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Városi elismerések kiemelkedő teljesítményért

Ahagyományokhoz híven idén is számos elismerést adott át Fáki László polgármes-
ter a június 8-i ünnepi képviselő-testületi üléssel egybe kötött városnapon. Az
idei rendezvény különlegesége volt, hogy Szilágyi Lajos főszolgabíró parcellázá-

sával 120 éve alapították meg a települést. A rendezvényen Kamarás Iván színművész
és Nagy Ádám gitáros lépett fel. A szombat és a vasárnap azonban már csak a
szórakozásról szólt. A jó hangulatról rengeteg fellépő, köztük az Ocho Macho, Pápai Joci,
Singh Viki és a 4Fordance gondoskodott. Ezen kívül nosztalgia showra és Kutya sziget
családi napra is sor került.

A megjelenteket, Fáki László köszöntötte, aki
beszédében a polgári Magyarország fogalmát
firtatta. 
Ezt követően a következő személyek vehettek
át elismerő oklevelet, önkéntes munkájuk elis-
merése képpen:

Bálint Józsefné; Barnuczné Kenessey Szilvia;
Bartha Julianna; Bata Ilona; Bencze Gézáné, ifj.
Bogya Károly; Bogya Károlyné; Bolyós Tiborné;
Botlik Piroska; Bucsi Józsefné; Buzás András;
Csáki Béla; Csapó Lajos; Cseke István; Cseke
Istvánné; Cseke Margit; Csóka Gabriella; Csur-
csiáné Török Ilona; Denke Ibolya; Dercsényi Éva;

Domokos Ilona; Domonkos István; Dr. Schuller
Gábor; Egyed Gyuláné; Farkas Pálné; Fejes
János; Fischer Brigitta; Fischer Györgyné; Hardy
László; Hatiné Vig Marianna; Judik Richárd; Káldi
Zsuzsanna; Kancsár Ferencné; Károlyi Gábor;
Károlyiné Szabó Piroska; Kecskés Erika; Kirilov
Györgyné; Klam Péterné; Krizsa István; Kürti
Zoltán; Kürti Zoltánné; Markó Tiborné; Marlin
Erika; Mesics Ildikó; Mihalik Zsoltné; Miklós
Istvánné; Miklós István; Nagy Imréné; Nagy
László; Nagy Zoltán; Nagyné Arnold Mária;
Nagyné Kiss Katalin; Novákné Kiss Viktória; Oláh
Noémi; Pákózdi László; Papp Melinda; Regényi
Tiborné; Rendek Imréné; Szabó Magdolna;
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Szekszárdi István; Szekszárdi Istvánné; Sziklavári
Sándor; Sziklavári Sándorné; Szilágyi István;
Szilágyi Istvánné; Szilágyi Józsefné; Szitás Imre; 
Szitás Imréné; Tóth Józsefné; Tóth Lászlóné;
Újváriné Weisz Annamária; Varró Vivien; Veres
Csernák Mónika; Veres Zoltán; Wágner Ferenc

A civil aktivisták részére a város idén Keszt-
helyre és Gyenesdiásra szervez kirándulást szep-
tember közepén.

*

Az intézményi dolgozók által, titkos szavazással
maguk közül választott legkiválóbbakat
köszöntötték.
A Szigethalmi Szent István Általános Iskola
tantestületi döntése alapján 2018. év kiváló
pedagógusa Kontha Gabriella, a Szigethalmi
Széchenyi István Általános Iskola tantestületi
döntése alapján 2018. év kiváló pedagógusa
Czita Gáborné lett.
A Négyszínvirág Óvoda pedagógusainak
döntése alapján a 2018. év kiváló pedagógusa
címet Kovács Lászlóné, a 2018. év kiváló
közalkalmazottja címet Balázsné Millei Anikó
kapta.
A Szigethalmi Egyesített Népjóléti Intézmény
munkatársainak döntése alapján az év kiváló
közalkalmazottja Erdélyi Andrea, a Nobilis
Humán Szolgáltató Intézmény bölcsődei munka-
társainak döntése alapján Pántya Veronika, a
Nebuló Közétkeztetési Intézmény dolgozóinak
döntése alapján Juhászné Horváth Melinda
lett.
A polgármesteri hivatal köztisztviselőinek
döntése alapján az év kiváló köztisztviselőjének
Máté Tibornét választották.

*

A képviselő-testület 2018. május 22-i ülésén
döntött a városi címek és díjak adományozásá-
ról is.
Szigethalom Város Önkormányzata Badak
Barnabásnak adományozta a 14 év alatti kate-
góriában a Szigethalom Sportolója díjat.
Badak Barnabás 2005. január 5-én született
Budapesten, a Szigethalmi Széchenyi István
Általános Iskola 7/A osztályos tanulója.
A judo már első osztályos kora óta nagyon
fontos szerepet tölt be életében, a Tori Judo
Klub sportolója. Folyamatosan törekszik a
legjobb eredmények elérésére, az edzések és
edzőtáborok rendszeres látogatója. Iskolai
sporteseményeken maradéktalanul részt vesz,
aktívan kiveszi részét az osztály közösségi prog-
ramjaiban is. A testnevelés órákon munkája,
hozzáállása mintául szolgál társai számára.

A 2016/2017-es tanévben iskolánkban elnyerte
az „év sportolója” díjat.
Eredményei, a teljesség igénye nélkül:
Diákolimpia, Cegléd, 2015. Bronz
Budapest Bajnokság 2015, UTE, Ezüst
Magyar Bajnokság, Kecskemét, 2016, Bronz
Szentkirályi Kupa, Eger, 2016. Ezüst
Magyar Bajnokság, Debrecen, 2017. Ezüst
Körös Kupa, Debrecen, 2017.
Nemzetközi Magyar Kupa, Debrecen 2017. Ezüst
Diákolimpia, Zalaegerszeg, Ezüst,
Szentkirályi Kupa, Tinnye, 2018. Arany
Diósdi Kupa, 2018. Arany

*

Szigethalom Város Önkormányzata Zombori
Gábornak adományozta a 14-18 év közötti
kategóriában a Szigethalom Sportolója díjat.
Zombori Gábor 2002 októberében születt Szol-
nokon. 2003 óta él Szigethalmon, szüleivel, test-
véreivel. Versenyeire a budafoki uszodában
készül. 2017. év végén Romániában rendezték
a közép-európai országok serdülő versenyét,
ahol Gábor nyerte a legtöbb érmet, szám szerint
hetet, az öt aranyból ráadásul négyet egyéni
számban. Ezzel az eredménnyel jelentősen
hozzájárult ahhoz, hogy egyesülete nyerte el a
Magyar Olimpiai Bizottság, a Decathlon által
alapított, a hónap műhelye díjat. A nyár megha-
tározó élménye volt a Győrben töltött hét, ahol
az olimpiai eskütételt Gábor mondta előre a
többi fiatalnak.
Eredményei:
2017. nyár országos bajnokság eredményei, 50
méteres medencében 5 egyéni aranyérem,
2 váltóbajnoki cím,
35 magyar bajnoki cím különböző úszásnemek-
ben,
Vegyes váltó: 3. helyezés
100 méter hátúszás: 2. helyezés – új korosz-
tályos csúccsal!
200 méter hátúszás: 1. helyezés – EYOF rekord-
dal, korosztályos csúcs 15-16 évesek között

*

Szigethalom Város Önkormányzata Huszák
Katalinnak adományozta a 18 év feletti senior
kategóriában a Szigethalom Sportolója díjat.
Huszák Katalin mindössze pár éve kezdett futni.
A Szigethalmi Ultrafutók lelkes alakulata vissza-
emlékszik arra, mekkora öröm volt Kata
számára, hogy tudta teljesíteni a futófesztiválon
első félmaratonját. Ezután mindent megtett
azért, hogy a környezetében lévő futóktól
minden hasznos információt meg tudjon
szerezni, és alkalmazni tudja saját életében. Az
idei év eddigi legnagyobb eredménye, hogy
körbefutotta a Balatont, teljesítette a 221 km-t!
Eredményei, a teljesség igénye nélkül:

2015. első maraton 3 óra 55p idővel,
2015. Dunavarsány második maraton 3óra 58p
idővel 2. helyezés,
2015. Paks első 6 órás futás, 56.2 km, abszolút
1 hely,
2016. Paks 6 órás futás, 58.16 km, abszolút 2.
hely,
2016. Ultra-Balaton, párban futás Barabás
Lászlóval, saját rész 140 km egyben,
2016. Debrecen 6 órás futás 37 fokban, 53km,
abszolút 2. hely,
2017. Zongor, 45.4 km, 1040 m szintemelkedés,
2017. Szufla, 6 órás örömfutás, 49 km,
2017. BSZM, 4 nap alatt 193km, 21 óra 40 perc-
idővel,
2017. Békéscsaba, 12 órás 38 fokban, 90km,
abszolút 2. hely,
2017. OptiVita, 24 órás 170 km, abszolút 1. hely,
2017. Piros 85km, 3200 m szintemelkedés, 13
óra 23p idővel,
2018. BSZM, 4 nap, 196 km, 23 órás idővel.

