
XXVI. évfolyam 8. szám, 2016. augusztus
ingyenes havilap

Kétnapos látogatásra érkezett Szigetha-
lomra a szlovákiai Fülekről Agócs Attila
polgármester, Kerekes László alpolgármes-
ter, valamint Eibner Róbert és Visnyai Attila
városi képviselők július 25 és 26-án, hogy
közösen feltérképezzük egy jövőbeli együtt-
működés lehetőségeit. A találkozó célja,

hogy bővítsük Szigethalom testvérvárosi
kapcsolatait, és a többi, ilyen jellegű kapcso-
lat révén létrejött hálózatokban rejlő lehe-
tőségeket felhasználva, tematikus és
hosszan tartó együttműködéseket alakít-
sunk ki.

D. I.

Füleki vendégek

Aranyat hozott a 
vízi maraton

Szép sikerrel zárták a szigethalmi versenyzők a
ráckevei 7 sziget kajak-kenu maraton versenyt,
ahol a rossz idő ellenére mintegy száz egység állt
rajthoz a különböző kategóriákban július 16-án. 
A 29 kilométeres távot 2 óra 52 perc alatt lapá-
toló Balogh Gábor és Angyal Henrik állhatott a
dobogó legfelső fokára a túra kenu férfi páros
kategóriában. A győztesekkel készült interjút az
augusztusi számban olvashatják.
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Beköszöntött a nyár, és a képviselő-testület
támogatásával befejeződött a Szigethalmi Egye-
sített Szociális Intézmény tetőfelújítása. A beru-
házás jól vizsgázott. Hosszú idő után végre nem
ázott be az épület. Ennek ellenére még sok
tennivaló maradt, de reményeink szerint a
biokertet támogató vállalattal továbbléphetünk
a további felújításban is. 

A csapadékvíz sajnos másutt is rengeteg prob-
lémát okoz. Arra törekszünk, hogy minél több
helyen épüljön árok vagy szikkasztó kút. Ezt
sokan kritizálják, és azt mondják, hogy csapa-
dékvíz-elvezetőt kellene csinálni. Ez szép idea,
de a csapadékvíz-elvezető rendszer sokkal
drágább, mint a szennyvízcsatorna rendszer.
Nálunk gazdagabb települések sem tudnak sok
milliárdot erre költeni. Szerintem ráadásul ez
felesleges is, mert egy teljesen kiépített vízszik-
kasztó rendszer elegendő településünkön is.
Azonban azt is látni kell, hogy a csapadékvíz
által elöntött területek kialakulása a burkolt
felületek folyamatos növekedése miatt is van.
Megfigyelhetjük, hogy olyan területeken áll meg
az az úton a csapadékvíz, amely felé minden
irányból lejtenek az utcák és körülöttük sok
burkolt felület van (pl. parkolók). Ehhez járul
még hozzá az ingatlanokról az utcák felé
szabálytalanul kivezetett csapadékvíz, amire
folyamatosan hívjuk fel a lakosok figyelmét.
A legproblémásabb területek a magas szegélyű

utak mentén vannak. Ilyen a Kossuth Lajos és a
Szabadkai utca. A Szabadkai utcán már értünk
el sikereket, mert az eddig problémás Pázmándi
és Széchenyi utca közötti szakaszon a kiharcolt
új szikkasztók jól vizsgáztak a legnagyobb
esőkben is. Hasonlóan sikeresen tüntettük el
a vizet az Andrássy és a Szabadkai utca
kereszteződésében is. Sajnos a Nefelejcs utcá-

ban épített plusz árkok még
mindig nem elégségesek,
mert a vízgyűjtő-területről
jelentős csapadék esetében
– például amikor egy
hónapnyi eső esik le egy
nap alatt – olyan mennyi-
ségű víz folyik el, amelyhez
még mindig kevés. Sajnos
ilyen extrém időjárási eset
mindig előfordulhat.
A magas szegély problémái
miatt kezdtük meg a Sza -
badkai utca még felújítatlan

részének átterveztetését. Elképzelésünk szerint
itt is megszüntetnénk a magas szegélyt, és a
szikkasztó árkokba vezetnénk a csapadékot. A
képviselő-testület a megvalósítás érdekében

pályázatot nyújtott be a magyar államhoz.
Harmincmillió forintot igényeltünk a tervek
megvalósításához.
A képviselő-testület a júniusi ülésen sok beruhá-

zásról döntött. Elindítottuk az
idei útfelújításokat. Itt is
előtérbe került az árkolás és a
csapadékszikkasztás. Sajnos
emiatt sok konfliktusunk van
a lakókkal is, akik nem szeret-
nék, ha az ingatlanuk előtt
árkot ásnánk. A problémák
megszüntetéséhez az kevés,
ha csak a szomszéd előtt van
jó helyen az árok. Ezért szigo-
rúan fel fogunk lépni az árkok
betemetése ellen. Ugyanak-
kor arra lehetőséget biztosí-

tunk, hogy a közterület-felügyelettel egyeztetve,
mindenki maga előtt fedett szikkasztó árkokká
alakítsa át az ásott árkot.
A fenti problémák mellett továbbléptünk a
biztonságunk területén is. Elindult a települési
térfigyelő kamerarendszer kiépítése. Első
körben nyolc kamera kerül a rendszerbe, amit
minden évben szeretnénk gyarapítani. Remél-
jük, a jelenlegi ciklus végéig mind a negyven
kamerát ki tudjuk helyezni. Az egyik ilyen hely
a Jókai tér lesz, aminek szintén megkezdődött
a fejlesztése. A területet már körbekerítettük.
Szeptember végéig elkészül az új játszó-, közös-
ségi és sporttér is. Reméljük, ha elkészül, nem
válik olyan rongálás áldozatává, mint a Dísz tér.
Sajnos egyik reggel arra ébredtünk, hogy a
mérleghintát kitépték a földből, és a Trianoni
emlékművet is megbecstelenítették. A rendőr-
ségi feljelentést az önkormányzat megtette. Ha
esetleg a tettesek olvassák, akkor javaslom,
hogy minél előbb adják fel magukat, mert az
enyhítő körülmény. Ugyanis az emlékmű
megbecstelenítése miatt több év börtönbün-
tetés jár.
A napokban kezdődik a Kolozsvári utcai óvoda
tetejének felújítása és a Szent István Általános

Iskola Aradi utca felé eső oldalkerítésének
cseréje is. Belefogtunk a volt laktanya területén
a fő raktár felújításába is, amit szeretnénk
kiadni a projekt befejezése után bérleményként.
Ha mindezek a nyár folyamán elkészülnek, egy
újabb kemény feladat áll majd előttünk. Elindít-
juk augusztusban a Volán pályaudvarnál létesí-
tendő gyalogátkelő közbeszerzését, és remé-
nyeink szerint októberben meg is tudjuk csinálni
a munkát. Egyeztettem Bóna Zoltán képviselő
úrral, aki arról tájékoztatott, hogy nem sikerült
elérni a felüljáró megépítését, ezért ő is java-
solta a gyalogátkelő elkészítését. Amikor a
demonstrálók először megkerestek, elmondtam
nekik, hogy a munka reálisan szeptemberben
lesz elkezdhető, úgy gondolom, ehhez az ígéret-
hez tartani is tudjuk magunkat.

Fáki László polgármester

A nyár a beruházások évszaka
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Már alig emlékszem, hogy mikor találkoztam
a Cseke családdal először. A családfő, István
segít: jó pár évvel ezelőtt, egy lecsófőző
versenyre jöttek el. Aztán már beugrik: nem
csak sátrat állítottak, hanem annak rendje-
módja szerint fel is díszítették fűszernövé-
nyekkel, muskátlival, igazi fesztiválhangulatot
teremtve.
Az idő múlásával egyre többször bukkantak fel
városi, egyesületi rendezvényeken. De nem ám
csak nézelődtek, hanem rögtön azt nézték, mit
segíthetnének. Mára már szinte nincs olyan
megmozdulás, ahol ne vennének részt öröm-
mel. Ahogy ők fogalmaznak: teszik ezt merő
önzésből, mert nagyon szeretik a jó társaságot,
ahol jól érezhetik magukat. Hogy közben
dolgozni is kell? Hát az meg vele jár.
Természetes volt, hogy a közös fotóra is
„munka” közben, a Hajmeresztő Halmi Hajsza
rendezvényén kerülhetett sor, ahol mindhárman
segítették a rendezvény sikeres lebonyolítását.
Ismerjük meg hát a Cseke családot!
István, a férj 1961 óta él Szigethalmon. Iskolái
elvégzése után Soroksáron, a Vasöntödében,
majd a Csepeli Színesfém Hengerműben dolgo-

