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Fejlődő térség
„Tisztelt Szigethalmi Polgárok! Az elmúlt év

közéleti eseményeit visszaidézve nemcsak azt
állapíthatjuk meg, hogy mozgalmas és tartal-
mas időszakot tudhatunk magunk mögött,
hanem számos országos, térségi és közösségi
sikert örömmel és megelégedéssel könyvelhe-
tünk el. 

A 2019. év legfontosabb politikai történése
az Európai Parlament képviselőinek, valamint a
települési vezetők választása volt. Fontosnak
tartom, hogy a demokráciát nemcsak szimboli-
záló, de azt beteljesítő szavazásokon minél több
polgár vegyen részt, így köszönöm mindazok-
nak, akik gyakorolták választójogukat. Külön
köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a
választások során a Fidesz-KDNP pártszövetsé-
get támogatták szavazatukkal, illetve különösen

is a választást megelőző kampány és szavazás
lebonyolításában. Annak ellenére, hogy a
választási eredményeknek széleskörű és jelen-
tős eltérést mutató magyarázatait hallhatjuk,
tényként állapítható meg, hogy Magyarorszá-
gon továbbra is a Fidesz-KDNP a legerősebb
politikai erő és értékközösség. Az önkormány-
zati választások kétségkívül hoztak némi válto-
zást egyes települések vezetésében, azonban
az Országgyűlés, a Kormány és a térség képvi-
selőjeként magam is együttműködést kínálunk
minden jószándékú és az adott település érde-
keit szolgáló elképzelés megvalósításához.
Bízom benne, hogy e célkitűzésben minden
települési vezető partnerségét és közreműkö-
dését élvezhetem az elkövetkező években.” 

(Bóna Zoltán írásának folytatása a 2. oldalon)

Volt mit mondaniuk

(írásunk a 6. oldalon)
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• Bóna Zoltán országgyűlési képviselő. Elérhetőségei:
Janzsó Zsuzsanna, kapcsolattartó.  Levelezési cím: 2310
Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 10. Telefon: 06/70
376-5956, E-mail: bona.zoltan@parlament.hu, janzso.
zsuzsanna@fidesz.hu, www.bonazoltan.hu

• Fáki László polgármester. 17. (hétfő) 14-18 óra között,
előzetes bejelentkezés alapján. Bejelentkezni a 24-403-
656, 101 vagy 134 mellék, vagy  lehet. Helyszíne: Polgár-
mesteri Hivatal.

• Dr. Schuller Gáborné (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 1. választókerület képviselője. Telefon: 06/70-
459-1664. E-mail: dr. schuller.gaborne@ szigetha-
lom.hu. 17. (hétfő) 13-15 óra között. Helyszíne: Polgár-
mesteri Hivatal fszt. 26. szoba.

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

• Novákné Kiss Viktória (Összefogás Szigetha-
lomért Egyesület) 3. választókerület képviselője. Telefon:

06/70-585-6592. E-mail: novakne.kissviktoria@gmail.
com. 24. (hétfő) 18-19 óra között. Helyszíne: Akácos
Marika étterem.

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

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

• Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalomért Egyesü-
let) 6. választókerület képviselője. Telefon: +36/70-984-
8827. E-mail: suhai.refi.timea@szigethalom.hu. 2020.
február 24. (hétfő) 18:00-19:00 óra között. Helyszíne:
Akácos Marika étterem.

• Csurcsiáné Török Ilona (Összefogás Szigetha lomért
Egyesület) 7. választókerület képviselője.  E-mail: torok.
ica001@gmail.com. 24. (hétfő) 18-19 óra között. Helyszíne:
Akácos Marika étterem.

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

• Tóth József (FIDESZ-KDNP). Telefon: 06/20-947-5366.
E-mail: tothjozsef58@gmail.com. Fogadóóra: előzetes 
e-mailben vagy telefonon történő időpont-egyeztetés
alapján.

• Adorjánné Csapó Gyöngyi (Fidesz-KDNP). Telefon:
06/70-331-9904. E-mail: csapogyongyi@freemail.hu. Foga-
dóóra: előzetes e-mailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.

• Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP). Telefon: 06/30-952-
3346. E-mail: molnars@pr.hu. Fogadóóra: a lakossági
igények gyors és haladéktalan orvoslásának elősegítése
érdekében előzetes e-mailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.

Februári fogadóórák

Fejlődő térség
(folytatás a címlapról)

„Az Országgyű-
lés és a Kormány a
2019. évben is
kiemelt hangsúlyt
fektetett a bizton-
ságra, a gazdaság-
fejlesztésre és a
családtámogatásra.