*

Szigethalom Város Önkormányzata Dörfler
Róbert és Dörfler Zsolt részére adományozta
a Szigethalom Településfejlesztéséért díjat.
Robi bácsi Lóréven született, és kisgyermek
korától Szigethalmon él, itt járt iskolába is. 1979-
ben kezdett családi vállalkozásba, építőanyag-
gal foglalkozott a szülei telkén. Kedvenc sportja
a birkózás, így a sportolók támogatását mindig
a szívügyének tekintette. Részt vett a Duna-
parti volánbuszjárat beindításában. 
A szigeten az ő segítségével épült ki az esővíz-
elvezetése a Dunába, amit, sajnos, azóta elvág-
tak. Tizenöt évvel ezelőtt kezdeményezte – a
Dunaszigeten élő többi lakóval közösen –, hogy
minden március 15-e körül kitakarítják a szige-
tet, amit a mai napig aktívan folytatnak. A
szigeti lagúna hídjai alatti részek rendbetételét
is szívén viselte, és nemcsak a munkával segí-
tett, hanem a zsalukövek meghozatalával is.
Dörfler Zsolt régóta rendszeres támogatója az

folytatás a címlapról
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iskolai SZMK báloknak és rendezvényeknek.
A Helytörténeti Múzeum építkezéseit mai napig
is segíti, így jöhetett létre a gazdasági épület
felújítása, alkotóműhely kialakítása és a hozzá-
tartozó mosdóhelyiségek is. A városi rendezvé-
nyekre mindig szívesen ad faanyagot. A családi
disznóvágásra évek óta ő biztosítja a raklapo-
kat.
Felkérésünkre örömmel részt vesz a város
rendezvényein, ahová sohasem érkezik üres
kézzel.
Városunk intézményei, lakókörnyezetünk,
rendezvényeink magukon viselik keze nyomát,
a támogatásokat. 

*
Szigethalom Város Önkormányzata Dr. Bata
Pálné részére adományozta a Szigethalom
Közösségi Életért címet.

Bata Pálné 1960-ban Budapestről költözött
családjával Szigethalomra. 1961-től a Sziget-
halmi Általános Iskolában dolgozott nyugdíja-
zásáig, 1982-ig. Mindig aktívan részt vett a tele-
pülés közösségi életében. Segített társadalmi
munkában az akkori óvoda felújításában, az
iskola bővítésében a József Attila utcában.
Az úttörőcsapat vezetőjeként irányította, szer-
vezte a gyerekek szabadidős tevékenységét. Az
általa vezetett túrákra, kirándulásokra, tábo-
rokra a mai napig is szívesen emlékeznek
hajdani tanítványai.
Hét évig foglalkozott gyermekvédelemmel.
Családlátogatásai során tanácsokkal, praktikus
ötletekkel – amikor lehetséges volt – tárgyi,
anyagi segítséggel igyekezett megoldást találni
problémákra. Élete fő mozgatórugója a segítés
az embertársakon. Hogy meggyőződjön róla,
megfelelő irányba halad-e, 74 éves korában az
egészségügyi főiskola mentálhigiéniai szakán
másoddiplomát szerzett.

Pedagógus munkája befejeztével a Baba-Mama
Klub vezetését vállalta el. Aktív segítője a városi
rendezvényeknek, gyerekprogramokkal, játszó-
házzal.
Kedveli az irodalmat, örökös tagja az Alkotók-
Művészek és Művészetpártolók Egyesületének
és az Irodalmi Baráti körnek is, énekelt a városi
szigethalmi felnőttkórusban is. Kiállítások,
városi rendezvények rendszeres látogatója.
Az emberekkel való együttműködés, a kapcso-
latok rendezése, a jövő generációjának nevelése
érdekében végzett áldozatos munkája példaér-
tékű a település minden lakója számára!

*

Szigethalom Város Önkormányzata Egyed
Jolánnak adományozta a Szigethalom Díszpol-
gára díjat.
Egyed Jolán 1961. június 19-én született Buda-
pesten. Iskolai tanulmányait Szigethalmon, majd
a Jedlik Ányos Gimnáziumban végezte. Már
gyermekkorában bekapcsolódott a település
életébe, azzal, hogy az esküvőkön verset
mondott. A gimnázium befejezése után a zsám-
béki Tanítóképző Főiskolára ment, ahol tanul-
mányait 1983-ban fejezte be. Közben a volt álta-
lános iskolájában tanított Szigethalmon, ahol
alsó tagozatos tanítóként, osztályfőnökként
dolgozott. Úttörővezetőként sok tanulmányi
kirándulást, nyári álló- és vándortábort vezetett,
különféle szabadidős tevékenységeket szerve-
zett belföldön és külföldön egyaránt. 1986-ban
fejezte be tanulmányait a szegedi Juhász Gyula
Tanárképző Főiskolán, ahol orosz nyelv- és
irodalom szakos tanárként végzett. 
Pedagógiai tudása elmélyítése céljából jelent-
kezett az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karára, pedagógia szakos,
bölcsész előadó lett. 1986-1989-ig a Sziget-
szentmiklósi Városi Tanács művelődésügyi
osztályán tanulmányi felügyelőként dolgozott.
1989-ben lett a szigethalmi 2. sz. Általános

Iskola igazgatóhelyettese. Pedagógiai, módszer-
tani és tanügy-igazgatási tapasztalatai kipróbá-
lására lehetősége nyílt a nevelőtestületi munka
szervezése, irányítása során. 
1995-től a szigethalmi Gróf Széchenyi István
Általános Iskola igazgatója. Többször jelent meg
írása a Pest megyei Pedagógiai Szolgáltató Inté-
zet Hírközlő c. lapjában, valamint az OKKER Pest
megyei Pedagógiai Híradójában.  
A pedagóguspályán eltöltött 39 év során sokat
foglalkozott önképzéssel. Rendszeresen jár
országos továbbképzésekre, konferenciákra.
Vezetői munkája sikeresebbé tétele érdekében
elvégezte a Budapesti Műszaki Egyetemen a
közoktatási-vezető szakot. 2000-ben országos
közoktatási szakértő lett. 2005-ben Szigethal-
mon az év kiváló pedagógusa díjat nyerte el,
majd augusztus 20-án a Magyar Köztársaság
elnöke szakmai munkájának elismeréseként a
Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszttel
tüntette ki. 

Szakmai elhivatottsága, vezetői munkája iránti
igényessége folytán 2016-tól mesterpedagógus-
ként tevékenykedik. Az évek során igényes,
összetartó nevelőtestületet kovácsolt össze,
akik hatékony módszerekkel, az elvárásokat
figyelembe véve végzik nevelő-oktató munká-
jukat. Ezt igazolják a szakmai munkát elismerő
miniszteri oklevelek. Az intézmény a 2017-2018-
as tanévtől az Oktatási Hivatal bázisintézmé-
nyeként működik.    
Vezetése alatt tanulóink számos körzeti, megyei,
országos és nemzetközi versenyen szerepeltek
eredményesen, és értek el szép eredményeket,
öregbítve ezzel az iskola és a város jó hírnevét.
Görög Ibolya egyetemi docens szavait idézve:
„Munkájáról csak szuperlatívuszokban tudok
beszélni, és szeretném, ha sok Egyed Jolán
töltené be országunkat!”

A díjazottak nevét márványtáblán – szokás
szerint – a polgármesteri hivatal udvarán álló
dicsőségoszlopba helyezik el.

folytatás a 2. oldalról
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Tegyünk érte!
Sajnos a közönyösség egyre jobban áthatja
napjainkat. Mindent ráhagyunk másokra, a
közönyt sokkal könnyebben magunkévá tenni,
mint tenni ellene. Hiszen könnyebb másra hárí-
tani a felelősséget, és csak azt hangoztatni,
hogy ez sincs, meg az sincs. Oldja meg a prob-
lémát a szomszéd, a szolgáltató, az önkormány-
zat. De attól, hogy másokra hárítjuk a felelős-
séget és a feladat megoldását, a problémák
megmaradnak, és azok mindannyiunk számára
ugyanazok. Sajnos ezzel a mentalitással nem
tudunk előrébb jutni. Hiszen ha eldobáljuk a
szemetet, akkor az, aki elviszi vagy rendet rak
utánunk, annak az idejét és pénzét raboljuk el.
De ha ezt az önkormányzatnak kell állnia, akkor
saját pénzünket is kidobjuk az ablakon. Talán
mindenki hallotta már Kennedy elnök monda-
tát. „Ne azt kérdezd, hogy mit tett érted az
ország, hanem azt, hogy te mit tettél az orszá-
gért.” természetesen ez nem csak az országra
igaz, hanem szűkebb pátriánkra is.
Sokszor halljuk, hogy polgári Magyarországot
építünk. De milyen is az a polgári Magyaror-
szág? Kik is azok a polgárok? Szerintem a polgá-
rok azok, akik ismerik a jogaikat és kiállnak érte,
de ismerik a kötelességeiket, és azokat be is
tartják. Sőt a polgár segít embertársain és tesz
a közösségért is. 
Sokféleképpen lehet tenni a közösségért. Lehet
támogatni az elesetteket, ahogy ezt sokan
teszik a gyermekjóléti és családsegítővel
együttműködve vagy egyedül. Van olyan, aki
önkéntes munkában vigyáz a város játszóterére.
Részt lehet venni a település szépítésében, a
porták gondozásában, az illegális szemétlera-
kók megszüntetésében. Lehet segíteni a város
rendezvényein vagy a különböző civil szerveze-
tekben munkát vállalni. 
Idén már harmadszor kértük meg a civil szerve-
zeteket, tegyenek javaslatot arra, hogy kiknek
köszönjük meg egész éves önkéntes munkáját.
Azt kértük, olyan embereket javasoljanak, akik
nem csak a saját szervezetüket, hanem több
más szervezetet, több városi rendezvény
munkáját is segítik. Fontos számunkra, hogy

