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Mérlegen az önkormányzati ciklus

Aköztársasági elnök döntése értelmében
2019. október 13-án szavazhatnak a
polgárok az önkormányzati választáso-

kon. Ezzel az önkormányzati rendszer első
ötéves ciklusa véget ér, a 2014-ben megválasz-
tott testület befejezi munkáját. Gyorsan elrepült
számunkra ez az idő. Vajon hogyan tudnám
polgármesterként röviden összefoglalni azt a
rengeteg mindent, amivel foglalkoztunk? Úgy
gondolom, talán néhány tényszerű adattal lehet
bemutatni, hogy mi minden történt az öt esz -
tendő alatt.

Az egyik legfontosabb változás, hogy a
képviselő-testület és bizottságainak ülését az
interneten keresztül közvetítettük (https://
onkormanyzati.tv). Talán egy-két olyan alkalom
volt, amikor a rendes ülésről műszaki hiba miatt
nem készült felvétel, vagy nem sikerült feltölteni
a netre. Rendes ülést öt év alatt 51-szer tartott
a képviselő-testület, rendkívülit pedig még 18
alkalommal. Ezek szerint évente átlagosan 14
ülés volt, amelyeken a várossal kapcsolatos
döntések születtek. 

Az alábbi táblázat mutatja, milyen aktivitás-
sal vettek részt a képviselők az előre meghatá-
rozott rendes üléseken:

A rendes üléseket a munkatervben előre
meghatározott időben hívtuk össze, tehát ezek
időpontját mindenki előre ismerte. 

A másik fontos információ, hogy az öt év
alatt összesen 12 milliárd forintot ért el a város

költségvetése. Ennek a költségvetésnek legna-
gyobb hányadát a dolgozói bérek adták ki. Ez a
teljes összeg felére rúg, ami hatmilliárd forint, és
évente átlagosan 300 munkavállaló munkabére
járulékkal együtt. Ez az összeg egy főre vetítve
átlagosan 280 000 Ft bruttó bérköltséget jelent,
bérrel, cafetériával, jutalommal együtt. 

A lakosság nagyobb részét a fejlesztések
érdeklik, hiszen ezekkel találkoznak leginkább,
illetve ezek a látványos dolgok egy település
életében. Az öt év alatt 1,2 milliárd forintot
fordítottunk fejlesztésre. Ennek legnagyobb
része pályázati forrás, kisebb része, kb. 500
millió forint pedig az önrész volt.

Így sikerült felújítani a Szigethalmi Széche-
nyi Iskolát, az egészségházat. Újítottunk fel
utakat, óvodákat, konyhát. Az önkormányzati
utak hosszúsága 72 kilométer, és ebből kb. 8
kilométer újult meg. Hoztunk létre új parkolókat,
fejlesztettünk játszótereket és sportpályát is. 

A képviselő-testületen belül, egy-egy vita
ellenére, nem voltak komoly konfliktusok. Nem
lehetett akkora mértékben érzékelni, hogy egyi-
kük ellenzéki, a másik meg kormánypárti. A
döntések többsége a jelenlévők egyhangú szava-
zatával dőlt el. Bízom benne, hogy a következő
ciklusban is sikerül majd legalább ugyanezt elérni! 

Fáki László polgármester

NÉV rendes ülés jelen százalékban 

Fáki László (Összefogás) 51 50 98,04% 

dr. Schuller Gáborné (Összefogás) 51 51 100,00% 

Bán Norbert (Jobbik) 51 29 56,86% 

Blum Zoltán (Összefogás) 51 47 92,16% 

Fabula Jánosné (Összefogás) 51 46 90,20% 

Ferenczi Edit (FIDESZ-KDNP) 51 36 70,59% 

Hölgye Attila (Összefogás) 51 31 60,78% 

Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP) 51 21 41,18% 

Nagy Viktor (Összefogás) 51 46 90,20% 

Porkoláb Zoltán (FIDESZ-KDNP) 51 19 37,25% 

Suhai-Réfi Tímea (Összefogás) 51 49 96,08% 

Sztrapkó Norbert (Összefogás) 51 51 100,00% 

 

• Bóna Zoltán országgyűlési képviselő. Elér-
hetőségei: 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.bonazol-
tan.hu

• Fáki László polgármester. 16. (hétfő) 14-18
óra között, előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezni a 24-403-656, 101 vagy 134
mellék, vagy titkarsag@szigethalom.hu lehet.
Helyszíne: Polgármesteri Hivatal

• Dr. Schuller Gáborné (Összefogás Sziget -
halomért Egyesület) 1. választókerület képvi -
selője. Telefon: 06/70-459-1664. E-mail: 
dr. schuller.gaborne@szigethalom.hu. Előzetes
e-mailben vagy telefonon történő időpont-
egyeztetés alapján.

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

• Hölgye Attila (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 3. választókerület képviselője. Tele-
fon: 06/70-315-3524. E-mail: holgyea@
gmail.com. Előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.

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

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

• Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigetha -
lomért Egyesület) 6. választókerület képvise-
lője. Telefon: +36/70-984-8827  E-mail:
suhai.refi.timea@szigethalom.hu. 23. (hétfő)
18.00-19.00 óra között. Helyszíne: Szép ABC
presszója.

• Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP) 7. választó-
kerület képviselője. Telefon: 06/30-952-3346.
E-mail: molnars@pr.hu. A lakossági igények
gyors és haladéktalan orvoslásának elősegí-
tése érdekében előzetes e-mailben vagy tele-
fonon történő időpont-egyeztetés alapján.

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

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

• Porkoláb Zoltán Fidesz-KDNP. Telefon:
06/70-452-4694. E-mail: zporkolab@pr.hu.
Fogadóóra: előzetes e-mailben vagy telefo-
non történő időpont-egyeztetés alapján.

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

Szeptemberi  fogadóórák
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Tisztelt hölgyeim és uraim! Kedves ünnep-
lők! Az ember egész életében folyamato-
san döntéseket hoz. Hol a családdal, hol a

barátainkkal, hol a munkánkkal kapcsolatban.
Döntéseinkben befolyásolnak saját tapasztala-
taink, az életről vallott elképzeléseink, családi
neveltetésünk és nem kevésbé a környezetünk.
Azok, akik a döntések elméletével foglalkoznak,
azt mondják, ha nem döntünk, akkor is döntést
hozunk. Azt a döntést hozzuk, hogy lesz, ami
lesz, majd sodródunk az árral. 

Különösen igaz ez azokra az emberekre, akik
vezetők. Ők nem csak a saját, esetleg a család-
juk jövőjéért felelősek. Döntéseikkel nem csak
saját vagy családjuk jövőjét ronthatják vagy
szépíthetik meg. Nekik több ember életéért,
jövőjéért és boldogulásáért kell döntéseket
hozniuk. Ezeknél a döntéseknél figyelembe kell
venniük, hogy minél több ember számára legye-
nek jobb lehetőségek, minél több ember
számára legyen jobb. Figyelembe kell venniük a
társadalmi és pénzügyi lehetőségeket is. Ennek
fényében hozzák meg döntéseiket, és az is
előfordulhat, hogy a döntésük a többség
számára nem is érthető. Ilyenkor jönnek a külön-
böző megjegyzések, vádak és akár a döntés
elleni támadások.

Nem volt ez másként Szent István királyunk
idejében sem. A király egy egész ország népes-
ségéért volt felelős. Egy olyan országért, amely-
nek társadalmi berendezkedése nomád törzsi
alapokon nyugodott, és a kalandozások során
sikert sikerre halmozott. Különleges harcmodo-
runk miat, senki nem tudott legyőzni minket az
augsburgi vereségig, ami István nagyapja,
Taksony fejedelemsége kezdetén történt. Első
királyunk apja, Géza fejedelem, már megkezdte
országépítő tevékenységét. Megtiltotta a kalan-
dozásokat a törzsfőknek. Felvette a kapcsolatot
a nyugati keresztény világ egyik uralkodójával,
ottóval. Fiának bajor hercegnőt szánt feleségül,
és meg is keresztelte őt. 

Szent István királynak is döntést kellett
hoznia. Folytatja tovább apja munkáját, vagy
esetleg visszatér a régi hagyományokhoz. István

döntött! A magyarok országát, a magyar
törzsek szövetségéből kialakult fejedelemséget
egységes keresztény állammá szervezte át.
Pontosan ezért lett augusztus 20-a Szent István
király ünnepe, a keresztény magyar államalapí-
tás, a magyar állam ezer éves folytonosságának
emléknapja. Azé a királyé, aki államot alkotott,
és ezáltal is biztosította nemzete megmaradá-
sát. Szent Istvánt elsősorban nem a hadjáratai,
nem a csatákban aratott győzelmei tették
naggyá, hanem alkotó tevékenysége, közigaz-
gatást szervező munkája, teremtő gondosko-
dása. A rend és az igazság, a betartandó és
betartott törvények híve volt. Ha kellett, felvette
a küzdelmet saját rokonaival is. Mai szemmel
nézve kegyetlenül megtorolt minden ellenállást
és lázadást. Mert tudnunk kell, akkor sem örült
mindenki a döntéseinek és intézkedéseinek.
Sőt, állíthatjuk, hogy a társadalom döntő több-
sége nem is igazán értette, miért kell a több
száz éves hagyományokat és életmódot
felrúgni. Fiát is ennek szellemében nevelte,
tragédiája, hogy Imre herceg, korai halála miatt,
nem folytathatta művét. Paradox módon azok
fejezték be művét, és szilárdítottak meg a
feudális társadalmat, akiknek apja még szem-
beszállt István törekvéseivel. 

Ma, ahogy akkor is, számtalan kihívással
kell szembenéznünk. A világban lévő technoló-
giai és társadalmi változások döntésekre kény-
szerítenek bennünket. Döntésre kényszerítik

Európát, azaz az Európai Uniót, ezen belül
Magyarországot, és az országon belül bennün-
ket, szigethalmiakat is. Azt gondolom, hogy az
Európai Unió legnagyobb vívmánya, hogy a
nyugati féltekén 74 éve béke honol. Nagyon
nagy érték a béke és a nyugodt fejlődés. Amikor
benne vagyunk, mi, emberek nem nagyon érté-
keljük. Aztán amikor megtörténik a baj, és ismét
konfliktusos évek következnek, sóvárgunk érte.
De szépek is voltak a nyugodt napjaink! 

