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Intézkedések a vészhelyzet alatt

Egy kicsit messzebbről indítanám helyi dolgainkat. Ez a járvány, mely márciusban
már itt volt településünkön, több ezer kilométerre keletkezett a kínai Hupej tar-
tományban. Az első igazolt esetet 2019. december 8. regisztrálták, és március

21-én jelentették, hogy három nap óta nem találtak újabb fertőzöttet. Ez az induláshoz
képest közel 4 hónap.

Magyarországon az első esetet március 4-
én regisztrálták, és mindjárt kettőt is. 10 nap
múlva rögzítették az első halálesetet, amikor
már 32 beteget tartottak nyílván. Április 22-én
már 2168 fertőzőtett, 225 elhunytról és 295
gyógyultról értesültünk, és a számok napról
napra nőnek. Ha tehát hasonló lefolyásra szá-
mítunk, mint Kínában, akkor júniusra érhetjük

el legkorábban, hogy ne legyen új eset vélemé-
nyem szerint. Ezt erősítette meg a kormány -
infón Gulyás Gergely miniszter úr, aki a járvány
tetőzésének júniust és júliust említette.

Ezért az országos intézkedéseket és a helyi
intézkedéseket is ennek szellemében kell át-
gondolni és megszervezni. 

(folytatás a 2. oldalon)

Ágh István
Virágosat álmodtam

Édesanyám,
virágosat álmodtam,
napraforgó
virág voltam álmomban,
édesanyám,
te meg fényes nap voltál,
napkeltétől
napnyugtáig ragyogtál.

Szertettel köszöntjük az édesanyákat!



(folytatás az 1. oldalról)
Első intézkedéseinket március 14-én hoztuk.

összhangban a kormányéival, egyeztetve az in-
tézmények vezetőivel, orvossal és a polgármes-
teri hivatal vezetőivel. Mondhatjuk úgy is, az ope-
ratív törzzsel. Az iskolák bezárásával egyidejűleg,
március 16-ával bezártuk az óvodákat és a böl-
csődéket. Március 17-én pedig már csak egy hely-
színen szerveztük meg az ügyeleti ellátást is.

Jeleztük a lakosságnak, hogy ha lehet, tele-
fonon keressék a háziorvosokat és ne szemé-
lyesen. A kormány rendelkezéseinek megfelelő-
en a személyes ellátásból a 65 év feletti orvo-
saink kikerültek. A fogászati ellátás csak
ügyeleti rendszerben működik, a védőnők ese-
tében megtiltottuk a házhoz járást, és szűkítet-
tük a személyes találkozásokat. Szünetelnek a
laboratóriumi mintavételek, vizsgálatok.

Négy fertőzött

A polgármesteri hivatalban megszűnt a sze-
mélyes kontaktus, csak elektronikusan és tele-
fon intézünk ügyeket.

rendezvényeinket, amelyek márciusra es-
tek, sorra lemondtuk, majd egy hét elteltével le
kellett mondanunk minden rendezvényt az első
félévre. Így idén nem lesz majális és Városnapok
sem. Az itt megmaradó pénzeket a védekezésre
fordítjuk.

Bezárt az Idősek Nappali otthona, majd a
Fogyatékkal élők Nappali otthona is. Az idősek
bentlakásos otthonában pedig látogatási tilal-
mat rendeltünk el.

Az első hatósági karanténban lévő em -
berekről is március 16-án kaptunk értesítést, hat
főről, különböző helyeken. Ebből egyről később
kiderült, hogy pozitív, és kórházi karanténba
szállították. A későbbiekben tudtuk meg, hogy
már előtte is volt két ember házi karanténban,
még a kormányrendelet kihirdetése előttről.

A jelenlegi helyzet április 22-én: négy fertőzött,
22-en karanténban, 82 idős ellátott. 

Itt szeretném megjegyezni, akik hatósági
házi karanténban vannak, túlnyomó többség-
ben nem fertőzöttek. Vagy külföldről tértek ha-
za, vagy érintkeztek olyannal, aki fertőzött lett.
A lappangási idő hosszúsága miatt kell otthon
kivárniuk, hogy lesznek-e esetleg tüneteik. 

Március 17-én adtunk ki újabb közleményt.
A játszótereket bezártuk. Fontos tudni, hogy az
intézményi bezárások azért történtek, hogy mi-
nél kevesebb legyen a személyes találkozás az
emberek között, ami vonatkozik a gyerekekre is.
Mivel a vírus az idősekre a legveszélyesebb, ezért
felhívtuk 70 év feletti lakótársaink figyelmét,
hogy ne hagyják el lakhelyüket. Az ő ellátásukról,
ha nincs családtag vagy ismerős, aki segítsen, az
önkormányzat gondoskodik. Azt tudni kell, hogy
közel két ezer 70 év feletti lakótársunk van. Ahol
jelentkezni lehet az ellátásra: a polgármesteri hi-
vatal munkaidejében a 70 339 8737 telefonszám,
illetve a titkarsag@szigethalom.hu email-cím.
Kérjük, adják meg nevüket, lakcímüket, telefon-
számukat, hogy kollégáink el tudják érni önöket.
Jelenleg már 82 emberrel tartjuk a kapcsolatot.
Március 24-e óta elindítottunk egy hangos ko-
csit is, hogy azokat is elérjük, akiknek nincs in-
ternete. Fontos látni, hogy ezek plusz terhet je-
lentenek minden önkormányzat számára. A
szükséges segítői létszámot saját dolgozóink át-
irányításával próbáljuk megoldani.

Hasonló feladat a gyermekétkeztetés meg-
oldása. 

56 milliós kiesés

A Nebuló Közétkeztetési Intézmény a jár-
ványügyi veszélyhelyzet alatt is biztosítja az in-
tézményi gyermekétkeztetést a szigethalmi ne-
velési-oktatási intézménybe járó gyermekeknek,
a törvény alapján járó étkezési térítési díjked-

vezményekkel. Ez azt jelenti, hogy aki igényli a
közétkeztetést, a továbbiakban is ugyanolyan
áron kapja, mint a bölcsődében, óvodában, is-
kolában.

Fontos tudni, hogy igazából váratlanul érte
a világot ez a vírus. Sajnos orvosainknak, szo-
ciális gondozóinknak nem voltak megfelelő vé-
dőeszközeik. 

A koronavírus miatt egyre több közszolgál-
tató szünteti meg a személyes ügyfélszolgála-
tot. Így döntött az Aries Kft. is. De ennél na-
gyobb probléma, hogy a cég a személyes érint-
kezés miatt a zöldhulladék átvételét is
felfüggesztette március, április és május hónap-
ra, az idősotthon területén.

A kormány kijárási korlátozásokat vezetett
be, lakhelyünket csak alapos indokkal hagyhat-
juk el. Ezeket az alapos indokokat a rendelet
részletesen felsorolta, és a 65 év felettieknek
külön sávot vezetett be a vásárlások során 9
órától 12 óráig. Ezeket a korlátozásokat a rend-
őrség ellenőrzi, s bevonhat más fegyveres szer-
vet és a polgárőrséget. Az időkorlátozást vi-
szont az üzemeltetőknek kell betartatniuk.

A kormány látva a várható gazdasági prob-
lémákat, országos védelmi alapot hozott létre,
amelybe az önkormányzatokat megillető gép-
járműadót is elvonta. Ez a mi esetünkben 56
millió forintot jelent, ami nagyon súlyosan érinti
a költségvetésünket, mert az elindítani szánt
fejlesztéseinket meghaladó összeg. Így minden
fejlesztést, amit még nem indítottunk el, fel kel-
lett függeszteni, így az intézmények felújítási és
beruházási feladatait is. 

Április 6-án hozott rendeletet a kormány az
egész országra kiterjedő ingyenes parkolás be-
vezetése. A piac körüli fizető parkolást mi már
március 27-vel felfüggesztettük, ezért ennek be-
vezetése már problémát nem okozott. A bevé-
teleinkre sincs nagy hatással, mert a díjbevétel
az üzemeltetést fedezte.
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Segélyalap a városban

Ugyanebben az időszakban derült ki, hogy
a fővárosi önkormányzat által fenntartott Pesti
úti idősotthonban a fertőzöttek száma megha-
ladta a 100 főt, és felmerült, hogy kórházból ha-
zahozott idős ember indíthatta el a fertőzést.
Sajnos mi is tudunk olyan idős emberről, aki
kórházban fertőződött meg, és városunkban
rendelték el számára a házi karantént. Mivel az
általunk üzemeltett idősotthonban lévők ese-
tében is többször előfordul, hogy kórházba kell
menniük (és a kórházból úgy küldik haza az idő-
seket, hogy nem tesztelik őket), ezért a jelenleg
üresen álló, fogyatékkal élők nappali otthonát
átalakítottuk karanténná. A kórházból hazajövő
gondozottjainkat itt helyezzük el, és az őket
gondozók is elkülönülnek a többi kollégától. Saj-
nos még így is előfordulhat, hogy a vírus beke-
rül az idősotthonba, mint ez az ország több te-
rületén már meg is történt. A dolgozókat ezért
elláttuk védőruhákkal, védőszemüveggel. A
központi keretből először április 10-én kaptunk
900 szájmaszkot és 300 db kesztyűt. Majd áp-
rilis 17-én ismét 900 db szájmaszkot. Saját erő-
ből vásároltunk 12 000 db szájmaszkot, 5000
db kesztyűt, 500 db védőoverált, 1000 db mű-
anyag kötényt, 200 pár cipővédőt, 30 db védő-
szemüveget, közel 3,5 millió forintért. El kell,
hogy mondjam, nagyon nehéz volt megszerezni
ezeket a védőeszközöket. Sok részletben érkez-
tek meg, de most már mind itt van, és folyama-
tosan tudják használni a szociális intézmények-
ben s a konyhán dolgozók.

A március 26-i Facebook élő bejelentkezé-
semkor javasolták a hozzászólók, hogy érdemes
lenne egy helyi segélyalapot létrehozni. Április
6-án a Szigethalom Város Fejlesztésért Alapít-
vány kuratóriuma úgy döntött, hogy az alapít-
vány saját forrásából 300 000 Ft-val létrehozza
a helyi segélyalapot. Ehhez másnap az összefo-
gás Szigethalomért Egyesület képviselői is csat-
lakoztak 200 000 Ft azonnali és havi 50 000 Ft

további támogatással. A segélyalap felhaszná-
lását a Nobilis Humán Szolgáltató Család és
Gyermekjóléti Szolgálata kezeli. olyan emberek,
családok részesülhetnek ebből a pénzből, ter-
mészetbeli támogatásként, akik a járvány miatt
veszítették el állásukat, és nehéz helyzetbe ke-
rültek. Az alapban jelenleg 765 ezer forint van.
Ez egyik oldalról nagyon jó érzés, hogy sokan
segítenek, de csak töredékét tudja majd pótolni
azoknak, akik egyik napról a másikra mindent
elveszítettek. 

Maszkok társadalmi munkában

Mivel védőfelszereléshez, azon belül is száj-
maszkhoz is nehéz volt hozzájutni, óvónők,
gondozónőink, nyugdíjasok szájmaszk varrásba
fogtak. Nagyon sokan járultak hozzá alapanyag-
gal, de az önkormányzat is vásárolt alapanya-
gokat. Az elkészült maszkokat április 19-én 10
és 14 óra között a polgármesteri hivatal előtt
osztották az összefogás Szigethalomért Egye-
sület képviselői és segítőik. Ezen a napon kb.
1000 maszk került tulajdonosához. A varrott
maszkok moshatók, fertőtleníthetők, így több-
ször használhatók, nem úgy, mint a sebészeti
szájmaszkok. Azóta is, bárkinek, akár házhoz is
kivisszük, ha jelzi akár e-mailen vagy telefonon.