megbecsüljük őket és példaként állítsuk a
többiek elé.
Vannak azonban sokan, akik ugyan nem kerül-
tek be a díjazottak közé, de a maguk módján
ők is tesznek a településért. A Szabadkai utca
az egyik legforgalmasabb utcája Szigethalom-
nak, én is sokat járok arra. Látok jó példákat a
járda melletti szegélyrészek rendberakására.
Néhányan virágosítanak, más csak murvával
szórja fel, és akad olyan is, aki csak a füvet
nyírja le. Viszont sokan vannak olyanok is, akik
úgy hagyják, ahogy van. Pedig nagyon látszik a
különbség. Nagyon sok szépen kialakított porta
van. Ha mindenki hasonlóképpen járna el, akkor
gyönyörű utcává válhatna a Szabadkai utca. A
Zöld Háló Egyesület eddig is szívesen segített
mindenkinek a virágosításban, gondolom
ezután is fog. De az önkormányzat részéről is
szívesen részt veszünk benne. 
Tudom, hogy mindenkinek sok dolga van, és
kevés szabadideje. De azokban a kis falvakban,
ahová elmegyünk, és megcsodáljuk a rende-
zettséget, a virágos utcákat, jusson eszünkbe
az is, hogy ott is a lakók tartják rendben a

közvetlen környezetüket. És
ha minél többen tudnánk
ebből példát meríteni, akkor
saját lakókörnyezetünk is
szépülne, és ezzel a rende-
zettséggel városunk hangu-
lata és élhetősége is sokat
javulhatna. Vegyünk példát
az önkéntes civilekről, és a
máshol is látható pozitív
példákról, hogy mindnyá-
junknak jobb legyen itt élni.

Fáki László

Pályázati felhívás 
ebtartók részére 

Szigethalom Város Önkormányzata a felelős
állattartói magatartás erősítése és támo-

gatása céljából 2018. évben is pályázatot
hirdet ebtartók, ebtulajdonosok részére
saját vagy tartásukban lévő kutya chip-
pel (transzponderrel) történő megjelö-
lése, veszettség elleni oltása, oltási
könyvvel történő ellátása, eb ivartalaní-
tása céljából.
A részletes pályázati kiírás és adatlap megje-
lent a Szigethalmi Híradó 2018. áprilisi számá-
ban, elérhető a polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálatán, és a polgármesteri hivatal 3.
számú irodájában, továbbá letölthető a hiva-
tal internetes honlapjáról. A pályázattal
kapcsolatban érdeklődni lehet a polgármes-
teri hivatal 3. számú irodájában, és az alábbi
telefonszámokon: 06/24-403-658/ 137 vagy
141 mellékeken.

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Szigethalom online!

Mint arról már korábban is hírt adtunk,
Szigethalom Város hivatalos Facebook

oldalán és a Youtube-on elindítottuk a digitá-
lis Szigethalmi Híradót. Január óta készítünk
a város, civilszervezetek és az intézmények
eseményeiről, feladatairól rövid tájékoztató
videókat. Ezekkel is szeretnénk elősegíteni a
szigethalmiak tájékoztatását. 
A videók elérhetők a Youtube-on a Sziget-
halmi Videótár csatornán és a https://www.
facebook.com/hello.szigethalom/ oldalon.
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Napirenden az óvodák és az iskolakonyha felújítása

Tíz napirendi pontot tárgyalt Szigethalom
Város Képviselő-testülete május 22-i
ülésén.

A képviselők elsőként elfogadták a Szigethalom
5524/7 helyrajzi számú út ingyenes felajánlását.
Az ingatlan jelenleg beépítetlen terület, termé-
szetben a Váczi Mihály utcát jelenti. Elhelyezke-
dése, fekvése miatt önkormányzati tulajdonba
kerülésével a település jövőbeni gazdasági fejlő-
dése javára válhat.
A második előterjesztés megvitatása során a
Dunasziget utca telekrendezésének ügyéről
döntött a képviselő-testület, miszerint a Fehér
Gém Üdülőnél található útszakasz jogi és térké-
pészeti rendbetételét valósítják meg.
Ezt követően a Szigethalmi Szent István Általá-
nos Iskola József Attila utcai tagintézményéhez
kapcsolódó telekalakítási eljárásról született
határozat.
A továbbiakban fejlesztési tárgyú előterjeszté-
sek következtek. Elsőként a Szigethalmi Széche-
nyi István Általános Iskola épületében működő
konyha felújításáról, fejlesztéséről, konyhatech-
nikai eszközök szállításáról és telepítéséről
született döntés.
Az ülésen döntött a testület arról is, hogy a
Szigethalom Négyszínvirág Óvoda Szabadkai út
101-103. sz. alatti Zöld és Sárga tagóvodáinak
felújításához kapcsolódóan elvégzendő munká-

latok megvalósítása érdekében a kivitelezői
feladatok ellátására nemzeti eljárásrendben
lefolytatandó, nyílt közbeszerzési eljárást indít.
A települési önkormányzatoknak – jogszabályi
előírás alapján – a gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatok ellátásáról minden év május
31-ig átfogó értékelést kell készíteniük. Ezt az
értékelést a képviselő-testület ezen az ülésen
elfogadta.
Ezt követően döntés született az Állami Szám-
vevőszék ellenőrzéséhez kapcsolódó intézke-
dési terv módosításáról, továbbá Szigethalom
Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának és
Intézkedési Tervének hatályában fenntartásáról,
valamint új kormányzati funkciók felvételéről.
Végül a képviselő-testület a 21/2016. (X.28.)
számú önkormányzati rendeletben foglalt jogá-
val élve, titkos szavazás útján a:
Szigethalom Város Díszpolgára címet
Egyed Jolán részére;
Szigethalom Közösségi Életéért Díjat Dr.
Bata Pálné részére;
Szigethalom Településfejlesztéséért Díjat
Dörfler Róbert és Dörfler Zsolt részére;
Szigethalom Sportolója Díjat
-14 év alatti gyermek kategóriában Badak
Barnabás részére; 
-14-18 év közötti ifjúsági kategóriában Zombori
Gábor részére;

-18 év feletti már nem aktív kategóriában
Huszák Katalin részére adományozta.
A döntésnek megfelelő cím és díjak átadására
2018. június 8-án, az idei ünnepi képviselő-
testületi ülésen került sor. (Részletek a 1-3 olda-
lon.)
A lejárt határidejű határozatok végrehajtása
kapcsán Fáki László polgármester elmondta,
hogy a Piros Tagóvoda pályázatát sajnos eluta-
sították, mivel a kihasználtság a 70%-ot nem
érte el.
(A rendeletek Szigethalom Város honlapján,
valamint a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban
megtekinthetők.)

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

szeptember 11-e 18 óra
A soron következő humánpolitikai és
népjóléti bizottság ülésének időpontja:

szeptember 13-a 18 óra
A soron következő képviselő-testületi ülés
időpontja: 

szeptember 18-a 18 óra
Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Sziget-
halmi Polgármesteri Hivatal díszterem.
Az üléseket élőben nézheti, illetve a későb-
biekben is megtekintheti a www.onkor-
manyzati.tv honlapon.

Bóna Zoltán országgyűlési képvi-
selő. Elérhetőségei: Janzsó Zsu -
zsanna, kapcsolattartó. Levelezési cím: 2310 Sziget-
szentmiklós, Kossuth Lajos utca 10. Telefon: 06/70
376-5956, e-mail: bona.zoltan@parlament.hu, janzso.
zsuzsanna @fidesz.hu
Fáki László polgármester. Fogadóóra: előzetes e-
mailben vagy telefonon történő időpont-egyeztetés
alapján. Bejelentkezni a 24-403-656, 101 vagy 134
mellék, vagy lehet. Helyszíne: polgármesteri hivatal
Dr. Schuller Gáborné 1. választókerület képviselője.
Telefon: 06/70-459-1664. E-mail: dr. schuller.gaborne
@szigethalom.hu. Fogadóóra: előzetes e-mailben
vagy telefonon történő időpont-egyeztetés alapján.
Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 2. választókerület képviselője. Telefon:
06/70-334-8916. E-mail: fabula.janosne @sziget -
halom.hu. Fogadóóra: előzetes e-mailben vagy tele-
fonon 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 Szigethalomért
Egyesület) 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
Egyesület) 6. választókerület képviselője., Telefon:
+36/70-984-8827. E-mail: suhai.refi.timea@sziget -
halom.hu. Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy tele-
fonon történő időpont-egyeztetés alapján.
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.

