A MoL-
kút melletti zöldterület kiválóan alkalmas a célra.
Viszonylag rövid idő alatt sikerült a MoL-lal is
megegyezni a terület használatára vonatkozóan.

Fejes János mindeközben energiát nem
kímélve keresett vállalkozót a kivitelezésre,
kereste a megoldást a kedvező anyagiakra,
melyre megérkeztek a lakosok hozzájárulási
szándékát jelző nyilatkozatai.

Nyáron nyílt meg a hozzájárulások befize-
tésének lehetősége, melyhez a Szigethalom
Város Fejlesztéséért Alapítvány biztosított felü-
letet. Nagyon rövid idő alatt tetemes összeg
gyűlt össze. Megkezdődhetett a betűk gyártása,
amely a lakossági támogatást – még az igen

kedvezően kialkudott ár ellenére is – teljesen
felemésztette.

Újabb lehetőséget kerestünk az acél tartó-
elemek gyártásának fedezetére: a Szigethalom
Város Fejlesztéséért Alapítvány vállalta ennek
költségét. Tehát újabb lépés előre, de elsősor-
ban az időjárás romlása miatt tolódott a kihe-
lyezés időpontja.

Az alap elkészítésének anyagi részét Sziget-
halom Város Önkormányzata vállalta magára,
amely a jó idő beköszöntével el is készült, és
március 14-én – sokak örömére – helyére kerül-
hetett a felirat.

Köszönet illeti az önzetlen lakosok mellett
a betűk elkészítéséért a Reklámfesztivál Bt.,
az acéltartók gyártásáért a Szundi Acél Kft.,
az alap elkészítéséért a 2006 Balogh-Út Kft.
munkatársait.

Végezetül a számokról: adományként érke-
zett a lakosoktól 443100 forint.

Bekerülési költség: betűk 407 150 forint, az
acélelemek 190 500 forint és az alap elkészítése
437 000 forint. Összesen: 1 034 650 forint.

Közösen hoztuk létre. Vigyázzunk rá, hiszen
a miénk, mi akartuk a létrejöttét!

Dr. Schuller Gáborné

Már álló szörfözni is lehet a közösségi pontnál

Egyszer volt Budán kutyavásár, ahogy a
mondás tartja. De ez nem igaz Szigetha-
lomra! Aki régebb óta lakik a településen,

emlékezhet egy omladozó stégre. Sokan megáll-
tak itt, de nem volt lehetőségük a vízhez
lemenni. Aztán egyszer csak történt valami, és
sokak örömére a stéget az önkormányzat felújít-
tatta. A lejáratát szobor őrzi, kiváló fényképez-
kedési lehetőségként. A messziről és közelről
jött vándorok azt láthatják, hogy a közösségi
pont különböző programokkal, és lehetőségek-
kel várja őket. Kiemelkedő volt a stégkoncert
rendezvénysorozat, ahol tavaly sok lelkes láto-
gató hallgatta meg a színvonalas koncerteket.
Idén új előadókkal folytatódik a program.

A stég mellett alakították ki a közösségi
pontot. Régóta szükség volt egy olyan helyre,
ahol az emberek szórakozhatnak, találkozhat-
nak, beszélgethetnek, pihenhetnek, sportolhat-
nak és élvezhetik a Kis-Duna adta természeti
adottságokat. Emellett ehetnek, ihatnak a hely-
színen működő büfében, valamint lehetőség
van mosdó és zuhanyzó használatra is. Van wifi
szolgáltatás is, bár erre nem lesz szükség, annyi
élmény várja a látogatókat. Turisztikai és infor-
mációs szolgáltatás keretein belül tájékoztatást
kaphat mindenki arról, hogy településünkön
milyen látványosságok, megtekintésre érdemes
helyszínek, milyen programok vannak, illetve

hogy lehet ezekhez eljutni. Akár az itt kölcsö-
nözhető kerékpárokkal is. A bérelhető napozó-
ágyakon akár relaxálni is lehet, az aktívabb
kikapcsolódást kedvelők pedig pingpongozhat-
nak, vagy lengő tekézhetnek. A sétány kiválóan
alkalmas a sétáláson kívül egyéb tevékenysé-
gekre, mint például futás, túrázás, de a bicikli-

zést kedvelők is jól fogják magukat érezni a
Duna -part mellett kanyargó kiépített ösvényen.
A stég a vízen érkezők számára kikötési és part-
raszállási lehetőséget ad. 

Idei újdonság a SUP, azaz a felfújható, álló
szörfdeszka!

Ahogy bejön a jó idő, baráti társaságok,
családok lepik el a helyet és környékét, hiszen
a vízpart teljes szépségében tárul a látogatók
szeme elé.

Tavasszal új évad kezdődik. Legyen részese
a szervezett programoknak, jöjjön csak úgy,
gyönyörködjön a tájban, élvezze a friss levegőt!
Hozza magával a családját, barátait, és ne
felejtse otthon a jókedvét se. 

A közösségi pont munkatársai szeretettel
várják a régi és az új látogatókat!

Nyitva tartásunk:
- május 1-től június 14-ig 

hétvégente 09:30 – 21:30
- június 15-től szeptember 1-ig 

minden nap 09:30 – 21:30
- szeptember 2-től November 3-ig 

hétvégente 09:30 – 21:30

Kérjük, adják tovább jó hírünket! Hiszen Sziget-
halmon nem csak egyszer volt „kutyavásár”.
Egy hely, ahova jó eljönni és jó visszajönni!

Dr. Schuller Gáborné

Pályázat logótervezésre
Szigethalom Város Önkormányzat pályá-

zatot hirdet a település közösségi pontja
logójának tervezésére, amely a Duna-sétá-
nyon található. A logónak egyszerű kivitele-
zéssel kell tükröznie hely sajátosságait.

A pályázaton bárki részt vehet.
A logótervet a Szigethalom-Közösségi

pont Facebook oldalra szükséges feltölteni
április 14-ig. 

A közösségi oldalt látogatók szavazatai
(„like”) és a közösségi pontot üzemeltető
döntése alapján választjuk ki a nyertes pályá-
zót, akinek le kell mondania minden további
szerzői jogáról.

A nyertes tervezőt április 21-ig értesítjük.
A pályázattal kapcsolatban további infor-

máció a Szigethalom-Közösségi pont oldalon,
vagy szabo.peter@szigethalom.hu e-mail
címen.
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I like it! – videopályázat fiataloknak
A pályázat kiírója:
Városi Szabadidőközpont 2315 Szigethalom,
Sport u. 4. +36 70 379 6356

A pályázat célja:
Ráirányítani a figyelmet mindarra, ami
miatt szeretünk Szigethalmon élni. 
A ti utcátok a legösszetartóbb közösség, neked
vannak a legjobb fej szomszédaid? Szívesen brin-
gázol az erdőben vagy fagyizol a Duna-parton?
Rátaláltál arra a mozgásformára, sportra, amit
igazán a magadénak érzel? Szoktatok a Jókai
téren focizni, bandázni? Eljártok bulizni a helyi
rendezvényekre vagy máshova itt a városban?
A ti boltos nénitek a legcukibb a világon? Isme-
ritek a vadaspark legrégebbi lakóit? Szelfiztél
már kalodába zárva a múzeumfaluban? … 
Hogy hogyan érezzük magunkat lakóhelyünkön,
számos dolog befolyásolja. Ragadj kamerát, és
mutasd meg mindenkinek, mi az, ami neked
tetszik Szigethalmon, miért szeretsz itt élni! A
legjobb alkotásokat vásárlási utalványokkal
díjazzuk!

