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ingyenes havilap

Felhívás 
településtakarításra
„Ha mindenki tisztára seperné a maga por-
táját, az egész világ tiszta lenne.”

(Teréz anya)

Visszavonhatatlanul közeledik a tavasz.
Többet vagyunk a szabadban, élvez-
zük a jó időt. A város területét azon-

ban eddig soha nem látott mértékben öntötte
el a szemét.
A város lakóinak jogos elvárása a tiszta, ren-
dezett környezet, melyért kis odafigyeléssel
mindenki tehet.
Szigethalom Város Önkormányzata – a ta-
valyi évhez hasonlóan – „télkergető” vá-
rosi nagytakarítási akciót hirdet március
utolsó hétvégéjére (március 27 – 28 – 29).

Nem kell többet tennie senkinek, csak a saját
maga portája előtt és közvetlen környezeté-
ben összeszednie a szemetet, összegereb-
lyéznie a száraz faleveleket.

(folytatás a 3. oldalon)

Megszületett a döntés a Mű út – Gyári
út kereszteződés felüljárójáról.  Feb-
ruár 7-én, Budapesten a Közlekedési

Építmények Tervtanácsán a négy korábbi ta-
nulmányterv közül egyhangúan a szerviz
utakkal tervezett felüljárót fogadta el a szak-
mai tanács.

Első ütemben a meglévő körforgalom át-
alakítása, úgynevezett turbókörforgalom elké-

szítése történik, amelybe a Gyári út szintén
csatlakozni fog. Az állami beruházás előrelát-
hatólag 2022-ben kezdődik. Ha ez az ütem
megvalósul, akkor azután építhetik meg a 30
éve várt felüljárót. A további ütem megvalósí-
tásának ideje függ attól, hogy az állam mikorra
tud több milliárd forintot biztosítani a kivite-
lezéshez.

(folytatás a 2. oldalon)

Döntés a felüljáróról Élő tájékoztató

Tájékoztatjuk önöket, hogy március 26-án,
csütörtökön ismét élő beszámolót tart
Fáki László polgármester Facebookon a

testületi ülésen elhangzottakról, valamint
egyéb, a várost érintő problémákról. Kérdések
felvetésére is lesz alkalom, melyekre a lehető-
ségekhez mérten reagálni fog.
Időpontja: március 26. 18 óra.
A közvetítés követhető a Facebook Szigethal-
miak Közössége nevű csoportjában.

Szigethalom Város
Önkormányzat

Szigethalom Város Önkormányzatának nevében 
szeretettel köszöntjük a hölgyeket!
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Már véleményezhető a ciklusprogram

Szigethalom Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2020. január 28-án tartotta a
soron következő rendes ülését. Az ülésen

5 napirendi pontot tárgyaltak.
A polgármester köszöntötte a jelenlévőket,

és megállapította, hogy a testület 12 tagjából
mind a 12 fő jelen van.

Az első napirendi pontban Szigethalom Vá-
ros Önkormányzat Képviselő-testületének 2019-
2024. évi ciklusprogram tervezetét tárgyalta a
testület, amelyet 12 igen szavazattal elfogadott.
Emellett felkérték a pártok és társadalmi szer-
vezetek vezetőit és tagjait, hogy a ciklusprog-
ram tervezetét vitassák meg, és észrevételeiket
juttassák el a képviselő-testület részére. Döntés
született arról is, hogy a 2020. évi munkaterv
szerinti február 3-i közmeghallgatásra szintén
várják a ciklusprogrammal kapcsolatos javasla-
tokat. A ciklusprogram ter vezetét megjelentetik
a www.szigethalom.hu honlapon, és ott is fel-
kérik a lakosságot, hogy észrevételeiket juttas-
sák el a képviselő-testület részére.

A második napirendi pontban a Városi Sza-
badidőközpont intézményvezetői pályázatát
bírálta a képviselő-testület. A Városi Szabad-
időközpont igazgatói feladatainak ellátásával,
5 év határozott időre 2020. február 1. napjától
2025. január 31. napjáig Lang Mónika sziget-
halmi lakost bízták meg egyhangú szavazással
a képviselők.

A következőkben a Szigetszentmiklósi
Rendőrkapitányság kérelmét fogadták, egyúttal
jóváhagyták a 2019. évre nyújtott támogatásá-

ból keletkezett 60 112 Ft maradványösszeg
2020. évre történő átcsoportosítását.

A negyedik napirendi pont a szúnyoggyérí-
tésről szólt. A testület 12 igen szavazattal úgy
határozott, hogy a 2020. évi szúnyoggyérítést
a társulási megbízási szerződés keretén belül a
Ráckevei Kistérség csatlakozó önkormányzata-
ival együtt végezteti el.

Az ötödik pontban a képviselők egyhangú
szavazataival úgy döntöttek, hogy a Tököl és
Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Tár-
sulás Társulási Tanácsába a Társulási Megálla-
podás VIII/1. pontja alapján képviselőnek Fáki
László polgármestert, míg a felügyelő bizottság
tagjának Torzsás Szilvia pénzügyi irodavezető-
helyettest delegálja.

Ezután a polgármester mindenkinek meg-
köszönte a részvételt, és az ülést bezárta.

A következő bizottsági és képviselő-
testületi ülések az alábbi időpontokban
lesznek: 

- Humánpolitikai és Népjóléti Bizottsági
ülés: 2020. március 17.

- Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsági ülés:
2020. március 19.

- Képviselő-testületi ülés:  2020. már -
cius 24.

Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Szigethal-
mi Polgármesteri Hivatal díszterem. Az üléseket
élőben nézheti, illetve a későbbiekben is megte-
kintheti a www.onkormanyzati.tv honlapon.

Bemutatkoznak 
a képviselők

Tisztelt sziget-
halmi lakosok! Mol-
nár Sándor vagyok,
1970-ben Budapes-
ten születtem. 1987-
ben karosszérialaka-
tos szakmunkás bi-
zonyítványt a 208
Steinmetz Kapitány

Szakmunkás és Szakközépiskolában, ezt köve-
tően 2008-ban könnyű- és nehézgépkezelő
szakképesítést szereztem. Jó szervezőkészség,
döntési képesség, pontosság, felelősségvállalás,
megfelelő készség a munkafolyamatok irányí-
tására, a folyamatok tudatos megtervezése, te-
vékenységek összehangolása, csapatszellem, ki-
tűnő alkalmazkodási készség jellemez, és jó
kommunikációs képességgel rendelkezem.

Életvitelszerűen 2006 óta lakom Szigethal-
mon. Feleségemmel és lányommal 14 éve a Du-
na-parti játszótéri fagyizót üzemeltetjük.

2010-ben az a megtiszteltetés ért, hogy fel-
kértek a kulturális és sporttért felelős bizottság
külsős tagjának. Itt ismerkedtem meg köze-
lebbről a helyi politikával. Ezt követően 2014-
ben lettem a 7-es számú választókör választott
képviselője.

Itt tanultam meg, hogy az emberek prob-
lémáit nem az asztal mögül kell meghallgatni,
hanem a személyes kapcsolattartás, a problé-
mák megvitatása, majd orvoslása az itt élők-
nek nagyon fontos! 

Életem során gyűjtött tapasztalataimat,
személyes elhivatottságomból adódóan, sze-
retném a szűk és tágabb közösségek javára
fordítani.