Április 9-én a kormány meghosszabbította
a kijárási korlátozást határozatlan időre. Húsvét
idejére a polgármesterek kaptak jogkört helyi
szigorítások bevezetésére. A rendelet elég ké-
sőn jött ki. Mivel városunkban már a közösségi
tereket, játszótereket, turisztikai látványosságo-
kat bezártuk, nem rendeltem el további szigo-
rítást. Egyedül a Duna-part és az erdő vonzhat
idegeneket, de a polgárőrség járőrözése alapján
nem volt a mozgás kirívóan magas. Az emberek
többsége otthon maradt. A vállalkozások szá-
mára sem akartam további korlátozásokat el-
rendelni, mert így is súlyos gondokkal küzdenek
sokan. A piacon rendeltem el változást, az idő-
sek bevásárlási idejét szűkítettük le 9-11 óra kö-

zötti időszakra. Ezt a polgárőrök és a rendőrség
segítségével sikerült is betartatni.

Ezen a hétvégén többen felháborodva hív-
tak, hogy a Dunasoron lévő fagyizó kinyit, és 18
óráig nyitva tart. Én magam a jogszabályok át-
nézése után úgy gondoltam, hogy nyitva lehet,
de mint mindenkinek, 15 órától be kell zárnia.
Hétfőn kisebb vita után be is zárattam az üzle-
tet 15 óra után. A tulajdonos állásfoglalást kért
az országos operatív törzstől. Az állásfoglalás
alapján a fagyizók bizonyos szabályok betartása
mellett elvitelre dolgoznak, ezért a nyitvatartá-
suk nincs korlátozva. Így a későbbiekben ezek
nyitvatartási korlátozását sem rendeltem el, és
sorra nyitottak is a városban lévő fagyizók.

Április 18-19 hétvégére ismét kaptak a pol-
gármesterek jogkört további korlátozások be-
vezetésére. Az eddigiekhez képest a piacon
kesztyű és maszk viselését rendeltem el az el-
adók részére. A betartásához szájmaszkok és
kesztyűk biztosításával segítettünk az üzemel-
tetőnek. Továbbá a Dunasoron lezártuk a par-
kolót, és a Boglya utca és a XII. utca között az
erdő oldalán tiltottuk meg a megállást. Célunk
a turisztikai jellegű idelátogatások korlátozása
volt. A gazdasági tevékenységek korlátozására
ismételten nem hoztam korlátozó döntéseket.

További szigorítások

Mi várható a jövőben még a járvánnyal kap-
csolatban?

Amennyiben a továbbiakban is megkapják
hétvégére a polgármesterek a szigorítás lehe-
tőségét, akkor a piacra menő vásárlók esetében
is előírjuk a szájmaszk viselését. Ezt azért tudjuk
megtenni, mert már van annyi, hogy biztosítani
tudjuk azoknak is, akik esetleg a nélkül jönnek
ki a piacra. Ha nem tartják be a korlátozásokat,
akkor pedig bírságot fogunk alkalmazni.

Nagyon sok helyen az önkormányzatok már
fertőtlenítést rendeltek el. De ennek a járvány
elején nem sok értelme van. Mivel a tetőzést
most május elejére tették, ezért a buszmegál-
lókat, HÉV megállót, padokat fertőtlenítjük kol-
légáink segítségével. olyan anyaggal, ami gyor-
san, de sokáig hat, és egyáltalán nem veszélyes
az emberre.

Meg kell küzdenünk még az érettségi lebo-
nyolításával is. A Városi Szabadidőközpontban
működő felnőttek középiskolájában is május 4-
7 között lesz az érettségi, amelynek lebonyolí-
tása után az egész épületet fertőtlenítenünk
kell majd.

Majd ugyanitt véradást fogunk szervezni a
Magyar Vöröskereszttel. A véradás időpontja
május 15-én 12-18 óra között lesz. Sajnos a jár-
vány sem segíti elő a véradások lebonyolítását,
ugyanakkor vérre pedig nagy szükség van. 

Fáki László 
polgármester



Első napirendi pontunk a ciklusprogram
elfogadása volt. A programhoz két észrevétel
érkezett. Az egyik külsős bizottsági tagunktól,
ami sportkoncepció megalkotását szorgal-
mazta. A másik a Momentum körzeti szerve-
zetétől, ami a kerékpározás népszerűsítésével
és a tömegközlekedéssel volt kapcsolatos. A
javaslatokat nagy részben be is építettük a
megvalósítandó célok közé. A testület elfo-
gadta a programot, így törvényi kötelessé-
günknek eleget tettünk. Azonban a jelenleg
kialakult helyzet teljes egészében át fogja írni
eddig reálisnak tartott céljainkat. Valószínűleg
jövőre már át is kell dolgoznunk a programot. 

Ezután a 2019 évi belsőellenőrzési beszá-
moló következett. A belső ellenőrzés fenntar-
tása a jegyző dolga. Ez kiterjed a pénzügyi
műveletekre, a szabályzatokra és a belső fo-
lyamatokra is. A képviselő-testület elfogadta
a beszámolót.

Harmadik napirendi pontunk a Sziget-
szentmiklós rendőrkapitányság Tököli rend-
őrőrs 2019 évi beszámolója volt. Sajnos itt
nem volt alkalmunk sem meghallgatni, sem
kérdezni az illetékesektől. Így az eddigi
együttműködésre való tekintettel fogadtuk el
a beszámolót.

A Szigethalmi Polgárőr Egyesület 2019. évi
beszámolóját is elfogadtuk. A polgárőrség
munkája jóval inkább a városi emberek és a
városvezetés előtt zajlik. Nagyon sokat járő-
rőznek, rendezvényt biztosítanak és részt is
vesznek rendezvényeinken. Most a veszély-
helyzetben is kiveszik részüket a munkából. 

ötödik napirendi pont a polgárőrség
2020. évi támogatásáról szólt. Idén is biztosí-
tottuk számukra a tavalyi támogatást, ami 1
800 000 Ft éves szinten.

A közművelődési intézmények beszámo-
lója a Városi Szabadidőközpont és a Hegedűs
Géza Városi Könyvtár teljes 2019. évi munká-
járól szólt. Fontosak ezek, mert évekre vissza-
tekintve láthatunk tendenciákat a változások-
ról. Pl. nőtt a rendezvényeink száma, csökkent
a könyvtári beiratkozók száma. Mennyi olyan
rendezvényt tudtunk létrehozni, amelyek
nemcsak kiadással, hanem bevétellel is járnak.
Elfogadtuk a két intézmény beszámolóját, kü-

lön a könyvtár Pest megyei könyvtár felé be-
nyújtandó anyagát. Ugyanitt fogadtuk el a Vá-
rosi Szabadidőközpont 2020 évi munkatervét
és szolgáltatási tervét.

Hetedik napirendi pont az egyházak 2019.
évi beszámolója volt. A képviselőtestület min-
den évben a görögkatolikus, római katolikus,
református egyházakat anyagilag 400-400
ezer forinttal támogatta. A három egyházköz-
ségnek erről a támogatásról, hogy mire köl-
tötte, be kell számolnia a képviselő-testület-
nek. A beszámolókat elfogadtuk.

Nyolcadik napirend volt a Szigethalmi
Egyesített Népjóléti Intézmények alapító ok-
iratának módosítása. A módosításra azért ke-
rült sor, mert az Egészségház tavalyi felújítása
során lehetőség nyílt laboratóriumi szolgálta-
tások beindítására. Így az alapító okiratban is
szükség volt ennek a tevékenységnek a rög-
zítésére. A módosítást a képviselő-testület el-
fogadta.

Kilencedik napirendi pontunk volt az
egészségügyi alapellátások körzethatárairól
szóló rendelet módosítása. A módosítás a vé-
dőnői és az iskolaorvosi körzetekben történt
a hatékonyabb ellátás és a jobb finanszírozás
elérése végett. A képviselő-testület a rendelet
módosítását elfogadta.

Ezt követően az oktatási intézményeket
érintő átszervezést véleményeztük. Az előter-
jesztés a tankerület megkeresése miatt ké-
szült. Mindkét iskolában (Szent István Általá-
nos Iskola és a Széchenyi István Általános Is-
kolában) telephelyet létesített a Dunavarsányi
Alapfokú Művészeti Iskola, illetve újabb tan-
szakokat vezetnek be. A képviselő-testület tá-
mogatta az átszervezést, hiszen az itt élő
gyermekek kapnak így plusz szolgáltatásokat.

Tizenegyedik napirendi pontunk volt a te-
lepülési támogatásokról szóló rendelet módo-
sítása volt, amely a szociális támogatásokat
tartalmazza. Milyen jövedelmi helyzetben és
élethelyzetben adható, illetve mekkora mér-
tékben és időtávban. Amikor a hivatalunk el-
készítette a javaslatot, akkor még nem tud-
tuk, hogy ilyen veszélyhelyzet éri országunkat.
Akkor csak arra gondoltunk, hogy ezeket a
határokat már nagyon régen nem változtat-

tuk, és így néha pár száz forint miatt estek el
olyanok is a támogatástól, akik rászorultak
volna, illetve nagyon kevés volt az a támoga-
tás, ami adható volt. Most a határokat növel-
tük meg, mind a jövedelemhatárokat, mind az
adható támogatásokat. Ez vonatkozik a
gyógyszertámogatásokra és a szemétdíjked-
vezményre. Szemétdíjkedvezmény alanyi jo-
gon, már 70 évtől igénybe vehető, ha valaki
egyedülálló.

Tizenkettedik napirendi pont volt az étke-
zési nyersanyag költségekről szóló rendele-
tünk módosítása. A nyersanyagköltségek nem
változtak, a rendeletet a képviselő-testület el-
fogadta.

Ezután a Közbeszerzési Szabályzatot mó-
dosítottuk. Ismét változott a közbeszerzési
törvény, amihez kapcsolódóan módosítani
kellett, illetve a polgármesteri hivatalban is
történtek olyan változások, amik a bíráló bi-
zottság összetételét érintették. A szabályzat
módosításait a képviselő-testület elfogadta.

Tizennegyedik napirendi pont a tavalyi
közbeszerzési beszámoló és az idei közbe-
szerzési terv elfogadása volt. Tavaly megvaló-
sult közbeszerzés volt az útfelújítási pályázat.
Erre az évre a Mű úti járda és a bölcsődei pá-
lyázat megvalósítása lett betervezve. A beszá-
molót és a tervet a képviselő-testület elfogad-
ta. A kialakult helyzet azonban ezt teljes egé-
szében felülírhatja.

Tizenötödik napirendi pontunk a vadas-
park kezelésében lévő és beruházásában
megvalósult ifjúsági tábort és a vadmentő
központot érintette. A volt laktanya területé-
ből a képviselő-testület területet adott el a
Vadaspark tulajdonosának a bejárás biztosí-
tására és későbbiekben egy ifjúsági tábor ki-
alakítására. Később szerződést kötött az ön-
kormányzati területek bérbeadására, ahol lét-
rehoztak egy vadmentő központot. A jelenlegi
döntés alapján a vadmentő központ területe
a vadaspark kezelésébe kerül, az ifjúsági tábor
pedig az üzemeltetővel együtt az önkormány-
zat kezelésébe. A területet még így sem oszt-
juk meg, de az üzemeltetési területek egy-
mástól elkülönülnek. 

