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Az önkormányzat a tavalyi évben nyújtott be pályázatot a Belügyminisztériumhoz a Szabadkai
utca Nefelejcs utca és Szabadság utca közötti szakaszának felújítására. A pályázaton 30 millió
forintos támogatást sikerült elnyernünk. Sajnos a kései döntés miatt az idei évre tolódott át a
megvalósítás. A nyílt közbeszerzési eljárásnak köszönhetően az eddig szakaszonkénti és előzetesen
tervezett 100 millió forint helyett 75 millió forintos volt a legjobb ajánlat. Várhatóan a döntést köve-
tően, leghamarabb május közepén kezdődhet meg a beruházás, ami kb. 60 napot vesz majd
igénybe. Ez valószínűleg az érintett területen fennakadásokat fog okozni, ezért a munkálatok
idejére mindenkitől türelmet kérünk.

Polgármesteri hivatal

Kezdődik a Szabadkai utca felújítása Tisztelt Olvasóink!
Rendhagyó újságot tartanak most a kezükben,
ugyanis szokatlan dologra vitt rá minket a kény-
szer: április lapszámunk néhány fontosabb
önkormányzati hírét ismét közöljük májusi
kiadásunkban. Minderre azért kerül sor, mert
kiderült: városunk lakosainak több mint 70%
nem kapta meg az elõzõ újságot! Amióta a
Magyar Posta Zrt. két hónapja alvállalkozónak
adta át a Szigethalmi Híradó terjesztését, már
a kezdeteknél gondok merültek fel, de a múlt
havi hanyagság csúcsokat döntött. A MP Zrt. a
vállalkozóval felbontotta a szerzõdést, s a cég,
illetve az önkormányzat keresi az új terjesztõt.
Újraközölt anyagainkat a 15-16. oldalán találják.

(a szerk.)

Meghívó
Nemzeti Összetartozás napi megemlékezésre.

Szigethalom Város Önkormányzata
és a

Kereszténydemokrata Néppárt
Szigethalmi Szervezete

Tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a
Trianoni Békediktátum 97. évfordulóján

rendezendő megemlékezésre.
A megemlékező beszédet

Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő mondja.

Időpont: 2017. június 1. csütörtök 17:00
Helyszín: Szigethalom, Dísz tér

Szeretettel köszöntjük az édesanyákat Bosnyák
Lili (3.o.) rajzával

Az idegenforgalom Füleken is prioritás

Interjúnk Agócs Attila polgármesterrel (8-9. oldal)
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Focipálya-fejlesztés: sportszerűtlen játék?
A március végén tartott képviselő-testületi
ülésre nyújtottam be a sportpálya (focipálya)
hasznosításával kapcsolatos előterjesztést. Ez
az előterjesztés két egyesület fejlesztési javas-
latait tartalmazta. Az egyik a Darazsak SE, a
másik a Szigethalmi SC fejlesztési elképzeléseit
ismertette. Mielőtt a javaslatokra rátérnék,
fontosnak tartom az előzmények rövid össze-
foglalását. 

A Darazsak SE több éve foglalkozik az utánpót-
lás-neveléssel. Nagyon sok versenyen vettek
részt és a Bozsik-program állandó résztvevői.
Az önkormányzat, lehetőségeinek megfelelően
folyamatosan segítette működésüket termé-
szetben és pénzben is. Az egyesület eredményei
és munkája Duffek József és társai nevéhez
fűződnek.
A Szigethalom SC 2007 előtt működtette a
futballt a településen. Legnagyobb eredménye
a csapat eljuttatása a megyei első osztályba.
Aztán ezt nem sikerült megtartani, és mint
vezető nélküli egyesület a megszűnés szélére
sodródott. Tavaly év végén az ügyészségi
megszűntetés előtt sikerült Gazdag Tamásnak
és Kovács Bélának rendbe tennie az egyesület
papírjait. Az egyesületben eddig semmilyen
munka nem folyt.
A Darazsak SE azt vállalta, hogy a sportpálya
jelenlegi helyének fejlesztéséhez megszerzi a
TAO támogatást. Ez a fejlesztés – két év alatt
– a jelenlegi pálya, kerítés, világítás, öltözők
felújításából, valamint egy 20x40 méteres
műfüves pálya kialakításából állna. Az önrész
biztosításához az önkormányzat 30 százalékos
támogatását kértét. A fenti fejlesztések közel
90 millió forintba kerülnének, amely így 26
millió forint önrészt kívánna. A beruházás
elvégzése után is az utánpótlás-nevelésre és
a felnőtt amatőr focira fókuszálna az egyesü-
let. A megkötendő szerződés pedig maximum
10 évre kötné az önkormányzatot. A projekt
előtt és után is minden az önkormányzat tulaj-
donában maradna. Bármi is történik, az önkor-
mányzatnak semmilyen kártérítési felelőssége
nem lenne. 
A Szigethalom SC első olvasatban hozott pályá-
zata, amit a testületi ülésre kiküldtünk, nettó

533 millió forint összegű fejlesztésről szólt (azaz
bruttó 677 millió forintról). Ehhez az egyesület
nagyvonalúan felajánlotta a 30 százalék
önrészt, ami 160 millió nettó összeg. Elképzelé-
sük szerint egy nagy füves, egy nagy műfüves
pálya létesülne, ami megfelel az NB III. előírá-
sainak. Ezen kívül strandfocipályát, futópályát
– amit nem támogat a TAO program – és egy
nagy központi épületet is ígért. Szakmailag az
utánpótlás nevelés profi módon zajlana, és az
NB III-ba feljutó felnőtt csapat létrehozása a cél.
Valahogy még egy, a szcientológiai egyház alap-
jain működő iskola is belekerült a csatlakozó
partneri munkába. A szerződés azonban a
kecsegtető ingyenesség mellett komoly kárté-
rítési igényeket tartalmazott. Például kötelező
szerződéshosszabbítást a már eleve 30 éves
időtartam felett. Plusz még 160 év az önrész
miatt.
Az ülésre egyébként már a képviselők egy új
anyagot kaptak, mert már előzetesen jeleztem
az érdekelteknek, hogy bár szép dolog az
ingyen, de jó lenne valamilyen konkrét megva-
lósítási ütemtervet látni. Ehhez a második vari-
áció egy kicsit közelebbit adott azzal, hogy
évente kb. 66 milliós beruházás valósulna meg
8 év alatt. (Jelenleg a TAO meghosszabbítása
2023-ig szól, ami 6 év.) A testület az elegendő
információ hiánya miatt a rendes ülésen nem is
döntött. Felhatalmaztak, hogy tárgyaljak újra a
Szigethalom SC vezetőivel. 
Ismét egyeztettünk. Így készült el egy harmadik
variáció, ami ismét nem tartalmazott konkrétu-
mot a megvalósítással kapcsolatban. Sikerült
lealkudni a 30 évet 15-re, a kártérítést pedig az
önrészre, ami 30 százalékot jelent. (Ami 160
millió forint lenne a projekt megvalósulása
esetén.) Azonban bekerült egy olyan tétel, ami
évente 5 millió forint támogatást irányzott elő
a parkolás, a városi rendezvények megvalósí-
tása esetén, továbbá, ha a jelenleg működő
Darazsak SE használná a pályát. Ez a teljes
bérleti időszak alatt 75 millió forint többletkia-
dást jelentett volna.
A testület végül vita nélkül, a jelenlévő képvi-
selők közül 8 igen és 1 nem szavazattal a Dara-
zsak SE – a fentiekben elsőként ismertetett
terve – mellett döntött. Azt gondolom, hogy
nagyon helyesen. 
Az ingyenről több személyes beszélgetésből is
kiderült, hogy ugyanúgy számít támogatásra,
mint a másik. A tárgyalások elején elhangzott
például, hogy előbb a műfüves pályába (35
millió Ft-tal), később pedig a kerítésbe szálljon
be az önkormányzat. Az SC a teljes pályára, a
rendezvényi területre is igényt tartott volna, ami
akadályozta volna a vasárnapi parkolási lehető-
ségeket és a Városi Szabadidőközpont esetle-

ges továbbfejlesztését. Nem beszélve az NB III-
ba esetleg bejutó csapat fenntartásáról, ami
évente több 10 millió forintba kerülne. A környé-
ken nincs olyan csapat, alacsonyabb osztályban
sem, amelyiket súlyos pénzekkel ne az önkor-
mányzatok támogatnának. Talán Dabason van
egy, ahol ezt a pénzt egy vállalkozó teszi be
évente. 
Azt azonban, hogy ez a városnak semmibe se
kerülne, semmilyen dologgal nem tudták alátá-
masztani. Sem bankgarancia, sem készpénziga-
zolást nem tettek mellé. Azt bárki meg tudja
ígérni, hogy majd összeszedi a pénzt a szpon-
zoroktól. Ha nem sikerül, akkor majd jön érte az
önkormányzathoz.
A számukra negatív döntés után még újabb
ajánlatokat tett a Szigethalom SC. Legvégül már
csak annyit akart megvalósítani, mint a Dara-
zsak SE, de ha az sem megy, akkor jó lesz nekik
máshol egy közművesítetlen ingatlan is. Azóta
a közösségi médiában jelentetnek meg írásokat,
amelyeknek semmilyen valóságalapja nincsen.
Próbálnak hangulatot kelteni az önkormányzat
és a Darazsak SE ellen. Erről viszont azt gondo-
lom, hogyha valaki nem tud veszíteni, az nem
is érdemli meg, hogy nyerjen.

Fáki László

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
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Megújul az orvosi ügyelet
A képviselő-testület 10 fővel kezdte meg

ülését, két képviselő jelezte távolmaradását. 
Az előzetesen tervezett napirendek mellé kettő
sürgősségi előterjesztés került felvételre –
„Szigethalom Egészségház tulajdonrészének
visszavásárlása pályázat benyújtásához”, vala-
mint „Szigethalmi Széchenyi István általános
Iskola átszervezésére vonatkozó kérelem jóvá-
hagyása” –, így összesen 22 napirendi pontot
tárgyalt a képviselő-testület. 
Az első napirendi pontban a Szigetszentmiklósi
Rendőrkapitányság, majd a Szigethalmi Polgárőr
Egyesület 2016. évi beszámolóját fogadták el. 
Ezt követően a képviselő-testület – az elmúlt
évek gyakorlatát követve – a Dunamenti Kistér-
ségi Diakónia Otthoni Hospice Ellátás Hospice
Ház majosházi építkezésének támogatásáról
döntött, 180 000Ft összeggel a 2017-es évre. Az
önkormányzat az állatvédelemmel kapcsolatos
közgondolkodás formálása, az ezzel kapcsola-
tos ismeretek szélesítése és átadása, a felelős
kutyatartás népszerűsítése, a kóbor ebek
számának csökkentése, valamint a jogszabály-
ban meghatározott feladatok eredményes
végrehajtása érdekében három hónapos hatá-
rozott időtartamra együttműködési megállapo-
dás megkötéséről határozott az Elek-ágh állat-
menhely Alapítvánnyal 100 000 Ft/hó összeg
biztosításával (Részletek az 5. oldalon). 
A képviselők a Szigethalmi Sportpálya fejleszté-
sére vonatkozó pályázati anyagok alaposabb
megismerése céljából az „Ingatlanfejlesztési
koncepció és együttműködés – Sportpálya” című
témában a döntését elnapolták. Az előterjesztést
két héten belül – rendkívüli ülés keretében –
tárgyalják ismét. (A rendkívüli ülésen született
döntésről bővebben a 2. oldalon olvashatnak.)
Jóváhagyó döntés született a Városi Szabadidő-
központ, a Hegedüs Géza Városi Könyvtár, a
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény,
valamint a Nebuló Közétkeztetési Intézmény
2016. évi szakmai beszámolójáról. 
Ezt követően az önkormányzati étkeztetés
nyersanyagköltségeiről és térítési díjairól szóló
5/2016. (IV.26) rendeletet módosító rendeleté-
nek megalkotása került sorra, majd módosítot-
ták a képviselők a Hegedűs Géza Városi Könyv-
tár igazgatói munkakör betöltésére – február
hónapban – kiírt pályázatot. 
Szintén elfogadták a Szigethalmon működő civil
szervezetek és sportszervezetek 2017-es támo-
gatására vonatkozó pályázatának kiírását.
A képviselő-testület elfogadta a Görög Katoli-
kus Egyházközség, a Református Egyházközség,
valamint a Római Katolikus Egyházközség 2016.
évi beszámolóját, majd mindhárom egyházköz-
ségnek 400 000-400 000Ft támogatást állapí-
tott meg. Az egyházak a támogatást intézmé-

