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„… a tisztesség, a becsület, az emberség díja.” (Rónai Egon)

Március 21-én, az Antirasszizmus Világnapja alkalmából tizenkilencedik alkalommal adták át a
Radnóti Miklós Antirasszista Díjat azoknak, akik a társadalomban a békét szolgálják, a tole-
ranciát képviselik és ellent mondanak mindennek, ami a gyűlölködésre szít. A díjak átadására idén

először Budapesten kívül, Nyírbátorban került sor.
(folytatás a 8. oldalon)

Szeretettel köszöntjük  az édesanyákat!

Radnóti-díjat kapott Fáki László

Játszótéri bolondozás

Sok-sok látogatóval és nevetéssel ért véget április 7-én a Duna-
parti játszótéren, Játszótéri bolondozás címmel tartott retró
rendezvény. (írásunk a 10. oldalon)



2009-ben és 2010-ben sokat dolgoztunk a
városközpont projekt előkészítésén, amelyre
több mint 60 millió forintot költöttünk el.
Természetesen azt reméltük, hogy ennek az
összegnek a nagy részét majd a támogatásból
visszakaphatjuk. A koncepció lényege az volt,
hogy a sportpálya helyén lett volna a városköz-
pont helyszíne. A Városi Szabadidőközpontot
bővítettük volna több helyiséggel, és építet-
tünk volna egy nagyobb színháztermet is. A
sportpálya területén pedig egy központi tér jött
volna létre, amely körül a későbbiekben ingat-
lanokat építhettünk volna. Ezen kívül az egész-
ségház környéke újult volna meg, aminek egy
részét végül tavaly tudtuk megcsinálni. 

Természetesen a sportpályát áttelepítet-
tük volna a volt laktanya területére, ahová az
Erdő utca meghosszabbításával lehetett volna
eljutni. A jövendőbeli sportpálya területe nem
lett volna kisebb, sőt, egy közel egy hektáros
parkolót is ki tudtunk volna mellette alakítani.

Mindennek megvalósításához pályáztunk
volna egy vízminőség-javító pályázatra is, ami
a volt laktanya területét is ellátta volna ivóvíz-
zel, illetve tartalékot tudtunk volna képezni. 

De másképpen alakultak a dolgok. A
képviselő-testület többségét akkor a Fidesz-
kDNP adta. Ez a választások eredménye volt,
így jogos, hogy akaratukat érvényesíteni akar-
ták a munkában is. Sajnos az akaratérvénye-
sítésnek áldozatául esett mindkét projekt. A
vita tárgyát az önrész képezte. Én azon a
véleményen voltam, hogy ha kell, az önrészt
hitelből fedezzük. Ők semmiképpen nem
akartak hitelt felvenni, mondván, hogy így is
van már elég, és a svájci frank árfolyama is
változik. Én amellett érveltem, hogy a projekt
megvalósításával az ingatlanok érteke nőni
fog, és az abból befolyó bevételek majd
visszahozzák a felvett hitelt. Az idő engem
igazolt, ugyanis a kormány átvállalta az
önkormányzatok hiteleit, illetve a pénzhiány

miatt az állam nagymértékben hozzájárult az
önrészekhez is. A szennyvíztisztító pályáza-
tunk, ami Tököllel és Halásztelekkel is közös
volt, végül száz százalékos támogatást kapott.
Az akkori járásban Ráckeve, Tököl és Szigetha-
lom kapott ilyen lehetőséget. Az első két város
Fidesz-kDNP vezetése megvalósította a pályá-
zatot, a mi Fidesz-kDNP többségünk vissza-
adta az elnyert pénzt.

Hosszú évek tapasztalata alapján tudom,
hogy a folytonosság fontos. Ha felrúgjuk teljes
egészében az előző ciklusokban előkészített
munkákat, akkor abban a ciklusban már nehéz
lesz bármit is elérni. A testület hitel nélkül, csak
saját forrásból akart projekteket megvalósí-
tani, és a saját források előteremtése érdeké-
ben a meglévő intézményhálózatot, az abban
dolgozókat is feláldozta. Bocsájtott el dolgo-
zókat, intézményvezetőket, és elvette a min -
dennapi dologi költségeket.

Ehhez jött még a kormányzat önkormány-
zatok finanszírozását átalakító intézkedése is.
Mivel elvették az egyik legnagyobb bevételi
forrásunkat, a személyi jövedelemadót, így
gyakorlatilag 100 milliós nagyságrenddel csök-
kentek a támogatásaink. Az átalakítás első
éveiben még semmilyen kompenzáció nem
létezett. Így minden erőfeszítés ellenére évi
100 millió forint maradt fejlesztésre, ami pályá-
zati források nélkül nagyon kevés. Az egész
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15 éves városunk IV. rész
Konfliktusos évek

(folytatás a 3. oldalon)

Csak a tervek készültek el

Testületi ülés a múltból

A Vizek Őre Vízi-       



32019. 5. szám

ciklusban ütemenként a Szabadkai utcára
ment el az egész. Első ütem volt a járda, máso-
dik ütem az út első szakasza, harmadik ütem
az út második szakasza. De a befejezésre már
nem jutott sem idő, sem forrás. Ráadásul
tervezési és kivitelezési hibák miatt az út nagy
részén folyamatosan megállt a víz. Aminek
egy részét később a kivitelezővel vagy saját
munkával sikerült megoldani.

Természetesen a fentiekből adódó konf-
liktusok tovább mélyítették a testület és a
közöttem lévő szakadékot. Amíg én megpró-
báltam számon kérni a kivitelezőt és a terve-
zőt, a testület mindent rám próbált hárítani,
és a kivitelező, tervező mellé állt. Mivel előre
lehetett látni, hogy a kapkodásnak milyen
eredményei lesznek, és folyamatosan próbáltam
a testületen átverni azt, amit jónak gondoltam,
a képviselők megpróbáltak megszabadulni
tőlem. Felfüggesztettek, hogy ne legyek akadály
előttük, és azt csinálhassák, amit szerettek
volna, de a bíróság gyorsan visszahelyezett, sőt
a később kapott megrovásomat is hatálytala -
nította. 

Úgy gondolom, hogy a testület többségé-
nek fogalma sem volt róla, mi zajlik a háttér-
ben. Nem vették észre, hogy egy-két ember
saját érdekei szerint manipulálta őket. Termé-
szetesen egy ilyen konfliktusnak csak az újabb
választás vethetett véget. Az időközi válasz-
tást a Fidesz-kDNP-s képviselők nem támogat-
ták, az ezt követő rendes önkormányzati
választásokon viszont az engem támogatók
kerültek többségbe.

Ebben a ciklusban indította el a kormány
a rezsicsökkentést. A szigethalmi Fidesz-
kDNP-s többség már ezt megelőzően is úgy
döntött, hogy helyben nem emeli a csatorna-
és vízdíjakat. Erre jött rá a vízművek összevo-
nása, majd a 10 százalékos rezsicsökkentés. Ez
2012 óta tart. Az üzemeltető DPMV zrt-re
viszont a csökkentett árbevétel mellett még
több milliós vezetékadót is kirótt a kormány. A
cégben szép lassan összességében elérték,
hogy ne legyen veszteség, de ezt csak a maga-
sabb bevételű önkormányzatok terhére tudták
megtenni. A minimálbér is folyamatosan emel-
kedik, így a fenntartás során szép lassan elma-
radnak a felújítások. A rendszer amortizációs
bevételek hiányában folyamatosan romlik,
aminek előbb-utóbb a lakosság számára is
érzékelhető következményei lehetnek.