Tizenhatodik napirendi pont külterületek
belterületbe csatolása volt. A Fiumei utcából
nyíló kis zsákutca melletti területek tulajdo-
nosainak nyílik arra lehetősége, hogy a jelen-
leg külterületi ingatlanjaikat belterületbe von-
ják, ha az utca is belterületbe kerül. Az ingat-
lantulajdonosoknak egymillió forint
településfejlesztési támogatás befizetése ese-
tén van erre lehetőségük. Ez hat ingatlant
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Változnak a szociális támogatások határai
Beszámoló a képviselő-testület hatáskörében meghozott döntésekről

Az utolsó tájékoztatás óta teljesen megváltozott körülöttünk a világ. A korona-
vírus járvány teljesen átalakította mindennapjainkat. Le kellett mondanunk a
március 15-i megemlékezésünket, amire még soha nem volt példa, továbbá az

elmúlt időszakban bizottsági üléseket sem tartottunk. A kormány kihirdette a veszély-
helyzetet, ami felhatalmazza a polgármestereket az önálló döntések meghozatalára,
de azt gondolom, hogy vannak olyan döntések, ahol szükséges a testület kontrollja.
Ezért a képviselő-testületi ülést március 24-én, az iskolai távoktatáshoz hasonlóan, mi
is videókonferencián keresztül tartottuk meg. 



52020. 5. szám

érint, melyek egy kivételével beépítettek je-
lenleg is. Akinek viszont a telke esetleg a ké-
sőbbiekben megoszthatóvá válik, annak a jö-
vendőbeli telekszám alapján kell fizetnie. A
képviselők a döntést jóváhagyták.

Tizenhetedik napirend sürgősségi indít-
vány volt pályázat benyújtására az országos
Bringapark Programra. A pályázat 50 százalé-
kos támogatást biztosít. A pályázatból egy
Pumptrack típusú pályára adtunk be pályáza-
tot. Ez közel 40 millió forint, aminek a felét le-
het megkapni pályázati forrásként. A pályát a
Vadaspark felőli bejáraton lehet majd megkö-
zelíteni.

Április ülés: 
eladó önkormányzati telkek

Sajnos az áprilisi testületi ülést is ilyen
rendhagyó módon kell megtartanunk. ott az
alábbiakról beszéltünk.

Elsőként Szigethalom Város önkormány-
zat, valamint önállóan működő intézményei-
nek 2019. évi pénzügyi beszámolója és zár-
számadási rendelete került elfogadásra. A ta-
valyi évre tervezett beruházásainkat
teljesíteni tudtuk. A bevételeink 2 milliárd 703

millióra rúgtak, kiadásaink 2 milliárd 526 mil-
lióra. Ebből következőleg az évet 177 millió fo-
rintos pénzmaradvánnyal zártuk, amiből még
le kell vonnunk az előfinanszírozást, ami 43
millió, akkor a tiszta pénzünk, 134 millió. Ez
közel 5 százaléka a teljes bevételnek és kicsi-
vel több, mint egy havi átlagos költésünknek
a fele.

Beruházásokra, felújításokra 381 millió fo-
rintot költöttünk. Ez 14 százaléka a teljes be-
vételeinknek. Bér és bérjellegű kiadások 1 mil-
liárd 233 millió forint, ez 45,6 százaléka az
összes bevételünknek. 820 millió dologi kia-
dások (alapanyagok konyha, rezsik, papír stb.)
ez 30 százalék. Szociális támogatások 27 mil-
lió, ami 1 százaléka a teljes költségvetési be-
vételnek.

Második napirendünk a Négyszínvirág
Óvoda (2315 Szigethalom, rákóczi u. 145.)
óvodavezetői munkakörre szóló pályázat ki-
írása volt. Minden intézményvezető megbíza-
tása öt évre szól. Mivel az óvodavezetőnk
megbízatása néhány hónap múlva lejár, ezért
a pályázat kiírása kötelességünk.

Ezután a közterület-használatára vonat-
kozó rendelkezések felülvizsgálatával kapcso-
latban alkottunk új rendeletet. A rendeletben

új dolognak számít, hogy amennyiben bárki
útfelbontási engedélyt kér, akkor kauciót kell
befizetnie ezért. Sajnos mostanában nagyon
megszaporodott, hogy a vállalkozások köz-
műépítés során az útburkolatot felbontják, és
utána hetekig, hónapokig nem javítják vissza.
Ezért a napi díj mellett a kaució szolgál a hely-
reállításra. Szintén szigorodni fognak a szabá-
lyok az utcán elhagyott mozgásképtelen gép-
járművekkel kapcsolatban. Csökken a türelmi
idő. Valamint az utcán való parkolásokat is
szigorítani fogjuk. Nagyon sok probléma van
abból, hogy a tulajdonosok nem a saját ingat-
lanukon tárolják az autóikat.

Negyedik napirend volt az önkormányzat
tulajdonában lévő építési telkek értékesítése.
öt telek értékesítéséről döntöttünk. Három
telek, a Csokonai, Mária utcában van. Azok ki-
kiáltási ára 12 millió+áfa, kettő a Szabadkai és
Váci utca között, 10 millió+áfa kikiáltási árral.
A telkekre zárt borítékban leadott ajánlattal
lehet licitálni. A minimálár a kikiáltási ár. Azo-
nos ajánlatok esetén sorsolás dönt. A kikiál-
tási árnál alacsonyabb ajánlat érvénytelen.

Fáki László 
polgármester

Szigethalmi Híradó öNKorMÁNyzAT



ANebuló Közétkeztetési Intézmény kony-
háin a járványhelyzet előtt 1600-1700
adag ételt késztettünk. Ételeink legna-

gyobb részét az általunk ellátott intézmény
konyháján (bölcsődében, óvodában, iskolában,
idősek otthonában stb.) kollégáink helyben tá-
lalták. 

Március 16-tól mindez egyik pillanatról a
másikra alapjaiban változott meg. A nevelési-
oktatási intézmények koronavírus járvány miatti
bezárásával a korábbi közétkeztetési tevékeny-
ségünk 90%-a átmenetileg megszűnt. Termé-
szetesen az idősek otthonában zökkenőmente-
sen, folyamatosan biztosítottuk az étkeztetést
a már hetekkel korábban bevezetett szigorúbb
higiéniai feltételekkel. 

A járványügyi veszélyhelyzet kihirdetése
előtt már január, február során megtörtént a hi-
giéniai és fertőtlenítő szerek, eszközök beszer-
zése, így ezek kellő mennyiségben álltak, illetve
állnak rendelkezésünkre. 

Az első napokban az ellátott intézmények-
kel együttműködve hozzáláttunk az intézményi
gyermekétkeztetés átszervezéséhez, amelyben
a fő hangsúlyt az adagonként csomagolt tála-
lási mód kapta, először csak konyhai elvitellel,
elsősorban a rászoruló gyermekek számára. Ek-
kortól kezdve fokozatosan tudtuk bővíteni szol-
gáltatásunkat, majd nemrég egy második cso-
magoló gép megvásárlásával megdupláztuk
csomagolási kapacitásunkat. Ételeinket egyszer
használatos, biztonságosan záródó, mikrohullá-

mú sütőben melegíthető műanyag dobozokban
tálaljuk. 

Saját gépkocsival rendelkező kollégáim vál-
lalták az ételek házhoz szállítását, és mostanra
naponta már összesen kb. 75-80 címre szállí-
tunk házhoz ételt.

A konyháinkon 2016 óta használt tisztító-
szereink speciálisan nagykonyhai használatra ki-
fejlesztett vegyszerek, amelyek baktérium-,
gomba- és vírusölő (HBV/HIV inaktiváló) hatás-
sal is rendelkeznek, vagyis a jelenlegi járvány-
helyzetben a konyhai higiéniát maximális mér-
tékben biztosítani tudjuk.

A kormány által kihirdetett veszélyhelyzet-
ben további szigorítást jelentett a 2020. már-
cius 28-tól életbe lépett kijárási korlátozás,
amely alól azonban kivételt képez a vendéglá-
tóhelyeken az ételek kiadása és elvitele. Ezért
ételeink elvitele a konyháról továbbra is zavar-
talanul biztosított. A főzőkonyháink előtti te-
rületen a biztonságos távolságban történő vá-
rakozás is megoldott, bár tapasztalatunk, hogy
1-2 perces várakozási időnél hosszabb sohasem
fordul elő.

Úgy vélem, mostanra elértünk arra a szintre,
hogy aki közétkezést (gyermekétkeztetést vagy
felnőtt étkezést) igényel Szigethalmon, annak
megrendelését tudjuk teljesíteni, és szükség
esetén a házhoz szállítást is vállaljuk.

Természetesen mindez nem sikerülhetett
volna a fenntartó önkormányzat, a kollégáim és
partnereink közreműködése nélkül. Ezért köszö-
net illeti a szigethalmi önkormányzatot, a pol-
gármester urat, a polgármesteri hivatal dolgo-
zóit, a szigethalmi önkormányzati intézmények
és az iskolák vezetőit, dolgozóit támogató hoz-
záállásukért.

Itt szeretném külön kiemelni a Nebuló
Közétkeztetési Intézmény dolgozóit, akik
fáradhatatlan lelkesedéssel, hatalmas oda-

figyeléssel és egy komplett logisztikai csa-
pat kreativitásával oldják meg ezt a szá-
mukra is új, szokatlan helyzetet. 

Mindennek eredményeként mindaddig,
amíg ez a rendkívüli helyzet tart, közétkeztetési
szolgáltatásainkkal állunk a tisztelt szigethalmi
és a környékbeli települések lakosainak rendel-
kezésére.
Az étkezési igény bejelentése:
a) Bölcsődések esetén az étkezési igényt a No-

bilis Humán Szolgáltató Szivárvány Bölcsődé-
ben

b) Óvodások esetében az étkezési igényt a Szi-
gethalmi Négyszínvirág Óvoda gazdasági iro-
dáján kell jelezni: 06 24 407-609 vagy
ovoda.titkarsag@vnet.hu 

c) Minden más esetben az étkezések a Nebuló
Közétkeztetési Intézmény központi e-mail cí-
mén vagy telefonján rendelhetők meg: nebu-
lo@szigethalom.hu vagy 06 70-647-3546

Az étel átadása konyhai elvitel esetén:
• Az átvétel helye: Szigethalmi Széchenyi István

Általános Iskola főzőkonyhája (2315 Szigetha-
lom, Thököly u. 37.). Az Erdő utca felőli teher-
kapun kell bemenni.

• Az átvétel ideje: étkezési napokon 11 – 12 óráig.
• Az étel átvételét aláírással kell igazolni!
• Az étel kiadásáig az udvaron kell várakozni,

egymástól két méter távolságra.
Házhoz szállítás igénylése esetén pontos

lakcím megadása szükséges. Kérjük, hogy a kért
címen legyen házszám és csengő. Ha házszám
vagy csengő hiánya miatt az étel nem kézbesít-
hető, a következő naptól kezdve csak a konyhán
vehető át az étel.

Az étkezés lemondása esetén kérjük, hogy
az előző munkanapon reggel 9 óráig jelezzék
ezt ott, ahol az étkezést megrendelték.

A Nebuló Közétkeztetési Intézmény dolgo-
zói egészségének védelme érdekében, a kony-
hák területére belépni tilos, továbbá a Nebuló
irodájában (Szigethalom, Móra F. u. 1.) a szemé-
lyes ügyfélfogadás a veszélyhelyzet feloldásáig
szünetel. E-mailben (nebulo@szigethalom.hu) és
telefonon (06 70 647-3546) természetesen to-
vábbra is állunk szíves rendelkezésükre, és Fa-
cebook oldalunkon is folyamatosan osztunk
meg információt.