FogadóórákElektronikusan is intézheti adóügyeit
Tisztelt lakosok! Tájékoztatjuk önöket, hogy
adóügyeiket elektronikusan is intézhetik. Ehhez
nem szükséges más, csak ügyfélkapus regisztráció.
A www.szigethalom.hu oldalról indíthatják ügyeiket
(ügyindítás, ügykövetés, adóegyenleg lekérdezés).
Minden helyi adós adatbejelentő nyomtatványt,
amit eddig személyesen vagy levélben jutattak el
hozzánk, lehetőség van elektronikusan megküldeni
részünkre.
Amennyiben a lekérdezés, illetve ügyindítás hiba-
üzenetet ír, kérjük személyes adategyeztetésre
megjelenni az önkormányzati adóhatóságnál (6.
iroda).
Ügyfélfogadás idő: Adóiroda elérhetősége:
Hétfő: 8-12; 13-18 óra 24-403-657/115

telekadó, 
talajterhelési díj

Szerda: 8-12; 13-16 óra 24-403-657/129 
építményadó,
idegen bevételek

Péntek: 8-11.30 óra 24-403-657/136 
kommunális adó
24-403-657/116 
iparűzési adó
24-403-657/133 
gépjárműadó, 
helyi jövedéki adó

Köszönjük együttműködésüket!
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal
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Pályázat
közterület-felügyelői 

munkakör betöltésére
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye:
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal, Pest Megye
2315 Szigethalom, Kossuth Lajos utca 10.
A közszolgálati tisztviselők képesítési
előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által
ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 30.
pont közterület-felügyelői feladatkör. 
Ellátandó feladatok:
közterület-felügyelői feladatok ellátása az 1999.
évi LXIII. törvény és a 2012. évi CXX. törvény
alapján, a közterület jogszerű használatának
ellenőrzése, útkezelői hozzájáruláshoz kötött
tevékenységek szabályszerűségének ellenőr-
zése. Közreműködés a közterület, az épített és
a természeti környezet, a közrend, a közbizton-
ság, az önkormányzati vagyon védelmével,
kapcsolatos feladatokban.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi
körök:
a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII.
törvény 1. § (4) bekezdésében foglalt feladatok,
valamint a helyi önkormányzati rendeletekben
meghatározott feladatok ellátása. 
Pályázati feltételek:
magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
büntetlen előélet,
középiskola/gimnázium, 
felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazá-
sok), 
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
B kategóriás jogosítvány 
egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
saját gépjármű használata
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
közterület-felügyelői szakképesítés 
közigazgatási alapvizsga,
közterület-felügyelői vizsga megszerzésére
irányuló szándéknyilatkozat, tanulmányi szerző-
dés vállalása
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény, valamint a közszolgá-
lati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezései az irányadók. 
Elvárt kompetenciák: 
jó szintű kommunikációs és problémamegoldó
képesség, stressztűrő képesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:

• 1. önéletrajz a 45/2012 (III.5.) Korm. rende-
let 1. melléklete alapján 

• 2. végzettséget igazoló okmányok máso-
lati példánya 

• 3. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány 

• 4. Hozzájárulás a személyes adatoknak a
pályázati eljárással összefüggésben
történő kezeléséhez.

• 5. Motivációs levél
A munkakör betölthetőségének időpontja:
a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálá-
sát követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július
18.  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix nyújt,
a 06-24/403-656/141-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak a Szigethalmi
Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (2315 Szigethalom,
Kossuth Lajos utca 10.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a munkakör megnevezé-
sét: közterület-felügyelő 

• Személyesen: Szedlacsekné dr. Pelle Beat-
rix, 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos utca
10. 22. iroda

A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. augusztus 6. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye,
ideje: 
Szigethalom Város honlapja: szigethalom.asp.
lgov.hu 2018. június 21. 
Szigethalmi Híradó 2018. júliusi száma
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lénye-
ges információ:
A pályázat kiírója fenntartja, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa. Próbaidő hat (6)
hónap. 
A munkáltatóval kapcsolatban további informá-
ciót Szigethalom Város honlapján, a szigetha-
lom.asp.lgov.hu honlapon szerezhet. 
A Közigállás publikálási időpontja:
2018. június 24. A pályázati kiírás közzétevője
a személyügyi központ. A pályázati kiírás a
közigazgatási szerv által a személyügyi
központ részére megküldött adatokat tartal-
mazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró
szerv felel.

Gáz van!
Idén a Pest Megyei Katasztrófavédelem Igaz-
gatóság tűzoltó egységeinek tizenöt esetben
kellett beavatkozniuk gázvezeték sérüléséből
adódó káreseményeknél.
A káresetek döntő többsége emberi mulasz-
tásra vezethető vissza, például a földmunkát
végzők nem kellő körültekintéssel járnak el,
gyakori, hogy fűnyíróval vágják el a kiálló föld-
gázcsonkot.  A sérült vezetékből kiáramló gáz
rendkívül gyúlékony, robbanásveszélyes, gyak-
ran szükség van a környéken élők kitelepíté-
sére. A gázvezeték-sérülés miatt keletkező
károk felszámolása akár 100 ezer forintos
plusz kiadást is jelenthet a riasztott tűzoltó-
ság számára. Nem elhanyagolható szempont
az sem, hogy indokolt esetben az illetékes
katasztrófavédelmi kirendeltség köteles felje-
lentést tenni a rendőrségen, a károkozás
szankciója súlyosabb esetben több évig
terjedő szabadságvesztés is lehet.
A káresetek megelőzhetőek azzal, ha a
gázcsonk közelében körültekintőbb munka-
végzés (pl. fűnyírás) zajlik, illetve azzal, ha a
földmunkálatok (pl. ásás) megkezdése előtt
mindenki beszerzi az adott területre vonat-
kozó közműtérképet, illetve egyeztet a terü-
letileg illetékes földgázszolgáltatóval. A
műanyag gázvezetéket kézi szerszámmal is
könnyű megsérteni, így minden esetben foko-
zott figyelemmel kell eljárni, hiszen a gázve-
zeték egyméteres körzetében csak kézi szer-
számokkal szabad dolgozni.

Támogatás járdaépítéshez
és -felújításhoz

Szigethalom Város Képviselő-testülete a
23/2016. (XI.29.) számú rendeletében úgy
döntött, hogy a gyalogos közlekedési infrast-
ruktúra fejlesztése érdekében Szigethalom
Város belterületén a magánszemélyek kivite-
lezésében közterületen és közterületként
használt területen megvalósuló járdaépítések,
és járdafelújítások során felmerülő anyagkölt-
ség egy részét az önkormányzat viselje.
A járdapályázat részletes szövege a Sziget-
halmi Híradó 2018. májusi számában jelent
meg.
A támogatási kérelem a hivatal internetes
honlapjáról letölthető, illetve ügyfélszol-
gálatán beszerezhető
A kérelmet folyamatosan, de legkésőbb
minden év szeptember 30-ig lehet benyújtani.
További tájékoztatás: polgármesteri hivatal,
06-24/403-658/130 mellék.

Polgármesteri Hivatal
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Középiskolai ösztöndíjpályázat
Szigethalom Város Önkormányzata 2018. évre
pályázatot hirdet a szigethalmi, középiskolai tanul-
mányokat folytató diákok támogatása céljából.
A pályázati kiírásnak megfelelt pályázók közül
2 fő első helyezett 10.000Ft/hó, a többi megfe-
lelt pályázó 5.000Ft/hó összegű támogatásban
részesül 2018. szeptember 1-től 2019.
augusztus 31-ig.
Pályázati feltételek:

• önéletrajz benyújtása,
• a pályázó 10 éves kora óta rendelkezzen

szigethalmi állandó bejelentett lakóhellyel,
• nappali tagozaton folytassa tanulmányait,
• kilencedik osztályt végzett tanuló le gyen,
• középiskolai tanulmányi átlaga 4,4-nél

rosszabb nem lehet.

Pályázat benyújtásához szükséges:
• Kilencedik évfolyam első, második félévi

bizonyítvány másolata,
• Lakcímkártya bemutatása,
• Pályázó által megadott számlaszám.

A pályázat benyújtási határideje: 2018.
augusztus 6. (hétfő) 18.00 óra
A pályázat benyújtása:

• ügyfélfogadási időben a Szigethalmi Polgár-
mesteri Hivatal (2315 Szigethalom, Kossuth
L. u. 10.) titkárságán

A pályázatok elbírálása a tanulmányi eredmé-
nyek és a szociális helyzet egyidejű figyelembe
vételével történik.

Polgármesteri Hivatal

Szigethalom arcai

Tombol a nyár. Igaz kicsit szélsőséges, de a
hosszú nappalok, rövid éjszakák mindent
megérnek. Nyitottabban élünk, örülünk a

szabadságnak, a jó időnek. Ezzel bizony együtt
jár az is, hogy jobban halljuk a szomszédokat, a
bulizókat. Szándékosan nem fogalmaztam úgy,
hogy hangosabbak vagyunk. Csaknem minden
ajtó, ablak nyitva van, a zajok pedig akadályta-
lanul jönnek be lakásunkba. De a zajjal együtt
bejön a virágillat, a madárcsicsergés hangja is.
Ennek pedig ugye örülünk. Próbáljunk meg picit
toleránsabbak lenni, hiszen a jövő héten esetleg
mi bulizunk!
Néhány hete felröppent egy hír, mely szerint a
házibulikat be kell jelenteni a jegyzőnél. Igen,
vannak települések, ahol ez a gyakorlat. Sziget-
halom városát ez a bejelentési kötelezettség
nem érinti. Jegyzői engedély nélkül is lehet
bulizni, de azért nem árt, ha a szomszédoknak
előre szólunk, hogy egyik este kicsit hangosab-
bak leszünk. Apró gesztus, de mindenki jól jár
vele.