nyeik fejlesztésére, terveztetésére, felújítására,
új intézmények létrehozására, valamint fenntar-
tásra használhatják fel. 
A következőkben megállapították, hogy az
önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét
megvalósították. A 2017-es gazdasági évre
vonatkozó közbeszerzési tervben pedig a
Szigethalom Szabadkai utca útburkolat felújítási
munkálatait, a Mátyás utca, József Attila utca,
Határ utca útburkolat felújítási munkálatait, a
Nebuló Közétkeztetési Intézmény konyhatech-
nológiai felújítását, valamint a Központi Orvosi
Ügyelet működtetésére nyílt közbeszerzési eljá-
rások megindítását hagyták jóvá.
Ezek után a 2017. évi költségvetés általános
tartalékából turisztikai pont létrehozására
(Szigethalom 3854 hrsz-ú bérelt és a körülötte
lévő önkormányzati ingatlanon) 5 millió forintot
különített el a testület.
Módosították és megalkották a magánszemé-
lyek kivitelezésében közterületen megvalósuló
járdaépítések költségviseléséről szóló 23/2016
(XI.29.) önkormányzati rendelet, és a települé -
si támogatások helyi szabályozásáról szóló
6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módo-
sító rendeletét.
A két ülés között történt eseményekről, vala-
mint a lejárt határidejű határozatok végrehajtá-
sáról szóló tájékoztatást megelőzően a képvi-
selő-testület döntött a Szigethalom, 1121 hrsz.–
ú ingatlan 1/16-d részének visszavásárlásáról a
Multi-Med Team Foglalkozási Egészségügyi
Szolgáltató Kft-től 600 000 Ft vételárért. A
képviselők egyetértésüket fejezték ki a Sziget-
halmi Széchenyi István általános Iskola alapfel-
adatának új alapfeladattal történő bővülését
célzó átszervezésével kapcsolatban, melynek
keretében az iskola autizmus spektrumzavarral
diagnosztizált tanulók integrált nevelését-okta-
tását is biztosítja a továbbiakban. 

* * *

A soron következő pénzügyi és fejlesztési
bizottság ülésének időpontja: 

május 16-a 18 óra
A soron következő humánpolitikai és népjóléti
bizottság ülésének időpontja:

május 18-a 18 óra
A soron következő képviselő-testületi ülés
időpontja: 

május 23-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.

Májusi 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. 15 (hétfő) és 29 (hétfő) 14-
18 óra között, előzetes bejelentkezés alapján. Bejelent-
kezni a 24-403-656, 101 vagy 134 mellék, vagy titkar-
sag@ szigethalom.hu lehet. Helyszíne: polgármesteri
hivatal
Dr. Schuller Gáborné (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 1. választókerület képviselője. Telefon:
06/70-459-1664. E-mail: dr. schuller.gaborne@sziget-
halom.hu. 15-én (hétfő) 13-15 óra között. Helyszíne:
polgármesteri hivatal, fsz. 25. szoba
Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalomért Egyesü-
let) 2. választókerület képviselőj. Telefon: 06/70-334-
8916. E-mail: fabula.janosne@szigethalom.hu
16-án (kedd) 16:30 és 17:30 között. Helyszíne: Városi
Szabadidőközpont 
Hölgye Attila (Összefogás Szigethalomért Egyesület)
3. választókerület képviselőj. 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 Szigethalomért Egye-
sület) 5. választókerület képviselője. Telefon: +36/20-
992-0114. E-mail: sztrapko@gmail.com. Fogadó óra:
előzetes e-mailben vagy telefonon történő időpont-
egyeztetés alapján.
Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 6. választókerület képviselője. Telefon: +36/70-
984-8827. 22-én (hétfő) 18-19 óra között. Helyszíne:
Szép ABC presszója. 
Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP) 7. választókerület
képviselője. Telefon: 06/30-952-3346. E-mail:
molnars@pr.hu. Fogadó óra: a lakossági igények gyors
és haladéktalan 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.
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Lehetőségek 
vállalkozóknak

Idén rendhagyó helyszínen, a Marika étte-
remben tartottuk a vállalkozói fórumot. A
rendezvényen Fáki László polgármester
tájékoztatta a jelenlévőket az iparűzési
adó nagyságáról és felhasználásáról, vala-
mint a turizmusban, vendéglátásban rejlő
lehetőségekről. Bemutatta a most induló
www.elmenyhalom.hu honlapot, és kérte a
megjelenteket, hogy juttassák el elképzelé-
seiket a település szerkezeti tervével és a
helyi építési szabályzattal kapcsolatban. A
véleményeket a titkarsag@szigethalom.hu
vagy a helyivallalkozasok@szigethalom.hu
email címekre tudják elküldeni. A település
első embere a továbbiakban beszámolt a
tavalyi évben felvetett, az önkormányzat és
a vállalkozások együttműködési lehetőségeit
szorgalmazó ötletekről. Példaként az önkor-
mányzat által létesített raktár kiadását, a
Nebuló Közétkeztetési Intézmény piacosítá-
sát említette. Ismét kérte a már tavaly is
szóba került TAO támogatási lehetőségek
kihasználását a futball támogatásához.

A vállalkozások képviselőit az adóiroda veze-
tője tájékoztatta az idei adóváltozásokról, a
helyi adók központi bevallási lehetőségéről,
illetve a helyi adókedvezményekről. Az
eseményen részt vett a Szigethalmon
megnyílt Fókusz Takarék fiókvezetője, aki
ismertette a bankja és a Magyar Fejlesztési
Bank által kínált helyi lehetőségeket a vállal-
kozóknak.
Az újságon keresztül is jelezzük a településen
működő cégeknek, hogy bármelyikük ingye-
nesen felkerülhet a város honlapján a Helyi
vállalkozások menüpontba, továbbá aki érde-
kelt a turizmusban és a vendéglátásban, az
Élményhalom honlapra. Ehhez kérjük, vegyék
fel a kapcsolatot a fentebb említett email
címeken a polgármesteri hivatallal.

Polgármesteri hivatal

Egy halom élmény

Sajnos sokszor olvasom különféle fórumokon,
hogy Szigethalmon nincs semmi, ez a város egy
porfészek. Persze, ha megkérdezem az elége-
detlenkedőtől, hogy volt-e itt vagy ott, esetleg
látta-e már ezt vagy azt, akkor a válasz rend-
szeresen az, hogy nem ismerem, nem láttam.
Városunkban pozitívumként legegyszerűbben

a parkerdőt és a Duna-partot lehet felhozni.
Mindkettő a természet adománya. Nagyon
sokan sétálnak a vízparton, és futnak az erdei
utakon. Gondolom ők már észrevették, mennyi
minden változott az utóbbi időben. Természe-
tesen van, amit az önkormányzat valósított
meg, van, amiben magánszemélyek és vállalko-
zók léptek, és akad olyan is, amit a helyi erdé-
szet oldott meg. Az erdőben nagyon szépen
alakították ki az erdészház körüli rétet és a
tököli Parkerdő út melletti rétet is. Az önkor-

mányzat erőfeszítéseinek köszönhetően a
szigeten újra kinyitott a Fehér-Gém üdülő, ahol
családi rendezvényeket lehet tartani, szobát
lehet kivenni, vagy például csónakot is tudnak
bérelni.
Szintén az önkormányzat beruházásában való-
sult meg a közösségi stég és a Duna-parti
pihenő, amit az idei majálison látogathatnak
meg először az itt lakók. Itt büfé, wc, tusoló fog
működni. Szeretnénk itt is biciklit és kenut
kölcsönözni. A nyári szünetig hétvégenként
lenne nyitva, majd a nyári iskolai szünetben a
mindennapos nyitva tartásra térnénk át. Remél-
jük, az esetleges kezdeti gyermekbetegségek
után ez a hely is mindenkinek tetszeni fog.
De nem csak az önkormányzat látott fantáziát
a turizmusban. Nemrégiben jött létre a Vadas-
park és a Kalandgyár is. Megnyitásuk után nem
sokkal már közös gyermektábort is szerveztek
az Emese Park bevonásával. Talán ez adott
lökést annak, hogy meglévő értékeinket egy
csokorba gyűjtsük, és ezeket egyetlen produk-
tumként kínáljuk az ide érkezőknek. 
Így kezdtünk hozzá a www.elmenyhalom.hu
honlaphoz. A honlapon összegyűjtöttük Sziget-
halom és környéke élményelemeit, szálláslehe-
tőségeit, gasztronómiai értékeit és az itt zajló
eseményeket. Megpróbáljuk egyetlen projekt-
ként kezelni a magán- és közösségi kezdemé-
nyezéseket. Bemutatni a helyieknek és az idelá-
togatóknak az értékeinket. A legfrissebb infor-
mációkért, eseményekért látogassák meg minél
többen ezt az új oldalt!

