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Ünnepélyes keretek között emlékezett meg
az államallapításról Szigethalom Város
Önkormányzata augusztus 20-án. Az ünnepi
beszédet Szauter Lajos nyugalmazott egye-
temi tanár mondta:
„Tisztelt polgármester úr! Tisztelt önkor-
mányzati képviselők! Tisztelt megjelentek!
Miután elvállaltam az állami ünnepről való
megemlékezés megtartását, több fiatallal,
idősebb emberrel beszéltem. Megkérdeztem,
mit gondolnak, mit ünneplünk augusztus 20-
án. Nem lepődtem meg, szinte nem volt
olyan, aki el tudta volna mondani, milyen
ünnep augusztus 20.
Nem csak a diákok, nem csak a tanárok, nem
csak a családok felelőssége, hogy szinte
félünk megnyilatkozni augusztus 20-áról.

(folytatás a 2. oldalon)

Az államalapítás
ünnepén

Hajmeresztő Halmi Hajsza

Hajmeresztő Halmi Hajsza néven szervezett akadályversenyt a Városi Szabadidőközpont.
A 6,5 km-es, helyenként extrém pályát 127 versenyző küzdötte le. A hónap másik nagy sportese-
ménye a X. Jubileumi Szufla Futófesztivál volt.                                    (Írásaink a 14-15. oldalon.)

Tisztelt ügyfeleink! Tájékoztatjuk önöket,
hogy a Szigethalmi Polgármesteri Hivatalban
az anyakönyvi ügyek (házasságkötés, anya-
könyvi kivonatok, apai elismerő nyilatkozatok
megtétele, honosítási kérelmek benyújtása,
egyéb anyakönyvi ügyek) ügyfélfogadása
2016. szeptember 1-től megváltozott.

Az ügyfélfogadásra előzetes bejelentke-
zés szükséges az alábbi telefonszámon:
06-24-403-656/114-es mellék.
Új ügyfélfogadási idő: Hétfő: 08-12,                     

Csütörtök: 12-16
Megértésüket köszönjük.

dr. Stiebel Viktória jegyző
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A magyar történelem állít sok esetben olyan
helyzet elé bennünket, hogy igazán azt sem
tudjuk, mitől állami, mitől nemzeti, mitől
egyházi egy ünnep.
Sajnos ezt a napot is folyamatosan átszőtte, és
még ma is átszövi a politika, nem mindegy, ki
mondja az ünnepi beszédet, nehéz elrugasz-
kodni a napi vitáktól.
Augusztus 20-a államalapító Szent István
ünnepe, nemzeti ünnep, a Magyar Köztársaság
hivatalos állami ünnepe. Augusztus 20. talán az
egyik első magyar ünnepnap. Ez a nap Szent
István napja, a keresztény magyar államalapítás
emléknapja. István királyunk nem augusztus 20-
át avatta ünneppé, ő augusztus 15-ét, Nagybol-
dogasszony napját tekintette ünnepnek, ezen a
napon tartott Fehérváron törvénynapot. Ezen a
napon ajánlotta fel országát Szűz Máriának, s
1038-ban ezen a napon halt meg. Augusztus 20-
a ünneppé nyilvánítása Szent László nevéhez
fűződik, ezen a napon járult hozzá VII. Gergely
pápa István relikviáival oltárra emeléséhez, ami
szentté avatásával volt egyenértékű. Nagy Lajos
királyunk uralkodása alatt ez a nap egyházi
ünnepként élt tovább. István tettei, emléke
Európa igen jelentős területén tiszteletet vívott
ki, ami 1686-ban Buda visszafoglalása után arra
predesztinálta XI. Ince pápát, hogy elrendelte,
az egész katolikus világ évente emlékezzen meg
Szent István ünnepéről. A következő évtizedek-
ben többször változott augusztus 20. megíté-
lése. A szabadságharc leverése után nem lehe-
tett ünnepelni, a kiegyezés után ismét régi
fényében ragyogott. Ferenc József munkaszü-
neti nappá nyilvánította, elrendelték a középü-
letek fellobogózását.

Augusztus 20-a a két világháború közötti
időszakban a békediktátum elleni megemléke-
zés napjává vált. 1945-ig augusztus 20-a
nemzeti ünnep volt. Az új hatalom ugyan a
nemzeti ünnepet eltörölte, de 1947-ig még
egyházi ünnepként nyilvánosan megtartották.
1945-ben nyugatra került a Szent Jobb és a
Szent Korona is. Az egypártrendszer ugyan a
vallási ünnepet nem akarta, vagy nem merte
teljesen megszüntetni, inkább új tartalommal
töltötte meg. Vagyunk még néhányan, akik az
1945 utáni években az új kenyér ünnepét tanul-
tuk. A hatalom gondolt egy nagyot, 1949.
augusztus 20-án léptették hatályba az új alkot-
mányt, ezt ünnepelte az ország 1989-ig.
A rendszerváltás lehetővé tette, hogy a tradí-
ciók felelevenedjenek, ismét megtartották a
Szent Jobb-körmenetet. Az első szabad válasz-
táson megalakult országgyűlés 1991. március 5-

én nemzeti ünneppé nyilvánította március 15-
ét, augusztus 20-át és október 23-át. Ekkor
Szent István napját emelte a Magyar Köztársa-
ság hivatalos állami ünnepévé.
Szeretném, ha az ünnepnapon egy jelentős
dátumról szólhatnék. Mária Terézia 1774-ben
országos ünneppé nyilvánította Szent István
szentté avatásának napját, amit megkoronázott
1991-ben az országgyűlés határozata, mely
hivatalos állami és egyházi ünneppé nyilvání-
totta.
Augusztus 20-án kitüntetéseket kapnak azok,
akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz a műhöz,
melyet 1000 évvel ezelőtt István hozott létre.
Tanárként feladatomnak érzem, hogy megpró-
báljak választ adni arra, mi a mi feladatunk ma
Magyarországon, de Szigethalmon is. Talán
fontos, hogy a személyiség és alkotás egység-
ben legyen. Hiszem, hogy a kitüntetetteket az
életművük alapján ismerik el, ami szerintem
nem más, mint a személyiség és az alkotás
egysége. Ez pedig nem más, mint az élet és a
mű egysége.
Hiszem, ha ott állunk hitünkkel, akaratunkkal a
mögött, amit teszünk, abból hiteles alkotás lesz,
annak hatása lesz szűkebb és tágabb környeze-
tünkre. Szent István hitem szerint ezt közvetíti
számunkra, hogy az életnek csak az önfeláldozó
munka adhat értelmet. Szeretném megélni,
hogy Szigethalmon is egyre többen érezzék, ez
a település mi vagyunk, így együtt. Amikor lakó-
helyünket szeretjük, akkor a családunkat,
hozzátartozóinkat, honfitársainkat is szolgáljuk,
támogatjuk határon innen és túl.
Ehhez kívánok mindenkinek erőt, szorgalmat,
lelkesedést, egészséget!
Köszönöm, hogy meghallgattak.”

Elhangzott 2016. augusztus 20-án 
Ünnepi szónok: dr. Szauter Lajos

Az államalapítás ünnepén



32016. 9. szám

Szigethalmi Híradó
ÖNKorMáNyzAT

Idén is törekedtünk arra, hogy a rossz állapot-
ban lévő utcákat felújítsuk. Már éppen az ez évi
munkálatok végére értünk, amikor megkaptuk
a hírt, hogy a Belügyminisztériumhoz
beadott pályázatunk nyert. A pályázatban
a Szabadkai utca felújítására adtunk be
támogatási igényt (Nefelejcs utcától a
Szabadság utcáig). Köszönöm Bóna Zoltán
képviselő úrnak, hogy segített a pályáza-
tot sikerre vinni. Ezzel a beruházással a 2014.
évben megválasztott képviselő-testület a lakos-
ság felé nagy adósságát tudja törleszteni. Sokat
dolgoztunk az előkészítésen és a problémák
elhárításán, hiszen ezen a területen a kiemelt
szegély rengeteg csapadékelvezetési problémát
okozna ismételten. A támogatás mértéke
maximális, ami 30 millió forintot jelent. A
megvalósítást valószínűleg a jövő év első felé-
ben tudjuk megkezdeni, mert a közbeszerzést
leghamarabb szeptemberben indíthatjuk el. A
megvalósítás viszont így télre tolódna, ami nem
szerencsés ilyen beruházásoknál. Éppen ezért a
megvalósítást 2017 tavaszára tudjuk
megígérni, amellyel egy újabb problémaforrás
szűnik majd meg városunkban. 