Ahogyan Szent István király bölcs döntést
hozott, és döntésével megalapozta országunk
sorsát, hozzunk mi is jó és példamutató dönté-
seket saját életünk és városunk jövőjével
kapcsolatban. Mindig legyünk figyelemmel arra,
hogy szeretnénk-e nyugodt fejlődést, vagy
inkább kockáztatunk, és újra konfliktusos éveket
hozunk létre. A tanulságokat mindenkinek
magának kell levonnia, és mindig a jövő fogja
megmutatni, hogy a döntésünk helyes volt-e.
Úgy vélem, Szent István jó döntést hozott
számunkra, ezt a nemzetünk mögött lévő 1000
éves államiság is bizonyítja. Élete, tettei, dönté-
sei követendő példát jelenthetnek szűkebb és
tágabb hazánk minden egykori, jelenlegi és
jövendőbeli generációi számára.
Köszönöm, hogy meghallgattak!
(Elhangzott a  város augusztus 20-i ünnepségén.)

Fáki László

Szent István a rend és igazság híve volt
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Tájékoztatás illegális
szemétlerakásról

Sajnálatos módon városunkban is egyre
több helyen jelennek meg illegálisan elhe-
lyezett hulladékkupacok. Ezek tartalma

széles skálán mozog, a lakossági szeméttől a
bútorokon át az építési törmelékig.

Az önkormányzat munkatársai kapacitá-
sukhoz és eszközeikhez mérten felveszik a
harcot a jelenséggel. Folyamatosan mennek
ki takarítani, illetve az egyre kiterjedtebb
közterületi kamerarendszernek köszönhe-
tően több elkövető ellen is eljárás indult, és
folyamatosan figyeljük a kamerák felvételeit.
Sokan nem tudják ugyanis, hogy az illegális
hulladék elhelyezése szabálysértés, és mint
ilyen büntetendő.

Városunkban – a 16 meglévő közterületi
kamera mellé – jelenleg is folyik a kamera
rendszer bővítése, mely során figyelembe
vesszük a szemétlerakás szempontjából
kiemelt helyeket is.

Szigethalom tisztasága, rendezettsége
közös érdek. Kérjük, ön se menjen el a
szemét, illetve a szemetelő mellett szó nélkül!
Amennyiben lehetősége van a kisebb hulla-
dékot összeszedni, sokat tesz a közösségért,
illetve lehetőség van bejelenteni az önkor-
mányzatnak, ha nagyobb mennyiségű hulla-
dékot észlel.

Szigethalom Polgármesteri Hivatal

Hulladékszállítás

Az „Aries” Nonprofit Kft. Kommunális
egysége szeptemberben a szelektív
hulladék begyűjtését az alábbiak

szerint ütemezi.
Műanyag (Pet és HDPE) és fém (üdítő és

sörös doboz) elszállítása:
38. hét, szeptember 9-13.
40. hét, szeptember 23-27.
42. hét, október 7-11.

Szelektíven gyűjtött papírhulladék
elszállítása:
37. hét, szeptember 2-6.
41. hét, szeptember 30. – október 4.

Zöldhulladék begyűjtése:
Szeptember 27-én, pénteken 14-17 óra

között a Rákóczi u. 147. sz. alatt található
Egyesített Népjóléti Intézménynél (egykori
laktanya területén) kihelyezett konténe -
rekben vagy hulladékgyűjtő célgépekben
díjmentesen elhelyezhető. A szolgáltatás
igénybevételére csak szigethalmi lakosok
jogosultak, ezért lakcímkártyáját kérni fogják.

Szigethalom Polgármesteri Hivatal

Felhívás

Tisztelt szigethalmi lakosok! Már ismert
önök előtt, hogy Szigethalom Város
Önkormányzatának bankszámláját 2019.

július 1-től az országos Takarékpénztár vezeti.
A váltás miatt minden bankszámla száma
megváltozott.

Mire a Szigethalmi Híradó szeptemberi
száma eljut önökhöz, addigra a 2019. szeptem-
ber 15-én esedékes adók megfizetésére szol-
gáló értesítőket mindenki kézhez kapja.
Kérjük, hogy csak az ebben a borítékban talál-

ható csekket használják, a korábbi (a Raiffeisen
Bankhoz szóló) kibocsájtású csekkeket semmi-
sítsék meg. Aki állandó, vagy eseti megbízással
teljesíti fizetési kötelezettségét, ne felejtse el az
egyes adófajták új számlaszámára módosítani
a korábban rögzítetteket!

Fentiek betartása sok kellemetlenségtől
kíméli meg önöket és az önkormányzatot is.

Köszönjük együttműködésüket!