Fáki László



52017. 5. szám

Szigethalmi Híradó
ÖNKORMáNyZAT

Felelős kutyatartást!
Megállapodás az önkormányzat és az Elek-ágh állatmenhely Alapítvány között

Tisztelt szigethalmi lakosok! Szigethalom
Város Önkormányzata az állatvédelemmel
kapcsolatos közgondolkodás formálása, az
ezzel kapcsolatos ismeretek szélesítése és
átadása, a felelős kutyatartás népszerűsítése,
a kóbor ebek számának csökkentése, a jogsza-
bályban meghatározott feladatok eredményes
végrehajtása érdekében az Elek-ágh állatmen-
hely Alapítvánnyal (2361 Tököl, Fő u. 129.)
történő együttműködési megállapodás megkö-
téséről határozott. Az alapítvány céljai, az általa
végzett tevékenység, és nem utolsó sorban
közelsége elősegíti, hogy közreműködjön az
állatvédelmi feladatok ellátásában, az állattar-
tással kapcsolatos bejelentések kivizsgálásában,
tájékoztatást nyújtson a lakosság számára az
állatvédelmi jogszabályokban meghatározott
felelős állattartási szabályokról. 
A felek az együttműködési megállapodást
először három hónapos határozott időtartamra
kötik meg, majd ezt követően dönthetnek a
további együttműködés irányáról.
Az együttműködési megállapodás célja, hogy
az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.
évi XXVIII. törvényben foglalt rendelkezésekre
tekintettel elősegítse Szigethalom városban az
állatvédelemmel kapcsolatos közgondolkodás
formálását, szélesítse és átadja az állatvédelem-
mel kapcsolatos ismereteket, népszerűsítse a
felelős kutyatartást, és ezzel hozzájáruljon a
kóbor ebek számának csökkentéséhez, és
erősítse az állatvédelem feladatainak teljesíté-
sében való együttműködést.
Az együttműködő felek célként határozták meg
a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C.
törvény 122. §-ba ütköző állatkínzás bűncselek-
mény visszaszorítását, megelőzését. 
Az alapítvány az együttműködési megállapodás
alapján a lakosság tájékoztatásával, és az ebtar-
tók figyelmének felhívásával segítséget nyújt az
önkormányzatnak abban, hogy az ebnyilvántar-
tásban eddig nem szereplő ebek tulajdonosai

minél nagyobb
számban teljesít-
sék bejelentési
kötelezettségüket,
és ezzel egyidejű-
leg a jogszabály-
ban kötelezően
meghatá rozot t
transzponderrel
történő ellátás és
az éves veszettség
elleni védőoltás,
valamint a nem
kívánt szaporulat

visszaszorítása ivartalanítással minél nagyobb
százalékban megvalósuljon, és hosszú távon
természetessé váljon az ebtartók számára. 
Az alapítvány az együttműködési megállapodás
szerinti tevékenységével közvetíti az ebtartók
felé, hogy az ebtartói kötelezettségek elmulasz-
tása miatt a kutya nemcsak az ebtartóra és a
vele együtt élő családtagjaira lehet veszélyes,
hanem tágabb környezetére is, melynek
megakadályozása közös érdek. 
Az alapítvány közreműködik az önkormányzat
által 2017. évben ebtartók részére kiírt, a felelős
ebtartói magatartást segítő, veszettség elleni
oltás, transzponderbeültetés, ivartalanítási
pályázat lebonyolításában, segítséget nyújt a
pályázat megfelelő tartalmú benyújtásában az
ügyfelek számára. Az alapítvány szórólapokat
helyezhet el a postaládákban, melyben szerepel
a segítségnyújtás lehetősége. 
Az alapítvány az együttműködési megállapodás
szerinti tevékenységével közreműködik abban,
hogy az elhagyott, kóbor állatok száma csök-
kenjen, elősegíti az ebek gazdához juttatását,
örökbefogadását. Lehetőségei szerint segítsé-
get nyújt Szigethalom városban a családi vagy
egyéb okból, pl. a gazda betegsége, halála miatt
gazdátlanná vált kutyák elhelyezésében, infor-
máció nyújtásával, új gazda keresésével.
Az alapítvány az önkormányzat rendezvényein
előzetes egyeztetés alapján az állatvédelem
témájában ismeretterjesztő, felvilágosító
előadásokat tart, így pl. a városnapok második
napján is.
Az alapítvány hétfőtől péntekig 8-16 óráig
tartó készenléti időben látja el az együtt-
működési megállapodás szerinti feladatát.
Telefonon elérhető a készenléti időben a
36-20-957-7181 telefonszámon vagy a fele-
losgazda@gmail.com email címen, és állat-
védelmi kérdésekben segítséget nyújt a
lakosság számára.

Polgármesteri hivatal

Pályázati támogatás
ebtartóknak

Szigethalom Város Önkormányzata a felelős
állattartói magatartás erősítése és támoga-
tása céljából idén is pályázatot hirdetett az
ebtartók, ebtulajdonosok részére kutyájuk
chippes megjelölésére, veszettség elleni
oltással, valamint amennyiben még nincs,
oltási könyvvel történő ellátására, továbbá
eb ivartalanítása céljából.
A támogatás összege: legfeljebb a chip
behelyezésének, a veszettség elleni védőol-
tás, ivartalanítás költségének 50 %-áig
terjed, a beavatkozások térítési díja 50%-
ának megtérítése mellett történhet. Háztar-
tásonként egy eb támogatható legfeljebb
95000 Ft egy főre jutó havi jövedelem
esetén. 
A pályázat benyújtásának helye: Sziget-
halmi Polgármesteri Hivatal, 2315 Szigethalom,
Kossuth u. 10. 22. számú iroda vagy az udvari
épületben lévő közterület-felügyelői iroda.
A pályázat időtartama: folyamatos, a
rendelkezésre álló pályázati forrás erejéig. 
A pályázati kiírás és nyomtatvány elér-
hető: A Szigethalmi Híradó 2017. áprilisi és
májusi számában (16. oldal), a polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthető a
www. szigethalom.hu honlapon, a Lakosság
– Hivatali közlemények – Pályázatok menü-
pont alatt. A pályázattal kapcsolatban
érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon:
polgármesteri hivatal 06/24-403-658/141
mellék.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
kedvtelésből tartott állatok tartásáról
és forgalmazásáról szóló 41/2010.
(II.26.) Korm. rendelet értelében a négy
hónaposnál idősebb eb csak chippel
megjelölve tartható. Veszettség elleni
védőoltás csak chippel rendelkező eb
esetén lehetséges, melyről az állatorvos
az oltás előtt köteles meggyőződni. A
védőoltás vagy chip hiánya állatvé-
delmi bírság kiszabását vonja maga
után.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot
arról is, hogy a veszettség elleni védő-
oltás beadása, ha a tulajdonos nem
vesz igénybe pályázati támogatást –
bármely állatorvosnál, pályázati támo-
gatás esetén a Szőrmók Állatorvosi
Rendelőben (2315 Szigethalom, Szabad-
kai u. 126., telefon munkaidőben 06/24-
656-043, mobil:06/30-221-89-03) lehet-
séges. 

Polgármesteri hivatal
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A Rolfim Szövetkezet és Szigethalom Város Önkor-
mányzata elektromos és elektronikai hulladék
berendezés (e-hulladék) gyűjtést szervez, amely
során ingyenesen leadhatja összegyűlt e-hulladékát.
Ideje: május 13-a (szombat) 8-12 óráig.
Az e-hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye:
Szigethalom, Szabadkai u. 64. 
Szigethalom, József A. u. 47.
Mi az e-hulladék gyűjtési akció célja?
A gyűjtés szervezői elkötelezett hívei a környezet
védelmének, ezért szeretnék elérni, hogy Szigethal-
mon szélesedjen az újrahasznosítható hulladékok
begyűjtésének köre. Az e-hulladék különleges gyűj-
tést és kezelést igényel – azaz nem gyűjthető a
háztartási vegyes hulladékkal. Sajnos az e-hulladék a
sok újrahasznosítható másodnyersanyag mellett
számos mérgező anyagot – nehézfémet (ólom,
kadmium, higany, króm) is tartalmazhat, amelyek a
környezet számára nagy veszélyt jelenthetnek. Az e-
hulladék másodnyersanyagokat is rejt, amelynek
jelentős része újrahasznosítható. Ennek ellenére nagy
részük ma mégis hulladéklerakókba, erdőszélekre,
illegális lerakókba vagy illetéktelen kezekbe kerül.

Cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb mérték-
ben hasznosuljon, illetve a benne található környe-
zetre, emberre veszélyt jelentő mérgező anyagok
ellenőrzött körülmények között kerüljenek ki környe-
zetünkből.
Védjük együtt környezetünket! Kérjük, vegyen részt
felhívásunkban!
A gyűjtés során leadható elektronikai beren-
dezések a teljesség igénye nélkül: minden ami
valaha árammal, elemmel, akkumulátorral
működött.
Azok számára, akik, nem tudják megoldani az e-
hulladék elszállítását, de szeretnének megszaba-
dulni nagyméretű, nagytömegű e-hulladékuktól,
térítésmentesen igénybe vehető a Házhoz
megyünk érte akció szolgáltatása. Ennek kereté-
ben a szervezők vállalják az összekészített eszközök
elszállítását Szigethalom város területén, amennyi-
ben legalább 100 kg e-hulladék gyűlt össze. Ez a
mennyiség kb. 3-4 db nagyméretű műszaki tárgy
(pl.: hűtő, mosógép, tv).
Az elszállítandó eszközöket, kérjük, ne helyezzék ki
őrizetlenül az ingatlanukon kívülre, így elkerülhető

a berendezések fosztogatása, illetve a környezet
szennyezése!
Ugyanígy várjuk az intézmények (iskolák, szoci-
ális, egészségügyi, oktatási és egyéb, gazda-
sági intézmények stb.) bejelentését is, s igény
szerint a környezetvédelmi előírásoknak
megfelelően igazolást állítunk ki az átvételről. 
Az igények bejelentését a 06-1-269-02-34-es tele-
fonszámon várjuk munkanapokon 8-12-ig, legké-
sőbb a hulladékgyűjtést megelőző nap 12 óráig,
azaz május 12-én 12 óráig. A bejelentésben tele-
fonos elérhetőséget is kérünk megadni, a begyűjtő
járat megtervezését követően szükségessé válhat az
elszállítás időpontjának pontosítása céljából!
A Rolfim Szövetkezet lehetőséget biztosít, hogy
egész évben a 2310 Szigetszentmiklós-Gyárte-
lep ÁTI-Sziget Ipari Park alatti telephelyén hasz-
nált, illetve hulladékká vált elektromos és elektroni-
kai berendezéseket térítésmentesen átveszi H-P-
ig 8-13 óra között. Elektronikai hulladékgyűjtéssel
kapcsolatosan érdeklődni szintén a 06-1269-0234-
es telefonszámon lehet!
Együttműködő munkájukat köszönjük!

Leadhatjuk fölösleges elektronikai eszközeinket

A kertben levágott fű, lenyesett ág, lehullott
gyümölcs, vagyis az úgynevezett zöldhulladék
nem tűnik veszélyesnek. Sokan azt gondolják,
hogy a természetben lebomló anyagokat bátran
elhelyezhetik az erdőkben, mezőkön, utak szélén,
és ezzel nem követnek el természetkárosítást. Ez
azonban tévedés. Az illegálisan lerakott zöldhul-
ladék komoly problémát jelent a természeti terü-
letekre nézve, különösen az aszályos, forró
hetekben. 
A Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársai rendszeresen
találnak kisebb-nagyobb illegális zöldhulladék-
lerakó helyeket, ahová a kertes házakban élő
lakosság kényelmi okokból vagy jóhiszeműen,
tájékozatlanság miatt kihordja a kertekben kelet-
kezett hulladékot. A köztudatban ugyanis az a
nézet terjedt el, hogy zöldhulladék elhelyezése
közterületen vagy az erdőterületeken megenge-
dett, a növényi részek ott úgyis elkorhadnak. A
valóság ezzel szemben az, hogy a zöldhulladék
illegális elhelyezése éppúgy szabálytalan és bünte-
tendő, mint a kommunális vagy bármely más
hulladék lerakása.
Milyen veszélyeket rejt a természetre és az embe-
rekre nézve az illegálisan elhelyezett, szabálytala-
nul kezelt zöldhulladék?
• Nyár végi időszakban az egyik leggyakoribb

zöldhulladék a frissen levágott fű és a lehullott,
rohadó, fogyasztásra már nem alkalmas
gyümölcs. Az ilyen hulladék azonban kiváló
táplálék a vaddisznó számára, így lehetővé teszi
az állatok belterületen való megtelepedését,
állandó jelenlétét. Egy közelmúltban publikált

kutatás megállapította, hogy részben az ilyen
táplálékforrások miatt a főváros térségében
kialakult egy belterületen élő vaddisznó popu-
láció, amely el sem hagyja a településeket, így
létszámuk szabályozása komoly gondot jelent. 