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

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

Döntés a felüljáróról!
(folytatás az 1. oldalról)

A felüljáró elfogadásánál részt vett a Köz-
lekedési Építmények Tervtanácsán az Innovációs
és Technológiai Minisztérium képviselete, a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. képviselői,
a Magyar Közút NZrt. Pest megyei igazgatója,
Fáki László, Szigethalom polgármestere, a Pest

Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Köz-
lekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi
Osztályának képviselője, valamint Nagy János,
Szigetszentmiklós polgármestere.

forrás: 
Szigetszentmiklós város hivatalos oldala



32020. 3. szám

Szigethalmi Híradó ÖNKORMáNyZAT

Dátum Az adófizetés és bevallás jogcíme 

jan. 15. 
• az építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója kötelezettségében bekövetkezett változások
bejelentése
• 2019. év közben kezdő KATA adóalanyok II. félévi helyi iparűzési adójának befizetési határideje

márc.16. 
• az építményadó, magánszemélyek kommunális adója, telekadó és gépjárműadó I. félévi részletének
megfizetése
• iparűzési adóban az I. félévi adóelőleg megfizetése, KATA első részletének megfizetése

márc. 31. • a 2019. évi talajterhelési díj bevallásának benyújtása és megfizetése
máj. 31. • a 2019. évi helyi iparűzési adó bevallása és megfizetése

szept. 15. 
• az építményadó, magánszemélyek kommunális adója, telekadó és gépjárműadó II. félévi részletének
megfizetése
• iparűzési adóban adóelőleg megfizetése, KATA második részletének megfizetése

dec. 20. • iparűzési adó: adóelőleg kiegészítése a várható éves fizetendő adó összegére
• ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó bevallásának határideje a tevékenység befejezése napját követő
hónap 15. napja.
• idegenforgalmi adóbefizetése a beszedést követő hó 15. napjáig
• pálinkafőzéscéljára kialakított desztillálóberendezés bejelentése a tulajdonszerzést követő 15 napon belül
• adókötelezettséggel kapcsolatos változások bejelentése (adótárgy megszerzése, elidegenítése, vagyoni értékű
jog megszerzése, vállalkozás indítása, megszüntetése, személyi adatokban történt változás (névváltozás,
lakcímváltozás), és minden olyan körülmény, amely az adózásra kihat) a változás időpontjától számított 15 napon
belül

Felhívjuk a tisztelt szigethalmi lakosság figyelmét, hogy helyi adók
vonatkozásában (kommunális adó, gépjárműadó, építmény-adó, teleka-
dó, iparűzési adó, talajterhelési díj) a fenti táblázat tartalmazza a 2020.
évre esedékes befizetési és bevallási határidőket.

Kérjük kötelezettségüknek a megadott határidőn belül szíveskedjenek
eleget tenni. Amennyiben kérdése van, ügyfélfogadási időben forduljon
az adóiroda munkatársaihoz.
Ügyfélfogadás ideje: H: 8-12; 13-18 óra, Sz: 8-12; 13-16 óra, P: 8-11.30 óra 

Adóiroda elérhetősége:
06 24-403-657/129 építmény, telek, talajterhelési díj
06-24-403-657/115 idegenforgalmi adó
06-24-403-657/136 kommunális adó
06-24-403-657/133 gépjármű-adó, helyi jövedéki adó
06-24-403-657/116 iparűzési adó

Köszönettel: 
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

2020. évi adónaptár

Hulladék szállítás rendje
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy az „Aries” Nonprofit

Kft. Kommunális egysége 2020. márciusában a szelektív hulladék
begyűjtését az alábbiak szerint ütemezi.
Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet és HDPE) és fém (üdítő és sörös do-
boz) elszállítása:

11. hét március 9 – 13.
13. hét március 23 – 27.
15. hét április 6 – 10.

2020. április 10. (péntek) munkaszüneti nap, azonban a hulladék el-
szállításának rendjében nem lesz változás.
Szelektíven gyűjtött papírhulladék elszállítása:

10. hét március 2 – 6.
14. hét március 30 – április 3.

Zöldhulladék begyűjtése:
Március 27-én, pénteken 14:00-17:00 óra között a Rákóczi u. 147. sz.
alatt található Egyesített Népjóléti Intézménynél (egykori laktanya te-
rületén) kihelyezett konténerekben vagy hulladékgyűjtő célgépekben
díjmentesen elhelyezhető. A szolgáltatás igénybevételére csak szi-
gethalmi lakosok jogosultak, ezért lakcímkártyáját kérni fogják.

Polgármesteri Hivatal

Felhívás településtakarításra
(folytatás az 1. oldalról)

Az ”Aries” Kft. ebben az évben is külön erre az alkalomra biz-
tosított színes zsákokat. Ezekbe kérjük gyűjteni a szemetet és, le-
hetőség szerint azt utcánként egy helyre lerakni. Az akciót követő
napokban az önkormányzat dolgozói szedik össze és szállítják el a
zsákokat, amelyek a polgármesteri hivatalban személyesen vagy
a titkarsag@szigethalom.hu címen (A levélben nevet, címet és el-
érhetőséget kérünk feltüntetni!), valamint önkormányzati képvi-
selőknél igényelhetők.

Minden igénylőnek csak egy zsákot tudunk biztosítani, melyet –
kisebb mennyiség esetén – természetesen több ingatlantulajdonos
is használhat. Nyomatékosan kérjük, hogy csak az utcán össze-
gyűjtött hulladék kerüljön a zsákba!

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

Ne várjon másra! Tegyen ön is a tiszta, rendezett Sziget-
halomért!

Szigethalom Város 
Önkormányzata
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Közmeghallgatás 
személyesen és online

Aképviselő-testület az idei közmeghallga-
tást február 3-ára hirdette meg, amelyen
bemutattuk a 2019-2024 ciklus program-

ját. A közmeghallgatáson mintegy 15-20 fő vett
rész személyesen, azonban az internetes élő
közvetítésnek köszönhetően több mint 100-an
követték élő adásban a Facebookon. 

Fáki László polgármester beszámolt a 2019
évben elvégzett fejlesztésekről, melyek között
felsorolta a közvilágítás teljes körű korszerűsí-
tését, a tavalyi útépítéseket (Kolozsvári, Dobó
Katica, Erdő), a könyvtár építési beruházását.
Említést tett arról is, hogy a kormánynak be-
nyújtott hitelkérelmet tavaly elutasították.

Ezután egy hosszabb lélegzetvételű előadást
következett, melyben részletesen ismertette a
2019-2024-re vonatkozó ciklus programját. Há-
rom nagy témakörre bontható a program: a helyi
gazdaság fejlesztése, önkormányzati szolgálta-
tások, társadalmi kapcsolatok, tájékoztatás. 

Ebben a ciklusban is tovább kell lépnünk –
hangsúlyozta Fáki László – a gazdasági és ipari,
valamint gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató
övezetek fejlesztésében. Az önkormányzatnak
saját forrásaival is részt kell vennie a területek
folyamatos átminősítésében, és ösztönöznie kell
a telektulajdonosokat is erre. Az ösztönzést
adókkal és együttműködéssel kell erősíteni. A
területek átminősítése után meg kell oldani az
utak kialakítását és a közművesítést. A területre
minél több olyan vállalkozást kell vonzani, ami
a legnagyobb hozzáadott értékkel és a legfej-
lettebb technológiával dolgozik. 

Az infrastruktúra-fejlesztéssel kapcsolatban
az utak folyamatos felújítása kiemelt célként je-
lenik meg, azzal, hogy minden pályázati lehető-
séget kihasználunk a jelenlegi állapotok javítása
érdekében. 

További elképzelés a Mű úti, a Széchenyi ut-
cai, a Szabadság utcai, a Homok utcai, valamint
Nefelejcs utcai járdák lehetőség szerinti meg-
építése a ciklus végéig. 

Majd a HÉV-átkelővel és a körforgalommal
kapcsolatos tervtanácsi tervek bemutatása kö-
vetkezett, melynek kivitelezése legjobb esetben
2022-ben indulhat.

A program ismertetése után lehetőség volt
személyesen, illetve az interneten keresztül kér-
dezni. Sok felvetést hallottunk, melyek megol-
dása együttműködést igényel a lakosság részé-
ről. Közlekedésbiztonság, szabadon kóborló
ebek, közvilágítás, parkolás, stb.

Az esemény teljes egészében visszanézhető
a http://onkormanyzati.tv/szigethalom/2020_
februar_03  linken, az interneten. A ciklusprogram
elolvasható a www.szigethalom.hu weboldalon.

