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ingyenes havilap

Magasról fütyülnek
ránk?

A tököli reptér a korábbi engedélye-
zési eljárástól eltérően 1560 m
pályát szeretne használni a

mostani 799 m pályahossz helyett, ami
nagyobb gépek fogadására is alkalmas,
miközben a forgalom is jelentősen
emelkedhet az elkövetkező években.
Mindezt úgy, hogy a lakott terület – az
engedélyezési anyag szerint – csak 280
m távolságra lesz a pályától! 

A tulajdonosi kör a bíróság és a Kúria dönté-
sének végre eleget téve elkészítette a nem
nyilvános fel- és leszállóhely előzetes vizsgá-
lati dokumentációját. 
A teljes anyag letölthető a Kormány hiva -
tal honlapjáról, itt 08.17-éig elérhető:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdet
menyek/pest-megyei-kormanyhivatal-erdi-
jarasi-hivatal-kornyezetvedelmi-es-terme-
szetvedelmi-foosztaly-pe-ktf-12596-1-2018

(folytatás a 10. oldalon)

Nincs nyári szünidő

Az országos média folyamatosan számol
be a közlekedési problémákat okozó
nyári felújítási munkákról, beruházások-

ról. Főleg az útépítések, villamospályák felújí-
tása okoz mindennapi nehézségeket. Természe-

tesen ezeknek az elvégzésére szükség van, és
sajnos, ezeket a munkákat nem is igen lehet
máskor végezni, csak nyáron.
Hasonló a helyzet városunkban is, de itt nem az
útépítések, hanem az intézményi felújítások és
a sportberuházások zajlanak. Eddig a Jókai téri
játszótér volt korlátozottan használható. Ott
épült meg az MLSZ támogatásával a város első
műfüves focipályája, amely egy hónap leforgása
alatt el is készült. Még a tinta sem száradt meg
a műszaki átvétel jegyzőkönyvén, a gyerekek
már birtokba is vették. Ezzel gyakorlatilag a
Jókai téri fejlesztések végére értünk. Persze
szeretnénk még egy kicsit füvesíteni, és dolgo-
zunk azon is, hogy egy konténer WC-t el
tudjunk helyezni a területen, valamint az ott
lakók kérésére egy petanque pályát. 
A focipályához még egy nagyon fontosat
fűznék hozzá. Az MLSZ a támogatás fejében
elvárja, hogy a pálya jövedelmet termeljen, és
önkormányzatunk ebből a bevételből tartsa
karban a pályát. Ezért a pályát felnőtt társasá-
gok csak bérleti díj ellenében használhatják. 

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
Azt gondolom a
4000 Ft/órás díj
nem drága, és
természete  sen
a bérelt időben
kizárólag a
bérlők használ-
hatják.  Aki nem
fizet, annak

nincs kizárólagos használata a pályára. Termé-
szetesen, ha a pályát senki nem bérli egy adott
időszakban, akkor a gyerekek és családok, akik
játszani szeretnének rajta, ingyenesen használ-
hatják, de ha mások is akkor szeretnének

focizni, akkor vagy összefognak vagy megoszt-
ják a pályát. Az MLSZ program keretében a
sportpályánál épülő újabb műfüves játékteret
már csak a helyi egyesületek, illetve a haszná-
latáért fizetők vehetik majd igénybe.
Nyárra ütemeztük a zöld és sárga óvoda felújí-
tási munkálatait is, elsősorban azért, mert ilyen-
kor a gyermekek nélkül tudjuk elvégezni a
feladatokat. Felújítjuk a vizesblokkokat és kicse-
réljük a nyílászárókat is. Most valósul meg a
Széchenyi iskolában lévő konyha felújítása is. A
konyha mind szerkezetében, mind technológiá-
jában megújul. A munkálatok végeztével jobb
környezetben, korszerűbb eszközökkel dolgoz-
hatnak konyhásaink. Ráadásul az eddigi 700-ról
1500 adagra nő a kapacitás is, így meg tudjuk
termelni az intézményeink által felhasznált
mennyiséget, sőt növelni tudjuk a piaci részese-
désünket. Ezeket a munkákat szeretnénk
augusztus közepéig befejezni, hogy szeptember-
ben minden zökkenőmentesen tudjon elindulni.
Most kezdődtek el az egészségház felújítási
munkái is. (Részletek a Meggyógyul az egész-
ségház című írásunkban) Mind közül talán ez a
legnehezebb feladat. A rendelőt nem tudjuk
bezárni a munkálatok idejére, ezért a folyamatos
működést is meg kell oldanunk. Ez biztosan
kellemetlenségekkel fog járni. Az orvosoknak is
majd költözniük kell a beruházás ideje alatt,
ezért kérjük a páciensek türelmét is. Viszont
nemcsak ez az épület újul meg, hanem a rende-

lőkbe is kb. 25 millió forintért vásárolunk új
eszközöket, illetve bútorokat. A kivitelező még
hét végén is dolgozni fog, mert vannak olyan
feladatok, amelyeket csak akkor tud elvégezni  –
például a villanyszerelési munkák, mert a hét
közbeni áramszünetek akadályoznák a rendelést.
Hogy Szigethalom se maradjon útfelújítások
nélkül, augusztusban sor kerül azokra is. Már
leszerződtünk a Fácán, Eper, Belső, Radnóti utca
és köz felújítására és burkolására, illetve az
iskola köz egy részének felújítására. Van még
beadott pályázatunk a Dobó Katica, Kolozsvári
és Erdő utca – Béke és Petőfi utca közötti
szakaszának – felújítására. Reméljük, azokkal is
sikeresek leszünk!

Fáki László

A projekt megvalósításának tervezett kezdő
időpontja: 2018. 07.05. 
A projekt befejezésének tervezett időpontja:
2018.12.31.
A projekt megvalósításának helye: 2315 Szigetha-
lom Szabadkai utca 71.
A beruházás célja az egészségház korszerűsítése,
energiahatékonnyá tétele. A projekt megvalósí-
tása során sor kerül az alábbiakra:

- az orvosi rendelő épületének homlokzati,
lábazati, valamint tetőszigetelése,

- külső- és belső nyílászárók cseréje,
- tetőhéjazat javítása,

- fűtési és elektromos rendszerek felújítása,
energiahatékonnyá tétele,

- akadálymentesítés,
- napelemes rendszer kiépítése,
- külső parkoló átalakítása,
- valamint egészségügyi szolgáltatást segítő

eszközök beszerzése.
A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően
2018.07.05-én került sor a nyertes kivitelezővel a
vállalkozási szerződés aláírására. A Kisép-General
Kft. 2018.07.06-án az orvosi rendelő felújításának
munkálatait megkezdte, a várható befejezés 2018.
december 31.

A projekt sikeres megvalósításához Szigethalom
Város Önkormányzata 9 786 010 forint összegű
önerőt biztosít. 
A beruházás megvalósulásával az orvosi rendelő
épületében elhelyezkedő háziorvosi, fogorvosi,
védőnői szolgálatok korszerű, energetikailag haté-
konyan üzemelő, a hazai elvárásoknak megfelelő
épületben teljesíthetik az alapellátási feladatokat.
A projekt eredményeként megújulnak a betegel-
látás fizikai, épített környezeti körülményei, vala-
mint az egészségügyi dolgozók munkakörülmé-
nyei, korszerűsödnek az orvostechnikai eszközök.
Mindezek következtében minőségi fejlődés
várható a megelőzés, a szűrés, a pontos diagnózis
felállítás területén,illetve a krónikus betegek koor-
dinálásában, és a palliatív ellátásban.

Szigethalom Város Önkormányzata

Nincs nyári szünidő
Korszerűsödő óvodák – Kétszeresére nő a konyha kapacitása

Szigethalom Város Önkormányzata a Nemzetgazdasági Minisztérium által támogatott
„Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének
támogatása Pest megyében” című, PM_EUALAPELLATAS_2017 kódjelű pályázatán 95%-

os támogatási intenzitás mellett, 185,93 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A
támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Terü-
letfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott, célzott pénzügyi költségvetési
támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból. A projekt célja: a Szigethalmi Egészségház
energiahatékonyságát célzó felújítás, illetve egészségmegőrző programok bevezetése.