Töretlenül fáradoztunk azon, hogy Hazánk
határait megvédjük az illegális behatolásoktól,
és következetesen kiálltunk minden hazai, euró-
pai és nemzetközi fórum előtt a migráció
megakadályozása érdekében. Tettük ezt akkor
is, amikor a migrációban érdekelt erők –
ideértve nem kevés hazai politikust – egyre
intenzívebb és változatosabb támadásokat indí-
tottak Magyarország ellen. A jövőre vonatko-
zóan biztosíthatom Önöket, hogy sem a külső
politikai vagy gazdasági nyomásgyakorlások és
fenyegetések, sem pedig az ellenzéki erők haza-
fihoz legkevésbé sem méltó mesterkedése nem
fogja megakadályozni a Fidesz-KDNP képvise-
lőit abban, hogy Hazánk biztonságát, a magyar
kultúra és identitás megmaradását, valamint a
legalapvetőbb értékek védelmét szolgálja.

Az elmúlt év sikeres intézkedéseinek
köszönhetően a gazdaság olyan helyzetben
van, hogy 2020-ban egy újabb gazdaságvédelmi
akcióterv keretében a vállalkozásokat terhelő
adók tovább csökkennek. Örömmel nyugtázhat-
juk, hogy a foglalkoztatás évtizedes rekordokat
döntött meg, mindazonáltal továbbra is fontos
célunk a munkahelyek számának növelése, a
bérek folyamatos emelése, valamint a nyugdíjak
értékállóságának biztosítása.

A gazdasági fejlődés mellett továbbra is
elsődleges hangsúlyt és jelentős forrásokat
kívánunk biztosítani az egészségügyi és okta-

tási intézmények fejlesztésére, valamint a szoci-
ális háló erősítésére. Ennek jegyében kiemelt
célunk a kórházi várók, kórtermek és az azok-
hoz kapcsolódó szociális helyiségek felújítása.

Magyarország vezetése továbbra is kiáll
azon álláspontja mellett, miszerint Hazánk fenn-
tartható fejlődésének legfontosabb alapja és
záloga a magyar családok. Éppen ezért
továbbra is jelentős támogatást kívánunk nyúj-
tani ahhoz, hogy a gyermekvállalást és a
magyar családok boldogulását segítsük és
ösztönözzük. Eddig mintegy félmillió magyar
ember otthonteremtését segítette a Kormány
a családi otthonteremtési kedvezménnyel
(CSOK), amelyet az elmúlt évben a használt
lakás után járó kedvezményes hitellel és a falusi
CSOK bevezetésével bővített. Szintén jelentős
érdeklődés mutatkozott a babaváró hitel, vala-
mint a nagycsaládosok autóvásárlásához nyúj-
tott támogatás iránt is. A gyermekek után
igényelhető adókedvezmény mellett 2020.
január 1. napjától a legalább négy gyermeket
felnevelő anyák személyi jövedelem alóli
mentességével kívánunk a nagycsaládosok
anyagi terhein enyhíteni.

A Magyar Falu Programnak köszönhetően
kistelepüléseink fejlődésére külön figyelmet
fordít a Kormány, hiszen kiemelt célja, hogy
javuljon az 5000 lélekszám alatti településeken
élő emberek életminősége.

Az országos eredmények mellett jelentős
térségi sikerekről is beszélhetünk. Az M0 autóút
felújítása ütemterv szerint halad, továbbá
mostanra visszaadták a forgalomnak a már
felújított szakaszokat, ezáltal reménység szerint
érezhetően könnyebb közlekedni. A lakosság
eddig tanúsított türelmét és megértését
köszönjük, és a fejlesztés hátralévő részére is
tisztelettel kérjük.

A Kormány – célzottan a közép-magyaror-
szági régió egészségügyi fejlesztését szolgáló –
Egészséges Budapest Program keretében
megkezdett fejlesztésnek köszönhetően tavaly
is új berendezések érkeztek a Szigetszentmiklósi
Szakorvosi Rendelőintézetbe, ezzel segítve a
korszerű betegellátást. 

Jelentős kormányzati támogatásnak kö -
szönhetően tavaly átadhattuk az Egészséghá-
zat, mely energiahatékonyságot célzó teljes,
külső és belső felújítást követően áll az itt élő
polgárok rendelkezésére. Azt is sikerült elér-
nünk, hogy a Széchenyi István Általános Iskola
2017. évi felújítását követően a Szent István
Általános Iskola József Attila utcai épületének
kiváltása érdekében új, 16 tantermes iskola és
hozzá tartozó tornaterem építéséről született
kormányhatározat tavaly év végén. Reménység
szerint a beruházás a tervezési feladatok befe-
jeztével a lehető legrövidebb időn belül megva-
lósul.