*
A nyár megérkezésével együtt virágba borultak
kertjeink, utcáink. Megszépültek közterületeink
is. Virágok ékesítik a Kossuth Lajos utcában a
villanyoszlopokat, az utcák sok – és egyre több
- helyen szépek, rendezettek. Egyre nagyobb az
igény a rendezett környezetre. Új elemként
jelentek meg a város több pontján az óriási,
virágokkal beültetett cserepek a Zöld Háló
Egyesület jóvoltából (A részletekről írásunk a 15.
oldalon). Már régóta csodálhatjuk az orvosi
rendelő előtt, a Szent István téren a virágokkal
teli cserepeket. Idén a Wass Albert utca kapott
új arcot ily módon. Pár nappal ezelőtt a
bölcsőde Rákóczi utcai épülete elé helyeztek ki
cserepeket védelmi céllal. A Vadasparkba láto-
gatókat szállító autóbuszok sokszor beálltak a
bölcsőde ablakai alá, zavarva a kicsiket. 

A betonkordon helyett választottuk a virágos
megoldást.
Alig pár lépésre innen találhatjuk a biokertet,
mely – köszönhetően Siposné Mészáros Henri-
ettának és férjének – teljes pompájában
látható. Szépen berendezett, ápolt a terület.
Gazdagon nőnek itt a bokrok, fűszernövények,
zöldségek.
A város idén is benevezett a „Virágos Magyar-
ország” mozgalomba, és még lehet jelentkezni
a „Szép kertek, rendezett porták” helyi pályáza-
tára.  Bízunk benne, hogy egyre többen teszik
rendbe saját ingatlanukat, csatlakozva mindkét
lehetőséghez.

*
Ám van a városnak másik arca is. Rendre talál-
kozunk útszélen hagyott zsákokkal, melyeknek
tartalma időnként meglehetősen ijesztő. Jó
esetben „csak” zöld hulladékot tartalmaznak.
Miért gondolja bárki is, hogy a városnak köte-
lessége elszállítania az otthonunkban keletke-
zett hulladékot? Pár éve ezért kellett megszün-
tetni a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket. Most
már csak az üvegek gyűjtésére alkalmas konté-
nerek vannak kihelyezve, de elnézve időnként a
körülöttük kialakult áldatlan állapotot, más
megoldást kell keresnünk. A konténerek
környéke rendszeresen tele van lomtalanításra
ítélt holmikkal, kommunális hulladékkal vagy
extrém esetben elhullott állattal.
Az erdészettől is folyamatosan kapjuk a jelzé-
seket az „ott felejtett” holmikról.
Minden lakónak jogos elvárása, hogy szűkebb
és tágabb környezete tiszta, rendezett legyen.
Az önkormányzat mindent elkövet ennek érde-
kében. De ez egyedül nem megy. Teréz anyát
idézve: „Ha mindenki legalább a saját portáját
takarítaná, tiszta lenne az egész világ.”

dr. Schuller Gáborné

Támogatás sportolóknak
Szigethalom Város Önkormányzata 2018. évre
pályázatot hirdet a szigethalmi, olimpiai
sportágat űző diákok támogatása céljából.
A pályázati kiírásnak megfelelt pályázók közül
2 fő első helyezett 10 000Ft/hó, a többi
megfelelt pályázó 5000Ft/hó összegű támo-
gatásban részesül 2018. szeptember 1-től
2019. augusztus 31-ig.
Pályázati feltételek:
• önéletrajz benyújtása,
• a pályázó 10 éves kora óta rendelkezzen

szigethalmi állandó bejelentett lakóhellyel,
• olimpiai sportágat űzzön,
• sporteredménye országos 1-3. helyezett,

vagy ennél magasabb legyen
Pályázat benyújtásához szükséges:
• sport eredményt igazoló oklevél másolata,
• Lakcímkártya bemutatása,
• Pályázó által megadott számlaszám.
A pályázat benyújtási határideje: 2018.
augusztus 6. (hétfő) 18.00 óra
A pályázat benyújtása:
• Ügyfélfogadási időben a Szigethalmi

Polgármesteri Hivatal (2315 Szigethalom,
Kossuth L. u. 10.) titkárságán

A pályázatok elbírálása a sport eredmények
és a szociális helyzet egyidejű figyelembe
vételével történik. Az ösztöndíj összegét
utólag, minden hónap 5-ig a pályázó által
megadott bankszámlaszámra utaljuk.
A nyertes pályázók kiértesítése levélben
történik, a döntést követően.

Polgármesteri Hivatal

A járőr már nem hívható
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
a rendőrség által kiosztott sárga járőr
matricákon szereplő telefonszámok
számai megváltoztak.
A rendőrséget segélykérés ügyben a 112-es
ingyenes segélyhívó számon tudják elérni.
Továbbá a Szigetszentmiklósi Rendőrkapi-
tányság 24/525-460, a Tököli Rendőrőrs
24/479-007 (nem 24 órás) telefonszámán
lehetséges bejelentést tenni.
A körzeti megbízottak elérhetőségei:
Farkas Róbert rendőr zászlós (Széchenyi
utcától Tököl felé eső településrész): +36 70
400 7063, 
Végh Attila rendőr törzsőrmester (Széchenyi
utcától Duna sor felé eső településrész): +36
70 400 7065. 
A körzeti megbízottak szolgálati mobiltele-
fonjukon nem feltétlenül elérhetőek (pl.:
szabadság, pihenőnap esetén).

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
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Agyereknapot már
évek óta sziget-
halmi civil szer-

vezetek és intézmények
k ö z re m ű k ö d é s é ve l
rendezi meg a Városi
Szabadidőközpont. Az
eseményre kifejezetten a
kisgyereket nevelő
családokat, óvodás,
kisiskolás korosztályt
vártuk, akik a nap
során folyamatosan
jöttek is a progra-
mokra. A reggel futóver-
sennyel indult (Szigethalmi
TE), ahol minden célba érkező
befutóérmet kapott, a helyezet-
tek ünnepélyes díjátadására pedig a
fergeteges Kiskalász koncert után került sor.
A hatállomásos pontgyűjtőnél minden eddiginél
érdekesebb feladatokkal készültek a Gyerekba-
rát Baráti Kör tagjai – kiegészülve az Elek-Ágh
Állatmenhellyel – így, akik teljesítették, megér-
demelten falhatták be a jutalompalacsintát
(Összefogás Szigethalomért Egyesület). Ételből-
italból nem volt hiány, a büfé kínálata mellett
200 gyerek saját maga készíthette el gyrosát 

(Nebuló Közétkeztetési Intézmény). Az izgalmak
a retró, családi sorverseny döntőjén tetőztek
(Szufla Egyesület), ahol az előfutamokban
legjobban teljesítő 3 csapat küzdött meg az
értékes vásárlási utalványokért. 
A színpad előtt igazi piknikhangulat volt, a
családok a napernyők árnyékában pihenve

nézhették végig a Csen-
gettyű bábcsoport

bábelőadását és Ga -
lagonya bohóc mű -
sorát. 
A versenyek és a

műsorszámok közti időben
pedig az alábbi ingyenes

programokban vehettek
részt a látogatók:
arcfestés, csillámteto-
válás (Gyermekbarát
Baráti Kör), kézműves-

kedés (SZENI), lovaglás
(Szigethalmi Lovas-Farm

SE), airsoft lövészet
(Szigethalmi Polgárőrség),

kisállat simogató (V75 Egyesü-
let), ügyességi játékok (VSZK, HGY),

valamint kívül-belül megtekinthető volt a
Délegyházi-Dunavarsányi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület tűzoltóautója. 
A Városi Szabadidőközpont kollégái köszönik
a résztvevő civil szervezetek és intézmények
odaadó közreműködését, amellyel a 2018-as
gyereknapot élménnyé varázsolták több száz
család számára.