Meggyógyul az egészségház
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Megújuló utak, bővülő közvilágítás

Elsőként elfogadták a civil szervezetek 2017. évre
vonatkozó beszámolóit, amelyek közül – képvi-
selői javaslatra – néhány megjelenik a közösségi
médiumokban, illetve a városi honlapon, abból a
célból, hogy a lakosság jobban megismerje a helyi
civilek tevékenységét és elért eredményeiket.
A továbbiakban döntöttek a képviselők a Nobi-
lis Humán Szolgáltató szakmai programjának,
valamint az intézmény alapító okiratának
módosításáról.
Ezt követően a Szigethalom Négyszínvirág
Óvoda alapító okiratának módosításáról szüle-
tett támogató határozat.
A Hegedüs Géza Városi Könyvtár intézményve-
zetője kérelemmel fordult a fenntartó önkor-
mányzathoz egy további státusz biztosítása
érdekében, amelyet jóvá is hagyott a testület.
A napirendi pontok között két rendeletmódosí-
tási előterjesztés is szerepelt. Az első az egész-
ségügyi alapellátások körzethatárairól szóló
rendelet módosítását tartalmazta – a védőnői
körzetek módosításával. A második a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról
szóló 6/2018. (III.29.) rendelet adminisztratív
jellegű módosításáról rendelkezett.
Szigethalom Város Önkormányzata minden
évben – immár hagyományosan – meghirdeti
a szigethalmi középiskolai tanulók ösztöndíj
támogatását. Idén elsőként nemcsak tanulmá-
nyi, hanem sportolói ösztöndíj megpályázására
is lehetőség lesz. Az ösztöndíj programok
meghirdetését jóváhagyta a testület.
A képviselők úgy döntöttek, hogy az önkor-
mányzat az idei városi bál bevételét a Móra
Ferenc utca és a kegyeleti park melletti kisgyer-
mekes játszótér kialakítására fordítja.
A továbbiakban fejlesztési tárgyú előterjeszté-
sek következtek. Elsőként a Szigethalom, Duna-
sor 41. szám alatti ingatlan bérbeadási feltéte-
leinek módosításával kapcsolatosan született
döntés, majd a Szigethalom 3250 és 040/32
hrsz-ú ingatlanok tulajdonrészének cseréjével
kapcsolatosan határoztak a képviselők. Ezt
követően a Szigethalom, Sün utca (hrsz: 3306),
Nap utca (hrsz: 2788/7), Orgona utca 60. (hrsz:
1744) ingatlanok ingyenes önkormányzati tulaj-
donba adásával kapcsolatban kapott felhatal-
mazást a polgármester az MNV Zrt-nél teljes
jogkörben történő eljáráshoz.
Az ülésen több útszakasz felújításáról és csapa-
dékvíz-elvezetéséről is döntött a képviselő-
testület. A beruházások vállalkozói szerződés
keretében, a 2018. évi költségvetés általános
tartalék keret terhére valósulnak meg: 

- Eper utca (Erdő u.- Határ u. között);
- Fácán utca (192 m X 4,2 m);
- Iskola köz (Könyves K. u. – Gábor á. u.

között, 93m);
- Belső utca (József A. utcától 160m);
- Radnóti utca, Radnóti köz (Fiumei utcától);
- Könyves Kálmán utca (Iskola közzel szemben).

Az április 15-én megrendezett „II. Jótékony
bolondozás” célja az volt, hogy a Duna-parti
játszótér fejlesztése megvalósulhasson. A
rendezvényből származó támogatási bevétel
172 540 Ft volt. Ez az összeg, sajnos, nem fedezi
a tervezett játékok (kétállású hinta bébi hinták-
kal és trambulin) vásárlását, ezért testületi
döntés alapján az önkormányzat kiegészíti a
költségek fedezetét bruttó 1 659 296 Ft-tal.
Ezt követően döntés született a Szent István tér
felújításáról, valamint új önkormányzati kor -
mányzati funkciók felvételéről.
Végül a két sürgősségi előterjesztést tárgyalták
a képviselők. Előbbi a Szigethalmi Széchenyi
István általános Iskola épületében működő
konyha felújítása-fejlesztése során beérkezett
ajánlatok bírálatát, utóbbi pedig a Szigethalom
Városfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
végelszámolásának lezárását tartalmazta.
Az interpellációk, kérdések között Nagy Viktor
és Suhai-Réfi Tímea képviselők kérdéseire vála-
szolva polgármester úr tájékoztatta a testületet,
hogy a városi közvilágításra vonatkozóan jelen-
leg is zajlik a közbeszerzési eljárás. A Rákóczi
utcába azonban először oszlopokat kell telepí-
teni, ami nem tárgya a közbeszerzésnek. Az
érintett területen lakókat a kivitelező várhatóan
kellő időben értesíti majd.
Suhai-Réfi Tímea képviselő asszony jelezte, hogy
a Duna-parti játszótér új játékait a tervek szerint
ünnepélyes keretek között adják át, megkö-
szönve ezzel is az önkormányzat támogatását.
A rendeletek Szigethalom Város honlapján,
valamint a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban
megtekinthetők.

* * *
A soron következő pénzügyi és fejlesztési
bizottság ülésének időpontja: szept. 11-e 18 óra.
A soron következő humánpolitikai és népjóléti
bizottság ülésének időpontja: szept. 13-a 18 óra.
A soron következő képviselő-testületi ülés
időpontja: szept. 18-a 18 óra.
Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Szigethalmi
Polgármesteri Hivatal díszterem.
Az üléseket élőben nézheti, illetve a későbbiek-
ben is megtekintheti a www.onkormanyzati.tv
honlapon.

Akiemelkedő teljesítményekért járó dicsőségtéglák elhelyezésével kezdte utolsó rendes
nyári ülését Szigethalom Város Önkormányzata június 19-én. A testület összesen tizen-
nyolc napirendi pontot tárgyalt, többek között a Szent István tér és több utca felújítá-

sáról, a közvilágítás bővítéséről s köztéri játékok vásárlásáról esett szó.

Pályázati felhívás 
ebtartók részére 

Szigethalom Város Önkormányzata a fele-
lős állattartói magatartás erősítése és
támogatása céljából 2018. évben is

pályázatot hirdet ebtartók, ebtulajdonosok
részére saját vagy tartásukban lévő kutya
chippel (transzponderrel) történő megjelölé-
sére, veszettség elleni oltására, oltási könyv-
vel ellátására, eb ivartalanítására.
A részletes pályázati kiírás és adatlap
megjelent a Szigethalmi Híradó 2018.
áprilisi számában, elérhető a Szigethalmi
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, és a
hivatal 3. számú irodájában, továbbá letölt-
hető a hivatal internetes honlapjáról. A pályá-
zattal kapcsolatban érdeklődni lehet a polgár-
mesteri hivatal 3. számú irodájában és az
alábbi telefonszámokon: 06/24-403-658/
137 vagy 141 mellékeken.

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Támogatás
járdaépítéshez, -felújításhoz

Szigethalom VárosKépviselő-testülete a
23/2016. (XI.29.) számú rendeletében
úgy döntött, hogy a gyalogos közleke-

dési infrastruktúra fejlesztése érdekében
Szigethalom Város belterületén a magánsze-
mélyek kivitelezésében közterületen és közte-
rületként használt területen megvalósuló
járdaépítések és járdafelújítások során felme-
rülő anyagköltség egy részét az önkormány-
zat viselje.
A járdapályázat részletes szövege a
Szigethalmi Híradó 2018. májusi számában
jelent meg.
A támogatási kérelem a hivatal internetes
honlapjáról letölthető, illetve ügyfélszolgála-
tán beszerezhető.
A kérelmet folyamatosan, de legkésőbb
minden év szeptember 30-ig lehet benyújtani.
További tájékoztatás a 06-24/403-658/130
telefonszámon kérhető.

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal
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Önkormányzati adóhatósági tájékoztató
Tisztelt szigethalmi lakosok! Tájékoztatjuk
önöket, hogy szeptember 15-e a második
féléves helyi adók (gépjárműadó, építmény-
adó, telekadó, magánszemélyek kommunális
adója, helyi iparűzési adó) befizetésének
határideje.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a december 31-én
helyi adó vonatkozásában fennálló tartozásról

a hivatal 2019. január 15-ig helyi adóslistát tesz
közzé, valamint a hátralékosok ügyében
végrehajtási eljárást fog kezdeményezni. 
Kérjük, a fizetési határidő figyelembe vételével
rendezze helyi adófizetési kötelezettségét!
Amennyiben további kérdése van, ügyfélfoga-
dási időben forduljon az adóiroda munkatár-
saihoz.

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

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!