• Örökzöldjeink lenyesett ágai más veszélyforrást
jelentenek: a fenyő, a tuja és a többi örökzöld –
főleg elszáradt állapotban – fokozottan tűzve-
szélyes, illegális lerakásuk aszályos, forró
időszakban könnyen belterületi vagy erdőtüzek
okozója lehet. 

• A nagy mennyiségben, egyben lerakott zöldhul-
ladék ugyancsak fokozott tűzveszélyt jelent,
mert a végbemenő lebomlási folyamatok
öngyulladáshoz vezethetnek, így az „erdei
komposztnak” hitt zöldhulladék-halom akár több
hektár erdőt veszélyeztető tűzfészekké válhat. 

• A zöldhulladék illegális lerakásának komoly
természetvédelmi kockázata is van, ugyanis
elősegíti az invazív fajok, így például a bálványfa,
a parlagfű és a japán keserűfű terjedését. A
kertekből kikerülve ezek az agresszív idegenho-
nos fajok a főváros környékén még meglévő
őshonos védett erdők rovására terjeszkednek,
visszaszorításuk nagy erőfeszítéseket igényel.

A Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársai folyamatosan
felderítik az illegális zöldhulladék-lerakó helyeket,
és szükség esetén jelzik azokat az illetékes ható-
ságoknak. Azonban a probléma megoldása ebben
az esetben is a lakosság környezettudatos maga-
tartásában rejlik. 
Leginkább javasolt lehetőség a kerti komposztálás.
A keletkezett zöldet így visszajuttathatjuk a termé-

szetes környezetébe. Ehhez vásárolhatunk a keres-
kedelmi forgalomban lévő komposztálót, de saját
magunk deszkákból is elő tudjuk állítani. A komposz-
tálás folyamatáról mind az interneten, mind a könyv-
tárban lehet nagyon sok ismeretet szerezni. 
Amennyiben semmiképpen nem tudja megoldani
a kertben való komposztálást, a zöldhulladékot
minden hó utolsó hét végéjén, a Rákóczi utcában
adhatja le az Aries Kft. részére.

Pilisi Parkerdő Zrt. és polgármesteri hivatal

A zöld is lehet hulladék!

Az Aries Nonprofit Kft. Kommunális egysége
májusban a szelektív hulladék begyűjtését az
alábbiak szerint ütemezi.
Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet és HDPE) és
fém (üdítő és sörös doboz) elszállítása: 19. hét,
május 8-12., 21. hét, május 22-26.
Szelektíven gyűjtött papírhulladék elszállítása:
20. hét, május 15– 19.
Zöldhulladék begyűjtése: május 26-án, pénte-
ken 14-17 óra között a Rákóczi u. 147. sz. alatt
található Egyesített Népjóléti Intézménynél
(egykori laktanya területén) kihelyezett konté-
nerekbe vagy hulladékgyűjtő célgépekben
díjmentesen elhelyezhető. A szolgáltatás igény-
bevételére csak szigethalmi lakosok jogosultak,
ezért lakcímkártyáját kérni fogják.

Polgármesteri hivatal

Szelektív 
szemétgyűjtés
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A hónap embere
Niederkirchnerné Faragó Tímea, aki nem várt a csodára, hanem tett ért

Egy tavaly őszi rendezvényen találkoztunk a
Duna-parti játszótéren egy fiatal anyukával, aki
hiányolta a jól használható, korszerű játékokat,
és kifogásolta a játszótér elhanyagoltságát.
Eltelt néhány hónap, és elindult az a szervezési
folyamat, amely egy megvalósult csodához
vezetett idén április 1-jén. 
álljanak itt bemutatkozó szavai és története a
Duna-parti játszótér megújulásáról:
„Niederkirchnerné Faragó Tímea vagyok, 2010-
ben vettünk házat Szigethalmon, akkor költöz-
tünk ide férjemmel. Akkor még mindketten
Budapesten dolgoztunk, vendéglátásban.
Szerettem a szakmámat, szerettem emberekkel
dolgozni, könnyen megtalálom a hangot
mindenkivel. 2013-ban megszületett a fiunk,
Dániel. Gyed alatt tovább képeztem magam,
most pénzügyi ügyintéző vagyok, a 11. kerület-
ben dolgozom.
Szeretek itt élni, látom a fejlődést, hogy mennyi
minden javul, szépül. Sokan csak a problémákra
figyelnek, és csak a rosszat emlegetik, de én azt
hiszem, a lehetőségeihez képest jól fejlődik a
város.
Mivel a Duna-part közelében lakunk, így napi
szinten sétálunk ott, és a játszóteret is szinte
minden nap látogatjuk Danival. Ezért folyama-
tosan tapasztaltam, hogy egy kicsi gyerek nem
igazán tud játszani ott. Először Suhai-Réfi Tímea
képviselőasszonnyal vettem fel a kapcsolatot,
hogy a helyi „problémákról” beszéljünk. Pl.
közlekedés és a játszótér. Ő nagyon kedves volt.
Azt mondta, ismeri a problémákat, és megtesz
mindent, amit lehet a fejlődés érdekében. 
Tavaly ősszel volt egy lehetőség a polgármes-
terrel és a területi képviselővel beszélni a játszó-
téren. Kimondottan ezért szervezte az Összefo-
gás Szigethalomért Egyesület a találkozókat
minden körzetben. Nekem kapóra jött, hogy a
játszótéren van, így tudtam a polgármester
úrral is személyesen beszélni, míg fiam játszott.

Akkor azt mondta Fáki úr, hogy most sajnos
nincs rá pénz (amit meg is értettem, hisz a Jókai
téren most adtak át egy újat, ami valóban
szuper, csak nekünk nagyon messze van). 
Ez után vetettem fel Suhai-Réfi képviselő
asszonynak, hogy ha nincs rá pénz, akkor gyűjt-
sünk. Hisz van nekem egy gyerekkori barátnőm,
aki most hivatásos bohóc (Galagonya Bohóc). Ő
is biztosan az ügy mellé áll, és eljön, ha hívom.
Így kezdődött. Timi hatalmas segítség volt
nekem, ő tudta, milyen ügyben kihez forduljunk
(plakát, hangosítás, játékok, műsorvezetés, stb).
Majd a helyi vállalkozásokat, intézményeket is
megkerestük tombolafelajánlásokat kérve, a
helyi lakosokat zsákbamacska felajánlásért.
Nem gondoltam, hogy ennyien az ügy mellé
állnak, ami nagyobbá nőtte ki magát, mint amit
elképzeltem. 
A rendezvény sikeres volt, 256.000 Ft-ot gyűj-
töttünk össze, ami nem is 1, hanem 2 játékra
elegendő. Egy 3x3 méteres homokozót és egy
pollyball nevű labdajátékot tudunk venni. És az

önkormányzattól kapunk
még négy felújított játékot.
Ezt hatalmas sikernek érzem,
és nagyon boldog vagyok,
hogy nekünk, a Duna-parti-
aknak is lesz egy nagyon
szuper játszóterünk.”
A rendezvény idejére még az
„égiek” is mellénk álltak.
Ragyogó napsütéses, meleg
idő köszöntött ránk április
elsején. Magunk sem hittük
el, amikor már két óra előtt
is alig találtunk parkoló
helyet. A játszótér pedig tele

volt gyerekekkel és kísérő felnőttekkel. És még
ott volt a szervezők, segítők hada. Óvónénik
kézimunka lehetőséggel, a Városi Szabadidő
Központ munkatársai csillámtetoválással, ügyes-
ségi játékokkal, a polgárőrök lövészeti gyakor-
lattal várták a kicsiket és nagyokat. Nagy sikere
volt a Csengettyű Bábcsoport előadásának, az
ovisok néptáncának, a rögtönzött angol órának
és természetesen Galagonya bohócnak, aki igen-
csak megmozgatta a játszani szerető gyerekeket
és szüleiket. Aki megéhezett, zsíros és lekváros
kenyeret, üdítőt kaphatott.
Az a délután is bizonyította, hogy csak egy kicsit
kell akarni, nyitott szívvel fordulni az emberek
felé, és a csoda megvalósulhat. 
Köszönjük Niederkirchnerné Faragó Tímeának,
Suhai-Réfi Tímeának és mindenkinek, aki vala-
milyen formában részese volt annak a
délutánnak!

Dr. Schuller Gáborné

Dunaszigeti
hagyomány

Idén a megszokottnál kicsit később, április 8-
án, reggel a szigetlakók ismét összejöttek,
hogy rendbe rakják a lakóhelyüket. Kicsik és
nagyok, idősebbek és fiatalok együtt szedték
a szemetet, levágták az elszáradt, korhadt
gallyakat is. A szemétszedés az évek alatt
hagyománnyá vált. Sajnos szükség van rá az
emberek nemtörődömsége vagy a természet
nem tisztelése miatt. Sokan az hídon
átmenve, autóból dobálják ki a sok szemetet,
de a horgászok is ott hagyják maguk után a
sörös dobozokat, italos üvegeket, flakonokat,
a csalis tárolókat meg sok egyéb hulladékot. 
Sajnos idén, egyéb elfoglaltságom miatt nem
tudtam velük lenni, de ha tehetem, megyek
és segítek.
Ez az összefogás mindenkinek példakép
lehet, és ha minden utcában van egy-két
ember, aki egy jó ügy élére áll, akkor sokan
mellé követik. Remélem, minél több helyen
tudunk példát mutatni, és hátha egyszer
megszűnik a városunkban a sok szemét, mert
az szégyen, ha nincs rend.
Vannak példák, amikre büszkék lehetünk:
A Zöld Háló Egyesület is a Föld napja alkal-
mából évek óta szervez szemétszedést,
amiben a lakosságon kívül az iskolások és az
óvodások is részt vesznek.
A Teszedd mozgalom is hagyománnyá vált
városunkban.
Végezetül nagyon köszönöm mindenkinek,
aki részt vesz ezeken az összefogásokon.
Tegyük szebbé együtt városunkat!