zott vasöntőként egészen 2005 decemberéig,
nyugdíjba vonulásáig.
Margit, a feleség, 1967 óta él Szigethalmon,
ahová szíve hozta. Soroksáron, a textilgyárban
38 évig, majd rövid ideig egy ital nagykereske-
delmi cégnél dolgozott 2007-ig, nyugdíjazásáig.
Margit (mindenki Gittája), a lányuk, óvodába,
általános iskolába Soroksáron, középiskolába
Székesfehérváron járt. Hódmezővásárhelyen
szerzett állattenyésztő mérnöki diplomát. (Ezt a
végzettségét ragyogóan kamatoztatja a Családi
Disznóvágás programján, amikor élőben ismer-
teti a disznó „alkatrészeit”. A sors fintora, hogy
egy percet sem tudott dolgozni szakmájában.
Azonban egy jól sikerült választással a Magyar
Postához került, ahol szervezőként dolgozik.
A nyugdíjas évekkel csendesebb időszak
következett a család életében, amiben
nem igazán érezték jól magukat. Keresni
kezdték a városi programokat. Így jutot-
tak el a már említett lecsófőző versenyre,
ahol pillanatok alatt sok emberrel ismer-
kedtek meg. 
Nyitottságuk, empátiájuk miatt törvény-
szerű volt, hogy sorban keresték őket a

különböző szervezetek: Sziget Néptánc Egyesü-
let, Szigethalmi TE, összefogás Szigethalomért
Egyesület, Helytörténeti Gyűjtemény, Városi
Szabadidő Központ, Szufla Egyesület. A rendez-
vényeken az előkészítéstől a zárásig ott vannak
és segítenek, ha esik, ha fúj, ha süt a nap.
István és Margit életét átszőtte a társadalmi lét,
a közösségi életben való aktív részvétel. Termé-
szetes, hogy lányuk is követte példájukat. Hármuk
között olyan erős kötelék van, mely példa lehet
minden család számára, és amelyből mindenki
tanulhat, adott esetben erőt is meríthet. 
Segítőkészségüket a város elismerő oklevéllel
jutalmazta, melyet az idei városnapi ünnepsé-
gen vehettek át.

S. G.

A 2014-es önkormányzati választások előtt
elmondtuk, hogy csak akkor tudunk eredmé-
nyeket elérni, ha a lakosság is aktívan segíti
munkánkat, részt vesz döntéseinkben.
Az elmúlt két évben a képviselők számtalan

megkeresést kaptak a választóktól. 
Sajnos azonban azt kellett tapasztalnunk, hogy
mint az élet oly sok területén, itt is megfordult
az emberek gondolkodása. Folyamatosan érkez-
nek a megoldásra váró problémák. Miért nincs
ez, miért nincs az, miért itt, miért ott, miért neki,
miért nekem? Értjük ugye? Legyen rend, legyen
minden a helyén, legyen megoldva, de az én
köreimet ne zavarja, nekem semmit ne kelljen
érte tennem. oldja meg a polgármesteri hivatal,
a polgármester, a képviselő!
Tudom, hogy kemény szavak, de egy pillanatra
gondolja végig, kedves olvasó! 
Néhányan úgy gondolják, hogy befizetik a helyi
adókat, és azzal minden kötelességüknek
eleget tettek. Rossz hírem van számukra: nem
így van. Számos helyi rendelet gondoskodik a
városlakók komfortérzetéről: mikor lehet száraz
zöldhulladékot égetni? Milyen kötelezettségeink
vannak a vízelvezetéssel kapcsolatban? Hogyan
kell tisztán tartani portánk környékét? Milyen és
mennyi állatot tarthatunk? 

Ezek a rendeletek azonban semmit nem érnek,
ha egyesek semmibe veszik, és úgy cseleksze-
nek, ahogy nekik megfelel. Az már nem számít,
hogy én akkor égetek a kertben, amikor a
szomszéd éppen kiteregetett, vagy a szom-
szédba folyik be az esővíz miattam. (Pedig
sokszor csak egy kapa kell, és azzal végigvágni
az árok felé egy vájatot, amin át a víz oda folyik,
és nem a szomszéd ingatlanjába, de természe-
tesen egyszerűbb a polgármesteri hivatalt
hibáztatni.)
Más.
Sokan évekig azt sem tudták, hogy ki a képvi-
selőjük. 2014 óta minden hónapban van foga-
dóórája a képviselőknek. A Szigethalmi Híradó
hasábjain megtalálhatók az elérhetőségek,
lehetőséget teremtve a kapcsolatfelvételre.
Sokszor, sok helyen számon kérik a képviselőket
egy-egy ügy kapcsán. Ez rendben is lenne. De a
képviselők senki helyett nem oldják meg a
problémát, hanem segítenek azt orvosolni. Az
pedig végképp elfogadhatatlan számomra,
hogy a választópolgár elmondja a gondját, és
utána „elegánsan” visszavonul, várva az intéz-
kedést.
Például állandó probléma a szemetelés. Javasol-
nak például egy-egy takarítási akciót vagy

országos akció keretében mozgósítjuk a lakó-
kat. Az természetes, hogy a képviselők ott
vannak, de a választópolgárok – tisztelet a
kivételnek – igencsak igyekeznek távol tartani
magukat az eseményektől. Ez olyan „fogjuk
meg és vigyétek!” szindróma. Biztos, hogy így
van rendben?
És végül.
Tudom, hogy türelmetlenek a választópolgárok
az ígéreteink kapcsán. Az elmúlt közel két
évben sok minden megvalósult (a teljesség
igénye nélkül): utakat újítottunk és újítunk fel,
megtörtént a Városi Szabadidő Központ és a
SZENI tetőinek javítása, a VSZK új ablakokat
kapott, két iskolában felújítottuk a vizesblokkot,
kazáncserék történtek, újra megnyitottuk a
Fehér Gém Üdülőt. Az utóbbi azért is fontos a
város életében, mert széleskörű társadalmi
összefogással valósult meg. (Ugye, így is lehet?)
Azt azonban nem győzzük hangsúlyozni, hogy
vállalásaink öt évre szólnak, és még a ciklus
felénél sem járunk. 2019-ig még nagy út áll előt-
tünk – teletűzdelve sok-sok feladattal –, melyen
csak önökkel együtt tudunk sikeresen végig-
menni. Jöjjenek velünk és segítsék munkánkat!

Dr. Schuller Gáborné
alpolgármester

A hónap emberei

Mindennapi életünk
„Csak annyit várhatsz másoktól, amennyit magadból adsz másoknak”
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Nyáron sem pihen a testület

Az előző évekhez hasonlóan ismét lengyel
gyerekek látogattak a somogyi kis faluba. A
hosszú utazás után a napot játékokkal zártuk.
Másnap ellátogattunk Andocsra, ahol megte-
kintettük a csodálatos templomot. Innen a
Bonnyai Polgármesteri Hivatalba mentünk, ahol
lángossal vártak minket. Az étkezés után egy
órás fociedzés következett, ugyanis labdarúgó
gyerekek utaztak hozzánk. A kemény edzést

követően Igalon, a strandon játszottak, úsztak,
hűsöltek. A következő nap Tihany nevezetessé-
geivel ismerkedtünk meg, majd megtekintettük
Balatonfüred kikötőjét is. Természetesen nem
maradt el a balatoni fürdőzés sem. A harmadik
napon Kaposvár látványosságainak megtekin-
tése után sétáltunk a város főterén, majd a
Virágfürdő következett. A lubickolás után
szalonnasütéssel és grillezéssel töltöttük el az

időt a táborhelyen. A vacsorát tánccal és tűzi-
játékkal zártuk le. Utolsó nap a szomszédos
farmot látogatták meg, majd e néhány tartal-
mas, szép nap emlékére meglepetés ajándékkal
kedveskedtünk nekik. 
Remélem, hogy kellemes élményekkel utaztak
haza.

Markó Tiborné (Marika)
bonnyai táborvezető

Út- és járdaépítésekről, felújításokról, vá -
rosi biztonsági kamerarendszer kiépítésé-
ről is határozott júniusi két ülésén a képvi-
selő-testület. A június 14-i ülés előtt a
2016. évi Városnapok alkalmával díjazot-
tak ünnepélyes keretek között helyezték el
márványtáblájukat a polgármesteri hivatal
udvarán található emlékoszlopon.
A képviselők első napirendként – törvényi
változások miatt – az Aries Nonprofit Kft. és az
önkormányzat közötti települési szilárd hulla-
dék-szállítási közszolgáltatási szerződés módo-
sítását fogadták el.
A következő napirendben jóváhagyta a képvi-
selő-testület a „Szigethalmi Szent István Álta-
lános Iskola Fejlesztéséért Közalapítvány”
alapító okiratát. 
Ezt követően a Nebuló Közétkeztetési Intézmény
eszközfejlesztésére indított közbeszerzési eljárás
lezárása következett, sajnos eredménytelenül,
mivel egy cégtől sem érkezett árajánlat.
A képviselők egy fő építési beruházási szakirányú
felsőfokú végzettségű szakemberrel kiegészítet-
ték a „Szigethalmi Széchenyi István Általános
Iskola épületenergetikai fejlesztése” című pályá-
zat közbeszerzési bíráló bizottságának tagjait.
A következőkben döntés született a 2010-ben
elfogadott járdakoncepció folytatásáról, amely-
nek keretében kijelölték azokat az utcákat, ahol
az önkormányzat fogja megvalósítani vagy
felújítani a járdákat. 
A járdafejlesztés kapcsán még elfogadták, hogy
a polgármesteri hivatal a következő képviselő-
testületi ülésre dolgozzon ki pályázati rendszert
magánerős járdaépítésekhez, valamint a polgár-
mester készíttessen terveket és költségvetést a
Szabadság utcai járda megvalósítása érdekében.
Szigethalom Város önkormányzat képviselő-
testülete úgy határozott, hogy a 2016. évi költ-
ségvetés általános tartalékából 15 MFt-ot a
Jókai tér játszótérré fejlesztésére fordít.
Ezek után elfogadták, hogy az egykori laktanyá-
ban a középső raktárépület felújítását a Lachris
Kft. végzi el a következő feltételekkel: a felújítás
összege nem haladhatja meg a 9 MFt-ot, melyet