Pályázati feltételek:
- Bárki pályázhat, aki betöltötte a 14. életévét,

de nem múlt el 26 éves.
- Egy pályázó csak egy pályaművet küldhet be.
- Párban vagy csoportosan is lehet pályázni,

azonban ez a díjak mértékét nem befolyásolja.
A díjazás két korcsoportban történik (14-18
évesek, 19-25 évesek).

Pályamű követelményei:
- Mobiltelefonnal vagy profi kamerával is készít-

hető.
- Minimum 30, maximum 60 másodperces

lehet.

- Minimum HD felbontású legyen.
- Formátum: mp4.
- Filmkészítéskor bármilyen szoftveres vagy

rendezői trükközés megengedett, és a felhasz-
nált technika sincs korlátozva.

Pályamű benyújtása:
- A videofilmeket az e-mail címre kérjük eljut-

tatni (akár fájlmegosztó oldalak segítségével)
legkésőbb május 15. éjfélig.

- A videofilmmel együtt a hiánytalanul kitöltött,
aláírt pályázati űrlapot is kérjük beadni.

Díjazás mindkét korcsoportban:
- I. helyezett 50 000 Ft (ötvenezer forint)

értékű műszaki cikk vásárlási utalvány 
- II. helyezett 20 000 Ft (húszezer forint)

értékű műszaki cikk vásárlási utalvány
- III. helyezett 10 000 Ft (tízezer forint) értékű

műszaki cikk vásárlási utalvány 
- a #vszkszigethalom Instagram oldalon legtöbb

szavazatot kapott videofilm különdíjban része-
sül (10 000 Ft értékű műszaki cikk vásárlási
utalvány)

A díjakat az Összefogás Szigethalomért Egye-
sület és Fáki László Szigethalom polgármestere
biztosítja.

Egyéb:
- Pályázati időtartam: 2019. március 4 – május 15.
- Eredményhirdetés: a szigethalmi Városnapo-

kon 2019. június 8-án.
- A pályázatot 3 fős szakértő bizottság bírálja el.
- A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot,

hogy nem hirdeti ki mindkét korcsoport összes
helyezettjét.

- A pályamű benyújtásával a pályázó kifejezett,
feltétlen és visszavonhatatlan engedélyt ad a

pályázat kiírója részére, hogy a pályázaton
benyújtott pályaművet – azok díjazásától
függetlenül – a kiíró bármiféle területi vagy
időbeli korlátozás nélkül felhasználja. A
felhasználási engedély valamennyi ismert
felhasználási módra a lehető legteljesebb
mértékben kiterjed. A pályázók megőrzik a
pályamunkához fűződő szerzői jogaikat. A
kiíró minden felhasználási esetben köteles a
pályázó nevének feltüntetésére.

- A pályázó kijelenti és egyúttal jogszavatossá-
got vállal azért, hogy az általa készített és
felhasználásra átadott alkotás egyedüli szer-
zője, és harmadik személynek nincs olyan joga
vagy jogosultsága, amely a felhasználás jogát
korlátozná vagy kizárná. Ilyen akadályozó jog
fennállása esetén a pályázó köteles a harma-
dik személy hozzájáruló nyilatkozatát a mű
átadásával egyidejűleg átadni. E jogszavatos-
sági követelmény megsértéséért kizárólago-
san a pályázó felel harmadik személyek
irányában, és minden olyan kárt megtérít,
amelyek harmadik személyek által támasztott
igényekből fakadnak.

- A pályázatból kizárható az a pályamű:
o amelyik maradéktalanul nem felel meg a

követelményeknek
o amelyik határidőn túl érkezik be
o amelyik ellentétes a pályázat céljával
o ahol a pályázó még nem töltötte be a 14.,

illetve betöltötte a 26. életévét
o amelyik mellé nem érkezik kitöltött, aláírt

pályázati űrlap.

Pályázati űrlap kérhető a Városi Szabadidőköz-
ponttól: 

+36 70 379 6356
Szigethalom, Sport u. 4.

• Bóna Zoltán országgyűlési képviselő elérhetősé-
gei: 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 15. (hétfő) 14-18 óra
között, előzetes bejelentkezés alapján. Bejelent-
kezni a 24-403-656, 101 vagy 134 mellék, vagy
titkarsag@szigethalom.hu lehet. Helyszíne: Polgár-
mesteri Hivatal

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

• Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 2. választókerület képviselője. Előzetes
e-mailben vagy telefonon történő időpont-egyez-
tetés alapján. Telefon: 06/70-334-8916. E-mail:
fabula.janosne@szigethalom.hu

• Hölgye Attila (Összefogás Szigethalomért Egye-

sület) 3. választókerület képviselője. Előzetes
e-mailben vagy telefonon történő időpont-egyez-
tetés alapján. Telefon: 06/70-315-3524. E-mail:
holgyea@gmail.com

• Blum Zoltán (Összefogás Szigethalomért Egyesü-
let) 4. választókerület képviselője. Előzetes e-mail-
ben vagy telefonon történő időpont-egyeztetés
alapján. Telefon: +36/30-688-1384. E-mail:
blum.zoltan@szigethalom.hu

• Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 5. választókerület képviselője. Előzetes
e-mailben vagy telefonon történő időpont-egyez-
tetés alapján. Telefon: +36/20-992-0114. E-mail:
sztrapko@gmail.com

• Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 6. választókerület képviselője. 29.
(hétfő) 18-19 óra között. Telefon: +36/70-984-8827
E-mail: suhai.refi.timea@szigethalom.hu. Helyszíne:
Akácos Marika Étterem 

• Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP) 7. választókerület
képviselője. A lakossági igények gyors és haladék-
talan orvoslásának elősegítése érdekében előzetes
e-mailben vagy telefonon történő időpont-egyez-
tetés alapján. Telefon: 06/30-952-3346. E-mail:
molnars@pr.hu

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

• Ferenczi Edit (Fidesz-KDNP). Előzetes e-mailben
vagy telefonon történő időpont-egyeztetés alap-
ján. Telefon: 06/70-459-1772. E-mail: feed@pr.hu

• Porkoláb Zoltán (Fidesz-KDNP). Előzetes e-mail-
ben vagy telefonon történő időpont-egyeztetés
alapján. Telefon: 06/70-452-4694. E-mail: zporko-
lab@pr.hu

• Bán Norbert (Jobbik). Hétfőtől péntekig, előre
egyeztetett időpontban a 06-70/360-7024-es tele-
fonszámon. Helyszín: 2315 Szigethalom, Szabadkai
utca 239.

Áprilisi fogadóórák
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SZIGETHALOM,
RENDKÍVÜLI AJÁNLAT 
A TELEKOM EXTRAGYORS 
INTERNETÉHEZ!

HUAWEI 
MEDIAPAD 
T3 10

1290 Ft × 22 hónap
0 Ft kezdőrészlet

Összesen: 28 380 Ft

A kedvezményes készülékajánlat 2018. november 5-től visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes. A Digitális Jólét alapcsomagokra, illetve meglévő internet szolgáltatásra vállalt új határozott 
idő vállalás esetére nem vonatkozik a kedvezmény. Amennyiben az előfi zető szerződését a határozott időtartam lejárta előtt felmondja, vagy a szolgáltató felmondására szerződésszegésével okot 
szolgáltat, a készülék árából biztosított kedvezmény egyösszegben visszafi zetendő. A készüléket azon ügyfelek részére biztosítjuk, akik az ÁSZF szerinti fi zetőképességre vonatkozó pénzügyi 
előminősítésnek megfelelnek. További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1414

Új otthoni internet előfi zetésre, 2 év hűségidővel.
További információ: Telekom üzletek

Keresd Telekom Mozgó Pontunkat április 4-6. és április 11-13. között, hétköznap 13-18 óra, 
szombatonként 9-13 óra között, a Penny parkolójában!