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 

Telefon: 06-24/441-725

Lecsócsodák a városban

Minden adott volt július második hétvégéjén a
remek hangulathoz. Jó idő, finom alapanyagok,
isteni kiegészítő finomságok, hideg sör és
persze sok-sok jókedvű résztvevő. Az esemé-
nyek jó hangulatú kommentálásáról Domonkos
István gondoskodott.
Tizennégy csapat nevezett be, hogy harcba
szálljon az értékes díjak valamelyikéért. Voltak
kétfős csapatok, de volt népesebb létszámúak,
voltak visszatérők és új nevezők is. A szervezők
biztosították az „induló csomagot” a nevezők
számára a három alapvető összetevőből:
paprika, paradicsom, vöröshagyma. A többi –
titkos – összetevőről mindenkinek magának
kellett gondoskodnia.

Pontban négy órakor indult a nagy harc.
Meggyulladtak a tüzek, a csapatok tagjainak
keze alatt égett a munka: paradicsom, paprika,
hagyma, kolbász és minden anyag összedara-
bolása csak ekkor kezdődhetett el. Két óra alatt
csodaételek készültek, bizonyítva, hogy a lecsó
is lehet ezerféle.
Készült hagyományos, rakott, tojásos, húsos,
hústalan lecsó és még lecsóleves is. Mindezek-
nek a csodáknak az elkészítésére két óra állt
rendelkezésre. A versenyen a bírók nem csak az
ízt, hanem a külalakot is pontozták. A főzés
közben a zsűri tagjai – dr. Petyi Beáta, a Nebuló
Közétkeztetési Intézmény vezetője, Belicza Béla,
többszörös világ és Európa bajnok kajakos és
szakács, valamint Surányi Martin operatőr –
árgus szemekkel figyelték a folyamatokat. 
Szükség is volt a tájékozódásra, mert a bírálat-
kor igen nehéz dolguk volt. Ez
meglátszott a pontozásnál is,
hiszen az egyes helyezések között
egy-két pont volt a különbség.
Minden csapat emléklapot, az első
három helyezett értékes ajándék-
csomagot és oklevelet vehetett át
Fáki László polgármestertől.
A helyezettek:
1. Szufla Lányok
2. Szigethalmi Betyárok
3. HalmiRinyák
A győzteseknek gratulálunk, és
minden résztvevőnek köszönjük,

hogy velünk töltötte ezt a csodálatos szombat
délutánt, melyet jól jellemzett, hogy a verseny
után még órákig együtt maradt a társaság, és
ami után csak így búcsúzhattunk: jövőre, vele-
tek, ugyanitt!

Dr. Schuller Gáborné
Összefogás Szigethalomért Egyesület

(A fotókat Dudás Lajos és Suhai-Réfi Tímea
készítették)

Nyár, napsütés, meleg, szombat dél -
után: akkor itt az ideje a lecsófőzés-
nek. Így gondolta ezt az Összefogás

Szigethalomért Egyesület tagsága is, amikor
idén már második alkalommal rendezte meg
a lecsófőző versenyt.
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1968 sorsfordító esztendőnek bizonyult a világ-
történelemben. Abban az évben a nyugati
jóléti államokon szinte megmagyarázhatatlan

lázadási hullám söpört végig. Közben a „szovjet
blokkban” a sztálini rendszer felszámolása után
kettős fordulat következett be. A „prágai tavasz”,
a magyar „Új Gazdasági Mechanizmus” a demok-
ratizálódás, a gazdasági fejlődés irányába muta-
tott. A kérészéletű enyhülésnek azonban
Moszkva gyorsan megálljt parancsolt. A Varsói
Szerződés csapatai augusztusban bevonultak
Csehszlovákiába, Magyarországon pedig ijedten
állították le a gazdasági reformokat. 1968. decem-
ber 19-én a magyar mozik még a honi filmtörté-
nelem legnagyobb költségvetésű és sikerű kosz-
tümös filmjét mutatták be, az Egri Csillagokat. A
Táncdalfesztivált óriási nézettséggel az Illés, Koós
János és Mary Zsuzsi nyerte. A „csillogás” azon-
ban már nem fedhette el, hogy az ország lassú
hanyatlási pályájára állt. Ez volt az az évtized,
amikor a „nyugati világ” és a „keleti blokk” között
a technológiai és anyagi szakadék gyors mélyü-
lésnek indult. Az 1973-ban bekövetkező olajválság
a hazai iparra és az ország eladósodására is jelen-
tős befolyással volt. Az 1975-ös helsinki együtt-
működés békülési hajlandósága tulajdonképpen
a szovjetrendszer bukását vetítette előre.
Mindeközben Szigethalom gyarapodása az 1960-
as évek után ütemesen folytatódott tovább. A
szomszédos Csepel Autógyár óriása továbbra is
meghatározta a nagyközség fejlődését. A vállalat
az önálló márkatermelés feladása után 1971-től
beszállítója lett a világ negyedik legnagyobb
autóbuszgyártójának, az Ikarusnak. 1974-re itt
készült el a 20 ezredik alváz. 1975-ben elkezdték
kialakítani az új, korszerű alvázgyártó részleget
is. Ennek ellenére az üzem hanyatlása már a
hetvenes években megkezdődött. A korabeli
sajtó többször is cenzúrázatlanul számolt be a
munkaerő elvándorlásáról, és az ebből adódó
lehetséges problémákról. Ennek a helyzetnek az
egyik valós következménye lett 1976. november
10-én a Taksony-Szigethalom HÉV-vonalon a
személyforgalom megszűntetése. A szomszédos
településről ugyanis a jobb fizetés reményében
egyre többen választották inkább a budapesti
ingázást. A gyár ugyanis nem ragadott meg
minden lehetőséget a fejlesztésre. Erre példa egy
1968-ban 200 ezer Ft fődíjjal meghirdetett pályá-
zat, aminek eredményével valamilyen megma-
gyarázhatatlan okból a vezetőség nem kezdett
semmit. Pedig a nyertes gyártástechnológiai
újítás hatására felébe került volna a vezetőfülkék
előállítása.
A hetvenes években tovább erősödött az a
tendencia, hogy a budapestiek kiköltöztek a város

környékén lévő településekre, de munkahelyüket
megtartották, mivel, mint az a fentiekben elhang-
zott, a fővárosban magasabbak voltak a bérek.
Szigethalom lakossága 1970-ben 6016 fő volt,
majd az évtized végére már meghaladta a 9000
főt. Ehhez hozzájárult, hogy az 1960-as évek
végére a kor komfortérzetéhez szolgáló villany-
áram-hálózat kiépítése a településen nagy lendü-
letet vett, bár a bővülést nem tudta kellő mérték-
ben követni. Így az újonnan megnyitott utcák,
utcarészek ezekben az években gyakorta áram
nélkül voltak még az első években. A szovjet
repülőtér közelsége miatti olcsó telekárak is
vonzóerőt jelentettek a beköltözőknek, persze a
zajhatás a mindennapi életben már nem volt
annyira kellemes. Sőt, 1968-ban egy magyar repü-
lőszázad is érkezett a szomszédságba több szál-
lítógéppel. A népességnövekedéssel párhuzamo-
san a ráckevei HÉV-vonal forgalma is egyre növe-
kedett, ami a vonal utolsó, déli szakaszának
villamosításához vezetett. A főváros felé BKV
buszok jártak, majd 1977 végén átadták a VOLáN
busztelepet. Az évtized végére pedig akkoriban
egyedülálló módon a településen beindult a
VOLáN által üzemeltetett helyi közlekedés is.
A növekvő lakosságszám az élet árnyoldalait is
erősítette, a település ugyanis egyre többször
került bele az országos bűnügyi hírekbe. Egyelőre
még több az apróbb vétség, bűntett: verekedések
a HÉV-en, a kocsmákban, balesetek. Vagy esetleg
a zug italkimérő „bögrecsárdák” problémája. A
nagyobb horderejű kriminalisztikai históriák közül
a korszak egyik kiemelkedő érdekessége az 1971-
ben a Pest megyei Iparcikk Kiskereskedelmi Válla-
lat helyi áruházába, tetőbontással behatoló „T.
Ferenc” esete, aki 180 órával távozott az ominó-
zus éjszakai akciója után. Természetesen hűvösre
került az azt megelőzően nemrég szabadult
visszaeső bűnöző.
Ekkora lakosságnövekedésnél elengedhetetlen
volt, hogy újabb orvost kapjon a település 1974-
ben. A sok születő gyermek miatt pedig már 1971-
re önálló gyermekorvosi körzetté vált Szigetha-
lom. 1977-ben bővítik négy új ideiglenes tante-
remmel az iskolát, a gyár bejáratánál pedig
további boltokat és sétálóutcát is kialakítanak.
1975-ben 232 óvodai férőhely volt betöltve, és
majdnem 1000 iskolás korú gyermek igényelt
alapfokú oktatást. Az intézmények, ellátási
feladatok bővítése azonban soha nem tudott
lépést tartani a szigethalmi fejlődéssel. Nem is
csoda, hogy az évtized híradásai hemzsegtek
azoktól a dolgoktól, ami hiányzik Szigethalomról:
a vezetékes víz- és gázhálózat kiépítése, telefon -
ellátottság, bölcsőde, harmadik orvos, óvodabő-
vítés, iskolai helyek, boltok stb. Csak egy példa