Az állam a hulladékszállítás esetében is
összehozott egy holdingot, ami csak pénzbe-

szedésre és elosztásra alkalmas, de a rendszer
nem működik jól. A bevételek már rég nem
fedezik a kiadásokat. Szólni persze senki nem
szól, mert fél, hogy úgy fog járni, mint Gémesi
György gödöllői kollégám, akit ezért rögtön el
is távolítottak az ottani hulladéktársulás éléről.
Persze a probléma ezzel nem oldódott meg.
Az államnak ezek után vagy az adókból
kellene támogatnia a közmű szektort, vagy
befejezni a rezsicsökkentést és valós áron
kínálni a szolgáltatást, a lakosságra terhelve a
jelentősen megemelkedő költségeket. Ez
persze nehéz döntés, mert bármelyik mellett
is dönt, abban a pillanatban kilyukad a rezsi-
csökkentéses lufi. 

A nézeteltérésekkel és problémákkal
sújtott ciklus után a következő számtól a jelen-
legi önkormányzati ciklus eseményeinek felele-
venítésével folytatom városunk történetét.

Fáki László

Szigethalmi Híradó ÖNkoRMáNyzAT

(folytatás a 2. oldalról)

Ilyen lett volna a művelődési ház földszinti elrendezése

A tervezett sportcentrum

-Mentő Egyesület is segített csapadékos időben 
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Erzsébet táborhoz 
gyermekfelügyelőket keresünk

Szigethalom Város Önkormányzat ismé-
telten pályázatot nyújt be a nyári

szünetben napközis Erzsébet tábor megvaló-
sítására. A gyermekek már várják, de a pályá-
zat előírása szerint minden tíz gyermekre egy
gyermekfelügyelőt kell biztosítani. 

Gyermekfelügyeletet vállalhat min -
den 18. életévét betöltött magyar állam-
polgár. Nem kötelező pedagógusi vagy
pedagógiai végzettség. Akár szülők is
jelentkezhetnek.

A munkaidő reggel fél 8-tól 16 óra 30-ig
tart hétköznaponként. Minimum egy hetet
kell vállalni, és szerződést kötni a támogató-
val. A gyermekfelügyelők 25 000 Ft értékű
CBA utalványt kapnak.

Érdeklődni a titkarsag@szigethalom.hu
címen vagy a polgármesteri hivatal titkársá-
gán lehet.

F. L.

Tájékoztató a közterület-felügyeletről

Tisztelt lakosság! Fogadják tájékoztatónkat
a város közterület-felügyeletének munká-
jával kapcsolatban.

Városunkban két közterület-felügyelő és
egy segédfelügyelő lát el szolgálatot. A segéd-
felügyelő segíti a felügyelők munkáját, illetve
szervezi a piac körüli parkolási rendeletben
foglaltak betartását.

A közterület-felügyelet az alábbi feladato-
kat látja el:
• állattartási, állatvédelemi ügyek kivizsgálása,

bírságolás (kóbor állatok ügyei is), elhullott
állatok bejelentése

• behajtási engedélyek kiadása, ellenőrzése,
gépjármű elszállítása közterületről

• csapadékvíz-kivezetés ellenőrzése, elhanya-
golt, parlagfüves ingatlanokkal kapcsolatos
eljárások, 

• fakivágás engedélyezés, ellenőrzése, forga-
lomkorlátozási hozzájárulás megadása

• hatósági bizonyítvány kiadása, közterület-
használati engedély kiadása

• kátyúkár miatti kárrendezés intézése, kátyú-
bejelentés, intézkedés

• környezetszennyezési, hulladékgazdálkodási
ügy 

• közösségi együttélés szabályainak megsértése
esetén lefolytatott eljárás, bírság kiszabása,
közérdekű bejelentések, panaszok kezelése

• avar- és kertihulladék-égetés szabályainak
megszegése esetén intézkedés

• közterület tisztán tartása, illegális hulladék
jelentése

• közútkezelői hozzájárulás megadása, vízelve-
zető árkok felmérése, kötelezés megállapítása

• piac körüli parkolással kapcsolatos ügyek
• szabálysértési eljárás keretében helyszíni

bírság kiszabása, vagy feljelentés megtétele.
Amint látható, a hétköznapok során felme-

rülő legtöbb közterületi vagy közösségi prob-
léma esetén a közterület-felügyelet jár el, de
legalábbis a jelzés többnyire hozzájuk érkezik be.

Szigethalom város lakossága, ahogy az
agglomeráció többi városában is jellemző, folya-
matosan növekszik, ami a konfliktusok és az
ügyszámok növekedését eredményezi.

Városunkban jelentős problémát jelentett a
piacnapokon kialakult parkolási káosz, melyet
jelentősen enyhített a parkolási díj bevezetése
és a parkoló órák felszerelése, illetve a parkoló
őrök szolgálata.

Ezen kívül a közterület-felügyelő kollégák
minden piacnapon kimennek, és ellenőrzik a
szabálytalanul parkoló járműveket, illetve
szabálysértési bírságot szabnak ki rájuk.

Valamennyi beérkező panaszt és hivatalból
észlelt problémát igyekszünk legjobb tudásunk-
hoz és kapacitásunkhoz mérten, a lehető
leggyorsabban megoldani.

A közterület-felügyelet telefonszáma:
+36 24 40 36 56 / 119 mellék

Illegális hulladékégetés esetén érte-
sítendő: Szigetszentmiklósi Tűzoltóság
+36 24 44 44 07

kosináné dr. krómer zsuzsanna
a felügyeleti iroda vezetője

Hulladékszállítás

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

egysége májusban a szelektív hulladék
begyűjtését az alábbiak szerint ütemezi.

Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet és
HDPE) és fém (üdítő és sörös doboz) elszállí-
tása: 19. hét, május 6-10.; 21. hét, május 20-24.;
23. hét, június 3-7.

Május 1-je (szerda) munkaszüneti
nap, így a szerdai napon esedékes területek-
ről a hulladék elszállítása április 27-én
(szombat) történik.

Szelektíven gyűjtött papírhulladék elszál-
lítása: 20. hét, május 13-17.; 24. hét, június 11-14.

Június 10-e (hétfő) munkaszüneti nap,
így a hétfői napon esedékes területekről a
papírhulladék elszállítása június 8-án
(szombat) történik.

Zöldhulladék begyűjtése: április 31-én,
pénteken 14-17 óra között a Rákóczi u. 147. sz.
alatt található Egyesített Népjóléti Intéz-
ménynél (egykori laktanya területén) kihelye-
zett konténerekben vagy hulladékgyűjtő
célgépekben díjmentesen elhelyezhető. A
szolgáltatás igénybevételére csak szigethalmi
lakosok jogosultak, ezért lakcímkártyáját
kérni fogják.