Szigethalom Város Önkormányzata

Számlaszám Megnevezés
11784009-15730947 Szigethalom Város Önkormányzata
11784009-15730947-02820000 Szigethalom Önkormányzat

Magánszemélyek Kommunális Adója
11784009-15730947-03540000 Szigethalom  Önkormányzat

Iparűzési Adóbeszedési Számla
11784009-15730947-08970000 Szigethalom  Önkormányzat

Gépjárműadó Beszedési Számla
11784009-15730947-02440000 Szigethalom  Önkormányzat

Építményadó
11784009-15730947-02510000 Szigethalom Önkormányzat

Telekadó
11784009-15730947-03610000 Szigethalom  Önkormányzat

Bírság Számla
11784009-15730947-03780000 Szigethalom  Önkormányzat

Késedelmi Pótlék
11784009-15730947-08800000 Szigethalom  Önkormányzat

Egyéb Bevételek Beszedési Számla
11784009-15730947-04400000 Szigethalom  Önkormányzat

Idegen Bevételek Beszedési Számla
11784009-15730947-03090000 Szigethalom  Önkormányzat

Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi
adó számla

11784009-15730947-03920000 Szigethalom  Önkormányzat
Talajterhelési Díj Beszedési Számla

11784009-15393331 Szigethalom Polgármesteri Hivatal
11784009-16794948 Szigethalom Négyszínvirág Óvoda
11784009-16936658 Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény
11784009-16936658-02130000 SZENI OEP Finanszírozás
11784009-16795028 Hegedűs Géza Városi Könyvtár
11784009-15764625 Városi Szabadidő Központ
11784009-15829016 Nobilis Humán Szolgáltató
11784009-15833198 Nebuló Közétkeztetési Intézmény

 

                          A 2019. július 1-től érvényes bankszámlaszámok

 

                               (Kiemelve az adószámlaszámok!)

 

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: szeptember 20. Megjelenés: október eleje.
Hirdetések megrendelése, befizetése: polgármesteri hivatal pénztára, Kossuth L. u. 10.
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Rendkívüli ülés útfelújítások miatt

Szigethalom Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete augusztus 5-én rend-
kívüli ülést tartott, melyen négy napirendi

pontot tárgyalt.
Az első napirendi pont a lakóutak felújítá-

sának közbeszerzési pályázatáról szólt. Az
előterjesztés alapján az I. részajánlati kör (Iskola
utca, Csáki utca, VI. utca, XIV. utca, XVIII/a. utca)
és a II. részajánlati kör (Illyés köz, Fiumei utca,
X. utca, XI. utca, Erdő utca) tekintetében is az
összességében legelőnyösebb és szakmai szem-
pontból is megfelelő, érvényes ajánlatot tevőt,
a Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft.-t
(1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.) támogatta
egyhangúan a képviselő-testület. A projekt
várhatóan szeptemberben indul.

A második napirendi pont a 038/33 hrsz-ú
ingatlan belterületbe vonásához kapcsolódó
településfejlesztési hozzájárulás elfogadásáról
szólt. A nevezett ingatlanról korábban már
tárgyalt a testület a belterületbe vonása miatt,
azonban azóta telekmegosztás történt, így

szükséges a település képének rendezése. A
testület egyhangúan úgy döntött, hogy elfo-
gadja a 2 000 000 Ft összegű felajánlást, közér-
dekű kötelezettségvállalásként a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben foglalt önkormányzati
kötelező feladatok ellátásának támogatására.

Ezután egyhangúan járult hozzá a képvi-
selő-testület a Hegedüs Géza Városi könyvtár
2019. évi felújítási munkáinak megvalósításához
szükséges pótmunkák elvégzéséhez.

A negyedik napirendi pontban a képviselők
úgy döntöttek, hogy a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény 44/C.§-a alapján az Öko-
Konténer Kft.-vel (2300 Ráckeve, Páskom tanya
0273/36 hrsz.) határozott idejű, 3 évre szóló
közszolgáltatói szerződést köt nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításá-
nak tárgyában, és a nem közművel összegyűj-
tött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonat-
kozó közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet
szövegét elfogadja.

Tájékoztatás
útépítésekről

Szigethalom Város Önkormányzata
pályázati hozzájárulással felújítja a
Dobó Katica és a Kolozsvári utcát,

valamint az Erdő utca Béke utca és Petőfi
utca közötti szakaszát. A pályázat elhúzó-
dása miatt a konkrét munkák az idei évre
esnek. Sorrendben a már megkezdett Dobó
Katica utca készül el elsőként, majd várha-
tóan szeptember végéig az Erdő utca, októ-
ber végéig pedig a Kolozsvári utca.

A testület saját forrásból burkolatfelújí-
tásokat végez az Iskola utca egy részén az
Erdő utca felől. Továbbá a Csáki utca, Illyés
köz, Fiumei utca (Dunasortól – Dunáig), VI.
utca, X. utca, XIV. utca, XI. utca, XVIII/a. utca
és az Erdő utca vízmű felőli része újul meg.
A munkálatok szeptember hónap folyamán
készülnek el.