Polgármesteri Hivatal

Defibrillátorok a városi bálból

Az idei városi bált január 25-én rendeztük
meg a Széchenyi István általános Isko-
lában. A jótékonysági esemény bevéte-

lét, 1 551 590 Ft-ot, a képviselő-testület döntése
alapján az önkormányzat automata defibrillá-
torokra fogja fordítani. 

A rendezvény megvalósításában a városi in-
tézmények mind részt vállaltak. A bálra érkező

közel 300 vendéget képviselők fogadták a be-
járatban. A polgármesteri hivatal munkatársai
a ruhatárat biztosították, Szigethalom Egyesített
Népjóléti Intézmény dolgozói pedig egész éjjel
a büfében várták a „szomjazókat”. A finom va-
csorát a Nebuló Közétkeztetési Intézmény ké-
szítette, és a Nobilis Gyermekjóléti és Családse-
gítő Szolgálat, valamint a VSZK munkatársai
szolgálták fel.

A közel 250 db tombolaajándék gyűjtését
és csomagolását a Városi Szabadidőközpont
végezte, az eszközök szállításáról az önkor-
mányzat karbantartási csoportja gondoskodott,

a helyszínek berendezését a Szent István álta-
lános Iskola és a Városi Szabadidőközpont in-
tézte. A dekorációról a Négyszínvirág Óvoda,
az asztalok megterítéséről a Nobilis Szivárvány
Bölcsőde gondoskodott. 

Tombolajegyeket a Négyszínvirág Óvoda
munkatársai árultak, a sorsolást a Városi Sza-
badidőközpont bonyolította. 

A biztonságos parkolást a Szigethalmi Pol-
gárőr Egyesület biztosította.

Az idei bálon Dj Pala zenéjére ropták a tán-
cos lábú vendégek.

A rendezvény utáni összepakolást a Négy-
színvirág Óvoda, a Hegedüs Géza Városi
Könyvtár és a Széchenyi István általános Iskola
vállalta.

Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki támo-
gatásával, munkájával, illetve részvételével se-
gítette a bál létrejöttét.

Városi Szabadidőközpont
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Házszámokról újra

Új házak sora épül a városban, ami na-
gyon jó dolog.  De amíg eleink egyik leg-
természetesebb – és elvárt – dolga volt,

hogy ha elkészült a ház, akkor járdát építettek,
és valamilyen formában jelezték a világnak,
otthonuk hányas számot visel az utcában.
Előbb-utóbb még névtábla, postaláda is kike-
rült a kapura, kerítésre.  Pedig akkor még nem
volt nagy lehetőség a válogatásra!

Ma már azt tapasztaljuk, hogy – tisztelet
a kivételnek – egyáltalán nem fontos, hogy
tudja a postás, a hatóság, hogy milyen utca,
hány szám alatt kell keresni valakit. Pedig
manapság ezerféle kivitelezésű számot, pos-
taládát lehet kapni, kezdve a fillérestől a mé-
regdrágáig, kielégítve a legkülönbözőbb igé-
nyeket.

Az újonnan építő és beköltöző lakók meg-
kapják a használatba vételi engedélyt egy ki-
vitelezési szint után, melynek előírásait a tör-
vény és az azoknak megfelelően megalkotott
Helyi Építési Szabályzat foglalja magába. Az
már nem kritérium, hogy a házszámot és nevet
kiírják, vagy postaládát helyezzenek ki. Beköl-
tözöm, aztán majd valamikor erre is sor kerül.

Pedig Szigethalom Város Önkormányzata
10/2014.(IX.02.) rendelete (egységes szerkezet-
ben a 14/2015.(V.26.) rendelettel) szól az utca-

név és városrésznév megállapításának, közin-
tézmény elnevezésének, valamint az utcanév,
házszámtábla és emléktábla elhelyezésének
rendjéről.

A házszámozásról a rendelet az alábbiak
szerint rendelkezik:

11/B. §15 A házszám-táblákat a lakóház,
az egyéb épület, az építési telek tulajdonosa
szerzi be. A házszám-táblával szemben támasz-
tott követelmény, hogy egyértelmű és jól olvas-
ható legyen.

12. § Az elhelyezett házszám-tábla meg-
rongálása, beszennyezése, olvashatatlanná té-
tele, szövegének megváltoztatása, engedély
nélküli eltávolítása tilos!

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

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

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

Dr. Schuller Gáborné
alpolgármester

Családi 
Disznóvágás 

Február második szombatján, immár 14.
alkalommal rendeztük meg a Családi
Disznóvágást. Az Összefogás Szigethalo-

mért Egyesület tagjai már hónapok óta lelke-
sen készültek az eseményre, hogy a fiatalok
megismerhessék, az idősebbek pedig felidéz-
hessék ezt a régi, vidéki hagyományt. 

A rendezvény előkészületei már pénteken
elkezdődtek, az egyik malacka már ekkor ál-
dozatul esett, hogy a szombati rendezvényre
kilátogatók ebédidőben a friss húsokból ké-
szült finomságokat kóstolhassák. Szombaton
reggel 6 órakor a szakácsok nekifogtak két
üstben a gyöngyöző orjaleves készítésének,
míg egy másik csapat a második malacért in-
dult. A délelőtt folyamán sült a hagymás vér,
a tepertő, a friss hurka, kolbász, valamint a pe-
csenye. A konyhában töltött káposztát készí-
tettek a lányok, asszonyok, s egész nap ingyen
meleg teát és zsíros kenyeret lehetett fogyasz-
tani. A kicsiket Mazsola és Tádé bábelőadás
várta a Csengettyű bábcsoport előadásában.
Sztrapkó Norbert képviselő szervezésében
csapatverseny is színesítette a programokat,
a jelentkezőknek kvíz kérdésekre kellett vála-
szolniuk, illetve ügyességi játékokban is részt
vehettek.

A napot színesítette az amatőr édes
aprósütemény-sütőverseny, melyre sok íny-
csiklandó nevezés érkezett. 

A büfében tombola jegyeket lehetett vá-
sárolni. A sorsolást mindenki izgatottan várta,
hisz a támogatók rengeteg felajánlást tettek.
Délután Szilágyi Erzsike, valamint Brüger Zoltán
és Donka György együttese szórakoztatták az
egybegyűlteket. A napot a versenyek ered-
ményhirdetése majd a tombolahúzás zárta.

Az Összefogás Szigethalomért Egyesület
ezúton szeretné megköszönni támogatóinak
hozzájárulását és minden segítőjének, fellépő-
jének, támogatójának áldozatos munkáját,
akik nélkül a rendezvény nem lett volna ilyen
sikeres. Ahogy mondani szokták: jövőre vele-
tek ugyanitt!

di

• Bóna Zoltán országgyűlési kép-
viselő. Elérhetőségei: Janzsó Zsu-
zsanna, kapcsolattartó.  Levelezési
cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kos-
suth Lajos utca 10. Telefon: 06/70
376-5956, E-mail: bona.zoltan@
parlament.hu, janzso. zsuzsanna
@fidesz.hu, www.bonazoltan.hu

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

• Dr. Schuller Gáborné (Összefo-
gás Szigethalomért Egyesület)
1. választókerület képviselője.
Telefon: 06/70-459-1664. E-mail:
dr.schuller.gaborne@szigethalom.hu.
16. (hétfő) 13-15 óra között. Hely-
színe: Polgármesteri Hivatal fszt.
26. szoba.

• Fabula Jánosné (Összefogás Szi-
gethalomért Egyesület) 2. vá-
lasztókerület képviselője. Tele-
fon: 06/70-334-8916. E-mail: fabula.
janosne@szigethalom.hu. Fogadó -
óra: előzetes e-mailben vagy tele-
fonon történő időpont-egyeztetés
alapján.

• Novákné Kiss Viktória (Össze-
fogás Szigethalomért Egyesü-
let) 3. választókerület képvise-
lője. Telefon: 06/70-585-6592. E-
mail: novakne.kissviktoria@gmail.
com. Fogadóóra: előzetes e-mail-
ben vagy telefonon történő idő-
pont-egyeztetés alapján.