Polgármesteri Hivatal

Helyi értékeink nyomában
A 2012. XXX. törvény rendelkezik a
magyar nemzeti értékekről és a hungari-
kumokról. A törvény lehetőséget ad a
településeknek arra, hogy saját értékeik
feltárásához és megőrzéséhez bizottságot
állítsanak fel. 
Szigethalom Város képviselő-testülete
2019 januári ülésén döntött a háromtagú
helyi értéktár bizottság megalakításáról,
ezzel megteremtve az értékek intézmé-
nyesített nyilvántartásának lehetőségét is. 
A bizottság nagy vonalakban már téma-
körönként összegyűjtötte a helyi sajátos-
ságú értékeket, melyek között megtalál-
hatók a város nevezetességei, kisebb-
nagyobb értékei témakörönként.
A főbb témakörök: agrár- és élelmiszer-
gazdaság, egészségügy és életmód,
épített környezet, ipari és műszaki megol-
dások, kulturális örökség, sport, termé-
szeti környezet, turizmus és vendéglátás.

Már sok minden sikerült lajstromba venni,
de biztosan van sok minden, amiről nem
tudunk. Ezért várjuk a lakosság segítségét.
kérjük, hogy ha van javaslata helyi értéke-
ink tárának bővítésére, akkor azt jelezze a 

titkarsag@szigethalom.hu vagy a
dr.schuller.gaborne@szigetlahalom.hu

e-mail címen.
A levélben kérjük megírni a pontos
megnevezést és rövid indoklást, műtár-
gyak esetén fénykép csatolása is szüksé-
ges. olyan – akár személyes kötődésű,
féltve őrzött kincs – dolgokat kérünk,
amelyekről esetleg még a nyilvánosság
nem tud.
A feltárt települési értékek listáját a helyi
értéktár bizottság nyilvántartásba vétel
érdekében köteles megküldeni a megyei
értéktár bizottságnak. 
köszönjük az együttműködést.

a Szigethalmi Értéktár Bizottság tagjai
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Pályázat útfelújításokra
Beszámoló a márciusi képviselő-testületi ülésről

Az idei év harmadik képviselő-testületi
ülésén, március 26-án 19 napirendi
pontot tárgyalt Szigethalom Város Ön -

kormányzatának képviselő-testülete.
Az első napirendi pontban az egészségügyi

alapellátáshoz kapcsolódó szerződést rendez-
ték: a képviselő-testület úgy döntött, hogy a
Nagyné dr. Vékony Irma egyéni vállalkozóval
kötött, 4. számú felnőtt háziorvosi alapellátásra
vonatkozó egészségügyi feladatellátási-szerző-
dést 2019. június 30. napjával közös megegye-
zéssel megszünteti, és 2019. július 1. napjával a
Vita-Net Egészségügyi Szolgáltató, oktató és
Informatikai Fejlesztő kft-vel ugyanazon felté-
telekkel megköti.

A második napirendi pontban a Sziget-
szentmiklósi Rendőrkapitányság Tököli Rend-
őrőrsének 2018. évi beszámolóját fogadták el. 

Ezután a Szigethalmi Polgárőr Egyesület,
majd mindhárom történelmi egyház 2018. évi
beszámolóját tárgyalták.

A következőkben a képviselő-testület úgy
döntött, hogy idén a görögkatolikus, a reformá-
tus és a római katolikus egyházat az előző évek-
hez hasonlóan azonos mértékben támogatja.

A hetedik napirendi pontban a 3309/18
helyrajzi számú, 1696 m2 területnagyságú, kivett
magánút megnevezésű ingatlan átvételéről
esett szó. Itt konszenzus született a Vesperal
Invest kft. és a képviselő-testület között.

Ezután a képviselő-testület az önkormány-
zat 2018. évi belső ellenőrzéséről készült beszá-
molóját fogadta el, majd a sportpálya öltözőjé-
nek felújításáról tárgyaltak. Ezt a Darazsak SE
vállalta, a képviselő-testület pedig az önkor-
mányzat tulajdonában lévő futballpálya öltöző-
jének felújítási költségeihez támogatást biztosít
az egyesület részére.

A kilencedik pontban a Szabadkai utca Pilisi
Parkerdő tulajdonában álló részének üzemelte-
tésre való átvételét vette napirendre a képvi-
selő-testület, és úgy határozott, hogy a Pilisi
Parkerdőgazdasággal a megjelölt út üzemelte-
tésére szerződést köt 10 év időtartamra.

A tizedik napirendi pontban a közművelési
intézmények (Hegedűs Géza Városi könyvtár és
a Városi Szabadidőközpont) 2018. évi beszámo-
lóját, valamint a Városi Szabadidőközpont 2019.
évi munkatervét és szolgáltatási tervét fogad-
ták el.

A következő pontban az étkeztetés nyers-
anyagköltségeiről és térítési díjairól szóló rende-
lettervezet szövegét tárgyalta a képviselő-
testület és megalkotta a 11/2019. (III.29.) rende-
letét az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és
térítési díjairól szóló 5/2016. (IV.26) önkormány-
zati rendelet módosításáról.

A tizenkettedik napirendi pontban képvi-
selő-testülete úgy döntött, hogy a Szigetszent-
miklósi Tankerületi központ által megküldöttek
alapján a Szigethalmi Szent István általános
Iskola (2315 Szigethalom, Szabadkai út 64.) – a
Dunavarsányi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti
Iskola tervezett átszervezésével összefüggő –
átalakításával egyetért.

A tizenharmadik napirendi pontban a képvi-
selő-testület a települési támogatások helyi
szabályozásáról szóló 6/2015. (II.27.) önk. rende-
let módosítását a rendelet-tervezet szerint elfo-
gadta, és megalkotta az fentiekről szóló
12/2019. (III.29.) rendeletét.

Ezután a képviselő-testület megállapította,
hogy az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési
tervét megvalósították, és megszavazta Sziget-
halom Város Önkormányzat 2019. gazdasági
évre szóló közbeszerzési tervét.

A tizenötödik napirendi pontban a képvise-
lők úgy döntöttek, hogy a PM-oNkoR-
MUT_2018/158 számú pályázatban foglaltaknak
megfelelően, a Szigethalom, Dobó katica u. –
Erdő u. – kolozsvári u. felújítása tárgyában
elvégzendő munkálatokra vonatkozólag a kivi-
telezés megvalósítására közbeszerzési pályáza-
tot írnak ki.

A tizenhatodik napirendi pont a Szigetha-
lom Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
19/2018. (XII.12.) számú rendeletének módosí-
tásáról szólt, melyet megszavazott a testület.

A következő napirendi pontban a belterü-
letbe vonási kérelmeket bírálták el. Ennek alap-
ján a 038/33, a 054/4, a 022/4 és a 027/1 hely-
rajzi számú külterületi ingatlanokat vonták
belterületbe. 