havi részletekben – 36 hónap alatt – fizet ki az
önkormányzat. Mindemellett az önkormányzat
pályázatot ír ki a raktár bérlésére, amelynek
minimális havi bérleti díja bruttó 250 000Ft.
A városi térfigyelő rendszer kiépítését – első
lépésként – 8 kamera elhelyezésével kívánja az
önkormányzat elkezdeni, amely rendszer a jövő-
ben bővíthető lesz. A központi szerver a közte-
rület-felügyelőknél kerül elhelyezésre, akik a
törvényeknek megfelelően bármikor visszanéz-
hetik a felvételeket.
Ezt követően – beérkező javaslatok hiányában
– lezárásra került a Szigethalom 2025 program.
A Dunasziget jobb oldali partrésze az önkor-
mányzat tulajdonában van, viszont ezen ingat-
lanok tekintetében tulajdonosi jogait nem tudja
gyakorolni, mert a közvetlenül mellettük elhe-
lyezkedő magántulajdonban lévő telkek tulaj-
donosai használják azokat azóta, hogy a szige-
ten az ingatlanfelosztás megtörtént. Ezek az
ingatlanok közvetlenül közterülethez nem csat-
lakoznak, csak a víz felől közelíthetőek meg.
Emiatt a képviselő-testület úgy döntött, hogy a
Dunasziget jobb partján fekvő, Szigethalom
Város önkormányzat tulajdonát képező terüle-
teket felajánlja megvételre az ingatlanok előtt
elhelyezkedő telkek tulajdonosainak. A vételá-
rat a tulajdonosok 5000Ft/nm áron egy összeg-
ben vagy részletben is kifizethetik. Azon ingat-
lantulajdonosok, akik nem élnek a megvásárlás
lehetőségével, kötelesek 2017. január 1-től az
önkormányzattal bérleti szerződést kötni és az
ingatlanhasználatért bérleti díjat fizetni. A
bérleti díj összege 1000Ft/nm/év.
A testület döntést nem hozott, de egyetértését
fejezte ki az ügyben, hogy a Kies Kft. (ügyveze-
tője: Rumpf László) ingatlan bérlésre vonatkozó
kérelmével és annak részleteivel, egyeztetés
céljából, keresse meg a polgármestert.
A képviselő-testület a Mű úti gyalogátkelőhely
kiépítésére beérkezett árajánlatokról, a két ülés
között történt eseményekről, valamint a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájé-
koztatásokat megelőzően – hosszú évek gyakor-
latának megfelelően – a 2016/2017-es tanévre

ismételten kiírta a középiskolai ösztöndíj pályá-
zatot. A pályázat benyújtási határideje 2016.
augusztus 8. (hétfő) 18.00 óra. A pályázati kiírás
megtekinthető: www.szigethalom.hu honlapon,
valamint a Szigethalmi Híradó júliusi számában.

Június 21-i rendkívüli ülés

A képviselő-testület az „Útépítésekre vonat-
kozó közbeszerzési eljárás elbírálása” napirend
tárgyalásáról döntött. 
A fenti témában Szigethalom Város önkor-
mányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a Szigethalom Dobó István utca, Dob utca, Piac
utca (Eszterházy és Thököly Imre utca közötti
szakasz), Babits Mihály utca, Szabadság utca
(Vadászház és Szabadkai utca közötti szakasz),
Fogoly utca, a Rákóczi út temető előtti utca
szakaszának, illetve az út végének, valamint a
Petőfi utca és Erdő utca sarkán kialakítandó új
forgalomtechnikai kivitelezés építésére nemzeti
eljárásrendben lefolytatott nyílt közbeszerzési
eljárás nyertese az S-B Útfelújítás / 2016.
Konzorcium (Stravia Emulziógyártó és Útfenn-
tartó Kft. 6400 Kiskunhalas, olajbányász u. 2.
1117 Budapest, Gábor D. u. 2. (Infopark D épület)
- Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft.
1117 Budapest, Gábor D. u. 2. (Infopark D
épület)). Az ajánlati ár fedezetét, 22 278 780 Ft
+ ÁFA összegben a 2016. évi költségvetés
terhére határozták meg. A vállalt teljes körű
garancia 60 hónap. 

*  *  *
A soron következő pénzügyi és fejlesztési
bizottság ülésének időpontja:

szeptember 20-a 18 óra
A soron következő humánpolitikai és népjóléti
bizottság ülésének időpontja:

szeptember 22-e 18 óra
A soron következő képviselő-testületi ülés

időpontja:  szeptember 27-a 18 óra.
Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Szigethalmi
Polgármesteri Hivatal díszterem.
Az üléseket élőben nézheti, illetve a későbbiek-
ben is megtekintheti a www.onkormanyzati.tv
honlapon.

Lengyel gyerekek táborozása Bonnyán
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Bóna Zoltán országgyűlési képviselő 
Elérhetőségei: Janzsó Zsuzsanna, kapcsolat-
tartó. Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós,
Kossuth Lajos utca 10. Telefon: 06/70 376-5956,
e-mail: bona.zoltan@parlament.hu, 
janzso.zsuzsanna@fidesz.hu, 
www.bonazoltan.hu
Fáki László polgármester
22-én (hétfő) 14-18 óra között, előzetes beje-
lentkezés alapján a 24-403-656, 101 vagy 134
melléken, vagy titkarsag@szigethalom.hu-n
lehet.
Helyszíne: Polgármesteri Hivatal
Dr. Schuller Gáborné (Összefogás Szigetha-
lomért Egyesület) 1. választókerület képvi-
selője
Telefon: 06/70-459-1664
E-mail: dr. schuller.gaborne@szigethalom.hu     
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.
Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 2. választókerület képvi-
selője
Telefon: 06/70-334-8916
E-mail: fabula.janosne@szigethalom.hu
2-án (kedd) 16 óra 30 perc és 17 óra 30 perc
között
Helyszíne: Városi Szabadidőközpont 
Hölgye Attila (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 3. választókerület képviselője
Telefon: 06/70-315-3524
E-mail: holgyea@gmail.com
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.
Blum Zoltán (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 4. választókerület képviselője
Telefon: +36/30-688-1384
E-mail: blum.zoltan@szigethalom.hu
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.

Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 5. választókerület képviselője
Telefon: +36/20-992-0114 
E-mail: sztrapko@gmail.com
10-én (szerda) 18-19 óra között 
Helyszíne: Széchenyi u. 13. vendéglátó egység
Akinek nem megfelelő az időpont, az telefonon
vagy e-mailben tud kapcsolatba lépni a képvi-
selővel. 
Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 6. választókerület képvi-
selője
15-én (hétfő) 18.00-19.00 óra között.
Helyszíne: Akácos Marika étterem 
Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP) 7. választó-
kerület képviselője
Telefon: 06/30-952-3346
E-mail: molnars@pr.hu
Fogadó óra: a lakossági igények gyors és hala-
déktalan orvoslásának elősegítése érdekében
előzetes e-mailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.
Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 8. választókerület képviselője
Telefon: 06/30-934-0480
Fogadó óra: előzetes telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.
Ferenczi Edit Fidesz-KDNP
Telefon: 06/70-459-1772
E-mail: feed@pr.hu
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.
Porkoláb Zoltán Fidesz-KDNP
Telefon: 06/70-452-4694
E-mail: zporkolab@pr.hu
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.
Bán Norbert Jobbik
Fogadó óra: hétfőtől péntekig, előre egyeztetett
időpontban a 06/70-360-7024-es telefonszámon.
Helyszín: 2315 Szigethalom, Szabadkai utca 239.

Augusztusi fogadóórákPályázati felhívás
„Az én gazdim felelős állattartó” 

matricával rendelkező ebtartók részére

Szigethalom Város Önkormányzata pályá-
zatot hirdet azon kutyatulajdonosoknak,
akik rendelkeznek „Az én gazdim felelős
állattartó” feliratú matricával és azt kira-
gasztották a postaládájukra, kapujukra
vagy az ajtajukra.
Idén a Szigethalmi Polgármesteri Hivatal elvé-
gezte az ebösszeírást Szigethalom területén.
Közzétette az ebösszeíró adatlapot, és
felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy a
kitöltött eb-összeíró adatlapokat juttassák el
a polgármesteri hivatalhoz. 
Az az ebtartó, aki ezen kötelezettségének
eleget tett, kapott egy matricát. Kértük, hogy
a matricát ragassza fel a postaládájára, a
kapujára vagy az ajtajára.
A pályázat célja: azon ebtartók díjazása, akik 
- a felragasztott matricáról fotót küldenek
be, melyen jól látható a matrica sorszáma és
- megadja az eb tartójának nevét, címét.
A pályázat beküldésének határideje:
augusztus 22. (hétfő) du. 18 óra
A pályázat beküldésének módja: 
- postán vagy személyesen eljuttatni a Sziget-
halmi Polgármesteri Hivatal címére (2315
Szigethalom, Kossuth L. u. 10.), vagy
- e-mailen: a matricapalyazat@szigethalom.hu
címre.
A megadott határidőn túl érkező pályá-
zatokat, valamint a hiányos pályázatokat
nem áll módunkban befogadni!
Az eljárás menete: a beküldött fotók és a
megadott adatok zárt borítékba kerülnek, és
nyilvános sorsolás keretében húzzuk ki a nyer-
tes pályázók nevét. A nyereményt a hivatal
juttatja el a nyertesek címére.
A hivatal fenntartja magának a jogot, hogy a
pályázat adatait az ebösszeírás adataival
összevetve ellenőrizze.
A nyertes pályázók: öt ebtartó, akiknek
nyereménye egyenként 10 kg száraz kutyaeledel.
A nyilvános sorsolás időpontja és hely-
színe: augusztus 26-a (péntek) 10 óra, Polgár-
mesteri Hivatal Házasságkötő terme.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet az
alábbi telefonszámon: polgármesteri hivatal
06/24-403-658/111 (ügyfélszolgálat) melléken.
Kérjük, vegyék igénybe a támogatásokat! Sok
szerencsét kívánunk minden pályázónak!