• Blum Zoltán (Összefogás Szi-
gethalomért Egyesület) 4. vá-
lasztókerület képviselője. Tele-
fon: +36/30-688-1384. E-mail:
blum.zoltan@szigethalom.hu. Fo-
gadóóra: előzetes e-mailben vagy
telefonon történő időpont-egyez-
tetés alapján.

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

• Suhai-Réfi Tímea (Összefogás
Szigethalomért Egyesület) 6.
választókerület képviselője. Te-
lefon: +36/70-984-8827. E-mail:
suhai.refi.timea@szigethalom.hu.
23. (hétfő) 18:00-19:00 óra között
Helyszíne: Szép áBC presszója.

• Csurcsiáné Török Ilona (Összefo-
gás Szigethalomért Egyesület) 
7. választókerület képviselője. 
E-mail: torok.ica001@gmail.com. 23.
(hétfő) 18:00-19:00 óra között. Hely-
színe: Szép áBC presszója.

• Nagy Viktor (Összefogás Sziget-
halomért Egyesület) 8. választó-
kerület képviselője. Telefon:
06/30-934-0480. Fogadóóra: előze-
tes telefonon történő időpont-
egyeztetés alapján.

• Tóth József Fidesz-KDNP. Telefon:
06/20-947-5366. E-mail: tothjo-
zsef58@gmail.com. Fogadóóra: elő-
zetes e-mailben vagy telefonon tör-
ténő időpont-egyeztetés alapján. 

• Adorjánné Csapó Gyöngyi Fi-
desz-KDNP. Telefon: 06/70-331-
9904. E-mail: csapogyongyi@free-
mail.hu. Fogadóóra: előzetes e-ma-
ilben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.

• Molnár Sándor FIDESZ-KDNP. Te-
lefon: 06/30-952-3346. E-mail: mol-
nars@pr.hu. Fogadóóra: a lakossági
igények gyors és haladéktalan or-
voslásának elősegítése érdekében
előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.

Márciusi  fogadóórák
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Farsangi karnevál kicsiknek és nagyoknak

Az idei tanévben február 14-én tartottuk
iskolánk alsó tagozatos farsangi mulat-
ságát. A gyerekek izgatottan várták,

hogy megmutathassák egymásnak különféle öl-
tözetüket. Voltak, akik már reggel belebújtak
maskaráikba, ezzel mosolyt csaltak mindannyi-
unk arcára.

A 11 órakor kezdődő ünnepély megnyitója
után az osztályonkénti zenés, jelmezes felvonu-
lás következett. Ezután egyenként is bemutat-
koztak a különleges, vicces, aranyos és ijesztő
karakterek bőrébe bújt nebulók. Minden gyer-
mek egy-egy cukorkával lett gazdagabb, miköz-
ben lesétált a „képzeletbeli színpadról”.

Ezt követően zenés-táncos játékra invitáltuk
a diákokat, amely során bizonyíthatták ügyes-
ségüket, együttműködő képességüket, találé-
konyságukat. A jókedv tovább fokozása érdeké-
ben a vetélkedő után közös tánc következett,
melynek lebonyolításában nagy segítségünkre
volt néhány felső tagozatos diáklányunk. 

A közös karneválozás befejeztével mindenki
élményekkel tele, vidáman tért vissza a termé-

be, majd többen jelmezeikben indultak haza is.
Reméljük, jövőre is legalább ilyen hangulatban
űzhetjük majd el a telet!

Szabó- Bognár Orsolya
tanító néni

Még ki sem hűlt a
táncparkett a torna-
termünkben az al-

sós rendezvény után, amikor
a felsősök vették át a terepet
a színen. A „Valentin-Far-
sang” fantázia néven futó
programunk egyrészt a „kor
kívánalmainak” megfelelően
a szerelmesekhez, másrészt a
farsangi mulattsággal a telet
űzni kívánókhoz is szólt.

Előbbi ügyben mindenki
már hetekkel korábban bedobhatta kis üzenetét,
amelyet a rendezvényen, illetve az iskolai rádió-
ban továbbítottunk a címzetteknek. A délutáni
programban – az előzetesen megbeszélteknek

megfelelően – a szeretet színeként mindenkin
feltűnt a piros. Egy kis kiegészítőtől a teljes vö-
rös ruházatig előfordult mindenféle megoldás.

A télűző mulatságként mindenki beöltözhe-
tett jelmezbe is. Hogy a sikerünk teljes legyen két
órán keresztül szólt a zene, táncos vetélkedők

és játékos feladatok biztosították a kellő han-
goskodást, hogy elzavarjuk a rosszidőt. Ez olyan
jól sikerült, hogy hétvégére már egész tavaszias
időnk lett. Ez minden bizonnyal iskolánk lelkes
diákjainak köszönhető! A rendezvényünkön vic-
ces és divatos keretben profi fotósok örökítet-
ték meg a résztvevőket, amely alapján egyedi
díjakat osztottunk ki. Képeik megtekinthetők is-
kolánk Facebook oldalán is.

A felsős kollégák, a szülők és a diákönkor-
mányzat által lebonyolított színvonalas szóra-
kozás maradandó emlékkel a szívünkben bú-
csúztatta a telet!

Takács Róbert
DÖK segítő tanár

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) 1700 óra
Programok: interaktív játékok, kézműves foglalkozások, játszóház

2020. március 30. (hétfő) 1700 óra
Program: játékos sportfoglalkozások

18.00 órától szülőknek beszélgetőkör meghívott vendégekkel, gyermekeknek filmvetítés

Szülői Fórum: 2020. március 18. (szerda) 1800 óra gyermekeknek filmvetítés

Nyílt órák szülők számára: 2020. március 23.  VÁLTOZÁS!!! 
2020. március 26. (csütörtök) 800-1045 óra

GÁLA műsor a Széchenyi napok keretében: 2020. április 3. (péntek) 1700 óra
Tavaszváró játékos akadályverseny: 2020. április 6. (hétfő) 900 óra

Szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket rendezvényeinkre!

Elérhetőségeink: Tel.: 06-24/400-621; E-mail: szhszechenyi@szechenyi-szhalom.sulinet.hu; 
Honlap: https://www.szechenyi-iskola.hu; Facebook: Szigethalmi Szechenyi István általános Iskola

Igazgatóság

Rendelkező nyilatkozat
a befizetett adó 1%-áról

A kedvezményezett adószáma:
18660544-1-13

A kedvezményezett neve: 
Szigethalmi Gyermekek Mosolyáért

Alapítvány

A Szigethalmi Széchenyi István Álta-
lános Iskola tanulói nevében megkö-
szönjük, hogy eddig is támogatta az adó-
ja 1%-nak felajánlásával alapítványunkat.
Tisztelettel kérjük Önt és kedves család-
ját, baráti körét, hogy – amennyiben úgy
döntenek – legyenek szívesek idén is tá-
mogatni alapítványunkat.
Nagyon szépen köszönjük.

Bakos Gézáné
kuratórium elnöke
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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: szigethalmi-
hirado@gmail.com (a hirdetési összeg be-
fizetése után!)
(A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen
megjelenését. A szerkesztô a cikkeket  rö-
vidítheti, szerkesztheti úgy, hogy azok tar-
talma ne változzon.)

Következő lapzárta: március 20.
Megjelenés: április eleje.

Hirdetések megrendelése, befizetése: polgár-
mesteri hivatal pénztára, Kossuth L. u. 10.