Suhai-Réfi Tímea
6 vk. képviselője
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– Ha Fülek nevét
hallom, nekem elsőre a
vár jut eszembe, amely
a település központjá-
ban található, s évszá-
zadok viszontagságai-
ról, ostromokról, híres
családokról, a törté-
nelmi Magyarországról
regél. S bár a város

életére minden bizonnyal még ma is rányomja
bélyegét a múlt, legalább is idegenforgalmi
szempontból, nyilván nem ez a meghatározó a
hétköznapokban. Mit kell tudnunk leginkább
önökről? 
– Fülek a történelmi Nógrád vármegye terüle-
tén található felvidéki kisváros, melynek megha-
tározó jelképét, a település fölé emelkedő várat,
1242-ben említik először az írásos emlékek. A
város a rendszerváltás előtt ismert iparközpont
volt, főleg a zománcgyárának köszönhetően,
amely több mint 3 000 embert foglalkoztatott.
A 90-es években lezajlott privatizáció eredmé-
nyeként a gyár több kis gazdasági társaságra
osztódott fel. Ezek közül ma egy kályha- és
tűzhelygyár foglalkoztatja a legtöbb alkalma-
zottat. A város fémiparának egykor csak oldal-
hajtásaként működő faipari termelés hagyomá-

nyain mára egy kiváló gyártási programmal
rendelkező modern bútorüzem nőtte ki magát,
amely sok család megélhetését biztosítja egy
másik, nemzetközi tőkével rendelkező fémipari
üzemegységgel együtt. Fülek lakosainak a
száma pillanatnyilag 10 100 fő körül van. A
várost a lakosság etnikai összetételének megfe-
lelő multikulturális közeg jellemzi. A helyi
kultúra két bástyája a Városi Művelődési
Központ és az égisze alatt működő amatőr szín-
játszó csoport, női és férfi énekkar, magyar és
szlovák – gyermek illetve felnőtt – néptánc-
együttesek, valamint a Vármúzeum és a részét
képező honismereti múzeum, városi könyvtár
és turisztikai információs központ. Rendszere-
sen ismétlődő programjaik közül említést érde-
mel a Palóc Húsvét a Füleki Várban, a Múzeu-
mok Éjszakája, a Füleki Történelmi Várjátékok,
a Palóc Napok és Városnapok, a Nemzetközi
Színházi Fesztivál, az Eszterlánc Országos Gyer-
mek Néptánc Fesztivál. A kulturális élet sajátos
kiegészítői a civil szervezetek, közülük is a várjá-
tékok sokéves szervezője, a Koháry Polgári
Társulás, a várszépítő táboroknak otthont adó
Oppidum Fileck PT, a szüreti Borvirág Fesztivál
és a karácsonyi Örvendezzünk! rendezvények
házigazdája, a szlovákiai magyarok kultúregye-
sülete, a Csemadok helyi szervezete, valamint a

szinte mindenhol jelenlévő cser-
készek. 
– Füleken úgy 13-15 évvel
ezelőtt jártam, akkor még
szinte romokban állt a vár, s a
környéke is, úgymond, kopottas
volt. Tavaly viszont a szepességi
városokat bekalandozva megle-
petten láttam, hogy – Krúdy
Gyula hajdani lakóhelyét, Podo-
lint leszámítva – milyen
gyönyörűen megújult minden
Szlovákiának azon a környékén.
Fülekre is jutott az uniós
pénzekből? Ha igen, mi épült,
szépült meg ennek köszönhe-
tően?
– A Városi Hivatal városfejlesz-
tési részlege állandó figyelem-
mel kíséri az uniós pályázati
felhívásokat, s minden lehető-
séget megpróbál megragadni.
Ennek konkrét eredményei pl.
az uniós forrásokból létrehozott
Vállalkozói Inkubátor, az Idősek
Otthona, a Nógrádi Turisztikai
Információs Központ új épületei,
a felújított Városi Honismereti

Múzeum és a két legnagyobb általános iskolánk
épületeinek helyreállítása és modernizálása.
Többször is jelentős támogatást sikerült szerez-
nünk a várra és környékére. A váralja további
rendezésének megvalósítását is pályázati támo-
gatásból tervezzük.
– Szigethalom egyik fejlesztési célja az idegen-
forgalom fellendítése. A város területén, szintén
uniós támogatásból megépült Emese park már
éves szinten mintegy 30 000 látogatót vonz, s
a magánkezdeményezésből létrehozott vadas-
park is. Mi a helyzet önöknél?
– Az idegenforgalom Füleken is prioritásnak

számít, hiszen egyebek között megélhetési
forrásként is fontos. A legtöbb turistát nyilván
a vár és a vármúzeum vonzza, a tavalyi évet az
építkezések miatt részlegesen lezárt területek
ellenére is rekordszámú látogatottsággal zártuk,
23 550 fizető látogatót számláltunk. A ferences
kolostor szerzeteseivel karöltve igyekszünk a
város másik műemlékét, a barokk római katoli-
kus templomot is – amelyben a közelmúltban
fejeződött be a freskók restaurálása – teljes
szépségében bemutatni a turistáknak. Ugyan-
akkor a lehetőségeinkhez mérten, főleg a
kétnyelvű önkormányzati havilapunk és honla-
punk (www.filakovo.sk) segítségével, felhívjuk
a figyelmet a városképet gazdagító többi
műemlék jellegű építményre is, melyek közül az
egyiket, a neobarokk stílusú Berchtold-kastélyt
a szintén uniós finanszírozással revitalizált
városi park veszi körül. Idegenforgalmi szem-
pontból érdekesnek tartom a Pincesor Polgári

Az idegenforgalom Füleken is prioritás
Gazdag múltra tekint vissza testvérvárosunk, Fülek – interjú Agócs Attila polgármesterrel 

Közös nyelvünk a zene

A tánc világnapja
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Társulás kezdeményezését is, amely a füleki
borászati hagyományok megújítására irányul,
de egyelőre még gyerekcipőben jár.
Fülek a szlovákiai székhelye a világ első határon
átnyúló geoparkjának, az UNESCO Globális
Geoparkok Halózatába is felvett Novohrad –
Nógrád Geoparknak. Ez a geopark olyan külön-
leges és egyedülálló földtani értékekben gazdag
terület, mely az ökoturizmus 28 szlovákiai és 63
magyarországi attraktív helyszínét kínálja a
látogatóknak. 
– Mit vár a testvérvárosi kapcsolattól?
– Testvérvárosaink sorában Szigethalom a legú-
jabb partnerünk. Nyáron jártunk először az
önök városában, ahol lengyel kapcsolatuk
példáján előterjesztették együttműködési
tervüket. Azóta többször is találkoztunk Sziget-

halmon, illetve Füleken, hogy a partnerség
gyakorlati megvalósításáról tárgyaljunk. Abban
egyeztünk meg, hogy a partnerség az iskolák
együttműködésén, a települések tanulói és
sportolói cserelátogatásain, közös táborok és
versenyek szervezésén, illetve kulturális rendez-
vényeken való részvételen alapul majd. Az
egyes polgári társulásoknak, a sporttal, vala-
mint idegenforgalommal foglalkozó intézmé-
nyeknek is össze kellene dolgozniuk. Az idén a
fent vállaltak közül a sportolói cserelátogatáso-
kon és a nyári táborok diákcsereprogramjain
kezdtünk el dolgozni, valamint egy közös
projektnek köszönhetően várhatóan a kulturális
rendezvényeken való kölcsönös részvétel is
megvalósulhat. Mindkét város azon dolgozik,
hogy a testvérvárosi együttműködés a közös
tevékenységen alapuljon.
– Az interjú elején már utalt a város multikul-

turális jellegére. A Wikipédia szerint Füleken

2011-ben 10 817 lakosából 5792 magyarnak,
3031 szlováknak és 396 cigánynak vallotta
magát (mintegy 1600 fő a népszámláláskor
etnikai hovatartozásáról nem nyilatkozott.) Mi
a helyzet most?
– Mivel újabb népszámlálási adatok nem állnak
rendelkezésünkre, a lakossági nyilvántartásunk
alapján csak a lakosok fenti számára hivatkoz-
hatom. Az etnikai hovatartozás esetében biztos,
hogy jelen van az említett három etnikum, de a
számszerű kifejezésük igencsak csalóka, hiszen
sok cigány származású lakosunk magyarnak
vagy éppen szlováknak vallja magát, és sok
vegyes házasságból született gyermek nemze-
tisége az őket érő különféle hatások eredmé-
nyeként csak a későbbiekben, esetleg felnőtt-
ként dől el. Ezt a témát érintve számunkra az a
lényeges, hogy a fenti etnikai csoportok tagjai
egyetértésben éljenek, és együtt tudjanak tevé-
kenykedni a városért. Ez pedig egyelőre kivá-
lóan működik, amit az is példáz, hogy egyre
többször szerepelnek együtt a városi rendezvé-
nyeken a magyar, szlovák és cigány együttese-
ink, és a Füleki Torna Club (FTC) egyes sport-
ágain – labdarúgás, teke, kerékpározás, sakk,
stb. – belül sem szolgál válaszfalként a külön-
böző nyelv, származás vagy hovatartozás. Sőt a
viszonylag új erőemelést és a porából
megéledni készülő, egykor híres füleki birkózást
éppen a cigányság köreiből kikerült és az értel-
mes szabadidőtöltést választó sportolók vitték
sikerre, ill. próbálják egy sikeres projektnek
köszönhetően továbbfejleszteni, újjáéleszteni.
– A képviselő-testület összetétele tükrözi
ezeket az arányokat? Milyen pártok képviselte-
tik magukat a testületben? 
– A városi képviselő-testület több mint kéthar-
mada magyar nemzetiségű, többségében a Híd
Polgári Párt színeit képviselik. Van néhány
képviselője a Magyar Közösség Pártjának is,
azonkívül független magyar és szlovák nemze-
tiségű képviselők is találhatók köztük. Bár
cigány származású képviselőnk nincs, a testület
tanácsadó szerveként működő valamennyi
bizottságában ülnek a cigányság soraiból szár-
mazó tagok is. 
– Magyarország és Szlovákia
politikai kapcsolatai ugrássze-
rűen javultak az utóbbi pár
évben. Érződik ez a mindenna-
pok szintjén is?
– A mindennapok szintjén
eddig sem volt érezhető komo-
lyabb magyar-szlovák ellentét.
Az egyszerű emberek ezt álta-
lában úgy értékelik, hogy az
ellentéteket a nacionalista poli-
tikai pártok, ill. politikusok
mesterségesen idézik elő,
egyszer elvakultságból, máskor,

hogy eltereljék a figyelmet más, fontosabb
dolgokról.
– Végezetül, kérem, mondjon néhány szót
magáról is. Mióta polgármester, mikor és miért
került bele a politikába, mi az eredeti foglalko-
zása, és esetleg néhány szó a privát szféráról:
család, hobbi, stb.
– A polgármesteri székben első választási idős-
zakomat töltöm, amely 2014 decemberében
kezdődött. Civil szakmámat tekintve néprajzku-
tató vagyok, doktori disszertációmat kőipari
munkások vándorlásáról és identitásuk rétegei-
ről, azok változásairól írtam. A „városházáért”
a Füleki Vármúzeum vezetését hagytam ott.
Egyetemi éveim alatt feleségemmel a pozsonyi
Ijfú Szívek hivatásos magyar néptáncegyüttes-
ben dolgoztunk, majd ezt követően több mint
tizenöt szlovákiai és magyarországi együttessel
koreográfusokként is együttműködtünk. A
várospolitikába, mondhatni, beleszülettem,
hiszen édesapám, Agócs József a rendszervál-
tást követően kilenc évig volt Fülek alpolgár-
mestere, majd nyolc évig polgármestere.

vereckei

Berchtold-kastély

Cebrián-kastély

XI. Palóc Húsvét a Füleki várban
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Szigethalom Város Önkormányzata, a Temetőről
szóló 25/2009 (X.26) számú rendeletének 5§.
3-4. pontjában foglaltaknak érvényt szerezve
idén január 1-től a nagykaput - a temető
üzemeltetőjének egyetértésével – bezárta.
„(3) A köztemető területére személygépko-
csival behajtani, közlekedni – a temetkezési
szolgáltatást, egyéb vállalkozási tevékenysé-
get végző személy, a sírgondozás céljából
emberi erővel nem mozdítható anyag szállí-
tását végző személy, valamint a mozgásuk-
ban korlátozott látogatók kivételével – tilos.
(4)A látogatók gépjárműveiket a köztemetőn
kívül erre a célra kijelölt területen helyezhe-
tik el.”
Az elmúlt hónapok tapasztalatai azt bizonyítják,
hogy a látogatók elfogadták és betartják a zárva
tartásra vonatkozó szabályokat, megfelelő empá-
tiával együttműködnek az üzemeltetővel. 
De, mint minden esetben, most is vannak kivételek,
melyek kezelése elég nehéz feladat elé állítja az
Elohim Kft. munkatársait. Az üzemeltető a rendelet
betartatása mellett és szombatra vonatkozóan

előzetes egyeztetés esetén lehetőséget biztosít
a behajtásra. (Az erre vonatkozó felhívást – megis-
mételve az áprilisi lapban megjelenteket – a cikk
végén közöljük.) Munkaidőben nem okoz gondot
a behajtás, hiszen az iroda nyitva van. Az már más
lapra tartozik, hogy némelyek hangnemére nem
illik az „intelligens” meghatározás.
Még a zárva tartott kapu sem tudja távol tartani
a szemetelőket, akik a mellékelt képek tanúsága
szerint kommunális hulladéktól szabadulnak meg
a temetőben. A képek magukért beszélnek, és
értetlenül állunk a jelenség előtt.
A tavasz beköszöntével, sajnos, ismét elszaporod-
tak a viráglopások, a rongálások is, mely ellen
kamerákkal veszik fel a harcot a temető dolgozói. A
kamera mindennap más-más helyen van felszerelve,
tehát előbb-utóbb megtalálják az elkövetőket.
Végül egy személyes megjegyzés: úgy gondolom,
hogy közös érdekünk a temető területének tisz-
telete, hiszen családtagjaink, barátaink alusszák
örök álmukat ott. Arra gondoljunk mindig, hogy
nem rólunk szól a látogatás, hanem halottainkról!