Az utolsó előtti napirendi pontban a testü-
let arról határozott, hogy a Szigetszentmiklós
és Szigethalom közigazgatási területéhez
tartozó szigetet Fehér Gém-szigetnek nevezi el.
Ehhez Szigetszentmiklós Város Önkormányza-
tának hozzájárulását kell még kérnie, és utána

együttesen felterjeszteni a Földrajzinév-bizott-
ság elé elbírálásra.

Az utolsó napirendi pontban a képviselő-
testület úgy döntött, hogy az önkormányzat
2019. évi tervében szereplő településfejlesztést
érintő, kiemelt beruházásainak megvalósítá-
sára (Mű úti járda építése, kegyeleti park kiala-
kítása, Duna-parti sétány kialakítása, ingatlan-
vásárlás gazdasági területen) fejlesztési hitel-
felvételt kezdeményez feltételes hitelszerződés
kötésével az oTP Bank Nyrt. (II.) indikatív aján-
lata alapján.

Az interpellációk, kérdések pontban az
alpolgármester asszony jelezte, hogy a Duna-
parti ingatlanoknál problémás az ivóvízellátás,
ami vagy büdös vagy nincs is. A polgármester
úr tájékoztatta, hogy még nem érkezett ezzel
kapcsolatban panasz a hivatalhoz, de utána-
néznek, valamint hogy ez a vízrendszer a legré-
gebbi a településen. képviselői hozzászólás
volt, hogy a tapasztalat szerint újra nagyon sok
a szabálytalan parkoló a piaci napokon a
Thököly úton és a környező utcákban. Fáki
László válaszában elmondta, hogy a szabály-
sértés átkerül a rendőrséghez, a behajtás nem
az önkormányzat hatásköre. Az önkormányzat
azokat tudja büntetni, akik nem fizetnek a
parkolásért. Újabb képviselői hozzászóló hívta
fel a figyelmet a hétvégi települési szemétsze-
désre, valamint hogy sokan már most hétvégén
összeszedték a szemetet az házuk környékén,
de az erdős részeken is szeretnék még, így
több zsákra lenne szükségük. Továbbá minden-
kit meghívott az április 7-i jótékonysági Játszó-
téri bolondozásra (cikkünk a 10.oldalon), és
várja a felajánlásokat is. Polgármester úr
elmondta, hogy lehet még zsákot igényelni a
hivatalban a szemétszedéshez, valamint, hogy
nem tudja, mikor viszi el az Aries a zsákokat,
mert sajnos nincs elég kapacitásuk. Amit az
önkormányzat szed össze és visz be, azért
külön fizetni kell.

kötelező ebösszeírás!
Tisztelt ebtartó! Szigethalom Város területén
idén március 1-jétől június 30-ig kerül sor
az ebek összeírására a jogszabályban megha-
tározott adattartalommal.
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 lapot a polgármesteri hiva-
tal részére június 30-ig kell visszajuttatni:
- postai úton: Szigethalmi Polgármesteri

Hivatal, 2315 Szigethalom, kossuth Lajos u. 10.,
- személyesen: ugyanott, az ügyfélszolgálaton
elhelyezett gyűjtőládába helyezve,
- elektronikus úton a varro.ildiko@szigetha-
lom.hu e-mail címre küldve. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a korábbi összeírás
során bejelentett ebeket 2019. évben ismét be
kell jelenteni. Aki a kötelezően előírt adatszol-
gáltatási kötelezettségének nem, vagy nem az
előírtaknak megfelelően tesz eleget, 30 000
forint állatvédelmi bírsággal sújtható. 

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal
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A sziszifuszi  

Márciusban hirdettük meg a várostaka-
rítási akciót, mely több hétvégén
zajlott. A saját porták takarításához

biztosított 200 darab zsák maradéktalanul elfo-
gyott. A hétvége eredménye több mint 20 m3

összegyűjtött hulladék. Nemcsak saját porták,
hanem utcaszakaszok, közösségi terek is

megtisztultak. köszönjük minden lakónak, aki
szabadidejét feláldozta azért, hogy a város vala-
mennyire tiszta legyen.

A közösségi pont és a Duna-parti játszótér
takarítása során újabb 5 m3-t gyűjtött össze a
mintegy 50 fős, lelkes csapat. A nap végén
felavattuk az új horgászszobrot. Vigyázzunk rá!

külön köszönjük a közösségi pont takarítá-
sához, a kerítésfestéshez, a játékok és a stég
lekenéséhez nyújtott segítséget a Szigethalom
SC-nek, Nép Arankának, a polgármesteri hivatal
dolgozóinak, a megjelent képviselőknek, Fáki
László polgármester úrnak. köszönjük a Szép
ABC vezetőjének, Regényi Tibornénak a vizet és



72019. 5. szám

Szigethalmi Híradó ÖNkoRMáNyzAT - ISkoLA

a pogácsát, valamint a Food Euró vezetőinek az
ebédre kapott rengeteg pizzát.

Néhány prózaibb gondolat: nagyon jó
dolog, hogy ilyen sokan indultak el és takarítot-
ták mások szemetét. De miért kellett idáig
eljutni? Miért kell eldobni akárcsak egy cigaret-
tacsikket is? A komplett zsáknyi szemétről ne is
essen szó. 

Örvendetes, hogy ilyen nagy mennyiséget
„sikerült” összegyűjteni. De ezt az önkormány-
zatnak el kell szállítania az Arieshez. És ami a
legfájóbb, hogy ki is kell fizetni, mely évente sok
millió forintot tesz ki. 

Mennyi minden másra lehetne költeni azt a
pénzt! Vagy mennyi minden más munkát elvé-
gezhetnének azok a munkatársak, akik folyama-

tosan a szemetet gyűjtik össze a közterületekről!
Naiv dolog azt hinni, hogy pillanatok alatt
megváltozik a helyzet. Hiszem az akcióban részt-
vevőkkel együtt, hogy bár ez a munka sziszifuszi,
hiszen újra és újra megjelenik az eldobott
szemét: egyszer tisztább lesz a körülöttünk
lévő világ!

Dr. Schuller Gáborné

  munka értelme

„Szertenézett s meglelé honját e hazában”

Először is elnézést kell kérnem, hogy kifa-
csartam a „mester”, kölcsey Ferenc zseni-
ális sorát. Úgy gondolom, eljött az ideje,

hogy a bús, borongós pesszimizmust felváltsa
az optimizmus „napsütése”. Engem mostaná-
ban két olyan élmény ért, mely ezt erősítette.

április elején kaptam az örömhírt, hogy
négy tanítványom, Ahmad Medina, Gyurácz
Fruzsina, kneféli Linda és Herkó Ferenc első lett
az országos Honismereti Versenyen. Milyen
szép is ez a szó, hogy hon. Benne vannak

gyönyörű tájaink, őseink ízes beszéde, bölcs
mindennapjai. Benne vannak verejtékkel épített
váraink, az Isten „házai”, nagyjaink veretes
sorai, fülbe mászó dallamai… Meggyőződésem,
hogy ha egy „magonc” ismeri ezeket, igazi
hazaszeretővé, patriótává válik. Az itthon
otthon lesz számára. kell ennél nagyobb
boldogság egy „napszámos” számára?