Polgármesteri Hivatal
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– Talán kezdjük az általá-
nos mutatókkal: hány
súlyosabb vagy kisebb
bűncselekmény történt
Szigethalmon tavaly s
milyen típusúak? Egyálta-
lán: romló vagy javuló
tendenciákról beszélhe-

tünk a település viszonylatában?
– Jó hírekről tudok beszámolni, ugyanis a rend-
őri eljárásokban regisztrált bűncselekmé-
nyek száma 2014-hez képest tavaly csaknem
30%-kal csökkent. Valamivel ennél is jobb a
mutató a 2015-ben közterületen elkövetett
bűncselekmények esetében, amelyek száma
mintegy 34 %-kal esett vissza az előző eszten-
dőhöz viszonyítva. A rendőri eljárásokban a 14
kiemelten kezelt bűncselekményi szám-
adat vonatkozásában ez megközelítőleg
ugyanekkora javulást jelent. Egészen kiemelke-
dően javult a testi sértések száma, amely
68%-kal esett vissza, miként a súlyos testi
sértések is megközelítőleg ugyanekkora arány-
ban csökkentek. Remélhetőleg a jó előrejelző
rendszernek s nem a látenciának köszönhető,
hogy kiskorú veszélyeztetése bűncselekményt
Szigethalom városában sem 2014-ben, sem
2015-ben nem vettünk nyilvántartásba. Ugyan-
ilyen jó hírekről számolhatok be az önbírásko-
dásokkal kapcsolatban az utóbbi két évben. A
lopások száma is további csökkenést mutat az
előző évekhez viszonyítva: a 2014-es adatokhoz
képest 2015-ben 27,5%-kal kevesebb esetről
tudunk. A személygépkocsi lopások számát
tekintve változást nem tapasztaltunk, míg a
gépjármű feltörések 33%-kal, a lakásbetö-
rések csaknem 27%-kal estek vissza. Változat-
lan maradt viszont a rablások száma a viszo-
nyítási évhez képest, míg az ún. kifosztások
száma csökkent, mivel 2015-ben Szigethalmon
ilyen bűncselekményt nem regisztráltunk. Mind-
annyiunknak jó hír, hogy a rongálások száma
is jelentően, 61,5%-kal lett kisebb. 
– Bár már a regisztrált bűncselekmények vissza-
esésének mutatói magukban is valóban kedve-
zőek, s a megelőző munka eredményességét
mutatják, fontos kérdés, hogyan alakulnak a
nyomozáseredményességi mutatók, azaz csök-
ken-e a felderített bűncselekmények száma is? 

– A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
nyomozáseredményességi mutatója az összes
rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény
vonatkozásában 2014-ben 54,5 % volt, mely
2015-ben 54,8 %-ra emelkedett. A 14 kiemel-
ten kezelt bűncselekmény nyomozáseredmé-
nyességi mutatója 21,4% volt a tavalyelőtti 20
%-hoz képest. A közterületen elkövetett
bűncselekmények kapcsán a nyomozásered-
ményességi mutatónk tovább javult, 2015-ben
60,4%-os volt a 2014-es 57,8%-hoz képest, míg
a lakásbetörés esetében a tavalyi 8,7%-ról
22,8 %-ra nőtt ez az arány. Rablás tekintetében
eredményességi mutatónk szintén növekedett
2014-hez (40%) képest, 2015-ben ugyanis
44,4%-os volt.
– Ha a szigethalmi közbiztonsági helyzetet a
szigetszentmiklósival vetjük össze, miről tudna
beszámolni?
– Nem tartom célszerűnek települések össze-
vetését még területünkön sem, hiszen minden
hely más: speciális adottságokkal, körülmények-
kel, eltérő lélekszámmal, eltérő adatokkal
rendelkezik. 
– 2013-2014 között – az utolsó érdemi adat
szerint, amihez hozzájutottam – a vidéki váro-
sok viszonylatában a lakáspiaci szempontból
leginkább érdekes bűncselekmény kategória
tekintetében, vagyis a betörések statisztikájá-
ban a szomszéd település, Szigetszentmiklós
teljesített a legrosszabbul! A városban 1,15 betö-
rés jutott ezer lakosra. Mi a helyzet most? 
– Ez az adat már kedvezőbb irányba változott,
és azt is hozzá kell tennem, hogy több olyan
csoportot sikerült az előző évben felszámol-
nunk, amelyek betöréses lopás bűncselekmé-
nyeket követtek el a kapitányság területén.
Persze egy betörés is sok, így elég nagy energi-
ákat fordítunk arra, hogy az ilyen típusú
jogsértő cselekményeket megelőzzük, vagy
amennyiben elkövetik, akkor felderítsük. 
– Szigethalmi weboldalon terjed a hír, hogy
gyanús kinézetű alakok járják a település utcáit
babakocsival, illetve tűzifát árulva, miközben
valójában feltérképezik a terepet, hogy hova
lehet betörni, s krétával jelölgetik a házakat.
Eljutott önökhöz is ilyen információ?
– Igen, valóban kaptunk jelzéseket a fentiekről,
ezeket minden esetben ellenőriztük. Sikerült is

több olyan lakossal egyeztetnünk, aki érdemben
tudott nyilatkozni nekünk a környéken élők
közül, továbbá több személyt vontunk intézke-
dés alá a területen, akiket részletesen elszámol-
tattunk ott tartózkodásuk okáról, egyéb körül-
ményeikről. Azt viszont el kell mondanom, hogy
a hír alapjául szolgáló információk nem
voltak kellően megalapozottak. 
– Ugyanitt olvasható, hogy a közelmúltban a
Juhász Gyula utcában több helyre is betörtek.
Igaz ez?
– Igen, az említett utcában május 15. és 20. között
három ingatlanba hatoltak be bűnözők, s ezekben
a napokban volt még ilyen jellegű bűncselekmény
Szigethalom más részén is. Erre figyelemmel a
környékre több járőr kollégát vezényeltünk, akik
figyeltek és figyelnek az ilyen jellegű jogsértések
lehetőség szerinti megelőzésére. 
– Azóta sikerült megtalálni a tetteseket?
– Az ügyben a nyomozás folyamatban van,
kollégáim dolgoznak benne, mindent megtesz-
nek az elkövető kézre kerítése érdekében, erről
többet a nyomozás érdekeire való tekintettel
most nem tudok mondani. 
– Végezetül: mi a helyzet a szigethalmi közleke-
dési balesetekkel? Javul a statisztika? Az önkor-
mányzat több helyen is fekvőrendőröket helyez-
tetett el, elősegítve a balesetmentes közlekedést.
– Szigethalom területén 2015-ben május végéig
hat sérüléses, és 24 anyagi kárral járó baleset
történt. Sajnos 2016 hasonló időszakában 11
sérüléses, 34 anyagi káros baleset volt, tehát az
év első öt hónapjában az adatok alapján van
emelkedés, ezért kiemelten fontos az összehan-
golt cselekvés, a város lépései, valamint a mi
közlekedésbiztonsággal kapcsolatos megelőző
tevékenységünk, a folyamatos ellenőrzések, az
ittas járművezetők kiszűrésére irányuló akcióink. 

vereckei

Javul a közbiztonság Szigethalmon
Rémhírek és tények – Emelkedett a közlekedési balesetek száma

Babakocsival grasszáló gyanús alakokról, sorozatos betörésekről terjedő hírek zaklatták
fel az elmúlt időszakban békés szigethalmi lakosok mindennapjait, miközben a rendőr-
ségtől a Szigethalmi Híradóhoz érkező beszámolók az utóbbi időben inkább általános
bűnmegelőzési tanácsokat tartalmaztak. Joggal merült fel a kérdés több olvasónkban:
mi a helyzet a település közbiztonságával s a felkavaró hírekkel? Mint júliusi lapszámunk-
ban már beharangoztuk: Csipler Norbert ezredest, a területileg illetékes Szigethalmi
Rendőrkapitányság vezetőjét kérdeztük.