- vszk -
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1956 forradalmi vihara csak lassan csitult el.
1958-ban még javában folyt a megtorlás,
miközben már az új rendszer is kiépítette

magát. Az MSZMP vezetői Rákosit gyakorlatilag
meghatározatlan időre száműzték. Létrejött a
Munkásőrség, vidéken újraindult a termelőszö-
vetkezetek szervezése. Közben a világ is nagy
változások előtt állt. A Szovjetunióban Nyikita
Hruscsov szilárdította meg a hatalmát. Az USA
a Szputnyik-sokk után beindította saját űrprog-
ramját: megalakult a NASA. Az elkövetkező
évtized a hidegháború egyik legdrámaibb
időszakát hozta. A békülési kísérletek és a
harmadik világháború rémképe váltogatta
egymást.
Szigethalom a Kádár-korszak hajnalán is a folya-
matos fejlődés útját járta. Népessége egyre
növekedett: 1960-ban már 2876 fő, 1967-ben
pedig már 5170 fő. Egyre-másra nyíltak az új
utcák, és egyre jobban feltöltődtek újabb és
újabb házakkal az eladdig foghíjas telkek is. A
fiatal község a Duna felé és déli irányban
terjeszkedett. 1959-ben felépült egy új, modern
orvosi lakás. A település azonban olyan gyorsan
növekedett, hogy a közintézmények és a
kezdettől kívánatos településközpont kialakítá-
sára már nem jutott hely. A szűk utcákon egyre
több autó jelent meg, hamar megalapozva a
máig nyúló közlekedési problémákat. A Csepel
Autógyár óriási mennyiségű munkaerőt szívott
fel ebben a korszakban, így rengetegen költöz-
tek Szigethalomra. A gyermekek száma is folya-
matosan növekedett. Az 1957/58-as tanévben
14 pedagógus 10 csoportban 387 tanulót nevelt
és oktatott. Tíz évvel később ez a szám 768
tanulóra ugrott. A pedagógusok számának
alakulása is követte a megnövekedett igénye-
ket. Az 50-es évek közepén épített új iskolát
gyorsan kinőtte a szigethalmi ifjúság. Ezért
hamarosan már három váltásban tanították a
gyerekeket. 1965-ben két újabb tanterem épült,

de mire elkészültek, addigra látható volt, hogy
ez sem lesz elég. 1968-ban ezért egy új iskola
építésére kezdtek terveket kidolgoztatni,
aminek telket biztosítottak a Szabadkai utcá-
ban.
A gyerekek az 1956 után újraszerveződő úttö-
rőmozgalomban találhatták meg maguknak a
szabadidő értelmes eltöltésének lehetőségét. A
Knézich Károlyra átnevezett úttörőcsapat a
budapesti XVIII. kerületi Kassa utcai általános
iskolával épített ki testvériskolai kapcsolatot. Ha
a szocialista ideológiai nevelési vonatkozásait
nem nézzük, akkor a kor gyermekeinek jó lehe-
tőséget adott a mozgalom a kirándulásra, a
nyaralásra és egyéb kulturális programokra.
A község növekedésével párhuzamosan kiala-
kították a tanácsház, a posta, a rendőrség
épületét. A tököli repülőtéren az 1956-os
események után csak a szovjet légierő maradt,
a magyarok csak 1968-ban térhettek vissza.
Addig viszont a község elöljárói és lakói igye-
keztek minél jobb kapcsolatot ápolni a
megszálló alakulatok helyi erőivel. Kölcsönös
segítségnyújtások, ünnepségek jellemezték ezt
a korszakot. Az égbolton a szovjet Déli Hadse-
regcsoport gépei zúgtak nap-nap után. 1962
októberében, amikor a kubai rakétaválság
idején majdnem kitört a harmadik világégés, a
szigethalmi polgári lakosság a megnövekedett
repülőforgalomból sejthette, nagyon nagy a baj.
A Csepel Autógyárban a D344-esek teherautók
tömeggyártása 1962-től folyamatos munkát
biztosított, miközben a gyár a D442-essel kísér-
letezett, és egyre több Ikarus busz fülkéjének
gyártására kaptak megbízást. A cég fontos
szerepet játszott nem csak a község munka-
helyteremtésében, hanem a kulturális életében
is. A gyár könyvtárát a dolgozókon keresztül a
község is használhatta. Ebből komoly konfliktus
is alakult, hiszen a finanszírozást a gyár kellett,
hogy állja, míg a környező települések lakói

élvezték a könyvtár előnyeit. Végül a cég veze-
tése meghátrált és továbbra is engedte könyv-
tára használatát a község lakóinak. Ezt
megkönnyítette, hogy 1961. augusztus 20-át
követően a könyvtár a gyár művelődési
központjában kapott helyet közvetlenül a bejá-
rat mellett, de a gyáron kívül. Így a helyi lakos-
ság is egyre nagyobb lelkesedéssel járhatott
oda. Máté György, aki 1959-ben került az intéz-
mény élére, a jó gazda gondosságával végezte
a rábízott feladatot. 1960-ban már 2400 aktív
olvasója volt, és rengeteg programmal várta a
helyi lakosságot. Író-olvasó találkozóin a sok
nagy név között vendégül látta az akkor
hazánkban tartózkodó, magát Balatonfüreden
kúráló, Nobel-díjas Salvatore Quasimodo, olasz
költőt is.
Közben a gyár nem csak a kultúrában, de a
sportban is hatással volt a településre. Az autó-
gyár csapata a Szigethalom-Csepel Autó SK az
1957/1958-as szezonban az NBII. Keleti csoport-
jában játszott, és 9. helyen végzett. A követ-
kező idényben kiesett a csapat, majd még egy
szezonra (1962/63) sikerült felkapaszkodniuk az
NBII. Nyugati csoportjába. Ezt követően az évti-
zed végére a „gyári csapat” is visszacsúszott a
területi bajnokságba, ahol a szigethalmi focicsa-
pat is szerepelt. Az igazsághoz hozzátartozik,
hogy a gyár csapata az egyik idényben még a
község csapatával egyesülve játszott (1951),
később a Dunaharaszti MTK-val (1952), végül
pedig a Szigetszentmiklósi TK-rel (1963) össze-
olvadva szerepelt. 
Mindeközben a megszűnt Szilágyi-telepi MTK
helyét átvevő új szigethalmi focicsapat 1959 és
1962 között a ráckevei járás négy szezonjából
háromszor végzett a harmadik helyen. A tele-
pülés sportéletének jó hírét az egyre kiválóbb
eredményeket elérő egyéni sportolók is öregbí-
tették. Közülük Bajkó Károly birkózó az 1964-
es tokiói olimpián szerepelt először nagy világ-
versenyen. 1968-ban pedig Mexikóvárosban a
kötöttfogás 78 kg-os versenyében bronzérmes
lett, erre az esztendőre a község már egy jelen-
tős közössége volt a Csepel-szigetnek.

Takács Róbert

Szigethalom tizenkét évtizede 7. rész
Kádári konszolidáció évtizede

„VALTER” ELŐRE KÖSZÖNT
Mindenki sajnálhatja, aki már nem ismerhette Bajkó Károlyt, akit a
sportág állandó névadójaként is híres olimpiai bajnok, Polyák Imre a
Valter becenévvel ruházott fel.
Valter a müncheni olimpián szabadfogásban bronzérmes volt (amúgy
négy évvel korábban Mexikóban kötöttben is).
A „szabadosok” akkoriban minden év elején elutaztak Bulgáriába, a Dan

Kolov-emlékversenyre. Igen ám, de az alapozás kellős közepén. Hát, nem éppen sikerélményt
gyűjteni!… Mert a hazai birkózóknak presztízst (és nyilván pénzjutalmat is) adó verseny extra
motivációt jelentett.
A magyarok leggyakrabban a futottak még-mezőnyben végeztek.
Bajkó Károly „Valter” a tőle megszokott öniróniával így jellemezte a helyzetet: „Tudjátok, amikor
megérkeztünk Bulgáriába, a reptértől kezdve az utcán, a szállodában, mindenhol előre köszöntem
minden, hozzám hasonló méretű embernek, mert biztosan megvert már…” (forrás: internet)
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neme,
életkora,

bőrszíne vagy  nemzetisége,
vagyoni helyzete,

egészségi állapota, 
szexuális irányultsága,  nemi identitása,

faji hovatartozása
vallási, vagy világnézeti meggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve, 
fogyatékossága,
családi állapota, anyasága vagy apasága,

Keresse fel Dr. Szatmári Éva
Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását: 

06 30/960-2657, eva.drszatmari@gmail.com
Pest Megyei Kormányhivatal, 1052 Budapest, Városház u. 7. (tel: +36 1/485-6957)

2018.07.02. hétfő 11:30-15:30; 2018.07.09. hétfő 11:30-15:30
2018.07.16. hétfő 11:30-15:30

Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
2112 Veresegyház, Fő út 35. I. em. kistárgyaló (tel.: +36 28/588-600)

2018.07.05. csütörtök 11:30-15:30
Tököl Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nagyterem

2316 Tököl, Fő út 117. (tel.: +36 24/520-920)
2018.07.10. kedd 11:30-15:30 

vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a diszkriminációval okozott jogsértések

kivizsgálása és megszüntetése.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Városi
Szabadidőközpont július 16–29-ig zárva
lesz.

Ebben az időszakban minden szolgáltatásunk
szünetel. Nyitás: július 30. hétfő 8 óra.
Köszönjük megértésüket!

- VSZK - 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Az élet nyáron sem állhat meg! Adj vért!

Véradókampánnyal toboroz a Vöröskereszt és az OVSZ

Az élet nyáron sem állhat meg! Adj vért! elnevezéssel indított nyári véradókam-
pányt a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat. A véradókra
értékes heti, havi nyeremények várnak, és egy fődíjat is kisorsolnak a játékban

résztvevő önzetlen segítők között.