Tovább vittem gondolatom fonalát. A patri-
óta számára a szűkebb haza legalább olyan
fontos, mint a nagy, így lesz igazi lokálpatrióta. 

Pár hete iskolánk két osztálya, a 6.d és a 7.a
egy országos akció keretében a parkerdő pere-
mén bolyongva gyűjtötte a szemetet, szebbé
varázsolva ezzel kisebb honát, Szigethalmot.
Ahogy ott álltunk a szeméttel teli zsákok
garmadája mellett, ismerősök (így utólag is
köszönöm Viki, Gyuri és Norbi a szép szavakat!)
és ismeretlenek jöttek oda megköszönni
munkánkat. 

Bizony jól estek a szavak. Egy helyi közös-
ség csírái bújtak elő a hideg, szeles, de verőfé-
nyes időben. Mert vannak csírák. Örömmel
emlékszem vissza a zöld hálósokkal végzett
közös munkára, a szigethalmi avartiprók közös-
ségépítő víg napjaira. Mert mi is részesei
lettünk ennek az egyelőre még nem végtelenül
hosszú láncnak…

Jó, hogy tanítványaim ismerik, védik
szűkebb és tágabb környezetüket. Ez biztosíték
arra, hogy soha nem válnak hontalanná! 

Ha már egy klasszikussal kezdtem, azzal is
fejezem be. Ezúttal Vörösmarty Mihályt hí -
vom segítségül, de pontosan: amíg ez így lesz,
„…él nemzet e hazán”.

Nád Béla, 
egy lokálpatrióta a Szent Istvánból
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Radnóti-díjat kapott Fáki László
„Nehéz, de nem lehetetlen küzdeni a nega-

tív folyamatok ellen, amelyet a hatalomvágy, az
irigység, az általánosítás, a manipuláció, a
hibáztatás és az elszemélytelenedés gerjeszt.
Hogyan tegyük ezt? Példamutatással, oktatás-
sal, személyes felelősségvállalással! A legfonto-
sabb, hogy „lássuk meg az embert”, vegyük
észre és figyelembe a személyes sorsokat…” –
emelte ki Máté Antal, Nyírbátor polgármestere
köszöntőjében.

A kitüntetettek között volt Fáki László
Szigethalom polgármestere, akit a Gyer-
mekbarátok Szigethalmi Szervezete – amely
idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját –
terjesztett fel. Polgármester úr 1999-es
megalakulásunk óta támogatja szervezetünket.
Szinte valamennyi helyi, megyei és országos
programunkon jelen volt, az egyéb, országos
rendezvényeken tagjainkkal együtt képviselte
közösségünket. De ugyanígy támogatja, segíti
a településen működő más civilszervezeteket is.
Vezetőikkel, tagjaikkal mindig törekedett a jó
viszony kialakítására, annak ápolására, kapcso-
latukat a sikeres együttműködés jellemzi.

Örömmel töltött el, hogy az ünnepélyes,
nem mindennapi rendezvényen magam is részt
vehettem, mint a Gyermekbarátok Szigethalmi
Szervezetének alapítója és Markó Tiborné, aki
hosszú évek óta a szervezet vezetője. 

A díjak átadásakor Hegedűs D. Géza tolmá-
csolásában hallhattuk a laudációkat, elsőként
Fáki Lászlóét:

„Születése óta él Szigethalmon. Az 1994-es
önkormányzati választásokon választották meg
először polgármesterré, s 25 éve a város első
embere. különös figyelmet szentel az oktatás-
nak, a gyerekeknek. Bár az iskolákat az állam

elvette az önkormányzatoktól, támogatják a
pedagógusok szakmai rendezvényeit. Fáki
László fontosnak tartja az európai keresztény
értékeket, magát a szabadelvű irányzathoz
sorolja. Emberi kapcsolatait a tolerancia és az
elfogadás jellemzi vallástól és világnézettől
függetlenül.”

A díjakat Hanti Vilmos, a MEASZ –
Összefogás a Demokráciáért elnöke adta át,
aki megnyitó beszédében hangsúlyozta:

„…a MEASz 2000-ben alapított díját
minden évben olyan személyek, közösségek
kapják meg, akik kiállásukkal, példamutató
cselekedetükkel hitet tettek az antirasszizmus
eszméje mellett. Meggyőződésem, hogy a
közönség soraiban ülők is képviselik azt a tiszta,
humanista szellemet, amelyet szövetségünk
egésze, az eddig és a most kitüntetettek, az a
közel 300 Radnóti-díjas, akik szűkebb és tágabb
környezetükben a gyűlölködés ellen, a békessé-
gért küzdenek országhatáron belül és kívül.”

Az ünnepi műsorban közreműködött Hege-
dűs D. Géza kossuth- és Jászai Mari-díjas szín-
művész, Gerendás Péter Liszt Ferenc-díjas zene-
szerző, előadóművész, a szlovákiai Rubovjanka
énekegyüttes, továbbá hangszereiken kiss Irma,

kozma Réka, Meleg zsófia, Szabolcsiné káplár
Csilla és zsolnai Júlia.

2019-ben a Radnóti Miklós Antirasz-
szista Díjat átvették:

Fáki László, Szigethalom polgármestere;
Kanyuk József, Szlovkiában élő festőművész;
Kertész Zsuzsa volt rádió- és tévébemondó;
dr. Kiss Gábor címzetes főiskolai tanár;
Kulcsár László, az Infovilág főszerkesztője;
Lendvai Ildikó volt országgyűlési képviselő;
prof. Paul Lendvai újságíró; Magyar János, a
MEASz Baranya megyei elnöke; Mészáros
György, a MEASz III. kerületi elnöke;
Némethné Jankovics Györgyi, a NyoSz
elnöke; Pál Zoltán, a kelet Népe Egyesület és
a Bajcsy- zsilinszky Emlékbizottság Szabolcs-
 Szatmár-Bereg megyei elnöke; dr. Póczik Szil-
veszter történész, kriminológus, nyelvész;
Pusztai Miklós, a MEASz BAz megyei elnöke;
Rónai Egon újságíró; Rózsa Péter újságíró; dr.
Tóth Zoltán választási és közigazgatási szak-
értő.

Gratulálunk Fáki László polgármester úrnak
a kitüntetéshez! További eredményes, sikeres
munkát kívánunk!

Mermeze klára

(folytatás a címlapról)

• Bóna Zoltán országgyűlési képviselő elérhető-
ségei: Janzsó zsuzsanna, kapcsolattartó.  Levelezési
cím: 2310 Szigetszentmiklós, kossuth Lajos utca 10.
Telefon: 06/70 376-5956, e-mail: bona.zoltan@
parlament.hu, janzso.zsuzsanna@fidesz.hu, www.
bonazoltan.hu
• Fáki László polgármester 20. (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 Szigethalo-
mért Egyesület) 1. választókerület képviselője. Tele-
fon: 06/70-459-1664. E-mail: dr. schuller.gaborne@
szigethalom.hu . 20. (hétfő) 13-15 óra között.
• Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 2. választókerület képviselője. Telefon:
06/70-334-8916. E-mail: fabula.janosne@szigetha-
lom.hu. Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy tele-
fonon történő időpont-egyeztetés alapján.