Már többször beszámoltunk arról, hogy biztató
pályázati lehetőség adódott a Széchenyi István
általános Iskola felújítására. Amint megjelent a
végleges pályázati kiírás, azonnal hozzákezd-
tünk a munkához. A beadásig rengeteg
akadályt kellett leküzdenünk. Már júniustól be
lehetett küldeni a pályázatokat, de a projekt
nagyságrendje miatt önkormányzatunk csak
nemrég tette meg ezt. A várható összköltség
miatt előzetes közbeszerzést kellett végrehaj-
tanunk, ami hosszú időbe telt. Bár a pályázat
100 százalékos támogatottságú, mégis
tetemes önrészt kellett vállalnunk, mert a
megtakarítás nem fedezte teljes egészé-
ben a beruházás költségeit. Az előzetes
kalkuláció alapján 49,8 millió forintot, az áraján-
lat alapján viszont már csak 39,2 millió forintnyi
önrészt kellett vállalnunk. A teljes beruházási
költség 158 millió forint, amely a felmerülő
egyéb költségekkel (közbeszerzés, tervezés,
kommunikáció, műszaki ellenőr) együtt várha-

tóan 180 millió forintos nagyságrendű lesz. A
pályázatot így már sikerült leadnunk, és most
bizakodva várjuk a pozitív elbírálást. reméljük,
hasonlóan sikeres lesz, mint a Szabadkai utcai
pályázat.
A nemzeti ünnepi megemlékezés után, csalá-
dias hangulatban felavattuk a polgárőrség
részére kialakított irodát. Az iroda megszü-
letése az önkormányzat és a polgárőrség
együttműködésének köszönhető. Az önkor-
mányzat adta a helyet, és vásárolta meg a szük-
séges anyagokat, a polgárőrök pedig elvégez-
ték a szükséges szakmunkákat. Így most már a
körzeti megbízott és a közterület-felügyelet
mellett a Szigethalmi Polgárőrség is rendelkezik
saját irodával. Itt tudják fogadni az ügyfeleket,
és itt tudják elvégezni a szükséges adminiszt-
rációt is. 
A polgárőrség új vezetésének megválasztása
óta sokan csatlakoztak a szervezethez, de még
mindig van lehetőség a belépésre, a további
támogatásra, mert a közbiztonság mindannyi-
unk közös ügye. Ne csak másoktól várjuk, hogy
tegyenek értünk, hanem mi is tegyünk a többi-
ekért. Jelentkezni lehet: Bogya Károly elnöknél

a +36 20 543 5088-as telefonszá-
mon.
A mostani újságban talál egy
matricát is, melyet érdemes
otthon jól látható helyen kira-
gasztania. Ez tartalmaz néhány jó
tanácsot, mire kell ügyelnünk,
hogy ne váljunk bűncselekmény
áldozatává. Megtalálja rajta a
rendőrjárőr telefonszámát is, akit
közvetlenül is felhívhat, ha bűncse-
lekmény gyanúja merülne fel.

A rendőrség elérhetőségei azért is fontosak,
mert településünkön az elmúlt hetekben is
történt rongálás. Sokat dolgoztunk azon,
hogy olyan közösségi teret hozzunk létre, ami
városunk büszkesége lehet. olyan szabadtéri
helyet, ahová szívesen mennek az emberek. A
képviselő-testület idén 15 millió forintot szánt a
megvalósításra, és a városi bálban részt vevők
is ezért dolgoztak. A munkálatokat a kerítés
építésével kezdtük meg, amely szépen el is
készült. Sajnos nem telt el sok idő, de „erős”
emberek megrongálták, és ezzel kárt okoztak
mindnyájunknak. Pedig a terület kiskapuja is
nyitva volt.
Megértem, hogy sokan úgy gondolják, nekik nem
kell semmit tenniük városunkért, csak a problé-
mákat sorolni és mindent lefitymálni, ami elké-
szül. Azt viszont nem értem, hogy abban mi lehet
a jó, ha még azt is tönkretesszük, amink van.

Fáki László 
polgármester

Mindennapi  életünk

Augusztus  első  szombatján  nagyszerű
rendezvény  részesei  lehettünk.  Nevezete-
sen  a  10.  Szufla  Futófesztivál  zajlott  azon
a  hétvégén.  Nem  magáról  a  futásról
szeretnék  szólni,  azt  megteszik  külön  a
szervezők,  és  megtették  a  fotósok,  akik-
nek  képeit  a  legnépszerűbb  internetes
oldalakon  már  láthattuk.
Nagyon  sokan  vettünk  részt  szervezésben,
előkészítésben,  főzésben,  frissítőpontokon
és  még  számos  helyen.  Ami  számomra  a
legnagyobb  élmény  volt:  mindenki  tudta,
mi  a  feladata,  tette  a  dolgát.  Egyetlen
ember  sem  nézte,  mit  csinál  a  másik,
mert  tudta,  hogy  teszi  a  dolgát.  És  ebből
állt  össze  az  egész  rendezvény  olyan
kerek  egésszé,  amiben  a  futóktól  kezdve
(hiszen  értük  dolgoztunk)  az  aktivistákon
át  a  szervezőkig,  az  első  pillanattól  az
utolsóig,  mindenki  jól  érezte  magát,  végig-
mosolyogva  az  egész  napot.
Fentiekről  jutott  eszembe:  mi  lenne,  ha  a
hétköznapokban  is  így  tennénk  a  dolgun-
kat?  Mindenki  csak  azt  a  picit  tenné  hozzá
nagyobb  közösségünk,  a  város  életéhez,
ami  rá  tartozik.  Mire  is  gondolok?
Akad  példa  bőven:
-  Elszomorító  látványt  nyújt  sok  helyen  a
gaz,  az  ápolatlan  utcarészlet.  Ha  mindenki
csak  saját  maga  előtt  gyomlálna,  lenyírná
a  füvet,  összeszedné  a  szemetet,  máris
rendezettebb  lenne  a  környezetünk.
-  Egyre  több  a  baleset  a  városban.  Sok
esetben  kis  odafigyeléssel  elkerülhető  lenne
a  baj.  Betartjuk  a  sebességre  vonatkozó
előírásokat,  nem  telefonálunk  menet
közben,  szabályosan  parkolunk.  Nem  nagy
dolgok,  de  életeket  menthetünk  a  szabályok
betartásával.  Különösen  fontos  figyelni  most,
amikor  elkezdődik  a  tanítás,  és  a  gyerekek
még  a  nyári  szünet  hatása  alatt  vannak.
-  Komoly  problémáink  vannak  a  csapa-
dékvíz-elvezetéssel  sok  helyen.  Sajnos  az
időjárás  egyre  szélsőségesebb, és  rövid  idő
alatt  sok  csapadék  hullhat  a  városra.
rengeteg  árkot  ásatott  ki,  több  víznyelőt
építtetett  ki  a  város.  Hogy  mivel  járulhat
hozzá  a  probléma  megoldásához  ön,  tisz-
telt  ingatlantulajdonos?  A  kiásott  árkot  ne
töltse  fel  levágott  fűvel  vagy  bármi  mással!
Ha  már  teljesen  leburkoltuk  ingatlanunk
udvarát,  gondoskodjunk  az  előírásnak
megfelelően  vízelvezetésről.  No,  nem  az
utcára  kellene  kivezetni,  hanem  a  saját
telkünkön  belül  oldjuk  meg.

folytatás a 4. oldalon

Felemás hónap – sikerek és negatívumok
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A hónap emberei

folytatás a 3. oldalról

-  Szükséges  rossz  eljárás  a  száraz  avar,
gyom  elégetése,  melyre  minden  pénteken
délután  három  órától  van  lehetőség.
Sokszor  már  délben  kapjuk  a  hívásokat,
hogy  orrfacsaró  bűz  mellett  tüzel  a  szom-
széd.  Szólni  nem  mer,  mert…  Ugye,  milyen
jó  lenne,  ha  biztosak  lennénk  abban,  hogy
a  szomszéd  csak  háromkor  gyújt  be,  és
addig  száríthatom  kinn  a  ruhákat?  Vagy

csak  a  száraz  zöldhulladékot  égetjük  és
nem  a  vizes  gazt,  mindenféle  kommunális
és  egyéb  szemetet?  Arról  nem  is  beszélve,
hogy  a  felelőtlen  égetésből  mérges  gázok
szabadulhatnak  fel,  veszélyeztetve  ezzel  a
saját  és  mások  egészségét.
Fentiek  csak  gondolatébresztők.  Biztosan
van  mindenkinek  saját  példája.  Azonban
mielőtt  ítélkeznénk  mások  felett,  kérdezzük
meg  magunktól:
-  Én  mindent  megtettem  azért,  hogy

szűkebb  környezetem  komfortosan  érezze
magát?
-  Nem  okozok  a  szomszédnak  problémát
azzal,  amit  teszek?
A  felesleges  viták,  konfliktusok  elkerülésének
legjobban  bevált  módja,  ha  megbeszéljük  a
problémásnak  tűnő  dolgokat  (házibuli,
nagyobb  zajjal  járó  műveletek,  stb.)  

Dr.  Schuller  Gáborné
alpolgármester

Nyár elején találkoztam Bakaricz Jánosnéval, aki
elmondta, hogy nagyon sok gondot okoz
számukra a Szent István általános Iskola udva-
ráról bedobált, beesett labdák sokasága. Pana-
sza összecsengett az iskola másik oldalán lakó-
kéval. A probléma közös volt, hiszen legalább
annyi gondot jelentett az iskolának, mint a
szomszédoknak a sok-sok elveszni látszó labda.
Elmondásuk szerint volt olyan hét, amikor 10-15
labdát sikerült begyűjteniük.
Miért is választottuk a két házaspárt a hónap
embereinek? 