Szigethalom Város Önkormányzata
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Erzsébet-tábor: sikerek és nehézségek

Önkormányzatunk az idei évben már
második alkalommal pályázott napközis
Erzsébet tábor szervezésére. A sikereken

felbuzdulva idén a tavalyi 54 főhöz képest 100
főre pályáztunk. Az iskolákban kértük, hogy a
szülők nyilatkozzanak, hogy mely hetekben
szeretnék igénybe venni a tábort gyermekeik
számára. Volt olyan hét, ahol a 100 helyre több
mint 230 jelentkező volt. Sajnos ezekben az
esetekben szelektálnunk kellett, mert nem
tudtunk ennyi gyermeket elhelyezni. A nyár
elején, szinte közvetlenül a tábor indulása előtt
kaptuk az értesítést arról, hogy pályázatunkat
elbírálták, emiatt sajnos csak az utolsó pillanat-
ban tudtuk összeállítani a táborokban résztve-
vők listáját. Ez nagyon sok egyeztetést kívánt,
az e-mailjeinkre sokszor nem válaszoltak, tele-
fonon kellett felhívnunk a szülőket. Sokszor
problémát okozott az is, hogy több esetben a
tábor kezdőnapján mégsem érkezett meg a
gyermek, mert vagy ő vagy a szülei meggondol-
ták magukat. Ez a munka a polgármesteri hiva-
tal egyik munkatársát teljes munkaidőben lekö-

tötte az egész nyár folyamán. Eleinte az is prob-
lémának látszott, hogy elegendő tábori kísérő
összegyűlik-e, de szép lassan ezt is sikerült
megoldanunk. Sőt, azt mondhatom, hogy aki
kísérőként részt vett a tábor munkájában, annyi
mindent adott és kapott a gyerekektől, hogy
megígérte, jövőre is jönni fog.

A kezdeti nehézségek után kiemelném a
legfontosabbat, a tábor pozitív hozadékait.
Nagyon sok szülő számára nagy megnyugvást
jelentett, hogy a nyári hónapokban biztonságos
környezetben tudhatta a gyermekét. A terület
teljesen bekerített, van állandó műfüves pálya,
trambulin, pingpongasztal. Rengeteg sportesz-
közt és társasjátékot szereztünk be. A gyerekek-
nek lehetőségük volt kézműveskedésre és
egyéni alkotásra is. A pályázat kiírója meghatá-
rozott néhány foglalkozási elemet, amelyeket
kötelező volt megvalósítanunk, ezek kapcsolód-
tak az önismerethez, sporthoz, hagyományőr-
zéshez és környezetvédelemhez. Minden héten
egyszer pedig kirándulásra vittük a gyermek-
eket, így Budapest, Pest megye és annak határ-

területein sok kalandparki, vízi, strand, hajózási
és egyéb élménynek lehettek részesei. A helyi
adottságokat kihasználva, állandó elem volt a
vadaspark és az Emese Park is. 

Természetesen, mivel gyerekekről van szó,
nincs olyan, hogy ne lenne konfliktus közöttük
vagy a kísérőkkel szemben. Hiszen minden gyer-
mek megpróbálja feszegetni a határait, és olyan-
nal is próbálkozik, amit nem kellene csinálni,
vagy éppen azt akarja csinálni, amit nem kellene.
Mindezek ellenére ők és a kísérők is rengeteg
pozitív érzéssel és élménnyel gazdagodtak ezek
alatt a hetek alatt. Nagyon sok szeretetet adtak
és kaptak egymástól. A legszebb példája ennek,
hogy az utcán vagy az iskolában találkozva
felnőtt kísérőikkel, a gyerekek köszönnek, érdek-
lődnek és sokszor öleléssel fogadják egymást.
Mindezeket összegezve, bár iszonyatos munka
nyáron a tábor szervezése, úgy hogy közben a
többség ilyenkor veszi ki a szabadságot is, de a
sok pozitív élmény hatására jövőre is bele
fogunk vágni a táborok szervezésébe.

Polgármesteri Hivatal
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„Jártunk lenn a kéklő Duna partján”
Gyerekek táboroztak – kicsit máshogy

Szent László Honvédelmi Tábort szervez-
tünk június 23-tól június 29-ig Szigethal-
mon.

A honvédelmi és túlélési alapismereteken
kívül a programok között szerepelt többek
között paintball (és egyéb lövészetek), túra
(szárazon és vízen), prevenciós oktatások
(mentőszolgálat és tűzoltóság), kulturális
előadások, katonadalok tanulása, és nem utolsó
sorban a magyarságtudat erősítése.

A tábor katonai rend szerint meghatározott
napirend alapján működött. A gyerekek részére
különböző híradás-technikai eszközök haszná-
lata (telefon, táblagép stb …) nem volt enge-
délyezett. A támogatott részvételi díj tartal-
mazta a 7 nap 6 éjszaka „kosztot és kvártélyt”,
az egyéb programok költségeit, valamint egyes
személyes használatra átadott eszközök,
tárgyak, ruházati anyagok árát. 

Mindezt fegyelmezett játszva tanulás folya-
matában, hozzáértő, tapasztalt szakemberek
vezetésével hajtották végre. A gyerekek képet
kaphattak a katonai élet mindennapjairól,

hierarchiájáról, s szervezett
működésről, melynek egy
kicsit részesei lehettek. A
megtanult fogalmak között
szerepelt még a bajtársias-
ság, tisztelet, fegyelem,
elfogadás. Önzetlenségről,
a gyerekek és a haza iránti
tiszteletről, szeretetről szólt
ez az egy hét. 

Sikeres, élményekben
gazdag és eredményes
hetet zártunk le.