• Hölgye Attila (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 3. választókerület képviselője. Telefon: 06/70-
315-3524. E-mail: holgyea@gmail.com. Fogadó óra:
előzetes e-mailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.
• Blum Zoltán (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 4. választókerület képviselője. Telefon:
+36/30-688-1384. E-mail: blum.zoltan@szigetha-
lom.hu. Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy tele-
fonon történő időpont-egyeztetés alapján.
• Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 5. választókerület képviselője. Telefon:
+36/20-992-0114. E-mail: sztrapko@gmail.com.
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.
• Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 6. választókerület képviselője. Telefon:
+36/70-984-8827. E-mail: suhai.refi.timea@sziget-
halom.hu. 20. (hétfő) 18.00-19.00 óra között. Hely-
színe: Szép ABC presszója

• Molnár Sándor (FIDESz-kDNP) 7. választókerü-
let képviselője. Telefon: 06/30-952-3346. E-mail:
molnars@pr.hu. Fogadó óra: a lakossági igények
gyors és haladéktalan orvoslásának elősegítése
érdekében előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.
• Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 8. választókerület képviselője. Telefon:
06/30-934-0480. Fogadó óra: előzetes telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.
• Ferenczi Edit (Fidesz-kDNP). Telefon: 06/70-
459-1772. E-mail: feed@pr.hu. Fogadó óra: előzetes
e-mailben vagy telefonon történő időpont-egyez-
tetés alapján.
• Porkoláb Zoltán (Fidesz-kDNP). Telefon: 06/70-
452-4694. E-mail: zporkolab@pr.hu. Fogadó óra:
előzetes e-mailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.
• Bán Norbert (Jobbik). Fogadó óra: hétfőtől
péntekig, előre egyeztetett időpontban a 06-
70/360-7024-es telefonszámon. Helyszín: 2315
Szigethalom, Szabadkai utca 239.

Májusi fogadóórák
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Immár harmadszor rendeztük meg április 7-
én a Duna-parti játszótéren a Játszótéri
bolondozást retró játszótér, avagy „amivel a

szüleid is játszottak” mottóval. 
kovács zalán vidám kis verse után a Csen-

gettyű Bábcsoport előadásában a Mazsola és
Tádé meséjét ismerhették meg a gyerekek,
majd Adj király katonát címmel közös, táncos
játékokat tanultak. Aztán megérkezett a várva
várt Galagonya bohóc, s vidám zenés műsorral
szórakoztatta a közönséget, akivel együtt
táncolt és énekelt mindenki. Csóka Gabriellának
köszönhetően a gyerekek nagy örömére Scooby
Doo is ellátogatott hozzánk, együtt játszott és
fényképezkedett a bátrabbakkal. közben a
SzIPkA retró versenyén két helyszínen, öt állo-
másból álló akadályokat kellett leküzdeniük a
vállalkozó kedvű jelentkezőknek.

A játszótéren első állomás az ugróiskola
volt, majd gólyalábon kellett ügyesen sétálni és
a karikát dobálni, a harmadik állomáson az
ÖTyE klub jóvoltából fánkevő versenyen kellett
kiállni a próbát úgy, hogy a madzagon lógatott

fánkot nem lehetett kézzel megfogni. Nagy
nevetések közepett próbálkoztak a gyerekek. A
negyedik állomás a Duna-parton, a horgászszo-
bor előtt volt, ahol zsákfutással kellett eljutni az
információs központba, végül a közösségi
stégen a nagy Ho-Ho horgászat volt a feladat.
Nem csak a gyerekek, de az anyukák és apukák
is kipróbálták a vidám játékokat. 

A játék végén meglepetés várt azokra, akik
mind az öt pecsétet megszerezték, amit Schul-
ler Gáborné alpolgármester asszony adott át:
finom retró télifagyit, cukorkát kaptak, és még
plüssfigurákból is választhattak a gyerekek.

A Retró tengóversenyen a Szufla vezetésé-
vel vidám csata folyt. Az első három helyezett
értékes díjat kapott. Nagy sikere volt a kötélhú-
zásnak, ahol a családok együtt próbálták ki
erejüket. A diótörés és a szögbeverés ügyességi
játék is kifogott többeken. A Szabadidő központ
fajátékai, a csuszka és a pingponglabda-fújó
verseny is nagy sikert arattak. A sátornál az
óvónénik és a tanító nénik kézműves foglalko-
zásán a hajtogatást, csákókészítést, papírsár-

kány ragasztását tanulhatták meg a kicsik. Az
arcfestésnél és a csillámtetoválásnál türelmesen
vártak a gyerekek, hogy sorra kerüljenek. A
légvár a mozgékonyabbak nagy kedvence volt.
közben finom zsíros és lekváros kenyérrel, limo-
nádéval vendégeltük meg azt, aki megéhezett.

A végén nagy izgalommal várta mindenki a
tombolasorsolást. Nagyon sok felajánlást
kaptunk. olyan jó volt látni a sok csillogó szemet
és az örömet a gyerekek arcán a játékok
közben.

Szeretném megköszönni mindenkinek,
hogy eljött és velünk játszott ezen a nagyon
vidám vasárnapi délutánon. külön köszönet
minden támogatónknak és segítőinknek, akik
nélkül nem jöhetett volna létre ez a sikeres
rendezvény. 

A tombola és a zsákbamacska bevételét,
260 005 Ft-ot további játszótéri játékok fejlesz-
tésére fordítjuk.

Szeretettel várunk jövőre is mindenkit!
Játsszunk együtt!

Suhai-Réfi Tímea

(folytatás a 10. oldalon)

Játszótéri bolondozás
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Május a könyvtárban 
1-én, szerdán a könyvtár zárva!
2-án csütörtökön 17 órakor: kids klub
3-án, pénteken 10 órakor: kisbogár Baba-mama zenés foglalkozás
4-én, szombaton 9:30 órakor:  Mesekuckó: A szívtelen csiga
(A Csengettyű Bábcsoport előadása) – ismerkedés afrikai
óriás csigával és etetése salátával! 
7-én, kedden 15 órakor: Édesanyák klubja
7-én, kedden 16.45-kor: AA klub
9-én, csütörtökön 16.45-kor: Tudatos Szülők klubja
10-én, pénteken 10 órakor: kisbogár Baba-mama zenés foglalkozás
10-én, pénteken 18 órakor: Kiállításmegnyitó – Testvérváro-
sunk, Jaworznó képzőművészeinek kiállítása (A kiállítás
megtekinthető május 31-ig, nyitvatartási időben.)
14-én, kedden 16.45-kor: AA klub
14-én, kedden 17 órakor: Ezo klub
16-án, csütörtökön 17 órakor: kIDS klub
17-én, pénteken 10 órakor: kisbogár Baba-mama zenés foglalkozás
21-én, kedden 15 órakor: Édesanyák klubja
21-én, kedden 16.45-kor: AA klub
23-án, csütörtökön 17.30-kor:  Takács Róbert előadása Egri
csillagok 2.0 avagy Dobó István, a hűtlen hős címmel
23-án, csütörtökön 17 órakor: kIDS klub 
24-én, pénteken 10 órakor: kisbogár Baba-mama zenés foglalkozás
28-án, kedden 16.45-kor: AA klub
28-án, kedden 17 órakor: Ezo klub
31-én, pénteken 10 órakor: kisbogár Baba-mama zenés foglalkozás

Pontosítás
A Szigethalmi Híradó 2019. áprilisi számában „Már álló szörfözni is lehet
a közösségi pontnál” című cikk szerzőjeként tévesen dr. Schuller Gáborné
neve lett feltüntetve. A cikket a közösségi pont munkatársai készítették.
Az érintettektől elnénézést kérünk a hibáért.

