
XXX. évfolyam 10. szám, 2020. október
ingyenes havilap

El nem herdált értékek
Köszöntés Idősek Világnapján

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvá-
nította október 1-jét az idősek világnap-
jává.

Az idősek világnapja megalapításával az
ENSZ célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a
méltóságteljes idős korra, és felvessék az idő-
sek gazdaságba történő visszaintegrálásának
kérdését.

Az idősek napja az idős emberekről, az ő
tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában fog-
lalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetü-
ket és annak kifejezését, hogy társadalmunk-
nak ők is hasznos tagjai, és mindannyiunknak
nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van
mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt
bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, és
a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, ne-
velnek bennünket.

Igyekszünk odafigyelni a környezetünkben
élő idős társainkra, törekszünk megértésükre,
jobb megismerésükre. Lássuk meg és keressük
egymásban az értékeset, az elsajátításra, a kö-
vetésre méltót. A fiatal nemzedék az elődök ál-
tal megalkotott világba születik bele. Munkáju-
kat az elődök eredményeire építve végzik. Éle-
tünk akkor tekinthető értékesnek, ha az idő
előrehaladtával saját utódainknak értékesebb
világot, példát tudunk átadni. Mindennapi
munkánkhoz az elődök nyújtotta mintából me-
ríthetünk hitet, erőt, bátorságot.

Az idősek világnapja kiváló alkalom arra,
hogy felülvizsgáljuk idős rokonaink, barátaink,
ismerőseink irányába tanúsított, néha-néha bi-
zony elmaradozó gondoskodásunkat. Rohanó
világunkban a rengeteg tennivaló mellett saj-
nos hajlamosak vagyunk arra, hogy elfeledkez-
zünk az odafigyelésről. 

A jeles alkalom mindenesetre kiváló arra,
hogy a régen halogatott dolgokat megtegyük
szeretteinkért. Az is elég, ha megejtjük végre
azt a régóta húzott-halasztott telefont a nagy-
szülők felé, vagy megkérdezzük a szomszéd
idős nénit, kell-e valami a közértből. És ha már
elkezdtük a gondoskodást, akkor váljon ez gya-
korlattá.

folytatás a 2. oldalon
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El nem herdált értékek
folytatás a címlapról

Különösen fontos a gondoskodás, az oda-
figyelés ezekben, vészterhes napokban, ami-
kor egyformán vigyáznunk kell másokra és
magunkra. Tavasszal már remekül „vizsgá-
zott” a segítségnyújtás a nagyszülők, a szom-

szédok, az ismerősök felé. Legyen ez így to-
vábbra is!

Személyesen ebben az évben nem ta-
lálkozhatunk „Idősek Napja” körüli rendez-
vényeken, ezért ezúton köszöntjük a váro-
sunkban élő idős lakóinkat. 

Szigethalom Város Önkormányzata és Pol-
gármesteri Hivatala nevében

Fáki László                   dr. Stiebel Viktória 
polgármester                          jegyző

Fogadóórák
• Fáki László polgármester 2020. október

19. (hétfő) 14:00-18:00 óra között, előzetes
bejelentkezés alapján.
Bejelentkezni a 24-403-656, 101 vagy 134
mellék, vagy titkarsag@szigethalom.hu lehet.
Helyszíne: Polgármesteri Hivatal

• Dr. Schuller Gáborné Összefogás Sziget-
halomért Egyesület 1. választókerület kép-
viselője. Telefon: 06/70-459-1664
E-mail: dr. schuller.gaborne@szigethalom.hu

• Fabula Jánosné Összefogás Szigethalomért
Egyesület 2. választókerület képviselője
Telefon: 06/70-334-8916
E-mail: fabula.janosne@szigethalom.hu

• Novákné Kiss Viktória Összefogás Sziget-
halomért Egyesület 3. választókerület kép-
viselője
Telefon: 06/70-585-6592
E-mail: novakne.kissviktoria@gmail.com

• Blum Zoltán Összefogás Szigethalomért
Egyesület 4. választókerület képviselője
Telefon: +36/30-688-1384
E-mail: blum.zoltan@szigethalom.hu

• Sztrapkó Norbert Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület 5. választókerület képviselője
Telefon: +36/20-992-0114
E-mail: sztrapko@gmail.com

• Suhai-Réfi Tímea Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület 6. választókerület képvise-
lője
Telefon: +36/70-984-8827 
E-mail: suhai.refi.timea@szigethalom.hu

• Csurcsiáné Török Ilona Összefogás Sziget-
halomért Egyesület 7. választókerület kép-
viselője
E-mail: torok.ica001@gmail.com

• Nagy Viktor Összefogás Szigethalomért
Egyesület 8. választókerület képviselője
Telefon: 06/30-934-0480

• Tóth József Fidesz-KDNP
Telefon: 06/20-947-5366
E-mail: tothjozsef58@gmail.com

• Adorjánné Csapó Gyöngyi Fidesz-KDNP
Telefon: 06/70-331-9904
E-mail: csapogyongyi@freemail.hu

• Molnár Sándor FIDESZ-KDNP
Telefon: 06/30-952-3346
E-mail: molnars@pr.hu

Lovas polgárőrök, pályázat egyetemistáknak
Testületi beszámoló szeptember

Aképviselő testület elsőként az Elohim Ke-
gyeleti Szolgáltató Kft. beszámolóját hall-
gatta meg a Szigethalmi Köztemetőben

2019. évben végzett tevékenységéről. Az üzemel-
tető a temető és a saját bevételeinek kiegészí-
téséből, stabilan üzemelteti a temetőt és folya-
matosan új beruházásokat hajtott végre. Elkészült
a kerítés fedőlapozása és folyamatban van az
elemek vakolása is. Felmerült a temető telített-
sége és az új terület szerzésének érdekében a sír-
helydíjak esetleges emelése is. A feladattal a pol-
gármesteri hivatalt bízták meg a képviselők.

Ebben az évben is a költségvetés terveze-
tében szerepelt az egyházak 2020. évi támoga-
tása. Ugyanakkor a járványügyi helyzetben tör-
tént elvonások és plusz költségek miatt, ezek
az összegek visszatartásra kerültek. Mivel a
költségvetésünk jelenleg stabilnak mondható,
így az egyházak eddigi támogatását, megfelez-
ve ugyan, de a képviselők idén is jóváhagytak
támogatást a helyi történelmi egyházaknak.

A Szigethalmi polgárőrség már eddig is foly-
tatott lovas polgárőr tevékenységet a külterüle-
teken. Miután ehhez a munkához igénybevett lo-
vakat a tulajdonosok elköltöztették a településről,
felmerült saját lovak vétele az egyesület részéről.
A lovak vásárlásához és fenntartásához lehet pá-
lyázni, de szükséges területet a Polgárőrség az
önkormányzattól igényelt. A volt laktanya nyom-
távjában hagyott jóvá ingyenes használatot a
képviselő testület a polgárőrség számára.

Az egyházakhoz hasonlóan a civil szervezetek
2020.évi pályázata is felfüggesztésre került, de
ezen az ülésen támogatásra kerültek az ez évi pá-
lyázatok is. A természetben igényelt támogatáso-
kat teljes egészében, a pénzügyi támogatásokat
körülbelül a tavalyi mérték felében állapították
meg a képviselők. Projekttámogatásokat csak ab-
ban az esetben kapnak az egyesületek, ha az ál-
taluk szervezett rendezvény megtartásra kerül.