Dr. Petyi Beáta
intézményvezető
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Közétkeztetés és gyermekétkeztetés a veszélyhelyzetben

Étkező személy Étkezés típusa Étkezés díja (Ft/adag) 
Szigethalmi vagy más településen (jelenleg zárva 
tartó) bölcsődébe járó gyermek 

Napi 4x bölcsődei étkezés 455 Ft 

Szigethalmi vagy más településen (jelenleg zárva 
tartó) óvodába járó gyermek 

Napi 3x óvodás étkezés 470 Ft 

Szigethalmi vagy más településen általános 
iskolába járó gyermek 

Napi 3x alsós vagy felsős étkezés 595 Ft 
Ebéd (alsós vagy felsős adag) a: 360 Ft 

f: 415 Ft 
Más településen nappali tagozaton 
középiskolában tanuló gyermek 

Napi 3x felsős étkezés 595 Ft 
Ebéd (felsős adag) 415 Ft 

Díjkedvezmények: a törvény szerint a gyermeket megillető díjkedvezményeket továbbra is biztosítjuk (pl. rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény esetén: nagycsaládosoknak stb.), vagyis ugyanolyan térítési díjon veheti igénybe a gyermek 
az étkezést, mint korábban a bölcsődében, óvodában és az iskolában. 
Konyháról elvitellel és házhoz szállítással is kérhető. 
Felnőtt (aki szigethalmi önkormányzati 
intézménynél dolgozik) 

alkalmazotti ebéd 595 Ft 

Felnőtt vendégétkezés 650 Ft  
(házhoz szállítással: 1000 Ft) 

Konyháról elvitellel és házhoz szállítással is kérhető. 

 

Jelenleg a közétkeztetést az alábbi rendben lehet igénybe venni:
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Tisztelt ügyfeleink! Tájékoztatjuk önöket, hogy a koronavírus járvány
miatt a Szigethalmi Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfo-
gadás határozatlan ideig szünetel.

Szociális ügyeiket telefonon a 06-24-403-656/126 számon, elekt-
ronikus úton a titkarsag@szigethalom.hu e-mail címen vagy postai
úton a 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10. címen intézhetik.

Kérelemnyomtatványaink a Szigethalmi Polgármesteri Hivatal hon-
lapjáról letölthetők. (https://szigethalom.asp.lgov.hu/szocialis-ugyek)

Amennyiben a fent megadott módokon nem tudják eljuttatni hozzánk
kérelmeiket az elbíráláshoz szükséges dokumentumokkal kiegészít-
ve, ügyeik elintézésében segítséget nyújt a Nobilis Humán Szolgáltató Csa-
lád- és Gyermekvédelmi Szolgálat (2315 Szigethalom, József A. u. 49.).

Szigethalom Város önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.
(II.27.) rendelete szerint az alábbi pénzbeli és természetbeni támogatá-
sokat tudja nyújtani az arra rászorulók részére.

Pénzbeli támogatási formák:
- időszakos létfenntartási támogatás
- rendszeres létfenntartási támogatás
- rendkívüli települési támogatás
- kegyeleti támogatás 
- rendszeres gyógyszertámogatás,
- egyszeri gyógyszertámogatás
- tüzelési támogatás
Természetbeni támogatási formák:
- közüzemi támogatás
- szemétszállítási díj- kedvezmény
A támogatások jogosultsági feltételeiről a hivatal szociális csoportja

ad bővebb felvilágosítást.
Tájékoztatjuk továbbá tisztelt ügyfeleinket, hogy bejelentett munka-

viszonyuk megszűnése esetén álláskeresési járadék iránt kérelmet nyújt-
hatnak be a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal foglalkoztatási osz-
tályához (2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos u. 1.)

Megértésüket köszönjük!
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda szociális csoport

K edves olvasó! Mire ezt az írást olvassa, már túl vagyok az ötve-
nedik napon. Ma még csak remélem, hogy egészségesen telnek
továbbra is napjaim. Bízom benne, hogy soraimmal hozzájárulhatok

nehéz mindennapjaik feszültségének oldásához.
Ma harmincadik napja, hogy becsukódott mögöttem a kapu, és azon

se ki, se be senki. Azóta az otthon biztonságából figyelem, hogy harcolnak
azok, akik tehetik és teszik helyettem is. Pedig mennék sokszor én is
maszkot osztani, bevásárolni a nálam elesettebbeknek. Tenném a dolgom
most is, mint ahogy tettem oly sok éven keresztül.

Aztán rájöttem, hogy most is a dolgomat teszem azzal, hogy itthon
maradok. Mert most ez a feladatom, mellyel megvédhetem a gyerekei-
met, a barátaimat, ismerőseimet.

Sok mindent megtanultam, átértékeltem az elmúlt harminc napban.
Megtanultam, hogy kérhetek segítséget én is, mert nem tehetem azt, amit
eddig. Nem mehetek az utcára, bevásárolni, sétálni, ügyet intézni. Sok más
idősebb emberhez hasonlóan én is nehezen vettem rá magam a segítség-
kérésre. Nehezen, de megtanultam, hogy ez nem szégyen, és nem leszek
kevesebb azért, mert egy ideig nagyobb szükségem van másokra.

Még csak azt sem mondhatom, hogy csorbult volna az önállóságom.
Amit lehet, házhoz rendelek telefonon, interneten, legyen az élelmiszer,
gyümölcs, zöldség, tisztítószer vagy éppen elemózsia a négylábú család-
tagjaimnak. Ha mégis hirtelen szükség lenne valamire, akkor segítenek a
gyerekeim vagy a szomszédaim. 

Sok minden átértékelődött bennem, és gondolom, hogy mindenki
másban is az elmúlt időszakban. Talán észbe kapunk, és megtanuljuk ér-
tékelni egymást, a kapcsolatainkat, a világ apró örömeit.  Talán ezentúl
érzékenyebben fordulunk a világ felé, és megpróbáljuk jobbá tenni azt
együtt vagy egyénenként. Más értelme lett beszélgetéseink kezdetekor
– a korábban banálisnak és rutinszerűnek hangzó – hogy vagytok, min-
denki rendben van? kérdésnek. És valódi aggodalmat takar a búcsúzáskor
elhangzó mondat: „vigyázz magadra, vigyázzatok magatokra!” 

Az elmúlt harminc napban voltak napjaim, amikor úgy ébredtem,
hogy most világgá megyek, egy percig sem bírok bezárva lenni! Igen, na-
gyon nehéz időnként. Aztán nekiállok dolgozni. Néha belepusztulok fizi-
kailag a kapálásba, rendrakásba, de mire végzek egy-egy kitűzött fel-
adattal, a lelkem is kisimul, és újra bizakodva látom a jövőt, és nem értem,
hogy mi bajom volt órákkal korábban.

Tudom, hogy egyszer vége lesz ennek az őrületnek, és rossz álomként
marad meg. Azonban addig még sok idő telik el, és nagyon hosszú utat
kell megtennünk, melyet sok veszteség fog kikövezni. 

2020. április 14.
dr. Schuller Gáborné

Tisztelt lakosok! Ezúton szeretnénk tájékoztatni önöket, hogy
az „Aries” Nonprofit Kft. kommunális egysége májusban a sze-
lektív hulladék begyűjtését az alábbiak szerint ütemezi.

Műanyag (Pet és HDPE) és fém (üdítő és sörös doboz) elszállítása:

19. hét, május 4-8.; 21. hét, május 18-22.; 23. hét, június 2-5.

Június 1. (hétfő) munkaszüneti nap, a hétfői napon esedékes 
hulladék elszállítása május 30-án, szombaton történik.

Papírhulladék elszállítása:
20. hét, május 11-15.; 24. hét, június 8-12.

Zöldhulladék begyűjtése: ezúton tájékoztatjuk tisztelt lakótársain-
kat, hogy a koronavírus járvány megelőzése és terjedésének mini-
malizálása érdekében hozott intézkedések részeként  május 29-én,
a rákóczi F. u. 147. szám alatt üzemelő Népjóléti Intézmény területén,
a zöldhulladék leadási lehetőséget felfüggesztjük. A zöldhulladék
leadási lehetőséget a járványhelyzet javulását követően biztosítja
az Aries NKft. 

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.

Polgármesteri Hivatal

Támogatások az önkormányzattól

Szigethalmi Híradó öNKorMÁNyzAT

Harminc nap margójára

Szelektív hulladék



8 2020. 5. szám

Szigethalmi HíradóöNKorMÁNyzAT

Szigethalom Város Önkormányzata a 13/2020. (IV.
28.) számú rendeletében újra szabályozta az önkor-
mányzat tulajdonában, kezelésében lévő közterüle-
tek használatának rendjét.
A rendeletalkotást a megváltozott jogszabályi
környezet, valamint a helyi sajátosságok válto-
zása indokolta. 

I.
A rendeletalkotás célja

Közterület-használat szabályozásának elsődleges
célja:
1. A közterületek rendeltetésszerű használata;
2. A közterületeken lehetőleg csak a rendeltetés-

szerű használathoz szükséges eszközök, be-
rendezések kerüljenek elhelyezésre;

3. A közterületek nem rendeltetésszerű haszná-
latára kivételes esetekben, a legszükségesebb
mértékben kerülhet sor

4. Az ingatlantulajdonosok a parkolást a saját tu-
lajdonú ingatlan területén belül kötelesek megol-
dani;

5. Közterületen parkolás, gépjárműtárolás csak
kivételes esetben történhet

6. Az épületek, építmények építéséhez, felújí-
tásához szükséges területet a saját tulajdonú
ingatlan területén belül kell biztosítani, erre a
célra közterületet igénybe venni csak kivételes
esetekben, a legszükségesebb mértékben
lehet.

7. Az önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő
közutak aszfaltburkolatának bármilyen céllal
történő felbontására az építését, illetve teljes
körű felújítását követő 5 éven belül nem, azt kö-
vetően kizárólag rendkívül indokolt esetben, a
legszükségesebb mértékben adható közterület-
használati engedély.

A közterületet rendeltetésének megfelelően, ál-
lagának sérelme, forgalmának veszélyeztetése nélkül,
az általános magatartási szabályok betartásával min-
denki szabadon, díjmentesen használhatja. 
A közterület rendeltetéstől eltérő célú haszná-
lata közterület-használati engedély, vagy hatósá-
gi szerződés alapján, díjfizetés ellenében tör-
ténhet. 
A használó köteles az igénybe vett területet és
környezetét folyamatosan tisztántartani, a kelet-
kezett hulladék, szemét elszállításáról gondoskod-
ni, a közművekben, építményekben és zöldfelületek-
ben keletkező kár helyreállítási költségeit megfi-
zetni. 
A használó köteles a közterület-használati enge-
délyt, valamint az egyéb hatósági engedélyeket
(vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány, külön
engedély stb.) a helyszínen tartani és azokat a köz-
terület-felügyelet, a szakhatóságok vagy a rend-
őrség ellenőrzése esetén kérésre bemutatni.

