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ingyenes havilap

A hónap embere: 
Kristály Christopher

Különböző rendezvényeken figyeltem fel
egy égő szemű, mindig mosolygó fiúcs-

kára, aki versenyt futott vagy segített a
bonyolításban. Egyre többet beszélgettünk,
találkoztam édesanyjával, majd kis húgával is.
Nyitott szívű, őszinte embereknek ismertem
meg őket. Nem kellett sok idő, hogy barátok
legyünk, és megosszák velem kisebb-nagyobb
bajaikat, örömeiket egyaránt. Idő közben a
fiúcskából fiatalember lett, aki a kezdetektől
fogva nem felejtette el, hogy honnan jött, és
tudta, hogy mit szeretne elérni. Küzdött és ma
is megküzd minden eredményért. Nagy cél
vezérli életét: orvos szeretne lenni.  Amikor
nem sikerült az egyetemi felvételi, nem adta
fel, hanem a pálya közelében maradt, s
mentőtiszti képzésre kezdett járni, miközben
dolgozott.

(folytatás a  8. oldalon)

Változik a parkolási rend

Szigethalom Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a szigethalmi piac körüli

parkolási rendről szóló 29/2015.(X.27.) rende-
let módosításával a parkolási rend automa-
tizálásának kialakítása érdekében parkoló
órák telepítéséről döntött.
A parkolóórák elhelyezkedése:
1. Piac utcában, a Thököly Imre ke resz te ző -

désétől 25 méterre, bal oldalon, a kerítés
és a villanyoszlop között található.

2. Honvéd utcában a piac bejárata mellett,
bal oldalon.

3. Iskola utca 10 sz. ingatlan előtt.
4. Gábor Áron utcában a piac bejárata mel -

lett, jobb oldalon.
5. Jókai utca 4 sz. ingatlan előtt.
6. Jókai utcában, a Katona József és Jókai

utca kereszteződésétől 5 méterre.
A várakozásért (parkolásért) a rendelet értel-
mében csütörtökön és vasárnap 06-14 óra
között kell díjat fizetni, melynek összege
személygépjármű esetében 200Ft/óra, napi-
jegy 600 Ft/óra.

(folytatás a  6. oldalon)

Pedagógusnap alkalmából tisztelettel köszöntjük
a város minden pedagógusát, s kívánunk 

munkájukhoz sikert és kitartást!
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Fedezzük fel újra értékeinket!

Szigethalom legfőbb vonzereje a Kis-Duna-
ág és a Parkerdő. Ezek a természeti érté-
kek nemcsak az erre tévedő látogatóknak

kínálnak kikapcsolódási lehetőséget, hanem az
itt lakók számára is mindennap örömet szerez-
nek. Ezt felismerve az önkormányzat ebben a
ciklusban már sok olyan fejlesztést végzett és
szeretne még elvégezni, ami javítja majd ezen
a területen is a komfortérzetet. 
Első lépésként az önkormányzat ismét saját
kezelésébe vette a Duna-szigeten a tulajdoná-
ban lévő üdülőt, amely Fehér Gém üdülő
néven nyitotta meg ismét a kapuit. Az üdülő
területén 26 fő tud kényelmesen megszállni.
Igénybe lehet venni kajak és kenutárolást,
túrakenu és kerékpár-kölcsönzést is. A Fehér
Gém üdülőt családoknak, társaságoknak, isko-
lásoknak és óvodásoknak is ajánljuk, ott alvós
és napközis programok esetén is. Fontos szem-
pont, hogy csak olyan rendezvényt engedünk
a területen, ami nem zavarja az ott lakók
nyugalmát.
Második lépésként építettük meg a közösségi
stéget és a Duna-Party Pihenőt. A lakosokat
megkérdezve, sokan arra panaszkodtak, hogy
nem jutnak le a Dunához, mert a stégtulajdo-
nosok lezárják a stégeket. A stégtulajdonosok
pedig – sok esetben joggal – a stégek tönkre-
tételére panaszkodtak. Az önkormányzat ezért
döntött a meglévő horgászstégek eladásáról,
és egy nagy közösségi stég megépítéséről. A
stég lakossági funkciójából adódóan, a hasz-
nálati szabályai közé bekerült, hogy a stégen
horgászni tilos. Ezzel az oda telepedő haszná-
lók, a csónakokkal kikötők és a horgászok
közötti konfliktusokat szeretnénk megelőzni. 
A stég mellett alakítottuk ki a Duna-Party
Pihenőt. Ide helyeztünk el két konténert, egy
női és férfi WC-vel, egy női és férfi zuhanyzó-
val. Mindkét szolgáltatás pénzes, hogy
legalább az üzemeltetés költségei megtérülje-

nek. A WC-k 100 forintért, a zuhanyzók 200
forintért használhatók. A zuhanyzókat a sétá-
nyon és az erdőben futók számára alakítottuk
ki. Itt át lehet öltözni, és lehet tisztálkodni is.
A vizes konténer mellé telepítettünk egy
irodakonténert is, ahol kerékpárokat és nyugá-
gyakat lehet kölcsönözni. Sőt, aki szeretné, az
ugyanitt bérelhet majd kenut is. A Duna-Party
Pihenő minden évben május elsejével nyit
majd, és egészen szeptember végéig tart
nyitva. Idén a négynapos ünnep miatt április
28-án nyit, és minden hétvégén és ünnepnap
nyitva lesz. Június 16-tól pedig – az iskolai
szünetben (egész nyáron) – mindennap nyitva
lesz. Majd a nyári szünet végével szeptember
hónapban ismét hétvégére szűkül a nyitva
tartás a hó végéig, majd októbertől bezár. A
területen tavaly nyílt egy büfé szomjas vagy
éhes vendégek, sétálók részére. A büfé és a
pihenő délelőtt 10 órától este 21 óráig tart
nyitva. A nyári hónapok során a Városi Szabad-
időközpont szervezésében komoly- és könnyű -
zenei koncerteket rendezünk a területen. 
Szeretnénk bővíteni a hely kínálatát azzal is,
hogy akik a sétányon járnak, az erdőn keresz-
tül találják meg az összeköttetést a Vadas-
parkkal és az Emese Parkkal. Az odalátogatók
pedig a Duna-parton is sétáljanak egyet,
keressék fel a Dunasoron található vendéglő-
ket és fagyizókat. Mivel így is sok problémát
okoznak az autók, az erdészettel együttmű-
ködve idén nyáron is szeretnénk kinyitni a
Karám közelében fekvő betonos területet
parkolónak.
Nagy szerencséje Szigethalomnak, hogy a
Dunával párhuzamosan, a parton, a Fiumei
utcától Tökölig, sőt Tökölön tovább is végig
lehet sétálni. A sétány egy része kiépített, de
már felújításra szorul, nagyobb része kiépítet-
len vagy egy része az ott lakók által használt.
2016-ban a városi bál bevételét ennek a

sétánynak a megújítására gyűjtöttük. És miért
nem történt még semmi? – kérdezik sokan,
jogosan. Természetesen a pénz megvan, de a
több tízmillióra rúgó teljes költség összegyűj-
tése még folyamatban van. Remélem legké-
sőbb a jövő évben elkezdhetjük a beruházást
a Fiumei és az V. utca között! 
Tudjuk, rengeteg tennivalónk van még, hogy
minél komfortosabb és használhatóbb legyen
a terület, de úgy gondolom, hogy az eddigi
fejlesztések megvalósításával jó irányba indul-
tunk el.

Fáki László
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Elfogadták az idei közbeszerzési tervet

Az első napirendi pontban a Szigetszentmiklósi
Rendőrkapitányság Tököli Rendőrőrs 2017. évi
beszámolójáról döntött a testület, melyet egyhan-
gúan, 9 igen szavazattal fogadtak el.
Másodikként a Szigethalmi Polgárőr Egyesület 2017.
évi beszámolóját fogadták el, szintén ellenszavazat
nélkül.
Ezt követően a képviselők azt a döntést hozták, hogy
az egészségügyi alapellátás közfeladat keretében
működő központi orvosi ügyeletet ellátó Morrow
Medical zrt. 2017. évi beszámolóját – hivatkozva a
2017. november 15. napján kelt megszüntető okiratra
– 7 igen és 2 tartózkodó szavazattal tudomásul veszik.
Az egyházak is beszámoltak ezen a testületi ülésen,
egyúttal döntés született a 2018. évben nyújtandó
támogatásokról is:

• Római Katolikus Egyházközség 400 000Ft
• Református Egyházközség 400 000Ft
• Görög Katolikus Egyházközség 400 000Ft

Az egyházak a támogatást intézményeik fejlesztésére,
terveztetésre, felújításra, új intézmények létrehozá-
sára, valamint fenntartásra használhatják fel. 
A képviselők döntöttek az önkormányzat 2017. évi
belső ellenőrzéséről szóló beszámolójáról, majd ezt
követően intézményi beszámolók elfogadására került
sor (Nebuló Közétkeztetési Intézmény, Városi Szabad-
időközpont, Hegedűs Géza Városi Könyvtár). A
könyvtár esetén két határozatot kellett hozniuk, mivel
a könyvtár kétféle beszámolót nyújtott be: egyet az
önkormányzatnak, egyet a Pest Megyei Könyvtárnak. 
A kilencedik napirendi pontban a képviselő-testület
megalkotta az 5/2018.(III.29.) számú rendeletét a
közművelődés helyi szabályozásáról.
A továbbiakban egyhangúan jóváhagyták a Nobilis
Humán Szolgáltató szakmai programját, valamint
rendeletet alkotottak a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti ellátásokról (6/2018 (III.29.)
számú rendelet).
A Nobilis Humán Szolgáltató Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat ellenőrzéséhez kapcsolódóan két
határozatot is hoztak a képviselők. Egyrészt az
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadták a Nobi-
lis Humán Szolgáltató Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat ellenőrzéséről és a hiányosságok megszün-
tetéséről készült tájékoztatót. Másrészt a képviselő-
testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Pest
Megyei Kormányhivatalnak a fenntartói kötelezett-
ségek teljesítéséről részletes tájékoztatót készítsen.
A fentiekről 8 igen és 1 nem szavazattal döntöttek.
Ezután a 7/2018. (III.29.) számú képviselő-testületi
rendelet megalkotása következett, amely az étkez-
tetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjairól szóló
5/2016. (IV.26) önkormányzati rendelet módosításá-
ról szól (9 igen szavazattal).
A tizennegyedik napirendi pontban módosították az
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (I.31.) rendeletét, így megalkották a 8/2018.
(III.29.) rendeletet.

A tizenötödik napirendi pontban a testület 9 igen
szavazattal úgy döntött, hogy az Állami Számvevő-
szék „Önkormányzatok integritás- és belső kontroll-
rendszere” c. ellenőrzés jelentésére készült intézke-
dési tervét elfogadja.
Ezt követően egy önkormányzati tulajdonban lévő
telek eladásáról határoztak. Ez az ingatlan (hrsz.:
3892/2) elég elhanyagolt állapotban található a
Dunasoron. A képviselők egyhangúan, 9 igen szava-
zattal döntöttek arról, hogy 1 644 000 forint áron
értékesítik az ingatlant a Metalfin Atta-Cső Kft.
részére.
A következő előterjesztés a Szigethalmi Posta
melletti 572/6. hrsz.-ú ingatlan adásvételéről szólt,
amelyet Kunzer Károly 1/1 tulajdonostól, az érték-
becslésben meghatározott 18 000 000 forintos áron
vásárol meg az önkormányzat. Az ehhez szükséges
forrást a 2018. évi költségvetés általános tartaléka
terhére biztosítja. 
A tizennyolcadik napirendi pontban a képviselő-
testület a Szigethalom, Rákóczi Ferenc út 147. szám
alatti volt katonai laktanya bérbeadásáról döntött.
Ezt követően határozat született arról, hogy a 2018.
gazdasági évre szóló közbeszerzési tervet elfogadja,
és alábbi projektek közbeszerzését indítja el: 

- Nebuló Közétkeztetési Intézmény konyhatech-
nológiai felújítása

- Szigethalom Egészségház felújítása
- Szigethalom város közvilágításának korszerűsí-

tése
- Gázszolgáltatás szabadpiaci áron beszerzése

Döntés született még a „Nemzeti ovi-Sport Prog-
ram” című pályázat benyújtásáról, valamint a
magánszemélyek kivitelezésében közterületen
megvalósuló járdaépítés illetve -felújítás támogatá-
sáról. 
A testület a huszonkettedik napirendi pontban a
Kis-Duna Mente Turisztikai Egyesületbe történő
belépésről határozott.
Az utolsó napirendi pont az önkormányzat tulaj-
donában lévő lakások és nem lakás céljára szol-
gáló helyiségek bérleti szerződéséről szólt. A
testület egyhangúan úgy döntött, hogy a szolgá-
lati lakást 2018. évre bérbe adja Kerti Károly
részére, aki a Szigethalmi Szent István Általános
Iskola pedagógusa.
Az interpellációknál Hölgye Attila képviselő
elmondta, hogy a Rejtő köz lakóitól kapott egy leve-
let útfelújítás érdekében, melyet továbbított polgár-
mester úrnak. A levél árajánlatot is tartalmaz. Fáki
László válaszában elmondta, hogy az eljárás nem
olyan egyszerű, mivel ugyan a Rejtő köz önkor-
mányzati tulajdonú, ám a Rejtő Jenő utca magánút,
ezért vizsgálni kell a kérdés megoldását. 
(Fáki László azóta levelet írt az út tulajdonosá-
nak, amelyben kérte, hogy a terület tulajdonjogát
adja át a lakóknak vagy az önkormányzatnak. –
a szerk.)