Eredmény született a középiskolai- és sport-
ösztöndíj pályázatoknál. Soha ennyi pályázat
nem érkezett. A tanulmányi ösztöndíjak eseté-
ben a kiíráshoz képesti két fő helyett 5 kitűnő
tanuló kapott 10 000 Ft/hó ösztöndíjat és a töb-
biek 5 000 Ft/hó nagyságrendűt. A sportolói
ösztöndíjak esetében 2 fő kapott szintén 10 000
Ft/hó és a többiek 5 000 Ft/hó ösztöndíjat.

Megjelent egyetemisták számára Bursa
Hungarica ösztöndíj pályázat. A részletek meg-
találhatók a Szigethalmi Híradóban, az önkor-
mányzat honlapján és a Facebookon.

Elfogadta a testület Szigethalom Város Ön-
kormányzatának 2020. évi I. számú előirányzat-
módosítását. A módosítás már tartalmazza az
eddigi elvonásokat, plusztámogatásokat és in-
gatlan eladásokból származó plusz bevételeket.

A következő napirendi pontban a Városi
Szabadidőközpont költségvetésének módosítá-
sa történt meg. Mivel ebben az évben nem tud-
tunk rendezvényeket szervezni és testvérvárosi
kapcsolatokat sem ápoltuk a külföldre utazások
korlátozása miatt, ezért az erre szánt összegeket
a tartalékalapba helyezte a képviselő testület.

A felszabadult tartalékok felhasználásával
néhány kisebb utca burkolat javítását tudjuk el-
végezni. Ezek az V. utca, XVIII. utca, XX. utca,
XXII. utca. Ezt még októberben szeretnénk be-
fejezni. Ez kb. 17 millió forint összeget emészt fel.

Elbírálásra került hóeltakarítási és síkosság-
mentesítési pályázat Szigethalom város területén
2020-2023. évek vonatkozásában. A feladatot a ta-
valyi évben végző vállalkozás nyerte el, aki telep-
helyet is létrehozott a feladat elvégzése céljából.

A két éve elfogadott Helyi Építési Szabály-
zatot több ponton kellett módosítani. Ennek a
véleményezési szakaszának lezárása történt
meg. A változások például az új iskola területé-
nek átsorolása. A temető területének bővítése.
Az építhető lakások számának további korláto-
zása. Amint a pest megyei főépítész jóváhagyja
életbe lép az a szabály is, hogy 900 négyzetmé-
ternél kisebb ingatlanon nem lehet majd kétla-
kásos épületet építeni.

A döntéseket igénylő napirendek után, a
képviselők tájékoztatókat hallgattak meg.

A következő bizottsági és képviselő-testü-
leti ülések az alábbi időpontokban lesznek: Hu-
mánpolitikai és Népjóléti Bizottsági ülés: 2020.
október 13. Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsági
ülés: 2020. október 15. Képviselő-testületi ülés:
2020. október 20.

Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Szigethal-
mi Polgármesteri Hivatal díszterem. Az üléseket
élőben nézheti, illetve a későbbiekben is megte-
kintheti a www.onkormanyzati.tv honlapon.
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Október 6-a emlékezete 

Magyarország az 1848/49-es forradal-
mat és szabadságharcot egy polgári
jellegű, modern, a feudalizmust felszá-

moló és a Habsburg Birodalmon belül nagy ön-
állósággal bíró új ország megteremtéséért vív-
ta. Bár a szabadságharc 1849 tavaszán még
nagy magyar győzelmeket hozott, Ferenc József
császár fő szövetségesétől oroszországtól kért
segítséget, és elérte a fordulatot. A hatalmas
cári haderő eltiporta a több mint egy éve folyó
harcokban kivérzett magyar seregeket.

1849. október 6-án a majdnem egy éven át
tartó szabadságharc befejezését követően az if-
jú Ferenc József császár súlyos büntetés kisza-
básával akarta megüzenni a magyaroknak: bi-
rodalmában nem tűri a lázadást. A császár ti-
zenhárom magyar honvédtábornokot ítéltetett
halálra, mindegyiküket nyilvános és megszégye-
nítő kivégzéssel sújtva. 

Az említett napon Arad városában tizenhá-
rom bátor, hősies és megbecsült magyar hazafi
kivégzésére készültek. A halálra ítéltek mindany-
nyian ugyanazon ügyért harcoltak: a magyar
szabadságért és a magyar haza megújulásáért.
Hittek abban, hogy a reformkor nagyjai: Széche-
nyi, Wesselényi, Kölcsey, Deák és Kossuth egy
modern, új Magyarország alapjait tették le, kive-
zetve a magyarságot a középkori feudális viszo-
nyok közül. A halálra ítélt katonai vezetők
mindegyike kész volt életét áldozni ezekért
a célokért. A végsőkig küzdöttek, mert tudták:
a magyar nép régen kiérdemelte már a jogot ar-
ra, hogy végre önmagát kormányozza. Harcukat
törvényesnek tartották, hiszen 1848 tavaszán az
osztrák császári udvar is elismerte a magyaror-
szági reformok szükségszerűségét. Az udvar
meghátrálása azonban csak 1848 nyaráig tartott.
Miután az európai uralkodók sorra, mindenütt
leverték a forradalmakat, Bécs a magyarok ellen
fordult. A szabadságharc kitört, és sok ezer bátor
magyar katona és tiszt véráldozatát követelte.

Az 1848/49-es forradalom és szabadság-
harc 1849 júniusában érkezett a fordulópont-
jához. Ferenc József parancsára ugyanis ekkor
támadt hazánkra a segítségül hívott majd-
nem 200 ezres orosz haderő és a 66 ezer
osztrák katonát számláló császári armada. A
több mint negyed millió támadó ellen remény-
telennek tűnt az ellenállás. A magyarok csupán
abban bízhattak, hogy képesek lesznek annyira
lelassítani az orosz-osztrák csapatok előretö-
rését, hogy Nyugat-Európa felfigyeljen a küz-
delemre. Kossuthék hittek abban, hogy ha ki-
tartanak, akkor Anglia és Franciaország nem
fogják szó nélkül hagyni az oroszok beavatko-
zását, és kikényszerítik az intervenció felfüg-
gesztését. Abban bíztak, hogy az európai erő-
egyensúly felett őrködő nyugati országok nem
engedik az orosz Birodalom térnyerését. A ma-
gyar tábornoki kar így mindent megtett az oro-

szok és a Haynau ve-
zette osztrákok fel-
tartóztatásáért.

A túlerővel foly-
tatott küzdelemben
valódi hősök harcol-
tak. Aulich Lajos
hadügy miniszter és
Görgey Artúr főpa-
rancsnok vezetése
alatt Dessewffy
Arisztid lovascsapa -
taival Felső-Magyar -
országon hátráltatta
az oroszok előretö-
rését, Nagysándor
József tábornok Deb-

recennél védte meg csapataival a magyar fő -
sereget, Damjanich János és Vécsey Károly
pedig a délvidéken készültek a végső összecsa-
pásokra. Eközben Török Ignác hadmérnökként
a szegedi sáncok építését felügyelte, Láhner
György pedig a nagyváradi fegyvergyár folya-
matos működését biztosította. Az említett ma-
gyar honvédtábornokok, illetve a legfelső had-
vezetésben szolgáló parancsnokok – köztük
Kiss Ernő altábornagy – mindent elkövettek az
ellenség feltartóztatásáért. Sajnos azonban az
Arad-Temesvár körzetben történő csapatössze-
vonás terve hibásnak bizonyult. A túlerő előbb
a szőregi, majd a végső, temesvári csatában is
győzelmet aratott.

1849. október 6-án reggel fél hatkor a le-
győzött magyar hősökön súlyos bosszút állt a
bécsi udvar. Négy honvédtábornokot golyó ál-
tali, kilencet pedig kötél általi halálra ítéltek. A
történelem soha nem felejti emléküket.

dr. Schuller Gáborné

Tisztelt Lakosok!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni önöket,

hogy az „Aries” Nonprofit Kft. Kommunális
egysége 2020. októberében a szelektív hulla-
dék begyűjtését az alábbiak szerint ütemezi.

Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet és
HDPE) és fém (üdítő és sörös doboz) elszál-
lítása:

41. hét október 5 – 9.
43. hét október 19 – 22. és 24.
45. hét november 2 – 6

2020. október 23. (péntek) munkaszüneti
nap, a pénteki napon esedékes hulladék el-
szállítása 2020. október 24-én, szombaton
történik.

Szelektíven gyűjtött papírhulladék el-
szállítása: 44. hét október 26 – 30.

Zöldhulladék begyűjtése: Ezúton tájé-
koztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2020.
október 30-án, pénteken 14:00-17:00 óra
között a Rákóczi u. 147. sz. alatt található
Egyesített Népjóléti Intézménynél (egykori
laktanya területén) kihelyezett konténerekben
lehetőség nyílik a zöldhulladék díjmentes
elhelyezésére. Felhívjuk azonban figyelmü-
ket, hogy a korábbiakkal ellentétben ez csak
az Aries Kft.-nél is megvásárolható, bio-
lógiailag lebomló zöldhulladékos zsákban
tehető meg.

A szolgáltatás igénybevételére csak szi-
gethalmi lakosok jogosultak, ezért lakcímkár-
tyáját kérni fogják.

Az őszi házhoz menő díjmentes zöld-
hulladékbegyűjtés várható időpontja:

2020. november 9-től 13-ig (a rendes hul-
ladékszállítás napján). A zöldhulladék begyűj-
tésekor a szállítási ütemterv alapján, a rendes
szemétszállítási napon reggel 7:00 óráig a ku-
ka mellé kell kihelyezni a zöldhulladékot az
Aries Kft.-nél is megvásárolható, bioló-
giailag lebomló zöldhulladékos zsákban,
illetve a levágott fanyesedékek csak 1 méteres
darabokban kötegelve kerülnek elszállításra.
Fontos, hogy mind a kötegek, mind a zsákok
kibírják a kézi rakodást.

A zöldhulladékos zsákok megvásárol-
hatóak az alábbi helyeken:

• Szép ABC 
(Szigethalom, Szabadkai u. 175.)

• Tükör ABC 
(Szigethalom, Szabadkai u. 237.)

• Vasi Market 21 Kft. 
(Szigethalom, Erdő u. 6.)

• Mencigár János E.V. 
(Szigethalom, Széchenyi u. 13.)

Megértésüket és együttműködésüket kö-
szönjük.

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal
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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: szigethalmihirado@gmail.com (a hirdetési összeg befizetése után!)
(A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen  megjelenését. A szerkesztô a cikkeket  rövidítheti, szerkesztheti úgy, 

hogy azok tartalma ne változzon.)

Következő lapzárta: október 20. 
Megjelenés: november eleje.

Hirdetések megrendelése, befizetése: polgármesteri hivatal pénztára, Kossuth L. u. 10.

Kovid tájékoztató

Hétfőtől tehát kötelező a megfelelő
maszk viselés már nem csak a tömegköz-
lekedési eszközökön és az üzletekben,

hanem a bevásárlóközpontok, mozik, színhá-
zak, múzeumok, könyvtárak közönség által lá-
togatott területén, valamint egészségügyi és
szociális intézményekben, közszolgálati és pos-
tai ügyfélszolgálatokon is. A megfelelő maszk-
viselet azt jelenti, hogy a maszknak el kell fed-
nie a szájat és az orrot is. Fontos változás az is,
hogy valóban maszkot kell viselni, nem elég pél-
dául sállal vagy kendővel eltakarni a szájat.

Ugyancsak hétfőtől lép életbe
PCR-tesztek hatósági ára, valamint a
zenés, táncos rendezvények, a ven-
déglátó üzletek és szórakozóhelyek
esetében a 23 órás nyitvatartási kor-
lát. Természetesen továbbra is fenn-
marad az 500 fő feletti rendezvé-
nyek tilalma. A kormány döntése ér-
telmében október 1-jétől életkortól
függetlenül bárki igényelheti ingye-
nesen az influenza elleni védőoltást.

A maszkviselési kötelesség be
nem tartása szigorúbb szankciókkal
fog járni. A tömegközlekedési esz-
közről leszállítható lesz az, aki nem
visel maszkot, és emellett akár 50
ezer forintra lesz bírságolható. Még
szigorúbb lehet a büntetés, ha az il-
lető együttműködés hiányában
megzavarja a közösségi közleke-
dést, ez esetben ellene rendőri in-
tézkedést is lehet kezdeményezni és
elzárással is büntethető.

A maszkviselési kötelezettséggel kapcsola-
tos szabályokat- az üzletek, a mozik és a bevá-
sárlóközpontok esetében a kereskedelmi ható-
ság, minden más helyen a kormányhivatal, a
rendőrség pedig bármely helyszínen ellenőriz-
heti. A maszkviselés betartása az üzletek, be-
vásárlóközpontok mozik üzemeltetőinek fele-
lőssége is. Ha az üzemeltető azt észleli, hogy va-

laki nem hord maszkot, akkor a jogsértő sze-
mélyt a maszkviselésre felszólíthatja, ha az illető
ennek ellenére sem vesz fel maszkot, akkor tá-
vozásra kell felszólítani és kiszolgálás is megta-
gadható tőle. Az üzemeltető csak akkor büntet-
hető, ha semmit nem tesz a jogsértés ellen. Ez
esetben a kereskedelmi hatóság az ellenőrzés
során vagy a rendőrség értesítése alapján több
fokozatban szankciót szabhat ki az üzletre is. El-
ső alkalommal figyelmeztetést alkalmaz, máso-
dik alkalommal 100 ezer forinttól 1 millió forintig
terjedő bírságot szab ki, harmadik alkalommal

az üzletet, illetve a helyiséget legalább 3 napra,
legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen be-
zárathatja.

Testhőmérséklet-mérés az Iskolákban 
és óvodákban

október 1-jétől az óvodákba, iskolába, szak-
képző intézményekbe az ott dolgozók és a ta-
nulók csak testhőmérséklet mérés után léphet-

nek be. Lázas gyermeket azonnal el kell különí-
teni és a szülőt értesíteni. A gyermeket az óvo-
dába, iskolába kísérő szülő illetve más nagykorú
személy intézmény területére a testhőmérsék-
let-mérési pontig léphet be, ha az orrot és a szá-
jat folyamatosan elfedő maszkot visel.

A szórakozóhelyekkel kapcsolatos sza-
bályok

Héttől a vendéglátóhelyek és szórakozóhe-
lyek 23 óráig lehetnek nyitva és továbbra is ér-
vényben marad az 500 fős létszámkorlát. A zárt
helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, tán-

cos rendezvény – függetlenül annak
nyilvános vagy nem nyilvános, vala-
mint alkalmi vagy rendszeres jellegé-
től – abban az esetben tartható
meg, ha a rendezvény helyszínén a
jelenlévők létszáma – beleértve az
ott foglalkoztatott személyeket – egy
időben nem haladja meg az 500 főt,
és az legfeljebb 23.00 óráig tarthat.

Hétfőtől hatósági árasak
lesznek a PCR-tesztek

Ugyancsak hétfőtől lép életbe
az önköltséges PCR-tesztek 19.500
Ft-os hatósági ára. Itt fontos tudni,
hogy Magyarországon a mai napig
közel 600 ezer PCR-tesztet végez-
tek, ezek döntő részét teljesen in-
gyenesen, az állam költségére. A
potenciális koronavírus-fertőzöttek-
nél a háziorvos, a kórházak illetve
járványügyi hatóság által elrendelt
PCR-tesztek továbbra is ingyenesek.