        

És lőn világosság…

D e még milyen szép világosság, sok utcában, még hozzá nem
is akárhol, hanem Szigethalmon. Már igencsak ideje volt,
ezért örültem, hogy az utóbbi napokban sorban cserélték

ki a korábbi, igen csak halványan világító és sok helyen hiányzó, régi
lámpatesteket új, nagy fényerejű, modern lámpákra.

Nagy szükség volt már ezekre, mert a korábbi fénytestek, melye-
ket általában csak az utak egyik felén álló oszlopokra helyeztek el,
éppen hogy csak a velük egy vonalban lévő útfelületet világították
meg, és a másik oldalon alig lehetett látni. Különösen, ha az útszéli
fák, nagyobb bokrok még árnyékoltak is. Úgy tűnik, hogy a jelenlegi
fényforrások nagyon szép, erős fényt adnak, mely a gyalogos- és
gépkocsiforgalom számára is jobb, valamint közbiztonsági szempont-
ból is megnyugtatóbb. A gyalogosokat, akiknek nagyon sokszor kell
a járda nélküli utcákon a kocsiutat használniuk, mint a kivilágítatlan
és „mellény” nélküli furikázó kerékpárosokat, sokkal jobban lehet
látni és biztonságosabban kikerülni. Remélhetőleg a munkákat a
szakemberek mielőbb befejezik azon utcákban, ahol még nem
cserélték ki a lámpákat, és még a téli hónapok korán sötétedő estéin
is örülhetünk a sokkal erősebb és remélhetőleg energiatakarékosabb
fénynek. 

Mindenesetre köszönjük az önkormányzatnak, hogy ismét egy
kicsivel városiasabbá tette Szigethalmot. Azt csak remélni tudjuk,
hogy az új lámpák nem esnek majd randalírozó vandálok martalé-
kává, mint az utcanévtáblák vagy a HÉV-megállók. 

Veér Jenő
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Az Óvodai Nevelés Országos Alap-
programjának legújabb módosítása
értelmében az óvodai nevelésben az

eddigieknél is nagyobb hangsúlyt kell
kapnia nemzeti-kulturális örökségünk
ápolásának. Ez a törekvés helyi szinten is
megjelenik: önértékelési folyamatunk során
bizonyossá vált, hogy mind a szülők, mind
a pedagógusok kiemelten fontos terület-
nek érzik nemzeti hagyományaink, törté-
nelmi és kulturális örökségünk ápolását. 

Nevelőtestületünk úgy határozott, hogy
idén egyik legfontosabb nemzeti ünnepünket
egy kéthetes projekt keretében dolgozza fel
intézményi szinten. A tagóvodák elkészítették
saját, közös programjaikat, melyet nagy lelke-
sedéssel valósítottak meg. 

A Narancssárga tagóvodában is nagy
sürgés-forgás kezdődött. Készültek a csopor-
tokban a trikolor zászlók, pillangók, tulipánok,
melyek ünnepi díszbe öltöztették óvodánkat. Az
ügyes kis kezek kardot, csákót, pártát gyártot-
tak, de zokni- és PET-palack paripák is születtek
a dolgos kis kezek által. A munkát ünnepi
témájú versek, mondókák, dalok kísérték, a

gyerekek képek, könyvek nézegetésével ismer-
kedhettek a szabadságharc számukra legvon-
zóbb szereplőivel, a huszárokkal. Az óvónénik
előadásában verbunkos dalokat hallgathattak,
sőt katonai „kiképzésen” is részt vehettek a
mozgásos foglalkozások során, ahol menete-
lést, szalutálást, testedzést, igazi katonai
munkát végezhettek. 

A gyerekek igazi örömére meglátogatott
bennünket két valódi huszár is a tököli vitéz

Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyomány-
őrző Egyesülettől. Kisgyermekeink lenyűgözve
hallgatták a huszárok elbeszélését ruházatukról,
a díszítő elemek funkciójáról, örömmel vették
szemügyre a szablyát és ámultak súlyán. 

A projekt részeként szerveztünk egy forra-
dalmi délelőttöt. Ezen a napon a gyerekek nem
csak saját, de a tagóvoda összes csoportjában
szabadon jöhettek mehettek, minden szobában
más móka várta őket. Volt népitáncház, forra-
dalmi kézműves sarok, a tornateremben „kato-
nai kiképzés”, míg a folyosón kincset kereshet-
tek az óvónénik vezetésével.

A projekt zárónapján ellátogatott hozzánk
a Görömbő kompánia zenés-táncos interaktív
meséjével, melyben minden kis óvodás, aki
akart, szerepet kapott.

Izgalmas és mozgalmas két hét volt, sok
élménnyel még a felnőtt résztvevők számára is.
Bizton állíthatom, jövő március idusán Sziget-
halom minden tagóvodájában újra vidáman
felcsendül majd a rigmus: 

„Piros fehér zöld – ez a magyar föld!”
Dankóné Radványi Petra

óvodapedagógus

Nincs ma Magyarországon
olyan kisgyermek és kisgyer-
mekes szülő sem, aki ne

hallotta volna még Bartos Erika nevét,
vagy ha a név nem is annyira ismerős,
de a „csemetéit” bizonyára mindenki
ismeri. Nincs otthon, ahol Bogyó,
Babóca, Baltazár és a többi kisbogár
ne lenne ismerős figura, kalandjaikat
könyv vagy egyéb formában ne
követné sok-sok érdeklődő kicsi. 

Már szeptemberben elkeződött
az a szervezési folyamat, melynek eredménye-
képpen Bartos Erika kedves ki figurái diorámák
segítségével megelevenedtek a Hegedűs Géza
Városi Könyvtárban. Több tabló és rendkívül
igényes, az írónő által készített életkép várta az
óvodás és kisiskolás csoportokat, hogy ebben a
gyönyörű környezetben hallgassanak mesét, és
készítsenek a történethez kapcsolódó bábokat. 

Az a megtiszteltetés érte az intézményt,
hogy látva a kiállítás színvonalát és az érdeklő-
dés nagyságát, Bartos Erika felajánlotta, hogy
egy óvodás csoport személyesen is találkozhat
vele és a saját szavaival mesél a kicsiknek törté-
neteiből. A Kék óvoda Gézengúz csoportja lett
a szerencsés kiválasztott. A kis óvodások nagy
izgalommal készültek a február 21-én lezajlott

találkozóra. Tóth Maja és Kuti Zorka Piroska
(Jónyi Levente közreműködésével) egy-egy saját
verssel köszöntötte a rendkívül közvetlen és
kedves írónőt, aki több meséjét, köztük a legú-
jabbat is bemutatta, vetítéssel fokozva az
élményt. Lehetőség volt a magunkkal hozott
könyvek, játékok dedikálálsára is. 

Aki figyelemmel kíséri a Hegedűs Géza
Városi Könyvtár programajánlatait, szinte
minden hónapban talál érdeklődésre méltót, ami
lehetővé teszi, hogy a könyvtár a város életének
üde színfoltja, a közösségi élet egyik fő mozga-
tórugója legyen. Szülőként köszönöm, hogy
találkozhattam a neves írőnővel és gyermekem-
ben is felébredt az érdeklődés az olvasás iránt. 