Tisztelt Szigethalmi Polgárok! Biztosítom
Önöket, hogy – lehetőségeim szerint – ahogyan
eddig is, továbbra is állok Szigethalom, az
önkormányzati vezetés és az Önök szíves
rendelkezésére. Javaslataikat, észrevételeiket
vagy kérdéseiket továbbra is várom ismert elér-
hetőségeimen vagy személyes találkozások
alkalmával.

Mindannyiunk közös érdeke az, hogy a
2020. esztendő Hazánk, azon belül Szigethalom
és az ott élő családok számára a fejlődés, a
biztonság és a béke időszaka legyen, ennek
érdekében kérem, hogy segítő együttműködés-
sel ki-ki saját életterületén tegyen szűkebb és
tágabb közössége boldogulása érdekében!”

Bóna Zoltán 
országgyűlési képviselő
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Kedves pillanatok az óvodáinkban

ASzigethalom Négyszínvirág Óvoda hat
tagóvodával büszkélkedhet városunk-
ban. Szeretnénk egy kis ízelítőt adni

az elmúlt félévünkből. A szavak helyett
beszéljenek a képek. 

Bővebben az óvoda programjáról, az
óvodában folyó szakmai munkáról, pedagó-
gusaink írásairól a honlapunkon tájékozód-
hat: https:// negyszinvirag-ovda-szigethalom.
webnode.hu/

Szakmai konferencia 
a Széchenyiben

Örömünkre szolgált, hogy a 16. pedagógiai
konferenciának is iskolánk adott helyet,
melyen ismét sok pedagógus és az oktatás-

ban érintett szakember vett részt. A rendezvény
fővédnöke Bóna Zoltán országgyűlési képviselő volt.
A konferenciát megtisztelte részvételével dr. Pálos
Annamária, a Szigetszentmiklósi Tankerületi Köz -
pont igazgatója és Fáki László, Szigethalom város
polgármestere is. 

A szakmai nap fő témája a nevelés-oktatás
folyamatában állandóan jelen lévő kommunikáció
volt. A meghívott előadók sokoldalúan, több oldalról
megközelítve járták körül a témát és hangsúlyozták
annak fontosságát.

Elsőként Péterffy Balázs, a Klebelsberg Központ
szakmai elnökhelyettese tartott előadást a Kommu-
nikációs út a pedagógiai partnerek között témában.
Kiemelte, hogy a cél közös, minden szülő – pedagó-
gus – tanuló hatékony oktatási rendszert szeretne. A
közös munkálkodás minden mozzanata a gyermekért
van, mindig ezt kell szem előtt tartani. Hangsúlyozta,
hogy az érzelmeken, a bizalmon és a közös ismere-
teken alapuló együttműködés lelke a pedagógus.  

A folytatásban Kozma-Vízkeleti Dániel család-
pszichoterapeuta, klinikai szakpszichológus
Egymásra utalva: párbeszéd szülő – pedagógus -
iskola – gyermek között témájú előadását hallgattuk
figyelmesen. Beszélt az élet minden területén,
főként az oktatásban lezajlott változásokról és
annak okairól. Mint elmondta, átmeneti időszakot
élünk, amikor átalakulóban van a pedagógus–gyer-
mek–szülő viszony. Ez észrevehető a kommunikáci-
óban, az értékítéletben, az elvárások megfogalma-
zásában. A felgyorsult életmód és a szerteágazó
információáramlás minden szereplőtől megkívánja,
hogy alkalmazkodjon a változásokhoz, hiszen
mindenki szeretne jó szülő, jó pedagógus és jó
tanuló lenni. 

Mindkét előadó hangsúlyozta a pedagógusok,
a szülők és a gyermekek közti kommunikáció fontos-
ságát, egymás elfogadását, a személyes példaadást,
a közös célok megfogalmazását. Ezeket szem előtt
tartva mindenki számára gyümölcsöző lehet a part-
neri együttműködés.

Az előadások után kötetlen beszélgetés kereté-
ben ötleteltünk és megosztottuk egymással a véle-
ményeinket. 

Elmondhatjuk, hogy egy kellemes délután kere-
tében sok, a mindennapi életben hasznos, gyakorlati
jó tanácsot kaptunk, melyek az eredményesség
szempontjából igazán megszívlelendők. 