A Bakaricz család 1940 óta él a településen.
Előbb a Kolozsvári utca, majd 1960-tól az Aradi
utca jelentette az otthont számukra. Házassá-

guk 1953 óta a sok nehézség ellenére töretlen
boldogságot jelent számukra. Mindketten az
autógyárban dolgoztak. Irénke néni motorsze-
relőként dolgozott 1976-ig, amikor halláskáro-
sodása miatt leszázalékolták. Jani bácsi szak-
mája szerint esztergályos, de beállító lakatos-
ként kereste kenyerét nyugdíjazásáig. Két lányt
neveltek fel. Nyugdíjas éveik nyugalomban
zajlanak. Fő elfoglaltságuk a kert művelése, a
csirkék nevelése. 
A másik oldalra 70 évvel később költözött a
fiatal Luczáti család, amelyik szintén kereste a

megoldást. álljanak itt
saját szavaik a történe-
tükről:
„2010-ben költöztünk
Szigethalomra Buda-
pestről, és gyorsan
megkedveltük ezt a
nyugodt kisvárost.
Azóta szépítgetjük,
csinosítjuk az otthonun-
kat, de első perctől
problémát jelentett az
iskolakerítés kérdése. A
telek másik oldalán
szinte azonnal megépí-

tettünk egy stabil alapot és drótkerítést, de ehhez
az oldalhoz nem nyúltunk, mert nem a mi terü-
letünk, illetve nem akartunk problémát később

abból, hogy az iskolá-
nak és a gyerekeknek
ez nem megfelelő.
Tavaly megkerestük a
képviselőnket azzal a
szándékkal, hogy talán
érdemes lenne pályázni,
vagy valamilyen forrást
szerezni, mert sajnos a
kerítés (ami sok helyen
már csak egy könnyen
átléphető kusza drót-
halmaz volt) állapota
csak romlott, és úgy
gondoltam, hogy akár a

gyerekeket is veszélyeztetheti, amikor átrúgják a
labdákat, és megpróbálnak átjönni érte. Tavaly
az iskolaudvaron történt némi fejlesztés, de a
kerítésre nem jutott keret.
2016 januárjában találtunk rá a Facebook-on az
önkormányzat felhívására (Szigethalom 2025),
miszerint lakossági ötleteket, fejlesztési javasla-
tokat várnak a város szépítésére, megújítására.
Úgy gondoltuk, ez a tökéletes alkalom, megpró-
bálom írásba adni és keretbe foglalni az ötletet,
hátha előrébb jutunk, és megvalósulhat a terv.
Nagy öröm volt, amikor képviselőnk jelentke-
zett, és meghívott egy találkozóra a polgármes-
ter úrral, és megtudtuk, hogy az enyém volt az
egyetlen beadvány. Szerencsére gyorsan kiala-
kult a közös elképzelés, a magas betonelem-
kerítés terve, és gyakorlatilag néhány hét múlva
elkezdődött a munka, ami már be is fejeződött.
Szeptemberben már egy zárt és biztonságos
udvar várja a gyerekeket, és talán az átpotyogó
labdákból is kevesebb lesz mostantól.
A jövőre vonatkozóan hosszú távon is itt
képzeljük el az életünket, itt szeretnénk a csalá-
dunkat bővíteni és még inkább kivenni a
részünket a település közösségi életéből. A
városban járva nyilvánvaló, hogy még nagyon
sok a szépíteni, újítani való közösségi terület,
ezért remélem, hogy egyre többen lesznek, akik
meglátják ezeket a lehetőségeket, és az önkor-
mányzaton keresztül megtalálják a megvalósí-
tás módját.
Ezúton is köszönöm Blum zoltánnak, hogy
javaslatunk mellé állt, és mindent megtett a
mihamarabbi megvalósításért.”
Fentiekhez még hozzátartozik, hogy a közös
probléma megoldásához anyagilag is hozzájá-
rult a két házaspár. Igaz, hogy az önkormányzat
vállalta a bekerülési költség nagy részét, de a
gesztus mindenki számára példaértékű lehet, és
köszönet illeti a két családot. 
Így is lehet (vagy kellene) minden problémát
kezelni: közös gondolkodással, közös erőfeszí-
téssel életkortól, Szigethalmon eltöltött időtől
függetlenül.

-se-



Fogadóórák
Bóna Zoltán országgyűlési képviselő 
Elérhetőségei: Janzsó zsuzsanna, kapcsolattartó.
Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth
Lajos utca 10. Telefon: 06/70 376-5956, e-mail:
bona.zoltan@parlament.hu, janzso.zsuzsanna@
fidesz.hu, www.bonazoltan.hu
Fáki László polgármester
12-én (hétfő) és 26-án (hétfő) 14-18 óra között, előze-
tes bejelentkezés alapján a 24-403-656, 101 vagy 134
melléken vagy a titkarsag@szigethalom.hu címen
lehet. Helyszíne: polgármesteri hivatal
Dr. Schuller Gáborné (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 1. választókerület képviselője
Előzetes, e-mailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján. Telefon: 06/70-459-
1664, email: dr. schuller.gaborne@szigethalom.hu. 
Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 2. választókerület képviselője
6-án (kedd) 16 óra 30 perc és 17 óra 30 perc között.
Telefon: 06/70-334-8916, email: fabula.janosne@
szigethalom.hu. Helyszíne: Városi Szabadidőközpont 
Hölgye Attila (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 3. választókerület képviselője
Előzetes, e-mailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján. Telefon: 06/70-315-
3524, email: holgyea@gmail.com.
Blum Zoltán (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 4. választókerület képviselője
Előzetes, emailben vagy telefonon történő időpont-
egyeztetés alapján. Telefon: +36/30-688-1384,
email: blum.zoltan@szigethalom.hu.
Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 5. választókerület képviselője
14-én (szerda) 18-19 óra között. Telefon: +36/20-
992-0114, email: sztrapko@gmail.com. Helyszíne:
Széchenyi u. 13. vendéglátó egység. Akinek nem
megfelelő az időpont, az telefonon vagy emailben
tud kapcsolatba lépni a képviselővel. 
Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 6. választókerület képviselője
26-án (hétfő) 18.00-19.00 óra között. Helyszíne:
Szép ABC presszója 
Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP) 7. választóke-
rület képviselője
A lakossági igények gyors és haladéktalan orvoslá-
sának elősegítése érdekében előzetes, e-mailben
vagy telefonon történő időpont-egyeztetés alapján.
Telefon: 06/30-952-3346, email: molnars@pr.hu
Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 8. választókerület képviselője
Előzetes, telefonon történő időpont-egyeztetés
alapján. Telefon: 06/30-934-0480
Ferenczi Edit (Fidesz-KDNP)
Előzetes, emailben vagy telefonon történő időpont-
egyeztetés alapján. Telefon: 06/70-459-1772, email:
feed@pr.hu.
Porkoláb Zoltán (Fidesz-KDNP)
Előzetes, emailben vagy telefonon történő időpont-
egyeztetés alapján.Telefon: 06/70-452-4694, email:
zporkolab@pr.hu
Bán Norbert (Jobbik)
Hétfőtől péntekig, előre egyeztetett időpontban a
06-70/360-7024-es telefonszámon. Helyszín: 2315
Szigethalom, Szabadkai utca 239.
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Szigethalom Város Képviselő-testülete
2016. májusában írta ki az idei évre vonat-
kozó útfelújítási közbeszerzési pályázatot.
Az eljárás során a Bitunova Útfenntartó és
Emulziógyártó Kft. valamint a Stravia
Emulziógyártó és Útfenntartó Kft. alkotta
konzorcium nyújtott be minden szempont-
ból megfelelő pályázatot. 
A munkálatok július végén kezdődtek, és kisebb
nehézségek után rövid időn belül be is fejeződ-
tek. Az utak átadása augusztus 18-án megtör-
tént. 
Ennek megfelelően különböző technológiákkal
új burkolatot kapott a Dobó István utca, a Dob
utca, a Piac utca (Thököly és Honvéd utca
közötti szakasz), rákóczi utca (Emese park és
Temető közötti szakasz), a Babits Mihály utca,
Szabadság utca (orgona és Vadászház utca
közötti szakasza), a Fogoly utca.
Néhány szó a technológiákról:
1.) Rossz állapotú útalapok kiegyenlítése
dolomit zúzalékkal, ezt követően kettő
rétegű alászórásos bitumenemulziós itatás.
Készítésekor a meglévő burkolat felületét kötő-
anyagból és ásványi adalékanyagból készített,
előre összekevert keverékkel vonják be. A keve-
réket egy speciális géplánc állítja elő, és
dolgozza be, így a keverék önterelő jellege miatt
tömörítést nem igényel. Készítés után 30 perccel
a szakasz forgalom alá helyezhető. Ez a techno-
lógia kiállta már az idő próbáját, mert a Szabad-
kai utca Szabadság utca és Dunasor közötti
szakasza ezelőtt kilenc évvel kapott ilyen burko-
latot, és a mai napig nincs vele probléma. Az
idén ilyen burkolatot kapott a Fogoly, a Dob és a
Dobó István utca. (Ezekben az utcákban többen
jelezték, hogy a burkolatok szélét már felverte a
gyom. A kivitelezők elmondták, hogy a lefolyó

emulzió - már nem az utca szélességéhez
tartozó része - alól bújt elő gyom.)
2.) Aszfaltos útburkolatok javítása Multi-
mac iszapaszfalt bevonattal, kettő réteg-
ben a szükséges előkészítő és egyéb
munkákkal. Ez egy teljesen korszerű, takarékos
technológia, melyet Ausztriában is teljes elége-
dettség mellett használnak. A réteget a leterítés
után nem kell hengerelni, és rövid konszolidációs
idő (kb. 30-60 perc, időjárástól függően) után
átadható a forgalomnak. Magyarországon 1993
óta készülnek Multimac–bevonatok. Ilyen burko-
latot kapott a Piac, a Babits Mihály, a Szabadság,
a rákóczi utca.
Emellett a Fogoly utcában két darab 6m3-es
víznyelő kút is elkészült, amely eddig jól vizsgá-
zott. Minden felújításra kerülő út mentén több
árkot építtetett az önkormányzat. Az építés
során felmerült újabb árkok igénye. Ennek
megfelelően még néhány árok készül a Babits
utcában és a Piac utcában a piac oldalában. (Ez
utóbbi helyen nem nyitott árok lesz, így nem
akadályozza a parkolást.)
Az önkormányzat az idei költségvetésből
mintegy harmincmillió forintot biztosított a
különböző útépítési munkálatok elvégzésére.
Ennek az összegnek még rengeteg helye
lett volna, mert több, elengedhetetlen
beruházást kellett végrehajtani ebben az
évben, (Pl.: SZENI és VSZK tetőfelújítás az
állandó beázások megszüntetése érdeké-
ben, VSZK életveszélyes ablakainak cseréje,
stb.) melyek mellett már nem jutott volna
forrás útfelújításra, ha a képviselők nem
mondanak le – éves szinten 25 millió forin-
tot kitevő – tiszteletdíjukról.  