Fizetnie tehát kizárólag csak annak kell a tesz-
tért, aki saját maga úgy dönt, hogy szeretne
tesztet csináltatni vagy külföldről hazatérve 2
db negatív PCR-teszttel mentesülni szeretne a
hatósági házi karantén alól. Az egészségügyi
szolgáltató erre legfeljebb 19. 500 Ft-os árat
számolhat fel, amely magába foglalja a minta-
vétel és a vizsgálat árát is, és ezen túl semmi-
lyen kiegészítő költség nem számolható fel.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szigethalom Város Önkormányzata pályázatot ír ki, egyetemi, főiskolai, továbbá felsőoktatási intézményekbe

jelentkezni kívánó, hátrányos szociális helyzetű fiatalok részére

A pályázat benyújtásának módja és határ-
ideje: 
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve,
véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizáró-
lag a lakóhely szerint illetékes települési önkor-
mányzat polgármesteri hivatalánál lehet benyúj-
tani. A pályázat rögzítésének és az önkormány-
zathoz történő benyújtásának határideje: 

2020. november 5.
Figyelem! 
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszer-
ben egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati
években regisztráltak a rendszerben, már
nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő fel-
használónév és jelszó birtokában léphetnek
be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben
jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funk-
cióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrá-
ciót vagy a belépést követően lehetséges a pá-
lyázati adatok feltöltése a csatlakozott önkor-
mányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot
minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és
pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését köve-
tően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a
települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a
pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírás-
ban meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatá-
rozott valamely melléklet hiányában a pályázat
formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok
befogadását az önkormányzat köteles az EPER-
Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott
pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott for-
mában), a lakóhely szerint illetékes telepü-
lési önkormányzat polgármesteri hivatalá-
nál kell benyújtani. A pályázat rögzítésének
és az önkormányzatokhoz történő benyúj-
tásának határideje: 

2020. november 5. (csütörtök) 16.00 óra 

A pályázatok beadási helye:
Szigethalmi Város Önkormányzat Ügyfélszolgá-
lat (2315 Szigethalom, Kossuth Lajos utca 10.)
ügyfélfogadási időben!

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális
rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik.

Az ösztöndíj időtartama:
• "A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egy-

mást követő tanulmányi félév (a 2020/2021.
tanév második féléve és a 2021/2022. tanév
első féléve); 

• "B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egy-
mást követő tanulmányi félév (a 2021/2022.
tanév, a 2022/2023. és a 2023/2024. tanév).

A pályázók köre:
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.
26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alap-
ján kizárólag a települési önkormányzat terüle-
tén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakó-
hely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormány-
rendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartá-
sáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely”
fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályá-
zó a lakcímkártyájával tud igazolni.] 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályá-
zó, aki: 
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi felada-

tokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses
állományú hallgatója 

- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói

jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói kép-
zésben vesz részt. 

a) Az "A" típusú pályázatra azok az önkor-
mányzat területén lakóhellyel rendelkező,

hátrányos szociális helyzetű hallgatók je-
lentkezhetnek, akik felsőoktatási intéz-
ményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali munkarend)
alapfokozatot és szakképzettséget eredmé-
nyező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterkép-
zésben, osztatlan képzésben vagy felsőokta-
tási szakképzésben folytatják tanulmányai-
kat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020
szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik
utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyi-
ben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021
őszén már nem áll fenn, úgy a 2021/2022.
tanév első félévére eső ösztöndíj már nem
kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot
nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek
a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intéz-
ményben a pályázás időpontjában szünetel.
Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a
2020/2021. tanév második félévére a beirat-
kozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkezzen.

b) A "B" típusú pályázatra azok az önkor-
mányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű, a 2020/2021.
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló kö-
zépiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel
nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
felvételt még nem nyert, érettségizett pályá-
zók jelentkezhetnek, akik a 2021/2022. tan-
évtől kezdődően felsőoktatási intézményben
teljes idejű (nappali munkarend) alapképzés-
ben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni. A "B"
típusú pályázatra jelentkezők közül csak
azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a
2021. évi általános felvételi eljárásban elő-
ször nyernek felvételt felsőoktatási intéz-
ménybe és tanulmányaikat a 2021/2022. tan-
évben ténylegesen megkezdik.

Szigethalom Város Önkormányzat

Szigethalmi ország szépe

AMagyarok Világszépe 2020-as győztese a 20 éves szigethalmi szépség,
Tóth Boglárka lett, aki ezzel a rangos nemzetközi Miss Intercontinental
versenyen is részt vehet. Második udvarhölgynek idén a makói Frankó Me-

lindát, első udvarhölgynek pedig a szarvasi Furár Dominikát választotta a zsűri. 
Mintegy két héten keresztül orosházán készültek fel a 2020-as Magyarok Vi-

lágszépe legcsinosabb versenyzői a szeptember 18-án rendezett döntőre. Az ese-
ménynek a Petőfi Művelődési Központ színházterme adott otthont

szerk.
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A zebra három oldala
(avagy hogyan használjuk biztonságosan a gya-
logátkelő-helyeket)

Hosszú évek várakozása előzte meg a város
két iskolája előtti gyalogátkelőhelyek építését.
Régi, jogos elvárás valósult meg a szeptember
első napjaiban a Szent István általános Iskola
Szabadkai utcai épülete előtt, és a Szigethalmi
Széchenyi István általános Iskola előtt megépült
zebrák átadásával. 

A gyalogátkelő-helyekkel együtt megszé-
pült, rendezetté vált az iskolák előtti környezet
is. ( A Thököly utcai zebrának Kisfaludy utca fe-
lőli megközelíthetőségének lehetőségén a Pol-
gármesteri Hivatal illetékesei már dolgoznak.
Addig pici türelmet kérünk.)

De vajon tudjuk-e biztonsággal használni
a zebrákat? A KRESZ vonatkozó szabályai vi-
lágosan fogalmaznak az autósok, a gyalogo-
sok felelősségéről, de nem szabad megfeled-
kezni a szülők, pedagógusok szerepéről sem.

1.) Az autósok felelőssége:
43. § Magatartás a gyalogosokkal

szemben
(1) Kijelölt gyalogos átkelőhelyen a járművel

a gyalogosnak elsőbbséget kell adni. Útkeresz-
teződésnél a bekanyarodó járművel - kijelölt
gyalogos átkelőhely hiányában is - elsőbbséget
kell adni a gyalogosnak, ha azon az úttesten ha-
lad át, amelyre a jármű bekanyarodik.

(2) Azt a helyet, ahol az (1) bekezdés értel-

mében a gyalogosnak elsőbbsége van, a jármű
vezetőjének csak olyan sebességgel szabad
megközelítenie, hogy a jármű vezetője az el-
sőbbségadási kötelezettségének eleget tudjon
tenni. A jármű vezetőjének a kijelölt gyalogos-
átkelőhelyet csak fokozott óvatossággal és
olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy
a járművel, amennyiben szükséges, a gyalogos
átkelőhely előtt meg is tudjon állni.

(3) A kijelölt gyalogos átkelőhely előtt meg-
álló vagy forgalmi okból álló jármű mellett meg
kell állni és továbbhaladni akkor szabad, ha a ve-
zető meggyőződött arról, hogy azt a gyalogosok
elsőbbségének a megsértése nélkül megteheti.