Továbbá Nagy Viktor képviselő is felszólalt, a közte-
rület-felügyelet állapotáról érdeklődött. A válaszban
elhangzott, hogy Galambos zoltán május 1-től már
nem dolgozik az önkormányzatnál, de időközben az
önkormányzat felvett egy főt, így a három státusz-
ból csak egy betöltetlen. 
(A rendeletek Szigethalom Város honlapján, vala-
mint a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban megte-
kinthetők.)
A soron következő pénzügyi és fejlesztési
bizottság ülésének időpontja: 

május 15-e 18 óra
A soron következő humánpolitikai és népjóléti
bizottság ülésének időpontja:

május 17-e 18 óra
A soron következő képviselő-testületi ülés
időpontja: 

május 22-e 18 óra.

Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Szigethalmi
Polgármesteri Hivatal díszterem.
Az üléseket élőben nézheti, illetve a későbbi-
ekben is megtekintheti a honlapon.

Egyházak támogatásáról, intézményi beszámolók elfogadásáról, valamint
ingatlanvásárlásról és eladásról is döntött Szigethalom Város Képviselő-

testület március 27-i ülésén. A képviselők összesen 24 napirendi pontról
tárgyaltak. 

Pályázat nyári 
Erzsébet-táborokra

Szigethalom Város Önkormányzat intézménye,
a Nobilis Humánszolgáltató Családsegítő és

Gyermekjóléti Szolgálata pályázatot nyújtott
be az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyerme-
kekért Alapítványhoz nyári napközis tábor
támogatására. Amennyiben a pályázat sikeres
lesz, a nyári iskolai gyermekfelügyeletet is a
tábor keretein belül fogjuk megoldani. Az Erzsé-
bet táborokat a Vadasparknál álló Ifjúsági tábor-
ban rendezzük meg. A résztvevők számára tartal-
mas programokat szervezünk, és minden héten
egynapos kirándulásra is lesz lehetőség. A tábor
napközis, ezért hétköznaponként 8-16 óráig tart
majd. Ezen időszak alatt a gyerekek napi négy-
szeri étkezést kapnak. A táborokat az egész nyári
szünetre tervezzük, június 18. és augusztus 31.
között (11 hét). A táborok maximálisan 54 főt
tudnak majd hetente fogadni. Az esetlegesen
visszamondott helyekre bárki jelentkezhet, túlje-
lentkezés esetén pedig várólistát készítünk.
Természetesen először a várólistáról töltjük fel a
létszámot, másodsorban az ezután jelentkezőket
soroljuk be, a jelentkezésük sorrendjében.
Jelentkezéseket a polgármesteri hivatal titkár-
ságán személyesen vagy a  titkarsag@szigetha-
lom.hu email címen fogadunk.
Várjuk továbbá szakképzett pedagógusok,
pedagógiai asszisztensek vagy gyereket
szerető felnőttek, egyetemisták jelentkezé-
sét a gyermekek felügyeletéhez. A feltételek-
ről érdeklődni a polgármesteri hivatal titkársá-
gán személyesen vagy a titkarsag@szigetha-
lom.hu email címen lehet. 

Polgármesteri Hivatal
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E-hulladék akció

Elmaradt díjak befizetésének rendje 

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő zrt. a
hulladékszállítási közszolgáltatási díj -

hátralékok beszedése és kezelése érdekében
közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek
eredményeként 2018. április 9. napjától a
Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot
[Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding zrt.
(1117 Budapest, Budafoki út 107-109), konzor-
cium tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkány,
Kállói út 2. A. ép)] a díjhátralékok beszedé-
sével összefüggő egyes feladatok ellátásá-
val bízta meg.
Az NHKV Zrt. személyes ügyfélszolgálatát
bővítette, lehetőséget teremtve ezáltal az

ingatlanhasználók számára az őket személyesen
felkereső díjbeszedőknél a hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatás igénybevételével kapcso-
latos változások (pl. ingatlanhasználó adatainak
változása) bejelentésére is. A díjbeszedők
emellett felvilágosítást adnak a további
ügyintézéssel kapcsolatos teendőkről is. A
személyes felkeresés során bejelentett adatvál-
tozások további feldolgozását az NHKV zrt. a
szerződéses partnerek és a közszolgáltatók
bevonásával biztosítja.
A személyes ügyfélszolgálati feladatot és díjbe-
szedést végző munkatársak minden esetben
fényképes igazolvánnyal igazolják kilétü-
ket, a személyes felkeresés során az NHKV Zrt.

által előállított, a kiegyenlítetlen számlával
mindenben megegyező „Beszedési érte-
sítő” alapján jogosultak készpénzben, a
számla teljes összegének átvételére –
részteljesítésre ez alkalommal nincs mód!
A díjbeszedő a készpénz átvételét a Beszedési
értesítőn aláírásával igazolja, amelyet az ingat-
lanhasználó részére ad át.
Amennyiben a személyes felkeresés alkalmával
a díjbeszedő nem találja a megadott címen az
ingatlanhasználót, úgy értesíti az újabb látoga-
tás időpontjáról, amelynek során ismét lehető-
ség nyílik a díjfizetésre.

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő zrt.

Szelektív szemét
gyűjtése

Tisztelt szigethalmi lakosok! Ezúton
szeretnénk tájékoztatni önöket, hogy
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 7-11.; 21. hét, május 22-25.;
23. hét, június 4-8.
Május 21. (hétfő) munkaszüneti nap, így a
hétfőn esedékes területekről a hulladék
elszállítása 2018. május 19-én (szombat)
történik.
Szelektíven gyűjtött papírhulladék elszál-
lítása:
20. hét, május 14 - 18.; 24. hét, június 11-15.
Zöldhulladék begyűjtése: május 25-én,
pénteken 14-17 óra között, a Rákóczi u. 147.
sz. alatt található Egyesített Népjóléti Intéz-
ménynél (egykori laktanya területén) kihe-
lyezett konténerekben vagy hulladékgyűjtő
célgépekben díjmentesen elhelyezhető. A
szolgáltatás igénybevételére csak sziget-
halmi lakosok jogosultak, ezért lakcímkár-
tyáját kérni fogják.

Polgármesteri Hivatal

ARoLFIM Szövetkezet és Szigethalom Város
Önkormányzata szervezésében elektro-
mos és elektronikai hulladék berendezés

(e-hulladék) gyűjtést szervez, amely során ingye-
nesen leadhatja összegyűlt e-hulladékát.
Ideje: 2018. május hó 19. nap (szombat)
08:00-12:00-ig.
Helyszín: Szigethalom, Szabadkai u. 64.
szám alatti üzlet mögötti parkolóban.
Szigethalom, Kolozsvári út 14. szám alatti
óvoda parkoló jobb oldalán kijelölt terület. 
Mi az e-hulladék gyűjtési akció célja?
Gyűjtés szervezői elkötelezett hívei a környezet
védelmének, ezért szeretnék elérni, hogy Sziget-
halmon szélesedjen az újrahasznosítható hulla-
dékok begyűjtésének köre. Az e-hulladék külön-
leges gyűjtést és kezelést igényel – azaz nem
gyűjthető a háztartási vegyes hulladékkal. Sajnos
az e-hulladék a sok újrahasznosítható másod-
nyersanyag mellett számos mérgező anyagot –
nehézfémet (ólom, kadmium, higany, króm) is
tartalmazhat, amelyek a környezet számára nagy
veszélyt jelenthetnek. Az e-hulladék másodnyers-
anyagokat is rejt, amelynek jelentős része újra-
hasznosítható. Ennek ellenére nagy részük ma
mégis hulladéklerakókba, erdőszélekre, illegális
lerakókba vagy illetéktelen kezekbe kerül.
Cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb
mértékben hasznosuljon, illetve a benne talál-
ható környezetre, emberre veszélyt jelentő
mérgező anyagok ellenőrzött körülmények
között kerüljenek ki környezetünkből.
Védjük együtt környezetünket! Kérjük, vegyen
részt felhívásunkban!
Gyűjtés során leadható elektronikai beren-
dezések, a teljesség igénye nélkül,
„minden, ami valaha árammal, elemmel
akkumulátorral működött” kivétel a
képcsöves berendezések (TV)

Azok számára, akik nem tudják megoldani a
szállítást, de szeretnének megszabadulni
nagyméretű, nagytömegű e-hulladékuktól,
térítésmentesen igénybe vehető a „Házhoz
me gyünk érte akció” szolgáltatása. Ennek
keretében a Rolfim Szövetkezet, mint szer-
vező vállalja az összekészített eszközök
elszállítását Szigethalom területén, amennyi-
ben legalább 100 kg e-hulladék gyűlt össze.
Ez a mennyiség kb. 3-4 db nagyméretű
műszaki tárgy (pl.: hűtő, mosógép).
Az elszállítandó eszközöket, kérjük, ne helyez-
zék ki őrizetlenül az ingatlanukon kívülre, így
elkerülhető a berendezések fosztogatása,
illetve a környezet szennyezése!
Ugyanígy várjuk az intézmények (iskolák,
szociális, egészségügyi, oktatási és egyéb,
gazdasági intézmények stb.) bejelentését
is, s igény szerint a környezetvédelmi
előírásoknak megfelelően igazolást állí-
tunk ki az átvételről. 
Az igények bejelentését a Rolfim Szövetkezet
a 06-1-269-02-34-es telefonszámon várja 2018.
október 10-ig, munkanapokon 08-tól 12 óráig.
A bejelentésben telefonos elérhetőséget is
kérünk megadni, a begyűjtő járat tervezését
követően szükségessé válhat az elszállítás
időpontjának pontosítása céljából!
A Rolfim Szövetkezet lehetőséget biztosít,
hogy egész évben a 2310 Szigetszentmik-
lós-Gyártelep ÁTI-Sziget Ipari Park alatti
telephelyén használt, illetve hulladékká vált
elektromos és elektronikai berendezéseket
térítésmentesen átvesz H-P-ig 8-13 óra
között. 
Elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan
érdeklődni szintén a 06-1269-0234-es telefon-
számon lehet!
Együttműködő munkájukat köszönjük!



52018. 5. szám

Szigethalmi Híradó
ÖNKoRMÁNyzAT

Pályázati felhívás
ebtartók részére 

Szigethalom Város Önkormányzata a
felelős állattartói magatartás

erősítése és támogatása céljából
idén is pályázatot hirdet ebtartók,
ebtulajdonosok részére saját vagy
tartásukban lévő kutya chippel
(transzponderrel) megjelölése, ve -
szettség elleni oltása, oltási könyvvel
ellátása, eb ivartalanítása céljából.
A részletes pályázati kiírás és adatlap
megjelent a Szigethalmi Híradó 2018.
áprilisi számában, elérhető a Sziget-
halmi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgá-
latán, továbbá letölthető a www. sziget-
halom.hu honlapon, a Lakosság – Hivatali
közlemények – Pályázatok menüpont
alatt. A pályázattal kapcsolatban érdek-
lődni lehet a Polgármesteri Hivatal 3.
számú irodájában, és az alábbi telefon-
számokon: 06/24-403-658/ 137 vagy 141
mellékeken.