Kitűnő tanulók
1.a Kiss Viktória Vanessza
1.c Eckl Léna
1.c Gajdos Lilla
1.c Rudner Kende István
1.c Sallai Flóra Tünde
1.c Varga Dorka
2.a Kurilla Kerecsen Sólyom
2.b Deák ármin
2.c Debreceni Dorka
2.c Házi Violetta
2.c Odrobina Panka
3.a Mitiner Dominik
3.a Sütt Nóra
3.b Csermely Mihály
3.b Zambelisz Fruzsina
4.a Bakos Bence Zsigmond
4.a Miklós Tamara
4.a Mociar Noémi
4.a Szlovicsák Levente
4.b Paragh-Varga Bíborka
4.b Varga Tétény György
4.c Jakab Lili
4.c Kellner Viktória
4.c Nagy Nimród
4.c Nyeste Laura
4.c Ribárszki Nadin Lina
4.c Rudner Levente
5.a Pál Gergely János
5.a Regős Szabolcs
7.a Mars Anna Luca
8.a Kökény Alexandra
8.a Tulipán Laura
8.a Tulipán Szabina
8.b Nyutali Csaba

Jeles tanulók Jeles tanulók Jeles tanulók
1.a Csapó-Illés Viktória Dominika
1.a Kovalcsik Gergő
1.a Pinczel Csenge
1.b Fehér Andzseló Brendon
1.b Kiss Lilien
1.b Lengyel Gergely
1.b Muzsalyi Lili Mimi
1.b Szoboszlai Bálint Vencel
1.c Erdei Péter Nimród
1.c Kiss Gergely Balázs
1.c Pántya Krisztián Noel
2.a Almási-Wittig Kornél
2.a Burom Bence
2.a Fazekas Dominik ákos
2.a Goldschmied Annabella
2.a Humicskó Gábor
2.a Miklós Annabella
2.a Oláh Zsófia Nóra
2.a Rózsás Máté

2.a Szabó Barnabás
2.b Horváth Patrik
2.b Rózsa Géza Márk
2.b Potocki Kornél
2.c Kellner Bori
2.c Rippel Krisztofer Herkules
2.c Schuck Panna Zsófia
2.c Takács Mia Laura
3.a Buzás Boglárka Lilla
3.a Farkas Mila
3.a Somogyi Anna Szabrina
3.b Balázs Anita
3.b Benkő Bence
3.b Hámori Hajnalka
3.b Iszák Jázmin
3.b Zsiga Tibor
4.a Jány ádám
4.a Noszky Alexandra Ibolya
4.a Sándor Hanna

4.a Végh ádám András
4.b Nagy Benett Gábor
4.b Zentai Benjamin
4.c Gyüre Boglárka
5.b Nyolcas ákos
6.a Dalmadi Bíbor Gabriella
6.a Eperjesi Viktória
6.a Szabó Amina Gréta
6.b Miklós Tímea
6.b Pethő Réka
7.b Zentai Dániel
7.c Debreceni Dominika
7.c Mizsei Boglárka
7.d Farkas Anita Cintia
7.d Kassai Milán Donát
7.d Polgár Bianka
8.b Sipos Dorina Réka

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola 2019-2020. 1. félév 
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2-án, hétfőn, 14 órakor  Városi Szépolvasó
Verseny
3-án, kedden 16.45-kor: AA Klub
3-án, kedden 17-kor: Ezo Klub
3-ig, keddig Borsody Zoltán hadtörténeti és
közlekedéstechnikai kiállítása
5-én, csütörtökön 17.30-kor: Takács 
Róbert „Elfelejtett nők a magyar 
történelemből” c. előadása
6-án, pénteken 10 órakor: Kisbogár Baba-ma-
ma zenés foglalkozás
7-én, szombaton 9.30-kor: Numicon: tehetség-
gondozás a matematika-logika területén óvo-
dás korú gyermekek számára
7-én, szombaton 10 órakor: Mesekuckó:
Ébresszük együtt a természetet! 
10-én, kedden 16.45-kor: AA Klub

13-án, pénteken 10 órakor: Kisbogár Baba-ma-
ma zenés foglalkozás
14-én, szombaton 9.30-kor: Numicon: tehet-
séggondozás a matematika-logika területén
óvodás korú gyermekek számára
17-én, kedden 16.45-kor: AA Klub
17-én, kedden 17-kor: Ezo Klub
20-án, pénteken 10 órakor: Kisbogár Baba-ma-
ma zenés foglalkozás
21-én, szombaton 9.30-kor: Numicon: tehet-
séggondozás a matematika-logika területén
óvodás korú gyermekek számára
21-én, szombaton 10 órakor:  Bogya 
Rózsa és Weisz Panni „A tű fokán is túl,
ecsettel” c. kiállításának megnyitója. 
(A kiállítás megtekinthető április közepéig a
könyvár nyitvatartási idejében és a könyvtáron
belül változó helyszínen.)

24-én, kedden 16.45-kor: AA Klub
27-én, pénteken 10 órakor: Kisbogár Baba-ma-
ma zenés foglalkozás
28-án, szombaton 9.30-kor: Numicon: tehet-
séggondozás a matematika-logika területén
óvodás korú gyermekek számára
2020. március 31-én, kedden 16.45-kor: AA
Klub
2020. március 31-én, kedden 17-kor: Ezo Klub
2020-ban is várjuk és köszönettel fogadjuk
minden kultúrát szerető kedves ismerősünk adó
1%-os felajánlását! Adószámunk: 16795028-1-13
áPRILISI ELőZETES
Április 4-én, szombaton 16 órától : Kene-
sei-Holics Réka (vers) és Hujber Tibor (gi-
tár) főszereplésével ünnepi műsor a Köl-
tészet Napja tiszteletére a könyvtár ren-
dezvénytermében.

Március 15-ei ünnepünk óvodás szemmel

Az óvodai nevelés országos alapprogram-
jában megfogalmazott törvényi változá-
sok egyértelműen kimondják, hogy az

óvodában nagy hangsúlyt kell fektetni a gyer-
mekek hazafias nevelésére. Ez így talán eltúl-
zottnak hangzik, ha nem ismerjük, hogy mi is
rejtőzik a törvénybe iktatott szavak mögött.

Sok szülő jogosan kérdezhetné, hogy mi ér-
telme van nemzeti ünnepeink megünneplésé-
nek az óvodában. A gyerekek nem értik, nem
tudják felfogni, akkor miért emlékezünk meg
március 15-éről? Van-e így értelme óvodás kor-
ban felébreszteni a nemzeti öntudatot? Ezek a
komoly szavak és kifejezések a gyermekek óvo-
dai életében belesimulnak abba a környezetbe,
amely lehetővé teszi a számukra addig ismeret-
len, új információk befogadását. Ez a környezet
pedig nem más, mint a varázslatos játék. Egy új
téma megismertetésénél, információ együttes
átadásánál meghatározó szerepet tölt be a kör-
nyezet, a választott tevékenységek, játékok so-
rozata, a használt módszer- és eszköztár. Már
bölcs elődeink is megmondták, hogy a gyer-
mekekkel mindent meg lehet ismertetni, de
csak is a maguk értelmi befogadási szintjén. Az
óvodás korú korosztálynak ebből a fontos ün-
nepből nem a véres ütközetekről, csatákról kell
mesélnünk, hanem az itt élő emberekről, az ér-
zéseikről. Arról, hogy nem nyugodtak bele abba,
hogy igazságtalanul bántak velük, s ez ellen haj-
landók voltak valamit tenni is. Kiállni azért, ami
sok ember számára fontos, megválogatni ehhez
a szavakat, eszközöket, nem könnyű feladat.
Még akkor is, ha az elgondolás nem minden-
kinél vált ki lelkesedést. Szükséges hozzá nagy
adag bátorság, hogy az első nehézségek után
ne adjuk fel, hanem küzdjünk az igazunkért.

Kitartóan! A kicsik pont ilyen dolgokkal szem-
besülnek az életben is, hisz az őket körülvevő
világ sokszor elég félelmetes arcát mutatja fe-
léjük. Bátran megvédeni az igazukat úgy, hogy
eközben ne tiporjanak el másokat, bizony bá-
torságot kíván a mai kor fiataljaitól is! Valamit
kitalálni, megszervezni, elkészíteni, az elejétől a
végéig véghezvinni nem kis kihívás egyetlen kor
gyermekének sem.