Dr. Schuller Gáborné

Még egyszer a temető kapujáról Egyetemi segítség
fiatalkorúaknak

A Fiatalkorúak Büntetés Végrehajtási Intéze-
tének mb. parancsnoka, Pesti Ferenc bv. ezre-
des együttműködési megállapodást írt alá az
ELTE állam-és Jogtudományi Kar Kriminológia
Tanszékével, Dr. Lévay Miklós tanszékvezető
egyetemi tanárral. 

Az együttműködés a kortárs segítő csoportok
működéséről szól, melynek keretében az
egyetemi hallgatók a közeljövőben szabaduló
fiatalkorú fogvatartottak reintegrációját segí-
tik, megkönnyítve beilleszkedésüket a civil
társadalomba. 

A megállapodás céljai: a szabadságvesztésre
ítélt fiatalok utógondozásának és társada-
lomba való beilleszkedésének elősegítése
kortárs segítők részvételével, a Kriminológia
Tanszék Pártfogói Csoportjában résztvevő
hallgatók szakmai ismereteinek, gyakorlati
tudásának és készségeinek fejlesztése, szak-
mai utánpótlás biztosítása a gyermek- és ifjú-
ságvédelem, valamint a büntető igazságszol-
gáltatás számára.

(BV)

„Tisztelt temetőlátogatók! Amennyiben a síroknál szeretnének szombatonként munkát
végezni, és ehhez gépkocsival szükséges behajtani, kérjük, hogy időpont-egyeztetés céljából
jelezzék hétköznap 9-től 15 óráig a temetői irodánkban Kapás Orsolyánál vagy az alábbi tele-
fonszámon: 06-30/190-1814

Elohim Kft.



112017. 5. szám

Szigethalmi Híradó
ÖNKORMáNyZAT

Újra itt a május (ha jól emlékszem tavaly is
volt). Kapálhat, öntözhet, permetezhet a kert-
művelő minden szabadidejében. Nézzük sorra:
- Zöldség- és évelő ágyásaink kapálása nem
csak a gyommentesítés miatt fontos, javítjuk
ezzel a talaj vízfelvevő képességét.
- Ha nem esik elég eső, öntözzük a gyepet. A
zöldborsó és a szamóca hónap elején kapjon
vizet. A szedés előtti időszakban már ne
adjunk nekik.
- Ami a vegyszeres növényvédelmet illeti, készít-

hetünk koktélt, így kombinálva az egyes szerek
hatását, pl. amikor poloskaszagú almadarázs,
levéltetű vagy krumplibogár ellen védekezünk,
tehetünk a permetlébe gombaölőszert is.
Figyeljük a gyümölcsfákat. Ha vízhajtást, tősar-
jat látunk, azt tőből vágjuk ki. Ha azt látjuk,
hogy az apró terméskezdemények potyognak,
ne essünk pánikba, a fa ilyképpen védekezik a
túl sok termés ellen.

Ültessük ki a dáliagumókat. A zöldpaprikát,
egynyáriakat csak a hónap végén, a májusi
fagyok után.
Akinek van évelőágyása, sziklakertje, ilyenkor
sok öröme lehet benne, most virágoznak a
legszebb évelők. 
Ha ritka az ágyás, hozzunk létre kombinált
kiültetést, ültessünk közé egynyárit. Szép tud
lenni.
Sok örömet kívánva, búcsúzik!

Gyomkereső

Szabályozás 
a településképről

A minden önkormányzatnál kötelezően
elkészítendő arculati kézikönyvről és a
településképi rendeletről tartottak tájé-
koztatót a Pesti Vármegyeházán április-
ban meghívott szakembereknek:
Megtudtuk, hogy nem nagy ügy elkészí-
teni, továbbá, hogy a lakosság olyan buta,
hogy semmit nem ért a helyi építési
szabályzatból, amit azok a csúnya terve-
zők túl bonyolultra csinálnak. A polgárok
csak azt tudják, hogy mi szép és mi nem
szép, ezért ezt két lakossági fórumon meg
kell tőlük kérdezni, és amit mondanak, azt
sok szép fotóval, némi magyarázó szöveg-
gel egy mutatós képeskönyvbe kell
foglalni, mert akkor azt majd be fogják
tartani. A képeskönyvhöz a Lechner-
tudásközpont honlapjáról letölthető egy
sablon, illetve magyarázó ábrák. Aztán a
képeskönyvben foglaltak alapján a telepü-
lésképi rendelet megmondja, hogy hol,
milyen házat, kerítést nem szabad építeni
(tehát ezentúl két rendeletet kell forgatnia
az építésügyi hatóságnak az eddigi egy
HÉSZ helyett).
Két fontos dolgot azért megtudtam:
1. mivel mi az ezekre vonatkozó jogszabá-
lyok kihirdetése előtt megkezdtük a tele-
pülésrendezési eszközök felülvizsgálatát,
a képviselő-testület elfogadhatja a helyi
építési szabályzatot anélkül, hogy lenne
településképi rendelet – tehát később is
meg lehet ezeket csinálni;
2. valóban kap minden település egy millió
forintot az arculati kézikönyv elkészítésé-
hez, de a pénz még nincs meg hozzá,
majd lesz, és az sincs kitalálva, hogy
hogyan juthatnak hozzá az önkormányza-
tok „alanyi jogon”, pályázat nélkül; ígére-
tet kaptunk arra, hogy utólag is jár az egy
millió, ha már elkészült a kézikönyv.

Krakler Judit

Idült kertrajongóknak

A városszépítésre benevezhetnek:
• rendezett porták kategóriában: családi és

lakóparki házak, 
• intézmények, 
• utcák, utcaszakaszok /keresztezõdéstõl

keresztezõdésig/
• vendéglátó és kereskedelmi egységek

A verseny elbírálásánál a következõ
szempontok a mérvadóak:

- Családi ház, lakóparki ház kategóriá-
ban: az elõkert, járdaszegély, udvar virág-
díszítése, esztétikai  összhatása 

- Utcák, utcaszakaszok kategóriánál: a
közterület parkosítása, virágosítása, rende-
zettsége, a zöldterület együttes hatása

- Intézmény, kereskedelmi és vendég-
látó egység kategóriában: az épületek
körüli rendezettség, növényi díszítés, virá-
gosítás, környezetszépítő eszközök minő-
sége, összhatása.

Kiemelten értékeljük a rendezett porta 
és az utcafront képét!

A fotózást az önkormányzat közterület-felügye-
lőjével közösen végezzük, de lehetőséget bizto-
sítunk a saját fotók elkészítésre is. Május 1-től
szeptember 15-ig a kitöltött jelentkezési lapot
és a saját készítésű fotót a megadott határidőre
és helyre kérjük leadni. 
Jelentkezési határidő: július 15.
Az elkészült fotók beérkezési határideje:
szeptember 20.
Jelentkezési lapokat, kérjük, Regényi
Tiborné Aranka elnöknél a Szép ABC-ben
(Szigethalom, Szabadkai 175.) vagy a
polgármesteri hivatal titkárságán leadni. 
A verseny elbírálása október elején
várható.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre, hagyomá-
nyainkhoz híven október 30-án, hétfőn 17 óra -
kor a Városi Szabadidő Központban kerül sor.
Tisztelettel kérek minden jelentkezőt a határ-
idők betartására, mert értékelni csak így
tudunk!
Kérdésével a 0670-263-48-55 számon hívhat.

Felhívás
a XIII. Szép kertek, rendezett porták, szebb Szigethalomért

városszépítő versenyre

Jelentkező neve: .............................................................................................................................

Címe: ........................................................................................ Telefon: ........................................

Kategória (a megfelelő aláhúzva)

- Családi ház, lakóparki ház

- Lakóterületek, (utcák, utca részek)

- Intézmény, kereskedelmi és vendéglátó egység

A jelentkezési lapok  leadhatók a polgármesteri hivatal titkárságán 
és a Szép ABC-ben, Arankánál (Szigethalom, Szabadkai u. 175.)



Városunkban évek óta tapasztalható a Zöld Háló Egyesület, az önkormányzat, valamint a lakosság
törekvése a környezetszépítésre, a kulturált városkép kialakítására.
A környezetszépítést díjazással értékeljük, ezért kérjük Önöket, hogy nevezzenek a neves versengésbe.
A verseny célja: a környezettudatos lakosság bevonása, településünk életminőségének javítása,
vendégváró kertvárosi városkép kialakítására,valamint a magyar kertkultúra és a turizmus  ápolá-
sának kiterjesztése.
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Meghívó az édesanyáktól
Az Édesanyák Klubja szeretettel meghívja Önt és családját az Anyák Napja
alkalmából megrendezendő szakácskönyvek, receptgyűjtemények, köté-
nyek és sütemények kiállításra, melynek

Helyszíne: Hegedűs Géza Városi Könyvtár 
(Szigethalom, József Attila utca 59.)

Időpontja: május 11. (csütörtök) 17 óra
A kiállítókat és a vendégeket Fáki László polgármester köszönti.
A rendezvény során lehetőség lesz receptek cseréjére, konyhai praktikák
megosztására, a bemutatott sütemények kóstolására is.

Édesanyák Klubja tagsága

Rendhagyó történelemóra
Május 12-én 10 órai kezdettel 

Dr. Hidán Csaba László
A Károli Gáspár Református Egyetem régész-történész adjunktusa, 

a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett előadó tart

„Szent László: a hon védelmezője”
címmel előadást, melyre szeretettel várjuk a 
Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola 
és a Szent István Általános Iskola diákjait,
pedagógusait és minden kedves érdeklődőt.