Az alkotás ünnepe

Ha tavasz, akkor gobelinkiállítás. Ismét
ünnepre készült április 13-án a Hegedűs
Géza Városi könyvtár, amikor helyet

biztosított Bogya Rózsa, a Rózsa Gobelin kör
vezetője első önálló kiállításának. Saját alkotá-
sai mellett helyett kaptak aprókezű, ügyes kis
tanítványainak munkái is.

A kiállításon köszöntőt mondott Fáki
László polgármester, felelevenítve Rózsához
fűződő több évtizedes baráti kapcsolatát. Jóma-
gam az alkotás öröméről, a tanításról emlékez-

tem meg. Bogya Rózsa
bemutatkozó beszédében
elmondta, hogy örömmel
fest már hosszú évek óta,
de ugyanilyen örömmel
veszi kezébe a hímzőtűt,
és hoz létre mindannyiunk
örömére szebbnél szebb
műveket. Meleg hangon
szólt mesteréről, kürti
zoltánról, aki odaadással
segítette ezen az úton.

A rendezvényen egy -
más mellett megjelent a
múlt a kiállított festmé-
nyeken, a jelen – az új
technika elsajátításával –
a gyönggyel való hímzéseken, és a jövő a tanít-
ványok alkotásain keresztül.

Bogya Rózsa rendkívül termékeny alkotó.
Nagyon sok művét hozta el megmutatni az
érdeklődőknek és – saját bevallása szerint –

rengeteg maradt még otthon. Tudását örömmel
adja tovább a gyerekeknek, közöttük természe-
tesen elsősorban unokáinak.

kívánunk még sok alkotásban gazdag évet!
Dr. Schuller Gáborné
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Az idei tanévben is megszerveztük a már
hagyományos névadó heti programjain-
kat. 

április 8-án, pontosan 159 esztendővel a
„legnagyobb magyar” tragikus halála után, a
6.a osztályos tanulók előadásában névadónkra,
gróf Széchenyi Istvánra emlékeztünk. Minden
évben méltón tisztelgünk az emlékének.

Szintén április 8-án rendeztük meg a
körzeti Széchenyi matematika versenyt az
1. és 2. évfolyamos tanulók részére. A megmé-
rettetésre 80 kisdiák érkezett a környező isko-
lákból. A versenyen érdekes logikai és számfel-
adatokat oldottak meg, melyek mesébe ágya-
zott formában szerepeltek. Iskolánkat Szabó
Barnabás 1.a, Deák Ármin 1.b, Házi Violetta
1.c, Buzás Boglárka 2.a, Benkő Bence 2.b és
Csermely Mihály 2.b osztályos tanulók képvi-
selték a versenyen. Nagy büszkeségünkre
Benkő Bence III. helyezést ért el.

április 9-én zajlottak a körzeti versenyeink:
a 4. évfolyamos KOKTÉL, és az 5-6. évfo-
lyamos „A körzet legügyesebb csapata”

tanulmányi- és környezetvédelmi verse-
nyek. Idén 18 csapat versengett a legjobb helye-
zésekért. A vetélkedőn a tantárgyi feladatokon
túl játékos, ügyességi és környezetvédelemmel
kapcsolatos feladatokkal készültünk. A gyerekek
lelkesen dolgoztak, örültek egy-egy jó megol-
dásnak. A felső tagozatos csapatok kiváló dalla-
mos versikéket faragtak a költészet napja témá-
ban. A zöld Háló Egyesület évek óta támogatja
a programot, idén is sok ajándékot kaptunk a
versenyzők és kísérőik részére. Ezúton is
köszönjük Regényi Tibornénak, az egyesület
elnökének. Alsó tagozatos csapatunk tagjai,
Lengyel Zalán 4.a, Schuck Petra 4.b és
Kovács Réka 4.c osztályos tanulók eredmé-
nyesen szerepeltek a versenyen, a középme-
zőnyben végeztek. Felső tagozaton Miklós
Tímea 5.b, Pethő Réka 5.b, Mizsei Boglárka
6.c és Li Rui Hong 6.c osztályos tanulóink I.
helyezést értek el, ezzel elnyerték, hogy 1 évig
iskolánk őrizheti a verseny vándordíját, a
Széchenyi oroszlánt. Büszkék vagyunk tanuló-
inkra.

Az idei évben egy teljesen új verseny kiírá-
sával állt elő iskolánk diákönkormányzata,
„Filmfalók versenye” néven. A megmérette-
téshez a felső tagozaton 3-6 fős csapatoknak
kellett jelentkezniük, akiknek előzetesen két, 19.
században játszódó magyar filmet kellett
megnézniük. A Hídember című klasszikust,
amely iskolánk névadójának életét mutatja be,
és egy szórakoztatóbb műfajú alkotást, a
kincsem című filmet. A verseny napján, április
10-én a csapatok látványos, zenés és változatos
feladatok formájában adtak számot a filmekből
szerzett élményeikből. A végén még egy „lóver-
senyen” is rajthoz kellett állniuk, hogy elnyerjék
a helyi filmkritikusok „Uszkár-díját”. A diákság
örömmel fogadta az új kezdeményezést, aktí-
van és lelkesen vetélkedtek, miközben jókat
nevettek. 

április 15-én, a Diákönkormányzati nap
keretében rendeztük meg az alsó tagozatos tanu-
lóknak a Nyuszi bulit, ahol 8 állomás versenyfel-
adataiban mutathatták meg ügyes ségüket a tanu-
lók. Tojásokat kerestek, célba lőttek, csúsztak-

Névadó napok a Szigethalmi Széchenyi István  
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1% az óvodának
Tisztelt szülők, nagyszülők! kérjük, hogy
adójuk 1%-val segítsék óvodánk alapítvá-
nyát. Az alapítványból befolyt összegből az
óvodák játék és sport eszközeinek 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:
A Szigethalmi Óvodásokért Alapítvány 

Óvodai beiratkozás
kedves szülők! Értesítjük önöket, hogy a

Szigethalom Négyszínvirág Óvodába a beirat-
kozás 2019. május 6-10-ig (hétfőtől pénte-
kig) naponta 8-17 óráig lesz a Narancssárga
Óvodában (Szigethalom, Rákóczi F. u. 145).