Kuti Zorka Piroska anyukája

Mesélő nagymamák
az óvodákban

Az Édesanyák Klubja látta azt a felhívást,
amelyben mesélő önkénteseket keres-
nek intézményekbe. Igaz, a felhívásban

kórházakra gondoltak, de a klub tagjai a sziget-
halmi óvodásokat választották. (Sok kisgyerek

keveset találkozik
a nagyszülőkkel,
mert vagy még
dolgoznak a nagy-
szülők is vagy
távol élnek, eset-
leg már, sajnos,
nem is élnek.)

Az óvoda vezetője, Tasnádi Tünde nagyon
jó ötletnek tartotta a kezdeményezésünket, és
szeretettel fogadott bennünket. 

Egy héten kétszer megyünk a gyerekekhez,
természetesen alkalmazkodva az óvoda rend-
jéhez. Az óvó nénik és a dadusok is nagyon
kedvesek hozzánk. 

Reméljük, olyan kezdeményezést indítottunk
el, amellyel sok gyermeknek szerzünk élményt.
Mi is feltöltődve megyünk haza. Fülünkbe cseng
a mondat, amelyet a gyerekek búcsúzáskor szok-
tak nekünk mondani: „Holnap is gyere mesélni!”

Igen, jövünk szeretettel!
Édesanyák Klubja

14 2019. 4. szám
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„Éljen a haza!”

Különleges vendég a könyvtárban
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Legújabb kori történelmünk során mindig
kiemelkedő jelentőséggel bírt 1848.
március 15. megünneplése. Iskolánk alsó

tagozata lelkesen készült erre az ünnepre, a már
hagyományos akadályversennyel. A kicsi gyere-
kek életkori sajátosságából adódóan könnyeb-
ben befogadják, elsajátítják a mozgásos, manu-
ális tevékenységeket, az élményközpontú
feladatokat. 

Idén a 3.b osztály vállalta magára ennek a
kilenc állomásból álló projektnek a szervezését,
lebonyolítását. Az osztályok a Klapka indulóra
sorakoztak fel az iskola hátsó udvarán, ahol
rövid megemlékezéssel kezdődött a nap. A
gyerekek tájékoztatták társaikat a délelőtti
teendőikről, majd kiosztották a menetleveleket.

Zászlókkal feldíszítettük a Múzeumkertet,
lőttünk Gábor áron ágyújával, kardoztunk, az
ujjainkkal kokárdát festettünk, toborzó nótát
énekeltünk, nemzeti színű fejdíszt és nyakken-
dőt készítettünk, huszárkiképzésen vettünk
részt, kicseleztük az őrséget és megtekintettük
a Zúgjatok harangok című rockopera egyik rész-
letét. A helyszíneken a harmadikos gyerekek

információkat olvastak fel a szabadságharccal
kapcsolatban. Az akadályok leküzdése után
ismét kivonultunk az udvarra, és közösen eléne-
keltük, eltáncoltuk a tanult dalunkat. 

Valljuk, hogy ebben az érzelmileg siváro-
sodó világban szükség van arra, hogy
megmentsük régi értékeinket, eszközeinket,

tárgyainkat – dalainkat, ünnepeinket, hétköz-
napjaink szokásait, népi hagyományainkat –, s
erőltetés nélkül átmentve a játékvilágba, formá-
lódjon általuk a ma gyermeke, a mi kisgyerme-
keink.

Varga Anita 
Szigethalmi Szent István általános Iskola

Ágyúval és karddal
Március 15-e a Szigethalmi Szent István Általános Iskola alsó tagozatán

Szigethalmi Híradó ISKoLA

Százhetvenegy évvel ezelőtt, 1848. március
15-én, egy esős, hideg reggelen néhány
pesti fiatal indult el, hogy sarkaiból fordítsa

ki az akkor ismert világot. A Pilvax Kávéházból
még kétségekkel a szívükben lódultak neki a
városnak, hogy mire leszállt az este, a magyar
történelem egyik legnagyobb eseményének
főszereplőiként hajtsák álomra a fejüket, ha
tudtak egyáltalán egy ilyen hihetetlen nap után
aludni. 

Idén március 13-án a Szigethalmi Széchenyi
István általános Iskola 5. évfolyamának tanulói

és osztályfőnökei ezt a jeles napot és az 1848-
as esztendő eseményeit idézték meg. A
Nyutali Marianna tanárnő által összeállított
magas színvonalú műsor hűen tükrözte a
márciusi ifjak stációit. A nap legfontosabb
történéseit megelevenítő hangulatot korabeli
versek, az énekkar dalai és jól megkoreografált
táncbetétek színesítették. Külön érzelmi szálat
adott a történet megidézésének, hogy az
önmagával vívódó Széchenyi is megjelent a
műsorban, akit iskolánk pedagógusa, Czeglédi
Sándor tanár úr alakított. A színre vitt történet

fonala az 1848-as esztendő végéig követte a
kibontakozó szabadságharc eseményeit. Az
előadás annyira magával ragadó volt, hogy
még alsós diákjaink is tátott szájjal figyelték a
jól megkomponált, karakteres és hiteles
megemlékezést. A körünkben jelen lévő szülők
és vendégek is dicsérő szavakkal jutalmazták
a szereplőket.

Mi, széchenyisek, idén is méltón emlékez-
tünk meg a nemzeti ünnepről.

Takács Róbert  
pedagógus

Megemlékezés az iskolában



Immár harmadik alkalommal mutatkoztak be
február végén a Szigethalmi Széchenyi István

általános Iskola alsó és felső tagozatos tanulói
a megújult gálán. 
Az Akire névadónk is büszke lenne díjat idén
Schuck Petra 4.b és Várhegyi Zsuzsanna 8.a
osztályos tanulók nyerték kiemelkedő tanulmá-
nyi és közösségi munkájukkal. Mermeze Klára
és Wéber Adrienn igazgatóhelyettes asszonyok
idéztek a tanulók pályázataiból, majd Egyed
Jolán igazgató asszony adta át a díjjal járó okle-
velet, a Széchenyi Emlékplakettet és az ösztön-
díjat. A tanulók osztályfőnökei, Kartali Erika és
Ember Borbála, továbbá a szülők is együtt örül-
hettek a szép eredménynek.

Az osztályok már hetek óta készültek
osztályfőnökeik segítségével, hogy meglepjék
és szórakoztassák szüleiket, iskolatársaikat és a
vendégeket. Az alsó tagozaton az álmos kis
bárányok produkciója, az egerek és a macska
civódása mellett a tavaszváró virágok tánca
varázsolta el a közönséget. A sok kis Pinokkió
szögletes mozdulatai és a mobilos előadás is

nagy tapsot kapott. A színes zoknik két
előadásban is fontos szerepet játszottak, de
nemcsak a gyerekek lábán, hanem a kezükön is
jól mutattak. 

A felsős estet a fergeteges poharas dal, a
cup song nyitotta meg, melyet egy werkfilm is
kiegészített. Visszatérő téma volt a nyári hangu-
lat, a ritmusos zene, melyet ötletes jelmezekkel
„bolondítottak” meg a diákok. A western világa
mellett bepillantást nyerhettünk egy igazi tánc-
versenybe is, majd a Pál utcai fiúk musicalből is
láthattunk részletet. A végzős évfolyamon a 8.a
és 8.c osztály közösen állított színpadra egy
látványos produkciót a Hip Hop Boys A hegyek-
ben fent című dal zenéjére. A 8.a osztály az
Abba együttes I have a dream című slágerét
adta elő, melyhez kisfilmet is vetítettek.

Voltak olyan osztályok, ahol a gyerekek
saját maguk állítottak össze modern táncko-
reográfiát, és tanították be az osztály többi
tagjának.