Az óvodai foglalkozások korszerű tanulási
stratégiái a kooperatív technika, valamint a pro-
jekt módszer erre készíti fel az óvodásokat.
Gondolkodj, ötletelj, szervezz, alkoss nyugod-
tan! Én itt leszek, ha szükséged lenne rám. Meg-
segítelek, hogy bátran tovább tudj menni az
utadon, hogy elérd az általad kitalált és hőn áhí-
tott célt! Eközben láthatatlanul fejlődnek értelmi,
testi és szociális készségei, köztük a nemzeti ön-
tudata és az erkölcsi értékrendszere is. Intézmé-
nyünkben egyre többször szervezünk már óvo-
dai szintű projekteket, melyben az adott ovi
minden csoportja részt vesz. Ilyenkor egy pro-
jektterv készül, melyet minden csoport a maga
képére formál, kiegészíti azt tevékenységekkel,
különböző műveltségi tartalmakkal, mégis a cél
és az eredmény ugyanaz: nemzeti öntudatára

ébredő, vagy abban egyre jobban megerősödő
gyermekek, akik szívük mélyén érzik a magyar
nemzethez fűződő gyökereiket, mely alapot
biztosít identitástudatuk fejlődéséhez. Ha az
egészet a játék oldaláról tekintjük, akkor ez a
hazafias nevelés már nem is hangzik annyira
idegenül, mert bebizonyosodik, hogy eddig is
jelen volt ez gyermekeink életében, jobb eset-
ben már a családi nevelés keretein belül. Bizo-
nyára mindenki ültette már térdére e jeles na-
pon gyermekét, höcögtette, lovagoltatta, kerül-
tek ki már gyermeki kezek alól szépséges
csákók és zászlók, melyek talán ünnepi helyszí-
neket díszítettek. Sok-sok énekünk-versikénk
szól ebben a témában, melyet – ha sikerül a
gyermekeinket érzelmileg megérintenünk a té-
mával – úgy szívnak magukba, mint a szivacs
a nedvességet. Mint minden, ez is csak tálalás
kérdése. Ha felfedezésekre váró, nyitott szívű,
nyiladozó értelmű és mindenre kíváncsi gyer-
mekeink érzelmét meg tudjuk ragadni a téma
feldolgozásának választott technikáival, tevé-
kenységeivel, akkor óvodásaink részéről az ak-
tivitás előre borítékolható.

Egy aktív gyermek személyisége minden
rezdülésével vesz részt a felkínált tevékenysé-
gekben. Az így megszerzett információk mé-
lyen, élményalapon rögzülnek, a vele együtt
megszülető érzelmek pedig szinte beleégnek a
gyermeki lélekbe, formálva annak minden egyes
részletét, beleértve a nemzeti öntudatot is. Ta-
nulunk? Nemzeti ünnepünket ünnepeljük? Mi-
csoda súlyos szavak! Nem, mi csak játszunk,
megéljük a mindennapjainkat, és jól érezzük
magunkat.

Soósné Balogh Judit
óvodapedagógus

Könyvtári programok 
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Szigethalom is
gazdagodott egy
kupakgyűjtővel,

melyet a Dísztéren ál-
lított fel a Szigethalmi
KDNP. A gyűjtő most
Zsejke és Barni család-
jának lett felajánlva,
esélyt adva nekik egy
élhetőbb életre. Az ik-
rek egy ritka, geneti-
kailag örökletes be-
tegségben szenvednek, NCL1, mely az agyat támadva sorvadást okoz. 
Nincs terápia, nincs gyógymód, nincs esélyük!
A szülők mindent elkövetnek állapotuk romlásának lassítására, ehhez
költséges tornákra, fejlesztésekre, segédeszközökre, akadálymentes für-
dőszobára van szükségük. 

Adományvonal: Pálfi-Kelemen Szilvia
11600006-00000000-85584059
Közlemény: NCL1 Twins adomány
Bízunk benne, hogy kezdeményezésünket mások is követik, és méltán
hirdetik, hogy mennyi szeretet, gondoskodás, segíteni akarás van az itt
élőkben.
Közelebbi gyűjtőhelyek listája:
- Pálfi Autó Járműjavító Bt. – Szigetszentmiklós, Felsőtag utca 4.
- PMPSZ Szigetszentmiklósi Pedagógiai Szakszolgálat – Szigetszentmik-

lós, Kálvin tér 4/b, József A. tér 3.
- Szigethalom, Piros Óvoda – Szigethalom, Kolozsvári utca 14.
- Táplálék Allergiások boltja – Szigetszentmiklós, Gyártelep Lordok Háza
- Tököli Védőnői Szolgálat – Tököl Iskola utca

Tóth József
KDNP elnök
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Neked egy apró kupak,
nekik óriási segítség!
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A dunaharaszti székhelyű, acélipari termékek nagykereskedelmével foglalkozó, 

25 éves stabil múlttal rendelkező 

Kft.
munkatársat keres 

raktáros
pozícióba, három műszakos munkarendbe.

Feladatok: 
•  beérkező áruk mennyiségi és minőségi átvétele 
•  vevői megrendelések szállításra történő 

előkészítése
•  készlet-ellenőrzésben való részvétel
•  raktári rend fenntartása

az álláshoz tartozó elvárások:
•  megbízhatóság, pontosság
•  magabiztos, határozott fellépés
•  precizitás, talpraesettség
•  önálló, felelősségteljes munkavégzés

amit kínálunk:
•  versenyképes bérezés
•  cafetéria
•  stabil vállalati háttér hosszú távú 

munkalehetőséggel
•  nehézgépkezelői jogosítvány megszerzésének 

lehetősége

kezdők jelentkezését is várjuk, az állás betöltése
nem igényel szakmai tapasztalatot!

Munkavégzés helye: 
2330 Dunaharaszti, Mechwart András u. 1.

Jelentkezni az önéletrajz megküldésével e-mailben az 
r.szakacs@koenigfrankstahl.hu e-mailcímen lehet.
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lvasom hónapról hónapra a Szigethal-
mi Híradóban Schuller alpolgármester
asszony megalapozott és jogos kriti-

káit a helyi lakossági postaláda, házszám, ut-
canév, zászlótartó hiányáról, a csengőmentes
portákról stb. Kezdjük a végén, a csengő-
mentes házakon. Én is beszéltem több pos-
tással és háztulajdonossal is, akinek a postás
„fütyül”, hogy jöjjön már ki valaki, aláírni a
tértivevényt. Aztán vagy kijön vagy nem. A
háztulajdonosok többsége azt állítja, hogy
nem szerel fel csöngőt, mert ellopják. Az én
csengőm, kb. 25 éves, és még megvan. (Bár
lehet, hogy ezek után valaki ellopja, hogy bi-
zonyítsa igazát!)

A szerencsétlen postások szenvednek a
lakók trehánysága miatt. És ami a témában
érdekes, ezt a kérdést az alpolgármester fe-
szegeti, miközben a helyi posta vezetője, aki-
nek az alkalmazottai a postások – csendben
van. Vajon miért? Ezt is érdekes lenne meg-
tudni. De maradjunk még a postánál. Eternit
és fém csövek helyettesítik a postaládákat,
nevek megjelölése nélkül. Pedig a postaláda
lenne a legjobb hely arra, hogy a lakók nevét
is feltüntessük, mely ugyan helyiségünkben
„top secret”. (NATO titok.) Az Istennek meg
ne tudja valaki, hogy ki lakik ott. (Akár csak
a telefonban, ott sem mondjuk be a nevün-
ket, nehogy a hívó megtudja, hogy kik va-
gyunk. Még csak az kéne!)