Házhoz megyünk
A rendőrség országos megelőző vagyonvé-
delmi programja keretében június 20-24.
között a tököli Tescóban tartott rendezvényt.
A program célja a lakosság tájékoztatása
lakóhelyének aktuális bűnügyi helyzetéről s
az újabb megelőző vagyonvédelmi eszközök-
ről. Ebben nem csak a szigetszentmiklósi
rendőrök segítenek, hanem a polgárőrség és
a helyi vagyonvédelmi cégek munkatársai. Az
idősebbek körében nagy sikere volt a bűnme-
gelőzési témájú keresztrejtvénynek, amelynek
megfejtői közül Kovács Sándorné szigethalmi
lakos mozgásérzékelős lámpát nyert.

Sz. Cs.
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Nagyon szép és vízben gazdag helyen élünk…
persze ez a júliusi esőzések után hathat pikírt
mondatként is, de nem ez a mondat és a cikk
lényege!
A helyi adottságainknak köszönhetően renge-
teg lehetőségünk van találkozni vízfelülettel.
Azt gondolnánk, ennyi vízi lehetőség mellett az
itt lakók profi vízi emberek. Sajnos az elmúlt
évek nyarainak a statisztikái nem ezt mutatják. 
Az első veszélyforrás a társaság, a habitus és az
ital. Az én is tudok itt fejest ugrani dolog…
Aztán nem sikerül… a megfelelési kényszer. 
A másik a kihevült testtel vízbe ugrás… hiába
sulykolják belénk évekig, hogy nem szabad,
mégis megtörténik. Vagyis így nem ajánlatos a
vízbe ugrani, mert ilyenkor ereink kitágulnak,
vérnyomásunk alacsony. Ha hirtelen lehűtjük
meleghez hozzászokott testünket, az könnyen
reflexes szívmegálláshoz vezethet.
Ehhez kapcsolódik a bányatavak speciális
közege. Sokan halnak meg úgy, hogy ugyan
lehűtik magukat vízbe ugrás előtt, és betartják
a szabályokat, de olyan mélyre jutnak egy ugrás
következtében, ahonnan nincs visszaút. A dolog
miértje pedig a bányatavak vízbeáramlásában
rejlik. Ugyanis ezek bármekkora felületen is
terülnek el: kutak! És mint természetes áram-
lású kutak, a mélyből jéghideg víz tör fel, s hiába
hűtjük le a testünket pár fokkal, ha a víz hőmér-
séklete hirtelen sokkal alacsonyabb. 
Aztán sok olyan eset van, amikor az úszó elké-
szül az erejével, és olyan szinten kimeríti az
erőtartalékait, hogy nem képes a felszínen
maradni. Mindig oda kell figyelni a felező távra,
ahonnan még vissza tudunk érni a biztonságos
partra.

A biztonságos part viszont nyáron korántsem
bánik velünk kesztyűs kézzel! A legfontosabb
dologról, a napról hajlandóak vagyunk megfe-
ledkezni. 
Az egyik leggyakoribb probléma a felhevülés.
Ilyenkor fordulhat elő a hőgutának nevezett
kellemetlen állapot. Ilyenkor a verejtékünk nehe-
zebben tud elpárologni, így a szervezetünk nem
hűl le megfelelően. A tünetei a következők:
fejfájás, száraz, forró bőr, nehézlégzés, pulzu-
sunk felgyorsul és ájulás lehet a vége.
A teendők a következők:
• Hűvös, sötét helyre feküdjünk!
• Igyunk sok folyadékot!
• A borogatás is nagyon jót tesz – hiszen hűt.
Napszúrás esetén is hasonlók a teendők: árnyék
és hideg borogatás, sok folyadék, leginkább
ásványvíz.
Legközelebb, ha megint hosszú időt akarnak
tölteni a napon, tegyenek a fejükre egy tökfö-
dőt (sapka, kendő, szalmakalap).
Néhány folyadékpótlási tanács következik: jó
minőségű, szomjoltó legyen, a cukros üdítő
nem megfelelő, ezen kívül még hizlal is.
Hőmérséklete 12 fok körül az ideális. Az alkohol
a szervezettől csak vizet von el. A napon felme-
legedett, kimerült szervezet, az üres gyomor
mind a gyorsabb felszívódást, gyorsabb hatást
segíti elő, azaz már csekély mennyiségű alkohol
is kellemetlen következményekkel járhat.
Kedvenceink, kutyáink, cicáink sem szeretik a
tűző napot vagy a párás, meleg levegőt. Ami
nem jó nekünk, nekik sem kedvező. Így tehát
ne szúrjunk ki velük, hiszen ők miattunk
mennek ki a napra. Mit tehetünk? Ne hagyjuk a
kocsiban, ne napoztassuk, s a testmozgást

hagyjuk meg az esti órákra! A kutyák talppár-
nája nem bírja a forró aszfaltot, betont! Fontos,
hogy amikor este már nem tűz a nap, akkor is
megég a talpuk, mert az aszfalt és a beton
sugározza vissza a meleget! A séta inkább a
hajnali órákban legyen! Az ebeknél hőguta
esetén a legjellemzőbb tünetek: gyengeség,
bágyadtság, hányinger, mozgászavar, ájulás.
Ellenszere a bőséges itatás, testét locsoljuk le,
vigyük állatorvoshoz. Figyelem! Négylábú bará-
tunk egy ilyen napszúrással egybekötött túlme-
legedésbe könnyen belepusztulhat!
Természetesen a vízparton eltöltött idő nem lesz
rémálom, ha odafigyelünk a szervezetünk jelzé-
seire és alaposan megismerjük a környezetünket! 
Nyári ételmérgezések: A szezonban jellem-
zőek az ételmérgezések, amelyek többségéért
a szalmonella baktériumok felelősek. Ezek
szaporodásához kedvező feltételeket biztosít a
meleg, az ételhigiénés szabályok figyelmen kívül
hagyása. A magunkkal vitt ételek a párás
melegben hamarabb romlanak a szokásosnál.
A hűtőtáska jégakkuja sem bírja a tűző napon
pár óránál tovább. Ezt bele kell kalkulálni a
strandolás időtartamába, és inkább költsünk
többet, és együnk frissen sült ételeket a büfék-
ben, mintsem a kórházban töltsük a szabadsá-
gunk maradék idejét! A tartós kánikula kedvez
más vírusoknak is, így ebben az időszakban
kifejezetten magas a hőemelkedéssel, hasi és
gyomor fájdalommal, valamint hasmenéssel,
bélhuruttal járó betegségek aránya. Kellő odafi-
gyeléssel és a szabályok betartásával természe-
tesen a nyaralás vagy strandolás a nyár legjobb
elfoglaltsága. Csak odafigyelni…. odafigyelni.

Bogya Károly

A strandolás veszélyei

A Pest Megyei Balesetmegelőzési Bizottság kiemelt figyelemmel kíséri
Pest megye útjain a biztonságos kerékpáros közlekedést és ennek érde-
kében a kerékpáros közlekedési kultúrát. 

A nyári szünet megkezdését követően fokozottan veszélyeztetettek a
gyermekkorú kerékpárosok, mivel életkorukból adódóan nem rendel-
keznek a megfelelő közlekedési szabályismeretekkel. 

A közúti közlekedés során számos esetben tapasztalható, hogy a gyer-
mekekkel kerékpározó felnőttek közlekedésük során a gyermekek előtt
haladva vesznek részt a közúti forgalomban. 

A jogszabályokban meghatározottakon túlmenően fontos, hogy a
balesetveszély kialakulását megelőzve a felnőttek a kerekpározás során
a gyermekek mögött haladjanak, és így őket figyelemmel kísérve, az
adott közlekedési szituációnak megfelelő instrukciókkal lássák el őket
a szabályos és biztonságos közlekedés segítése érdekében.

Pest Megyei Balesetmegelőzési Bizottság

Tisztelt Kerékpározók!
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Minden év május 23-
át követõ hét végé-
jén, Tatán rendezik az
ország legnagyobb
török kori történelmi
fesztiválját. A rendez-
vény az 1597-es tatai
hadi eseményeknek
állít emléket. Az
elõbbi ténymegállapí-

tás talán azért is meglepõ, mert egy igazi könyv-
olvasó valószínûleg Egerre gondolna, mint leglá-
togatottabb török kori történelmi helyszínünk.
Ez igaz is, ha az egész évet nézzük. Dobó István,
Bornemissza Gergely, az egri nõk és végvári vité-
zek hõsies harcát méltóképpen õrizte meg
számunkra Gárdonyi Géza Egri csillagok címû
regénye. Azonban azon az egy hétvégén Tata
mindenképpen megelõzi Eger dicsõségét. Mi az
oka, hogy tízezernyi látogató keresi fel minden
év május végén Tata várát? A kérdést helyesebb
lenne úgy feltenni, hogy ki az oka? A válasz
egyszerû: Pálffy Miklós. Ez a méltatlanul elfelej-
tett magyar fõúr. Ha hihetünk a sírfeliratának,
akkor 1552. augusztus 10-én született, a nagy
török várháború évében. Egy hónappal az után,
hogy Ali budai pasa támadása közben Szondi
György hõsi halált halt Drégely várában. Két
héttel az után, hogy Kara Ahmed serege elfog-
lalta Temesvárt. És egy hónappal azelõtt, hogy
Dobó István egri vitézeit ostrom alá vette a
közben egyesült, két elõbb említett török sereg. 
Pálffy Miklós végvári vitézek leszármazottja. De
õ nem egy vár védelmével nyert hírnevet, hanem
több vár visszafoglalásával szerzett dicsõséget.
1593 és 1606 között javában dúlt a török
kiûzését célzó „hosszú háború”. Pálffy Miklós
fõkapitányként részt vett gyõzedelmes csaták-
ban és sikeres várvívásokban. 1597-ben azonban
Tata még mindig török kézen volt. Május végén
a rút idõben egy kisebb sereg lopakodott a vár
alá, Pálffy vezetésével. Egy leleményes szerke-
zettel áthidalták a várárkot, majd az éj sötétjé-
ben egy harang formájú eszközt szereltek fel a
kapura. A török õrök gyanakodva kiáltottak ki
rájuk, mire a derék álruhás végvári vitézek ékes