Idén 30 éves iskolánk, amelynek alkalmából
újra ellátogatott hozzánk op Veasna tanár úr és

segítői által a barátságos kínai sárkány, és
vidám táncot lejtett a hangulatos kínai zenére.
Zárószámként mindkét tagozaton a vállalkozó
kedvű pedagógusok is felléptek. Az Abba mix
parókás hölgyei kiegészülve egy férfi kollégával
és a labdát passzolgató játékosok igazi focihan-
gulatot varázsoltak a színpadra a pörgős
Shakira Waka Waka című dalra. Több osztály
produkciója és a pedagógusok előadásai is
Szabó-Bognár orsolya tanítónő közreműködé-
sével születettek meg, akinek ezúton is köszön-
jük a folyamatosan megújuló ötleteit. 

A sok taps és a feledhetetlen jókedv a bizo-
nyítéka annak, hogy mindenki jól érezte magát.
Öröm volt látni, hogy a tehetséges diákok és
pedagógusok közös munkájából változatos és
szórakoztató produkciók születtek. Nagy sikere
volt a szülők által szervezett büfének is, a sok
finomság eladásából származó bevétel az iskola
alapítványát gyarapítja. Nagyon köszönjük az
aktív szülők támogatását.

Marschek Zsuzsanna
pedagógus
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Gála a Széchenyiben

Mi, Széchenyisek színházjáró iskola va gyunk.
Az idei tanév eddigi „repertoárja”:

2018. október 17. Nemzeti Színház –
Csongor és Tünde – 32 fő

2018. december 18. Nemzeti Színház –
János vitéz – 75 gyerek, 4 pedagógus, 3
szülő

Ezen a napon a színházban a Mária-kiállí-
tás megtekintése. (A várakozás heteiben,
Advent időszakában különleges magángyűjte-
ménynek ad helyet a Nemzeti Színház. A világ
minden tájáról származó műalkotások, emlék-
tárgyak, Szűz Mária ábrázolások képezik Gera
olga évről-évre gyarapodó gyűjteményét.)

2019. január 9. Nemzeti Színház – Egri
csillagok - 100 fő

2019. január 30. Kolibri Színház –
Rövidzárlat – 76 gyerek, 4 pedagógus, 5
szülő

A kortárs darab megtekintését mi, pedagó-
gusok, rendkívül fontosnak tartottuk. A történet
ugyanis azzal foglalkozik, hogyan él ma, a digi-
tális korszakban egy család (Faludi család).
Mennyire függnek a kütyüiktől, mennyire befo-
lyásolják döntéseiket az appok, mennyi hely
marad az életükben az emberi kapcsolatoknak.
Az iróniát és a némiképp objektív rálátást pedig
egy egészen különleges szemszög biztosítja. A
szöveg ugyanis a „sütik”, azaz a cookie-k néző-
pontját veszi alapul. Az pedig külön vicces
csavar, hogy a sütiket emberek alakítják, a hús-
vér szereplőket viszont bábok, akiknek a környe-
zetét, a helyszíneket ráadásul green box techni-
kával jelenítik meg. Vagyis az emberek világa
groteszk módon virtuálisabb, mint a sütiké.

2019. február 1. Drámaóra. Az intéz-
ménybe ellátogatott egy drámapedagógus, aki
műhelyfoglalkozást tartott a Rövidzárlat című

előadáshoz kapcsolódóan. A következő nagy
kérdések itt kerültek előtérbe: elgondolkodtál
már azon, hogy mitől olyan okos, naprakész és
figyelmes a telefonod? Minden lépésedet
megjegyzi, az érdeklődésednek megfelelő olda-
lakkal bombáz, és még azt is megpróbálja kita-
lálni, amire még nem is gondoltál. De vajon mi,
pontosabban ki van a kijelző mögött?

Ilyen, és ehhez hasonló, fontos kérdések…
S ez csak egyetlen előadás utóélete. És most
csak a felső tagozat színházi barangolásairól
beszélünk. 

Iskolánk pedagógusainak meggyőződése,
hogy a színház, a múzeum, a kiállítás, a közös
élmény fejleszt, tanít, példát mutat, nevel,
szórakoztat, gondolatokat ébreszt, érzékenyít,
igényesebbé tesz. Meggyőződésünk, hogy a
művészeti nevelés fontos, sőt nélkülözhetetlen
az egészséges ember nevelésében, az érzelmi
intelligencia fejlesztésében, a közös élmények
által a közösségi nevelésben. Mi igyekszünk
élményt adni. Mi igyekszünk példát adni. Sőt,
igyekszünk témát adni, hogy gyermekeink –
egymás mellé keveredve - ne csak az appokról,
a cookik-ról, a youtube videókról, a viberről,
vagy a facebookos hírekről csacsogjanak, ha
szóba elegyednek egyáltalán valakivel… Törek-
szünk rá alsó és felső tagozaton egyaránt, hogy
legyen élmény, legyen mondanivaló, legyen
téma. Mert mi, Széchenyisek, ezt így
gondoljuk.

Nyutali Marianna
tanárnő

Színházjáró iskola: ahogy mi gondoljuk!
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Budapesten, a MOM Sportközpontban
a Tanulj szakmát! Pályaorientációs és
Szakképzési Börzén vett részt Széche-

nyi István általános Iskola 6.a és 6.d osztálya
március 5-én. A program teljesen ingyenes volt,
és buszt is biztosított számunkra a Szigetszent-
miklósi Tankerületi Központ.

Nagyon örültek a gyerekek a lehetőség-
nek, izgatottan várták a programot. Közösen
megbeszéltük a kirándulás célját, egyeztettük
a szabályokat. Nagyon színvonalas és minőségi
volt a program, a főváros öt szakképzési cent-
rumának 62 államilag fenntartott szakképzési
intézménye, továbbá 10 nem állami fenntar-
tású szakképző iskola, valamint 20 munkáltató
és szakmai szervezet állított ki standokat a
börzén.

Minden helyszínen nagyon kedvesek, barát-
ságosak és segítőkészek voltak az intézmények

képviselői, akik régi diákok, taná-
rok, egyéb segítők voltak.

A gyerekek érdeklődve járták
végig a kiállítást, sokat kérdeztek,
sok új ismeretet szereztek, szóróla-
pokat gyűjtöttek, miközben érdek-
lődve szemlélték a bemutatókat.

A program célja az volt, hogy
segítséget nyújtson a gyerekeknek
az új szakképzési rendszerben való
eligazodásban, a megfelelő
szakma kiválasztásában. A stan-
dok mellett a színpadon folyama-
tosan beszélgetések zajlottak
különböző szakmák képviselőivel, több ismert
embert is megszólaltattak, kérdéseket lehetett
feltenni nekik. Hazafelé a gyerekek arról beszél-
gettek, hogy nagyon hasznos volt a rendezvény,
mert bepillantást nyerhettek a szakmák vilá-

gába. Sok szép élménnyel gazdagodtunk mind-
annyian.

Nagyon köszönjük a lehetőséget!
Tzintzisné Tárnoki Anita

osztályfőnök

Egy nyertes pályázat által diákjaink ismét
lehetőséget kaptak a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara által szervezett

XII. Szakma Sztár Fesztivál elnevezésű prog-
ramon való részvételre. Március 12-én 42 fő 6.
osztályos tanuló látogathatott el ingyenesen a
budapesti Hungexpo Vásárközpont F, G és D
pavilonjába. A Szakma Sztár Fesztivál keretein
belül megrendezték a Szakma Kiváló Tanulója
Versenyt és az országos Szakmai Tanulmányi
Verseny országos döntőit. 