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Ismét bolondoztunk a Duna parti játszótéren

Nagyszerű kezdeményezést indított el
tavaly Niederkirchnerné Faragó Tímea
kezdeményezésére Suhai-Réfi Tímea

képviselő asszony, amikor a Dun-parti játszótér
felújítására jótékonysági rendezvényt szerve-
zett. A siker nem maradt el: az összegyűlt
adományból – az önkormányzat kiegészítésével
– több új játékot sikerült beszerezni és ősszel
(egy nagylelkű felajánlás nyomán) még füvesí-
teni is tudtunk.
Tekintettel a sikerre, április 15-én, nagyszerű
időben megismételtük a jótékony bolondozást,
melyhez nagyon sok támogató is csatlakozott.
Ki pénzzel, ki tombolatárggyal, ki élelmiszerrel
járult hozzá a sikerhez. Mint mindig, a munka

dandárja most is az önkéntesekre – közöttük
több képviselőre – hárult. Sátrat állítottunk,
csomagoltunk, csillámtetováltunk, zsíros kenye-
ret kentünk, limonádét készítettünk, kézműves-
kedtünk, ügyességi játékokat bonyolítottunk,
hogy a gyerekeknek a játékon kívül más dolga
ne legyen.
Senkit nem szeretnék kifelejteni a felsorolásból,
ezért mindenkinek itt és így köszönjük meg
a segítséget és a munkát, mely nem volt
hiábavaló, hiszen közel százharmincezer forint
jött össze az adományokból.
A nap végén a búcsú a szokásos: jövőre, vele-
tek, ugyanitt.

dr. Schuller Gáborné
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Változik a parkolási rend 
(folytatás az 1. oldalról)
Autóbusz, vontató, tehergépkocsi, mezőgazda-
sági vontató, lassú jármű és pótkocsi 1200Ft/óra,
napijegy 3600Ft. Kedvezményes parkolási díj
ellenében várakozhat a piacon árusító keres-
kedő személygépjárművel 600Ft/nap összegért,
tehergépjárművel 300Ft/óra összegért. (Parko-
lóbérletek is vásárolhatók ügyfélfogadási
időben a közterület-felügyeletnél.)
Továbbra is biztosított az ingyenes parkolási
lehetőség a Sport utca 4. sz. alatt lévő gyakorló
focipálya területén, piaci napokon 06-14 óra
között. 
Az új rendszerű parkolás bevezetése, az átállás
a lakosság számára a bevezetés időszakában

zökkenőkkel járhat, amiért szíves megértésüket
kérjük. Jelenleg folyamatban van az új rendszer
működése során jelentkező problémák kiküszö-
bölése. A parkolóautomatákon hamarosan rész-
letes tájékoztatót fogunk elhelyezni annak érde-
kében, hogy a még szükséges többletinformá-
ciók megjelenjenek. 
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a parkolás
parkolójegy megváltása mellett jogszerű. A
jegyet vagy a mentességet igazoló dokumentu-
mokat a gépkocsiban a szélvédő mögött jól
látható helyen helyezzék el. A parkolójegy
megváltását, érvényességét a parkolóellenőrök
ellenőrzik. A bevezetés időszakát követő egy
hónapban figyelmeztetéseket helyeznek el, míg

2018. május 13. vasárnaptól a parkolási díj
megfizetésének elmulasztása esetén pótdíjat
számítanak fel.
Köszönjük a lakosság együttműködését és
megértését. A működéssel kapcsolatos műszaki
problémákat, az automaták meghibásodását a
06-70-704-4030 ügyeleti telefonszámon jelez-
hetik.
A működés javítását szolgáló javaslataikat a
titkarsag@szigethalom.hu email címen fogadjuk.
Informálódni a  honlapon vagy a +36-24-403-
657/119, vagy 212-es melléken a közterület-
felügyelőknél is lehet.

Polgármesteri Hivatal

Egy márciusi szombat

Hideg, borongós reggelre ébredtünk
március 24-én, de nem egy unalmas nap -
nak ígérkezett.

A Duna-szigeten a lakók ismételten összegyűl-
tek, hogy az évek óta elkezdett szigettakarítás
hagyományát folytassák. A kis közösség, 18-20
ember kitakarította a sziget bejáratát, össze-
szedte a sok szemetet, s virágot ültetett a
tartóba. Kicsik és nagyok szorgos munkája
meghozta a gyümölcsét, nagyon szép lett a
környék. Ilyen példamutató összefogással
szebbé tehetjük városunkat. 
10 órától a Hegedűs Géza Városi könyvtárban
a Rózsa Goblein kör gyönyörű kiállításának
megnyitóján vehettünk részt. A csodálatos kézi-
munkák megtekintése közben rájöttem, hogy
rohanó világunkban mennyire nincs időnk leülni
kicsit, kézimunkázni, közben kikapcsolódni, és
az alkotás örömében elmélyedni, esetleg a
közös munka közben beszélgetni.
Annyira jó, hogy vannak ilyen kis közösségek,
ahol szeretetteljes légkörben készülnek a cso -
dálatos kézimunkák.

Délután pedig időutazáson keresztül a középkor
világába csöppenhettünk az Emese Parkban,
ahol a Fegyverzajos télkergetés című rendez-
vény keretében tavaszváró mulatságon,
máglyagyújtás közben elűztük a telet. Közép-

kori kézi ágyúk sorozatlövései után a tűz körül
táncra hívták a vendégeket.
Köszönöm a szervezőknek ezt az élményekkel
teli szép napot.

Suhai-Réfi Tímea 6 vk. képviselő
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Előzzük meg a szabadtéri tüzeket!

Aszabadtéri tüzek jellemzően az év két
időszakában jelentenek komoly veszélyt
az emberekre és a környezetre: tavasszal

és a nyári szárazságok idején. 
A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyeb-
ben, ha tisztában vagyunk a biztonságos
szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alap-
vető szabályaival:
- belterületen a kerti zöldhulladék elége-

tése alapvetően tilos az ország területén,
de helyi önkormányzat rendeletben enge-
délyezheti azt bizonyos keretek között
(meghatározott hónap, nap és időpont);
amennyiben nincs ilyen rendelete az önkor-
mányzatnak, abban az esetben nem szabad
avart és kerti hulladékot égetni;

- az egyéb hulladékok égetése tilos, és a veszé-
lyes égéstermékek miatt mérgezést, valamint
környezetkárosítást okozhat;

- külterületen csak előzetes engedély alap-
ján végezhető irányított égetés, mely
engedélyt Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség
adja ki az égetést kezdeményező ügyfél írás-
beli kérelmére. Az engedélyt legalább 10
nappal a tervezett égetés előtt írásban kell
megkérni 3000Ft illeték megfizetése mellett,
a kérelmen meg kell jelölni a tervezett égetés

helyszínét, napját és időpontját, valamint lehe-
tőség van egy pótnap megjelölésére is, ha
valamilyen okból a tervezett napon nem való-
sul meg az égetés.

- a jogszabályokban foglaltak megszegése
esetén akár súlyos pénzbírság is kiszabható
(külterületen a tűzvédelmi hatóság engedélye
nélkül végzett irányított égetés esetén min.
50000Ft a bírság; szabadtéri égetés során az
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre és az
irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi
előírások be nem tartása esetén min. 20000Ft
a bírság; belterületen, nem az önkormány-
zat által meghatározott időpontban
történő égetés esetén min. 10000Ft a
bírság; de a kiszabott bírság összege akár
1 000 000Ft is lehet).

Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográ-
csozás:
A saját tulajdonú ingatlanon található nyílt
lángú kerti tűzhely vagy grillsütő használata
nem tiltott az önkormányzat által szabadtéri
égetésre meghatározott időpontokon túl sem
az általános égetési szabályok betartásával.
Ezek röviden a következők:
· a szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagy-

juk felügyelet nélkül;

• a tűz környezetében ne legyen más éghető
anyag, amin az továbbterjedhet;

• gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására
alkalmas anyag, eszköz készenlétben tartá-
sára, pl. víz, homok;

• soha ne rakjunk egyszerre túl sok éghető
anyagot a tűzre, és csak akkora tüzet gyújt-
sunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk
alatt tudunk tartani;

• a tevékenység befejezését követően a tüzet
gondosan el kell oltani, meg kell győződni
arról, hogy elaludt;

• baj esetén, vagy ha tüzet észlelünk a szabad-
ban, hívjuk a 105-ös, vagy a 112-es segélyhívó
számot!

Az esetleges kellemetlenségek elkerülése
érdekében kérjük, a tervezett égetés előtt
tájékozódjanak Érd Katasztrófavédelmi
Kirendeltségnél (2030 Érd, Fehérvári út
79/a.; tel.: (36-23) 524-570; e-mail: erd.kk@
katved.gov.hu) vagy a helyi önkormány-
zatnál.
A fenti rendszabályok betartásával tovább
csökkenthetjük a természetben és anyagi
javainkban évenként több millió forintos
károkat okozó szabadtéri tüzesetek
számát!

Támogatás járdaépítéshez, -felújításhoz
Szigethalom Város Képviselő-testülete a 23/2016.

(XI.29.) számú rendeletében úgy döntött, hogy
a gyalogos közlekedési infrastruktúra fejlesztése
érdekében Szigethalom Város belterületén a
magánszemélyek kivitelezésében közterületen és
közterületként használt területen megvalósuló
járdaépítések és járdafelújítások során felmerülő
anyagköltség egy részét az önkormányzat viselje.
Az önkormányzat a járdaépítéshez-, illetve felújí-
táshoz az előzetesen felmért járdaszakasz 1,5 m
szélességű területére számolva 2000Ft-ot támo-
gat négyzetméterenként.

- kiépítendő, illetve felújítandó járda minimális
szélessége: 1,50 m (szélesebb járda építhető,
de az 1,50 m feletti járdarészhez önkormány-
zati támogatás nem adható).

- A kiépítendő pályaszerkezet anyaga nincs
meghatározva, a vonatkozó szabályoknak
és előírásoknak megfelelően bármilyen
anyagból (beton, térkő, stb.) elkészíthető.

Az anyagköltség megtérítésére akkor kerülhet
sor, ha a polgármesteri hivatal munkatársa az
elkészült járdaszakaszt felmérte, és a kivitelezést
a támogatási szerződésben foglaltaknak megfe-
lelőnek találta, teljesítésigazolás kiállításával azt
elfogadja, továbbá a járda a műszaki leírásnak és
szakmai előírásoknak megfelelő minőségben, és
a Helyi Építési Szabályzatnak, valamint az oTÉK-
nak (253/1997.(XII. 29.) Korm. rendeletnek)
megfelel.

Az önkormányzati költségviselés feltétele, hogy
a járdaépítő-, vagy felújító ingatlantulajdonos a
kivitelezés megkezdése előtt az önkormányzattal
a vonatkozó rendelet mellékletét képező megál-
lapodást aláírja. Ezen megállapodásban kötele-
zettséget vállal arra, hogy a járdát a polgármes-
teri hivatal által meghatározott műszaki és szak-
mai előírásoknak megfelelően legfeljebb a
megállapodás aláírásától számított 3 hónapon
belül megépíti vagy felújítja, és azt a megépítést
vagy felújítást követően 1 évig kötelezően fenn-
tartja, ezt követően térítésmentesen az önkor-
mányzat tulajdonába és használatába adja. 
Nem kaphat lakossági járdaépítésre-, illetve felújí-
tásra támogatást, aki

a) a kérelemben szereplő ingatlanra a kérelem
benyújtását megelőző 2 évben lakossági
járdaépítésre vagy felújításra támogatást
kapott,

b) lakossági járdaépítésre-, illetve felújításra
kapott támogatást nem az előírásoknak
használta fel, vagy nem a megadott műszaki
előírásoknak megfelelően járt el.