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik a rendezvényünket támogatták: Sziget-
szentmiklósi Tankerületi Központ, Szigethalom Város
Önkormányzat, Nebuló Közétkeztetési Intézmény,
Gere Pékség, Szép ABC, Városi Szabadidőközpont. 

Wéber Adrienn intézményvezető
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Panta rhei

Minden folyik, azaz minden változik. Az
ókori görög filozófus, Hérakleitosz
híres megállapítása ez. Van olyan

gondolat is, mi szerint az ember legnagyobb
tragédiája, hogy nem tud változni. Hogy melyik
igaz?

Egy biztos:
az ember
gondolkodása
változik élete
során. Érdekes
m e g f i g ye l n i
ezt egy költő
munkásságán,
ha találunk
két, különböző
életkorban írt
verset, ami

ugyanarról szól. Vizsgáljuk meg Kölcsey hozzá-
állását múlthoz, jelenhez és jövőhöz két költe-
ménye, a Himnusz és a Huszt kapcsán, kezdve
nemzeti énekünkkel, mivel Kölcsey azt írta
előbb!

A Himnusz műfaját tekintve is himnusz,
azaz Istenhez szóló fohász, dicsőítő ének. Csak
zárójelben jegyzem meg, hogy kevés nemzet
van, aminek a nemzeti himnusza ténylegesen
himnusz. Istent szólítja meg, hozzá imádkozik,
szinte teljes egészében a múltban tartózkodik.
Kezdi a dicsőséges események felsorolásával,
a jó dolgokkal, amit a magyarok istentől
kaptak: új haza a tejjel-mézzel folyó Kárpát-

medencében, Mátyás király hadi sikerei. Majd
a balsorsunk taglalása következik, a tatárjárás,
a török uralom, a testvérharc és belső ellenté-
tek, amiben mindig is részünk volt nekünk,
magyaroknak. A pozitívumok és negatívumok
mennyiségi viszonyát is jelzi, előbbiek két, az
utóbbiak három versszakot kaptak. Csak a

hetedik, utolsó előtti strófában jut el a jelenhez,
ami nem túl hangsúlyosan, csupán a múlttal
szembeállítva, annak eredményeként jelenik
meg. A költemény végén már nem is az Isten
áldását kéri, hanem a szánalmára apellál.

Tehát imádság. Ennyit tesz egy, a jelennél
szebb jövőért. A múltat taglalja, a jelent érinti,
és a jövőbe mutat.

Nyolc évvel később írta a Huszt c. versét. 
Egy romvárban vagyunk. Emlékezzünk, a

Himnuszban is szerepelt egy, akkor, mint a jelen
pillanatképe, most sokkal hangsúlyosabban, a
rég letűnt dicsőség szomorú mementójaként.
Megjelenik egy rémalak, és nekünk nem kell
azon törnünk a fejünket, hogy mit üzen a költő,
a kísértet köntörfalazás nélkül kimondja:
semmi értelme a múlton rágódni, ha szebb
jövőt akarunk, azt csak itt, a jelenben tudjuk
megteremteni, méghozzá tettekkel. Az imát
meg sem említi.

Kölcsey eljutott az imádságtól a tettig. A
múltat le kell zárni, mert a rajta való rágódás
zsákutca. A „múltat s jövendőt” áttörhetetlen
falként választja el a jelen. Csak rajtunk áll,
hogy e fal tetején állva merre tekintünk. Ha a
múlt lebeg a szemünk előtt, a körülmények, a
sors fogja megteremteni a jövőnket. És így
milyen jövőt várhatunk? A két felfogás között
nyolc év áll. Vehetjük úgy, hogy felülírta a
Himnuszt a Huszttal, de én azon a véleményen
vagyok, hogy a kettő kiegészíti egymást. A
Himnusz a Huszttal lesz teljes, és a Huszt
mondanivalója is csak a Himnusszal együtt
érthető igazi mélységében. A kettő üzenete az,
hogy szükség van az imádságra, de az eredmé-
nyért tenni kell. Egyfajta „segíts magadon, az
Isten is megsegít”.

Szél László
Szigethalmi Szent István Általános Iskola

Értéklista szülőknek

Ami fontos számomra, az nekem érték.
Minden, ami fontos, az vagyok én, az az
én értékrendem. És gyermekem figyel

engem, másol, és neki is az válik fontossá.
Ha azt látja, hogy csakis és egyedül nekem

lehet igazam, és mindegy, hogy milyen erőszak-
kal győzöm le a másikat (lehet, hogy ordítani
fogok?) Akkor bizony az erőszak mintáját fogja
követni, és lehet, hogy nem csak szavakkal.