(4) A vezetőnek fokozottan ügyelnie kell az
úttesten 

a) villamos megállóhelynél levő járdasziget
és az ahhoz közelebb eső járda között áthaladó
gyalogosok, a menetrend szerint közlekedő jár-
művek megállóhelyéről az úttestre lelépő gya-
logosok, az autóbuszra felszálló és arról leszálló
gyermekek, továbbá 

b) egyedül vagy csoportosan haladó (átha-
ladó) gyermekek, a koruk, testi fogyatékosságuk
vagy más ok miatt saját biztonságukra ügyelni
felismerhetően nem képes személyek 

biztonságának a megóvására. 
2.) A gyalogosok felelőssége
KRESZ.III. Fejezet 21.§/b/6-7 pont.
(6) A gyalogos az úttestre akkor léphet, ha

meggyőződött annak veszélytelenségéről. Az
úttestre váratlanul nem léphet, köteles az út-
testen késedelem nélkül átmenni és tartózkodni
minden olyan magatartástól, amely a járművek
vezetőit megzavarhatja vagy megtévesztheti.

(7) A kijelölt gyalogos átkelőhelyen áthaladó
gyalogosnak a járművekkel szemben elsőbbsége
van. Ugyancsak elsőbbsége van - kijelölt gyalogos
átkelőhely hiányában is - az útkereszteződésnél át-
haladó gyalogosnak azokkal a járművekkel szem-
ben, amelyek arra az útra kanyarodnak be, amelyen
a gyalogos áthalad. A megkülönböztető jelzéseket
használó gépjárművekkel szemben azonban a gya-
logosnak elsőbbsége ezeken a helyeken sincs.

3.) A szülők, pedagógusok, gyerekek fe-
lelőssége

Az iskoláknál nagyrészt gyerekek veszik
igénybe a gyalogátkelő-helyeket. A szülőknek,
pedagógusoknak meg kell tanítania a gyerekek-
nek: a zebra nem jelenti azt, hogy körültekintés
nélkül leléphetnek az úttestre. 

Nekünk még ez volt az útmutatás:
Mielőtt lelépsz a járdáról nézz balra,

majd jobbra és ha nem jön semmi, akkor
mehetsz át az úttesten.

Bízunk benne, hogy a két zebra biztonságo-
sabbá teszi az iskolák előtti közlekedést. Ehhez
azonban szükség van az autósok, a gyalogosok
figyelmére egyaránt.

- schuller -

Avarégetés körüli tudnivalók
Szigethalom Város Önkormányzatának ren-

delete értelmében október 1-től még lehetősége
van az ingatlantulajdonosoknak elégetni a ház
körül keletkezett zöld hulladékot. Az időpont vál-
tozatlan: minden pénteken délután 15-20 óra
között szabad a tüzelés. 

Három nagyon fontos dolgot azonban min-
denkinek ajánlok figyelmébe: 

- csak megfelelő időjárás (száraz, lehető-
leg szélcsendes idő) esetén válasszuk a zöld
hulladék megsemmisítésnek ezt a módját,
(A szélcsendes időjárási körülmény figyelembe vé-
tele ebben a nagy szárazságban elengedhetetlen,
hiszen bármi nagyon könnyen lángra kaphat akár
egy pici felröppenő szikrától is.)

- csakis olyan zöldet égessünk, ami már
megszáradt,

- kerti hulladékon kívül minden más sze-
mét, hulladék elégetése szigorúan tilos.

Fontos változások a jövő évtől
- 2021. január 1-től tilos lesz az avar és a

kerti hulladék égetése. Az erről szóló, az ag-
rárminiszter által benyújtott törvénymódosítást
148 igen szavazattal, 21 tartózkodás mellett fo-
gadta el az országgyűlés.

A módosítás célja a levegő minőségének ja-
vítása, ezáltal a lakosság egészségének védelme.

A törvény indoklásában emlékeztettek arra,
hogy a levegő nem megfelelő minősége miatt
uniós kötelezettségi eljárás van folyamatban Ma-
gyarország ellen. A levegőminőség alakulásában
pedig a lakossági fűtés mellett kiemelt szerepe
van az avar és a kerti hulladék égetésének.

- 2021. január 1-jétől törlik azt a rendel-
kezést, amely alapján az önkormányzatok
rendeletben szabályozhatják az avarége-
tést, így általánossá válik a levegő védelméről
szóló kormányrendelet alapján a tilalom az
egész országban. Tehát a városunkban alkal-
mazott helyi rendelet is ennek megfelelően mó-
dosul.

Avarégetés elleni küzdelem
Mi a baj az avarégetéssel? (Azon kívül, hogy

büdös…)
Rengeteg káros anyag kerül a levegőbe, rá-

adásul a legtöbb tüzeskedő ember felelőtlen és
már vizesen begyújtja a frissen összehúzott
avart. Legalább várná meg, hogy megszárad, de
nem… Tény, hogy aki avart éget, az önmagát
károsítja a legjobban.

Azonban a baj az, hogy nemcsak magának
okoz problémát, hanem a környezetének is: az
égés során szén-monoxid, PM10-es mikroré-
szecskék, fenol-származékok és még sok más ká-
ros anyag keletkezik. Ezek mindegyike roncsolja
az élővilágot rövid-, és hosszútávon egyaránt, az
idősek és a krónikus betegségekben szenvedők
számára különösen ártalmasok. 

Avarégetés helyett sokkal jobb megoldása a
komposztálás, ha őszi lombhullásról van szó.
Nem szennyezzük vele a levegőt, nem keletkezik
sem hamu, sem füst, viszont létrejön egy sokkal
jobb dolog, amit úgy nevezünk, hogy humusz.

Mit tehetünk, ha illegális tüzelést észle-
lünk?

Közérdekű panaszbejelentést lehet tenni,
ami illetékmentes, írásban történik, és erre a jog-
szabályra kell hivatkozni: 1995. évi LIII. törvény
97. paragrafus második bekezdése és a 306/2010.
kormányrendelet. Jó, ha mellékelünk videót, vagy
fotót, sokat segít! 

Sokkal célravezetőbb azonban, ha érte-
sítjük a Tűzoltóságot a 112-es segélyhívó
számon. 

dr. Schuller Gáborné
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Köszönjük, Ica néni!

ott álltam augusztus 28-án Veled szem-
ben. Nem is számítottál rá. Rengeteg
ember összejött azért, hogy egyszerre

mondja el Neked, milyen sokat jelentettél az
életében. Hogy elmondjuk, hogy Te voltál az,
aki ott voltál velünk, akinek sírtunk, akivel ját-
szottunk, aki mögé odalehetett bújni, aki vi-
gaszt nyújtott, amikor nem volt ott anya, apa.
Aki engedékeny volt, mégis következetes és aki

útmutatásával elindított a nagybetűs élet felé.
Eljöttünk, hogy mindezt megköszönjük, sok-sok
felnőtt ovis, akik 30 évvel ezelőtt kezdtek. Kö-
szönjük, hogy részed volt abban, amilyen em-
berré váltunk. Néztük a mostani kis óvodásai-
dat, ahogy csillogó szemmel énekeltek és verset
mondtak Neked, a kollégáidat, akik második
családodként kedves szavakkal köszöntöttek,

és megértettük. Te erre születtél, hogy gyur-
mázz, színezz, énekelj, táncolj, mesélj, hogy al-
tass, átölelj, hogy sebeket gyógyíts, hogy gyógy -
ír legyél.

Köszönjük, hogy ilyen vagy, és kívánjuk,
minden álmod váljon valóra!

Burlák Zsófi
valamikori óvodásod

Megújult udvar a Széchenyiben

Nagy öröm érte tanulóinkat szeptember
1-én, hiszen a tanévnyitó ünnepély és a
tanórák után a gyerekek birtokba vehet-

ték iskolánk megújult játszóterét. A felújítás
eredményeként sor került új játékok telepíté-
sére, és a régieket is újjávarázsolták, így a ját-
szótér visszanyerte funkcióját. Az újjáépítés so-
rán helyet kapott egy kombinált játszóvár, ill.
rugós játékok.