A támogatási kérelem a hivatal internetes
honlapjáról letölthető, illetve ügyfélszolgálatán
beszerezhető. 
A kérelmet folyamatosan, de legkésőbb minden
év szeptember 30-ig lehet benyújtani. 
További tájékoztatás: Polgármesteri Hivatal
06-24/403-658/132 mellék.

Szigethalom online

Nézze velünk a szigethalmi eseményeket
online!

Szigethalom Város hivatalos Facebook oldalán
és a youtube-on elindítottuk a digitális Sziget-
halmi Híradót. Január óta készítünk a város,
civilszervezetek és az intézmények eseménye-
iről, feladatairól rövid tájékoztató videókat.
Ezekkel is szeretnénk elősegíteni a szigethal-
miak tájékoztatását. 
A videók elérhetők a youtube-on a Szi gethalmi
Videótár csatornán és a  oldalon.

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!
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A hónap embere:
Kristály Christofer

(folytatás az 1. oldalról)
Nehéz anyagi körülmé-
nyeik enyhítése és
majdani egyetemi költ-
ségek fedezése érdeké-
ben minden munkát
elvállalt. Az apa nélküli
családban hamar rásza-
kadt a férfiszerep, és
Christopher ezzel is

hibátlanul birkózott meg. Édesanyja féltő, de
támogató szeretete állandóan ott van vele. Mint
ahogy ott vannak mellette mindazok, aki eddig
is és ezután is segítik céljai megvalósulását.
Christopher példaként állhat minden fiatal előtt:
mindegy hova születtél, ha elég elszánt és
kitartó vagy, akkor bármit elérhetsz.
Így vall életéről:
„Az ezredforduló előtt öt évvel születtem Buda-
pesten. Az általános iskolát Édesanyám szülő-
falujában kezdtem meg, zalakomárban. Ez a
nagyközség, mint egy 3000 lelket számlál, és a
hivatalos adatok szerint 13,87% cigány szárma-
zású lakosa van. /2011-es népszámlálás/ Hivata-
los formában nem létezik olyan, hogy „cigány
osztály”, mégis az adott osztályokban feltűnően
nem stimmelt a százalékos eloszlás. Mikor

elkezdtem az iskolát, akkor Édesanyám számára
nyilvánvalóvá vált, hogy nem érzem jól magam
az ottani közösségben, és többet szeretnék. Így
alakult, hogy a Szigethalmi Szent István Általá-
nos Iskolában kezdtem meg az első osztály
második tanítási félévét.
Az általános iskola során tanulmányaim mellett
rengeteg energiámat a sportra és a külön foglal-
kozásokra fordítottam. Rengeteg segítséget és
iránymutatást kaptam tanáraimtól. Megalapoz-
ták bennem azt a tudásvágyat és tenni akarást,
amit szeretek magaménak tudni. Nyolcadik
osztály végére a tanáraim, egyben példaképeim
munkája és az én tenni akarásom sok ered-
ményt hozott: az iskola az év tanulójaként
búcsúzott tőlem, Szigethalom városa az év
sportolója, a Szigethalmi TE pedig Fézler Balázs
emlékdíjban részesített, és ami a legfontosabb,
hogy felvettek a Nagy László Általános Iskola és
Gimnázium biológia tagozatos osztályába. Miért
is volt ez nekem annyira fontos? Addigra konk-
rét célom volt, hogy orvos szeretnék lenni. A
gimnáziumot az alaptantárgyak mellett emelt
szintű biológia és emelt szintű kémia ötös érett-
ségivel zártam.
A felvételi során mégsem vettek fel az
orvosképzésbe. B tervként kezdtem meg a

tanulmányaimat a Semmelweis Egyetem
Egészségtudományi Karának Mentőtiszt
szakán. Másfél évig tanultam ott, már túl
voltam a második sikertelen felvételi eljáráson,
de éreztem, hogy nem találtam meg a helyem,
és többet akarok. Külön tanári segítséggel
készültem fel újra, és futottam neki a harmadik
felvételinek. 2016 nyarán megkaptam a
lehetőséget arra, amit mindig is akartam
csinálni. Ráléphettem arra az útra, ahol
reményeim szerint ki tudok majd teljesedni és
segíthetek másokon. Jelenleg másodéves
medicus vagyok a Pécsi Tudományegyetem
Általános orvostudományi Karán.
Nagyon sok segítséget kaptam, hogy idáig
eljussak, és még nem értem el céljaimat. Igyek-
szem én is minél többet segíteni. Így az iskola
mellett immáron 2 éve önkénteskedem.
Tanodákban, gyermekotthonokban tanítok vagy
épp pályaorientációs foglalkozásokat tartok
hátrányos helyzetű/halmozottan hátrányos
helyzetű és/vagy roma/cigány fiataloknak.
Igyekszem nekik élő példaként szolgálni, hogy
igenis, abból a környezetből is meg lehet
csinálni, és meg is kell!”

dr. Schuller Gáborné
alpolgármester

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő 
Elérhetőségei: Janzsó zsuzsanna, kapcsolat-
tartó. Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós,
Kossuth Lajos utca 10. Telefon: 06/70 376-5956,
e-mail: bona.zoltan@parlament.hu, janzso.
zsuzsanna@fidesz.hu, www.bonazoltan.hu
Fáki László polgármester
14. (hétfő) 14-18 óra között, előzetes bejelent-
kezés alapján.
Bejelentkezni a 24-403-656, 101 vagy 134
mellék, vagy  lehet.
Helyszíne: polgármesteri hivatal
Dr. Schuller Gáborné (Összefogás Szigetha-
lomért Egyesület) 1. választókerület képvi-
selője
Telefon: 06/70-459-1664
E-mail: dr.schuller.gaborne@szigethalom.hu   
14-én (hétfő) 13-15 óra között.
Helyszíne: polgármesteri hivatal, fsz. 25. szoba
Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 2. választókerület képvi-
selője
Telefon: 06/70-334-8916
E-mail: fabula.janosne@szigethalom.hu
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.

Hölgye Attila (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 3. választókerület képviselője
Telefon: 06/70-315-3524
E-mail: holgyea@gmail.com
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.
Blum Zoltán (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 4. választókerület képviselője
Telefon: +36/30-688-1384
E-mail: blum.zoltan@szigethalom.hu
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.
Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 5. választókerület képvi-
selője
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
Egyesület) 6. választókerület képviselője
Telefon: +36/70-984-8827 
E-mail: suhai.refi.timea@szigethalom.hu
28-án (hétfő) 18-19 óra között.
Helyszíne: Szép ABC presszója

Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP) 7. választó-
kerület képviselője
Telefon: 06/30-952-3346
E-mail: molnars@pr.hu
Fogadó óra: a lakossági igények gyors és hala-
déktalan orvoslásának elősegítése érdekében
előzetes e-mailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.
Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 8. választókerület képviselője
Telefon: 06/30-934-0480
Fogadó óra: előzetes telefonon történő idő -
pont-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 egyezte-
tett időpontban a 06-70/360-7024-es telefon-
számon. 
Helyszín: 2315 Szigethalom, Szabadkai utca 239.

Májusi fogadóórák
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Szigethalom tizenkét évtizede 5. rész
A háborús évtized

1938. március 5-én a Horthy kormányzat
bejelentette, hogy 1 milliárd pengőt fordít
az elkövetkező öt esztendőben a hadse-

reg fejlesztésére, ez volt az úgynevezett
„Győri program”. Egy héttel később Hitler
csapatai bevonultak Ausztriába, a világ pedig
száguldott a második világégés irányába. Az
ország alig heverte ki a Trianon, majd a
gazdasági válság okozta sokkot, de máris
újabb erőpróba felé sodorta a történelem.
Horthy-liget lakói egyelőre még nem sokat
éreztek a világ színpadán lejátszódó nagy
drámákból. Az első jel a vészterhes idők köze-
ledtére az egyre több bevonultatott katona
volt. 1938. augusztus 22-étől Magyarország
immáron nemzetközi engedélyt kapott a fegy-
verkezésre, mert Csehszlovákia szövetségest
látott Németország ellen az elszigeteltségből
kitörni vágyó, viharvert országunkban. A
németek azonban jól keverték a kártyát a
közép-európai kisállamok között, s elkezdő-
dött a térség újrafelosztása. A bécsi döntések
időszakában egyre több helyi lakos vett részt
a Felvidék, Kárpátalja és Észak-Erdély vissza-
csatolásában katonaként. Közben itthon
megmozdult az állam és a magántőke is,
amely a háborús viszonyokat kihasználva szer-
ződést kötött Németországgal katonai repülő-
gépek gyártására. A szigetszentmiklósi önkor-
mányzat 1941 elején megegyezett a Weiss
Manfréd Művekkel és a Pesti Magyar Kereske-
delmi Bankkal, hogy a Horthy-ligetre néző
területét átengedi egy repülőgépgyár létesíté-
sének céljára. Közben a Balkánon háborúba
torkollott a feszült helyzet, amibe Magyaror-
szág is belesodródott. A helyi fiatalok közül
ismét többen vonultak el a magyar hadsereg-
gel a Délvidékre, aminek a megszállása közben
már komoly harcokban vettek részt. Mind-
eközben a Horthy-ligetet északról övező terü-
leten lázasan folyt a tereprendezés, 1941.
június 21-én pedig bejegyezték a területen a
Duna Repülőgépgyár Rt. gyárkomplexumát.
Ekkorra épült fel a Szigetszentmiklós-Gyárte-
lepi HÉV megálló is. A cégbejegyzést követő
egy héttel már hadban álltunk a Szovjetunió-
val. Magyarország belépett a második világ-
háborúba. Mire a tinta megszáradt a papíro-
kon, már végzetük felé masíroztak a magyar
katonák a nagy orosz pusztában.
Még azon a nyáron megkezdődött a tököli
gyári repülőtér létesítése is. A gyár és a
repülőtér területén gombamód emelkedtek
ki az épületek, köztük három gáz- és repesz-
biztos bunker, amelyeknek 1000 kg tömegű
robbanóbombát is állnia kellett. A gyár léte-

sítése felpezsdítette Horthy-liget addig
viszonylag nyugodt életét. Azon felül, hogy
munkát adott a helyieknek, egyre többen
érkeztek a településre, eleinte ideiglenes,
majd egyre többen letelepedési szándékkal.
Növekedett az iskolában tanuló gyerekek
száma, ami 1942-ben Vohányi Géza igazga-
tása alatt az iskola teljes önállósulásához
vezetett. A mindenhonnan érkező munkások
azonban a közbiztonságot is befolyásolták.
1942. szeptember 23-án a tököli testületi
közgyűlésnek már annak ügyében kellett
döntenie, hogy két fizetett éjszakai őrt alkal-
maz „most, hogy Horthy-liget közvetlen
szomszédságában a Dunai Repülőgépgyár
felépült”, mivel „az ország minden részéről
ide gyűlt munkások között mind gyakrabban
fordul elő a rendzavarás, vagyonrongálás és
hasonló bűncselekmények”. A két éjjeliőr
fizetése 70 pengő volt havonta. A gyár
közben elkezdte a termelést, így 1942.
december 21-én elkészült az első Messer -
schmitt 210 Ca-1 típusú gép. 1943 márciusá-
ban felállították az első repülőszázadot a
tököli repülőtéren Budapest és a gyáróriás
légterének védelmében. Horthy-liget felett
innentől kezdve a honi légierő gépei köröz-
tek. 1944. március 19-én Magyarországot
megszállta a német hadsereg. A háború
eddigi fájdalmai hirtelen kézzelfogható
borzalmakká alakultak át. A katonai veszte-
ségek már 1942 őszétől erősödtek. Megkez-
dődött a zsidók deportálása, valamint töme-
ges letartóztatások indultak meg. A gyárban
munkaszolgálatosok dolgoztak, amelynek
pokoli történeteit Fóthy János: Horthyliget –
A magyar ördögsziget című műve világítja
meg az utókor számára. Végül 1944. április
3-án megszólaltak a légoltalmi szirénák is. A
levegőt megtöltötte a légcsavarok félelmet
keltő zúgása. Horthy-liget lakói rémülten
próbáltak menedéket keresni a hevenyészett
óvóhelyeiken. A Csepel-sziget felett négy
csoportban 269 db B-24 Liberator típusú
amerikai repülőgép jelent meg, és 573 tonna
bombát dobtak le a Duna Repülőgépgyárra.
A település a gyár közelsége miatt rengeteg
találatot kapott. Az éjszakát nappallá változ-
tatták az épületek lángjai. Óriási volt az
anyagi kár, rengeteg a civil áldozat. A
bombázások a következő hónapokban még
többször megismétlődtek. Sokan ennek
hatására a közeli településekre menekültek.
Augusztus végére a lakóépületek egyhar-
mada találatot kapott. A település önállósu-
lásának záloga, az iskola is súlyos károkat