álljon itt, hogy milyen mértékű a növekedés: 1972-
es esztendőben az egyik neves hazai pénzintézet
200 telek eladását hirdeti meg Szigethalmon
egyetlen újságcikkben. És nem csak ők árusítottak
telkeket akkoriban. „Rosszabb években” 150-185
új házat adtak át a hivatalos iratok szerint. Sőt
1971-72-ben elfogadták az ún. Duna-parti üdülő-
övezet parcellázási és rendezési tervét is.
A közösségi élet is tovább fejlődött. A hetvenes
évek helyi „aranycsapata” 1973-ban felkerült a
megyei első osztályba, ahol az 1974/75-ös
szezonban bronzéremmel zárt. Szigethalmon
ezen felül is rengeteg sportkör ér el remek ered-
ményeket. A helyi Pestvidéki Gépgyár dolgozói
például nemzetközi gokartversenyt rendeztek a
budapesti Bosnyák téren 1970. április 12-én. A
vállalat gokart szakosztálya ugyanis rangos
országos és nemzetközi versenyeken is a korszak
egyik meghatározó klubja volt. 1972-ben és 1973-
ban is a gépgyár adta az országos bajnokot
Szántó László és Pekári Miklós személyében. A
sportolás viszonylag jó lehetőségei mellett azon-
ban a helyi kultúra még mindig mostoha körül-
mények között élte mindennapjait. Igazi pótmeg-
oldások jellemezték. A Csepel Autó Könyvtára
ebben az évtizedben vált hivatalosan is a község
„művelődési bázisává”. A tömegközlekedésnek
köszönhetően pedig a fővárosban is művelődhe-
tett a helyi lakosság Szigethalom helyett. Erre jó
példa, hogy egy 1973-as felmérés szerint a
megyében a szigethalmi általános iskolás diákok
álltak a harmadik helyen a budapesti múzeumlá-
togatásokat tekintetében.
A korszakban élők ezt az időszakot kihívások-
kal teli időszaknak élték meg, de csak azért,
mert nem tudták, a következőkhöz képest ez
volt a nyugalmas évtized. De ez már egy másik
történet…

Takács Róbert

Szigethalom tizenkét évtizede 8. rész
A nyugalmas gyarapodás időszaka

Nézze velünk a szigethalmi
eseményeket 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 elér-
hetők a youtube-on a Szigethalmi Videótár
csatornán és a https://www. facebook.com/
hello.szigethalom/ oldalon.
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Beszámoló a Halmi Hajráról

Elindultam ma egy bulifutásra. Aztán a 3.
akadálynál éreztem, ez most valami más.
Sokkal nehezebb és komolyabb akadályok-

kal vártak bennünket, mint hittem. De lehet, csak
nekem volt nagyobb a kihívás a vártnál. Összesen
28 akadály volt. A palánkmászásokat és gumike-
rékkel megspékelt palánkot nem szerettem. Az
egyiken jól meg is csúsztam, úgyhogy lesz egy
nagy lila foltom…. ha már a lilát szeretem.
Aztán volt még: autógumival futás, libikóka,
tűzkerék, szalmabálákra mászás kettő is, gumi-
kon átfutni, sár-sár, dagonya jó hideg vízben,
kötélmászás vagy béklyóban futás aranyrögért,

12 kilós zsák cipelése háló alatt átmászva...,
aztán a kedves fotósok kedvéért én még mérleg -

állást is csináltam egy gerenda tetejére érve,
sötétben kúszás… ja és a kedvencem, talicska-
tolás, persze az sem volt üres. Előnyben a falusi
csajok!
Tetszett. Jó volt. Egyre inkább szeretek a Tököli
Parkerdőben futni, jövök Szufla – tied vagyok –
Szigethalom, szívem halma c. versem is van!
Nagyon fincsi lecsót kaptunk, köszönet érte. És
köszönet Sziklavári Sándornak a meleg üdvöz-
lését, mikor odaértünk!
Remélem, a Persil mosószernek pedig jó
reklámja lettem!

Libricz Maya

Köszönet

K öszönjük Szigethalom Város Önkor-
mányzatának a támogatást, a Pilisi Park-
erdő Zrt-nek pedig a csodás helyszínt. A

saras akadályokhoz és a tisztálkodáshoz a
Szigetspeed Kft. hozta a vizet. A frissítéshez a
dinnyét és a banánt a Gyümölcshalom – Kecse
Fruct Kft.-nek köszönhetjük. A rajtcsomagokhoz
hozzájárult a Színes Paletta Közhasznú Alapít-
vány, a Jana, a Gyümölcshalom – Kecse Fruct
Kft. és a Viva Promóciós Kft.-n keresztül a Persil.
Az egyedi befutóérmet és a különleges díjakat
a Hazerdesign-nak köszönjük. Az akadályokhoz
a gumiabroncsokat a Mep-90 Kft. biztosította.
A dobogósok ajándékait a Szigethalmi Vadas-
parknak, a Rukkel-tó Waterparknak, az Oázis
Wellnessnek, a Sportéremtartó Webáruháznak,
a Véd-Gát Kft.-nek és Lang Mónika Avon koor-
dinátornak köszönhetjük. Önkénteseink étkez-
tetéséhez és ellátásához a Gere Pékség és a
Mizsei Kft. járult hozzá. A finom lecsót a Sziget-
halmi TE ÖTyE csoportja főzte, a hozzávalókat

pedig Török Csaba zöldséges biztosította.
Köszönjük Szigethalom Egyesített Népjóléti
Intézménynek és Martincsek Attilának, hogy a
helyszínre szállította a futókat. A gyerekjátszó-
hoz a játékokat a Városi Szabadidőközpont, a
Helytörténeti Gyűjtemény és a Színes Paletta
Közhasznú Alapítvány biztosította. Az eszközök
őrzését a Véd-Gát Kft.-nek köszönjük.
Nagyon sok segítséget kaptunk az alábbi civil
szervezetek tagjaitól: EZO Klub (Nagy László,
Nagyné kis Katalin, Dercsényi Éva, Nagy Zoltán),
Összefogás Szigethalomért Egyesület (Fáki
László, Suhai-Réfi Tímea, Dr. Schuller Gábo, Dr.
Schuller Gáborné), Szigethalmi Fotóklub (Szik-
lavári Sándor, Zách ágoston, Gábori Attila,
Kollár László, Petri Tímea, Kiss Sándor), Sziget-
halmi TE (Sziklaváriné Marcsi, Bata Ilona, Káldi
Zsuzsi, Szitás Imre, Szitásné Katika, Bálintné
Emike, Botlik Piroska, Hardy László, Makra
József, Kancsár Ferencné, Arnoldné Marika,
Cseke István, Cseke Istvánné, Cseke Margit,

Zibrinyiné Györgyi), Szigethalmi Ultrafutók
Egyesülete (Sztrapkó Norbert, Kecskés Erika,
Veres Zoltán).
Köszönjük a segítséget Novákné Kiss Viktóriá-
nak, Bartha Juliannának, Csiszér Andreának,
Dudás Lajosnak, Kocsis Bélának, Nagy Kálmán-
nak, Buzás Andrásnak, Ladányi Jánosnak,
Zajzon Anitának, Tuba Krisztiánnak, Jancsovics
Krisztiánnak, Krizsa Gergőnek, Póczos Viktóriá-
nak, Szűrös Bertalannak, Lupsán Bettinek,
Marton Dórának, Vass Kristófnak, Török Icának,
Nagy Bencének, Mózes Heninek, Hamza János-
nak, Zólyominé Konta Gabriellának, Lajtai Ottó-
nak, Balogh Pálnak, Bellai Csabának, Fejes
Jánosnak és a közösségi szolgálatot teljesítő
ifjaknak. (Dudás Dorka, Polák Veronika, Marton
Lilla, Szilágyi Enikő, Fiedler Viktória, Pető
Boglárka, Henézi Lili, Rozman Kiara, Pergel
Réka, Repa Krisztián, Fehér Zsolt)

Városi Szabadidőközpont 
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Trianoni megemlékezés