Belépő: 500 Ft/fő
Helyszín: Hegedüs Géza Városi Könyvtár

2315 Szigethalom, József Attila u. 59.

Érdeklődni: 06-24/514-810

2-án (kedden): Kids Klub nyelviskola
15.15-től, 16.10-től Ezo Klub 17 órától

4-én (csütörtökön): Táblajáték szak-
kör (Sakk) 16.15-17.15-ig

5-én (pénteken): Kisbogár baba-
mama foglalkozás 10 órától

6-án (szombaton): Mesekuckó 10
órától 

6-ig megtekinthető Meseszép
című anya-lánya kiállítás Földiné
Láng Julianna és Földi Ágnes
munkáiból
9-én (kedden): Kids Klub nyelviskola
15.15-től, 16.10-től

11-én (csütörtökön): Táblajáték szak-
kör (Sakk) 16.15-17.15-ig
Édesanyák Klubja kiállítás megnyitó
17 órától Szakácskönyvek, recept-
gyűjtemények, kötények és sütemé-
nyek kiállítása.

12-én (pénteken): Dr. Hidán Csaba
László előadása „Szent László: 
a hon védelmezője” címmel 10
órától belépődíj: 500,-Ft

13-án (szombaton): Kisbogár ZENE-
OVI 10 órától

16-án (kedden): Kids Klub nyelviskola
15.15-től, 16.10-től, Ezo Klub 17 órától

18-án (csütörtökön): Táblajáték
szakkör (Sakk) 16.15-17.15-ig
Takács Róbert  előadása 17:30-
tól Habsburgok a Nagy Háború-
ban címmel

19-én (pénteken): Kisbogár baba-
mama foglalkozás 10 órától

20-án (szombaton): Mara néni
játszóháza 10 órától

23-án (kedden): Kids Klub nyelviskola
15.15-től, 16.10-től

25-én (csütörtökön): Táblajáték szak-
kör (SAKK) 16.15-17.15-ig

26-án (pénteken): Kisbogár baba-
mama foglalkozás 10 órától

27-én (szombaton): Kisbogár Zene-
ovi 10 órától

30-án (kedden): Kids Klub nyelvis-
kola 15.15-től, 16.10-től
Ezo Klub 17 órától

Június 1-jén (csütörtökön):  Táblajá-
ték szakkör (Sakk) 16.15-17.15-ig

2-án (pénteken): Kisbogár baba-
mama foglalkozás 10 órától

3-án (szombaton): Mesekuckó 10
órától

Könyvtári programok
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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-házá-
ban 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 kapcsola-
tos 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     (0-24 órában hívható)
Tököli kirendeltség: Kedd:  8-16; Csütörtök: 10-18;
Szigetszentmiklósi kirendeltség: Hétfő-Szerda-Péntek 8-12

DPMV Zrt.: 06/29-340-010 (0-24 órában hívható)

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

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: május 19. Megjelenés: június eleje.
Hirdetések megrendelése, befizetése: polgármesteri hivatal pénztára, Kossuth L. u. 10.
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Vár a Szasza Klub
Már hosszú évek óta működik városunkban
a Szigethalmi Aerobik és Szabadidősport
Klub. Folyamatosan járunk kistérségi és
országos versenyekre, melyeken csapataink
és egyéni versenyzőink ügyesen helytállnak.
Edzéseinket a Széchenyi István általános
Iskolában tartjuk kedden és csütörtökön
délután, ahová iskolás kortól várjuk a jelent-
kezőket. Azokat a gyermekeket, akik szeret-
nek zenére mozogni, és érdekli őket az aero-
bik világa, ősztől, iskolakezdéstől várjuk
edzéseinken. 

Zajzon Anita 
+36-70/9848793

Az idei tanévben is megszerveztük a már
hagyományos névadó heti programjainkat.
Április 3-án rendeztük meg a körzeti verse-
nyeinket: a 4. évfolyamos Koktél és az 5-6.
évfolyamos Komplex tanulmányi- és
környezetvédelmi versenyeket. Idén 19
csapat versengett a legjobb helyezésekért. A
vetélkedőn a tantárgyi feladatokon túl játékos,
ügyességi és környezetvédelemmel kapcsola-
tos feladatokkal készültünk. A gyerekek lelke-
sen dolgoztak, örültek egy-egy jó megoldás-
nak. A Zöld Háló Egyesület évek óta támogatja
a programot, idén is sok ajándékot kaptunk a
versenyzők és kísérőik részére. Ezúton is
köszönjük Regényi Tibornénak, az egyesület
elnökének. Nagy büszkeség számunkra,
hogy a felső tagozatos versenyen iskolánk
csapata (Mikoleczky Péter 5.a, Szitás
Tamás 5.a, Görhes Dominik 6.c, Pálos
Nikolett 6.c) III. helyezést ért el.
4-én a 6. évfolyamos tanulók előadásában
névadónkra, Gróf Széchenyi Istvánra
emlékeztünk. Minden évben méltón tisztel-
günk névadónk emlékének. 
Ezen a napon délután rendeztük meg a
körzeti Széchenyi matematika versenyt az
1. és 2. évfolyamos tanulók részére. A megmé-
rettetésre 69 kisdiák érkezett a környező isko-
lákból. A versenyen érdekes, logikai és szám-
feladatokat oldottak meg. 
6-án és 7-én rendeztük meg az alsó és felső
tagozatos Széchenyi Gálaműsort, mely
minden évben a névadó napi programok
csúcspontja. Idén minden osztály énekes,
táncos produkcióval készült. Mindkét napon
sikeres, látványos előadásokat láthattunk. A
szereplő diákok örömmel fogadták az elismerő
tapsot és dicséretet. A rendezvény keretében
adtuk át az „Akire névadónk is büszke
lenne” díjakat iskolánk legkiválóbb tanulói-
nak. Alsó tagozaton Mizsei Boglárka 4.c

osztályos tanuló, felső tagozaton Popik
Barbara 8.a osztályos tanuló nyerték el ezt
a kitüntetést. 
A gála teljes bevételéből az iskola hangtech-
nikai eszközparkjának felújítása valósulhat
meg. Köszönjük mindenkinek, aki ehhez
hozzájárult!
10-én projektnap formájában dolgoztuk fel
alsó tagozaton a névadónk, gróf Széchenyi
István életét, munkásságát, felső tagozaton a
pénz és a gazdálkodás témáját. Játékosan,
interaktívan jutottak a gyerekek sok-sok infor-
mációhoz a témák kapcsán.
Április 11-én, a DÖK-nap keretében rendez-
tük meg az alsó tagozatos tanulóknak a
Nyuszi bulit, ahol nyolc állomás versenyfel-
adataiban mutathatták meg ügyességüket.
Mindenki jól érezte magát, élvezettel vettek
részt a játékokon. 
A felső tagozatos diákoknak négy állomásból
álló programsorozatot szerveztek a pedagó-
gusok a játékosság, ügyesség, kreativitás
jegyé ben. A nap szlogenje: „Van élet a tére-
rőn túl is!” A nap végére bebizonyosodott,
hogy tényleg így van, a telefonon kívül is sok
hasznos dologgal lehet foglalkozni!
Nagyon kellemes hangulatú, tartalmas, vidám
hét volt az idei névadó hét is, amely után jól -
esett a várva várt tavaszi szünet. Köszönet a
programok szervezőinek, résztvevőinek, segí-
tőinek.
Külön köszönetünket fejezzük ki támogatóink-
nak, akik nagymértékben hozzájárultak a
Széchenyi napok sikereihez: Szigethalom Város
Önkormányzat, Városi Szabadidőközpont,
NEBULÓ Közétkeztetési Intézmény – dr. Petyi
Beáta, Zöld Háló Egyesület – Regényi Tiborné,
SZMK képviselői – Csőszné Pozsgai Andrea és
Görhes Tibor Attiláné koordinálásában. 

Diákönkormányzat

Névadó Napok a Széchenyiben
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Napjainkban gyakran változnak a törvények,
jogszabályok, és ehhez alkalmazkodnunk kell,
akár tetszik nekünk, akár nem. Sajnos ezt az
állampolgároknak és az önkormányzatnak is
mindennap át kell élnie. Véleményem szerint nem
szerencsés komplex, működő rendszerekhez úgy
hozzányúlni, hogy egyik napról a másikra valami
gyökeresen más működési elvet vezetnek be.
Sajnos, mostanában ilyen időket élünk, akár akar-
juk, akár nem.
Az első ilyen jellegű átalakítás, amit már
tavaly megéltünk, a hulladékszállítás szám-
lázási rendszerének változása volt. Sokáig
nem is kaptak számlát az ügyfelek, de aztán
lassan utolérte magát az új állami holding, amely-
nek ma Magyarországon kizárólagos joga van
számla kibocsájtására. Habár a számlázást eddig
is el tudta végezni a szolgáltató, mégis törvényi-
leg vették el tőle ezt a feladatot, és ma már csak
a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt. végezheti. Így minden bevé-
tel az államhoz kerül, és majd az állam egy
képlet alapján arányosan visszaosztja azt a
szolgáltatóknak. Sok önkormányzatnak, amely-
nek saját cége volt, sok 10 millióval, esetleg 100
millióval kellett megtámogatnia a cégét, hogy
működni tudjon e körülmények között. Szeren-
csére ez Szigethalom esetében nem történt meg.
De ez az átalakítás sem volt elég! Január
végén összehívták a környék polgármestereit, és
arról tájékoztattak minket, hogy a hulladékszállí-
tási cégek számára az optimális lakosságszám kb.
400 000 fő lenne. Az önkormányzatok egyezze-
nek meg egymással abban, hogy fogják a jövőben
közösen működtetni a hulladékszállítást. Termé-
szetesen az önkormányzatok működtethetik
tovább a saját cégeiket, de a beszedett díjakból
olyan keveset fognak kapni, hogy biztosan tönk-
remennek. Így kisebb háborgás után ugyan, de
arra jutottak a jelenlévő polgármesterek, hogy a
legnagyobb város, Érd vezetésével olyan társu-
lást hoznak létre, amely az érdi önkormány-
zat hulladékszállító cégét bízza meg a
feladattal. Ez az érdi vállalkozás fogja majd
a támogatást tovább adni a jelenleg is
működő kisebb vállalkozóknak. Így remélhe-
tőleg magasabb támogatáshoz juthatnak a cégek,
és ezzel talán elkerülhetőek a csődök. 
Véleményem szerint azzal önmagában nincs baj,
hogy egy optimális vállalati méretnagyság jöjjön
létre. Azzal sem, hogy az ellátási területeken
mindenki mindenütt ugyanazt a szolgáltatást
kapja. Nekem inkább a módszer nem tetszett,
amelyben azt szerették volna sugallni, hogy ezt
mi szerettük volna, polgármesterek. Pedig nem!
Nekünk nem maradt más lehetőségünk, mint
igazodnunk a fent eldöntöttekhez, ha nem akar-
tuk a saját pénzünkből fedezni a szolgáltatás
fenntartását. 
Azt gondolom egyébként, hogy a központosítás
és átalakítás ezzel még nem ért véget, és a