Bővebb tájékoztatást és
képeket a szervező hivata-
los oldalán lehet találni:
http://aranyosszegellet.hu/

Támogatóink a teljesség igénye nélkül:
Szigethalom Város Önkormányzata
Szigethalmi „Édesanyák Klubja”
DKMK Nonprofit Kft. (Dabas és Környéke
Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi)
Ócsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Hum Attiláné Angerer Lídia – Rovásoktató
Udvardi András és családja – Hagyományőrzés,
íjászat, kézműves foglalkozás
valamint egyesületünk minden tagja és támo-
gatója.

Szabó Péter
képzésvezető
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A becsei pokoljáró különös kalandjai 4. rész

Aperjel aztán rázárta az ajtót. S György
hirtelen koromsötétben találta magát.
Mint – elmondása alapján – arról ma, 666

évvel később (micsoda numerológiai csemege:
666 és egy pokoljáró!) értesülhetünk, a bátor
magyar előtt ekkor másfél mérföld mélységű
csigalépcső nyílt meg, ezen haladt lefelé botor-
kálva, miközben világosságért fohászkodott.
Imája, lám, meghallgatásra talált, mert hirtelen
fényesség szűrődött át valamilyen lyukon, ami
aztán végig kísérte őt a lépcső aljáig, ahol aztán
látomások, kísértések sora vette kezdetét.

Útján először egy hófehér kápolnát látott,
ahol buzgó imába kezdett, majd három ősz
aggastyán (akik azért, nem véletlenül, egynek
tűntek – gondoljunk csak a szentháromságra)
jelentek meg előtte, hogy felkészítsék a rá váró
kalandokra. 

A kápolnából kijövet aztán fejest ugrott a
sűrűjébe: hirtelen háromezer ördög között találta
magát, akik mindenféle tűzokádó vadállatok
képében körülvették, kincseket ígértek neki, ha
megtagadja hitét, majd állhatatossága miatt
tűzre vetették, de miután ez sem ingatta meg
elszántságát, kiszabadult. Az ördögök aztán –
ismerve György katonai erényeit – vitézek alak-
jában tűntek fel, akik hatalmat, erőt ajánlottak

neki, s hogy kapitányuk lehet, de Becsei Vesszőst
ez sem vette le lábáról. 

Ezzel azonban még koránt sem lett vége az
ördög próbálkozásának: újabb trükköt húzott elő
a zsebéből: a világ legszebb asszonya képében
jött elő, de hamar kilógott a lóláb. A már-már
elvarázsolódott György közelről ugyanis meghök-
kenve vette észre a szoknya alól kivillanó lábakat:
az egyik ugyanis ökörére, a másik tényleg lóéra
hasonlított. Ezután kalmárok, kígyók, szerzetesek,
kanonokok kísértették, mindhiába. György még
apjával és testvéreivel is találkozott, előbbi még
István bátyját is lefejezte a látomásban, hogy
nyomatékot adjon szavainak, de a rettenthetetlen
hitű fiatalembert ez sem rendítette meg: a lefeje-
zésekhez már életében úgy hozzászokhatott, mint
mi a fogmosáshoz. Az ördög azonban nehezen
adta fel, György szerelmének alakjába bújva
próbálta földi hívságokra csábítani (mielőtt bárki
félreértené, a hölgy, a vitéz - indulás előtt – rá
bízott ékszereit adta volna vissza és szép ruhát
ajánlott fel a Paradicsom ünnepére) a legényt.

„György pedig hajlott a rettenetes, nagyon
erős és veszélyes kísértésre, s úgy érezvén, hogy
nem tud ellenállni neki” bevetette a csodafegy-
vert: Krisztus segítségéért fohászkodott, mire az
„ördögi hölgy az összes ékességével és ördögi

ékszerével őrjöngve menekült, kegyetlen félelmet
és orrfacsaró bűzt terjesztve.”

A következő látomásokban György vitéz már
nem konkrét személyekkel találkozik, hanem
szörnyű helyszíneket lát, ahol a lelkek senyved-
nek. Így a tizedikben egy hatalmas, bűzös tüzes
tavat, amelyben ólom, kén és szurok égett, s
amelyben háromezer vagy tán annál is több
ördög egy óriási, vasfogakban végződő kereket
forgatott, amely minden forgatásnál lelkek tucat-
jait szaggatta szét, amelyek határtalanul kínlódva
hangosan jajveszékeltek. Eztán belesik egy mély
kútba, majd egy jeges hegy tetején találja magát,
mígnem a purgatóriumi sétagalopp után eljut a
pokol szörnyű kapujáig, ahova végül nem
száll(hat) le, hiszen már csak a pokol pillantásától
is meghal minden ember. E helyütt találkozik
Mihály arkangyallal, akinek szíves kalauzolásával
a purgatóriumi kínokkal ismerkedik meg ezután
behatóan. A történetet jegyző szerzetes szerint
csak a rettenetes főbüntetésekből 300 van, s az
itt szenvedők között bizony királyok, királynők,
pápák s főpapok is akadnak. A fejezet bővelkedik
a különféle bűnökre alkalmazott speciális kínzá-
sok leírásában. 