szenvedett. Románia kiugrása után a harcok
már az ország területén folytak. A lakossá-
got romeltakarításra, majd a budapesti
védelmi vonal építésére rendelték. A nyilas
hatalomátvétel borzalmai után két héttel a
szovjet haderő is megérkezett Budapest alá.
1944. november 4-ére a Vörös Hadsereg erői
mindenütt elérték a Ráckevei-Dunaág
balpartját. Egész novemberben heves
tűzpárbaj zajlott a folyó két oldalán farkas-
szemet néző erők között. Taksony és Sziget-
szentmiklós között a szovjetek többször
megpróbáltak hídfőállást létesíteni, aminek
tüzérségi előkészítése a településen is több
találatot okozott. A német és magyar csapa-
tok Horthy-liget Kis-Dunára néző oldalában
ásták be magukat. 1944. november 22-én
azonban a Vörös Hadsereg erői megindítot-
ták a támadásukat a sziget ellen. Erre a
védelmet ellátó csapatok három ponton
elkezdték kiüríteni a területet. A harccal csak
a visszavonulásukat fedezték, a főerők a
Nagy-Duna túloldalán rendezkedtek be a
csepeli védelmi vonalon. A Szigetcsépnél
hajnalban áttörő szovjet csapatok több
irányban nyomultak előre, amelynek egyik
szárnya Horthy-liget felé kanyarodott.
Délután 4 óra tájban a német csapatok
elhagyták a települést. Kétórányi félelmetes
csend ült Horthy-ligetre. A lakosság az
óvóhelyeken várta a sorsa beteljesülését.
Este hat óra tájban heves tüzérségi tüzet
követően a szovjet erők előbb Szigetcsép
irányából, majd Tököl felől is megérkeztek a
telepre. Este 8 óra után a szovjet erők
tovább nyomultak Csepel irányába. A telepü-
lés szenvedései azonban még nem értek
véget. A Duna túlpartjáról állandó tüzérségi
támadás alatt állt Horthy-liget is, ezért
decemberben a lakosság nagy részét a
Duna-Tisza közi falvakba telepítették. Buda-
pest bekerítése után a tököli repülőtéren
szovjet gépek telepedtek meg, az iskola
romos épületében pedig szovjet katonákat
szállásoltak el. A háború borzalmai csak
nagyon lassan értek véget. A szinte teljesen
elpusztult település csak hónapokkal később
kezdett új életet. Ekkor már a település neve
komoly problémát jelentett, nem is csoda,
hogy az 1945 utáni iratokban egyre többször
bukkant fel újból a Szilágyitelep elnevezés. 
1948-ra nagyjából sikerült rendezni a legé-
getőbb problémákat. Ekkor még igazán nem
sejtette senki, hogy a félévszázados telepü-
lés hamarosan az önállóság útjára léphet.

Takács Róbert
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PÁRToK – KERTKULTúRA

A komposztálásról, mindenkinek 1. rész
A nagyi még tudta

Hajdan a nagymama kertjének félreeső zugá-
ban titokzatos „képződmény” díszelgett: a
szemétdomb, vagy ha úgy tetszik, trágyadomb.
Nem volt ez más, mint egy egyszerű természe-
tes komposztérlelő: itt gyűltek a kertből kikerülő
növényi maradványok, konyhai hulladékok. A
tövében kapirgáltak a tyúkok, a tetejéről pedig
Kukori köszöntötte a felkelő napot. Évezredes
megfigyelésen alapult az a tapasztalat, hogy a
természetes eredetű maradványok a földdel
érintkezve lassan maguk is termőtalajjá válnak.
A szerves hulladék nem szemét
A komposzt tulajdonképpen „mesterséges”
humusz. Sötétbarna színű, erdei talajra emlé-
keztető szagú, a növények számára nélkülözhe-
tetlen tápanyagokat tartalmazó, földszerű
anyag. A komposztálás pedig nem más, mint
„irányított humuszgyártás”. Hangsúlyozandó,
hogy mind a mesterséges, mind pedig a gyártás
szó itt csupán jelképesen értendő, hiszen magát
a szervesanyag-feldolgozást a természet gond-
jaira bízzuk. A mi dolgunk csupán az, hogy
minél kedvezőbb feltételeket biztosítsunk a
különböző egysejtű élőlényeknek, gombáknak,
majd a folyamat végén a férgeknek, giliszták-
nak, amelyek ezt meghálálva, nagy „szakérte-
lemmel” végzik el a feladatukat.
Rossz hír a kertészeknek
Búcsút inthetünk a virágüzleteknek, kertésze-
teknek, ahol eddig a virágföldet, vagy a kerti
virágaink, örökzöldjeink, pázsitunk számára
szükséges tápanyagokat beszereztük: az otthon
előállított érett komposzt talajjavításon kívül
termőtalajként akár közvetlenül palántázásra,
kerti és szobanövényeinkhez virágföldként
használható. Balkon- és cserepes növényeink,
illetve a veteményes kertünk számára érett

komposztból, kerti földből és homokból készít-
hetünk földkeveréket.
Műtrágya vagy komposzt
A huszadik században olyannyira elterjedt
műtrágyával kezelt talajoknak fokozatosan
leromlott a termőképessége: nem csoda, hiszen
vészesen csökkent a szervesanyag tartalmuk.
Ezért az ilyen föld lassan olyanná vált, mint a
beton. Ráadásul mindazok a tápanyagok,
amelyeket a növények gyökerei nem tudtak
rövid idő alatt felvenni, a lehulló csapadékkal
bemosódtak a talaj mélyebb rétegeibe és a
felszíni vizekbe. A komposztálás során kelet-
kező humuszanyagokban viszont a tápanyagok
kötött formában vannak, amelyeket a növények
folyamatosan tudnak felvenni.
Egészségesebb, szebb dísz- és haszonnö-
vények
Ezen kívül a komposztnak még számtalan
előnyös tulajdonsága van. Ezek közül néhány:
- javul a talaj szerkezete, ami segíti annak leve-

gőzését,
- sötét színe elősegíti a talaj gyorsabb felmele-

gedését (tavasszal meggyorsítja a csírázást),
- a komposztnak jelentős a vízraktározó képes-

sége (szárazságtűrés),
- fokozódik a növények ellenálló képessége a

kórokozókkal, kártevőkkel szemben,
- a nehezen oldódó ásványi tápanyagok, mikro-

elemek (pl. réz, mangán, cink, stb.) a növények
által felvehetővé válnak,

- a talajban esetleg előforduló méreganyagokat
felületén megköti.

Van-e káros vagy kellemetlen mellékhatása
a komposztálásnak?
Ha a szabályokat betartjuk, a komposztáláskor
semmilyen, az egészségre vagy a környezetre

káros anyag nem keletkezik. A folyamat nem jár
bűzzel, károsítók, kórokozók megjelenésével!
Nemcsak kertben, lakótelepen is lehet!
Nyugat-Európában már jól működő módszer a
közösségi komposztálás, ahol a házak közötti
közterületből lekerített „telepen” folyik a tevé-
kenység.
Kerti vagy üzemi komposztálás
A kerti és a lakóközösségi komposztálási
formák hangsúlyozottan nem jelentenek
semmilyen többletterhelést a környezetre,
szemben a komposztálótelepeken folytatott
ipari méretű komposztgyártással. Itt már nem
csupán jelképesen beszélünk gyártásról, hiszen
ebben az esetben költséges begyűjtőrendsze-
reket kell kiépíteni és fenntartani. Különböző,
inkább hosszabb, mint rövidebb szállítási útvo-
nalakon kerül a „biohulladék” a komposztáló
telepekre, ahol drága és környezetszennyező
gépeket kell üzemeltetni, a kész komposzt
minősége is rendszerint elmarad a kerti
komposztálásnál elérhetőtől. A kertekben kelet-
kező komposzt a keletkezés helyén kerül
felhasználásra, míg az üzemekben előállított
végtermék hasznosításához újabb műveletekre:
szállításra, esetleg csomagolásra van szükség.
Ráadásul, mivel a kiindulási anyagok üzemi
mértékben teljes körűen nem ellenőrizhetőek,
a komposztálótelepen előállított komposzt
megbízhatatlan minőségű.
A zsebünkre is megy
Van még egy, a helyi komposztálás mellett szóló
fontos érv: a hulladékgazdálkodási törvény és
az országos Hulladékgazdálkodási Terv szerint
fokozatosan a minimálisra kell csökkentenünk
a háztartási hulladékba kerülő szervesanyagok
mennyiségét. Ha nem vállaljuk, hogy saját
kertünkben komposztáljunk, könnyen lehet,
hogy a közeljövőben a szemétdíj mellé megkap-
juk majd a biohulladék-elszállítási díjról szóló
számlát is.

Csepeli kertbarátok kiadványa alapján

Mi az, amivel szinte mindennap találkozunk, amit azután a legnagyobb
mennyiségben hányunk a szemétre? Nos, ezek az úgynevezett szervesanya-
gok. A háztartási hulladéknak ez az elsősorban növényi eredetű összete-

vője hétről-hétre akár a hulladékgyűjtő edényünk 30-40%-át is elfoglalhatja.

Meghívó
Nemzeti Összetartozás napi megemlékezésre

Szigethalom Város Önkormányzata
és a

Kereszténydemokrata Néppárt 
Szigethalmi Szervezete

Tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a
Trianoni Békediktátum 98. évfordulóján

rendezendő megemlékezésre.
Időpont: 2018. június 4. hétfő 17:30

Helyszín: Szigethalom, Dísz tér

Köszönet
Tisztelt választópolgárok! Ezúton fejezem ki

köszönetemet mindazoknak, akik szavaza-
tukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen kiemel-
kedő részvétel mellett kerülhetett sor az
országgyűlési választásokra. Külön köszönöm
azok támogatását, akik szavazatukkal rám és
a Fidesz-KDNP listára voksoltak.
Biztosíthatom önöket, hogy egy olyan függet-
len, gazdaságilag erős és biztonságos Magyar-

országért fogok dolgozni, amely a jövőt évez-
redes kultúránkra, valamint a magyar emberek
és családok erejére alapozza. Térségünkben
pedig továbbra is a folyamatos fejlődésért
fogok munkálkodni, különösen a közlekedés és
a nevelési-oktatási intézmények kapacitásbő-
vítése terén.