Immár 10 éve annak,
hogy a szigethalmi
KDNP megemlékezést

tart a trianoni békediktá-
tum eseményéről. Idén
Szigethalom Önkormány-
zata és a Pest megyei
Kereszténydemokrata
Néppárt támogatásával
került sor erre. 
Először Tóth József elnök
köszöntötte a vendégeket és a
megjelenteket, majd együtt eléne-
keltük a himnuszt. A műsor konfe-
ransziéja Tóthné Dorogi Judit volt.
Elsőnek Barcs János Petőfi-, SZOT-
és nívódíjas költő mondta el ide illő
versét, majd Semes-Bogya Eszter
népművelő, dalénekes és faszob-
rász énekelt. Őt követte Aradszky
András a Pest megyei KDNP
elnöke, országgyűlési képviselő,
aki beszédében hangsúlyozta a
nemzeti összetartozás és a meg -
emlékezés fontosságát.
A Majosházi Református általános
Iskola diákjai versekkel és énekkel
emlékeztek meg Trianonról, Bőcze

Bernadett tanárnő vezetésével. 
Ismét Semes-Bogya Eszter énekelt,
majd Nád Béla tanár úr osztotta
meg gondolatait. Ezután Deák
Csaba görög katolikus parókussal
imádkozhattunk együtt. Végül
Szabó Tünde debreceni költőnő
verseit hallgathattuk meg.
A szózat eléneklése után a meg -
emlékezés koszorúzással zá rult,
melynél segítséget nyújtott a vitéz
Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár
Hagyományőrző Egyesület. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni
mindazoknak, akik jelenlétükkel
színesítették a megemlékezést.

szigethalmi KDNP vezetősége
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Szigethalom és testvérvárosa, Jaworzno
minden évben csereüdülést szervez diák-
jainak. Idén tizenegy tanuló és három

kísérőtanár vett részt a nyaraláson a Sziget-
halmi Széchenyi István általános Iskolából és
a Szigethalmi Szent István általános Iskolából. 
Július 2-án, nyolcórás buszozás után érkez-
tünk meg Jaworznóba, a Brojan Hotelbe.
Másnap a városháza vendégei voltunk, a
polgármesteri hivatal munkatársai köszöntöt-
tek minket, majd meglátogattuk a modern és
jól felszerelt városi könyvtárat, illetve a hely-
történeti múzeumot. A parkban megtekintet-
tük azt a fát, amit a szigethalmi küldöttség
ültetett a testvérvárosi kapcsolat kezdetén.
Délután egy fazekasműhelyben voltunk, ahol
mindenki készített agyagból és üvegből egy
kerámiahalat. 
Szerdán egész napos program keretében
Lengyelország talán legismertebb helyét
néztük meg, a wieliczkai sóbányát. Lenyű-
göző volt minden: a méretek, a látvány. A
felszínről 800 lépcsőfokon jutottunk le a
mélybe, majd egyéni rekordot döntöttünk a
földfelszín alatti étkezés kategóriájában,
amikor a 130 méter mélységben lévő étterem-
ben ebédeltünk. Ez volt a legalacsonyabb
pont, ahova eljutottunk, szerencsére fölfele
már lifttel mentünk. Magyar vonatkozása is
volt a bányának, láttunk odalent magyar
kutyákat. Ez egy négykerekű taliga, amin a

sótömböket, illetve a sótör-
melékkel töltött hordókat
mozgatták. Azért magyar,
mert Magyarországon készült
és azért kutya, mert a vaske-
rekek menet közben nyüszítő
hangot adtak ki, amit mi is
hallhattunk, mert az idegen-
vezető hölgy megmozgatta
az egyiket a kedvünkért.
Eredetileg nem volt beter-
vezve a krakkói városnézés,
de a szervezők szerencsére
rugalmasak voltak, így a
hazaúton kérésünkre beiktat-
tak egy látogatást Krakkóba. Megnéztük a
gyönyörű főteret a kéttornyú templommal,
aminek azért különböző a két tornya, mert az
építtető testvérpár menet közben összeve-
szett, utána pedig mindkettő a saját anyagi
helyzetéhez mérten próbálta befejezni a
tornyát. Legalábbis így szól a helyi monda. 
A tatárjáráskor a magasabbik toronyban álló
őrszem riadóztatta a lakosságot a kürtjével,
de ez volt az utolsó tette, mert a tatárok
lenyilazták közben. Ennek emlékére minden
órában kürtölnek a négy égtáj irányába, de
nem játsszák végig, a dallam hirtelen szakad
meg a történtekre emlékezve.
Csütörtökön a vadasparkot, a Geosfera föld-
történeti parkot és a Sosina víztározót néztük

meg. Az utóbbinál strandoltunk is. Este a
tolmácsunk, ágota családjánál voltunk grill-
partin, nagyon kedves gesztus volt, hogy egy
család feláldozta a nyugalmát a kedvünkért. 
Pénteken a szórakoztató parkjairól híres
Inwaldban jártunk, ahol kötelet készítettünk
a kötélverő, és vasszívet kovácsoltunk a
kovácsműhelyben. A miniatűrparkban a világ
híres építményeinek makettjeit néztük végig,
majd a vidámparkban kaptak egy óra szabad-
időt a gyerekek.
Minden jó véget ér egyszer, ahogy ez a kirán-
dulás is, szombaton elérkezett a hazautazás
napja. Nagyon jól éreztük magunkat, a gyere-
kek is a kísérő tanárok is. Köszönjük Sziget-
halom, köszönjük Jaworzno!

Irány Jaworzno!
Magyar kutyák lengyel bányában – Étterem a mélyben

Mint ismert, testvérvárosi kapcsolatunk Jaworz-
nóval 13 éves. A testvérvárosi szerződés aláírá-
sakor egyezett meg a két város polgármestere
arról is, hogy minden évben diákcseretábort

szerveznek, hogy a
magyar és lengyel
diákok megismerked-
hessen a másik ország
kultúrájával, szokásai-
val és kapcsolatokat
alakíthassanak ki. 
Az egyhetes program
július 1-től július 8-ig
tartott. Lengyel vendé-
geinket a Fehér Gém
üdülőben szállásoltuk
el, s számos izgalmas,
érdekes programot

szerveztünk részükre. Jártunk Zamárdiban a
kalandparkban, kipróbáltuk a János hegyi libe-
gőt, bringóhintóztuk a Margit szigeten, megte-
kintettük a sziget zenélő szökőkútját. Strandol-

tunk Ráckevén és Szigetszentmiklóson. Íjász-
kodtunk és gyertyát öntöttünk a szigethalmi
Emese Parkban, meglátogattuk a Szigethalmi
Vadasparkot. A gyerekek ellátásáról a Nebuló
Közétkeztetési Intézmény gondoskodott, amit
ezúton is köszönünk nekik. Az utolsó napon a
gyerekcsoporthoz csatlakozott egy 5 fős futók-
ból álló delegáció is, így közösen vettek részt a
Hajmeresztő Halmi Hajszán. Az így már „nem -
zetközivé” avanzsált futóversenyen len gyel
barátaink szép eredményeket értek el. 
Férfi IV. korcsoportban 2. helyezett lett Szcze-
pański Jan, 3. helyezett lett Krupa Maciej. Férfi
VI. korcsoportban 3. helyet szerzett Tarnawski
Andrzej. A férfi VII. korcsoportot pedig Gigoń
Dariusz nyerte.
A futóversenyt követően jó hangulatú sütöge-
téssel búcsúztattuk a gyerekeket és kísérőiket,
illetve a futódelegációt. Gyerekek és felnőttek
egyaránt jól érezték magukat, búcsúzó kérdé-
sük az volt: jöhetünk jövőre is?

domonkos

Idén 12. alkalommal rendeztük meg a hagyományos nyári csereüdültetést, melynek
keretebén 12 lengyel cserkész diák és három kísérőjük látogatott el Szigethalomra, és
a két szigethalmi általános iskolából ugyanennyi magyar gyermek és kísérő járt

Jaworznóban.

Cserkészek és futók jártak nálunk
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Megtartották a Szigethalmi Széchenyi
István általános Iskola tanévzáró
ünnepélyét. A rendezvényen a Sziget-

halmi Gyermekek Mosolyáért Alapítvány kura-
tóriumának tagjai díjakat adták át.
Az év tanulója Ludvig Nóra (4.a), Bódi Bianka
Vivien (8.c) és Gajárszky Dániel (8.a) lett.

Az Év sportolója díjban Pócz-Nagy Zalán (4.b)
és Berkes Gábor (7.a) részesült.
Az Év tanára díjat Dobránszky Andrásné és
Csürke Olga pedagógusok kapták. 
Gratulálunk minden díjazottnak, munkájukhoz
sok sikert kívánunk.