Dr. Schuller Gáborné
alpolgármester

Tisztelt lakosok! Tájékoztatjuk önöket, hogy a
II. féléves helyi adók befizetésének határ-
ideje 2016. szeptember 15.
Ebben az évben az önkormányzat által márci-
usban kiküldött értesítő levél tartalmazta a II.
félévre vonatkozó csekket is. Amennyiben
nem rendelkezik a megfelelő csekkel, az
adóiroda munkatársai, ügyfélfogadási időben
pótolják a hiányzó csekket/csekkeket.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adókötele-
zettséggel kapcsolatos változások bejelen-
tése (adótárgy megszerzése, elidegenítése,
vagyoni értékű jog megszerzése, vállalkozás
indítása, megszüntetése, személyi adatok-
ban történt változás, és minden olyan körül-
mény, amely az adózásra kihat) a változás

időpontjától számított 15 napon belül köte-
lező az önkormányzati adóhatósághoz!
Amennyiben kérdése van, ügyfélfogadási
időben forduljon az adóiroda munkatársaihoz. 
Ügyfélfogadás ideje: 
Hétfő: 8-12; 13-18 óra, Szerda: 8-12; 13-16 óra,
Péntek: 8-11.30 óra.
Adóiroda elérhetősége:
24-403-657/115 építményadó, kommunális adó, 
24-403-657/116 iparűzési adó
24-403-657/136 telekadó
24-403-657/129 talajterhelési díj, idegenforg.
adó 24-403-657/133 gépjárműadó, helyi jöve-
déki adó

Köszönettel:
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Befejeződtek az idei útfelújítások

Adóhatósági tájékoztató
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Dr. Tarnai richárd kormánymegbízott kiemelte,
rohamsebességgel újult meg a komplexum a
szigetszentmiklósi áTI-Szigeti Ipari Parkban,
hiszen tavaly augusztus 5-én kötötte meg a
kormányhivatal a közbeszerzésen kiválasztott
kivitelezővel a szerződést, majd 10 hónap
múlva, idén június 5-re már el is készült az
épület. Pest megye kormánymegbízottja hozzá-
tette, jelenleg a költözési munkálatok előkészü-
letei zajlanak, idén már ott lesz elérhető a járási
hivatal és az új kormányablak, valamint később
folyamatosan a többi szerv is (rendőrség, bíró-
ság, ügyészség).
Dr. Bekk Mária járási hivatalvezető elmondta, az
épületbe elsőként a Szigetszentmiklósi Járási
Hivatal költözik be, ahol új kormányablak is léte-
sül, továbbá lesz munkaügyi kirendeltség és
népegészségügyi osztály is a meglévő osztályo-
kon és feladatokon túl. A 4,4 milliárd forintból
megújult komplexumba további szervek is
költöznek: az újonnan létrejövő Szigetszentmik-
lósi Járásbíróság és a Szigetszentmiklósi Járási
Ügyészség, valamint itt kap helyet a Sziget-

szentmiklósi rendőrkapitányság is. A központ
a közeljövőben így mintegy 300 dolgozónak
nyújt megújult munkahelyet.
Az építkezés során a meglévő romos épületet
teljesen felújították, új homlokzatot kapott, és
a beköltöző szervek igényeinek megfelelően
megszépült a belső is. Teljesen korszerű gépé-
szeti és villamossági rendszert alakítottak ki.
Modernizálták a nyílászárókat, valamint a hőszi-
getelésnek és az épület tetejére telepített 111
napelemnek köszönhetően a 21. századi
igényeknek is megfelel a komplexum. A több
mint hét és félezer négyzetméternyi területből
3650 négyzetméter az irodák területe. 116 férő-
helyes parkolót is építettek, és több mint két és
fél ezer négyzetméternyi zöldterület jött létre. A
kormány által kiemelt beruházássá nyilvánított
építkezés az első olyan modern fejlesztés, ahol
ügyészség, bíróság, rendőrség valamint járási
hivatal egy épületben kap helyet – mondta el
dr. Tarnai richárd. 
Forrás: Kisváros

(Szigetszentmiklós hivatalos lapja)

Még idén átadják az új központot

A 2012. évi CLXXXV. számú törvény előírása
alapján a jövőben az NHKV Nemzeti Hulla-
dékgazdálkodási Koordináló és Vagyonke-
zelő Zártkörűen Működő Részvénytársa-
ság feladata a közszolgáltatási díj számlázása,
a díjak beszedése, valamint az április 01-je után
keletkezett díjhátralék-kezelése. Az NHKV zrt.
számlázási rendszere a törvényben előírt határ-
időre nem készült el, így társaságunkat kérték
fel bérszámlázás lefolytatására. A számlákat a
továbbiakban az NHKV zrt. nevében állítjuk ki,
melynek során kisebb változtatásokkal, új
formában kapják kézhez azt.
Az adatkezelési szabályok szerint a rendsze-
rünkben nyilvántartott adatait, eltérő rendelke-
zésének hiányában változatlan formában kezeli
az NHKV zrt. tovább.
Ha ön korábban „díjbeszedőnek” vagy
„sárga csekken" fizette a közszolgáltatási
díjat, akkor a számlát automatikusan így állítjuk
ki továbbra is. 
Ha ön korábban csoportos beszedési megbí-
zással fizetett, akkor a kezelő bank automati-
kusan módosítja a kedvezményezett adatait az
első díjleemelés időpontjáig. Ha ezzel nem ért
egyet, kérjük, hogy a II. negyedévi számlával

megkapott tájékoztató levél kézhezvételétől
számított 8 napon belül szíveskedjen bankjánál
eljárni: változtatás esetén tájékoztassa a központi
ügyfélszolgálatunkat! Ez esetben a II. negyedévi
számlát kérjük átutalással vagy az ügyfélszolgá-
laton történő befizetéssel kiegyenlíteni.
Amennyiben ilyen fizetési formát még nem
választott, vegye fel a kapcsolatot bankjával és
szíveskedjen megadni az azonosító számát és
az NHKV zrt. A25456790 azonosítóját.
Ha ön korábban bankszámláról állandó
átutalással fizetett, akkor a számlavezető
banknál kell kérnie az átutalás két adatának (a
kedvezményezett nevének és számlaszámának)
módosítását, vagy azt a bank online felületén
kell módosítania.
Adatok:
Nemzeti Hulladékgazdálkodás Koordináló és
Vagyonkezelő zrt.,
Bankszámlaszám: HU02 10300002-10654068-
49020146 
Aki eddig negyedéves számlát kapott, a
továbbiakban is negyedévente kapja a számlát.
A közszolgáltatás műszaki tartalma nem változik.

ArIES Nonprofit Kft.
kommunális egység

Változások a számlázásban

Ne adjon készpénzt
a kéményseprőnek!

Július elsején Pest megye területén is a
katasztrófavédelem kéményseprő-ipari
szerve vette át a kéményseprési feladatokat.
A közelmúltban olyan bejelentés érkezett,
hogy ismeretlen személyek magukat a
katasztrófavédelem munkatársainak kiadva
pénzt kérnek a munka ellenértékeként. A
katasztrófavédelem felhívja a lakosság
figyelmét arra, hogy a kéményseprők
nem kérnek és nem vesznek át kész-
pénzt az ügyféltől, erre nincs jogosultságuk.
Az új típusú kéményseprés legfontosabb
újdonsága, hogy a sormunka – azaz a
külön megrendelés nélkül, előzetes érte-
sítést követően, rendszeres időközönként
elvégzett kéményellenőrzés és -tisztítás, vala-
mint a négyévente elvégzendő műszaki felül-
vizsgálat – ingyenes azon magántulaj-
donban lévő ingatlanhoz kapcsolódó
kémények esetében, amely ingatlanban
nincs bejelentett vállalkozás, egyéni vállal-
kozó, civil szervezet és a kéményseprő-ipari
szerv által felajánlott első két időpont vala-
melyikében sikerül elvégezni az ellenőr-
zést. A megrendelésre elvégzett felada-
tok ellenértékét pedig kizárólag számvi-
teli bizonylat ellenében vagy sárga
csekken, átutalással lehet megfizetni.
A katasztrófavédelem állományába tartozó
kéményseprőt egyértelműen azonosítja
munkaruhája és szolgálati igazolványa.
Fontos, hogy az állampolgárok kérjék el a
hozzájuk érkező szakembertől az igazol-
ványt, és ellenőrizzék személyazonosságát.
A kéményseprők feladatuk végeztével a
munkavégzésüket igazoló tanúsítvány kivo-
nati példánya részeként számviteli bizonyla-
tot és az ügyfél kérésére sárga csekket nyúj-
tanak át. Semmilyen más fizetési módra nincs
lehetőség.
A BM oKF, Gazdasági Ellátó Központ,
Kéményseprő-ipari Igazgatóhelyettesi Szer-
vezet Pest Megyei Ügyfélszolgálatának
elérhetősége:
Cím: 2045 Törökbálint, raktárvárosi út 1.
(Törökbálint, Depó Tűzoltó Örs udvara)
Telefon: 1818 (9,1-es menüpont)
E-mail: kémnysepro.pest@katved.gov.hu

Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: 8.00 - 20.00
Kedd: 8.00 - 14.00
Szerda: 8.00 - 14.00
Csütörtök: 8.00 - 14.00
Péntek: 8.00 - 14.00

Gyorsabb, modernebb és kényelmesebb kiszolgálást biztosít az ügyeiket intéző polgá-
roknak az állam azzal, hogy egy helyre költözik több állami intézmény a szigetszentmik-
lósi járásban. A Szigetszentmiklósi Igazgatási Központban kap helyet majd a Szigetszent-
miklósi Járási Hivatal, itt lesz a Szigetszentmiklósi Járásbíróság, a Szigetszentmiklósi
Járási Ügyészség, valamint a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság is. 
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Július elején az a megtiszteltetés érte az egye-
sületünkben játszó gyerekeket, hogy ellátogat-
hattak Szigethalom testvérvárosába, Jaworz-
nóba. Az első este és a következő nap az ismer-
kedéssel telt vendéglátóinkkal s a várossal. A
srácok élvezték a csavargást és a kirándulást a
Geoszféra parkban, ahol láttuk a régen tenger
alakította talajréteget, őshüllők élethű másait. 
A kirándulás után a Tátra felé vettük az irányt.
Focisták révén érkezésünk után gyorsan egy
gyors csapatosztás után indult is a bő másfél
órás játék, amely igazságos döntetlennel zárult. 
A következő napokban voltunk a Morskie oko
tónál, amelyet 2000 méter feletti hegycsúcsok
vesznek körbe. Kilenc kilométeres, 500 méter
szintkülönbségű út vezetett a tóhoz, amit, ha
néha kicsit szenvedve is, de mindenki teljesített.
Az elénk táruló látvány minden gyermek fáradt-
ságát feledtette, és a tóhoz közel merészkedők

még a lábukat is megmosták, igaz nem önszán-
tukból… Az út elején, majd a végén is az erdő
szélén legelő szarvast, illetve szarvasborjút
szemlélhettünk tíz méteres távolságból. Annyi
ember fordul meg itt, hogy a vadnak már fel
sem tűnt, hogy ámuló gyermekek fotózzák. Pár
év és szelfizhetünk is velük! 
Következő nap ellátogattunk a Fagyos-
Barlangba. Eleinte nem is volt melegünk a
mindössze 6C fokos földalatti varázsban. Aztán
a barlangban egyre mélyebbre jutva, azért már
megjelent egy-két izzadságcsepp, mert olyan
vájatokon, szűk átjárókon mentünk keresztül,
amire nem számítottunk. Ellenben a gyerekek
nagyon élvezték a kúszás-mászást. A barlangá-
szás után megpihentünk a völgybe vezető
patak partján. Persze a vagány srácok a kima-

gasló kövek adta lehetősé-
get kihasználva ismét a víz
felé vették az irányt… A
lábmosásban most többen
vettek részt, sőt volt,
akinek ez nem volt elég, és
elhasalt a sekély vízben. 
Utolsó napunkon zakopa-
néba, a híres síparadi-
csomba látogattunk. Volt
szerencsénk sífelvonóval
felmenni az ugrósánc tete-
jére, és bizton állíthatom,
hogy a tévében látott felvé-
telek közel sem adják
vissza a lejtő meredeksé-
gét. Ezen a napon kicsit
korábban tértünk vissza a
szálláshelyre, mert a gyere-
keknek megígértek egy
fürdőzést a szálló mellett

felállított óriás medencében. Mindenki nagy
lendülettel vetette magát a programba, de
aztán a csapat egyik fele hasonló lendülettel
menekült is ki a nem túl meleg vízből. Azért
utolsó estére is maradt még idő focira, és szin-
tén a faluban nyaraló lengyel gyerekekből álló
csapat ellen léptünk pályára. Szép záró esemé-
nye volt ez a nyaralásunknak, hiszen a 4-1-es
győzelem feldobta a gyerekeket. Jó érzés volt,
hogy újra szólt a ria-ria Hungária, zengett a
hajrá Magyarország, a hajrá Darazsak! És azért,
hogy ez az éjjel soha ne érjen véget az emléke-
zetünkben, közös esti sütögetéssel zártuk a
programot vendéglátóinkkal.
Szeretnék köszönetet mondani Szigethalom
város vezetésének, hogy idén a Darazsak SE
csapata delegálhatott testvérvárosunkba gyere-
keket. Nagy lehetőség volt ez számunkra, és
felejthetetlen emlék a gyerekeknek, és persze
nekünk is. 

Duffek Joe

Darazsak Jaworznóban
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Szüreti családi nap
2016. szeptember 24.

szombat 10 – 18

Programok

10:30: Kiállítás megnyitó:
Hogyan lesz rajzból ékszer?
Giro & Pava - Kántor ágnes
Szín mindenek felett! Egyedi motívumokból 
készített ékszerek megtekintése.
Alkotási folyamat, technikák bemutatása. 

A kiállítást megnyitja: dr. Schuller Gáborné
alpolgármester 
Közreműködik: szigethalmi és dunavarsányi
néptánccsoport Újhelyi Andrea vezetésével.

Az időszakos kiállítás megtekinthető: 
2016. szeptember 24 – október 28.

Szőlőszüret, préselés, mustkóstolás, vendég-
látás (palacsintasütés), kézműves foglalkozá-
sok természetes alapanyagokból (szüreti
díszek, szövés-fonás, népi játékok készítése,
korongozás), táncház.

Egész napos programunkra szeretettel várjuk
az oktatási intézményeket és a családokat.

Belépő: 500 Ft/fő
A belépő tartalmazza a programokon való
részvételt, a vendéglátást, a Gyűjtemény

megtekintését és támogatását.
Érdeklődni a 70/380-7681 telefonszámon

lehet.

Helytörténeti Gyűjtemény
(Szigethalom, Fiumei u. 48.)
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Ki ne játszott volna el
a gondolattal, hogy
megnyeri a lottófőnye-
reményt? Mindannyian
arra várunk, hogy
egyszer csak ránk
mosolyog a szerencse.
Sokan közülünk hétről
hétre öt számban, öt
kicsi ikszben bíznak, és
abban reménykednek,
hogy hátha az ő
számaikat húzzák ki.
Előre eltervezik, ha
nyernének, mire költe-
nék a pénzt, kinek
adnának belőle,
hogyan gazdálkodná-
nak vele. álmodozni
könnyű, örülni viszont
nehéz…
Többet nem árulhatok
el, jöjjenek és nézzék
meg nem minden-
napi, igazi stúdió
előadásunkat. 

Pongrácz Györgyi
rendező

Kultúrsnapsz
októberben útjára
indul a Kultúr -
snapsz – egy korty
zene, melynek kere-
tében időről időre

igényes és szórakoztató programokat, zenés
és irodalmi esteket kínálunk Szigethalom
lakosainak.
Az első alkalommal tehetséges helyi fiatalo-
kat, énekeseket és egy kiváló dobost láthat-
nak, hallhatnak az érdeklődők.
Időpont: 2016. október 15. szombat 19:00
Helyszín: Városi Szabadidőközpont (Szigetha-
lom, Sport u. 4.)
Jegyár: 1000 Ft/fő, amely tartalmaz egy
pohár italt is
Fellépők: Eőry Viktória énekesnő,  a zeneaka-
démia jazz-ének szakos hallgatója, Labos-
Szalavári Adrienn musical énekesnő, Urbán-
Szabó Fanni a Pesti Magyar Színiakadémia
hallgatója, Fazekas Tamás dobos, a Drum-Art,
a Jam school és a Bocskai
István református oktatási
Központ Egressy Béni Alap-
és Középfokú zeneművészeti
és Színművészeti Szakközép-
iskola hallgatója.