török nyelven oszlatták el a bentiek félelmeit.
Hirtelen azonban egy kanóc izzott fel. A
következõ pillanatban pedig egy óriási robbanás
rázta meg a várat. A felvonóhíd darabokra
szakadt, a kapuszárnyak közül az egyik ízzé tört,
a másikat az erõ behajította a belsõ vár kapu-
jába, átszakítva azt is. A meglepett törökök még
ki sem törölték az álmot a szemükbõl, amikor
már rajtuk voltak a végvári csapatok. Mire
megvirradt a nap, Tata felszabadult. De mi volt
ez a titkos, igazi magyar harci eszköz? A neve:
patara, azaz petárda. A félelmetes harci fegy-
verrel következõ évben visszahódítottuk a
töröktõl Gyõrt, majd Fehérvár és Buda alatt is
bevetésre került. Nem a patarán múlt, hogy az
utóbbi várak nem kerültek a kezünkre. Azután
hirtelen eme szerkezet eltûnt a harcmezõkrõl.
Pontosabban sírba szállt. Éppen akkor, amikor
használója, Pálffy Miklós is eltávozott az élõk
sorából. Véletlen volna? A Tatai patara címû
kalandregény erre próbál választ adni. Egyfajta
alternatív valóságot mutatva, sok-sok hiteles
történelmi ténnyel, rengeteg tudományos infor-
mációval, két csipetnyi szerelemmel és rengeteg
fikciós kalanddal fûszerezve. A regény két
idõsíkban játszódik. A történelmileg valóságos
múltban és a fikciós jelenben. A napjainkban
játszódó fejezetek célja, hogy segítsék a múltbéli
rejtélyek feltárását. A szerzõ alapvetõ
célkitûzése az volt, hogy az olvasó ne csak
szórakozzon a regény által, hanem maga is
részese legyen a rejtélyek felfedezésének, a múlt
megismerésének. Aki végigolvassa, rengeteg
tudáshoz juthat hozzá úgy, hogy tulajdonképpen
észre sem vette. A könyv a szigethalmi Hegedûs
Géza Városi Könyvtárban hozzáférhetõ, és még
meg is vásárolható. A regény szerzõje
alapvetõen hadtörténész és tanár. E kettõsséget
próbálta ötvözni a mûvében is. Neve talán
ismerõsen cseng a Szigethalmi Széchenyi István
Általános Iskola volt és jelenlegi tanulói számára:
Hrubos-Takács Róbert. A szerzõi név mögött az
iskola történelem-földrajz szakos tanára rejtõzik,
aki egy felkérésnek eleget téve írta meg eme
kalandregényét.

(ped)

Tájékoztatjuk önöket,
hogy a  Szigethalmi 

Széchenyi István Általános Iskola
2016. szeptember 1-jén 7 óra 30 perckor

tartja a tanévnyitó ünnepélyt,
ez az első tanítási nap is az új tanévben.

Szeretettel várunk mindenkit
az ünnepélyünkre.    

Igazgatóság

Kapudöntögetők legendája
– A tatai patara kalandregénybe illő története –

Expressz hivatali ügyintézés
Elfoglalt? Sokat dolgozik? Több szabadidőt szeretne? 

Elege van a sorban állásból, idegeskedésből?

Hívjon munkanapokon 8-18-ig. Vállalkozás, gépjármű átírás és egyéb ügyekben.

Sok éves hivatali gyakorlattal és tapasztalattal rendelkezünk

Tel:. +36 20 3618 299, vagy +36 20 3617 705

Könyvtári programok
Kisbogár zenés baba-mama foglalkozás lesz

augusztus hónapban a következő napokon:
augusztus 5-én, 12-én, 19-én, 26-án,

péntekenként 10 órától.

Felhívás
Kérjük olvasóinkat, hogy már most készüljenek,

gondoljanak meglévő és leendő alkotásaikkal
az októberi „Olvasóink alkották” címmel 

rendezendő kiállításra! 
A részleteket kérdezzék a könyvtárosoktól!

Októberben a Könyvtári Hét keretein belül 
R. Kárpáti Péter lesz a vendégünk!

Fiatal tehetségek Szigethalmon
Járfás Vivien és Tóth Bence közös kiállítása

lesz megtekinthető augusztus második hetétől a
Hegedüs Géza Városi Könyvtár kiállítótermében 
a hónap végéig! A fiatal alkotók festményekkel,
grafikákkal, arculattervekkel mutatkoznak be.

Értesítjük a kedves érdeklődőket, hogy
a könyvtár felújítási munkálatai alatt,
júliustól kezdődően technikai okokból

csak a 06/24-514-811-es telefonszámon
tudják elérni a könyvtárat!

Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét,
hogy a könyvtár

augusztusban, szombatonként zárva tart! 
Hétköznapokon a nyitvatartásunk változatlan.

Augusztus 26-án
a leendő első osztályosoknak szóló 

gólyanapon a könyvtár is képviseli magát!
Várjuk a kisgólyákat!

FIGYELEM! VÁLTOZÁS!
Új bejárat a hátsó kapunál!



92016. 8. szám

Szigethalmi Híradó
KULTÚRA

A Price család úgy él, mint a többi, hasonló
angol család. Az apa vállalkozó (milyen fintora
a sorsnak, hogy épp  a biztonság az, amivel a
pénzt keresi: „Az elmúlt évben 30 %-kal nőtt a
forgalmunk, és eláruljam, miért, hölgyem? Mert
a világ veszélyes hely.”) Egy tombolaszelvénnyel
floridai utazást nyernek, ezért megjelenik a
család fotója a helyi újságban, és ez elindít egy
olyan folyamatot, mely örökre megváltoztatja
az életüket. 
Középső gyermeküket, Hannah-t hamarosan
elrabolják. A szülők először el sem hiszik, hogy
ez megtörténhet. Aztán, amikor megkapják a
váltságdíjkérő levelet, úgy döntenek, a
rendőrséget kihagyva kifizetik a pénzt az
emberrablóknak. Ha ez egy amerikai regény (és
film) lenne, akkor nagy valószínűséggel szere-
pelne benne néhány veszélyes üldözési jelenet,
aztán drukkolhatnánk, hogy a család élve, és ne
holtan kapja vissza a gyereket. Deborah
Moggach nem hatásvadász jeleneteket ír,
inkább a lélektani háttérre helyezi a hangsúlyt.
Az emberrablók nem született gengszterek és

a lány is visszatér a szeretteihez.  A könyv nem
magáról a bűntényről szól – ezért nem is kétsé-
ges, hogy életben marad-e a főszereplő-,
hanem az azt követő időről. Visszatérhet-e
minden a normális kerékvágásba? Azt hinnénk,
hogy igen, hiszen az emberrablás happy enddel
zárul. De mi lesz a családdal? A teljes vagyonuk
ráment a váltságdíjra. Tudnak-e új életet
kezdeni sokkal szerényebb körülmények között?
A két testvér – a nagyobbik gyerek és a kisebbik
– vajon elviseli-e minden különösebb megráz-
kódtatás nélkül, hogy Hannah kiszabadulása
miatt nekik is új fejezet kezdődik az életükben?
Hannah el tudja viselni ezt a lelki terhet, hogy
egy rossz döntése miatt felborult az egész
család élete? Val, az anya vajon meg tud
birkózni a lelkiismeret-furdalásával, hogy rossz
anya volt, nem figyelt eléggé a gyerekeire? 
Van-e elég erő ebben az öt emberben, hogy
megbirkózzanak a helyzettel, vagy menthetetle-
nül összeomlik a régi életük?  És vajon az em -
ber rablók boldogok lesznek a pénzzel? 