Nyáron a nagy meleg és a szabadságolások
miatt csökken a véradói aktivitás, ezért
döntöttek úgy az országos szervezetek, hogy
június 18-a és szeptember 2-a között
kampányt indítanak. Mindenki, aki vért ad,
személyre szabott köszönőkártyát kap,
amely egyben nyereményszelvény is. Aki
feltölti a kártyán szereplő kódot a  oldalon,
értékes heti és havi nyereményre pályázhat,
sőt, a kampány végén egy fődíj is gazdára
talál.
A heti nyertes egy igazi véradó élménycso-
maggal gazdagodik, mely tartalmaz egy
páros belépőt a Budapest Park valamelyik
koncertjére, egy páros RepTár belépőt a szol-
noki repülőmúzeumba és egy két személyre

szóló borkóstolót a badacsonyi Laposa
Birtokra. A szervezők havonta kisorsolnak
egy kétszemélyes, 3 nap 2 éjszakás exkluzív
wellness pihenést is a véradók között, a fődíj
pedig egy nagyképernyős tévé lesz a Tesco
Magyarország felajánlásából.
A napi biztonságos vérellátáshoz 1600-1800
véradóra lenne szükség, ezért a Vöröskereszt
és az OVSZ minden lehetőséget megragad,
hogy véradókat toborozzon. Idén is kitelepül-
nek a nagyobb fesztiválokra – elsőként a
VOLT Fesztiválon lesz lehetőség véradásra a
Vöröskereszt véradókamionjában.
A pontos véradóhelyszínek és időpontok a
és  oldalakon, valamint a Vöröskereszt ingye-
nes véradós mobilapplikációján érhetők el.

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: július 20. 

Megjelenés: augusztus eleje.
Hirdetések megrendelése, befizetése: 

polgármesteri hivatal pénztára, Kossuth L. u. 10.
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ISKOLA

Szigethalom díszpolgára

Szigethalom Város Képviselő-testületének
döntése alapján 2018-ban „Szigethalom
Város Díszpolgára” díjat Egyed Jolán, a

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola igaz-
gatója vehette át Fáki László polgármester úrtól.
Nevelőtestületünk elsők között tett javaslatot a
díj elnyerésére a civil szervezetek és magán-
személyek ajánlása mellett:
„…Nemcsak az intézmény irányítását végzi
példaértékűen, hanem évtizedek óta nagy
figyelmet fordít településünk oktatási és
kulturális életének fejlesztésére. A városi ren -
dezvények, ünnepélyek megszervezésében,
lebonyolításában ifjú pedagógusként is nagy
szerepe volt. A későbbi évtizedek során részt
vállalt az önkormányzat alapdokumentumainak

kidolgozásában, az innovációkban, a sikeres
iskolavezetés kapcsán hozzájárult a város jó
hírnevének öregbítéséhez is. Pl.: iskolai címek
elnyerése, pedagógiai szakmai napok szer vezése
stb. 
Az iskolánk és céljaink érdekében minden
rendelkezésére álló eszközt megragad,
felhasznál, melynek kiemelkedő példáját az
intézmény fel újításakor is tapasztalhattuk. A
szíve az iskoláért dobog, talán ez az egy, ami
nem változott az elmúlt közel 40 évben, mióta
a településen, a településért dolgozik…”
Gratulálunk a méltán megérdemelt díszpolgári
cím elnyerése alkalmából!

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola
nevelőtestülete

Ezüstös kislány

ASzéchenyi Általános iskola tanulója,
Fekete Tímea még csak most lett 9
éves, de már világbajnoki magasla-

tokban szárnyal. 
A magyar versenyek alapján a Szigetszent-
miklósi Sport Club versenyzője duó társával,
Gál Bernadettel kvalifikációt szerzett a
horvátországi VB-re. Az International Dance
Federation Világbajnokságán szépen kivite-
lezett fantasy show duó koreográfiával
világbajnoki ezüstérmet nyertek el. A kore-
ográfiákat Márkus Mónika és Narancsik
Dóra tanította be, a csapat kiemelkedő sike-
reinek eléréséhez sok segítséget nyújtott a
felkészülésben Dienes Ilona, Botos Tamás,
Kiss Evelin, Kollár Tímea és Ináncsi Klaudia. 
Gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

M. M.

Elismerés pedagógusoknak

A Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola
két igazgatóhelyettese, Mermeze Klára és Vidáné
Wéber Adrienn a Pedagógusnapon munkájuk elis-
meréseként elismerő oklevelet vehettek át Pálos
Annamária tankerületi igazgató asszonytól. Gratu-
lálunk nekik, további munkájukhoz sok sikert kívá-
nunk a nevelőtestület nevében.
Ugyancsak pedagógusnap alkalmából a Sziget-
szentmiklósi Tankerületi Központ által szerve-
zett ünnepségen a Szigethalmi Széchenyi István
Általános Iskola két pedagógusa kiemelkedő
munkáját is megköszönte Pálos Annamária
tankerületi igazgató. 
Az Elismerő Oklevelet ünnepélyes keretek
között vehette át Kartali Erika tanító, munka-

közösség-vezető és Magyarné Huszár Ágnes
tanár, munkaközösség-vezető.
Szigethalom város ünnepi képviselő-testületi
ülésén került sor a „Város Kiváló Pedagógusa”
díj átadására. A Szigethalmi Széchenyi István
Általános Iskola nevelőtestületi döntése alapján
2018-ban Czita Gáborné vehette át a rangos
díjat. 
A képviselő-testület döntése alapján intézmé-
nyünkből Badak Barnabás nyerte el a Város
Kiváló Sportolója” díjat.
Gratulálunk a díjazottaknak! 
Munkájukhoz további sikereket kívánunk.

Igazgatóság
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PROGRAM – HIRDETÉS

Erdőzár júliusban

Tisztelt szigethalmi és tököli lakosok! Július
7-én, szombaton akadályfutó verseny
miatt lezárjuk a tököli parkerdő belső

részeit a mellékelt térkép szerinti útvonalon. 
Kérjük, hogy ezen a napon kerékpárral, kutyával

és főként lovakkal ne látogassák az erdőt, mert
az utakra a verseny akadályait telepítjük, vala-
mint 9 órától késő délutánig folyamatosan
futók lesznek az erdő ezen részein.
A Dunasor utcán megnövekedett forgalom,

illetve parkoló gépjárművek miatt a környékbe-
liek megértését és türelmét kérjük.
Az erdészház tisztásán lévő versenyközpontban
szívesen látunk minden érdeklődőt és szurkolni
vágyót.
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KÖNYVTÁR – VERS – HIRDETÉS

Könyvtári programok júliusban
3-án, kedden 16.45-kor: 

Anonim Alkoholisták

6-án, pénteken 10 órakor: 
Kisbogár

6-án, pénteken 12.30-kor: 
Mókus Marci programok: 
Fizikai kísérletek

10-én, kedden 16.45-kor: 
Anonim Alkoholisták

13-án, pénteken 10 órakor: 
Kisbogár

13-án, pénteken 12.30-kor: 
Mókus Marci programok: Só-liszt
gyurmázás

17-én, kedden 16.45-kor: 
Anonim Alkoholisták

20-án, pénteken 10 órakor: 
Kisbogár

20-án, pénteken 12.30-kor: 
Mókus Marci programok: Diafilm-
vetítés 
(Lúdas Matyi, Egy kupac kufli)

24-én, kedden 16.45-kor: 
Anonim Alkoholisták

27-én, pénteken 10 órakor: 
Kisbogár

27-én, pénteken 12.30-kor: 
Mókus Marci Programok: Karkötő
készítés csomózással
Júliusban és augusztusban a könyv-
tár keddtől péntekig tart nyitva.
(Szombaton, vasárnap és hétfőn
zárva vagyunk.) Megértésüket
köszönjük! 
Minden kedves olvasónknak nagyon
jó pihenést kívánunk! A nyári
szabadsághoz és a nyári szünidőhöz
térjen be hozzánk könyvért: 65 000
kötettel várjuk!

Barcs János
Nekem üzennek

Sötét az éj, angyallal fut a Hold,
hangosan altatgat friss muzsika,

s a Rigóczi szelíd tölgyek alól
üzen nekem, két őrszem - boróka.

Fölsóhajt, megzizzenő hangjával
távolból küldi ős üzenetét.
A zúgó nagyharang áriával,

s nekem üzennek tarlós kepék...

Nyíresben csöng a madárdalárda.
Dráva hullámon ezüst ponty táncol,

érzem, megfiatalodtam mától.

S szívem mintha valamire várna.
Megköszönök mindent, minden napnak:

barcsi dús mezőkön búzát aratnak.
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CIVILEK – HIRDETÉS

Ültetéssel a szebb Szigethalomért!

Tizennégy óriási cserepet helyezett ki
egynyári virágokkal a Zöld Háló Egyesület
Szigethalmon a Föld Napja alkalmából a

Wass Albert utcában. Az utca, amely az egye-
sület munkájának eredményeképpen már 2005
óta vérszilvafákkal ékeskedik, örömmel fogadta
az új telepítést. Az egyesület vezetője bízik
benne, hogy a növények nem lesznek a vanda-
lizmus martalékává, mivel több utcában és
intézmények előtt szeretnék folytatni az akciót.
Így – terveik szerint – a Rákóczi úti Négy szín-
virág Óvoda bejáratánál folytatódna a szépítés.
Ezzel a fejlesztéssel ismét sikerült indulni a Virá-
gos Magyarország c. pályázaton.
Az egyesület ezúton szeretne köszönetet
mondani Dörfler Zsoltnak az előkészítő munká-
latokért, Tézsla Pálnak és csapatának a sok
segítségért. A virágültetőknek: dr. Schuller

Erzsébetnek, Domonkos Istvánnak, Bucsiné
Aninak, Kürti Aninak, Bence Jusztinak és
Bencusnak, Hati Mariannak, Csapó Lajosnak,
Tóthné Idának, Hirmann Erzsikének, Regényi
Tibornak és Suhai-Réfli Tímeának.
Rendek Rózsika és Csáki Béla június 15-én a
Rákóczi úti Bölcsőde parkoló díszítésénél
dolgozott, ide kilenc óriási virágcserép került ki. 
A településen lakosainak egyre nagyobb szá -
mú, lelkes együttműködését külön köszönik a
lakosságnak.