Dr. Schullerné nagyon jóindulatúan, a Hír-
adó legutóbbi számában azt kérdezi, hogy
„Miért és Miért nem?” szerelünk fel nevet,
postaládával, csengőt stb. Ugyan én nem vé-
geztem alapos környezeti kutatást, de tudom
a választ. Társadalmunk, lakosságunk zöme
csak földrajzilag tartozik az EU-ba. Úgy álta-
lában a társadalom zöme magatartásilag
nem európai. Ez az említetteken kívül meg-
mutatkozik a nehezen elfogadott szelektív-
szemét-gyűjtésben, látható lakóterületünk
„csíkos egén” mely légvezetékek tömegével
zsúfolt, míg máshol már régen földkábelek
vannak. A kutyák felelőtlen tartásában sem
elegendő a laza kis „dorga-dorga”, mert ab-
ból nem lesz semmi. A rend és annak megte-
remtése nem városszereteti kérdés. Ha nincs
valamire központi rendelet, csinálni kell, meg-
adott szankciókkal és meghirdetni, hagyva
egy bizonyos türelmi időt. Utána jön a határ-
idő szerinti írásos figyelmeztetés az új határ-
idővel, és ha akkor sincs intézkedés, indul a
csekk, amit be lehet hajtani.

Bogya Károly úr írt az újság márciusi szá-
mában az ellehetetlenült közlekedésről. Sze-
rintem Szigethalom az ország legvendégma-
rasztalóbb helyisége. Reggel nem lehet belőle

kimenni, este nem lehet visszajönni. A belső
forgalom is nagyon veszélyes, az utak elha-
nyagoltak és javításukat, csak itt-ott lehet
észrevenni. Pozitív példa pl.: a Szigethalom al-
só megálló környéke. Nem halad az egyirá-
nyúsítás sem, pedig nagyon kellene.

Budapestre menet, a halásztelki és az M0
elágazás miatti dugók miatt Csepelre az át-
menet nagyon nehéz.

Tudom, hogy az nem Szigethalom, de ar-
ról is tudok, hogy van olyan, hogy kistérségi
együttműködés. És hogy ennek a közlekedés
javítása terén nálunk a világon semmi nyoma
nincs, azt majdnem biztosra veszem. 

Dekoratív lépés volt a Szigethalom felirat
elkészítése, most már biztosan hazatalálok.
Érdekes módon, a hírek szerint, a lakosság
adta össze a költségeket, ami biztosan jó kez-
deményezés volt. Haszna vitatható. 

Viszont gondolkodás helyett hőbörgés fo-
lyik a repülőtér környéki zaj miatt is. Holott
én már több éve jeleztem, hogy a helyzetből
lehetne profitálni is a lakosságnak, ha figye-
lembe vennénk néhány alapvető dolgot. Ami-
kor ideköltöztünk, kedves mindnyájan tudo-
másul vettük, hogy itt repülőtér van, és ott
repülnek és mindig is repülni fognak. Kétség-
telen, hogy zajtalanabb lenne a gombater-
mesztés, de ez nem megvalósítható. Tehát re-
pülés itt mindig lesz. De ha már ez így van,
miért nem nézzük meg azt a hasznosítható
lakossági kezdeményezést, ami Ferihegy ese-
tében a környékén elindult. Az ott lakóknak
a repülőtér részben vagy egészben téríti a
hang- és hőszigetelő nyílászárók cseréjét.

No, aztán tenni kellene valamit azért is,
hogy megszolgáljuk a városnevet. Tudom,
hogy a korábbi lobbiérdekek (nagyobb pén-
zek) miatt erre szükség volt. De tegyünk már
érte valamit! Nincs rendőrségünk, nincsenek
mentők, nincs egy mozi, egy színház, egy
tűzoltóság, egy valamire való pénzintézet és
sorolhatnám. Ezek mind Miklóson vannak, de
mi is város vagyunk! Csak tudnám, hogy mi-
től?!

Turistákat akarunk a „városba”, de a
szintén kistérségi (Csepel-sziget) ilyen jellegű
együttműködés ügyében nem teszünk sem-
mit. A miklósi székhelyű, de az egész szigetre
kiterjedt felelősséggel bíró TDM (Turisztikai
Management) rólunk és a terveinkről (?) még
csak nem is hallott.

Nos, hát van tennivaló, úgy a hatóság,
mint a lakossági részéről, nagyon sok és na-
gyon sokrétű. Neki kellene látni. De megismé-
telném, hogy ha nincs rend, akkor csinálni
kellene!

Veér Jenő

Válasz:
Hosszú hallgatás után ismét írással jelent-

kezett lapunk, pontosabban városunk „állandó
civil kritikusa” Veér Jenő. Veér úr ezúttal nem
egy, hanem fél tucat megoldásra váró problé-
mát sorol fel a tőle, sajnos, megszokott általá-
nosításokkal. Megjegyzést tesz az utak állapo-
tára, a dugókra, védelmébe veszi a repülőteret,
felsorolja, mi minden hiányzik az igazi városi ér-
zéshez a településen, s azt állítja, hogy a miklósi
TDM még csak nem is hallott Szigethalom tu-
risztikai elképzeléseiről.

A valóság ezzel szemben az, hogy az elmúlt
ciklusban a település mintegy 200 millió forintot
költött útjavításra pályázati és saját forrásból,
aminek köszönhetően több kilométernyi úthá-
lózat esett át minőségi változáson, ráadásul
látványosan. Vajon miként lehet, hogy ezek el-
kerülték az egyébként minden negatívumra
éberen reagáló levelezőnk figyelmét?  Persze
természetesen, így is maradtak még javításra
váró területek. Az sem igaz, hogy a település
nem törekszik a dugóhelyzet megoldására. Fo-
lyamatos tárgyalásokat folytat ez ügyben a tér-
ség országgyűlési képviselőjével és Szigetszent-
miklóssal, mint a témában leginkább érdekelt
településsel. Erről időnként az újságban is be-
számoltunk, mint ahogyan mostani számunk-
ban is a címlapon. Sajnos a megoldás, mint azt
Veér úrnak tudnia kéne, anyagi szempontból
messze túlmutat mindkét város lehetőségein,
az csak kormányzati beavatkozással megoldha-
tó. Így van ez a Veér Jenő által felsorolt intéz-
ményi hiányosságokkal is: a tűzvédelem orszá-
gos hatáskörű kérdés, s Szigetszentmiklós jól
felszerelt állami tűzoltósággal rendelkezik,
ahonnan pár perc alatt át lehet érni Szigetha-
lomra. Egy helyi tűzoltóság fenntartása óriási
anyagi terhet róna a városra és teljesen értel-
metlen lenne. Hasonló a helyzet a színházzal és
a mozival: a település Budapest közelsége miatt
ezek önkormányzati fenntartása komoly pénz-
ügyi veszteséget okozna nekünk – főleg egy
tűzoltósággal tetézve –, s így még annyi utat
sem tudnánk felújítani, mint eddig. Na de akkor
mit is kapnánk Veér úrtól! És végezetül egy szó
arról is, hogy állítólag a miklósi TDM semmit
nem tud Szigethalom turisztikai elképzeléseiről.
Ezzel az állításával Veér Jenő sajnos bebizonyí-
totta: a legkisebb fáradságot sem vette arra,
hogy ellenőrizni próbálja vélt igazát, mielőtt le-
írja, pedig ez ebben az esetben kb. fél percet
vett volna igénybe, ha megnyitja a TDM oldalát.
Merthogy azon Szigethalom és turisztikai látvá-
nyosságai is ott szerepelnek a többi térségi te-
lepülés és látnivaló között. 

Ráadásul nem is egy helyen!
(szerk)

Mert vagy lesz rend, vagy csinálni kell…

Szigethalmi Híradó LAKOSSáGI ÉSZREVÉTEL - VáLASZ

O



Weisz Panni olaj Bogya Rózsa akril

Kiállítást megnyitja: 
Csóka Gabriella
fuvola művész, 
Fáki László
polgármester

Köszöntőt mond: 
Luttenberger Katalin

könyvtár igazgató

Kiállítás koordinátora:
Bogya Rózsa

Műsort szolgáltatják:
Szigethalmi Négyszínvirág Óvoda óvodásai: vers, tánc

Török Ilona óvó néni vezetésével!

Cím: 2315 Szigethalom,  József Attila u. 59. 
Tel.: 06 20 344 5657, 06 20 424 9756

Mindenkit szeretettel várunk!