Szigligeti Zsuzsanna könyvtáros

Deborah Moggach: Libikóka

Az 1964-ben született dán írónő élete talán
megérne egy külön könyvet, hiszen az ENSZ és
az Európai Unió gazdasági és politikai tanácsa-
dójaként dolgozott. Eleinte novellákat írt, majd
2000-ben megjelent a Semmi című könyvet,
amelyet először betiltottak, majd később ismét
elérhetővé vált, sőt díjakat nyert és kötelező
olvasmánnyá tették Dániában.
A történet egy kis városban játszódik, ahol az
egyik diák, Pierre Anthon egyszer feláll az órán
és közli: „Semminek sincs értelme, ezt
régóta tudom. Ezért semmit sem érdemes
csinálni. Erre most jöttem rá.” Majd távozik
az óráról és legközelebb egy fán ülve találko-
zunk vele, ahol a fenti mondatokat hajtogatva
dobálja az arra járókat magokkal, fadarabokkal. 
Az egész történetet az egyik diák szemszögéből
követhetjük nyomon, akinek az osztálytársa
Pierre Anthon volt. Eleinte, amikor elmennek a
fa alatt, akkor szégyenkezve, olykor dühösen
reagálnak a fán ülő fiúra, de egy idő után úgy
döntenek, hogy bebizonyítják neki, hogy az
életnek igenis van értelme és számtalan olyan
dolog van, amelyek fontosak. 
Többféle módon próbálják bizonyítani a tételt,
de végül mindegyikbe belebuknak, ám egy nap
kitalálják a Fontos Dolgok Halmát, ahova azokat

a dolgokat gyűjtik, amelyek számukra valamilyen
értékkel bírnak. Tervük szerint az osztályban
egymás után haladva kérnek egymástól egy
dolgot, amit aztán a halomra helyeznek. Valaki
kér tőlünk valamit, ami számunkra fontos, de
utána, ránk kerül a sor, hogy mi kérjünk a követ-
kező embertől. De, sajnos, az emberi természet-
ből fakadóan nem egyszerű az adakozás, főleg,
ha olyanról van szó, ami kötődik hozzánk és
szeretjük. Ez a körmenet tökéletes mutatja be,
hogy mennyire bosszúállóak tudunk lenni,
mennyire tudjuk azokat az embereket bántani,
akik számunkra semmit nem ártottak, csak…
szimplán ők jöttek éppen velünk szembe.
A könyvben egyre durvább és durvább dolgok
következnek, ahogy halad a sor és az olvasó néha
elszörnyed, hogy mi mindenre képes az emberi
természet. Ám egy idő után nem maga a Fontos
Dolgok Halma lesz a főszempont, hanem az, hogy
ki mennyire szeretett tárgyat tud kérni a másiktól. 
Vajon sikerül-e bebizonyítaniuk Pierre Anthon-
nak, hogy nincs igaza? Hogy az életnek valójá-
ban van értelme és vannak olyan tárgyak,
személyek, akik fontossak az életünkben, vagy
teljesen igaza van a fán ülő fiúnak, és az éle -
tünknek abszolút nincs semmi értelme?

Fejes Péter könyvtáros

„– Azért járunk iskolába, hogy utána dolgozhassunk, és azért dolgozunk,  
hogy utána szabadságra mehessünk. De akkor miért nem kezdjük rögtön a szabadsággal? –

kiabálta, s egy szilvamagot köpött felénk.”
Janne Teller: Semmi

Janne Teller: Semmi

Kővári Tibor: A barát nem búcsúzik
(Ősi Tamásra emlékezve)

A barát nem búcsúzik,
készül a találkozásra.
Nem tudhatjuk, mit hoz a holnap.
A földi lét reményillúziójából
érkezésedről írt talán egy égi honlap.
Dimenziót váltó távozásod
zsilipet nyit az emlékezésnek,
s búcsúra ingerlő az átváltozásod.
Tudván, az utak folyton összeérnek,
csak köszöntelek, jó utat kívánva.
A barát nem búcsúzik.
Készül a találkozásra.

MEGOLDÁS SZERVIZ 
és ALKATRÉSZBOLT

LAKÁSÁN: mosógép, bojler, 
hűtő, tűzhely, mosogatógép, 

stb., nagygépek javítása
ÜZLETÜNKBEN: 

mikró, porszívó 
és más kisgépek javítása

ALKATRÉSZ CSERÉNÉL 1 ÉV GARANCIA!
JAVÍTÁS ESETÉN A KISZÁLLÁS 

INGYENES!

Telefon: 06-24/441-725
Dunaharaszti, 

Bezerédi u. 58 – Somogyvári u. sarok
Telefon: 06-24/460-490

Budapest, Pesterzsébet XX. 
Mártírok útja 218 – Temesvár u. sarok

Telefon: 06-1-285-3488, 06-30-950-1717
Nyitva tartás: H – P: 8.00-17.00

Minőségi szolgáltatás, elérhető áron,
már 27 éve!

www.megoldasszerviz.hu

Szigetszentmiklós, 
Tököli u. 33. – Bajcsy-Zs. u. sarok

Barcs János: Felhők forrásvízén

Nem tudom, láttatok-e már
kapával égbeszálló embert?
Az én anyám kapával suhant
el az ég felé. 
Kapa nélkül megáll a világ –
mondta sokszor, könnyes szemmel
nézve a hajnali csillagokra.
Megszülettem és elindultam,
hogy egyszer majd odaérjek
s a mély felhők forrásvízén,
kapámmal hangtalan át is evezek.
És ezek a fáradhatatlan kezek
majd fekete humuszt markolva,
a mélyre tört hajszálgyökerek közül
is fölüzennek a káoszon túli Holdra.
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– 2004-ben fogant meg Nád Béla fejében, hogy
hozzunk létre egy önálló futóegyesületet, ő és
Kovács Misi találták ki a nevét: SZUFLA =
Szigethalmi Ultra Futók Lelkes Alakulata. Misi
megtervezte a logónkat, amit aztán Domonkos
Pisti szerkesztett meg elektronikusan – mesélte
a volt elnök. Egyesületként 2006-ban jegyeztek
be minket, 11 alapító taggal. Az önkormányzat-
tól kaptunk először segítséget, aztán én elkezd-

tem pályázatokat írni a működési költségekre,
ruházatokra. Közösségünket a túrák és a közös
csapatfutások, versenyek tartották össze. Részt
vettünk a Szigethalmi Sündörgés, a Fenyőfutás
és sok teljesítménytúra rendezésében.
Szintén Nád Béla találta ki 2005-ben a SZUFLA
Futófesztivál elődjét, a Halál 50 nevű futóver-
senyünket. Néhány év után aztán jobbnak
láttuk átnevezni, így lett a jelenlegi neve
SZUFLA Futófesztivál. Évente egy alkalommal,
rendszeresen augusztus első hétvégéjén
rendezzük meg ezt a versenyünket, ami iránt –
nagy örömünkre – egyre nagyobb az érdeklő-
dés: tavaly már több mint 600 fő nevezett be.
Sok megvalósításra váró tervünk van, az ötletek
első sorban Sztrapkó Norbi fejéből pattannak ki
mostanában, ő négy éve a SZUFLA Futófesztivál
főrendezője, egyesületünk motorja.
– Mikor kezditek a versenyek szervezését, s
mire kell leginkább odafigyelni?
– A verseny rendezése nagy odafigyelést,

gondosságot és precizitást igényel, az előkészü-
letek utolsó egy-két hete már nagyon kemény
időszak – veszi át a szót Sztrapkó Norbert.
Most a szokásosnál jóval hamarabb, 2015
decemberétől indítottuk az előnevezéseket,
kezdtük a tárgyalásokat a szervezésről. Rendkí-
vül sok munkát és segítőt igényel, hogy a
verseny napján flottul menjen minden. Minden
évben arra törekszünk, hogy kevés pénzért

sokat tudjunk adni.
Tavaly sikerült, és
idén sem szeretnénk
alább adni. Ehhez
azonban sok szpon-
zort kell mindig
keresnünk, hiszen
nélkülük megvalósít-
hatatlan lenne a
fesztiválunk. 
Az első félévben a
legnagyobb hang-
súlyt mindig az
anyagi támogatá -
sok gyűjtésére,
illetve a futók
számára szükséges
dolgok beszerzésére
helyezzük. Viszon-
zásképpen a támo-

gatóknak reklámfelületet biztosítunk, s a
versenyt követően pedig vacsorameghívás
keretében is köszönetet mondunk. 
A fesztiválon befolyt pénzzel pedig a sziget-
halmi Fogyatékkal Élők Napközi otthonát támo-
gatjuk. 2015-ben 330 ezer forintért sportsze-
reket vásároltunk az otthon lakóinak, ami
leírhatatlan boldogság volt nekünk is és nekik
is. Reméljük, hogy ebben az évben legalább
ekkorra összeggel tudjuk megint támogatni
őket.
– Mik a céljaid a SZUFLA Egyesületen belül? Mit
szeretnél elérni, megvalósítani? 
– Sokat szeretnék tenni azért, hogy a kisebb,
vidéki versenyek talpon maradjanak, és legyen
minél több helyen hasonlóan jó, családias
jellegű, összetartó futóverseny. Ennek szerintem
csak úgy van jövője, ha mi, akik ezeket a kisebb
versenyeket szervezzük, összefogunk. 
Én mindig nagyban gondolkodom, s akárhol is
tart most jelenleg a Szufla Futófesztivál, én már

most országos szintű, kiemelkedően nagy
versenyként tartom számon. Büszke vagyok rá,
hogy több távolabbi városból is neveznek, ami
szerintem nagyon nagy dolog, hiszen terjed a jó
hírünk. A célom nekem minden évben az, hogy
egyre ismertebb és közkedvelt helyszínné váljon
mind a futóknak, mind a hozzánk ellátogatók-
nak Szigethalom és itt Szigethalmon belül a
futófesztiválunk. 
A verseny dinamikusan fejlődik: 2012-ben 120,
aztán 180, tavalyelőtt 230, tavaly pedig
már 640 indulót regisztráltunk, s idén még
magasabb létszámra számítunk! Sokat
gondolkodunk azon is, hogyan tudjuk majd
bővíteni a versenyünket, mert a Tököli Parkerdő
bizonyos létszámot tud csak befogadni.
Létszámlimitet tenni nagyon fájdalmas döntés
lenne a számomra, és nem is szeretném, ha ezt
a döntést meg kellene valamikor is hoznunk. 
Amikor négy éve elkezdtem a verseny szerve-
zésével is foglalkozni, már az elejétől kezdve
azon törtem a fejem, hogy milyen új dolgokat
tudunk majd minden évben hozzátenni. Ezt
eddig mindig sikerült megvalósítanunk, és most,
2016-ban is sok-sok új dolog kerül fel a fesztivál
alatt elérhető programokhoz és a szolgáltatá-
sok listájához. Várunk mindenkit szeretettel a
X. Jubileumi Szufla Futófesztiválunkra, kicsiket
és nagyokat, futókat és kísérőiket, az érdeklő-
dőket és természetesen mindenkit, aki egy kis
kikapcsolódásra vágyik.
Még több információ megtalálható rólunk és a
versenyünkről a Facebookon SZUFLA Futók
néven, valamint a weboldalunkon a www.
szufla.hu oldalon. 