II. 
A közterület rendeltetésétől eltérő célú 

használata
A közterület rendeltetéstől eltérő használatához
közterület-használati engedélyt kell kérni és a
rendelet 1. számú mellékletében meghatározottak fi-

gyelembevételével megállapított- díjat kell fizetni
az alábbi esetekben: 
a) Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékeny-

ségek 
- Alkalmi, idény jellegű és mozgóárusítás, javító,

szolgáltató tevékenység
- Vendéglátóipari előkert, terasz
- Kiállítás, vásár, cég- vagy termékbemutató, rek-

lámcélú vagy vállalkozási rendezvények 
- Göngyölegtárolás
- Árusító- és bankautomaták elhelyezése

b) reklámhordozók, árubemutatások 
- Óriásplakátok (szabályozási terv alapján) érvé-

nyes engedéllyel 16 m2-ig
- Óriásplakátok 16 m2 felett
- Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlok-

zat (portál), vitrin, cég és címtábla 
- Hirdetőtábla, reklámtábla, megállító tábla, telep-

helyre utaló tábla 
- Hirdetőoszlop, villany- vagy telefonoszlopra sze-

relt hirdető- vagy reklámtábla
- Árubemutató 
- Közterületbe nyúló üzleti védőtető (előtető), er-

nyőszerkezet reklámfelülettel
- Előtető, védőtető, ernyőszerkezet alatti kitelepülés
- Közterületbe nyúló üzleti védőtető (előtető), er-

nyőszerkezet (reklám nélküli) 
- Hirdetési céllal elhelyezett gépjármű 

c) Szórakoztató tevékenységek 
- mutatványos, cirkusz

d) Építési-, szerelési munkálatok 
- Állvány és építőanyag tárolás 
- Konténerben történő törmeléktárolás 
- Közüzemi üzemzavar elhárítás 72 órát meghala-

dó időtartamra 
- Egyéb konténer (pl. lakókonténer építkezésnél) 

f) Gépjármű tárolás
- Forgalomképtelen, lejárt műszaki engedéllyel

rendelkező, illetve forgalomból kivont személy-
gépkocsi, lakókocsi, utánfutó tárolása max.10 na-
pig

- Teher és különleges gépjárművek elhelyezése
(3500 kg alatt) max. 10 napig

- Teher és különleges gépjárművek elhelyezése
(3500 kg felett) max. 10 napig

- Személygépkocsi kijelölt parkoló helye (közterü-
leti parkolóban)

- Tehergépjármű kijelölt parkoló helye (közterületi
parkolóban) 10 t összsúlyig

- Tehergépjármű kijelölt parkoló helye (közterületi
parkolóban) 10t összsúly felett

- Gépjárművek tárolása közterületen (javító mű-
hely előtti közterület csak éves bérlet)

g) Különleges közterület-használat 
- mobil toalett 
- az a) - f) pontokban fel nem sorolt gazdasági célú

közterület-használat 
- az a) - f) pontokban fel nem sorolt nem gazda-

sági célú közterület-használat.
h) Közút területének bontása 
Közterület-használati engedélyt kell kérni, de díjat
nem kell fizetni a közterület-használat alábbi ese-
teiben: 
a) katasztrófavédelem, rendészeti és fegyveres tes-
tületek létesítményeinek elhelyezése és rendezvényei, 

b) országos vasutak, továbbá a közforgalmú közúti
vállalatnak a feladatuk ellátását szolgáló létesít-
ményei, 

c) szobrok, emlékművek, díszkutak, szökőkutak,
zászlótartók és köztárgyak elhelyezése, 

d) az önkormányzat által támogatott vagy a kulturá-
lis intézményei által szervezett kiállítás, sport-, po-
litikai-, egyházi-, kulturális- és borgasztronómiai
rendezvények megtartása, valamint az ezekhez
kapcsolódó tűzijáték megvalósítása. 

Közterület-használati engedély nélkül végezhe-
tő tevékenységek: 
a) közvetlen életveszély elhárítását szolgáló tevé-

kenységek, 
b) karitatív tevékenység vagy közérdekű önkéntes

tevékenység, 
c) tüzelő közterületen történő elhelyezése, tárolása,

rakodása, ha annak időtartama a 24 órát nem ha-
ladja meg, 

d) építési anyagok, törmelék, építéshez szükséges
szerkezetek közterületen történő elhelyezése, tá-
rolása, rakodása, ha annak időtartama a 24 órát
nem haladja meg, 

e) választási kampányidőszak alatt választási plaká-
tok kihelyezésére. 

III.
Utak, járdák burkolatának bontása

Az önkormányzat tulajdonában lévő közút, járda
aszfaltburkolatának felbontására az építését, il-
letve teljes körű felújítását követő 5 éven belül
nem, azt követően kizárólag rendkívül indokolt
esetben, a legszükségesebb mértékben adható köz-
terület-használati engedély.
A közút, járda burkolatát november 15-tõl március
15-ig terjedő időszakban felbontani tilos. 
Az utak és járdák felbontása esetén az eredeti álla-
potot kell helyre állítani, azonos minőségben,
megfelelő tömörítéssel, a közútkezelő előírásai sze-
rint, öt éves garanciális kötelezettséggel. 
A közút, járda aszfaltburkolatának felbontása esetén
a közterület használó a közterület-használati díj
mellett letéti díjat köteles fizetni, ha a közterület-
használat után helyreállítási kötelezettsége van.
A letéti díj összege (nettó): 30 000 Ft/m2

Amennyiben az igénybe vevő a közterületet ha-
táridőre az eredeti állapotába helyreállítja, a le-
téti díj részére visszajár, ha ezt elmulasztja, a letéti
díj összege a helyreállítási költségbe beszámításra
kerül. 

IV. 
A közterület-használati engedély iránti kére-

lem
A közterület rendeltetésétől eltérő használatára vo-
natkozó kérelem formanyomtatványa a Szigetha-
lom Önkormányzatának honlapjáról letölthető. 

V. 
A közterület-használati engedély érvénye

A közterület rendeltetésétől eltérő használata leg-
feljebb öt év határozott időre engedélyezhető. 
Az engedély a lejárta előtt legalább 15 nappal be-
nyújtott kérelemre meghosszabbítható, illetőleg szü-
neteltethető.

Tájékoztató Szigethalom város közterületeinek használatáról
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A közterület-használati engedély másra át nem
ruházható. Nem minősül átruházásnak, ha az enge-
délyben megjelölt tevékenységet ténylegesen a hasz-
nálatba vevő alkalmazottja, segítő családtagja végzi. 

VI. 
A közterület-használati engedély

Nem adható közterület-használati engedély an-
nak és nem köthető hatósági szerződés azzal, 
a) akinek az önkormányzattal szemben bármilyen le-
járt határidejű tartozása van és fizetési kötelezett-
ségének felszólítást követően sem tett eleget, 
b) aki olyan tevékenységet kíván a közterületen foly-
tatni, melynek gyakorlását jogszabály tiltja,
c) aki a rendelet előírásait a kérelem beérkezésétől
számított kettő éven belül megszegte.
d) a piac közvetlen, 100 m-en belüli környezetében
történő árusításhoz.

VII.
A közterület-használati díj

Az engedélyes közterület-használati díjat köteles fi-
zetni. 
A közterület-használati díjat a közterület tényleges
igénybevételét megelőzően egy összegben kell
megfizetni.

VIII. 
A közterület-használat megszűnése

A közterület-használati engedély azonnali hatállyal
visszavonásra kerül ha,
a) a közterület-használati díjat határidőre nem fi-
zették meg,
b) a közterületet nem az engedélyben meghatá-
rozott célra, módon és területen használja, a te-
rületet és környékét nem tartja rendben, vagy tisz-
tán,
c) a tevékenységre jogosító okiratának, engedélyé-
nek érvényessége megszűnt,
d) nem az engedélyes folytatja a tevékenységet,
használatot a közterületen,
e) az engedélyes saját akaratából a tevékenységet
megszünteti, 
f) közérdekből.
Ha a közterület-használati engedély érvényét
veszti az engedélyes a saját költségén köteles az

eredeti állapotot - minden kártérítési igény nél-
kül - legkésőbb 3 napon belül helyreállítani.

IX.
A közterület-használat ellenőrzése

A közterületek rendjét, állapotát, a közterületek ren-
deltetésszerű használatát, valamint a közterület ren-
deltetéstől eltérő használatának szabályszerűségét
és közterület-használati engedély meglétét a közte-
rület-felügyelet a város közigazgatási területén fo-
lyamatosan ellenőrzi.
A közterület engedély nélküli vagy attól eltérő hasz-
nálata esetén a használó a közterület-felügyelő
felszólítása ellenére sem nyújt be engedély iránti
kérelmet, bejelentést vagy nem fizeti meg a közte-
rület-használati díjat, a hatóság az elhelyezett épít-
ményeket, tárgyakat, az ott tárolt eszközöket a
használó költségére elszállíttathatja. 
A közterület-felügyelő a közterületre kihelyezett tár-
gyat, anyagot, létesítményt, felépítményt és
reklámtáblát stb. felszólítás nélkül a kihelyező
(tulajdonos) költségére és veszélyére, azonnal
elszállíttathatja, ha az a közterület eredeti funkció
szerinti használatát jelentős mértékben korlátozza
vagy közvetlen élet- és balesetveszélyt idéz elő. 
Aki közterületet engedély, hozzájárulás nélkül, vagy
az abban foglaltaktól eltérően használ, a hozzájárulás
nélküli vagy az eltérő használat tartamára az egyéb-
ként fizetendő - a rendelet 1. számú mellékletében
meghatározott mértékű - közterület-használati díj
tízszeresének megfelelő összeg megfizetésére
lehet kötelezni.
A közterület engedély nélküli használata esetén
a használó köteles a használatot megszüntetni és
a közterület eredeti állapotát 24 órán belül saját
költségén - minden kártérítési igény nélkül –
helyreállítani.
A közterület-használat megszűnését követő 3 napon
belül a közterület-felügyelők ellenőrzik az ere-
deti állapot helyreállítását és az ellenőrzés meg-
állapításától függően a szükséges intézkedéseket
megteszik. 

A rendelet 2020. május 1. napján lép hatályba.
A megkötött közterület-használati szerződések a le-
járatukig érvényben maradnak.

Akoronavírus terjedéséről szóló hírek
mellett megjelentek a témával kap-
csolatban elkövetett csalások, csalás

kísérletek. 

Legyen körültekintő, ha lakásánál meg-
jelennek védőruhát/maszkot viselő szemé-
lyek, és felajánlják az ingatlan fertőtleníté-
sét, orvosi vizsgálatot vagy koronavírus min-
tavételét öntől!

Koronavírus-fertőzöttség kimutatására
alkalmas gyorsteszt egyelőre nem létezik. A
fertőzés kimutatására szolgáló laboratóriumi
vizsgálatot jelenleg kizárólag állami egész-
ségügyi ellátó rendszerben végeznek!

Amennyiben online vásárol, ellenőrizze,
hogy biztonságos a weboldal! A szolgálta-
tóval kapcsolatban olvasson el vásárlói vé-
leményeket, és győződjön meg a hitelessé-
géről! Ne kattintson olyan linkre, ne nyisson
meg olyan csatolmányt, amely ismeretlen
feladótól érkezett!

Fogjon gyanút, ha olyan e-mailt kap,
amelyben orvosi felszereléseket kínálnak,
vagy egészségügyi vizsgálat címén szemé-
lyes adatokat kérnek! A legálisan működő
egészségügyi szervezetek nem így veszik fel
a kapcsolatot a betegeikkel. Amennyiben
hatóság tagjaként bemutatkozó személy
csenget be önhöz, kérje az azonosítást,
majd anélkül, hogy beengedné otthonába,
telefonáljon az adott hatósághoz, a valóság-
tartalom ellenőrzése céljából! 