(Folytatjuk)
Vereckei Zoltán

Veteránautó-kiállítás képekbenVeteránautó-kiállítás képekben
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Szigethalmi Szenior Akadémia – II. félév

Februárban startolt városunkban a Szenior Akadémia, amely azokat az 50 feletti hölgye-
ket és urakat várja soraiba, akik aktív, egészséges, tartalmas életet kívánnak élni az
ötödik X-en is túl. A szervezet előadásai ehhez nyújtanak az elméleti segítség mellett

gyakorlati útmutatót is. 
Az első félévben dr. Jászberényi József (a program ötletgazdája) jóvoltából lendületes

előadás keretében megismerkedhettünk a fizikai, lelki és szellemi állapotunk megőrzésének,
trenírozásának fontosságával és lehetőségeivel. A márciusi téma elsősorban, de nem kizá-
rólagosan a hölgyeknek kedvezett: Magyari Hajnalka szépségápolási tanácsokkal látta el a
jelenlévőket, bemutatva azt is, hogy az otthonunkban fellelhető alapanyagok közül hogyan
készíthetjük el saját, természetes testápoló kozmetikumainkat. Az illatos, környezet- pénz-
tárcabarát radírokat és kencéket azonnal ki is próbáltuk a helyszínen. Az első félév utolsó
témája az egészséges táplálkozás volt. Dr. Lichthammer Adrienntől sok hasznos dolgot hallot-
tunk a megfelelő folyadékbevitelről, a megváltozott ízérzékelésről és a különböző táplálék-
kiegészítő vitaminokról és ásványi anyagokról.

októbertől újabb előadásokra hívjuk önöket, amelyek egyaránt érdekesek és hasznosak
lesznek. Annak érdekében, hogy minél többen eljuthassanak az előadásokra, a program
továbbra is ingyenes. 

2019. 10. 03. Dr. Jászberényi József: Időskori pszichológiai és pszichiátriai prob-
lémák - a tanulás szemszögéből

2019. 11. 07. Kovács György: Az idősek átverési kísérletei
2019. 12. 05. Ujhelyy Attila: A közösségi média (Facebook, Twitter) az idősek

szolgálatában.
Az előadások mindig csütörtökön 17 órától 18 óráig tartanak a Városi Szabadidőközpont

Zöld termében (Szigethalom, Sport u. 4.). 
Érdeklődni az alábbi telefonszámokon vagy e-mail címen lehetséges:
24/889-229; 70/379-6356; info@vszk.eu

- VSZK -

Családi szüret a Helytörténeti
Gyűjteményben

Hagyományos szőlőszüretre hívjuk önöket szep-
tember 21-én! 
A préselés és mustkóstolás mellett az alábbi
programok várják az érdeklődőket 10 órától
egészen 18 óráig.
• Retró tárgyak, eszközök, kiállítás a ’60-as, ’70-

es, ’80-as évek relikviáiból
Megnyitó 10:30-tól. Köszöntőt mond Fáki László
polgármester úr. A műsorban közreműködik a
Négyszínvirág Óvoda Kék tagóvodájának Gézen-
gúz csoportja, valamint Sindely Gábor „Süni”, aki
retró zenei összeállítással készül. 
A kiállítás megtekinthető lesz december 10-ig.
• Népi játékok és kézműves program (retró játék-

készítés)
• Military Motor Museum, régi motorok és kerék-

párok bemutatója
• Retró sütemények kóstolója
• Nagyanyáink ételei – vendégeinknek főz a

Szigethalmi Teljesítménytúrázók Egyesületének
ÖTyE csapata 

Belépő: 600 Ft/fő
Ha teheted, gyere a retró divat szerint felöltözve!
Érdeklődni a HGy vezetőjénél, Kleineizel Ilonánál
lehet: 70/380-7681.
Helyszín: Szigethalom, Fiumei u. 48.
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Szufla Futófesztivál tizenharmadszor

ASzigethalmi Ultrafutók Egyesülete
augusztus első szombatján 13. alkalom-
mal rendezte meg a Szufla Futófeszti-

vált, melynek versenyközpontját most is a
Fogyatékkal Élők Napközi otthonában (FoNI)
alakították ki. 

Sztrapkó Norbert, az egyesület elnöke, a
verseny főrendezője irányította az egyesület
aktivistáit a szinte egész évben zajló szervező
munka során. Az utolsó két hónapban hetente

egyeztettek a teen-
dőkről, hogy a
verseny napján
mindenki a helyén
legyen, minden
feladatnak legyen
gazdája és segítői. 

Végül a kísé-
rőkkel, segítőkkel és rendezőkkel együtt közel
600 fős rendezvényt bonyolítottunk le sikere-
sen, a hagyományos családias hangulatban.

A pénteki többórás eső az előkészületeket
és a sátrak felállítását nehezítette, viszont a
pályának jót tett. Elverte a port, nem volt
bokáig süppedős homok még az irtásoknál
sem, ideális talajon versenyezhettek a futók.

A sokféle táv
között mindenki talál-
hatott edzettségének
megfelelőt: 9km,
15km, 23km, 52 km
egyéni, 52km váltó,
ovis futás, FoNI futam.
A sokféle távon össze-
sen mintegy 450 ne -
vező versenyzett.