Minden leendő óvodást itt kell be íratni,
bármelyik szigethalmi tagóvodába kerül!

kérjük önöket, hogy a beíratásra hozzák
magukkal: 
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 
• személyi azonosítóját és lakcímbeje-

lentő kártyáját,

• TAJ-kártyáját.
• valamint az édesanyja személyi azonosí-

tóját és lakcímbejelentő kártyáját!
Tájékoztatom önöket, hogy a köznevelési

törvény értelmében minden gyermeknek
óvodába kell járnia, aki augusztus 31-ig be -
tölti a 3. életévét. Probléma vagy kérdés esetén
keressék fel az óvoda vezetőjét:

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

Legyünk itthon Szigethalmon!

V alamikor az őseink alig 60 éve, ami valljuk
be, nem túl nagy idő, lerakták a település
alapköveit. A terjeszkedés határát a gyár

előtti út s a holtág erősen korlátozta, de mivel
a helység munkástelepnek indult, nem volt
szükség olyan széles utakra, amelyeken a
kombájnok is elférnek.

Így őseink a praktikusság mellett döntöttek,
és az utcákat csak olyan szélesre szabták, hogy
az akkori világítás mellett ne kelljen sötétben
munkába mennie senkinek. A tömör házelren-
dezés és az akkor kicsinek számító telekmére-
tezés azt eredményezte, hogy – szerintem –
egy háromezer főt befogadni képes szűk,
zsúfolt település jött létre keskeny utcákkal és
körülhatárolt lehetőségekkel.

ám azóta a lovas kocsik helyett 100 lóerős
autóink vannak, és majd 20 ezren vagyunk.

Aki ide költözik, több dolgot is tudomásul
kell vennie. Egyrészt, hogy a szomszéd nagyon
közel van. Másrészt, mivel bezártak az itteni
gyárak, a munka innen 20-50 km-re van, ezért
sokan autóba ülnek nap mint nap, miközben a
város áteresztő képessége 3000 ember és max.
30 km/h.

Mire kijutunk és délután vissza, az egy
újabb műszak. 

A város lakói emellett, sajnos, nem közös-
ség. Ez ellen hiába próbálunk tenni, a kezdemé-
nyezések elszigeteltek maradnak. Nem vagyunk
toleránsak és megértőek.

Sietünk! Mert azt hisszük, ha nyomjuk, a
gázt hamarabb kiérünk. Sajna nem! közben

veszélybe sodorjuk a gyerekeinket is, pedig a
MoL-kútnál véget is ért a száguldás. Hiába tesz-
nek ki korlátozó táblákat, tükröt, fekvőrendőrt,
bármit… Hiába osztunk meg kisfilmeket halálos
balesetekről, osztunk meg cikkeket féktávról,
meg fékútról, hiába hal vagy nyomorodik meg
havonta valaki.

Társadalmi dráma folyik az utakon. 
Pedig minden érvnél fontosabb lenne

ismerni és betartani a törvényt! 
Megérteni, hogy a korlátozó táblákat nem

sorsolják a város vezetői, hanem nyílván oda
vannak kihelyezve, ahol indokolt! Megérteni,
hogy a szűk utcákon esélyünk sincs egy kisza-
ladó gyerekkel szemben, ha 50 felett haladunk.
olyan szavakat nem is említve, hogy előzékeny-
ség, udvariasság.

Jó lenne, ha mindenki hazaérne! Pontosab-
ban így helyes: HAzAÉRNE!

Azt érezné, amikor átjön a várostábla vona-
lán, hogy hazaérkezett. A szerettei, a barátai, a
szomszédjai közé. Adjuk meg a közösségünk
többi tagjának is ezt a biztonságot azzal, hogy
udvariasan, türelmesen, előzékenyen hazaguru-
lunk.

Betartva a sebességhatárokat, figyelve a
társainkra. Apró lépés lenne, ha mindenki így
haladna a város utcáin, kezdetnek mindekkép-
pen megteszi.

Ne csak a törvények miatt, hanem egymá-
sért: építsünk láthatatlan közösséget! Legyünk
itthon Szigethalom! 

Bogya károly

másztak, festegettek. Min denki jól érezte magát,
élvezettel vettek részt a játékban. 

A felső tagozatos diákoknak idén a mese-
beli 7 próbát kellett kiállniuk akadályverseny
formájában. Az osztályoknak az iskolából
indulva egy kisebb kört kellett megtenniük a
képzeletbeli „Meseerdő” irányába. A különböző
állomásokon Herkules 12 próbája, a Három
kismalac és a farkas, a kisgömböc, a Hétfejű
Sárkány, a Mesebeli számok, Elvarázsolt mocsa-
rak és Tojástáncoltatók fogadták őket ügyes-
kedtető feladataikkal. Vándorútjuk közben ki
kellett költeniük a Rátóti csikótojást, megfejteni
a mesehősök kvízlapját és végezetül egy saját
mesét is kellett faragniuk. 

Ezek a programok sok vidámsággal,
mozgással és remek idővel koronázták meg
intézményünkben a Széchenyi napokat.

Nagyon kellemes hangulatú, tartalmas,
vidám hét volt az idei névadó hét is, amely után
jólesett a várva várt tavaszi szünet. köszönet a
programok szervezőinek, résztvevőinek.

A Széchenyisek

      Általános Iskolában



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

Szigetszentmiklós, Tököli u. 33. – Bajcsy-Zs. u. sarok. Telefon: 06-24/441-725
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Szigethalmi Híradó ingyenes önkormányzati havilap
Felelôs szerkesztô: Vereckei zoltán  •  Felelős kiadó: Szigethalom Város Önkormányzata  •  Tördelés: West-Graph kft.

•  Nyomda: Ex-kop Nyomdaipari Bt.
Cikkek és hirdetések leadása: szigethalmihirado@gmail.com (a hirdetési összeg befizetése után!)

(A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen megjelenését. A szerkesztô a cikkeket rövidítheti, szerkesztheti úgy, 
hogy azok tartalma ne változzon.)

Következő lapzárta: május 24. Megjelenés: június eleje.
Hirdetések megrendelése, befizetése: polgármesteri hivatal pénztára, kossuth L. u. 10.

Közvilágítási hibák
bejelentése

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

lom.hu email címre lehet, vagy személyesen
a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán. 

Szakaszhiba vagy egyetlen fényforrás
hibája esetén is a fenti lehetőségek állnak
rendelkezésre.

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

Polgármesteri Hivatal

Szigethalom online!

Mint arról már többször is hírt adtunk,
Szigethalom Város hivatalos Face-
book oldalán és a youtube-on elin-

dítottuk a digitális Szigethalmi Híradót, amely
a város, civilszervezetek és az intézmények
eseményeiről, feladatairól szól röviden. Ezek-
kel is szeretnénk elősegíteni a szigethalmiak
tájékoztatását. 

A videók elérhetők a youtube-on a Szi -
gethalmi Videótár csatornán és a https:// www.
facebook.com/hello.szigethalom/ oldalon.

A SZIGETHALMI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

pályázatot hirdet KARBANTARTÓ munkakör betöltésére.

A munkakör teljes munkaidőben, vagy félállásban, vagy részmunkaidőben is betölthető.
A pályázat részleteiről további információk szerezhetők a

www.szechenyi-iskola.hu oldalon, vagy a 06-24-400-621 számon.