A döntőt a Hungexpo Rendezvényközpont
pavilonjaiban rendezték, ahol nyílt standokon
végezték a gyakorlati vizsgafeladatokat a ver -

senyzők. Ezt testközelből követhették a látoga-
tók. Az idei rendezvényen összesen 52 szakké-
pesítés képviseltette magát. Remek alkalom volt
ez a hatodikosoknak arra, hogy megismerkedje-
nek a szakmákkal, s jövőre majd a kialakult
választáshoz iskolákat társítunk, mely folyama-
tot a pályaválasztási kiállítások segítik majd.

A tanulók számára a standokon foglalkoz-
tató szigeteket alakítottak ki, ahol játékos
formában tapasztalhatták meg egy-egy szakma
jellemző tevékenységeit. Minden vállalkozó szel-
lemű diák ajándékkal és sok élménnyel tért haza. 

Az itthoni megbeszélés során minden diák
pozitívan nyilatkozott a rendezvényről, kicsit

rövidnek tartották az időt, ami rendelkezésükre
állt, hisz a hatalmas tömeg miatt nem jutottak
el minden kiszemelt helyre. Nagyon tetszett
nekik a marcipánozás, a vegyipar látványos
kísérletei, sokan próbálták ki a szimulátor stan-
dot, ahol targonca, festő és hegesztő szimulátor
működött, de nagy volt az érdeklődés a
mozdonyszimulátor iránt is. 

A szervezés tökéletes volt, minden zökke-
nőmentesen zajlott. Köszönjük a lehetőséget,
jövőre is élünk vele.

Czita Gáborné
osztályfőnök

Pályaorientációs programok
Szigethalmi Híradó ISKoLA

Így neveld a ...

Folytathatnám a címet, de ki ne ismerné a
híres filmet, amelynek szereplőit immár a
harmadik részben láthattunk a szigetszent-

miklósi Nádasdy Filmszínházban március 4-én.
A Szigethalmi Szent István általános iskolában
évek óta, hagyományosan ősszel és tavasszal a
napközis csoportoknak mozilátogatást szerve-
zünk. Mindig nagy izgalom és felelősség
számomra és a pedagógusok számára egy ilyen
délután lebonyolítása, hiszen 105 gyerekkel
hévezni és az utcán közlekedni nem egyszerű.
Mindenki nagyon várta már azt a délutánt, ahol
együtt izgulhattunk Fogatlanért és Hablatyért,
akik újabb veszedelemmel néztek szembe,
szorítottunk nekik, hogy legyőzhessék a
gonoszt, és a végén megtalálják az igaz szerel-
met. A gyerekek, mint mindig, nagyon élvezték
a filmet, s ez minden fáradozást megér. 

Kánai Anna
Szigethalmi Szent István ált.Isk. mkv

Egy verseny margójára

ASzigethalmi Szent István általános Iskola idén is nagy
örömmel és izgalommal készült a városi versmondó
versenyre, aminek hagyományosan a Hegedűs Géza

Városi Könyvtár adott otthont. Bartos Erika verseiből nem
volt nehéz választani, mert témája, nyelvezete közel áll a
gyerekekhez. Könnyű volt megtalálni a személyiségükhöz
megfelelőt. Nagyon tetszett a bemelegítő éneklés, a kedves
kis dalt azóta megtanulta az osztály is. A zsűri bátorító szavai
segítettek abban, hogy a gyerekek ne izguljanak. 

A jó hangulatú vetlkedés mindenki szá mára kellemes
élmény volt. Tanítványomnak, orgován Amandának különö-
sen, hiszen meg nyerte a versenyt. Büszkék vagyunk iskolánk
1.b osztályos tanulójár,a oláh Tímeára is, aki II. helyezett lett. 

Gratulálunk a többi versenyzőnek! 
Köszönjük a szervezést, a lebonyolítást a könyvtár

minden dolgozójának.
Jövőre veletek ugyanitt! 

Kánai Anna
Szigethalmi Szent István ált.Isk. 2.c osztályfőnök



Március 14-én délelőtt a Szent István
általános Iskolában is ünneplésre
gyülekeztek a tanulók. Az ötödikes

diákok készültek műsorral Kajati-Tóth ágnes és
Kontha Gabriella irányításával. A kórus (a hete-
dik és ötödik osztályok ének-zene tagozatos
tanulói) Dzsabrailova Szevil tanárnő vezetésével
Csézy: Ez az otthonunk című dalával kezdte a
megemlékezést. “Jöhet bármi, te mindig tudd,
hogy áldott itt e föld… Ez az otthonunk, itt kell
élnünk, múltunk és jövőnk, minden hozzá fűz,
álma bennünk testet ölt.“

Hallhattuk Brahms V. magyar táncát,
elképzeltük, milyen lehetett volna egy korabeli
rádiós tudósítás az akkori eseményekről. ott
álltunk mi is Landerer nyomdája előtt, szem-
besülve az elutasítás tényével. De a lelkesedés
nem hagyott alább: tanulóink hűen érzékeltet-
ték nagyjaink kitartó követelését, elszántságát
ezen a hűvös, kora tavaszi reggelen, a
forradalmi hangulatban.

Koncz Zsuzsa-Bródy János: Szabadnak
születtél című dalának sorai méltó módon
tették meghitté a megemlékezést: “…itt volt

mindig az otthonod. S most itt mondják nekünk
elvakult, sötét lelkű ostobák: Keress magadnak
máshol hazát!.. Ne hagyd, hogy korlátok közé
szorítsák szabad szellemed! Kölcsey és Vörös-
marty nyelvén szól az éneked. A nagyvilágon e
kívül nincs máshol helyed!“

Végül a korabeli Bánk bán előadásból Jókai
felhívása hangzott el: “Zárjuk e szép napot
azzal, hogy elénekeljük hazánk nemzeti imád-
ságát, amit Kölcsey Ferenc szerzett vala.“

Szigethalmi Szent István általános Iskola
Fésűs Magdolna
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Szabadnak születtél

AHelytörténeti Gyűjteményben október-
től működik a Tulipán Tanoda Alkotó-
műhely Kisgazdasszony Képzője. Az

első hónapokban főztünk és sütöttünk a
gyerekekkel és az érdeklődő felnőttekkel, a
hagyományos magyar ételeket szerettük volna
megismertetni. Készítettünk eresztett tojásle-
vest, lebbencslevest, gyúrtunk tésztát, amiből
túrós, mákos, krumplis, káposztás tészta lett.

Pedagógusokkal való beszélgetések során
merült fel az igény, hogy osztályok is szívesen
ellátogatnának egy-egy délutáni sütős, főzős
programra. Az ötlet aztán meg is valósult, így
jött el hozzánk pl. a Szent István általános
Iskola 3/c. osztálya, amellyel a farsangi kézmű-
ves foglalkozáson perecet sütöttünk. Nagyon
élvezték a gyerekek, meg is beszéltük Erika
nénivel, hogy a következő alkalommal levest
is főzünk és süteményt is sütünk. 

Kis műhelyünk másodszorra is hamar
benépesült, 19 diák sürgött-forgott, hogy
tejfölös krumplilevest, kakaós és fahéjas
csigát készítsen. Szorgos kis kezek mérték,
adagolták a hozzávalókat, dagasztottak. Amíg
a tésztánk megkelt, a leveshez készültünk elő:
a gyerekek megpucolták a zöldségeket,
közben megbeszéltük, mi kell még bele.
Feltettük főni a levest, következhetett a süte-
mény összeállítása. Nagy élmény volt a
diákoknak, miként lesz a laposra nyújtott tész-
tából csiga!

A leves főtt, a csigák sültek, az asztalt is
megterítettük, így volt idő szusszanni. A
gyerekek kimentek levegőzni az udvarra, de
minden pillanatban bekukucskált valaki az
ablakon, hogy vajon kisült-e már a finom
csiga. A jól megérdemelt munka gyümölcse
egy nagy fazék krumplileves és sok-sok finom
süti lett, ami szinte percek alatt elfogyott.