Ha ön egyedül él, és nincs, aki segíteni
tudná a bevásárlásban, kérje megbízható
szomszéd segítségét, vagy az önkormány-
zattól kérjen segítséget! 

Ne higgyen a különböző adománygyűj-
tő felhívásoknak, amíg meg nem győződik
arról, hogy valóban legálisan működő szer-
vezet, aktuálisan szervezett kampánytevé-
kenységéről van szó!

A nap 24 órájában ingyenesen hív-
ható telefonszámok: 107 vagy a 112

Pest Megyei rendőr-főkapitányság 
bűnmegelőzési osztály

A koronavírussal 
terjednek a csalók

Szigethalmi Híradó öNKorMÁNyzAT



Tekintettel a járványügyi helyzetre, a Négy-
színvirág Óvoda március 16-án ideiglene-
sen bezárta kapuit. A tagóvodák teljes le-

állással szünetelnek, a Narancssárga székhely-
óvoda pedig ügyeletet biztosít, részlegesen
üzemel. Azon szülők gyermekei veszik igénybe
most az óvodai felügyeletet, akik semmilyen
más módon nem tudják biztosítani gyermekük
biztonságos elhelyezését. 

Az ügyelet ideje alatt az egész épületet, a
berendezést és a játékokat is rendszeresen fer-
tőtlenítjük, a szokottnál nagyobb figyelmet for-
dítunk a kézmosásra, a higiéniai szabályok be-
tartására. A gyerekeket kislétszámú csoportok-
ban helyezzük el, ahol legfeljebb 10-en
tartózkodnak egyszerre. 

Ám azok a gyerekek sem nélkülözik teljesen
az óvodát, akik otthon töltik ezt az időszakot.
Az óvónénik rendszeresen küldenek számukra
játékos feladatokat, verseket, meséket, sőt még
a napi testmozgáshoz is kínálnak ötleteket. Az
óvoda minden dolgozója pedig szorgosan dol-
gozik azért, hogy az újrakezdés színes és öröm-
teli legyen: bővülnek a játékeszközök, szépül-

nek a kertek, megújulnak az udvari játékok, ké-
szülnek a projektek. 

Az oktatási Hivatal rendelkezése alapján az
óvodai beíratás áprilisban zajlott elektronikus
úton. A felvételről, illetve az előjegyzésről szin-
tén elektronikus úton értesítjük a szülőket. A
határozatban szerepel a tagóvoda, illetve a cso-
port megnevezése is, ahol a gyermekek szep-
temberben (vagy 3. évük betöltése idején) meg-
kezdhetik az óvodába járást. Az óvoda megkez-
désekor kérjük majd a gyermek személyes
dokumentumait is (születési anyakönyvi kivo-
nat, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kár-
tya). 

Amennyiben a járványügyi helyzet megen-
gedi, augusztusban szülői értekezletet tartunk,
ahol a szülők tájékoztatást kapnak az óvodai
élettel kapcsolatos tudnivalókról és a szükséges
felszerelésről. 

Mindenkinek jó egészséget kívánunk a mi-
előbbi viszontlátásig!

Tasnádi Tünde
intézményvezető

Köszönetnyilvánítás

Április 7-én a Fiumei utcában eltűnt a
chippes, másfél év körüli ivartalan, fe-
kete-fehér, zöld szemű kandúr cicánk,

ezért hirdetést szerettem volna feladni. Mire
az újság megjelenik - rengeteg jó szándékú
ember kitartó keresésének eredményeként-
megkerült. Így a hirdetés helyett ezúton sze-
retném mindenkinek hálámat kifejezni és
megköszönni a sok segítséget. 

Fiedler rita
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Hírek a Négyszínvirág Óvodából

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre,
az általános iskolai beiratkozás a

2020/2021. tanítási évre az emberi erőforrások
minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata
alapján történik, két szakaszban.

Iskolánk esetében a második szakasz-
ban április 28-a 0 óra és május 15-e 24 óra
között van lehetőség a beiratkozásra azon
tanulóknál, akiknél intézményünk:
- a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tar-

tózkodási helye szerint a körzetes intéz-
mény, illetve

- a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tar-
tózkodási helye szerint nem körzetes, de
felvételét ennek ellenére az intézménybe
kérik.

A fentiek értelmében április 28-án min-
den olyan tanulót automatikusan felve-
szünk az iskolánkba, akinek a lakóhelye
szerinti körzetes általános iskola a Sziget-
halmi Széchenyi István Általános Iskola.
Az iskolai körzethatárok részletesen megtalál-
hatók a honlapunkon. (www.szechenyi-isko-
la.hu)

A beiratkozás megerősítését április 28.
és május 15. között szükséges elvégezni.
Ez a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
online felületen úgy történik, hogy a gyermek
azonosításához szükséges adatok megadása
után megjelölik az intézményt. 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi
dokumentumokra van szükség, melyeknek be-
mutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel ele-
gendő, ha csak a 2020/2021-es tanév első nap-
ján történik meg.
• A gyermek személyazonosságát igazoló ha-

tósági igazolvány 
• A gyermek nevére kiállított TAJ-kártya 
• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló

hatósági igazolvány 
• Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gya-

korlására vonatkozóan
Online jelentkezés esetén a felületre fel

lehet tölteni a dokumentumok másolatát,
személyes megjelenés esetén pedig kérjük
bemutatni, illetve átadni az intézményi
ügyintézőnek. 

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös
szülői felügyeleti jog gyakorlására vonat-
kozó nyilatkozatokat
• elektronikus beiratkozás esetén: a KrÉTA e-

Ügyintézés felületén - az adatok megadását
követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tud-
ja letölteni, és aláírást követően fel tudja töl-
teni a rendszerbe;

• személyes megjelenéssel történő beiratkozás
esetén a formanyomtatványokat az intéz-
mény biztosítja.

A beiratkozás során kérjük, nyilatkoz-
zanak az alábbiakról is:

- tanulmányi orientáltság: 
• angol nyelv heti 1 óra
• matematika-informatika heti 1 óra
• testnevelés és sport heti 1 óra

- napközis foglalkozás
A nyilatkozatok iskolánk honlapjának be-

iratkozás menüjéből letölthetők.
A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük,

hogy gyermekük általános iskolai beíratását le-
hetőség szerint online módon intézzék.
Amennyiben ez az önök számára nem megold-
ható, intézményünk lehetőséget biztosít a sze-
mélyes ügyintézésre is. Ebben az esetben a
járványügyi helyzettel összefüggésben beveze-
tett fokozott óvintézkedésekkel kell szá-
molni. 

Iskolánkban a jelentkezések személyes
benyújtására 2020. április 28-án, május 5-
én és május 12-én 8-16 óráig van lehető-
ség. Kérjük az előzetes időpont-egyezte-
tést, melyet megtehetnek a szhszechenyi@
szechenyi-szhalom.sulinet.hu e-mail címen, illet-
ve a 06-24-400-621 telefonszámon!

Kérjük, látogassanak el iskolánk honlapjára,
ahol minden ezzel kapcsolatos információt
megtalálnak. 

Bízunk benne, hogy hatékonyan együttmű-
ködve sikeres lesz a beiratkozás folyamata.

Együttműködésüket megköszönve:
Wéber Adrienn

intézményvezető

Beiratkozás a Széchenyi Általános Iskolába
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Nemigen telik el úgy egy hónap a tanév
közben, hogy ne hagyná el sóhaj a diá-
kok száját: „Bárcsak ne kéne suliba

menni…!” Mi tagadás, időnként a tanerők szá-
jából is felszakad a sóhaj… De úgy hiszem,
most aztán jól megjegyezte mindenki, hogy vi-
gyázni kell a sóhajokkal, óhajokkal! Ha kívánsá-
gokat küldünk a Jóistennek, az Univerzumnak,
vagy a Sorsnak, hát alaposan körül kell azt ír-
ni… Nehogy valóra váljon anélkül, hogy nem
fejtettük ki elég körültekintően! Nos, ez most
valóra vált, s talán sokunk legvadabb rémálmá-
ban sem jutott volna ilyesmi eszünkbe. Fenekes-
tül fordult fel a világ. Mindenkié. Diáké, tanáré,
szülőé. És még sorolhatnám. Hát, most aztán
nem kell suliba járni. 

Mi, pedagógusok – legalábbis a legtöbben
– már a bejelentést követő péntek éjszaka azon
rágódtunk, tűnődtünk, tépelődtünk, gondol-
kodtunk, hogy vajon mit is fogunk hétfőtől csi-
nálni. Eszköz? Csak-csak akad otthon, kinek mi.
Tudás? Majdcsak lesz valahogy az is, hétfőig két
nap továbbképződés egyénileg éjjel-nappal. Ta-
pasztalat? Semmi. Ijedség? Óriási. Félelem? Erre
nincs idő. Aggodalom? Persze, de erre sincs. Fel-
adjuk. Kizárt! Hogy lesz ez? Lesz. Valahogy.
Ügyesen. És gyorsan. Nagyon gyorsan. Hétfő-
kedd, értekezlet. ötlet (javaslat) G. Classroom.
Elfogadjuk. Ismeritek? Nem. Nem baj. Mindjárt.
Gyorstalpaló. 

„Megkellérteni,jóleszez,mennifogpersze,ma
márkezddel,szülőnekírj,ideisküldeni,kollégátis-
veddfel,milyencímmel,nanemár,táblázatotintézz,
mindenfeléküldjed,mégegyemailcímkell,magya-
rázdel,veddfel,statöbbi,satöbbi.

Holnap. Holnaaaaap? Holnap. Jó ég.! És in-
dult. Két nap előkészület, egy nap „bevezető”,
aztán élesben. Hajrá! Tanulunk. Együtt. Szülő,
gyermek, tanár/tanító. Mindenki. Együtt, egy-
mástól, egymással, szövetségben, összefogva,
mert máshogy nem megy. Tudjuk, érezzük, le-
hetne ezt jobban is csinálni. Mindig, mindent le-
het jobban csinálni. Csakhogy először csinálni
kell… valahogy. Kissé ugyan döcög a szekér, de
halad! És ha nem áll, hanem halad, akkor az
már valahová meg is érkezik. Vagyis van moz-
gás, van haladás, lesz eredmény. Kísérletek, ku-
darcok, türelem, türelmetlenség. Türelem, siker.
Türelem, kudarc. Hát… így van ez. No, meg napi
10-12 óra „munkaidő”. Az első hónap így telt el.
És valahogy így fog az előttünk álló ki tudja,
mennyi… Hogy hogyan lehet így tanítani? Más-
képp. Hogyan lehet így tanulni? Másképp. A
súlypontok, az egyéni felelősség, a családi/szü-
lői szerepvállalás, a pedagógus szerepe és fele-
lőssége az oktatásban, mindez jócskán átbillent
a ló túlsó oldalára. De be kell vallanunk őszin-
tén, vannak dolgok az oktatásban, amelyek ta-
lán most fognak újra, vagy újonnan a helyükre
kerülni. Ha mindennek egyszer vége lesz, már
csak arra kell figyeljünk, de nagyon, hogy a ta-
nultakat, a tapasztalatokat, és a helyükre került
dolgokat őrizzük meg, vigyázzunk rá, és soha
többé ne engedjük meg magunknak, hogy visz-
szaessünk ismét a ló túloldalára! 

Maradjunk nyeregben! Haladjon az a sze-
kér, akár így, akár úgy! A jövőben is. Akkor is,
ha egyszer vége lesz!