Bóna zoltán
országgyűlési képviselő
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Amit a kullancscsípésről tudni érdemes

Akullancscsípés nagy ijedséget okoz,
pedig a riadalom elkerülhető, ha ismerik
a kórokozókat. Hazánkban elsősorban az

1-4 mm nagyságú, lapos, tojásdad alakú, vérrel
teleszívott állapotban babszem nagyságúra
megduzzadó, sárgásbarna színű, közönséges
kullancs (Ixodes ricinus) fordul elő. Fűszálakon,
bokrokon, legfeljebb 1,5 méter magasságban, a
lábaikon lévő karmok és tapadókorongok segít-
ségével megkapaszkodva, lógva várja a táplál-
kozási alkalmat. A vért adó gazdára hang- és
szaginger hatására ejti rá magát. Az emberre
kapaszkodott kullancs a ruhán vagy a bőrön
továbbmászik, és csak néhány óra múlva kezd
vért szívni.
A vérszívás után a bőrről magától csak 3-8 nap
múlva esik le.
A kullancs csípése többnyire teljesen fájdalmat-
lan, így észrevétlen marad, mivel a szúrcsato-
mába fecskendezett nyálnak érzéstelenítő
hatása van. Ha a kullancs fertőzött, a nyálmiri-
gyéből a megbetegedést előidéző kórokozók
csak a beszúrást követő 4-6 óra múlva kerülnek
az emberbe.
Általános szabály, hogy a kullancsot minél előbb
el kell távolítani, s kivételénél soha nem hasz-
nálható kenőcs, alkohol, krém, olaj, zsír, kölni
vagy más, a kullancsot károsító anyag.
A kullancs eltávolítására szolgáló legjobb
módszer az, amellyel nem nyomódik meg a
kullancs lágy potroha, nem károsodik a kullancs,
így nem préselődhet az esetleges fertőzött
gyomortartalom a nyílt sebbe és élve eltávolít-
ható.
Eltávolítása nem orvosi feladat, technikája
könnyen megtanulható. A kullancs a bőrből a
két körmünk (nagyujj és mutatóujj köröm)
közé fogva, gyengén csavaró mozdulatok-
kal óvatosan kihúzható, de kullancskiszedő
csipesz vagy a gyógyszertárakban kapható
Japiller-féle kullancs kiemelő segítségével az
eltávolítás könnyebb lehet.
Fontos, hogy a kullancsot a kemény feji részé-
nél, a bőrfelszín közvetlen közelében vagy az
alatt kell megfogni, így elkerülhető, hogy a
kullancs lágy potroha összenyomódjon. A rögzí-
tett, megfogott kullancsot egyszer körbe kell
forgatni (bármerre!), a szúrcsatornát így ki lehet
tágítani, ezután az eddig bőrhöz szervült kullan-
csot ezután már egyetlen mozdulattal ki lehet
húzni. Sikertelenség esetén, félelem nélkül, a
műveletsor megismételhető. A sikeres kullancs -
eltávolítás után és másnap a csípés helyét
fertőtleníteni kell (pl: Betadin oldattal). A
kullancs gyufalánggal elégetve megsemmi-
síthető.
Ha eltávolításkor a kullancs „feje”, szájszerve
beszakad, akkor sincs baj. Két héten belül,

idegentestként (mint egy szálka) kilökődik. (Ez
már kullancs által terjesztett fertőző kóro-
kozót nem tartalmaz.) Ellenben, ha tűvel és
egyéb eszközzel történik a darabkák kiszedege-
tése, közben menthetetlenül befertőződhet a
csípés helye, amelynek különböző súlyosságú
bőrgyulladás lehet a következménye. A tetanusz
elleni védőoltást, mivel, hogy nyílt sebzés kelet-
kezett kullancscsípéskor, a szabályok szerint
adni kell (de kullancs által terjesztett tetanuszt
még senki sem látott).
Az eltávolított kullancs helye lehet teljesen
békés, reakciómentes. Ha a kullancs hosszabb
ideig volt a bőrben, lencsényi halványpiros göb
látható. A kullancs nyálára érzékeny személyek-
ben 2-3 cm-es élénkpiros, viszkető folt jelentke-
zik, amely a következő 2-3 nap alatt magától
elhalványodik.
Fontos teendő kullancseltávolítás után, hogy a
csípés feltételezhető helyét, idejét fel kell
jegyezni, s az esetlegesen időközben orvos

által elrendelt antibiotikum nevét és adagját is.
Legalább 4-6 hétig figyelni kell a csípés
helyét, és ha bármilyen, mással nem magya-
rázható panasz lép fel, ami egy hétnél tovább
tart vagy visszatér, akkor orvoshoz kell fordulni.
orvoshoz kell fordulni kullancscsípés után:
- minden terhes nőnek, mert a magzatra

nézve a fel nem ismert Lyme-fertőzés kocká-
zatos lehet. 

- Ha a csípés helyén látható lencsényi pír vagy
csomó 2-3 nap alatt nem tűnik el, növeke-
désnek indul, vagy tartósan megmarad,
már érdemes megvizsgáltatni. 

- Ha vándorló borpír jelentkezik, amely álta-
lában néhány nap lappangási idő után a
csípés helyén keletkezik. A bőrelváltozás
mindig kis kerek folt formájában kezdődik,
majd a széli részekre terjedve, középen halvá-
nyulva, gyűrűt formál. A bőrjelenséget enyhe
helyi fájdalom, égő érzés, ritkán viszketés
kísérheti.

- Amennyiben a csípést követő két héten belül
magas láz, szédülés, fejfájás, izomfájdalom,
nyirokmirigy duzzanat mutatkozik.

- Arcidegbénulás, perifériás ideggyulladás vagy
zsibbadás lép fed.

- A fülcimpa vagy az emlőbimbó megduzzad,
lilás-piros lesz, de nem fáj, és a duzzanat egy
hétnél tovább tart.

- Szívritmuszavar jelentkezik.
- Egyoldalú, vándorló nagyízületi gyulladás,

izomfájdalom, végtagfájdalom vagy komoly
fáradékonyság lép fel.

Nem mindenki betegszik meg, akit kullancs
csípett meg, mert ezer kullancsból csak egy
fertőzött vírussal, körülbelül száz baktériummal.
Vagyis csak minden ezredik csípés okozhat víru-
sos (Kullancs-encephalitis azaz agyhártya gyul-
ladást), de minden tizedik bakteriális (pl: Lyme-
kór, Tularemia) fertőzést.
A „biztos ami biztos” elven (házipatikából)
alkalmazott, felesleges antibiotikum elfedi a
betegségre utaló tüneteket.
A kullancsok hozzátartoznak a környezetünk-
höz. Kiirtásukra tett minden kísérlet sokkal
nagyobb környezeti kárral járna, mint megta-
nulni a védekezést, amellyel az általuk terjesz-
tett betegségek elkerülhetők.
Megelőzés:
- A kullancscsípés megelőzésére a legjobb

módszer a bozótos területek kerülése.
- Ha csak lehet, kirándulni, kertészkedni hosszú

nadrágban menjen mindenki, a nadrágot a
zokni alá, a trikót a nadrágba tűrje. Hosszú
hajúak fogják össze a hajukat

- Különféle szagos termékek fogyasztása nem
véd meg a kullancscsípéstől (pl: fokhagyma,
Polybé)

- Rovarriasztó szerekkel (pl: Szuku, Protect-
B, Johnson Off) kezelt bőrterülettől távol
tartják magukat a kullancsok. Az aeroso-
los kivitelűvel a ruházat is kezelhető. 3-4
óráig hatásos, utána ismételni kell hasz-
nálatát.

- Szabadban való tartózkodás után alapo-
san nézze át a bőrfelületét!

- A kullancs encephalitis, azaz agyhártyagyulla-
dás leghatékonyabb megelőzési módja az
aktív védőoltás-sorozat, amely háromoltá-
sos alapimmunizálásból áll. Az oltást ajánlott
hideg évszakban elkezdeni. A hosszantartó
védettség biztosítása érdekében három
évente emlékeztető oltás szükséges. Szabály-
szerűen oltott felnőtt esetében gyakorlatilag
nem fordul elő kullancs encephalitis (első
oltás, utána 1, majd 12 hónap múlva, azután 3
évente). Kullancscsípés után közvetlenül nem
szabad az oltássorozatot megkezdeni

Felhasznált irodalom:
www.antsz.hu, www.kullancs.hu, www.geog-
ranhic.hu, www.fez.bme.hu



12 2018. 5. szám

Szigethalmi Híradó
PRoGRAMoK



132018. 5. szám

Szigethalmi Híradó
ÓVoDA – ISKoLA

Szülői fórum az iskolaérettségről

A szülők a legnagyobb segítséget természete-
sen az óvodapedagógusoktól kapják, akik az
óvodai csoportban évről-évre figyelemmel kísé-
rik a kisgyermekek fejlődését, és jóval objektí-
vebben tudják megítélni a gyerekek azon
képességeit, melyek az iskolai élethez feltétlenül
szükségesek.
Minden tanköteles korú gyermek az óvodai
nevelési év kezdetén szűrővizsgálaton vesz
részt, melynek tartalma központilag meghatá-
rozott. Erről a komplex vizsgálatról próbáltam
a szülőknek tájékoztatást adni. Ezek a vizsgála-
tok kétszemélyesek, a szakember és a gyermek
van jelen. A következő területeket próbáljuk
feltérképezni: általános tájékozódás, amelybe
beletartozik, hogy a gyermek időben tud-e tájé-
kozódni, ismeri-e az évszakokat, napokat,
napszakokat, a közvetlen környezetében
hogyan tájékozódik, mer-e verbálisan megnyil-
vánulni idegen előtt. 
Figyeljük a gyermek szókincsét, összefüggő beszé-
dét, hogy grammatikailag helyes-e a mondatalko-
tása. Nézzük a finommotorikát a rajzolásnál, az
esetleges bal-jobb tévesztéseket, a dyslexiára utaló
tüneteket, a vizuális és verbális emlékezetet, a
számolási készséget, a ritmusérzéket. Ezen kívül

még több speciális nyelvi területeket is vizsgálunk,
melyek arra hivatottak, hogy a nyelvi rendszer
minden szintjére betekintést kapjunk. Természe-
tesen a beszédhibákat is szűrjük.
októberben a fejlesztésre szoruló gyermekeket
csoportokba osztjuk, és megkezdődik a logopé-
diai foglalkozás, illetve szükség szerint gyógy-
pedagógiai vagy grafomotoros fejlesztést
kapnak a gyerekek. A fejlesztésekre azért van
szükség, hogy az iskola megkezdésekor a gyer-
mekek a beszédhangokat tisztán ejtsék, és
finommotorikájuk felkészüljön a ceruzafogásra,
ami feltétlenül szükséges az olvasás és az írás
megkezdéséhez.
Az iskolába beíratás optimális esetben az óvoda-
pedagógus és a szülő azonos véleményén alapul,
ha mindketten úgy látják, hogy a gyermek érett
az iskolára. Van olyan, hogy valamilyen szempont-
ból kétség merül fel, akár éretlenség, szorongás
vagy bizonyos területek további fejlesztése miatt,
akkor szintén közösen megállapodik a szülő és az
óvodapedagógus arról, hogy még egy évet az
óvodában töltsön a gyermek.
Bizonyos esetekben szakértői vizsgálat szüksé-
ges, amikor egy bizottság dönt arról, hogy
mehet-e iskolába a kicsi, de itt is fontos az

óvodapedagógusok és a szakemberek vélemé-
nye, hiszen ők napi szinten látják a gyermeket,
és nyomon tudják követni a fejlődés ütemét,
míg a szakértők csak egy vizsgálat alapján állí-
tanak ki diagnózist.
Ezen a fórumon a szülők, akik nagy döntés
meghozatala előtt álltak, bátran kérdeztek, és
a jelen lévő óvodapedagógusokkal és egy
leendő első osztályos tanító nénivel válaszol-
tunk a feltett kérdésekre.
Abban mindenki egyetértett, hogy az egyik
legfontosabb a tanító néni kiválasztása a
kölcsönös szimpátia alapján. Az első évek arról
szólnak, hogy a gyerekek megszeressék az isko-
lát, a tanulást, és a későbbiekben erre lehet
majd alapozni. Én úgy gondolom, hogy az
óvodapedagógusok szakértelme, és egy jó
tanító néni megtalálása garancia arra, hogy
kisgyermekeinkből boldog iskolás gyerekek
váljanak.
Végezetül köszönöm Tasnádi Tünde óvodave-
zetőnek és Csurcsiáné Török Ilona intézmény-
vezetőnek, hogy lelkes szervezésükkel lehető-
séget teremtettek a szülőknek, hogy megismer-
jék az iskolaérettség feltételeit, és kérdéseikkel
elmélyítsük együttműködésünket a gyermekeik
fejlődéséért. 
Mindenkinek sikeres felkészülést kívánok az
iskolához!

Firnigel Andrea
logopédus-gyógypedagógus

Abeiratkozások közeledtével egyre több szülőben merül fel a kérdés: való-
ban iskolaérett a gyermekem? Egy, a szigethalmi Kék tagóvodában tartott
nyilvános fórumon nemrég szakemberek mondták el, milyen módszerek,

eszközök segítségével adható válasz erre a fontos dilemmára. 