A virágcserepes utcák kezdeményezés folyta-
tására további jelentkezőket várnak. 
Segítséget az alább megadott telefonszámon
kérhetnek: Regényiné Aranka, 06 70 2634
855. 
Végezetül az egyesület felhívja a figyelmet,
hogy a Szép kertek, rendezett porták fotó-
pályázatának leadási határideje: 2018.
július 15. A fotók leadási határideje szep-
tember 15.

- rega -

Apró zsákfalvak és a magyar tenger

ASzigethalmi TE „avarnyűvői” július 28-án,
szombaton újabb országjárásra indulnak.
Útba ejtünk bűbájos apró falvakat,

megmásszuk Somogyország tetejét, megnézzük
az ősöreg löszbe vájt szóládi pincesort, ismer-
kedünk pogány őseink hitével és a színészóriás,
Latinovits Zoltán hagyatékával. Feredőzünk a
napfényben, elárasztja retinánkat a táj szépsége,
megmártózunk a Balaton hűs vizében.
Kell ennél több? Egy nap hedonisztikus élvezet.
Test és lélek ispotálya! 
Mikor bejártam a túra útvonalát, nevezetes
helyszíneit, ilyen talányos és hangzatos monda-
tokkal találkoztam mint: „Szkíta Golgota”,
Henry Ford-díj. Aki kíváncsi, hogy mit takarnak
ezek a kifejezések, nosza itt az alkalom, csatla-
kozzon hozzánk és megtudja. A túrára Szikla-
vári Marikánál lehet jelentkezni, ő adja meg az
indulás helyét és időpontját.
A végére egy idézet, aminek szintén van köze
a túránkhoz: „Jó lenne ködszúrkálóként fényt
hasítani!”
Gyertek sportbarátok, hasítsuk együtt a kilomé-
tereket, merítkezzünk meg a tudás, a szépség
és a Balaton tengerében!

Nád Béla 
a Szigethalmi TE tiszteletbeli elnöke

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 28 éve!

www.megoldasszerviz.hu

Szigetszentmiklós, 
Tököli u. 33. – Bajcsy-Zs. u. sarok
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Kell egy komposztáló. Mint már előző, májusi
cikkünkben említettük, a komposztálódás
természetes folyamat. A nagymama módszere,

az úgynevezett prizmás komposztálás mai szemmel
nem túl esztétikus látvány. Ráadásul meglehetősen
nagy a helyigénye. Ugyanakkor ezzel a módszerrel
elég lassú a komposztálódási folyamat, sőt nehézkes
is, mivel ha jó minőséget, szagmentességet szeret-
nénk, gyakran meg kell forgatnunk az anyagot. Ha
minél előbb szeretnénk látni munkánk eredményét,
más módszerhez kell folyamodnunk. Tehát szüksé-
günk van egy vagy több komposztáló edényre.
Vásároljak vagy készítsek? 
Mindkét esetben nem árt néhány dolgot figyelembe
vennünk:
- a fából készült tároló kevésbé tartós, mivel a fa

köztudomásúlag korhadó anyag
- a favédő szerben lévő vegyi anyagok szennyezhetik

a komposztot, ezáltal felhasználáskor veszélyeztetik
a növényeink és esetleg saját magunk egészségét

- a komposztot az érési idő alatt ajánlatos időnként
megkeverni, a kész komposztot is ki kell tudnunk a
tárolóból „termelni”.

- a műanyag komposztáló edény előnye tartóssága
mellett az, hogy egyszerű felemelni

- előnyös, ha a tartály lefelé szélesedik vagy szétnyit-
ható, mert ezáltal könnyen kihullik a tartalma (lásd
még: két-háromhavonta keverés)

- a jó levegőzés biztosítására a tartály felületén
légzőnyílásokra van szükségünk

- ugyanakkor, az is fontos, hogy a kiszáradás mega -
kadályozására megfelelően zárt legyen

- lényeges az is, hogy le tudjuk fedni, nehogy a lehulló
csapadéktól túlnedvesedjen, elázzon

- alapvető szempont; ahhoz, hogy a talajban lévő
élőlények hozzáférhessenek a komposztálandó
anyaghoz, az edényünknek alul, a föld felé nyitott-
nak kell lennie

- meggyorsítja a komposztálódási folyamatot, ha az
edénynek jó a hőtartása (termokomposztálók)

Komposztálót készíthetünk akár használt mű -
anyag- vagy fémhordóból is. Ezekből viszont –
szabályos hengerformájuk miatt – meglehetősen
nehéz a komposztot kivennünk. Ugyanez a helyzet
a keveréssel is. Vidéken látni vesszőből font
komposztálót is. Készülhet komposztáló még téglá-
ból vagy akár dróthálóból is. Az utóbbi esetben
azonban például átlyuggatott műanyag fóliával
vagy hullámpapírral meg kell védenünk a felületét
a kiszáradástól.
Ennek a sok szempontnak megfelelően mi a mű -
anyag komposztálókat ajánljuk, ha netalán még újra-
hasznosított műanyagból is készül, örömünk felhőt-
len lehet.
A hely kiválasztása
Ha sikerült szert tennünk egy vagy több komposztá-
lóra, keresnünk kell egy jó vízelvezetésű – és a
komposzt kiszáradásának megakadályozására –,
árnyékos helyet kertünk egy félreeső zugában.
Természetesen arról se feledkezzünk meg hogy, mivel
a talajban lakó élőlények lesznek hűséges és szorgos
munkatársaink, komposztálónkat a puszta földre
tegyük.

Csepeli kertbarátok kiadványa alapján

Amikor nyolc éve Szigethalomra költöztem,
nemcsak arról tájékozódtam, hogy mennyi
adót kell fizetnem, hanem arról is, mik a

kutyatartás szabályai. Hiszen nemcsak én jöttem ide,
hanem az egy éves kutyám is, velem. A kerítést már
előzőleg ellenőriztem, sőt kiegészítettem hálóval,
hogy ne tudjanak hozzá véletlenül sem benyúlni a
gyerekek. 
De azóta is hihetetlen számomra, hogy itt a kutyások
mennyire felelőtlenek. Sokat sétálok a Duna-parton,
hisz a közelben lakom, és látom, mennyi póráz nélkül
sétáltatott kutya van. 
Egyrészt a sétáltatásnak nem a futtatásról kellene
szólnia, hanem a közös programról a gazdival. Hisz
az eb futkározni a kertben is tud, de a séta alkalmá-
val a gazdival lehet kettesben.
Másrészt, amikor odafut hozzám, messziről kiabálják,
hogy "Ne féljen, nem bánt!" Kérdem én, a gazdi nem
fél, hogy a kutyáját viszont bánthatják? Ha mondjuk,
olyan kutyához szalad oda, amelyik nem szereti a
kutyákat, és ezért rövid pórázon van. Vagy ha valaki
betegesen fél a kutyáktól. Mert ilyen ismerősöm is
van. Még a fél kilós csivavától is retteg. Vagy ha egy
olyan gyerekhez fut oda, amelyiket harapta már meg
kutya, akkor a szülő nem várja meg, hogy esetleg
újra megtörténjen, hanem ösztönből cselekszik, hisz
nincs más, aki megakadályozza a bajt, mert a gazdi

messze jár, a kutya meg láthatóan nem hallgat rá...
Szóval miért gondolják egyes kutyatartók, hogy övék
a Duna-part, és mindenki felett állnak? Ha ők sétál-
tatnak, igazodjon hozzájuk mindenki?
Én a gyerekemet sem engedem messzire szabadon,
hisz féltem őt, vigyázni úgy tudok rá, ha a közelem-
ben van. A kutyájukat nem féltik az emberek? Ha
egy másik kutya megharapja, mert odamegy hozzá,
akkor háborognak, hol a szájkosár? És a póráz?
Előbbi nem kötelező, utóbbi viszont igen!
Szóval kedves kutyások, kérlek titeket mindig,
minden alkalommal használjátok a pórázt. Nemcsak
azért, mert jogszabály kötelez rá mindenkit, hanem
azért, mert tekintettel vagytok embertársaitokra,
akik szintén ugyanazt az utat szeret nék használni,
mint ti. Azt meg minden esetben illik megkérdezni,
hogy odaengedhetik-e a kutyát máshoz!
(A kutyapiszokra most nem is térek ki mélyebben,
példásan mutatja a kutyatartási kultúrát kis közös-
ségünkben. Kutyásként is szégyellem magam,
mennyi piszkot hagynak az emberek a közösségi
területeken a kutyájuk után...)
Tehát összegezve: csak két dolgot kérek a kutyások-
tól (amit én mindig betartok): póráz, és kakizacsi,
amit használni is kell!
Köszönettel: 

Niederkirchnerné Faragó Timea

Kutyatartás Szigethalmon

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

A komposztálásról, mindenkinek 2. rész
Lépjünk a tettek mezejére 