Vezetőség

Múzeumok éjszakája 
Az országos múzeumi programokhoz csatla-
kozva, mi is vártuk a látogatókat a város által
működtetett helytörténeti gyűjteményünkbe. Az
égbolt rejtelmeivel ismerkedhettek meg a
hozzánk látogató családok. A kertben felállított
távcsöveken keresztül megcsodálhatták a Hold
felszínét, megnézhettük a bolygók, csillagok
elhelyezkedését. Dunavölgyi Ferenc amatőr csil-
lagász szakszerű bemutatója, tájékoztatása alap-
ján sok érdekes információval lettünk gazdagab-
bak.
Az égbolt megfigyelése mellett filmvetítéssel is
készült a látogatóknak.
Köszönjük a segítségét, hogy betekintést nyer-
hettünk az égbolt csodálatos világába.
Kézműves foglalkozás keretében készítettünk
szentjánosbogarat, és az univerzumot is megje-
lenítettük a bolygókkal, csillagokkal.

A Szigethalmi Teljesítmény Túrázók Egyesületének
szervezésében meghirdetett éjszakai túrának a
gyűjtemény volt a célállomása, ide érkeztek a túrá-
zók, akiket az egyesület tagjai láttak vendégül.
A helytörténeti gyűjteményben minden évben
több alkalommal helyi amatőr művészek mutat-
koznak be. 
A múzeumok éjszakája programra ellátogatók
megcsodálhatták az időszakos kiállítás keretein
belül bemutatatott faház maketteket, amelyeket
Borbé Lóránd amatőr fafaragó készített. Az apró-
lékos, precíz munkával elkészített alkotások min -
denkit lenyűgöztek. 
Köszönjük ezúton is, hogy több hónapon keresz-
tül a rendelkezésünkre bocsátotta alkotásait, s
ezen időszak alatt sokan megnézhették.
A Helytörténeti Gyűjtemény augusztus hónapban
zárva tart. Nyitás: 2018. szeptember 3-án.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a
Tesco Zrt. tököli üzletének, hogy óvodánk
informatikai gépparkjának felújításához
hozzájárult 1 db Lenovo notebook készülékkel.
Továbbá az óvodai ismeretterjesztő progra-
mok színesebbé tételét 1 db Skyworth 40
colos LED televízióval segítette.
A Szigethalom Négyszínvirág Óvoda testülete
nevében: 

Tasnádi Tünde intézményvezető

Előzetes hír
Vendégünk lesz 2018. október 7-én
Dr. Kádár Annamária pszichológus.
A program ingyenes, de regisztráci-
óhoz kötött! 
Regisztrálni már most is lehet a
könyvtár Facebook oldalán és az
info@hgvk.hu e-mail címen (tárgy:
Kádár Annamária).
Bővebb információ:
Hegedüs Géza Városi Könyvtár
Telefon/fax: 06-24/514-810; 
e-mail: info@hgvk.hu; 
Facebook: Hegedüs Géza Városi
Könyvtár.
(A mese varázsáról a 12. oldalon.)

Mókus Marci a városban

Augusztus 3–17-ig minden pénteken 12.30
órától a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban.

Szigethalom, József A. u. 59. 
(Bejárat a Belső u. felől.)

Augusztus 3. 12.30
Virágok rajzolása és festése az udvaron

Augusztus 10. 12:30
Malom és uno társasjátékozás 

Augusztus 17. 12:30
Diafilmvetítés (Vuk)

Bővebb információ: Hegedüs Géza Városi
Könyvtár Telefon/fax: 06-24/514-810, 

e-mail: info@hgvk.hu
Facebook: Hegedüs Géza Városi Könyvtár

Könyvtári programok
3-án, pénteken 10 órakor: Kisbogár
3-án, pénteken 12.30-tól 
Virágok rajzolása és festése 
7-én, kedden 16.45-kor: 
Anonim Alkoholisták
10-én, pénteken 10 órakor: Kisbogár
Malom és UNO társasjáték
14-én, kedden 16.45-kor: 
Anonim Alkoholisták
17-én, pénteken 10 órakor: Kisbogár
17-én, pénteken 12.30-kor:
Diafilmvetítés (Vuk)
21-én, kedden 16.45-kor: 
Anonim Alkoholisták
24-én, pénteken 10 órakor: Kisbogár
28-án, kedden 16.45-kor: 
Anonim Alkoholisták
31-én, pénteken 10 órakor: Kisbogár
31-én, pénteken, a Gólyanapon találkozunk
a leendő első osztályosokkal! 
Júliusban és augusztusban a könyvtár keddtől
péntekig tart nyitva. (Szombaton, vasárnap és
hétfőn zárva vagyunk.) Megértésüket köszönjük! 
Szeptember 1-étől  újra nyitva lesz a könyv-
tár szombatonként is!

Tanévzáró díjátadással
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Aversenyről: vannak az életben nehéz
kihívások, de vannak olyanok is, melyek
egy átlagember számára értelmezhetet-

lenek, sőt, sallangmentesen kimondva, eget-
verő, „eszement” hülyeségek.
Minden sportágnak megvan a maga „non plus
ultrája”. A versenyek versenye. Ilyen a teljesít-
ménytúrázásban a Kazinczy 200, mely a maga

200 kilométerével és több mint 8000 méteres
szintemelkedésével a kihívás. Idén, mivel 10.
alkalommal rendezték ezt az „őrületet”, a
lelkes és kellőképpen szadista rendezők emel-
ték a tétet. A táv 310 kilométerre hízott. (Ez
csaknem egy Budapest-Miskolc oda-vissza.) A
szintemelkedés 11500 méterre emelkedett.
Mintha az ember a tenger szintjétől 3 nap alatt
megmászná a Mount Everestet, majd ráadás-
ként háromszor felkutyagolna még Kékestetőre
is. Pestiesen „nem piskóta”.
A helyszíne ennek az extrém versenynek
Magyarország egyik legszebb és legkevésbé
emberjárta hegysége, a Zempléni-hegység volt.
(kis felvidéki kiruccanással). A szervezők 82 órát
adtak a táv legyűrésére. Jogos a kérdés! Ki az,
aki vállalkozik erre az „önpusztító” versenyre?
Ultrások, a bakancsosok krémje. Közel 70 vállal-
kozó indult neki a kihívás abszolválásának.
Toperczer Andrásról: csaknem 20 éve ismer-
tem meg. Nagy harcban voltunk a nemzeti
bajnokság csapatbajnoki címéért. Jól jött az
erősítés. András jött, versenyzett és győztünk.
Több csapatbajnoki aranyéremhez segített
minket. Persze közben bezsebelt több egyéni
aranyat és egyéb (pl. Szigethalom Sportolója, az
Év teljesítménytúrázója) címet is.

Idén június 22-én Sátoraljaújhelyről indult a
„flúgos futam”. Én 120 kilométer környékén
„versenybíróskodtam”. András vidáman kvater-
kázva érkezett. Miután evett-ivott, úgy indult
tovább, mint aki „most kezdi”. 155-nél úgy
suhant el mellettünk vidáman integetve, mint
aki egy retró majálison vonul fel a dísztribün
előtt. Ettől kezdve interneten követtem az útját.
Versenyzőtársai úgy hullottak mellőle, mint a
tiszavirágok a párzás befejeztével. Neves ultra-
futók adták fel a heroikus küzdelmet. András
ment, csak ment. 260 kilométernél kicsit rám
ijesztett, (kiderült, 4 órát pihent!) aztán egész a
célig „repült”.
A hetedik legjobb idővel egyike lett annak a 21
teljesítőnek, akik eljutottak a célig. 76 óra 15
perc kellett neki a „horrortáv” teljesítéséhez.
Ezek után nem csak a kalapomat, de a skalpo-
mat is megelemelem András előtt!
Mint oly sokszor, ezúttal is sikerre vitte Sziget-
halom nevét minden idők legkeményebb
magyar sportturisztikai versenyén. Ő, akárcsak
Julius Caesar, büszkén elmondhatja magáról:
„Veni, vidi, vici!”