végül azok, akik ma fővállalkozók és holnap alvál-
lalkozók, holnapután már nem fognak beleférni
abba a rendszerbe se. Ezt őszintén sajnálom, de
bízom abban, hogy holnapután is legalább ilyen
minőségű szolgáltatást kapunk majd ebben a
szektorban is. Bár a víz- és csatornaszolgáltatás-
ban is inkább az a tapasztalat, hogy egyre több a
probléma a központosítás miatt.
Hasonló központosítás terméke az úgyneve-
zett ASP (Application Service Providing) rend-
szer. Egyfajta alkalmazásszolgáltatás. Lefordítva:
az önkormányzatoknak ezentúl központilag elké-
szített szoftvereket kell használniuk. Ezek a szoft-
verek pedig egy távoli szerveren fognak
működni. Így a hivatal pénzügyi, adó, vállalko-
zási, iktató, hagyatékos dolgozóinak a munkájuk
nagy részét az állam által fenntartott távoli szer-
veren kell végezniük. A különféle nyilvántartáso-
kat is ott fogják tárolni. Előnye az egységesítés,
hátránya, hogy a távoli elérés esetén a kapcso-
latok rossz minősége jelentősen nehezítheti és
lassíthatja a munkavégzést. Már most is vannak
olyan alkalmazások az önkormányzatnál,
amelyek hasonlóan távoli szerverhez kötik
munkatársainkat. Ezek az esetek többségében
stabilan működnek, de vannak időszakok –
például a mostani napokban is –amikor elérési
problémák lépnek fel.
Az új rendszer működéséhez a polgármesteri
hivatal jelenlegi számítástechnikai eszközei
megfelelőek, de a belső hálózatunkat érdemes
korszerűsíteni, mert az adja a szűk keresztmet-
szetet. Ennek érdekében az állam által kiírt
pályázatra mi is benyújtottuk igényünket. Remél-
jük, támogatni fogják a szükséges eszközök
beszerzését, és az adatok átmentését az állami
szoftverekbe.
Egy másik területet érintő változásról is szeretnék
említést tenni. Ez pedig a központi orvosi ügye-
leti szolgálat. De ezen önkormányzati szinten
szeretnénk változtatni. Nagyon sok panasz van,
volt az éjszakai-hétvégi orvosi ügyeletre. Sajnos a
panaszok többsége csak az internet közösségi
oldalaira kerül fel, amelyeket emiatt nem tudunk
kivizsgálni. Nagyon sok embertől kértem, hogy ne
így tegyen panaszt, hanem írja le a konkrét prob-
lémát, a pontos időt és azt juttassa el a polgár-
mesteri hivatalba. Csak ebben az esetben tudjuk
korrekten kivizsgáltatni a problémákat. Három
olyan eset volt, amit kivizsgáltattunk. Megkaptuk
a szolgáltató válaszait, és azok elégtelensége
miatt a képviselő-testület nem fogadta el a szol-
gáltató éves beszámolóját. 
Tájékoztattam a szolgáltató képviselőjét, hogy
egy új közbeszerzési eljárást indítunk, és ameny-
nyiben az sikeres lesz, felmondjuk a meglévő
szerződésünket. Ez kb. fél évet vesz igénybe, de
reméljük, sikerül új szolgáltatót találnunk, és ezzel
az orvosi ügyelettel kapcsolatos problémák is
megszűnnek!

Fáki László polgármester

Erdészeti munkák 
a Dunasor mentén

A Pilisi Parkerdő Zrt. Ráckevei Erdészete 2015-
ben végezte el a Szigethalom 2/E erdőrészlet
tarvágását. Nevezett erdőrészlet a Dunasor
Szabadkai út és a XII. utca közötti szakasza
mentén helyezkedik el.
Az erdőrészlet véghasználatát a faállomány
javát adó nemesnyárak erőteljes pusztulása
indokolta. A tarvágás során az őshonos faegye-
dek visszahagyására törekedtünk. 
Ekkor az erdőfelújítást a korábbi faállományban
csak elegyfafajként előforduló akácok sarjazta-
tásával terveztük elvégezni.
Az elmúlt két esztendő alatt, sajnálatos módon,
az akácok sarjadzása nem volt kielégítő, illetve a
hagyásfaként meghagyott kőriseket erőteljesen
károsította a hazánkban 2008. óta egyre jobban
terjedő gombabetegség, a Chalara fraxinea.
Emiatt szükségessé vált az erdőrészlet mester-
séges felújításának előkészítése. Ennek kereté-
ben jelenleg zajlik a korábban visszahagyott
faegyedek kitermelése, amit tavasszal tuskózás,
a korábbi tuskósor elsimítása, majd a teljes terü-
let szántása fog követni.
Szántás után hazai nyár, akác, vadkörte, mezei
juhar és különféle erdei cserjefajok csemetéinek
ültetésével egy elegyes erdő létrehozására
törekszünk. 

Rittling István
erdészetvezető

Óvoda vizesblokk és
vízrendszer felújítása
Egy korábbi hivatalos bejárás során tapasztalt
hiányosságok következtében az áNTSZ felszólí-
totta önkormányzatunkat a Négyszínvirág
Óvoda Szabadkai utca 101–103. szám alatti,
Sárga tagóvodában található vizesblokk burko-
latainak javítására. A problémákat a gyermek-
mosdókban az elöregedett PVC-fal és padlóbur-
kolat jelentették. A kivitelezővel történt bejárá-
sát követően az a döntés született, hogy a
felületi munkálatokon kívül nemcsak külső
munkálatok szükségesek, hanem komplett
felújítás és javítás is. Mindez a csatorna, a
vízrendszer, a burkolatok, a szaniterek stb. javí-
tását és cseréjét jelentette. Ezért a rendelkezésre
álló pénzügyi forrás és idő alapján két teljes
helyiség rekonstrukciója, új víz- és szennyvíz-
elvezető rendszer készült el. Ezt követően az
utcafrontra bekötéskor a szennyvízhálózatra
visszacsapó szelepet is beépítettek, hogy a
szennyvíz visszajutását meggátolják. Az új ge -
rinc hálózatot úgy alakították ki, hogy a további
felújításokat már kisebb ráfordítással és üteme-
zetten lehet később kivitelezni, valamint ezzel a
régi gerinchálózatot is tehermentesítették.

Polgármesteri Hivatal

A változásokhoz alkalmazkodni kell
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Járdaépítési támogatás
Szigethalom Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a 23/2016. (XI.29.) számú rende-
letében úgy döntött, hogy a gyalogos közle-
kedési infrastruktúra fejlesztése érdekében
Szigethalom Város belterületén a magánsze-
mélyek kivitelezésében, közterületen és
közterületként használt területen megvaló-
suló járdaépítések és járdafelújítások során
felmerülő anyagköltség egy részét az önkor-
mányzat viseli.
Az önkormányzat a járdaépítéshez, illetve
felújításhoz kapcsolódó anyagköltségek
100%-át, de négyzetméterenként legfeljebb
2000Ft-ot támogat. Feltétel, hogy a járdaépítő
vagy felújító ingatlantulajdonos a kivitelezés
megkezdése előtt az önkormányzattal a
rendelet mellékletét képező megállapodást
aláírja, s így kötelezi magát, hogy a járdát az
önkormányzat által meghatározott műszaki
és szakmai előírásoknak megfelelően, legfel-
jebb a megállapodás aláírásától számított 3
hónapon belül megépíti vagy felújítja, és azt
a megépítést vagy felújítást követően 1 évig
kötelezően fenntartja, ezt követően térítés-
mentesen az önkormányzat tulajdonába és
használatába adja. 
Fontos továbbá kiemelni, hogy a rendelet
értelmében a kiépítendő, illetve felújítandó
járda minimális szélessége 1 m. Ennél széle-
sebb járda építhető, de a 1,5 m feletti részre
támogatás nem igényelhető.
A munkálatokkal kapcsolatban csak az anyag-
költség támogatható, a munkadíj és egyéb
járulékos költségek nem. Az anyagköltség is
csak abban az esetben támogatható, ha a járda
szerkezete a rendeletben (illetve a mellékletét
képező szerződéstervezetben) foglaltak szerint,
azaz 10 cm homokos kavics ágyazatra helye-
zett, min. 10 cm C12 beton (3,5q cement/1m3

beton) felhasználásával épül meg.
További előírás, hogy a tulajdonos felelőssége
a járda megfelelő gondozása, síkosságmen-
tesítése. általános előírás, hogy míg új járda
építéséhez az illetékes járási hivatal engedé-
lyének beszerzése szüksége, járdafelújításnál
csak az önkormányzatnak kell bejelenteni a
tervezett munkálatokat.
A támogatási kérelem a hivatal internetes
honlapjáról letölthető, illetve ügyfélszolgála-
tán beszerezhető.
A kérelmeket folyamatosan, de legkésőbb
minden év szeptember 30-ig lehet benyújtani.
További tájékoztatás Szigethalom Város
Polgármesteri Hivatalának telefonszámain
kérhető: 06-24/403-656 vagy a 657, 658, 659,
660, 661 végű számokon.

Polgármesteri hivatal

Pályázati adatlap ebtartók részére
2017.

veszettség elleni oltás-chip beültetés-ivartalanítási pályázat benyújtásához
(a megfelelőt kérjük aláhúzni)

1. Az eb tartásának helye: Szigethalom,____________________(utca, út)_____(házszám)

2. Az eb tulajdonosának neve: ______________________________________________
telefonszáma: ________________________________
e-mail címe: _________________________________

3. Az eb tartójának neve (aki az eb tartásáért, jólétéért felelős):
telefonszáma: _________________________________
e-mail címe:   _________________________________
A pályázatot az eb tulajdonosa- tartója- meghatalmazott nyújtja be. (a megfelelőt kérjük
aláhúzni)

4. Az eb fajtája:     _____________________________________
neme:       _____________________________________
hívóneve: _____________________________________

5. Az eb rendelkezik oltási könyvvel: igen - nem (a megfelelőt kérjük aláhúzni)

6. A pályázó - egyedülélő (egy háztartásban egy személy)
- egyedülálló (hajadon, elvált, nőtlen, özvegy)
- egy háztartásban élők közössége (több személy azonos címen)
(a megfelelőt kérjük aláhúzni)

7. Pályázat benyújtásának helye: Szigethalom Polgármesteri Hivatal, Szigethalom Kossuth L. u.10.
fsz. 22. szoba vagy az udvari épületben lévő közterület-felügyelői iroda (ügyfélfogadási
időben)

8. Az igazolást postai úton kérem - személyesen veszem át (a megfelelőt kérjük aláhúzni)

Kötelező mellékletek:
- jövedelem igazolások, nyugdíjszelvény bemutatása
- oltási könyv bemutatása, ha már van
- meghatalmazás csatolása, amennyiben megbízott jár el

A Szigethalom Város Önkormányzata kezelé-
sében levő zöldterületek karbantartása az idei
évben is ütemezetten zajlik. A feladat elvég-
zése azonban változik. Ennek első része, hogy
a zöldterületek karbantartásával kapcsolatos
feladatokat külső vállalkozó látja el, aki az
elvégzett feladatokért felel.
A folyamat a másik fontos része a www.zold-
halom.hu weboldalon elérhető információs
portál, melyen a lakosok jelezhetik gondjaikat.
Bejelentők például az illegálisan elhelyezett
hulladékok, s így, indokolt esetben, az önkor-

mányzat intézkedhet. Az oldalon megtalálha-
tók azok a fontos információk is, amelyek
segítenek eligazodni a vonatkozó jogszabály
előírások között (például a tulajdonosok köte-
lezettségei ingatlanukon belül és kívül). 
A honlap elindításának elsődleges célja, hogy
segítse a lakosok és az önkormányzat kommu-
nikációját, és így meggyorsítsa a megoldási
folyamatot. A későbbiekben a lakosság
igényei alapján szeretnénk továbbfejleszteni
az oldalt, ezért várjuk szíves észrevételeiket a
weboldalon biztosított felületen keresztül is.

Zöldterület-weboldal