A 13. számhoz
kapcsolódóan fekete
macska és lóhere
szerepelt a versenypó-
lókon és a befutó
érmeken.

A távok abszolút
és korosztályos helyezettjeit kupákkal és támo-
gatóink jóvoltából sok-sok ajándékkal díjaztuk.

Az ÖTyE által főzött ízletes paprikáskrumpli
és az Összefogás Szigethalomért Egyesület
tagjai által sütött finom palacsinták most is
nagy sikert arattak a futók körében, akárcsak
az elmaradhatatlan hűtött dinnye.

Köszönjük a sok segítséget Szigethalom
Város Önkormányzatának, a szigethalmi civil

szervezeteknek, valamint egyéni és céges támo-
gatóinknak és  a polgárőröknek.

A támogatók részletes névsora a Szufla
Futók közösségi oldalon is megtalálható, a
verseny eredménylistája pedig az egyesület
honlapján tekinthető meg. Összefoglaló videó
is készült a verseny ideje alatt, melyet szintén
az interneten tekinthetnek meg.

Szufla Egyesület

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!

Telefon: 06-24/441-725
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

A Szufla támogatóinak névsora
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Szigethalmi Híradó PRoGRAM-HIRDETÉS

Könyvtári programok 
3-án, kedden, 16.45-kor: AA Klub 
6-án, pénteken, 10 órakor: Kisbogár Baba-mama zenés

foglalkozás 
10-én, kedden, 15 órakor: Édesanyák Klubja 
10-én, kedden, 16.45-kor: AA Klub 
12-én, csütörtökön, 16.45-kor: Csicsergő Anyakuckó 
13-án, pénteken, 10 órakor: Kisbogár Baba-mama zenés

foglalkozás 
17-én, kedden, 16.45-kor: AA Klub 
17-én, kedden, 17-kor: Ezo Klub 
20-án, pénteken, 10 órakor: Kisbogár Baba-mama zenés

foglalkozás 
24-én, kedden, 15 órakor: Édesanyák Klubja 
24-én, kedden, 16.45-kor: AA Klub 
27-én, pénteken, 10 órakor: Kisbogár Baba-mama zenés

foglalkozás

Előzetes:
- Ősszel horgoló tanfolyam indul a könyvtárban! 
- Az „Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat szigethalmi

programjai: 
- október 3-án, csütörtökön 17.30-kor: Dr. Kovács Lajos

nyugalmazott rendőr ezredessel találkozó és beszélgetés 
- október 5-én, szombaton 11 órakor a Monarchia Zenekar előadása 
(Az országos Könyvtári Napok programjainak látogatása ingyenes!) 



Szigethalmi Híradó

Tanévkezdés jótanácsokkal

Atanév kezdésével új és régi
barátok, közösségek várnak
mindenkit, azonban az odafi-

gyelés, az óvatosság, a biztonság
fontossága a régi marad!

Néhány jótanács, hogy a
tanév sikeres, örömteli és bizton-
ságos legyen:

Az iskolába menet, illetve haza-
felé a közlekedési szabályokat minden
esetben be kell tartani! olyan útvona-
lon közlekedj, melyet a szüleiddel már
bejártál, és amely lehetőleg nem elha-
gyatott, kihalt. Minden esetben a jól
kivilágított, ismert és biztonságos
útvonalakat használd!

Értékeidet (pl.: mobiltelefon, kész-
pénz stb.) soha ne tartsd szem előtt,
jól látható helyen hiszen ez szemet
szúrhat rossz szándékú embereknek.

Ismerd szüleid elérhetőségét,
telefonszámát, hiszen ha gond adódik,
Őket mindig el kell érned. Amennyiben
később indulsz haza az iskolából vagy
programot szervezel magadnak, érte-
sítsd szüleidet, hiszen ők időre várnak
haza.

Soha ne szállj be idegen autójába,
ne kísérj el senkit még rövid ideig se
csak azért, mert például megmutatsz
neki egy útvonalat.

Fontos! Az erőszak soha nem
old meg problémát! Játékból, vicc-
ből vagy csak a diáktársak előtti
„menőzésből” sem szabad a másik
embert sem tettleg, sem szavakkal
vagy az interneten keresztül bántani,
megalázni. Ezeknek súlyos következ-
ményei is lehetnek. 

Az Interneten nem minden az,
aminek látszik. Hasznos dolog, de
nagyon sok veszélyt is rejt. Légy
óvatos a közösségi oldalak használa-
tával. Soha ne add meg a neved, a
címed, a személyes adataidat, mert
ezzel visszaélhetnek, akár zaklathat-
nak.

Fontos tudnotok, hogy az általá-
nos iskolák többségének van iskola-
rendőre, aki rendszeres kapcsolatot
tart az intézmény vezetőségével, a
diákokkal. Meghívás esetén jelen lesz
a jelentősebb rendezvényeken (tanév-
nyitó, tanévzáró, fogadóóra, szülői
értekezlet). Az iskolarendőr nevét,
elérhetőségét a programban részt-
vevő iskolákban plakáton teszik közzé. 

Ha problémátok, kérdésetek van,
bátran forduljatok hozzá! Sikeres,
biztonságos tanévet kívánunk!

Pest Megyei  Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési osztály