Ha nekem fontos, hogy magam körül rendet
tartsak, a gyermekemben is elültetem ezt az
igényt. Ha nekem fontos, hogy ne csak a
környezetemet, hanem önmagamat is rendben
tartsam, mossam a fogam, ápoljam a testem,
figyeljek az öltözködésemre, másolni fog
engem, neki is fontossá fog válni.

Ha azt látja, hogy csak akkor vagyok jól, ha
perpatvar van körülöttem, neki is ez lesz majd
a megfelelő.

Ha azt látja tőlem, becsületes vagyok, ha válla-
lom a tévedéseimet, ha tisztelettel beszélek az
emberekkel, legyen az eladó a boltban, vagy az
elvált házastársam, akkor majd ő is így fog tenni.

Ha azt látja, hogy szeretem magam, nem
pocskondiázom az arcom, a testem, ha nem
bántalmazom magam naponta különböző lehúzó
kritikákkal, akkor ő is szeretni fogja magát.

Ha azt látja, hogy szabad tévedni, hibázni és
a hibáinkból tanulni, akkor ezt magáévá teszi,
és nem fél majd megszólalni, kísérletezni,
kérdezni.

Ha azt hallja, hogy szépen beszélek, nem
használok trágár szavakat, ő is választékosan
fog majd beszélni.

Ha odafigyelek rá, amikor kérdez, hozzám
szól, akkor majd ő is figyelmet szentel nekem
és másoknak is.

Ha azt tapasztalja, hogy bátran vállalom a
hibáimat, még akkor is, ha annak következmé-
nyei lesznek, akkor majd ő is el meri mondani,
ha hibázott. Ha azt látja, hogy a hazugság az
életben célra vezetőbb, akkor ezt választja majd.

Ha azt látja, hogy meghallgatom a másik
véleményét, tisztelem, nem vágok a szavába,
sőt lehet, hogy nem is nálam van az igazság,
akkor majd ez lesz a minta.

Ha azt látja, hogy kiállok magamért, mert
pontosan tudom, hogy igazam van, akkor
majd ki tud állni a maga igazáért is, bármilyen
nehéz lesz, mert látta, hogy én is megteszem
minden egyes alkalommal, amikor erre szük-
ségem van. 

Ha azt látja, hogy merek szeretni, gyengéd
lenni, ha nekem fontosak az emberek, a csalá-
dom, a barátaim, neki is az lesz.

Ha azt látja, hogy fontos az adott szavam,
ha megbízható vagyok, ő is ezt fogja tenni.

Ha azt látja, hogy kitartó vagyok, még ha
nem is mindig könnyű, ezt választja majd.

És természetesen létezik még rengeteg
érték, amit egy ember képviselhet. Vallási érté-
kek, családi értékek, egzisztenciális értékek, a
pénz, mint érték, a hatalom, mint érték. Azért
még ide sorolnám a pontosságot, türelmet…,
folytathatnám, csak tartok tőle, hogy elfogy a
türelmük.

Holczhauser Zsuzsanna 
óvodapedagógus 

mentálhigiénés szakember

A Magyar Kultúra Napját, ami egyben a
Himnusz megírásának a napja, ünnepelte
iskolánk, a Szent István Általános Iskola
január 22-én a 33. alkalommal megren-
dezett területi himnusz- és szózatmondó
versennyel. Nyolc iskola 41 diákjának
előadásában nagyon színvonalas szava-
latokat hallhattunk. Ez a szám nemcsak
azt jelzi, hogy van létjogosultsága,
hanem azt is, hogy szükség van egy ilyen
fórumra, ahol a szavalni szerető tanulók
megmérettethetik magukat. Köszönjük
a gyerekeknek, a tanáraiknak a felkészü-
lést, felkészítést.
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Új vezető a Széchenyi István 
Általános Iskolában

Wéber Adrienn,
a Szigethalmi
Széchenyi Ist -

ván Általános Iskola új
intézményvezetője 1999-
től dolgozik iskolánkban.
Kezdetben osztály tanító-
ként, később alsó tagoza-
tos munkaközösség-veze-
tőként tevékenykedett, 2004-től igazgatóhelyet-
tesként koordinálta a pedagógusok szakmai
munkáját. Nagyon fontos szempont volt számára,
hogy a vele szemben támasztott elvárásoknak
megfeleljen, és a legközvetlenebb partnerekkel,
azaz a pedagógus kollégákkal, a tanulókkal, a
szülőkkel bizalmi kapcsolatot ápoljon.