Spiróhoz
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Molesztáló nyomában
Békés és kevésbé békés események részese
volt a Szigethalmi Polgárőrség augusztusban.
Tagjaink ebben a hónapban két futóversenynél
segédkeztek, amelyek közül a Szufláé igényelt
nagyobb jelenlétet, de megoldottuk! A hóna-
pokat mostanában 650-750-es óraszámmal
hozzuk, ami messze az országos átlag felett
van! Jelenlegi létszámunkhoz képest 75 % az
aktív tag, ami nagyon jó eredmény.
Volt egy közös nagyszabású akciónk a Tököli
Polgárőrséggel, egy molesztálót hajszoltunk,
sajnos eredménytelenül, de a szemünk nyitva,
a meccs nincs lefutva!
A tököli szolgálatvezető értesített minket,
hogy a tököli temetőnél lévő játszótéren egy
férfi zaklatja a gyerekeket. Majd amikor a
szülők felfigyeltek rá, felszállt a volánbuszra,
és Szigethalom irányába indult!
Nagy erőkkel indultunk a keresésére, de mint
utólag kiderült, a volt orosz laktanyánál (Pesti
u. ltp.) szállt le a férfi a buszról.
Volt egy életmentésünk is. Az idős hölgy egy
szál ruhában-papucsban hagyta el otthonát,
és ismeretlen helyre távozott. A rokonai szól-
tak a szomszédoknak, hogy a hölgy eltűnt, és
segítsenek megkeresni őt!
A szomszédok riasztották a polgárőröket,
akik két autóval, két motoros járőrrel, 11 perc
alatt megállították az idős hölgyet a Takso-
nyi-híd lábánál. A hölgy zavart volt, és nem
tudta, hogyan került oda. A polgárőrökkel
nem működött együtt, így csupán visszatar-
tani tudtuk a rokonok megérkezéséig, ők
vitték haza!
20-án megtörtént az új iroda átadása, ami
alig három hónap alatt készült el javarészt
önkéntes munkával, a polgármesteri hivatal
szíves támogatásával. Két használaton kívüli
raktárhelyiség lett egybenyitva, és ebben
kapott helyet a rendőrség és a közterület-
felügyelet között a polgárőrség irodája!
Az átadásról beszámoló a jövő hónapban!

Bogya Károly

Toborzás!
Továbbra is várjuk a polgár-
őrség megújult kötelékébe
a jelentkezőket! Aki úgy érzi,
a szabadidejéből áldozna a
város közbiztonságáért, és

szeretne egy megújult, fiatalos, lendületes
csapat tagja lenni, keressen minket!
A szolgálatvezető Szabó Szilvia: 06 20 218-
7383 telefonszámon elérhető
KALANDVáGyBÓL, FELELŐSSÉGGEL!

Kék hírek
Idős nénit mentettek ki a tűzből a rend-
őrök. A Szigetszentmiklósi rendőrkapitány-
ságra augusztus 19-én a halásztelki II. rákóczi
Ferenc útról érkezett bejelentés lakástűzről.
Mint kiderült, a lakásban élő 81 éves asszony
nem tudott kijönni lángoló otthonából, mert
a bejárati ajtót nem tudta kinyitni. Az egyik
járőr berúgta az ajtót, majd a halásztelki
körzeti megbízott bement, és a füsttel teli
lakásból kihozta a bajba jutott asszonyt. Az
egyenruhások átvizsgálták a lakást, de ott
nem találtak más személyt. A katasztrófavé-
delem munkatársai a tüzet eloltották. A
hölgyet a mentőszolgálat munkatársai a hely-
színen ellátták, majd enyhe füstmérgezéssel
kórházba szállították.

Hárman verték meg az orvosi rendelő
előtt a sértettet, egy embert még keres
a rendőrség. A Szigetszentmiklósi rendőr-
kapitányság vizsgálati osztálya eljárást folytat
testi sértés bűntett elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt Sz. Gusztáv 40 éves, J.
Mihály 28 éves budapesti lakosok és eddig
ismeretlen társuk ellen. A férfiak július 25-én
egy szigetszentmiklósi egészségügyi intéz-
mény bejárata előtt ököllel többször
megütöttek egy fiatalembert, aki elesett,
ennek ellenére tovább ütötték, és többször
fejbe is rúgták. A sértett a bántalmazás
következtében súlyos sérüléseket szenvedett.
A rendőrök augusztus 2-án éjszaka elfogtak
két gyanúsítottat, majd kihallgatták őket. Az
illetékes bíróság elrendelte a két férfi előze-
tes letartóztatását. Harmadik társukat
továbbra is keresik.

Elvitte a széfet, miközben számítógépe-
ket dobált a medencébe. Augusztus 11-én
a hajnali órákban ismeretlen személy betört
egy szigetszentmiklósi egészségmegőrző
központba. A bukóra nyitva hagyott ablakot
benyomta, így jutott be az irodába, ahonnan
egy páncélkazettát lopott el, s a kerti meden-
cébe bedobta az irodában található négy
asztali számítógépet. A bejelentést követően

a nyomozók a helyszínen azonnal azonosí-
tották a gyanúsítottat, B. János szigetszent-
miklósi lakost, akit elfogtak otthonában.

Kábítószer-kereskedők őrizetben. Eljárás
indult kábítószer-kereskedelem megalapozott
gyanúja miatt T. zsolt 28 éves és S. László 30
éves szigetszentmiklósi lakosokkal szemben.
A két férfi nagyjából két-három éve marihu-
ánát értékesít szigetszentmiklósi otthonuk-
ban. A nyomozók augusztus 8-án éjszaka
mindkét férfinél házkutatást tartottak,
amelynek során különböző csomagokban
zöld színű növényi törmeléket, digitális mérle-
get és önzáró nejlon tasakokat foglaltak le.
Az előzetes szakvélemény a 89,28 gramm
zöld színű növényi törmelékről megállapí-
totta, hogy az - hatóanyagát tekintve -  kábí-
tószernek minősül. Mindkettőjüket előállítot-
ták a Szigetszentmiklósi rendőrkapitány-
ságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki,
majd őrizetbe vették őket. 

Fegyverek és drog. Szintén kábítószer-
kereskedelem megalapozott gyanúja miatt
indult eljárás T. László 36 éves és I. László 40
éves szigetszentmiklósi lakossal, továbbá F.
Ferenc 35 éves gyömrői lakossal szemben. A
nyomozók augusztus 5-én, a délelőtti órák-
ban lakossági bejelentésre megjelentek egy
szigetszentmiklósi autószerelő műhelyben,
ahol a tulajdonos, T. László elszámoltatásakor
különböző fegyvereket találtak. Ezt követően
a műhely területén nagy mennyiségű kábító-
szergyanús fehér port, digitális mérleget,
önzáró nejlon tasakokat, valamint alufóliát
találtak. A T. László lakásán tartott házkuta-
táskor további két gáz-riasztó fegyver került
elő. Később a nyomozók házkutatást végez-
tek I. László és F. Ferenc otthonában, ahol
kábítószergyanús fehér port találtak. Mind-
három férfit előállították a Szigetszentmiklósi
rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként
hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket. Az
illetékes bíróság elrendelte a gyanúsítottak
előzetes letartóztatását.

A zöld Háló Egyesület tisztelettel kéri mind-
azokat a városszépítőket, akik a „rendezett
porták – virágos utcák” fotópályázatára
jelentkeztek, hogy a képeket szeptember 30-
ig szíveskedjenek leadni a polgármesteri

hivatal tikárságán, vagy a SzÉP 
ABC-ben regényiné Arankánál.
Köszönettel: 

regényiné Aranka
06 70 263 4855

Zöld Háló felhívás
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A boldogság nyomában

Ha egy könyv kerül a kezembe, akkor nem
annak alapján döntöm el, elolvasom-e, hogy
miről szól, vagy milyen a borítója, hanem hogy
az adott könyv mit adhat nekem. Esetleg tanul-
ságos, elgondolkodtató, szíven ütő, netalán
szimplán humoros? Ez függ a hangulatomtól, és
attól, hogy éppen milyen szemmel látom a vilá-
got, az embereket. De François Lelord: Hector
utazása avagy a boldogság nyomában című
könyvében valahogy mindent
adott, amit egy könyvben
keresek: örömöt, szomorúsá-
got, katarzist, humort.
A történet, amilyen egyszerű,
olyan mély is. A főszereplő,
Hector, aki pszichológus, egy
nap rádöbben, hogy nem
tudja már a betegeit boldoggá
tenni. Nem tud olyan végleges
megoldással szolgálni, amivel
a páciensek állapotán tudna
javítani. Természetesen ott
van lehetőségként a megany-
nyi gyógyszer, de az nem
mindig a legjobb megoldás. Először csak érik
benne a gondolat, de végül úgy dönt, elindul
egy nagy utazásra, hogy kiderítse, kinek mit
jelent a boldogság.
Útja során felkeresi régi barátait, és találkozik
új emberekkel, ezáltal új élményeket szerez.
Bejárja Kínát, Afrikát és az Egyesült államokat
is, és amint lehetősége nyílik rá, felteszi a nagy
kérdést: mi tesz boldoggá?. Kalandjai során
rájön, hogy ő maga sem boldog, így a kutatása
már nem csak szakmai, hanem sokkal inkább

öncélú lesz, hiszen tudni akarja, számára is van-
e esély a boldogságra. Egy kis noteszbe jegyzi
le a leckéit, amelyeket az utazások során tanul,
s ezáltal görbe tükröt tart nekünk, az emberi-
ségnek.
Hector megjárja a poklot, amikor első kézből
találkozik a halál lehetőségével, és megjárja a
mennyországot, amikor egy nővel ismerkedik
meg Kínában. Az út maga érzelmi hullámvasút.

Amikor azt hinnénk, hogy egy
gyönyörű emelkedő után nem
létezik olyan meredek szaka-
dék, amely egy pillanat alatt
tönkretesz mindent, akkor rá
kell jönnünk, hogy nagyot
tévedtünk, s mire feleszmé-
lünk, már a padlón fekszünk a
főszereplővel együtt, és próbá-
lunk rájönni a miértre.
Kelettől nyugatig ott vagyunk
Hectorral, és együtt járhatjuk
be a Földünket, hogy kiderít-
sük, mégis mit jelent a boldog-
ság. A könyv végéhez érve egy

kicsit üresnek érezheti magát az olvasó, de némi
gondolkodás és önvizsgálat után rájöhet a
valódi tanulságra.
Aki szereti megfigyelni az embereket, viselke-
désüket vagy csupán csak érzelmi fröccsre
vágyik, annak mindenképpen ajánlom a köny-
vet!
És itt az ajánló végén felteszem a nagy kérdést:
önt mi teszi boldoggá?