Gyovai Margit,  Nyutali Marianna
pedagógusok

SOS! Dimenzióváltás a Széchenyiben is Digitálisan tanulunk 

Március 14-i hétvégén kiderült, hogy
hétfőtől otthon kell tanulnunk. Nagyon
örültünk neki, először. Az iskolánk a

Google Tanterem internetes felületet választot-
ta a digitális oktatásunkhoz.

Minden reggel 8 órakor a tanáraink kioszt-
ják az aznapi órarendünk szerinti anyagot. A
tantárgyak egy részéből tanfelszereléseink
szükségesek, míg más tantárgyakból videót is
kell néznünk, mely magyarázat, kiegészítés. A
tankönyvek már „uncsik”, de a videók egész jók!
A feladatoknak, sajnos, határideje is van, amit
nem mindig könnyű tartani. Ha elkészültünk
egy-egy feladattal, képet kell feltöltenünk a
Google Drive-ba. Word-ben, Power Point-ban,
és Excel táblázatban is dolgozunk. Ez jó móka,
most már, hogy belejöttünk.

A számonkérés több formában zajlik. Taná-
raink egy része a redmenta.hu oldalon adja fel
a feladatlapokat. Más tanárok dokumentum-
szerkesztő programokban megosztják a felada-
tokat, nekünk csak ki kell töltenünk. Több digi-
tális oktatás végző weboldalra is el kell látogat-
nunk, így színesebb és változatosabb a
mindennapi tanulás. 

A testnevelés tanárunk nagy bizalmat sza-
vaz nekünk, hiszen ő minden hét elején közzé
tesz egy edzésnaplót, mely tartalmazza a heti
feladatokat. A következő hétre belinkeli az el-
méleti anyagot, amelyet teszt formában kér szá-
mon tőlünk. Bíztat arra, hogy testnevelés órá-
kon kívül is mozogjunk sokat a szabadban!

Van egy kisebb testvérünk, akinek a lehető
legtöbbet próbálunk segíteni. A feladatok értel-
mezésében, a tanulásban, és az elkészített fel-
adatok feltöltésben is igyekszünk segíteni neki.
Édesanyukánk, sajnos, nem tud mindig segíteni,
ugyanis az egészségügyben dolgozik. De amit mi
nem értünk, abban segít a legjobb tudása szerint.
A szüleink nagyon büszkék ránk, hogy mi is
igyekszünk ebben a nehéz helyzetben helytállni. 

Hiszünk abban, hogy ez a helyzet minél ha-
marabb lecseng, és visszatérhetünk az iskolába. 

Tulipán Laura és Tulipán Szabina
a Szigethalmi Széchenyi István 

Általános Iskola 8.a osztályos tanulói

Szigethalmi Híradó ISKoLA - BöLCSőDE



Még elevenen élnek bennem azok a
percek, amikor március 13-án késő es-
te a miniszterelnök bejelentette, hogy

a kialakult járványhelyzetre tekintettel, hétfőtől
az iskolák épületét bezárják, a diákok otthonról
folytatják tanulmányaikat. Gyermekeink 8, 10,
és 12 évesek, tehát az általános iskola több kor-
osztályában is érintettek vagyunk mindennapi
szereplőként. 

A gyerekek örömujjongással futottak ki
hozzánk az udvarra, mert számukra ez akkor,
első hallásra egy előre hozott, végeláthatatlan
vakációt vetített előre. 

Másnap első dolgunk volt tisztázni gyerme-
keinkkel, hogy ez most nem vakáció lesz, ha-
nem az elkövetkező hetek, hónapok az önálló-
ságról, a kötelességtudatról, a kreativitásról,
vagyis az otthoni önálló tanulásról fognak szól-
ni, amelyben tanáraikkal csak távolról, online
felületeken lesznek kapcsolatban. Ezt az időt
ugyanannyi tananyag elsajátítására kell hasz-
nálniuk, mintha iskolában lennének, mert ezek-
nek a heteknek, hónapoknak a tananyagát már
nem tudják, nem fogják majd az iskolában újra
megtanulni. A távolabbi jövőt tekintve annyi tu-
dással, ismerettel fognak rendelkezni ezekből
a témákból, amennyit most elsajátítanak itt-
hon, önállóan.

Jól esett olvasni a Szigethalmi Széchenyi
István Általános Iskola igazgatóságától és az
osztályfőnököktől érkezett első biztató üzene-
teket, hogy dolgoznak az oktatás módjának ki-
alakításán. Addig is próbáltunk felkészülni:
számba vettük a hadra fogható elektronikus

eszközeinket, és most az egyszer a gyermekek
kezéből eddig „kiátkozott” telefonok, tabletek,
laptopok fontos tanulási segédeszközök lettek.
Néhány nap múlva megérkeztek az első felada-
tok a tanulási felületeken.

Visszatekintve, azt hiszem, ez olyan érzés,
mint amikor az ember szülővé válik: sokat hall,
olvas róla, mindenkitől kap tanácsokat, de csak
akkor tudja meg igazán, milyen is valójában,
amikor már benne van. 

Gyermekeink pedagógusai maximális oda-
adással és rugalmassággal próbálják átadni
mindazt a tudást, amit előír a tanterv: változa-
tos feladatok, online oktató játékok, megfelelő
határidő, gyakori visszacsatolás (biztató üzene-
tek, dicséretek a feladatok jó megoldása után).

Azt gondolom, sok szempontból mi szeren-
csés helyzetben vagyunk, mert a férjemmel
mindkettőnknek van munkája, vannak elektro-
nikai eszközeink, ezért, ha kell, mindegyik gyer-
mekünk tud önállóan online felületen dolgozni,
és lányaink – megítélésünk szerint – köteles-
ségtudóak, kellően önállóak és tanulási nehéz-
ségekkel sem küzdenek. 

Ennek ellenére úgy érzem, az elmúlt pár hét
mégis vesszőfutás volt számunkra. A nagyobb
gyermekeink viszonylag önállóak, ezért náluk
igyekszünk csak azt kontrollálni, hogy határidő-
re készen legyenek a feladatok, a beküldendő
mellékleteket elküldjék, és bízunk abban, hogy
a megoldásaik helyesek. Ha kérdeznek, akkor
természetesen segítünk.

A második osztályos gyermekünknél – és
gondolom, minden más családnál, ahol kisebb

gyermek van, esetleg tanulási nehézség vagy
egyéb hátráltató tényező áll fenn – hatalmas
erőfeszítés és rengeteg idő a napi feladatok tel-
jesítése. Amíg egyedül vannak otthon, a legki-
sebb gyermek is próbálja a kiadott feladatokat
önállóan vagy minimális testvéri segítséggel
megoldani, de a feladatok nagy része délutánra
marad, miután a munkából hazaérkezünk. Neki
még legtöbbször egy-egy feladat utasítását is
el kell magyarázni, az új tananyagot (pl. szor-
zótábla) minden esetben meg kell beszélni szó-
ban, együtt küldjük a pedagógusnak az ellen-
őrizendő feladatokat, tehát délután, munka
után még estig tart az „otthoni iskola”.

Több szülővel is beszéltem már az elmúlt
hetek tapasztalatairól. Mindenki küzd az új
helyzetben: van olyan, aki az internet és az
elektronikus eszközök hiánya miatt; van, aki
időhiánnyal; más gyermekének az „ellenállása”
miatt; és olyannal is beszéltem, aki szülőként a
tananyagban már nem tud segíteni, mert az ő
tudását is meghaladja a gyermektől számon-
kért tananyag (pl. felső tagozatban, középisko-
lában vagy idegen nyelv esetében).

Szokatlan és sok nehézséget, kihívást, kre-
ativitást igénylő helyzetben vagyunk jelenleg
minden területen, így a gyermekeink oktatása
terén is. Azt tapasztalom közvetlen környeze-
temben, hogy mindenki igyekszik komolyan
venni a rá eső új feladatokat, maximálisan
együttműködni, toleranciát tanúsítani: gyer-
mekek, szülők és pedagógusok egyaránt.

Dr. Petyi Beáta 
szülő
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Szülőként a digitális oktatásban

 
 

Helyrajzi szám Cím Méret (m2) Művelési ág Legkisebb ajánlati ár 

5625/12 
2315 Szigethalom, Mária 

utca 
598 kivett beépítetlen 

terület 
12.000.000 Ft + ÁFA 

5625/13 
2315 Szigethalom, Mária 

utca 
598 kivett beépítetlen 

terület 
12.000.000 Ft + ÁFA 

5625/6 
2315 Szigethalom, 

Csokonai utca 
531 kivett beépítetlen 

terület 
12.000.000 Ft + ÁFA 

3250/2 
2315 Szigethalom, 

Szabadkai utca 
661 kivett beépítetlen 

terület 
10.000.000 Ft + ÁFA 

3250/4 
2315 Szigethalom, Váci 

Mihály utca 
661 kivett beépítetlen 

terület 
10.000.000 Ft + ÁFA 

 
 
 

Szigethalom Város Önkormányzat tulajdonában lévő építési telkek eladók az alábbi helyrajzi számokon és legkisebb ajánlati áron.

Az építési telkekre ajánlat benyújtható egyben vagy külön-külön telkenként. Az ajánlatokat 2020. május 20-án (szerda) 11.00 óráig zárt borí-
tékban lehet leadni a Polgármesteri Hivatalban. Az ajánlatok bontása 2020. május 20-án 11 óra. Polgármesteri Hivatal díszterme. Azonos ajánlat
esetén előnyben részesül a szigethalmi lakcímű pályázó, amennyiben ilyen nincs, sorsolás dönt. Az ingatlanokról részletesebb információ kérhető
a titkarsag@szigethalom.hu címen

Eladó telkek
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Ismerkedés a Szent István Általános Iskolával
Szigethalmi Híradó ISKoLA

Kedves szülők! Kedves gyerekek! Sajnáljuk, hogy csak részben tudtuk megvalósítani a személyes
találkozást leendő diákjainkkal és szüleikkel! Ezért a rendkívüli helytere való tekintettel ezúton mu-
tatjuk be a Szigethalmi Szent István Általános Iskolát.

Fogadjátok tőlünk
szeretettel ezt kis színezőt! ☺

Szigethalmi Szent István 
Általános Iskola, 

Németh Leila intézményvezető

Pedagógiai módszereink:
• olvasás, írás tanítása Meixner mód-

szerrel
•  Változatos tanulói munkaformák 

(kooperatív tanulási technikák; 
páros, csoport munka; differenciálás)

•  Projektmódszer
•  Tehetséggondozás
•  Felzárkóztatás
•  Boldogságóra program

Specialitásaink:
•  Sakkpalota program

•  sportosztály
•  testnevelésbe integrált karate
•  emelt szintű ének-zene
•  fejlesztõ pedagógusok, gyógypedagó-

gusok
•  TSMT torna
•  logopédus
•  segítõ munkatársak: pedagógiai asszisz-

tensek, pszichológus, iskolai szociális
munkás

•  gyógytestnevelés
•  4. évfolyamtól csoportbontásban angol

és német nyelv oktatása

Szabadidő:
•  Szakkörök (matematika, LEGo, drámajá-

ték, természetbúvár, kézműves)
•  sport (karate, szertorna)
•  mozi-, múzeum- és színházlátogatások
•  mûvészeti oktatás (szolfézs, zongora,

modern tánc)

Hagyományok:
•  Családi nap
•  Karácsonyi koncert
•  Szent István napok 

örömmel várják leendő elsőseinket:
- Hézser Péterné Erzsike néni (1. A Sakkpa-

lota osztály)
- Faragó zsuzsanna és Györfi Gabriella (1.B

Iskolaotthonos sportosztály)
- Barnéné Papp Gyöngyi (1. C Emelt szintű

ének-zene tagozatos osztály)
- rácz Erzsébet (Különleges bánásmódot

igénylő tanulók)

A Szigethalmi Szent István Általános Iskola a város legrégebbi oktatási intézménye. Célunk se-
gíteni diákjainkat abban a folyamatban, amelyben alkotásra és boldogságra képes művelt emberré
válhatnak. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy tanulóink számára egyenlő esélyt biztosítsunk a fej-
lődéshez. Arra törekszünk, hogy a hozzánk járó gyermekek érezzék jól magukat iskolájukban.