Az igényes pedagógiai, szakmai munkája
mellett folyamatosan képezte magát: szakvizs-
gázott pedagógus a nem szakrendszerű oktatás
feladatainak ellátásában, közoktatási vezető,

majd 2017-ben matematika műveltségi terüle-
ten újabb szakképzettséget szerzett.

Napi munkája során törekszik a hatékony
kommunikációs lehetőségek kihasználására, az
együttműködés kezdeményezésére, a motivációs
technikák alkalmazására. Iskolánk rendezvényei-
nek aktív tagja, céltudatos, precíz munkájával, sike-
res pályázatok írásával támogatja az intézmény
még sikeresebbé válását. Már intézményvezető-
helyettesként is megtanulta a dinamikus és
koncentrált feladatvégzést, összehangolta és
irányította a nevelőtestület tevékenységét, szemé-
lyes példaadással irányt mutatott kollégái számára.

Példaértékű szakmai, közösségi és emberi
magatartása a biztosíték arra, hogy az intéz-
mény első számú vezetőjeként sikeresen fogja
betölteni új munkakörét, melyhez sok sikert,
szép eredményeket és jó egészséget kíván a

Szigethalmi Széchenyi István
Általános Iskola nevelőtestülete

Látható(sági) 
Angyalok Szigethalmon

A z ünnepek idején megszoktuk, hogy
angyalok járják a világot, és megajándé-
koznak mindenkit.

A mi láthatósági mellényes angyalaink
azonban egész évben vigyáznak ránk. Ők azok,
akik a Szigethalmi Széchenyi István Általános
Iskola előtti veszélyes átkelő pontoknál óvják
gyermekeinket. Eshet hó, szakadhat eső, fújhat
orkán erejű szél, ők ott állnak a vártán, és féltő
gondoskodással segítik át a legkisebbektől a
legnagyobbakig a nebulóinkat az úttesten.
Martonosi Viktor, Sallai Zsigmond, Bogyáné Bíró
Zsuzsanna és Mikoleczky Attila polgárőrök nap-
nap után végzik ezt a nemes és magasztos
segítséget, amit nem győzünk, és méltón nem
is tudunk igazán megköszönni nekik. 

Az ilyen munka, segítség, ajándék ellenér-
tékben nem kifejezhető, mégis nagy-nagy hálá-
val gondolunk rájuk ezért. Köszönjük nekik
mindannyian!

Az iskola dolgozói

Kedves leendő első osztályosok!
Kedves Szülők!

Szeretettel várunk minden nagycsoportos óvodást és szüleiket a
Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskolába 

(Szigethalom, Thököly u. 37.)
a beiratkozást megelőző programjainkra:

Iskolába hívogatók: 2020. március 18. (szerda) 17 00 óra
Programok: interaktív játékok, kézműves foglalkozások, játszóház

2020. március 30.  (hétfő) 17 00 óra
Program: játékos sportfoglalkozások

18 00 órától szülőknek beszélgetőkör meghívott vendégekkel,
gyermekeknek filmvetítés 

Szülői Fórum: 2020. március 18. (szerda) 18 00 óra
gyermekeknek filmvetítés

Nyílt órák szülők számára: 2020. március 23. (hétfő) 8 00-10 45 óra 

GÁLA  műsor a Széchenyi napok keretében: 
2020. április 3. (péntek) 17 00 óra

Tavaszváró játékos akadályverseny: 
2020. április 6. (hétfő) 9 00 óra

Szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket rendezvényeinkre!

Elérhetőségeink:
Telefon:06-24/400-621

E-mail: szhszechenyi@szechenyi-szhalom.sulinet.hu
Honlap: https://www.szechenyi-iskola.hu

Facebook: Szigethalmi Szechenyi István Általános Iskola

Igazgatóság

SZENT ISTVÁN – KEDVCSINÁLÓ
Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!

A Szigethalmi Szent István Általános Iskola szeretettel várja tanulói
sorába azokat a kislányokat és kisfiúkat, akik a 2020/21-es tanévben
kezdik meg tanulmányaikat. 
• Az óvodákban játékos foglalkozások nagycsoportosoknak

2020. február hónapban
• Iskolánk vezetői és tanítói kötetlen beszélgetésre várják a szülőket

minden óvodában
- február 05. 1600 – 1700

- február 12. 1600 – 1700

- február 19. 1600 – 1700

- február 26. 1600 – 1700

- március 04. 1600 – 1700

• Iskolánkban nyílt nap szülők és gyerekek számára 
2020. április 1. 900 – 1145

• Húsvéti játszóház a gyereknek  2020. április 7. 1600 – 1700

• Szülői fórum 2020. április 7. 1600 – 1700

Ha Önök szeretnének megismerkedni az iskolánkban folyó munkával,
kíváncsiak az itt tanító pedagógusokra, az elsős tanító nénikre ☺,
látogassanak el hozzánk gyermekeikkel együtt!