Fejes Péter
könyvtáros

„23. lecke: Boldogság mások 
boldogságával törődni?”

Szeptember 
a könyvtárban

Kisbogár zenés baba-mama foglalkozás
lesz szeptemberben a következő napokon:

szeptember  2-án, 9-én, 16-án, 23-án
és 30-án péntekenként 10 órától.

Szeptembertől folytatódik
a Kids Club nyelviskola! Bővebb informá-

ciót Tóth Andreától kérhetnek, 
a 06/30-329-1813 telefonszámon, vagy a

kidsclub.szigethalom@gmail.com 
e-mail címen!

Az EZO Klub szeptember 20-tól 
folytatódik, a megszokott időben, 

keddenként 17 órától!

2016. szeptember 8-án Magyar Alfréd
fotóművész kiállításának megnyitója.

Mara néni játszóháza szeptembertől ismét
várja a gyerekeket a szokásos

időpontban! Az első foglalkozás: 2016.
szeptember 17-én, szombaton,

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!

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!

Értesítjük a kedves látogatóinkat, hogy a
könyvtár bejárata a felújítási 

munkálatok miatt megváltozott!
A Belső utca rendezvénytermi bejárat felől

lehet megközelíteni bennünket!

Nyolcvannyolc rügy élet fáján:
s ma eggyel több beérett.
Szikra évek forgatagán
gondolatláng vezérlett.

Bölcs hitedben tisztán látás,
s kimagaslók soraid.
Harcolsz, ha kell torz világgal:
s így szépülnek napjaid.

Költőnagyság, mit elértél:
sorsod csengő bíborán,
büszkeséggel töltsön téged,
s várasson az alkony ráD!

Hajad deres, de szívedben
bimbózik hű boldogság.
Derüljetek fecskenapon,
s égre száll sok vidámság!

Hadak útját végig jártad,
s szerelem lett most az úr:
Lélektársad nagyon szeresd,
mely szép érzés benned dúl…

Hitves párod: költőtársad
lélek hangján felköszönt,
s fénylő csöndben, ragyogásban
Éljünk még sok örömöt!

Szabó Tünde: Sorsod csengő bíborán
- Kedvesem születésnapjára –
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KIDS CLUB NYELVISKOLA 
2016/17-es tanévben is várja az 

angolul tanulni vágyó gyerekeket!
Helyszínek: 

Szigethalom Városi Szabadidőközpont
és Szigethalom Hegedűs Géza Városi

Könyvtár
További információ és időpontok a

WWW.SZIGETHALOM.KIDSCLUB.HU-n
vagy a 0630/329-1813-as számon

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



14 2016. 9 szám

Szigethalmi Híradó
HIrDETÉS

A világ nyolcadik csodája
Egyik ismerősünk mesélte, hogy megkérdezték
tőle, mi ez a világ 8. csodája, ez a szigethalmi
Szufla Futófesztivál? A fesztivál jó híre, mint a futó-
tűz, úgy terjed. Az előkészületekről és a végered-
ményről kérdeztem a Szufla elnökét, Sztrapkó
Norbertet, a Szufla volt elnökét Károlyiné Szabó
Piroskát, mondják el véleményüket, milyen volt az
ő szemszögükből a Szufla Fesztivál.
Sztrapkó Norbert: 
Megint bebizonyosodott, hogy Szigethalmon,
ha kell, van segítség.
A Szufla futófesztivál rendezésében több civil
szervezet és magánszemély működött közre, s
nagyon sok vállalkozó, vállalat segítette a
rendezvényünket.
Az is sokat elárul, hogy a város első két embere
reggeltől estig sütötte a palacsintát, sőt a
polgármesterünk lefutotta a 8 km-es távot is! 

A tavalyi versenyünkhöz képest sok újdonságot
vittünk az idei fesztiválba.
Óvodás és kisiskolás futást indítottunk el, több
mint 50 gyerkőc állt a rajthoz. A színpadunk új
volt, a befutókaput is
lecseréltük, s a célban
fröccsöt is kínáltunk.
Bodrogi Istvánnak
köszönhetően 60 kg
borjúhúsból főtt a
futóknak gulyásleves.
Nagyon fontos része
rendezvényünknek a
támogatás, amelyet
minden évben a Sziget-
halmi Fogyatékosok
Napközi otthonának
gyűjtünk. Fantasztikus
érzés, hogy a verseny
idején a chipek letéti
díját mennyien bent
hagyták, és ezzel segí-
tették a FoNI lakóit.
Összesen 395.000

forint az, amit a futó-
ink felajánlottak
számukra. Nagyon
szépen köszönjük a
támogatásokat. 
Károlyiné Szabó
Piroska: 
Az erdei frissítés
megszervezése és
lebonyolítása volt a
feladatom. Sikerült
két jó csapatot kiala-
kítani a régi rutinos
segítőkből és a köz -
munkájukat végző
diákokból. A 3-4. kör után már az új résztvevő-
ket is jó ismerősként üdvözöltük. Aggódtunk,
ha valaki sokára jött meg az aktuális köréből,

örültünk, amikor
néhányan feltámad-
tak és új erőre kap -
tak az utolsó kö rök -
ben.
Kíváncsi voltam rá,
hogy 52 km-en
keresztül hogyan élte
meg a versenyt
Szufla Egyesületünk
egyik legsikeresebb
hosszútávfutó ja ,
Török-Ilyés László,
dupla triatlon kétsze-
res országos bajnok,
aki a futófesztiválon

52 km-es távon egyéniben 2. helyezést, váltó-
ban Ferenczy Krisztinával 1. helyezést ért el. 
Az előzetes félelem, ”hogyan férünk majd el az
eső után a felázott erdei utakon, hogy lehet

majd elférni a keskeny nyomvonalakon pocso-
lyakerülgetés közben" szerencsére felesleges
volt. Az utak a legtöbb helyen letúrva, a
nagyobb pocsolyákat munkagépekkel eltűntet-
ték. Pedig a verseny előtt pár nappal még volt
olyan rész a pályán, ahol száraz lábbal nem
lehetett átkelni. Nagyon jól akartam futni,
szerettem volna győzni. A verseny napján
sajnos fáradt voltam az előző hetek edzéseitől.
Az első körben már leszakadtam Steib Petitől
és Belej-Fekete Bálinttól, bármennyire is próbál-
tam, nem sikerült tartani a lépést velük. A
harmadik körre már nem is láttam őket. Később,
valamikor az ötödik körben egyszer csak utolér-
tem Bálintot, amitől magam is meglepődtem.
Innentől a második helyen futottam. A verseny-
központban aztán idén is több masszőr segí-
tett, hogy gyorsabban regenerálódhassunk.
Ami nagyon tetszett, és egyben nagy újdonság
volt: a színpaddá nyitható kamion az eredmény-
hirdetésen. Ettől nagyon profi kinézetet kapott
a díjátadó, a helyezettek tényleg úgy érezhették
a dobogón, hogy rajtuk a világ szeme! 

Végül, de nem utolsó
sorban, Klopfer Csa -
ba, a Szufla Futófesz-
tivál szervezőcsapatá-
nak oszlopos tagjaként
(valamint a verseny
egyik támogatója-
ként), az Ensport
kommunikációs veze-
tőjeként is részt vett
az eseményen, az ő
meglátásait is érdeklő-
déssel vártam.
Szervezőként öröm
volt látni és hallani azt
a sok lelkes és elége-
dett embert, akik az
eső áztatta terep elle-
nére, a célba érkezés
(folytatás a 15. oldalon)
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után, megosztotta velünk élményeit: dicsérte a
pályát, a szervezést, a hangulatot. Kiállító
támogatóként pedig óriási gratulációval tarto-
zom a teljes szervezőcsapatnak, amiért évről
évre ilyen színvonalon rendezik meg a Szufla
Futófesztivált. Így különösen megéri jelen
lennünk, kiállítanunk a versenyen. 
rengeteg fotó, hozzászólás, vélemény, beszá-
moló és fotó található a Szufla Futók Facebook
oldalunkon, valamint a www.szufla.hu webol-
dalunkat is igyekszünk folyamatosan frissíteni.
Legközelebbi nyílt rendezvényünk 2016. októ-
ber 28., amelyen Szufla tagjaink élménybeszá-
molót tartanak Spartathlon futásukról. Szere-
tettel várunk minden érdeklődőt!