Beiratkozás az
óvodába

Kedves szülők! Értesítjük önöket, hogy a
Szigethalom Négyszínvirág Óvodába

jelentkezni 2018. május 7-11-ig (hétfőtől-
péntekig), naponta 8-17 óráig lehet a
Narancssárga Óvodában (Szigethalom,
Rákóczi F. u. 145.)
Minden leendő óvodást itt kell beíratni,
bármelyik szigethalmi tagóvodába veszik fel!
Kérjük, hogy a beíratásra hozzák magukkal 

• a gyermek születési anyakönyvi 
kivonatát, 

• a gyermek, valamint az édesanyja
lakcímkártyáját, 

• a gyermek TAJ kártyáját.
Tájékoztatom önöket, hogy a köznevelési
törvény értelmében minden gyermeknek
óvodába kell járnia, aki augusztus 31-ig betölti
a 3. életévét.

Tasnádi Tünde
intézményvezető

Osztálykirándulás a Miniringen
ANemzeti Fejlesz-

tési Minisztérium
és a Hungaroring
közös pályázatot írt
ki közlekedésbizton-
sági témájú alkotó
munkára. A csábító
nyeremény (ingyenes
osztálykirándulás a
H u n g a r o r i n g r e )
remek motiváció volt
a gyerekek számára.
Miután elkészítettük
a pályázat írásos dokumentációját, szülői
segítséggel egy rövid képanyagot töltöttünk
fel, melyre szavazni lehetett az interneten.
Nagy örömünkre megnyertük a kirándulás
lehetőségét, mely április 13-án megvalósult. A
gyerekeimnek életre szóló élményt és egy új,
felelősségteljesebb közlekedésszemléletet
adtak a tanpálya pedagógusai. A helyszín
varázsa mellett olyan élményeket kaptak diák-
jaim, melyeket jó szívvel mesélnek majd évek

múlva is, és boldogan mutogatják a számtalan
fotót. Tartalmas és remek napot tölthettünk el,
melyet hálásan köszönünk a pályázat kiíróinak
és a megvalósításban résztvevő minden elhi-
vatott pedagógusnak és vezetéstechnikai
oktatónak. 
A Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola
5. c osztálya nevében: 

Czita Gáborné 
osztályfőnök
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Névadó Napok a Széchenyiben

Az idei tanévben is megszerveztük a már
hagyományos névadó heti programjain-
kat.

Március 19-én a 6.c osztályos tanulók előadá-
sában névadónkra, gróf Széchenyi Istvánra
emlékeztünk. Minden évben méltón tisztel-
günk az emlékének.
Szintén március 19-én rendeztük meg körzeti
versenyeinket: a 4. évfolyamos Koktél és az
5-6. évfolyamos Komplex tanulmányi- és
környezetvédelmi versenyeket. Idén 17 csapat
versengett a legjobb helyezésekért. A vetélkedőn
a tantárgyi feladatokon túl játékos, ügyességi és
környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokkal
készültünk. A gyerekek lelkesen dolgoztak, örül-
tek egy-egy jó megoldásnak. A zöld Háló Egye-
sület évek óta támogatja a programot, idén is sok
ajándékot kaptunk a versenyzők és kísérőik
részére. Ezúton is köszönjük Regényi Tibornénak,
az egyesület elnökének. Alsó tagozatos csapa-
tunk (Szabó Amina 4.a, Szűcs Emese 4.a, Fazekas
Milán 4.b) és felső tagozatos csapatunk (Fényes
Viktória 5.a, Pruzsina Kata 5.a, Kökény Alexandra
6.a, Lukács Enikő 6.a) is eredményesen szerepelt
a versenyen.
Március 20-án rendeztük meg a körzeti
Széchenyi matematika versenyt az 1. és 2.
évfolyamos tanulók részére. A megmérettetésre

62 kisdiák érkezett a környező iskolákból. A
versenyen érdekes logikai és számfeladatokat
oldottak meg, amelyek mesébe ágyazott
formában szerepeltek. 
Március 21-én projektnap formájában
dolgoztuk fel alsó tagozaton a víz élettani
fontosságát, felhasználását, védelmét, felső
tagozaton az internet veszélyeit. Külső előadó
segítségével, játékosan, interaktívan jutottak a
gyerekek sok-sok információhoz a témák
kapcsán. Eredményes nap volt, sokat tanultunk,
jól éreztük magunkat.
Március 22-én és 23-án rendeztük meg az
alsó és felső tagozatos Széchenyi Gálamű-
sort, mely minden évben a névadó napi prog-
ramok csúcspontja. Idén minden osztály énekes,
táncos produkcióval, tréfás jelenettel készült.
Mindkét napon sikeres, látványos előadásokat
láthattunk. A szereplő diákok örömmel fogad-
ták az elismerő tapsot és dicséretet. A program
keretében adtuk át az „Akire névadónk is
büszke lenne” díjakat iskolánk legkiválóbb
tanulóinak. Alsó tagozaton Miklós Tímea 4.b
osztályos tanuló, felső tagozaton Csősz
Márton 8.a osztályos tanuló, Csősz Zoltán
8.a osztályos tanuló és Szigecsán Bettina
8.b osztályos tanuló nyerték el ezt a kitün-
tetést. Eredményeikkel méltán öregbítették

iskolánk jó hírnevét, büszkék vagyunk rájuk. 
A gála teljes bevételéből iskolánk további szépí-
tése valósulhat meg. Köszönjük mindenkinek,
aki ehhez hozzájárult!
Március 29-én, a diákönkormányzati nap
keretében rendeztük meg az alsó tagozatos
tanulóknak a Nyuszi bulit, ahol 8 állomás
versenyfeladataiban mutathatták meg ügyessé-
güket a tanulók. Mindenki jól érezte magát,
élvezettel vettek részt a játékban. 
A felső tagozatos diákoknak 7 állomásból álló
programsorozatot szerveztek a pedagógusok a
játékosság, ügyesség, kreativitás jegyében, a
húsvét témájában. 
Nagyon kellemes hangulatú, tartalmas, vidám
hét volt az idei névadó hét is, amely után jóle-
sett a várva várt tavaszi szünet. Köszönet a
programok szervezőinek, résztvevőinek.
Külön köszönetünket fejezzük ki támogatóink-
nak, akik nagymértékben hozzájárultak a
Széchenyi napok sikereihez: Szigethalom Város
Önkormányzat, Szigetszentmiklósi Tankerületi
Központ, Városi Szabadidőközpont, Nebuló
Közétkeztetési Intézmény – dr. Petyi Beáta, zöld
Háló Egyesület – Regényi Tiborné, SzMK képvi-
selői – Csőszné Pozsgai Andrea és Görhes Tibor
Attiláné koordinálásában. 

a Széchenyisek
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Katasztrófavédelmi versenyeredmények

AMagyar Polgári Védelmi Szövetség és a
BM országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatósága ebben a tanévben „A

tudás életet menthet!” jelmondattal hívta
életre az általános iskolák és középiskolák 5-13.
évfolyamos diákjainak meghirdetett országos
Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyt, amelyen
a tanulók elméletben és gyakorlatban, játékos
formában, az életkori sajátosságoknak megfe-
lelően adhattak számot az elsajátított veszély-
helyzeti ismereteikről, valamint az ön- és más
ember mentésében való jártasságukról.
A verseny területi fordulójára április 10-én került
sor a Szigetszentmiklósi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokságon, ahol a Szigethalmi Szent
István Általános Iskolát képviselő nyolcadik
osztályos diákokból álló csapat 1. helyezést ért
el. Ez számukra a Pest megyei döntőbe való
bejutást jelentette, ahol felállhattak a dobogó
3. fokára.
Álljon itt pár sor a részt vevő diákoktól a verse-
nyen szerzett élményeikkel kapcsolatosan.
Bacsinszky Domonkos: „Az idei verseny
sokban különbözött a korábbiaktól. Míg az
előző évek területi versenyein állandóan negye-
dikek voltunk, mostanra megtört a jég, és sok
gyakorlással és felkészüléssel sikeresen elsők
lettünk. Ezzel esélyt kaptunk arra, hogy a

megyei versenyen is részt vehessünk. A felada-
tok között szerepeltek elméleti és ügyességi
versenyszámok (például homokzsákpakolás és
célbalövés), de számot adhattunk a közlekedés-
biztonsági és KRESz-ismereteinkről is.” 
Bíró László: „Barva Miklós tanár úr segítsé-
gével készültünk fel a versenyre, ahol többek
között tűzmegelőzési és tűzoltási feladatot is
megoldottunk. Az egyik állomáson egy puttony-
fecskendőt kellett összeszerelnünk, vízzel
megtöltenünk, majd célba kellett vele lőnünk.”
Ebedli Csaba: „A Pest megyei versenyt az
Isaszegi Kiképző- és Raktárbázison rendezték
meg. Itt a Rádiós Segélyhívó és Infokommuni-
kációs országos Egyesület (RSoE) állomásán

tevékenységünkért különdíjban részesültünk.”
Svajka Lázár: „A verseny hatalmas élmény volt
számunkra. Nem csak tapasztalatot, de két
kupát is szereztünk, és megmutathattuk, mit is
tud a szigethalmi „Vándor Filozófusok” csapata.
Bár a megyei versenyt nem nyertük meg,
viszont a dobogós 3. helyet megszereztük, ez
volt a célunk. Remélem, jövőre is együtt verse-
nyezhetünk a többiek ellen.” 
Gratulálunk a szép eredményekhez!
Csapattagok: Bacsinszky Domonkos, Bíró
László, Ebedli Csaba, Svajka Lázár,  a Sziget-
halmi Szent István Általános Iskola 8.c
osztályos tanulói.

B. K.

Mi járt egy zsűritag fejében?
A zsűritag helyét elfoglalva, szemben ült a részt-
vevőkkel. Látta a tiszta, szép, értelmes gyermek-
arcokat, a többnyire mosolygós felnőtteket és
a régi kollégákat, akikkel annyi, de annyi emlék
köti őt össze. úgy érezte, hogy a tágas, színes
teremben jelen van a Jó és az Öröm. Azután
nézte és hallgatta a szereplőket, akik mindany-
nyian érezték, értették, sajátjuknak tudták az
elmondott, átadott, átélt, előadott szövegeket,
amelyekkel megérintették a hallgatóságot.
A zsűritag elnézett a fejek felett, a terem hátsó
része felé, ahol több mint fél évszázada ő
kezdte az iskolát: ott, a színpados teremben. Az
egykori színpadon is szerepeltek gyerekek az

ünnepélyeken, gálaműsorokon, ballagásokon.
Szavaltak, mesét mondtak, játszottak. A régi
színpadon zongorázott, harmonikázott, énekelt
tanítványaival és tanítványainak, a faluból a
rendezvényekre idelátogató nézőknek Tibor
bácsi, Tóth Tibor igazgató úr, a felejthetetlen,
zengő hangú, mindenki pedagógusa.
Ezek a falak őrzik a régi hangokat, dallamokat,
és visszahangoznak a jelenben, az itt jelen lévő
gyermekek hangjának csengésében, átívelve
emberöltőkön át. Az irodalmat lételemének
tekintő zsűritag, az öreg diák, az egykori kolléga
hálás, és nagyra értékeli a Szigethalmi Szent
István Általános Iskola alsó tagozatos közössé-
gének, az iskola vezetőségének ezt, a valaha itt
nevelő-tanító igazgatónak méltó emléket állító
rendezvény  megszervezését, a költészet napja
előtti tisztelgést, a Tóth Tibor Területi Vers-és
Prózamondó verseny megálmodását, lebonyo-
lítását.

Kerekesné Nagy Julianna
zsűritag

Az eseményről készült felvétel megtekinthető
a Szigethalmi Videótár www. youtube.com/
channel/UCBhsrk33u-pbgwkr8JGXTLg interne-
tes címen.

„Verseket nem azért írunk és olvasunk,
mert menő. Azért írunk és olvasunk
verseket, mert valamennyien az emberi
fajhoz tartozunk, az emberi faj pedig tele
van szenvedéllyel.”