Az iskolai foglalkozások helye: 
Szigethalmi Szent István Általános Iskola
2315 Szigethalom, József Attila utca 47.

Telefon: 24/ 402-861. E-mail: iskola@sztistvan-szhalom.sulinet.hu 

További információk: a Szent István Általános Iskola honlapján:
www.szentistvan.shp.hu, ahonnan tájékozódhat a beiratkozáshoz
szükséges dokumentumokról és a szükséges nyomtatványok is letölt-
hetők valamint kövesse iskolánk facebook oldalát.
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Jótékonysági fociparádé Szigetszentmiklóson

Immáron 7. alkalommal rendezik meg a női
és férfi Futsal focifesztivált, tudtuk meg
Nagy Anettől az Andonik Kft. ügyvezetőjé-

től, egykori válogatott labdarúgótól. 
Öt éven keresztül Kiskunfélegyháza adott

otthont e nagyszabású rendezvénynek. Az
utóbbi két évben Szigetszentmiklós városa
biztosította a fesztivál helyszínét a sportcsar-
nokban. 

A két napos rendezvényen számos női és
férfi csapat méretette meg magát színvonalas
játékkal. Most első alkalommal nyilvánították
a fociparádét jótékonysági gálává. 

Nagy megtiszteltetésünkre Bőhm-Szatmári
család jóvoltából intézményünk lett a kiválasz-
tott kedvezményezett. A család gyermeke
Edgár halmozottan sérült fiatalember, aki
minden napos ellátással veszi igénybe szolgál-
tatásunkat. 

A két napos fesztiválon egy-egy gálamecs-
cset tartottak, amelyen ellátottainkkal képvi-
seltük intézményünket. Hangulati felelősként
köszönthettük Haddad Henriket is (Rickyt) aki
az esemény szervezőjeként, ceremóniameste-
reként állt helyt, dalaival szórakoztatta közön-
ségét. Szombaton a média válogatott a
polgármesterekkel játszott, mely csapatot

városunk polgármestere Fáki László is erősí-
tett. Vasárnap a helyi önkormányzat és polgár-
mesterük játszott küzdelmes meccset a média
válogatottal. Fantasztikus hangulattal és játék-
kal örvendeztették meg ellátottainkat és
hozzátartozóikat. 

Hozzánk való jóságukat általunk készített
apró ajándékokkal köszöntük meg.

Köszönettel
SZENI vezetősége, 

dolgozói, ellátottai  és szülői közössége

Volt mit mondaniuk

ASzigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény amerikai mintára
nagyon kedves projektbe vágott bele. Megkérték az ott élőket,
hogy táblák segítségével a Facebookon mondják el, mit üzennek

a fiataloknak. Az esemény a vártnál nagyobb hatást ért el. 
„Az elmúlt héten hihetetlenül sok szeretetet, figyelmet kaptunk! Még

mi sem fogtuk fel teljesen, hogy valóban ennyi ember felfigyelt ránk.
Időseink üzenete több mint 2millió emberhez jutott el pár nap alatt, csak
a saját bejegyzésünk által. Járt nálunk a TV2, az RTL, írt rólunk a Ripost,
a Magyar Nemzet, a Szeretlek Magyarország, az Index, a 168 óra, a Lokàl,

a HVG, az NLC és még számtalan hírportál. Szavakban nem tudjuk kife-
jezni, hogy ez milyen sokat jelentett lakóinknak. Köszönjük szépen
mindenkinek a kedves szavakat, üzeneteket, igyekeztünk mindent felol-
vasni és átadni nekik. Köszönjük az ötlet hazai kivitelezését Sándor Anikó-
nak, Boldisné Gerbár Juditnak és Kántorné Őri Krisztinának, az intézmény
vezetőségének a támogatást.