* * *

Köszönetet mondunk minden segítőnknek,
szponzorainknak, támogatóinknak, mindenki-
nek, akik hozzájárultak az idei évi X. Jubileumi
Szufla Futófesztivál sikeréhez.
Watz Kft., Szigethalom Önkormányzata, Véd-
Gát Vagyonvédelmi Szolgáltató Kft., optima
Forma Kft., Hammer Nutrition, Horalky, Tomtom,
zöldség Halom és Hambi Király, Biotech Sziget-
szentmiklós Auschan Üzletsor, rain Internatio-
nal Kft., Happy Drink, Foni – Szigethalom Egye-
sített Népjóléti Intézmény, Összefogás Szigetha-
lomért Egyesülete, Városi Szabadidőközpont,
Szigethalmi TE, Szigethalom Polgárőrség,
Bodrogi István, Bodrogi Hús Kft., Lipót Pékség,
Ensport, Nike Busz, Ötye, Domonkos István,
Nobilis, Nebuló, Avon-Lang Mónika Avon Koor-
dinátor, Dunavarsányi, Pincészet, Akácos Marika
Étterem, Hegedűs Gyula Városi Könyvtár, Sarok-
ház Cukrászda, Szép ABC, Emese Park, Szatócs
Bolt, Alföldi Papír, My Parfüm, Néptáncosok
Szigethalmi Egyesülete, Nyugdíjasok Klubja,
Tandem Plusz, Mondi Nyíregyháza Industrial
Bags, Játszótéri Fagyizó, Suhai Tímea, Herning
Tünde, Izsák Szilvia, Galló rita Katalin, Márton
zoltán, Danceland Tánc Stúdió, oláh István,
Selmeczi Ernő Noel Truck Trans, Földesi
Gymkhana, Team, Graff Gergely, Bernáth Gábor,
Fülöp László, Dudás Lajos, Sziklavári Sándor.

Veres Moncsi

folytatás a 14. oldalról

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: szeptember 23. 
Megjelenés: október eleje.

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

Ha-Ha-Ha
Hajmeresztő Halmi Hajsza – Sárosan, de mosolyogva

A szigethalmi Városi Szabadidőközpont szerve-
zésében az idén először, július elején rendeztük
meg a Hajmeresztő Halmi Hajsza akadályver-
senyt. A gyönyörű tököli parkerdőben kb. 6,5
km-es pályán 124 versenyző indult és ért célba
sárosan, de mosolyogva. A verseny nevéhez
hűen vicces és tényleg teljesíthető akadályok
örvendeztették meg a futókat. A célban befu-
tóérem és a jól megérdemelt paprikás krumpli
várta a beérkezőket. 

* * *
A rendezvény megvalósításában közreműköd-
tek: AVoN Lang Mónika koordinátor, BauPlaza
Kft., id. Bognár László, Buzás család, Cseke
család, Domonkos István, Dudás Lajos, Élhetőbb
Életért Alapítvány (Kissné Izsák Szilvia, Mizseiné
Horváth Julianna), EMESE Park,Ezo Klub (Denke
Ibolya, Dercsényi Éva, Nagy László, Nagy zoltán,
Nagyné Kis Katalin), Gere pékség, Helytörténeti
Gyűjtemény, Ihász család, InterAmbulance
zrt.,Kalandgyár, Kiss Patrik, Kovács Fanni, Krizsa
István, Máthé Tiborné Éva, MEP-90 Kft. (Sziget-
gumi Gumiszervíz, Horváth Attila), Öt Elem
Combat Fight Team (Nagy Kálmán, Nagy Kristóf,

Nagy réka),
Pilisi Park-
erdő zrt.,
ru k ke l - t ó
Waterpark,
Seizan Ka -
ra te-Do SE
(Haas zoltán, Körmendy zsófia), Szigethalmi
Családi Vadaspark, Szigethalmi Polgárőrség,
Szigethalmi Teljesítménytúrázók Egyesülete
(Arnold Józsefné, Bálintné Emi, Botlik Piroska,
Csiszér Andrea, Csóka Gabriella, Egyedné Kati,
Hardy László, Káldi zsuzsanna, Kancsár
Ferencné, Krizsa Gergő, Mesics Ildikó, Sziklavári
család), Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete
(Károlyi család, Klopfer Csaba, oláh Noémi,
Szabó Magdolna, Veres Mónika), Szigethalom
Város Önkormányzata, Szigetsped Kft.,Színes
Paletta Közhasznú Alapítvány, Tuba Krisztián,
Veres zoltán, zajzon Anita és zajzon ádám
Ezúton is hálásan köszönjük felajánlásaikat,
támogatásukat és önkéntes munkavégzésüket!

Bognár Györgyi 
főszervező
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Felelős állattartás
Sokaknak, sajnos, ez a két szó nem mond
semmit. Vannak állataik, van kutyájuk, van cicá-
juk, hisz anyjuknak, apjuknak s nagyapjuknak is
volt. Mindig jelen volt az életükben az „állat”,
azonban az ezzel járó felelősséget és kötelezett-
ségeket még hírből sem ismerik. Természetesnek
veszik, ha kutyájuk oltatlan, ha ivaros, és ontja
magából a nem kívánt szaporulatot, amelynek

sorsát majd
„megold ják”
így vagy úgy.
Természetes az
is, hogy kutyá-
juk naponta
odakint az
utcán kóborol,
és sétáltatja

önmagát. Természetes, hogy naponta más eteti
meg, mert nem tudja tovább nézni az éhezését
vagy épp más temeti el, ha halálra gázolták.
Pedig nem kötelező állatot tartani, így felelőssé-
get sem kellene vállalni. Ilyen egyszerű! Azonban
ha valaki mégis háziállatot tart, akkor igenis,
vállaljon érte felelősséget! Hisz ők csak bennünk
bíznak, csak tőlünk függenek, csakúgy, mint a
gyermekek.
Szigethalmon, mint kis országunk más települé-
sein, egyre több a kóbor eb. Ez elszomorító és
fájdalmas. Az emberek kis csoportja, a „kutyá-
sok” próbálnak ezeknek a kidobott, kitaszított és
veszélyben lévő állatoknak segítőkezet nyújtani.

Próbálják őket felkarolni, összeszedni, próbálnak
nekik újra hitet és bizalmat adni. Ez sokszor erejü-
kön felüli küzdelmet kíván, melyet munka, család
és saját állattartás mellett kell szabadidőben
végezniük. A felelőtlen gazdák helyett mentenek,
ápolnak, gondoznak és szeretnek és sírnak,
imádkoznak az életekért. Ők mások szemében
az állatvédők.
Ők azonban ugyanolyan emberek, mint bárki
más, amit ők tesznek, azt megteheti bárki más
is. Nincs ilyen érdem, hogy állatvédő. A tettek
tesznek azzá, ami vagy! Ha csak mindenki egy
kicsit tesz, máris szebb lehet a világ.
Ma egyik mentettünket, egy szigethalmi „áldo-
zatot” szeretnék bemutatni mindenkinek: ő Angie.
Angie bájos kis hölgy, aki már nagyon szeretne
egy olyan embert megismerni, aki szeretetre
lobbantja sokszor csalódott szívét, és akivel egy
kutyaéleten át biztonságban lehet.
Szigethalom utcáit rótta egyedül tavaly, mígnem
egy kedves hölgy megsajnálta, majd hozzánk
került. Eredeti gazdája azóta sem jelentkezett
annak ellenére, hogy több helyen is hirdetjük őt.
Angie 2 év körüli, 15-17 kg-os, oltott, chipezett
és ivartalanított szuka. Kinti-benti kutyus
szeretne lenni, lakásban szépen viselkedik,
abszolút szobatiszta, kutyákkal odafigyeléssel
összeszoktatható. Ismerkedj meg vele, és hagyd,
hogy elbűvöljön...
Szigetszentmiklóson ismerheted meg őt.
Andi: 20/438-3195, Viki: 70/420-0646

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
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Kedves mélyen tiszteltek! Azt, hogy a szep-
tember szép hónap, nem csak Petőfitől tudjuk.
Aki szereti a gyümölcsöt, zöldséget, most talál
szüretelni valót kerjében bőséggel.
Egyik témánk a termények tárolása. Tudom,
hogy sok minden elfér egy fagyasztószek-
rényben. Asszonyom fel szokta kockázni a
répát, zellert, karalábét és a többit, lemor-
zsolja a csemegekukoricát, csak néhány
másodpercig főzi, azután kis nylonzacskókba
kiadagolva lefagyasztja.Van ennek a konyha-
technikai eljárásnak neve is, csak nem merem
leírni, mert nem tudom hogyan írják helyesen.
Külföldiül van.
A téli alma és körtefajták közül csak a hibát-
lanokat vigyük a pincébe, ládába szedve. A
kicsit hibásakat vagy gyorsan együk meg, vagy
megfaragva fagyasszuk le, jó lesz télen süte-
ménybe.
A vöröshagyma, burgonya zsákba szedve
mehet a pincébe. Vannak csemegeszőlőfajták,
amelyeket madzagra fűzve megpróbálhatunk
tárolni. Próbáljuk hát!

Következzenek a dísznövények. A levirágzott
gladiólusz,dália, kánna gumóit szedjük fel. Hagy-
juk a külső felületet kicsit megszáradni, csoma-
goljuk Pravdába, és vigyük ezt is a pincébe.
Kedvenceim a mediterrán növények. A lean-
derben még gyönyörködhetünk, nem való-
színű, hogy a hónapban már olyan hideg
lenne, hogy az ártson néki. Vannak azonban
hidegre érzékenyebb fajták, ezeknek legalább
a helyüket készítsük elő, hogy amikor a mete-
orológia hidegebb éjszakát ígér, akkor tudjunk
minél hamarabb cselekedni.
Hónap végén elkezdhetjük a szabadgyökerű
gyümölcsfák, díszfák, cserjék ültetését. Jól
gondoljuk meg, mit, hova ültetünk, mindig a
kifejlett növény méretével kalkuláljunk. Úgy
emlékszem, az ültetés technikájáról tavaly
ilyentájt volt szó, nem akarom magam ismé-
telni. Lényeg, hogy jó nagy gödröt ássunk, és
ne sajnáljuk a trágyát a gödörből.
Kívánok szép vénasszonyok nyarát, nem csak
az idős hölgyeknek!
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