Nád Béla 
a Szigethalmi TE tiszteletbeli elnöke

A verseny, a sportoló és Julius Caesar

(folytatás a címlapról)
Szokásunkhoz híven ismét helyet kértünk a
Szigethalmi Híradó hasábjain, mert a tököli
katonai reptér átminősítése fontos fordulópont-
hoz ért. Korábban a pályahosszat 800 m alá
tervezték, nyilván az előzetes vizsgálati eljárás
kikerülése érdekében (314/2005 Kormányrende-
let 3. számú melléklet). 
Mindezt úgy, hogy az előző eljárásokban
jeleztük, a tervezett repülőgépeknek, az S5.1
osztályú sugárhajtású gépeknek és bizonyos
PROP2 repülőgépeknek a landoláshoz nem
elég a 799 m. 
A környező lakosságnak semmilyen lehetősége
nincs az ellenőrzésre, hogy milyen pályahosszt
használnak valójában a rendelkezésre álló 2200
méterből. A mostani nagyobbra tervezett pálya-
hossz, a nagyobb gépek, a nagyobb művelet-
számok egyértelműen a bevétel jelentős növe-
lését célozzák. 
A műveletszámok 2027-re több mint 50%-al
növekednének! Különösen városunkat érinti
hátrányosan, hogy a pályahosszt növelését a
Szigethalom felőli áthelyezett küszöb csaknem
teljes elhagyásával kívánják megvalósítani, így
a lakott terület 280 m közel kerül a pályához!

A dokumentációból teljesen hiányzik a reptér-
rend (mely a dokumentáció szerint engedélye-
zés alatt van), melyben további lényeges infor-
mációk lehetnek.
Szigethalom Város Önkormányzata és egyesü-
letünk is az EMLA Környezeti Management és
Jog Egyesület révén megtette észrevételeit a
hatóság felé.
Majdnem lapzárta-
kor kaptuk a hírt,
hogy a Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala PE-
0 6 / K T F / 1 2 5 9 6 -
27/2018. számú ha -
tározatában megál-
lapította, hogy a IV.
osztályú repülőtérré
á t m i n ő s í t é s n e k
környezeti hatása
jelentős, ezért
környezeti hatásta-
nulmány benyújtá-
sát írták elő. 
A határozat jelenleg
itt elérhető:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdet-
menyek/pest-megyei-kormanyhivatal-erdi-
jarasi-hivatal-kornyezetvedelmi-es-termeszetve-
delmi-foosztaly-pe-ktf-12596-19-2018
Mellékeljük a 2027. évre tervezett zajgörbét.
Akarjuk ezt, hogy így legyen?

ÉKE vezetősége

Magasról fütyülnek ránk?
Növelnék a pályahosszat a reptéren – Környezeti tanulmányt kér a járáshivatal
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Akomposztálónkba általában a kerti és
konyhai, tehát növényi eredetű marad-
ványok kerülhetnek. Ezek az úgyneve-

zett zöldjavak, amelyek a következők:
A konyhából és a háztartásból: a zöldségtisz-
títás hulladékai, krumpli- és gyümölcshéj,
káposzta- és salátalevél, a tojáshéj, a kávé- és
teazacc, elhervadt virág, a szobanövények
elszáradt levelei, a fahamu, faforgács, a nö -
vényevő kisállatok ürüléke a forgácsalommal
együtt, toll, szőr, a természetes alapanyagok;
gyapjú, pamut- és lenvászon maradék, stb.
A déligyümölcsöket gyakran rothadásgátló
anyagokkal kezelik, hogy a hosszú szállítási
idő miatt bekövetkező minőségromlást meg -
akadályozzák. Ezért vásárlás után a héját
ajánlatos jó alaposan megmosni.
A kertből: kerti gyomok lehetőleg virágzás
előtt, a lomb, tűlevél, szalma, az összeaprított
ágak, gallyak, az elszáradt egynyári virágok,
palánták, lehullott gyümölcsök, stb.
A füvet nagyobb mennyiségben előbb szárít-
suk meg, nehogy összetapadva rothadni
kezdjen.
Az örökzöldek bizonyos fajtáit, mivel például
a tujafélék friss lombjában a lebontó baktéri-
umokat, gombákat károsító anyagok /terpen-
tin/ vannak, csak szárítva használjuk fel.
Utak mentén a nagy autóforgalom miatt
szennyezett lehet a növényzet, ezért például
az itt lekaszált füvet vagy más növényi
maradványokat ne tegyük a komposztá-
lónkba, főleg, ha később élelmiszernövények-
hez használjuk majd.
Mit tegyünk a beteg növényekkel?
Azzal kapcsolatban, hogy a beteg növényi
részek betehetők-e a komposztálóba vagy
sem, megoszlanak a vélemények, az tény
viszont, hogy a komposztálódás bizonyos
fázisában igen nagy hő szabadul fel, és ez
nagy valószínűséggel elpusztítja a kártevőket
és a kórokozókat. Ezt a magas hőmérsékletet
azonban házi körülmények között nem biztos,
hogy el tudjuk érni. A folyamat ugyanakkor
más szempontból is kedvezőtlen a növényi
kórokozóknak: az átalakulás során antibioti-
kumok is keletkeznek, amelyek később a
komposzt felhasználása után is kifejtik jóté-
kony hatásukat. A beteg növényi részek
égetéséhez tehát csak indokolt esetben,
növényvédelmi szakember tanácsára folya-
modjunk.
Mi legyen az ételmaradékkal?
Ebben a kérdésben is van némi vita a szakem-
berek között. Mi inkább javasoljuk, hogy csak
nyers állapotban használjunk fel növényi
alapú élelmiszereket.

Ami biztosan nem való a komposztálóba
Fémet, üveget, műanyagot ne tegyünk a
komposztálóba. Nem javasoljuk a húsfélék és
a zsiradékok felhasználását sem. A csontok
nagyon nehezen bomlanak, ráadásul a legyek
is nagyon kedvelik őket, esetleg kellemetlen
szagokat is árasztanak, ezért ne kerüljenek a
komposztba. általában tehát nagyon nehezen,
illetve egyáltalán nem lebomló, mesterségesen
előállított anyagokat, vegyi- és más veszélyes
anyagokat ne használjunk alapanyagként.
Hasonló a helyzet a húsevő állatoktól szár-
mazó alommal a fertőzésveszély miatt.
Az aprítás nagyon fontos!
Hogy a szerves anyagok lebomlását elősegít-
sük, elengedhetetlen a komposztálóba kerülő
anyagok minél alaposabb összeaprítása. A
megnövekedett felületű anyagokhoz könnyeb-
ben hozzá tudnak férni a különböző élőlé-
nyek, így felgyorsulnak a bomlási, átalakulási
folyamatok. Az aprítást a tárolóba kerülés
előtt vagy később a komposztálóba öntéskor
is elvégezhetjük. A puhább konyhai hulladé-
kokat egy konyhakéssel vághatjuk össze. A
fás anyagokat valamilyen éles szerszámmal:
fejszével, metszőollóval is felapríthatjuk, de
létezik olyan lemezvágó ollóhoz hasonló egyik
szárával egy asztalhoz vagy valamilyen
állványhoz rögzített célszerszám is, amellyel
akár ujjnyi vastagságú faágakat is összevág-
hatunk. Még hasznosabb, ha a faágakat nem
csak apró darabokra vágjuk, hanem össze is
tudjuk azokat roncsolni. Amennyiben van
fűnyírónk, jó megoldás, ha az aprítandó
nyersanyagot a talajra leszórjuk, azután a
működő gépet néhányszor oda-vissza húzzuk
fölötte.
A komposztáló feltöltése
A komposztáló aljára tegyünk valamilyen durva
anyagot, például fanyesedéket, hogy a levegő-
zést alulról is biztosítsuk. Efölé, ha már készí-
tettünk korábban komposztot, rakjunk egy
keveset a folyamat gyorsabb elindításához. Erre
rétegezzük a konyhából és a kertből kikerülő
különböző fajtájú szerves hulladékokat.
Tömöríteni tilos!
Ha egy 15-20 cm-es rétegbe elsősorban
zöldebb, nedvesebb nitrogében gazdag,
könnyen lebomló hulladék kerül, akkor a
következő rétegbe tegyünk inkább fásabb,
szárazabb, szénben gazdagabb, tehát nehe-
zebben lebomló anyagokat (pl. falevelet, fafor-
gácsot, krumplihéjat stb.). Ez a módszer bizto-
sítja azt is, hogy nem lesz túlságosan tömör
a komposztálóban lévő nyersanyagunk, tehát
megfelelő mértékben jut a tartály belsejébe
is a nélkülözhetetlen levegő, illetve oxigén.