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki segí-
tő kezet nyújtott a megvalósításhoz, különös te-
kintettel a Szigethalmi Gyermekek Mosolyáért
Alapítványnak, Egyed Jolánnak, iskolánk volt igaz-
gatónőjének, az adó 1%-át felajánló szülőknek, a
Szigetszentmiklósi Tankerületi Központnak, Mizsei
Viktor szülőnek és iskolánk két karbantartójának.

A játszótér felújítása mellett több, újonnan
telepített virág és cserje díszíti iskolánk udvarát,

melynek telepítése a nyár folyamán, az Erzsé-
bet-tábor keretében történt.

Jó volt ilyen szép környezetben kezdeni a
2020-2021-es tanévet. Bízunk abban, hogy a
gyermekbarát környezet hozzájárul ahhoz, hogy
a diákjaink még inkább szeressenek iskolába
járni.

Mermeze Klára
intézményvezető-helyett



Könyvtári hírek
Tisztelt Lakosok, Olvasóink!

Egyelőre az alábbi nyitvatartással működik
a könyvtár:

kedden és csütörtökön: 12-19
szerdán 9-19
pénteken: 9-16
szombaton 9-14 óra között.

Utolsó belépés a napi nyitvatartásokon be-
lül: zárás előtt negyedórával!

2020. október 23-26. között a könyv-
tár zárva!

A járványhelyzet alakulásának függvényé-
ben elképzelhető, hogy menet közben változni
fog nyitvatartásunk. A változást leggyorsabban
facebook oldalunkon (Hegedüs Géza Városi
Könyvtár) tudjuk megjelentetni. Figyeljék az
épületünknél kifüggesztett értesítéseket is ill.
érdeklődni tudnak a következő mobilszámokon:

06 70 459 1634
06 70 459 1692
Nyomtatási kéréseiket küldjék el előre a

szigethalmi.konyvtar@gmail.com e-mail cí-
münkre!

Leadhatnak előre kölcsönzési kéréseket is a
fenti e-mail címre vagy fb-üzenetben, ezzel is
rövidíthetik a járványhelyzetben a személyes
kontaktusokat.

Katalógusunkat távolról is elérhetik a:
http://hgvk.hu/ oldalon a Katalóguskereső
menüponton keresztül.

A járványhelyzetre való tekintettel to-
vábbra is kötelező az intézményben a
maszk és a kézfertőtlenítő használata
(utóbbit biztosítjuk a helyszínen), valamint
a szociális távolságtartás.

Előreláthatólag a következő programok
lesznek a könyvtárban:
2020. október 2-án, pénteken 10 órakor: 

Kisbogár baba-mama zenés foglalkozás
2020. október 3-án, szombaton 9.30-kor: 

NUMICoN
2020. október 9-én, pénteken 10 órakor: 

Kisbogár baba-mama zenés foglalkozás
2020. október 10-én, szombaton 9.30-kor:

NUMICoN
2020. október 13-án, kedden 17 órakor:

EZo-klub
2020. október 16-án, pénteken 10 órakor: 

Kisbogár baba-mama zenés foglalkozás
2020. október 17-én, szombaton 9.30-kor:

NUMICoN

2020. október 27-én, kedden 17 órakor 
EZo-klub

2020. október 30-án, pénteken 10 órakor: 
Kisbogár baba-mama zenés foglalkozás

2020. október 31-én, szombaton 9.30-kor: 
NUMICoN

Könyvtári kérdőívünk kitöltési határidejét
meghosszabbítottuk október 31-ig. 

A kérdőív elérhető honlapunkon (www.
hgvk.hu) és facebook oldalunkon (Hegedüs
Géza Városi Könyvtár) egyaránt. Papíralapon le-
adható a könyvtárban vagy bedobhatják pos-
taládánkba is.

FIGYELEM!!!! Megjegyzés kérdőívünkhöz:
a jelenlegi nem azonos azzal, amit egyetemi
hallgató volt munkatársunk kért kitölteni a ko-
rábbiakban (júliusban). 

Saját összeállítású kérdőívünk augusztustól
indult és ennek összesített adatai alapján fogjuk
mérlegelni nyitvatartásunk megváltoztatását.

Köszönjük az eddigi kitöltéseket és kérjük
azokat, akik még nem töltötték ki, segítsenek
nekünk! 

Megértésüket és együttműködésüket kö-
szönöm a könyvtárosok nevében:

Luttenberger Katalin  
könyvtárigazgató
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Tanácsadás vállalkozásoknak az Iparkamarában
A Pest Megyei és Érd Me-

gyei Jogú Városi Kereskedel-
mi és Iparkamara – röviden:
PMKIK – (székhelye: 1056 Bu-
dapest, Váci utca 40.,
www.pmkik.hu) tanácsadó
szolgáltatást nyújt a korona-

vírus-járvány gazdasági következményeinek ke-
zeléséhez az egyéni vállalkozóknak és a kkv-
szektorba sorolt cégeknek. A tanácsadás a (+36-
70) 967-9669 telefonszámon és a
tanacsadas@pmkik.hu e-mail címen történik. A
személyes tanácskérés szünetel.

A térítésmentes tanácsadási szolgáltatást
a Kamara tagjai és a kamarai nyilvántartásban
szereplő, Pest megyei székhelyű, regisztrált gaz-
dálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók ve-
hetik igénybe. A tanácsadásnak nem része az
ügyintézés és az okiratszerkesztés.

A kamarai tanácsadás jogi- gazdasági-pénz-
ügyi, munkajogi, hitelhez jutási valamint tagdíj
és hozzájárulás megfizetésére, továbbá a szak-
munkástanulók foglalkoztatására vonatkozó
kérdésekre terjed ki. 

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
szóló 2009. évi CXV. törvény alapján a Kamara
tájékoztatást nyújt az egyéni vállalkozói tevé-
kenység folytatásához szükséges információk-
ról, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatá-
sáról, a képesítéshez, valamint a hatósági en-

gedélyhez vagy bejelentéshez kötött gazdasági
tevékenységekről is. A megkereséseket az egye-
nivallalkozo@pmkik.hu e-mail címre kérjük
megküldeni a kérdező nevének és telefonszá-
mának megadásával. 

A tanácsadás fogalma, értelmezése; Kon-
zultációnak, megbeszélésnek is nevezhető
melynek során a kérdező vállalkozó röviden,
célirányosan ismerteti a tanácsadóval a cége
helyzetét és előadja, hogy mely kérdésre, prob-
léma kezelésére, megoldására keresi a választ.

A tanácsadó nem előre kidolgozott javasla-
tot szolgáltat, hanem a felek megbeszélik, ki-
tárgyalják, hogy az érintett vállalkozásnak mi-
lyen törvényes lehetőségek állnak rendelkezé-
sére, melyek az előnyök és hátrányok, valamint
ezekhez miként igazodnak a tények és a vállal-
kozó elképzelése. A tanácsadás folyamatában
a tanácskérő és a tanácsadó közösen keresik a
megoldást a tanácskérő által előadott problé-
mára, de a kezelés módjának kiválasztásáról a
vállalkozó hozza meg a számára legjobbnak lát-
szó döntést.