Immáron negyedik éve dolgozunk azon, hogy a szigethalmi gyerekek magas minőségű sport-
képzésben is részesüljenek. örömmel tájékoztatjuk leendő diákjainkat és szüleiket, hogy az alsó
tagozat a 2022/23-as tanévtől új építésű, XXI. századi igényeket kielégítő 16 tantermes épületben
és a hozzá kapcsolódó sportcsarnokban folytathatja tanulmányait.
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Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!  
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Szigethalom, 2020. 04. 15. Németh Leila  
  intézményvezető 
 

Kedves olvasóink, látogatóink! A rendele-
tek értelmében a könyvtár továbbra is
zárva lesz határozatlan ideig, és szünetel

minden hagyományos, valamint irodai szolgál-
tatás!

Kölcsönzéseiket automatikusan meghosz-
szabbítjuk a veszélyhelyzet végéig, és még 2
hét türelmi időt számítunk hozzá. Késedelmi

díjat ezen időszakra nem számolunk fel.
Kapcsolatba lépni velünk az alábbi elérhe-

tőségeken tudnak hétköznapokon 9 – 15 óra
között a rendkívüli időszakban: 06-70/459-
1634; 06-70/459-1692

Kérjük, olyan számról hívjanak, amit kiír a
telefon. Magánszámot, privát számot, titkos
számot nem fogunk tudni visszahívni.

E-mail: szigethalmi.konyvtar@gmail.com
Facebook: Hegedüs Géza Városi Könyvtár

Addig is figyeljék Facebook-oldalunkat,
ahol leghamarabb tudunk hírt adni az időköz-
beni változásokról.

A mielőbbi találkozásban reménykedve üd-
vözlünk mindenkit!

Luttenberger Katalin könyvtárigazgató

Könyvtári közlemény
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Gyerekkorunkban a mesék és a hősi epo-
szok sárkányokkal viaskodó lovagokról,
rettenthetetlen hadvezérekről szóltak.

Aztán változott a világ, és változtak a hősök
is, a vadnyugati cowboyok, a hősies önfeláldo-
zó katonák, majd kémek…A mai kor változá-
sai a mozivászonra feszítették elénk vasem-
bert, a mutánsokat, és még kitudja milyen kü-
tyükkel felszerelt szuperhősöket…. Ámulva
néztük színesben széles vásznon, ahogy dobja
Thor a pörölyét, ahogy Amerika kapitány men-
ti az elesetteket… Gyerekkorunk óta belénk
ivódott a vágy, hogy mi is szuperhősök lehes-
sünk.

Persze ilyenkor, a moziból kifele jövet, ki-
csit erősebbnek, nagyobbnak érezzük magun-
kat, és azt sugalljuk a mellettünk lévő párunk-
nak…. biztonságban vagy.

Aztán amikor beülünk a kocsiba, érezzük,
ez a majd három óra ücsörgés nem igazán tett
jót az amúgy is régóta fájó derekunknak. És a
gyerekkori vágyálom hazafelé szertefoszlik.
Visszazökkenünk a valóságba, nem vagyunk
szuperhősök, és az igazat megvallva még hős-
nek is csak egy hétköznapi, jó ember a maxi-
mum elérhető cél. Ami persze reális, és több

így is, mint amire mások valaha jutnak, de
mégis...

Aztán eljön a világban egy filmbe illő ka-
tasztrófahelyzet. Nem előre megírt, nem meg-
rendezett (bár sokan ezzel vitába szállnak), ha-
nem az élet furcsa fordulattal elénk tesz egy
globális járványt. Mire feleszmélünk, emberek
tízezrei halnak meg a föld másik oldalán, ka-
tasztrófafilmeket meghazudtoló, sokkoló ké-
pek érkeznek. Tátott szájjal nézzük, és sajnál-
juk őket, de – néhányak szerint – végre vala-
mi izgalmas, amiről lehet a munkahelyen
beszélni.

Aztán alig 60 nap múlva elsodorja Európát
is az áradat. Egyre több helyen harsannak fel
az utakon a szirénák, megáll a termelés, be-
zárnak az üzemek, néhol gépkarabélyos kato-
nák és rendőrök tűnnek fel. Látjuk a tévében,
amint az egyik országban az éj leple alatt ka-
tonai konvojok hordják a halottakat a hokista-
dion jegére, mert nem győzik elégetni a tete-
meket. Kiüresített, bezárt boltok, akadozó
szolgáltatás. Aztán már kijárási korlátozás ná-
lunk is, Magyarországon. Ülünk a tévé előtt,
és nem hiszünk a szemünknek, de érezzük, ez
most komoly, nagy a baj. Kinézünk az utcára,

és kihalt a város. A barátunkat, aki mentőzik,
hetek óta nem láttuk hazajönni.

Eszünkbe jut, vajon mit tenne ilyenkor
Amerika kapitány és a többi hős?

Mindegy is, mi nem leszünk hősök…
De igen! 
Jön a felszólítás: Maradj otthon! Moss ke-

zet! Tarts kellő távolságot! Vegyél a szád elé
egy maszkot…

Hős akarsz lenni? Meg akarod menteni az
embereket? Eljött a te időd…

Mi kell hozzá? Szuper képesség? Nem! To-
lerancia csupán…. 

Kell hozzá szuper erő? Nem! Türelem kell
hozzá! 

Kell hozzá jövőbe látó képesség vagy va-
rázslat? Még ez sem kell, csupán fegyelme-
zettség kell most hozzá! Rendelkezel ezek-
kel a képességekkel! Most te lehetsz az em-
beriség megmentője és hőse, azzal a nagyon
egyszerű cselekedettel, hogy amennyit csak
tudsz: otthon maradsz! 

Köszönjük, szuper vagy!
Bogya Károly

Szigethalmi Polgárőr Egyesület 
elnöke

Te is lehetsz hős!
Szigethalmi Híradó PoLGÁroK - HIrDETÉS
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Szigethalmi Híradó

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-Csatorna szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés Szigethalmon:
DPMV Zrt. 

Személyes ügyfélszolgálati iroda: 2315. Szigethalom, Móra Ferenc u. 1.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 12-16 , Csütörtök: 12-18
Az irodában a készpénz forgalom megszűnt számlabefizetés kizárólag
bankkártyával lehetséges!
Telefonszám: 06/29-340-010
E-mail: szigethalom.ugyfelszolgalat@dpmv.hu
Hibabejelentés: 06/29-340-010, 06/70-682-7546
online ügyfélszolgálat-web: www.dpmv.hu
Mérőállás bejelentés: Minden hónap 25-30.között

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

Közérdekű telefonszámok

Embert próbáló idők járnak mostanában.
Amikor decemberben hír jött Kínából a
járványról, még nem gondoltuk, hogy

akárcsak Európába, de hazánkba is elér az
alattomos jószág.

Februárban már jelentkeztek az első
megbetegedések a környező országokban,
majd március közepén Magyarországra is
megérkezett a CoVID-19 vírus.

Gyorsan megszülettek azok a dönté-
sek, melyek védeni hivatottak a lakosok
egészségét, megakadályozzák a járvány
nagymértékű terjedését. Közintézmények,
közösségi terek, üzletek, termelőüzemek
zártak be, programok, rendezvények sorát
kellett eltörölni. A lakosságnak pedig pilla-
natok alatt új életformát kellett kialakíta-
nia, mely együtt jár mindennapi szokásaink
gyökeres megváltoztatásával. Nem mehe-
tünk oda és akkor, ahová és amikor szeret-
nénk. 

Ha kilépünk az utcára, ajánlott védőfel-
szerelés – kesztyű és arcmaszk – haszná-
lata.

Ez utóbbi pillanatok alatt vált hiánycik-
ké, és ha kapni lehetett, akkor az ára a ko-
rábbiaknak a többszöröse. Védettséget is
csak néhány óráig nyújt, így sokkal na-
gyobb mennyiségre (több tízezres nagyság-
rendben) lett volna szükség és nagyon
gyorsan.

Nem tudni, hogy hogyan indult el – és
nőtte ki magát mozgalommá – a többször
használható, mosható textilmaszkok varrá-
sa. Városunkban is pillanatok alatt – egy-
mástól függetlenül – alakultak közösségek
az arcmaszkok varrására. Igazi műremekek
születtek kezük nyomán, hiszen sokféle
mintázatú anyagból készültek. Külön ügyel-
tek arra is, hogy gyerekméretben is varrja-
nak, természetesen a számukra megfelelő
mintázattal. Napok alatt, már-már ipari
mennyiségben gyártották a kincset érő
maszkokat tündérkezű lányaink, asszonya-
ink, feláldozva idejüket, energiájukat, és in-

gyen osztották az igénylőknek. Aki tehette
anyaggal, cérnával, gumival támogatta al-
kotómunkájukat. A polgármesteri hivatal
előtt több mint ezer darabot sikerült kiosz-
tani. Aki nem jutott el az adott időpontban
a hivatal elé, annak kérésre házhoz vitték.

Köszönjük áldozatos munkáját
mindenkinek, aki valamilyen formában
részt vesz ebben a nagyszerű kezdeménye-
zésben. 

Álljanak itt a nevek is:
Együtt Könnyebb csapat vezetője,

Nagy Molnár Beáta és tagjaik: Szabó Tibor,
Kálmán Tibor, Móra Betti, Szabó Magdolna,
Angyal-Széles Hella, rekop Kriszta, Dobó
Dóra, Sziffel Julcsi, Minden Tímea, Kovács
Krisztina, Babocsi Izolda, Dredák Ágnes,
Horváth Dóra, Kohutné Fehér Anikó, Per
Kinga, Fekete Jolán.

Négyszínvirág Óvoda: Marlin Erika,
romasz Erika, Halmos Fruzsina, Domin Ka-
talin Nikolett, Siposné Mészáros Henrietta,
Földiné Láng Julianna, Kádár zoltánné, Ba-
ráz Attiláné, Tóth Jánosné, Fiescher Ica,
Ásin Mariann, Juhász Ildikó, Nagyné Török
Szilvia, Csörgöl Andrea, Bíró Ildikó, Bezzeg
Kriszta, Szilágyi rita.

Szivárvány Bölcsőde: Szabó Magdol-
na, Farkas Evelin

Civilek: Szabó Józsefné, Barázné Si-
mon Ildikó, Bartha Julianna, Bucsi Merce-
des

Édesanyák klubja: Bucsi Józsefné,
Bencze Gézáné, Biróné Takács Mária 

Végezetül, de ne utolsó sorban köszö-
net illeti az Összefogás Szigethalomért
Egyesület azon képviselőit, akik segítettek
a maszkok szétosztásában, címekre törté-
nő eljuttatásában.

Hisszük, hogy Szigethalom egy gaz-
dag város, amíg olyan kincsei vannak,
akik a bajban pillanatok alatt megta-
lálják a megoldást, és önzetlenül meg
is valósítják azt.

dr. Schuller Erzsébet

Kincs, ami van

Szigethalmi Híradó ingyenes önkormányzati havilap
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