Egy pörgős, jó hangulatú délutánt töltöt-
tünk együtt.

Kleineizel Mátyásné, Ica néni
VSZK-HGy

Jó étvágyat!

AFenntarthatósági témahét olyan projekt,
melyhez az ország több ezer iskolája
csatlakozott. Mi is több éve tagjai

vagyunk ennek a nagy családnak, mert hisszük,
hogy a legérzékenyebb korosztálynak most kell
olyan környezeti nevelést adni, mely segít, hogy
felfigyeljenek személyes érintettségükre, és
talán nem késünk el a szemléletváltással. 

A projekt ajánlásokkal segíti az iskolákat,
mely témákat érintsen a hét. Mi ezeket a helyi
sajátosságokra vetítettük rá, így a regionális
termékek vásárlására és a helyi természet
védelmére fókuszáltunk. Pályázatot hirdettünk
a gyerekek között: menjenek ki a piacra, készít-
senek rövid interjúkat, majd fogalmazzák meg,
miért érdemes őstermelőktől idényjellegű
termékeket vásárolni. Kértük diákjainkat,
tervezzenek olyan eszközöket, melyek újrahasz-
nosított anyagokból készülnek. Ezekből az inno-
vatív tárgyakból kiállítást hoztunk létre az alsó
tagozat ebédlőjében, az írásmunkákat tablókon
mutatjuk be. 

Sikerült két olyan kiemelkedő személyiséget
is megnyernünk gyermekeink számára, akik
eljöttek, és életútjuk, tevékenységük bemutatá-
sával mutattak példát a fenntartható életveze-
tésre. Réti Éva, a Réthy Fashion megálmodója
és vezetője, divatbemutatóval egybekötött

előadáson mutatta be, hogy cége a környezet-
védelem és a divat kapcsolatát gondolja újra.
Leadott farmerekből és korábban hulladékként
nem újrahasznosított ipari farmeranyagokból,
valamint kávékapszulákból készít alkalmi ruhá-
kat és ékszereket. Tátott szájjal néztük a jobbnál
jobb ötleteket és gondolatban mindannyian
szerettünk volna modelljei lenni Évának. 

A másik vendégünk is olyan élményt bizto-
sított, mely hiánypótló, hasznos tudással gazda-
gította tanulóinkat. Kiss Balázs a Magyar
Környezetgazdálkodási és Vidékfejlesztési
Társaság vezetője jött vissza hozzánk, és tartott
csodálatos ismeretterjesztő órákat minden
osztálynak. Baglya, aki éppen udvarol neki, és
ölyve segítségével minden kis tanulónkban elül-
tette a környezet iránti elkötelezett érdeklődést
és tenniakarást. Hatalmas élmény volt ezeket a
csodálatos és védett madarakat ilyen testközel-
ből látni és megtanulni, mit tehetünk értük és
közvetve önmagunkért is. 

A program sikerességén felbuzdulva úgy
döntöttünk, hogy ehhez a projekthéthez jövőre
is csatlakozunk és az idén május 15-20-a között
tartott nagyszabású papírgyűjtő akciónkat is en -
nek a hétnek a keretein belül valósítjuk majd meg. 

Szabó Ildikó 1.a osztályfőnök
Szigethalmi Szent István általános Iskola

Ruha kávékapszulából és hulladékból
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ATeSzedd! akció ma hazánk legnagyobb
önkéntes mozgalma. Idén immár nyol-
cadik alkalommal valósul meg. Váro-

sunkban a Kakukkfű utca lakói vállalták, hogy
ennek keretén belül megtisztítják környezetü-
ket, amire már az elmúlt években is volt példa.
Idén jómagam és párom, Winkler Ferenc kezde-
ményezésére csatlakoztak az utca lakói a
szemétgyűjtéshez. Nem volt kérdés számukra,
hogy egy jó ügy mellé álljanak, hiszen minden-
kinek érdeke, hogy tiszta, szemétmentes
környezetben élhessen. 

Az utca szélétől kezdődő erdőt sokan szíve-
sen látogatják, de erre a fás, cserjés területre,
sajnálatos módon, irdatlan mennyiségű szeme-
tet hordtak az emberek, sokszor autóval is. Az
utcában lakók egész évben igyekeznek az eldo-
bott háztartási szemetet a saját kukájukba bele-
tenni, ezzel is óvva környezetüket. A kezdemé-
nyezők a TeSzedd! akcióban történő regisztrá-
lást megelőzően felmérték az erdőben található

szemét mennyiségét, és összeté-
telét. A mozgalom keretén belül
csak és kizárólag zsákokba
rakható háztartási szemét kerül-
het. Azonban az erdőben lévő
szemét igen nagy része nem
felelt meg ennek a követelmény-
nek. A területen építési törmelék,
kábelhéj, matracok, WC-csészék,
mosdólábak, tv készülékek,

hűtők, autógumik és még sorolhatnánk mennyi
féle szemét terült el. A probléma megoldására
Fáki László polgármester úr segítségét kérték,
aki támogatásul biztosított egy 10 m3-es és egy
6 m3-es konténert a zsákokba nem elhelyezhető
szemét számára. A regisztrációt
követően az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium által bizto-
sított zsákok, kesztyűk, kötege-
lők és a szükséges dokumentu-
mok időben megérkeztek, illetve
a konténerek is idejében ott
voltak a megbeszélt helyen.

A takarításban végül 27
önkéntes vett részt. A legfiata-
labb 2 éves és 9 hónapos volt,
a legidősebb közel 60 éves.
Mindenki kivette részét a feladatokból, és a
gyerekek is nagyon élvezték a közös
megmozdulást. A szervezők zsíros kenyérrel,
lilahagymával, egy idős pár finom teával

vendégelte meg a csapat tagjait. Az akcióban
a terület képviselője, Molnár Sándor és lánya
is részt vett, akik munkájuk befejeztével
felajánlották, hogy a csapat gyerek tagjait
vendégül látják egy adag hideg finomságra a
fagylaltozójukban.

A Kakukkfű utca lakói körülbelül 140 zsák-
nyi szemetet gyűjtöttek, és az összesen 16 m3-
nyi hely is megtelt a konténerben, ami mellé
még rengeteg autógumit is felhalmoztak.

Az erdő igen gazdag madárfajokban,
számos énekes madár él itt. Ezért szemétgyűj-
tés befejeztével, a gyerekek nagy örömére, a
kezdeményezők által biztosított, a Magyar
Madártani Egyesülettől vásárolt madár-, és

denevérodúkat helyeztek fel a fákra, ezzel is
támogatva a madár- és denevérpopuláció
szaporodását.

A munka végén a Kakukkfű utca lakói
fáradtan, de annál inkább elégedetten, és jóér-
zéssel a szívükben tértek haza, mert tudták,
hogy hasznosat cselekedtek, jó példát mutattak
másoknak, és hisznek a pozitív változásban.
Mindenkinek van választása, eldöntheti, hogyan
él, hogyan cselekszik. Akik részt vettek ebben a
szemétgyűjtési akcióban, bizonyították, hogy
közös erővel, együttgondolkodással nagy
dolgokra képes egy közösség.