A tanácskérések során felmerült kérdések,
problémák hasonlíthatnak egymáshoz, de nem
ugyanolyanok, a megoldás módja vállalkozá-
sonként eltérő lehet. Más cég által választott
módszer átvétele a sajátosságok és részletkér-
dések elemzése nélkül nem ajánlott. A vállalko-
zó ne vegyen fel hitelt, ha annak visszafizetése

elegendő bevétel hiányá-
ban nem látszik teljesíthe-
tőnek. Ne halmozzon fel a
köztartozásokat sem! Ha a
vállalkozás rendelkezik
pénzügyi fedezettel, ne vegye igénybe a halasz-
tás lehetőségét, eladósodáshoz vezethet!

További információs lehetőségek;
Jogszabályok és tájékoztatások a Pest Me-

gyei Iparkamara honlapján az „Aktuális” menü-
pontban megtekinthetők. (www.pmkik.hu)

A https://vali.ifka.hu VALI Vállalkozói Infor-
mációs portálon a vállalkozók is kérdezhetnek
és olvashatják a gyakran ismétlődő kérdésekre
adott válaszokat.

Ajánlott: „Gyakori kérdések és válaszok” –
Adózás, Munkajog

Munkahelyteremtő bértámogatás
https://nfsz.munka.hu
Hitelek;
www.mfb.hu Magyar Fejlesztési Bank
www.mkb.hu MKB Bank Nyrt.
A változó gazdaságélénkítő és támogató

programokat érdemes folyamatosan figyelem-
mel kísérni.
                                                                         

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos

európai uniós kkv. tréner
fogyasztóvédelmi referens

Végtelen futás – kicsit másképp

Idén szeptember elején rendeztük meg a Vég-
telen futást, immár nyolcadjára. Most a szep-
tember 12-i szigetszentmártoni futónapot

népszerűsítettük.
A SZUFLA futófesztivált erre az évre le-

mondtuk, de az ott hagyományosan szervezett
adománygyűjtést a fogyatékos napközi részére
a végtelen futásra hirdettük meg. Minden más-
ban a végtelen futásunk ugyanúgy zajlott, mint
a korábbi években. A jól bevált fekvő, nyolcas
alakú kis pályán köröztünk, bográcsban gulyást
főztünk, sok jó futó és túrázó ismerőssel talál-
koztunk, beszélgettünk. A teljesítménytúra

egyesület konyhatündére, Sziklavári Marika a
gulyáshoz nagyon finom krumplis fánkot sütött,
amit saját főzésű lekvárjaival tálalt.

A futás és gyaloglás sikeres volt, összesen
42 fő rótta a köröket, ki egyszer, ki többször, né-
hányan a teljes két órát végig futva nyolcszor
tették meg a kb. 3 kilométeres végtelen kört.
137 kör gyűlt össze, kilométerben ez 411!

Az adománygyűjtés is eredményes volt, a
kis dobozkánkban 85 ezer forint gyűlt össze,
amit Sztrapkó Norbert képviselő, a Végtelen fu-
tás szervezője 100 ezerre egészített ki. Az ado-
mányt hagyományosan a szeptember végi

SZUFLA támogatói esten fogjuk átadni a FoNI
képviselőinek.

Köszönjük a segítséget a SZUFLA és a Szi-
gethalmi teljesítménytúra egyesületek önkén-
teseinek, valamint mindenkinek a FoNI részére
nyújtott támogatásokat. 

Segítő önkénteseink: Cseke Margit és Ist-
ván, Szabó Magdolna, Károlyi Gábor, Sziklavá-
riné Marika, Tóth Gábor.

Támogatóink: Barnucz Richárdné Szilvia,
Bartha Julianna – Mívesház Kft., Bodrogi Hús
Kft., Szigethalmi Fotóklub, Szigethalmi Teljesít-
ménytúrázók Egyesülete, Szigethalom Városi
Szabadidőközpont, Védgát Kft.

Köszönettel: 
a SZUFLA csapata
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Mi döntünk, épül vagy pusztul

Az állatok világnapja egész évre azt üzeni,
hogy éljünk harmóniában a minket kö-
rülvevő élőlényekkel és a természettel.

Felhívja a figyelmet arra, hogy a körülöttünk lé-
vő élővilág a mi döntéseinktől szépül, ad örö-
met, vagy pusztul el. Ne felejtsük el, hogy házi-
állataink, de a vadonélő állatok is tőlünk függe-
nek, ki vannak szolgáltatva nekünk, a „teremtés
koronáinak”. Azzal, hogy a teremtés csúcsára
kerültünk, egyben felelősséget is kaptunk a nya-
kunkba, ha kértük, ha nem. Ezzel a felelősséggel
bánjunk a környezetünkben élő állatokkal, ter-
mészettel is.

Mi is az eredete ennek a napnak? Firenzé-
ben, egy 1931-ben tartott környezetvédelmi
konferencia keretén belül merült fel először az

állatok Világnapjának (World Animal Day)
gondolata. Az október 4. pedig azért lett a ki-
választott nap, mert ez Assisi Szent Ferenc ha-
lálának napja, egyúttal emléknapja is. Ez a nap
tisztelgés az állatok védőszentje, Assisi Szent
Ferenc előtt, aki már a 13. század elején azt
hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami
körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen. 

Az állatok világnapjának alapelve, hogy az
állatok boldogabbá teszik életünket, segítő-
társként és barátként gazdagítják mindennap-
jainkat. Az ünnep célja, hogy az ember és állat
közötti barátságot erősítse, valamint felhívja
a figyelmet az együttélés fontosságára. 

Háziállataink jólétéről mi magunk tu-
dunk gondoskodni, azonban a vadon élő ve-

szélyeztetett fajok megóvásában is kivehet-
jük részünket különböző szervezetek segít-
ségével.

Az év minden napján lebegjen a szemünk
előtt, hogy háziállatot NEM kötelező tartani,
csak és kizárólag az vegyen magához állatot,
aki utána felelőséggel el is tudja látni. 

Az ellátáshoz nem csak az etetés, de az
ivartalanítás, a kerítés aljának a megjavítása
– ne kóboroljon az utcán a kis kedvencünk –,
a kötelező oltások beadása és nem utolsó sor-
ban a simogatás is hozzátartozik. 

Ha ez már jól megy, onnan már  csak egy
lépés, hogy embertársainkkal is türelmeseb-
bek, odafigyelőbbek legyünk.

szer

Nálatok laknak-e állatok?

Hát laknak bizony. Kivételesen nem a kí-
vánatosakról szólok, tehát nem a kutyák-
ról, macskáról amik körül vesznek ben-

nünket, "akik" családtagok, feleségemtől előbb
kapnak enni mint én, és megsértődnek, ha ki-
tessékelem őket a fotelomból.

Most azokat említem, amik nem feltétlen
kívánatosak, a kisemlősöket. Kezdetben vala a
feltétlen el nem fogadás. "Fujj EGÉR!!" 

Hát igen nem szerencsés a lakásban. De ha
a lakásban nem akkor sehol se legyen! Ehhez
hozzá tartozik, hogy városi bérházból költöz-
tünk kertes házba, magunkkal hozva városi be-
csípődéseinket is. Szóval ahol mi vagyunk, ott
ne legyen más. Aztán lettek befogadott kutyák,
szegődött macska, kölykezés után ivartalanítva,
de az apró fal mellett surranókkal, éjszaka mo-
toszkálókkal még nem tudtam megbarátkozni. 