Veres Moncsi

Dördül a startpisztoly a parkerdőben
Már nem halálos, de szuflával bírni kell – Rekordszámú indulóra számít az egyesület

Augusztus 6-án zajlik Szigethalmon a X. Jubileumi Szufla Futófesztivál, aminek kapcsán
az előkészületekről és a múltról kérdeztem az egyesület előző és új elnökét, Károlyiné
Szabó Piroskát valamint Sztapkó Norbertet. Piroska több éven keresztül volt a Szufla
elnöke, s rendkívül sok munkát, energiát és lelkesedést vitt az egyesület életébe, mígnem
ez év februárjában, a Szufla éves közgyűlésén átadta posztját utódjának.

KERESSÜK!
A Cseresznyés utcából elbarangolt kis teknő-
sünk (kb. 18-20 cm páncélzat). Nagyon keres-
sük és bízunk benne, hogy előkerül.
Kérjük, ha valaki megtalálná vagy tud róla,
értesítsen az alábbi telefonszámon:

06 20 499-5307
Előre is köszönjük!
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Szigethalmi Híradó ingyenes önkormányzati havilap
Felelôs szerkesztô: Vereckei Zoltán  •   Felelős kiadó: Szigethalom Város önkormányzata

Tördelés: West-Graph Kft.  •  Nyomda: Ex-Kop Nyomdaipari Bt.

Cikkek és hirdetések leadása: szigethalmihirado@gmail.com (a hirdetési összeg befizetése után!)

(A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen megjelenését.

A szerkesztô a cikkeket rövidítheti, szerkesztheti úgy, 

hogy azok tartalma ne változzon.)

Következő lapzárta: augusztus 23. 
Megjelenés: szeptember eleje.

Hirdetések megrendelése, befizetése: Polgármesteri Hivatal pénztára, Kossuth L. u. 10.

A mi postásunk
Hazánkban a közösségi szolgáltatások nem
mindig hozzák a megkívánt színvonalat. Sok
helyen a kiszolgáló megfeledkezik arról, hogy a
„szolgáltatás” szó nem az ügyfél kiszolgáltatott-
ságát jelenti, hanem egy olyan munkát, amiért
az igénybevevő fizet, néha nem is keveset.  
A mi postás kézbesítőnket az egész körzetében
csak úgy ismerik, hogy Zsazsa.
Évek óta járja kerékpárjával jó időben, rossz
időben a körzetet, hozza a küldeményeket, és
mindig rendben kézbesíti. Számára különösen
fontos, hogy minden hónapban időben odaérjen
a nyugdíjasokhoz a havi járandósággal, melynek
bizony az utolsó napon már nagyon is „helye”
van. Zsazsában igazi, udvarias és megértő
„szolgáltatót” ismertünk meg. Állandóan
jókedvű, mindenkihez van barátságos szava.
Tudja és megérti, hogy a munkája fontos az
embereknek. Pedig a helyzete korántsem
egyszerű. Szigethalmon nagyon sok helyen
hiányoznak az egyébként hatóságilag előírt

utcanevek, még több helyen a házszámok, és
majdhogy nem elhanyagolható azon házak
száma, ahol mindezek megvannak, és a lakók
neve is fel van tüntetve, és esetleg még egy
csengő is van a kapunál. Zsazsa tapasztalata és
lelkiismeretes munkája miatt jutnak el mégis a
küldemények a címzettekhez. És ez nem a
hanyag lakók érdeme, hanem az övé, aki már
egy hangos focibírói síppal is felszerelte magát,
hogy hírül adja érkezését! Szinte kész türelem-
játék, amíg a csengőmentes házakból ki tudja
csábítani az otthon lévőket a kapuhoz, a külde-
mények átvételére. Ehhez kell hivatástudat és
törődés a munkával, a feladatokkal. Hajlandóak
vagyunk az ilyen hozzáállást megnyugodva
elfogadni, hogy „hát igen, ez a munkája, ezért
fizetik”. Ez igaz, de munkát lehet sokféleképpen
intézni, de ilyen „Zsazsásan” csak Hüvelyes
Lászlónénak sikerül, aki a mi Zsazsánk, és ezt
nagyon köszönjük is neki! 

Veér Jenő

Közérdekű telefonszámok
Polgármesteri Hivatal: 06/24-403-656
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8-12 és 13-18, Szerda: 8-12 és 13-16, Péntek: 8-11.30

Orvosi ügyelet: 06/24-405-405; 104

Egészségház, Védőnői Szolgálat: 06/24-403-654

Védőnők tanácsadó: 601 mellék; Védőnők: 607 mellék

Orvosok
Dr. Horváth Nikolett háziorvos: 602 mellék, 06/30-799-3682
Dr. Ammo Ahmed háziorvos: 602 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. Vékony Irma háziorvos: 604 mellék, 06/70-374-9167,

06/20-551-7115 rendelési időben
hívható

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

Gyártelepi Rendelőintézet: 06/24-406-010

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
Telefon: 06/0-902-1533
web: www.mtkke.hu „Hibajelentés” menüpont

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

Víz és csatorna ügyintézés: 
2315 Szigethalom, Móra F. u. 1. Telefon: 06/24-514-860
Dunaparti lakók részére csak csatornaszolgáltatással kapcsolatos
ügyintézés
Ügyfélfogadás: H: 12-16; Sze.: 8-20; P: 8-12

Fővárosi Vízművek (Bp. XIII. Váci u. 23.)
Dunaparti lakók részére csak vízszolgáltatással kapcsolatos ügyintézés:
Telefon: 06/40-247-247     8-15
Tököli kirendeltség: Kedd:  8-16; Csütörtök: 10-18;
Szigetszentmiklósi kirendeltség: Hétfő-Szerda-Péntek 8-12

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
Telefon: 06/24-525-460-tól 466-ig, 06/24-525-467 (ügyelet)
Rendőr járőr: 06/30-409-8685 (a nap 24 órájában hívható!)

Tűzoltóság:  06/23-524-570, 105

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

Szigethalmi Polgárőr Egyesület 
Székhelye: 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.
Segélyhívó: 06/20-359-3913, Facebook: Szigethalmi Polgárőrség
e-mail: szigethalmipolgarorok@gmail.com

Magyar Kémény Kft.
Telephely: Érd; Telefon: 06/40-918-025; 06/23-524570

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, 0670-379-6356
Gyermekjóléti és családsegítő ellátás: 06/70-430-3621
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény: 06/24-404-573
Segítő Mancs Alapítvány: 06/70-220-1862, 06/70-604-2715

Nahát, kedves barátaim! Ilyen rovarrajzást még
az életemben nem tapasztaltam, mint július
közepén. Ez a bizonyos lény "zöld cserebogár"
névre hallgat. Tudom, hogy a versben sárga a
cserebogár, sokan pedig májusinak ismerik ezt
a kártevőt, de higgyék el, hogy ez a mostani
az előbb említetteknek a szakirodalmat nem
olvasó rokona. Az én alma- és körtefáim
lombját nagyon csúnyán megrágták, fene a
gusztusukat. Mechanikus módszerrel próbál-
tam védekezni ellenük. Késő délután meg -
ráztuk a gyümölcsfát. Lepotyogott jó sok
rovar. összeszedtük és megsemmisítettük az
említett állatokat. A levelek jó rágottak
maradtak. Ilyen is van!
Augusztus második felében megkezdhetjük a
már elvirágott évelők szétszedését, áttelepí-
tésüket, ha szükségesnek látjuk. Most érdemes
hozzálátni az elhanyagolt sziklakert rendbera-

kásához, átalakításához, akkor őszig még
begyökeresednek a szétszedett, átültetett
növények.
Rózsabokrainkat folyamatosan metsszük, és a
vadhajtásokat tőből vágjuk ki.
Szőlőnk hajtásait metszegessük, akár a lomb-
ját is csipegessük, hogy minél több napot kap -
janak a fürtök.
Szintén a hónap második felében érdemes a
gyepfelület felülvetését is elvégezni. Ha van
terület, amit pl. kitapostak, akkor először
megkaparjuk gereblyével, azután megszórjuk
fűmaggal, majd a gereblyével kapáló mozdu-
latokat végezve bedolgozzuk a magot. Lapát-
tal vagy hengerrel tömörítjük, azután öntöz-
zük, nehogy kiszáradjon.
Jó szórakozást, bőséges gyümölcsszüretet
kívánok mindenkinek!

Gyomkereső

Idült kertrajongóknak