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
2020. március 21-én szombaton, 10 órai kezdéssel

”
A tu fokán is túl, ecsettel”

című első, közös festménykiállításunkra 
a Hegedüs Géza Városi Könyvtár kiállító termébe ahol megtekinthető

Weisz Panni alkotó művész  olajfestményei és
Bogya Rózsa alkotó művész akrilfestményei.
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Polgármesteri Hivatal: 06/24-403-656; Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8-12 és
13-18, szerda: 8-12 és 13-16, péntek: 8-11.30

Gyártelepi Rendelőintézet: 06/24-524-120; 06/24-524-165; 06/24-524-166

Egészségház: 06/24-403-654; Iroda: 602 mellék

Orvosi ügyelet: 06/24-405-405; 104; Védőnők: 607 mellék; 
Védőnők tanácsadó: 601 mellék

Orvosok
Dr. Horváth Nikolett háziorvos: 609 mellék, 06/30-799-3682
Dr. Ammo Ahmed háziorvos: 606 mellék, 06/70-882-8599
Dr. Molnár Julianna háziorvos: 603 mellék, 06/70-451-5095
Dr. Csipán Zoltán háziorvos: 603 mellék, 06/70-450-4059
Dr. Waldhausel ágnes háziorvos 604 mellék, 06/70-433-7115,

06/20-551-7115 rendelési időben
Dr. Kővári Éva háziorvos: 604 mellék, 06/70-382-9223
Dr. Kóczah Judit fogorvos: 605 mellék, 06/70-382-9536
Dr. Balogh Béla fogorvos: 605 mellék, 06/70-382-6599
Dr. Lakner Dezső gyermekorvos: 608 mellék, 06/70-375-9630
Dr. Kővári Gábor gyermekorvos: 608 mellék, 06/70-375-9845

Posta: 06/24-538-470, nyitva tartás: H 8-19, K-Sz-Cs 8-18, P 8-17

Gyepmester – Herczig József: 06/20-964-3025

ELMŰ ügyfeleit Szigetszentmiklós-Gyártelepen, a volt Lordok-házában 
fogadja az alábbi napokon és időben: Kedd: 8-2, csütörtök: 14-18. 
Telefon: 06/40-38-38-38

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBÁK BEJELENTÉSE: kozvilagitas@szigethalom.hu

TIGÁZ Zrt. Ügyfeleit a Szigetszentmiklósi 1. sz. Postán (nagy posta) fogadja
az alábbi napokon és időben: kedd: 8-12, csütörtök: 14-18. 

Levélcím: Szigetszentmiklós, Gyári u. 9. Tel.: 06/24-525-900
Hátralék ügyintézés: 06/24-525-907, Fax: 06/24-367-705

Fővárosi Vízművek: (Bp. XIII. Váci u. 23.) Dunaparti lakók részére csak 
vízszolgáltatással kapcsolatos ügyintézés: Telefon: 06/1-247-7777 
(0-24 órában hívható)

Tököli kirendeltség: Kedd: 8-16; Csütörtök: 10-18
Szigetszentmiklósi kirendeltség: Hétfő; Szerda; Péntek 8-12

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
Telefon: 06/24-525-460, 06/24-525-461 (ügyelet)
Rendőr járőr: 06/30-409-8685 (a nap 24 órájában hívható)

Tűzoltóság:  06/24-525-300

”Aries” Nonprofit Kft. 2310 Szigetszentmiklós,
Határ u. 12-14. Tel.: 06/24-367-161. Ügyfélfogadás a szigethalmi 
polgármesteri hivatal udvari épületében hétfő: 15-17 óra között.

Szigethalmi Polgárőr Egyesület 
Székhelye: 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.
Segélyhívó: 06/20-543-5088, Facebook: Szigethalmi Polgárőrség
E-mail: szigethalmipolgarorok@gmail.com

Kéményseprő ügyintézés telefon: 1818
Telephely: Érd; Telefon: 06/40-918-025; 06/23-524570

Pest Megyei Katasztrófavédelem
2045 Törökbálint, Raktárvárosi u. 1. 
E-mail: kemenysepro.pest@katved.gov.hu; Tel.: 06/23-524-570

Intézmények
Bölcsődei ellátás: 06/24-402-071
Négyszínvirág Óvoda: 06/24-407-609
Szigethalmi Szent István általános Iskola: 06/24-407-608
Szigethalmi Széchenyi István általános Iskola: 06/24-400-621
Hegedüs Géza Városi Könyvtár: 06/24-514-810
Nyitva tartás: K: 12-19, Sze.: 9-19, Cs: 12-19, P: 9-16, Szo.: 9-14
Városi Szabadidőközpont: 06/24-889-229, 06/70-379-6356
Gyermekjóléti és családsegítő ellátás: 06/70-430-3621
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény: 06/24-404-573

Nebuló Közétkeztetési Intézmény: 06/70-647-3546
Ügyintézés helye: 2315 Szigethalom, Móra F. u. 1. I. em. 2.
E-mail: nebulo@szigethalom.hu

Víz és csatorna ügyintézés. DPMV Zrt. 
2315 Szigethalom, Móra F. u. 1. 
Tel.: 06/29-340-010; 
Hibabejelentés: 06/70 682 7546 (0-24 óra) Dunaparti lakók részére csak
csatornaszolgáltatással kapcsolatos ügyintézés.
Ügyfélfogadás: H: 12-16; Sze: 8-20; P: 8-12

A Tököli Rendőrőrs telefonszáma új központ kiépítése miatt 
megváltozott. Az új hívószám: 06/24-520-980

Közérdekű telefonszámok

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik szeretett férjemet,
Hesz Györgyöt (élt 66 évet) utolsó útjára elkísérték, és osztoztak mély fájdal-
munkban január 23-án.

Felesége és családja

Hazavár most is

Megint hazaindulok, nemsokára.
Nagy néma csend borult a kis 
szobára.
Üres lett, az ajtaja zárt.
Nincs már ott, aki eddig hazavárt.
Békülten mondom: elköltözött.
Nem lakik többé az élők között.
Ó, hogy várt mindig milyen nehezen,
Szorongva leste, mikor érkezem?
S amikor egyszer csak elébe léptem,
Úgy felragyogott az a kedves két
szem.

Azután egyszer ő is útra kelt.
Végső tekintetével átölelt,
És elindult hangtalanul, csendesen.
Elment, elment, hiába keresem.
Ő utazott el, ismételgetem.
Tudta, hogy örök hajlék hívja fenn,
És most előre ment és hazavár.
Csak egy kevés idő van hátra, már
S ha véget érnek próbák, földi harcok,
megint meglátom azt a kedves arcot.
Ott, ahol nem fog fájni többé semmi,
És soha többé nem kell búcsút venni.

Felesége

Beszámoló a Darazsak SE báljáról!

Idén másodszorra tartottuk meg a Darazsak SE jótékonysági bálját. A tavalyi évhez
hasonlóan, idén is a sportpályán található Darazsak Sportegyesület öltözőjének fel-
újításához gyűjtöttük az adományokat.

A létszám túlnőtt rajtunk. Kiderült, kinőttük a Városi Szabadidő Központ épületét.
Már bőven ott voltak a vendégek, amikor újabb asztalokat kellett kihelyeznünk a közös
térbe. Az egyesületben focizó gyerekeken és a szüleiken kívül a csapatunkkal szimpati-
záló vendégeink köszöntése és a megnyitó beszéd után Tóth Kiarát, a Nemzeti Lovas
Színház énekesnőjét hallgattuk. Ezután Czifra Attila dj szolgáltatta a zenét. Kicsik, nagyok
táncra perdültek, s meg sem álltak, amíg a tombola előtt Kiara ismét énekelt nekünk.
A nyeremények kisorsolása után megint csak tánc következett…hajnalig.

Köszönjük azoknak, akik jelenlétükkel, támogatásukkal segítették a bál és a célunk
sikerességét.

Bognár Sándor
Darazsak Se technikai vezető