Kommentként még annyit: ez is egy lehetőség volt, hogy az időseket
és a fiatalokat összekapcsoljuk, összehozzuk. Szerettük volna felhívni
rájuk a figyelmet, véleményünk szerint ez sikerült országosan is.”
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Könyvtári programok
1-én, 10 órakor: 

4-én, 16.45-kor: 
4-én, 17-kor:
7-én, 10 órakor: 

11-én, 16.45-kor: 
14-én, 10 órakor: 

18-án, 16.45-kor: 
18-án, 17-kor: 
21-én, 10 órakor: 

24-én, 14 órától 
25-én, 16.45-kor: 
28-án, 10 órakor: 

Mesekuckó 
(főszerepben: a medve)
AA Klub 
Ezo Klub
Kisbogár Baba-mama 
zenés foglalkozás
AA Klub
Kisbogár Baba-mama 
zenés foglalkozás
AA Klub
Ezo Klub
Kisbogár Baba-mama 
zenés foglalkozás
Városi Szavalóverseny
AA Klub
Kisbogár Baba-mama
zenés foglalkozás

Kiállítás: 
Borsody Zoltán hadtörténeti és közlekedés-
technikai makettkiállítása február 4-től
március 3-ig tekinthető meg a könyvtár nyit-
vatartási idejében.

Előzetes a márciusi programokból:
március 2-án, hétfőn 14 órától: Városi Szép-
olvasó Verseny március 7-én, szombaton
10 órakor: Mesekuckó (Ébresszük együtt a
természetet!)

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 30 éve! 

www.megoldasszerviz.hu

Szigetszentmiklós, Tököli u. 33. – Bajcsy-Zs. u. sarok. Telefon: 06-24/441-725
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Van segítség a végrehajtói spirálban?

Jól megy a vállalkozás, megvan minden:
nyaralás, autó, átlagnál valamivel jobb élet-
színvonal, majd egyik napról a másikra

minden összedől. Az üzlettárs becsapott, a
vállalkozás tönkremegy, a házasság sem bírja
ki, már nem tudom fizetni a háztörlesztőt sem,
vagy elég egy baleset, betegség, devizaárfo-
lyam-emelkedés, esetleg munkahely elvesztése.
A végeredmény ugyanez! 

Ismerős? 
Jön a végrehajtás! Mit mondanak majd a

barátok, szomszédok? Jó megoldásnak tűnik,
hogy nem veszem át a levelet, akkor úgy sem
tudnak mit csinálni… sajnos nem így van.

Nem érdemes homokba dugni a fejünket.
A kétszer át nem vett levél kézbesítettnek
minősül. Az értékbecslés, árverés akkor is
megtörténik, ha az adós nem járul hozzá. Árve-
résen megvették a házat, majd jön a kilakolta-
tási moratórium vége, amikor megjelenik a

végrehajtó két rendőr kíséretében és menni kell,
hátra hagyni egy élet munkáját, és nem tudni,
hogy mit hoz a holnap.

De ha kézbe vesszük az ügyeket, akkor
van megoldás!

A végrehajtás bármely szakaszában lehet
segítséget kérni. Viszont a hideg fej és a mérle-
gelés elengedhetetlen.

Egy példa: van egy 20 milliós tartozás. Árve-
résen 13M-ért megveszik a házat. A maradék
7M tartozás tovább kamatozik, és akár örök-
lődhet is. Ha ugyan ezt a házat értékesítik még
a végrehajtási idő lejárata előtt piaci áron, 20M
fölött, akkor a teljes tartozást ki lehet egyenlí-
teni. Nem mindegy, hogy tartozással vagy a
nélkül kell továbblépni.

Ne féljen szakszerű segítséget kérni!
Bővebb információ a +3630/178-3987 -es

telefonszámon.
(X)

Tisztelt szigethalmi lakosok!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy
az ”Aries” Nonprofit Kft. Kommunális egy -
sége 2020 februárjában a szelektív hulladék
begyűjtését az alábbiak szerint ütemezi.

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

7. hét február 10. - 14.
9. hét február 24 – 28.
11. hét március 9 – 13.

Szelektíven gyűjtött papírhulladék
elszállítása:

6. hét február 3 – 7.
10. hét március 2 – 6.

Polgármesteri Hivatal

Szigethalmi Híradó ingyenes önkormányzati havilap
Felelôs szerkesztô: Vásárhelyi Nagy Mária  

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: február 21. Megjelenés: március eleje.
Hirdetések megrendelése, befizetése: polgármesteri hivatal pénztára, Kossuth L. u. 10.

Fitt-Lesz Halom 2020. március 7. Széchenyi István
Általános Iskola. 2315 Szigethalom, Thököly út.
37. 8.30-18 óra. Sztárvendégünk: Tatarek Rezső 

Ironbox Max hatszoros best of prezenter