Holt költők társasága

A Szigethalmi Széchenyi István Általános
Iskolában ebben a tanévben is, hagyomá-
nyainkhoz híven, megemlékeztünk a
költészet napjáról, amit 1964 óta József
Attila születésnapján, április 11-én ünne-
pel az ország. A hangos rádión keresztül
hallhattunk egy rövid megemlékezést és
szavalatokat. 
Délután Kiskunlacházán nagyon rangos
szavalóversenyen vettünk részt. Egy
kötelező József Attila költeményt és egy
szabadon választott magyar alkotást
szavaltak a diákok. Görhes Dominik 7.c
osztályos tanuló egyetlen fiúként szere-
pelt a mezőnyben, szép produkciójáért
emléklapot kapott. Dézsi zsófia 8.a
osztályos tanuló kiemelkedően szép vers-
mondását a zsűri különdíjjal jutalmazta.
Gratulálok a szavalóknak!

Kelemen Lilla felkészítő tanár

A költészet napján



Március 24-én hetedik alkalommal
rendezte meg a Rózsa Gobelin Kör
tavaszköszöntő kiállítását. Hagyo-

mány, hogy erre az alkalomra a kör tagjai a
legszebb (ha egyáltalán kiemelhető valamelyik)
munkájukat hozzák el, és mutatják be a kiállítás
látogatóinak.
Az elhangzott versekhez, zeneszámokhoz, kö -
szöntőkhöz, elvarázsolva a jelenlévőket, ragyo -
gó díszletet jelentettek a szebbnél szebb művek:
a „profi” gobelinezők festményszerű alkotásai,
közöttük egy hétéves, pici lány egyszerű, de
annál szebb munkája.
Ha tavasz, akkor színek, és a színek kapcsán egy
vers, melyet szeretettel ajánlok mindenki figyel-
mébe:

Színek (Kovács László)
Recept:

Előmelegített lapon a sárgát
pirosra pirítod,
majd a barnára kirántott fehéret
a pirosba rakod,

felereszted a vörös szín levével,
öt percig párolod,
a kék és rózsaszínnel enyhén hinted,
óvatosan sózod,
a szürke fekete színt, ha megpuhult,
külön félrerakod,
lila és ibolya színnel habarod,
enyhén összerázod,
fénnyel és sötéttel kevert rántással
a végén berántod,
a szivárványt apróra összevágott
kis zölddel kínálod,
az ebédet friss napfénnyel, égkékkel`
fényárban tálalod,
jómagam főzéskor jóllaktam, nektek
jó evést kívánok!

Köszönjük Bogya Rózsának és a kör tagjainak,
hogy ismét felejthetetlenné tették ezt a szom-
bat délelőttöt, és odavarázsolták nekünk a
tavaszt!

dr. Schuller Gáborné

Szépségek randevúja a könyvtárban
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Naszvadi Judith: Szigethalmon, gyerekszemmel

Szigethalmon jó a suli,
Idejárni nagyon buli.

Csak anya morog reggelente:
„Parkolni bárcsak lehetne!”

Szigethalmon van egy erdő,
Abban sétál gyerek-felnőtt,
No, meg kis és nagy kutyák,
Meg szemetelők is… Buták!

Van nekünk még Duna-partunk,
Minden este odatartunk,
Megcsodáljuk a Dunát,

Hattyút, récét, vadkacsát.

Postára nem szeretek járni,
Mert sokat kell sorban állni!
De szeretem a vadasparkot,

Fagyizót és nagypiacot.

A pékségnél reggelizünk,
Utána meg biciklizünk.

Ha elfáradunk, hazaugrunk,
Szigethalmon otthon vagyunk.
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Meghívó 
az Édesanyák Klubjától

„Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd el, Légy hű mindhalálig."

Madách Imre

Az Édesanyák Klubja szeretettel meghívja Önt 
és kedves családját a következő kiállítására, 

melynek
Témája: Eljegyzés, Esküvő, lakodalom
Időpontja: 2018. május 10. (csütörtök) 17 óra
Helyszíne: Hegedűs Géza Városi Könyvtár

(2315 Szigethalom, József Attila utca 59.)

A kiállítókat és a vendégeket köszönti 
Fáki László polgármester.

Mindenkit szeretettel várunk!fotó: Suhai-Réfli Tímea

Fegyverzajos télkergetés
az Emese parkban 
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Könyvtári programok májusban
2. szerda 17.10 - 18.45: Kids Klub

4. péntek 10 órakor:  Kisbogár
baba-mama foglalkozás

5. szombat 9.30 - 11.30: Kids Club

5. szombat 10 órakor: Mesekuckó
(Anyák napja)

8. kedd 16.45 óra: AA

9. szerda 17.10 - 18.45:  Kids Klub

10. csütörtök 17 óra: Édesanyák
Klubja Esküvői ruhák kiállítása

11. péntek 10 órakor: Kisbogár
baba-mama foglalkozás

12. szombat 9.30 - 11.30: Kids Club

12. szombat 10 órakor: Kisbogár
Zeneovi

15. kedd 15 óra: Édesanyák Klubja 

15. kedd 16.45 óra: AA

15. kedd 17 óra: Ezo Klub

16. szerda 17.10 - 18.45: Kids Klub

18. péntek 10 órakor: Kisbogár
baba-mama foglalkozás

19. szombat 9.30 - 11.30: Kids Club

19. szombat 10 órakor: zöldi Manó

22. kedd 16.45 óra: AA

23. szerda 17.10 - 18.45: Kids Klub

24. csütörtök 17.30: Beszélgetés a
Nagy Háborúról és más törté-
nelmi témákról Takács Róberttel,
a Szi gethalmi Szé chenyi I. Ált.
Iskola pe dagógusával, hadszíntér-
kutatóval. 
25. péntek 10 órakor: Kisbogár
baba-mama foglalkozás
26. szombat 9.30 - 11.30: Kids Club
26. szombat 10 órakor: Kisbogár
Zeneovi
29. kedd 15 óra: Édesanyák Klubja
29. kedd 16.45 óra: AA
29. kedd 17 óra: Ezo Klub
30. szerda 17.10 - 18.45: Kids Klub
31. csütörtök 17 óra: IRKA: Lengyel
Géza könyvbemutatója
Kiállítások:
2018. május 5-től május 30-ig nyit-
vatartási időben, nyitvatartási időn
kívül óvodás, iskolás csoportoknak
előre egyeztetve
„RaMiracle – Zokniból csodát” –
Kovácsné Horváth Ramóna játékfi-
guráinak kiállítása
2018. május 10-től május 19-ig Édes-
anyák Klubja: Esküvői ruhák kiál-
lítása nyitvatartási időben.

Barcs János: Hallgat a holtág

Rigók danolásznak: felsüt a Nap,
nyárfák kontyára varjúhad száll.
Áthidalva a roskadt partokat,

tagadott költő kiabál.

Alszik a világ, mint bús éjszaka.
Múltját siratja, sok-sok  falu.

Dőlt pajták oldalán rozsdás kasza,
s ősi házon csikorgó kapu.

Elszökött költő érkezett haza,
talpa alatt szétfröccsen a sár.

Visszatért: elmúlt a nagy haragja,
s nem mondják, hogy „somogyi betyár“!

Múlt emléke megszökött, messze szállt:
a zátony bokrain tavasz van!

Hallgató holtág vén medrében áll,
s füzes bokrain barka pattan...

Mért csodálkozol? Rég így ismered.
Itt tanultál pecázni, lopva,

itt simult hozzád első szerelmed,
s táncot járt fölötted a bodza...

Gyerekhét a könyvtárban
2018. május 29 – június 2. között

a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban
(2315 Szigethalom, József A. u. 59. – Bejárat a Belső utca felől)

Nagy szeretettel várunk mindenkit az alábbi programokra:
• 2018. május 29-én, kedden 9.30-tól és 10.30-tól Vid Katalin

keramikussal korongozás
• 2018. május 30-án, szerdán 16.30 -tól filmvetítés
• 2018. június 2-án szombaton 10 órától a Csengettyű 

Bábcsoport Csipkerózsika c. bábjátéka, 
utána kézműveskedés

A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.
(Telefonon: 24/514-810, E-mailben info@hgvk.hu:,

Facebook üzenetben: Hegedüs Géza Városi Könyvtár)

Iskolás csoportoknak szóló programjaink:
2018. május 29. kedden 14 órától 

és 2018. június 1. pénteken 14 órától filmvetítés.

Továbbá egész héten lufi hajtogatással és egyéb meglepetésekkel
várunk minden kedves érdeklődőt!
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ANobilis Humán Szolgáltató Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálatának kliensei nevében

szeretném megköszönni a Szép ABC vezetőjé-
nek, Regényi Tiborné Aranka né ninek, hogy
felvállalta az Ételt az élethez adománygyűjtő
kosár kihelyezését, lehetőséget teremtve ezzel
arra, hogy vásárlói tartós élelmiszerrel segít-
hessék a nehéz helyzetben élőket. 
Köszönjük mindenkinek, aki eddig élt az
adományozás lehetőségével, megtapasztalva
annak örömét, és köszönjük mindazoknak,
akik ezután gondolják úgy, hogy támogatják
klienseinket!

A kosárban elhe-
lyezett adomá-
nyok sok család
számára nyújtot-
tak és nyújtanak
támogatást a
m i n d e n n apo k
nehézségeinek
leküzdésében.
Még egyszer
köszönjük, hogy
segíthetünk!

Fabula Jánosné

Köszönetnyilvánítás

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, 06/70-433-7115,

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

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
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

Fővárosi Vízművek: (Bp. XIII. Váci u. 23.) 
Dunaparti lakók részére csak vízszolgáltatással kapcsolatos
ügyintézés: Telefon: 06/1-247-7777 (0-24 órában hívható)
Tököli kirendeltség: Kedd: 8-16; Csütörtök: 10-18
Szigetszentmiklósi kirendeltség: Hétfő; Szerda; Péntek 8-12

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
Telefon: 06/24-525-460, 06/24-525-461 (ügyelet)
Rendőr járőr: 06/30-409-8685 (a nap 24 órájában hívható)

Tűzoltóság:  06/24-525-300

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

Szigethalmi Polgárőr Egyesület 
Székhelye: 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.
Segélyhívó: 06/20-543-5088, Facebook: Szigethalmi Polgárőrség
E-mail: szigethalmipolgarorok@gmail.com

Kéményseprő ügyintézés telefon: 1818
Telephely: Érd; Telefon: 06/40-918-025; 06/23-524570

Pest Megyei Katasztrófavédelem
2045 Törökbálint, Raktárvárosi u. 1. 
E-mail: kemenysepro.pest@katved.gov.hu; Tel.: 06/23-524-570

Intézmények
Bölcsődei ellátás: 06/24-402-071
Négyszínvirág Óvoda: 06/24-407-609
Szigethalmi Szent István Általános Iskola: 06/24-407-608
Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola: 06/24-400-621
Hegedüs Géza Városi Könyvtár: 06/24-514-810
Nyitva tartás: K: 12-19, Sze.: 9-19, Cs: 12-19, P: 9-16, Szo.: 9-14
Városi Szabadidőközpont: 06/24-889-229, 06/70-379-6356
Gyermekjóléti és családsegítő ellátás: 06/70-430-3621
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény: 06/24-404-573

Nebuló Közétkeztetési Intézmény
06/70-647-3546
Ügyintézés helye: 2315 Szigethalom, Móra F. u. 1. I. em. 2.
E-mail: nebulo@szigethalom.hu

Közérdekű telefonszámok
VÁLTOZÁS! Víz és csatorna ügyintézés 
DPMV Zrt. 2315 Szigethalom, Móra F. u. 1.
Tel.: 06/29-340-010; Hibabejelentés: 06/70 682 7546 (0-24 óra)
Dunaparti lakók részére csak csatornaszolgáltatással kapcsolatos
ügyintézés. Ügyfélfogadás: H: 12-16; Sze: 8-20; P: 8-12

VÁLTOZÁS! Gyártelepi Rendelőintézet 
Tel.: 06/24-524-120; 06/24-524-165; 06/24-524-166

Szigethalmi Híradó – ingyenes önkormányzati havilap
Felelôs szerkesztô: Vereckei zoltán • Felelős kiadó: Szigethalom Város Önkormányzata, 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.  

A kiadásért felelős személy: Fáki László • 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 24. • Megjelenés: június elején.

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

Vaskó Éva: Körút (pasztell)