Az önkéntesek ezúton mondanak köszöne-
tet Fáki László polgármesternek, hogy az ügy
mellé állt, és biztosította a konténereket,
továbbá Molnár Sándor képviselőnek.

orosz Enikő

Szigethalmi Híradó CIVILEK - KÖNyVTáR

2-án, kedden 16.45-kor:  AA Klub
2-án, kedden 17 órakor:  EZo klub
4-én, csütörtökön:  Takács Róbert 
történelemtanár és hadszíntérkutató
előadása a Tanácsköztársaságról – helyi
vonatkozású extrákkal! 
4-én, csütörtökön 17 órakor:  KIDS Klub
5-én, pénteken 10 órakor:  Kisbogár 
Baba-mama zenés foglalkozás
6-án, szombaton 10 órakor:  Mesekuckó:
Húsvét

9-én, kedden 15 órakor:  Édesanyák Klubja
9-én, kedden 16.45-kor:  AA Klub
11-én, csütörtökön 17 órakor:  Tudatos Szülők
Klubja
11-én, csütörtökön 17.30-kor:  Költészet
Napja, Dr. Cserhalmi Zsuzsa előadása
12-én, pénteken 10 órakor:  Kisbogár 
Baba-mama zenés foglalkozás
13-án, szombaton 10 órakor:  Bogya
Rózsa kiállítása

16-án, kedden 16.45-kor:  AA Klub
16-án,, kedden 17 órakor:  EZo klub
18-án, csütörtökön 17 órakor:  KIDS Klub
19-től 22-ig a könyvtár ZÁRVA!
23-án, kedden 15 órakor:  Édesanyák Klubja
23-én, kedden 16.45-kor:  AA Klub
25-én, csütörtökön 17 órakor:  KIDS Klub
26-án, pénteken 10 órakor:  Kisbogár 
Baba-mama zenés foglalkozás
30-án, kedden 16.45-kor:  AA Klub
30-án, kedden 17 órakor:  EZo klub

Könyvtári programok

Önkéntesen a tiszta Szigethalomért 
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Akik nem vártak másra

Szépen, lassan elönt minket a szemét.
Bármerre nézünk, mindenütt találunk
kisebb-nagyobb közterületre nem illő

dolgot. Eddig a megszokott rutin szerint
vártunk arra, hogy valaki szervezzen egy akciót
a szemétszedésére. Aztán volt, aki jött (és majd-
nem mindig ugyanazok az emberek) és volt,
akinek nem volt jó az időpont, vagy esett vagy
meleg volt. Szóval voltak kifogások rendesen.

Éppen ezért kaptuk fel a fejünket Fiedler
Rita posztjára a közösségi oldalon a saját akci-
ójáról. Nem vártak másra, nem érdekelte őket
az időjárás, nem volt kifogásuk („nem én
dobtam oda”, az önkormányzat miért nem
intézkedik, és még sorolhatnám.), hanem neki-
álltak és végig járták a Fiumei utcát. Az önkor-
mányzat részéről pedig természetes volt a
szeméttel teli zsákok elszállítása.

Hasonló kezdeményezés során erre
mindenki számíthat.

Az alábbiakban Fiedler Rita gondolatait idéz-
zük a közösségi oldal nyomán, kicsit rövidítve:

„Kedves szigethalmiak! Ma örökbe fogad-
tuk a Fiumei utca egy szakaszát. Igazából az
egészet szerettem volna, de a végéről, a Duna-
sorról indulva csak a Fekete utcáig jutottunk,
mert már így is alig fértünk a kocsiba a szemét-

től. A tisztaság, amit
azon a szakaszon láttok,
a mi hármunk keze
munkája. Remélem,
vigyázni fogtok rá, vagy
segítetek abban, hogy
még több tiszta utca
legyen Szigethalmon.
Borzasztóan büszke
vagyok Nóri Fiedler és
Gergő Szabó helytállá-
sára. Szívesen vettek
részt ebben a jótéte-
ményben. Köszi, srácok!
Lehet követni a példát!
Nem csak posztolni kell

a szemétről, tenni is kell ellene!
Másnap újra kimentünk, ezúttal a kisebbik

lányom, Viki Fiedler, és az én minden jóra
kapható férjem, Fiedler Gyula segédletével.
Annyira büszke vagyok rájuk is! Plusz löketet
adott a dolognak, hogy kaptunk önkormányzati
segítségét a szemét elszállításával kapcsolat-
ban. Ráadásul Schuller Erzsébettől azt is
megtudtam, hogy a 30-ai hétvégén lesz szedd
magad akció, s lehet kérni piros zsákot az
önkormányzattól, amiket elszállítanak. Na, ott,
nem lehet kifogás senki részéről. Ha csak egy
órát rászán minden tizedik család a munkára,
akkor szemétmentesek leszünk!

Vannak megfejthetetlen dolgok a
számomra. El is mondom, mert szégyelljék
magukat a következők:

- azok a dohányosok, akik öngyújtót, cigis
dobozt, gyufás dobozokat hajigálnak el, a
töménytelen csikkről nem is beszélve! Ha már
magukat mérgezik, a környezetet hagyják
békén!

- azok a kutyások, akik bár rendesnek tűnve
összeszedik a kutyaszart, de a tele zacskókat a
bozótosba dobják!

- a piások! Én azt gondolom, az oroszok
után a második legnagyobb vodkafogyasztók

itt élnek. Ennyi vodkás üveget talán a boltban
láttam. Mellette a sok rakéta....pár unicum, több
sörösüveg és egyéb..

- azok, akik kibelezik a kábeleket, és lazán
ott hagyják a fák tövében a maradékot.

- azok, akik bár veszik a fáradságot összep-
réselni a műanyag flakont, sörösdobozt, vagy
szépen bezsákolni egy nagy köteg kartont, de
addig nem terjednek, hogy normálisan helyez-
zék el ezeket. Pedig ez mind szelektív. Ingyen
elviszi az Aries a szeméttel együtt. Bár felmerül
a kérdé: lehet nem mindenki fizet szemétdíjat?

- azok, akik a Mekiben kajálnak, és amikor
elfogy az utcában a McFlurry vagy a McCaffe,
akkor lazán szélnek eresztik!

- azok, akik turkálónak, sittlerakatnak és
szeméttelepnek nézik az utcát, az erdőt és
bármit. 

- azok is, akik saját kerítésükön belül
rendezgetnek, de hogy kívül megzabálja őket a
dzsuva, az nem számít.... egyik háznál pl. a kert-
ben tettek-vettek, én meg az ő bokraik alól
szedtem ki a műanyag kólás palackokat,
amelyek nem most kerültek oda! 

Szerencsére ma sokan látták, hogy tényke-
dünk. Talán jó példa
lesz ismét, és nem ciki-
nek, hanem menőnek
fogják érezni mások is,
ha követik. Bár senki
sem állt be segíteni.
Kívánom, hogy legye-
tek bátrak és vállalja-
tok fel egy-egy utca-
szakaszt. Együtt sike-
rülhet! Én nem adtam
fel. A piros zacskókat
én is kérni fogom, s csak eljutunk majd az utca
elejéig, végre. „

Köszönjük szépen Ritának és családjának a
példamutatást. És igen! Lehet követni kérés,
kérdés nélkül.

Dr. Schuller Gáborné

A Szigethalmi Szent István Általános Iskola Szülői
Munkaközössége papírgyűjtést szervez. Az újság és

kartonpapírokat a település lakóitól is szívesen fogadjuk! 
Helye: Szigethalmi Szent István Általános Iskola

József Attila utca 47.
Ideje: 2019. május 15-20. 14 órától 16 óráig 

KERTÉSZETI
MUNKALEHETŐSÉG!

Kertgondozási feladatok ellátására

munkaerőt keresünk.
Végzettség nem szükséges.

A munkavégzés helye:
Szigethalom és környéke.

Érdeklődi a

06 20 279 5328
telefonszámon lehet.
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