Van a ház a padlással, előtte télikert és tor-
nác a tűzifával, kertben meg a sufni a szerszá-
mokkal, kacatokkal. És egér mindenütt. Leg-
alábbis ősztől. Ahogy hűl az idő odakint, úgy
jönnek a betelepedők. Ami nem jön magától,
azt a macska behozza, egy darabig játszik vele
a szőnyegen, aztán vagy megeszi, vagy a félholt
állat bemenekül a bútorok mögé, a cica meg-
vonja a vállát, oda nem tud utána menni, de se-

baj majd hoz másikat. Na EBBŐL elég, telerak-
tam a házat egérfogókkal. Csalinak legjobban
bevált a dió (sajnos valami újat kell majd kita-
láljak, mert két éve megjelent a burokfúró légy
azóta nem terem használható dió a kertben
meg sehol a környéken). Csapda többféle van,
aztán van méreg, meg ragasztó. Ez utóbbit egy-
szer kipróbáltam, de többet ragadtam bele én,
mint az egerek, a csúcs az volt, amikor letaka-
ríthatatlanul belefolyt a gázpákámba. A mérget
valahogy sportszerűtlennek gondoltam, a ha-
gyományos "agyoncsapós" csapda mellett kö-
töttem ki, ez harc, vagy ők vagy én. Tehát csap-
dák a konyhaszekrény alatt, a hűtőszekrény
mögött, a padláson, a tornácon, a sufniban
MINDENÜTT! Fogtam is őket sorra, de valahogy
folyamatosan kopott belőlem a gyilkos indulat.
A végén elkezdtem őket sajnálni. Biztos, hogy
igazam van, ha MINDET ki akarom irtani a kör-
nyezetemből? Hogy néz már ki az, hogy megje-
lenek valahol, ahol eddig nem voltam és máris
elpusztítom azokat, "akik" eddig meg ott vol-
tak? Ne legyek már ennyire invazív!

Utána googleztam az egereknek is. Mert
feltűnt, hogy egyáltalán nem egyformák. Meg-
állapítottam, hogy a sufniban kizárólag piróke-
gerek laknak, ezeket érdekes módon a macska

csak sportból vadássza, de nem eszi meg, a tor-
nácon meg főleg cickányok bújnak meg a fel-
halmozott tűzifa közt. Az egerek terepe a pad-
lástér. ott sajnos nincs kegyelem, merthogy ott
tartjuk az épp nem viselt ruháinkat. Viszont rö-
vid tépelődés után a csapdázást beszűntettem
a sufniban, a pirókegér olyan szép állat az őz-
barna bundájával, hátán a fekete csíkkal, hogy
megkönyörültem rajtuk, a szerszámokban nem
tud kárt tenni, hát kicsit egérszag van, de egye
fene, hadd éljenek.

Ugyancsak felszedtem a csapdákat a rakla-
pok alól, amin a tüzelő van, abban se tud igazán
kárt tenni semmilyen rágcsáló, bár nem számol-
tam ki, hogy egy egér egy télen át hány meg-
ajoulenyi tűzifát rág porrá ( akkor tíz egér fél té-
len át stb.), de nem hiszem, hogy jelentős lenne
a kár. A cickányról meg a kutakodás során kide-
rült, hogy nem is igazi rágcsáló, tehát kártevéstől
nem kell tartani, hanem egy miniatűr ragadozó,
rovarokat eszik, pláne nem érdemli, hogy üldöz-
zem őket, ha netán felzabálná a sok poloskát,
ami szívogatja a zöldségeim nedveit a kertben
akkor még tenyészteni is hajlandó lennék.

Hát így szelídül a városi ember a megválto-
zott környezethez. 

A Tengerész
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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. 
elefon: 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
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Csoki – a postás, aki fél a macskáktól
Szavazzon  Szigethalom legkedveltebb kézbesítőjére!

A Magyar Posta idén is meghirdette Postás Példakép jelölt programját. Az
ügyfelek jelölése alapján a szakmai zsűri hét munkatársat jelölt a Postás Pél-
dakép díjra.  Az egyik jelölt Pápai Éva (Csoki), Szigethalom posta kézbesítője.
A jelöltekre a szavazás október 5-ig tart.
Az, hogy a település számos lakója jelölte kollégánkat, már egy komoly el-

ismerés, arról nem beszélve, hogy a postánál mintegy nyolcezer kézbesítő dolgozik. 
A jelöltekre a szavazás már elindult, de még van idő arra, hogy a településen mindenki megis-
merje a postása sikerét. 
A Postás Példakép díjat az nyeri, aki a legtöbb szavazatot kapja, mi pedig  azon vagyunk, hogy
minden jelöltünket megismertessük az emberekkel. 
A jelöltekre, így Évára/Csokira a posta.hu oldalon szavazhat.
Pápai Éva
Munkahely: Szigethalom posta
Munkakör:  egyesített kézbesítő-értékesítő
Ha Évának szólítják, meg se hallja, Szigethalmon mindenki Csokinak ismeri. Becenevét onnan
kapta, hogy kézbesítés közben csokoládé ropogtatásával dobja fel magát. Csoki csaknem 30
éve dolgozik a kézbesítőként, és imádja a munkáját, a szigethalmiak számára Csoki és a posta
egyet jelent. Csoki szívesen segít másoknak, és a legfontosabb számára, hogy bíznak benne, el-
fogadják őt az emberek. Vidám, aktív ember, aki imád a középpontban lenni, a szervezés és a
sport a lételeme, az sem jelent számára gondot, ha női foci csapatot kell összeverbuválni a helyi
bajnokságra, csak ő is rúghassa a labdát. Igazi közösségi ember, aki nemcsak a saját, hanem a
szomszéd településen lévő postásokkal is gyakran szervez programot. 

Kálló Izabella
kommunikációs munkatárs

Felhívás
Kedves városszépítők!
A Zöldháló Egyesület által
2020. október 24. meghirde-
tett XVI. „Szép kertek, rendezett porták” fo-
tópályázat díjátadó gála ELMARAD.
A jelenlegi járványhelyzetre vonatkozó ható-
sági rendelkezések miatt, biztonságos körül-
mények között az eseményt nem tudjuk meg-
tartani.
A beérkezett pályaművek értékelését a zsűri
elvgézi. Az eredményeket online közzétesz-
szük, a helyezettek részére a díjakat szemé-
lyesen eljuttatjuk. 
Egészségük fontos számunkra, ezért a Zöld-
háló Egyesület tagjai, a meghívott előadók,
valamint fővédnökeink: Fáki László Polgár-
mester úr és dr. Schuller Gáborné Alpolgár-
mester asszony nevében kérjük szíves meg-
értésüket!
Továbbiakban is számítunk városszépítő te-
vékenységükre! Vigyázzunk egymásra!

Tisztelettel és köszönettel:
Regényi Tiborné Aranka és Domonkos István

főszervezők
Szigethalom, 2020.09.19.

Kultúrsnapsz
Egy korty pikantéria

Kurtizánképző
A márciusban
elmaradt elő-
adás pótlása
október 17-én
19:30-tól.
Amennyiben a
járványügyi in-
tézkedések nem
teszik lehetővé
a program meg-
tartását, azt
újabb időpontra

halasztjuk, esetleg töröljük.
Ha az előzetesen jegyet vásárlók időközben
meggondolták magukat, és nem szeretnének
az októberi előadásra eljönni, kérjük, október
9-ig jelezzék jegyvisszaváltási szándékukat.
október 9-e után csak abban az esetben tud-
juk a jegyek árát visszafizetni, ha az előadást
nekünk kell törölni vagy elhalasztani.
Megértésüket köszönjük!

Városi Szabadidőközpont
Szigethalom, Sport u. 4.

info@vszk.eu
06 70 379 6356

MEGNYÍLT 
A BLACK AND WHITE KOZMETIKA

Biológiai csoda a bőrének!
Bio, natúr és anti-aging kezelések nőknek 

és férfiaknak!

KEDVEZMÉNY 
NYITÁS ALKALMÁBÓL!

Bejelentkezés telefonon H – P: +36 20 395 8140
Szigethalom, Kolozsvári u.42.

20% 