Adalékanyagok
Egy-egy rétegbe tehetünk nitrogénben gazdag
lótrágyát vagy más istállótrágyát is. Időnként
szórhatunk egy réteg felületére alginitet, zeoli-
tot vagy más ásványi adalékot is. Ne felejtsük
az alapszabályt: minél több összetevőből állítjuk
elő, annál jobb minőségű lesz a komposztunk!
Készíthetünk különböző gyógynövényekből is
serkentő főzetet.
Se nem száraz, se nem vizes
A komposztálónkban akkor uralkodnak a
legkedvezőbb viszonyok, ha a benne lévő
komposztálódó anyagot kézbe véve nedvesnek
érezzük, de azért nem csorog belőle a víz.
Két-háromhavonta keverés
Ne feledkezzünk meg a keverésről sem! Az
egyidőben bekerülő anyagokat keverjük minél
jobban össze. A folyamat közben is tanácsos az
egész mennyiséget többször vasvillával gondo-
san összekeverni. Ilyenkor tesz igazán jó szolgá-
latot az a komposztáló, amely könnyen felemel-
hető vagy szétszedhető. Amennyiben szüksé-
ges, száraz anyagot (pl. faforgács) vagy vizet
adagoljunk hozzá. Használhatunk egyetlen
komposztálót is, de jobb, ha legalább kettő van
belőlük. Először az egyiket rakjuk meg folyama-
tosan. A bomlási folyamat első szakaszának
végén, úgy az 5.-6. hét végén keverjük meg.
Másodszor, amikor megtelt, majd hagyjuk
tovább komposztálódni. Ezután a második táro-
lónkat kezdhetjük meg feltölteni. Ha szorgalma-
sak vagyunk, az első komposztálónk tartalmát
az érési folyamat során – a negyedik hónap
táján – még egyszer megkeverhetjük.
Mikor érett a komposzt?
Szerencsés esetben 6-9 hónap alatt. Mivel ez
sok tényezőtől függ, a komposzt állapotát
elsősorban érzékszervi vizsgálattal dönthetjük
el. Ha sötétbarna színű, földszerű, egynemű,
tehát a különböző alkotórészek már alig
különböztethetők meg benne, akkor nagy
valószínűséggel megfelelő érettségű, felhasz-
nálásra kész a komposztunk. Hogy biztosak
legyünk a dolgunkban, mielőtt felhasznál-
nánk, végezzük el a csírázási tesztet. Ehhez
szükségünk van egy lapos tálkára, például
cserépalátétre, amelyet a pereméig megtöl-
tünk komposzttal. Ebbe vessünk egyenletesen
gyorsan csírázó zsázsa- vagy mustármagot.
Néhány napig gondoskodjunk a nedvesen
tartásáról. Ha a magok egyenletesen kelnek
ki, megfelelő a komposztunk, ha csak foltok-
ban (vagy más rendellenességet, például a
levelek megégését tapasztaljuk) joggal gyana-
kodhatunk arra, hogy még nem érte el a
megfelelő érettséget.

Csepeli kertbarátok kiadványa alapján

A komposztálásról, mindenkinek 3. rész
Zöldjavak
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Aváros legrégebben – harmincöt éve –
működő civil szervezete a Szigethalmi
Nyugdíjasok Baráti Köre.

Sok évvel ezelőtt néhány nyugdíjas – élén Ónody
Béla bácsival – azon gondolkodott, hogyan
tudnák visszavonult barátaik életét megtölteni
tartalommal, értelemmel. Abban az időben még
nem volt megszokott dolog az egyesület, pláne a
bejegyzés. Úgy gondolták, hogy létrehoznak egy
baráti kört a maguk szórakoztatására. Közös prog-
ramjaik a klubdélutánokra, közös kirándulásokra,
színházlátogatásokra korlátozódtak. Hamar kide-
rült, hogy nagy szükségük van a nyugállományba
vonult embereknek a társaságra, a közösen eltöl-
tött időkre. A baráti kör létszáma pillanatok alatt
majdnem száz főre emelkedett.
Időközben a település növekedésével egyre több
civil szervezet alakult különböző célcsoportok
számára, s a civil szervezetek és a település veze-
tői közös programokba kezdtek, sőt a civil szerve-
zetek sok önálló programot is lebonyolítottak. Ez
a folyamat minőségi változást hozott a Szigethalmi
Nyugdíjasok Baráti Körének életébe is. Örömmel
kapcsolódtak be a város életébe aktív résztvevő-
ként. Az általuk készített gulyáslevest, marhapör-
költet mindenki nagyon várta a rendezvényeken,
és az pillanatok alatt el is fogyott. Ugyanilyen
örömmel segítettek akár sövényt vágni, terepet
rendezni, virágot ültetni. Idő közben dalos ajkú
asszonyaik megalakították az asszonykórust.
Kezdetben saját örömükre énekeltek, aztán kime-
részkedtek először a település színpadjára egy-
egy rendezvényen, s azóta is örömmel tesznek
eleget a város és a környező települések meghí-
vásainak.

Az elmúlt évek alatt – túlzás nélkül állíthatjuk –
több százan megfordultak a baráti körben. Van,
aki lemorzsolódott, van, aki betegsége miatt
ugyan nem tud a rendezvényeken részt venni, de
tagságát megtartotta.
Sok kiváló embertől, baráttól kellett búcsút
vennünk az idők folyamán: Ónódy Béla bácsi,
Novák Sándor, Dallos János, Horváth Ica, Farkas
Pali bácsi és még sokan mások az égi klubból
figyelik már a többiek tevékenységét.
És itt kell még valami nagyon fontos dologról
beszélni. Túl a közösen eltöltött kellemes délutá-
nokon, kirándulásokon mindig volt erejük arra,
hogy odafigyeljenek egymásra. Mindig tudtak,
tudnak egymás örömeiről, bajairól. Fontos a
tagok számára az egymásnak nyújtott segítség,
osztozás az örömben, bánatban. Ettől lesz egy
közösség igazi közösség. Változhatnak elnökök,
vezetők, tagok, de ez mindig benne lesz a Sziget-
halmi Nyugdíjasok Baráti Körének életében.
Klubéletük – Farkas Erzsike vezetésével – ma is
nagyon aktív. Kéthetente találkoznak, program-
jukat egy évre előre mindig meghatározzák.
Megülik a jeles ünnepeket (húsvét, karácsony,
farsang, szüret, anyák napja, apák napja).
Minden alkalommal köszöntik az aktuális
névnaposokat. Ezen túlmenően rendszeresen
bingóznak, szellemi vetélkedőt tartanak, verse-
ket mondanak, énekelnek, orvosi előadásokat
hallgatnak, tornáznak, kertészeti teendőkről
tanácskoznak, és természetesen továbbra is
örömmel látogatják a gyógyfürdőket.
Szeretettel kívánunk még sok együtt töltött
kellemes és hasznos időt!

Dr. Schuller Gáborné

Gyermekeink órákon át képesek teljes
csendben nyomkodni egy okostelefont
vagy tabletet. Egy 2018-as felmérés szerint

a 3 éven aluli magyarországi gyermekek 42
százaléka rendszeresen használ okoseszközt,
míg ez a szám a kisiskolások körében már 89
százalékra ugrik. Felelősen gondolkodó szülőként
azonban nem szabad elhanyagolni a személyes
mesélést sem, mivel a kicsik számára rendkívül
fontos, hogy élő szóban hallgassanak meséket.
A mesehallgatás közben ugyanis el is képzelik azt
– ezáltal pedig a fantáziájuk, a kreativitásuk is
fejlődik, aminek egész életük során jó hasznát
vehetik. Emellett a történeteket hallgatva olyan

nyugalmi állapotba kerülnek, amelyben szerve-
zetük is jobban regenerálódhat
Az idén 15 éves K&H gyógyvarázs mesedoktorok
programjának keretében több mint 49 000 regiszt-
rált meseolvasó van. Ők az elmúlt negyedévben
több mint 200 alkalommal személyesen járultak
hozzá egy-egy kedves történet elmesélésével
ahhoz, hogy a gyerekek minél előbb visszakerülhes-
senek családjuk, barátaik körébe, és újra teljes
életet élhessenek. A K&H gyógyvarázs mesedokto-
rok program youTube csatornáján pedig több mint
700 mesevideóból van lehetőségük a kis betegek-
nek választani, amivel el tudják foglalni magukat.

K&H közlemény

Bemutatkoznak a civilek:
Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köre

A mesélés varázsa

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

Egészségház: 06/24-403-65; Iroda: 602 mellék
Orvosi ügyelet: 06/24-405-405; 104
Védőnők: 607 mellék; Védőnők tanácsadó: 601 mellék

Orvosok
Dr. Horváth Nikolett háziorvos: 609 mellék, 06/30-799-3682
Dr. Ammo Ahmed háziorvos: 606 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: augusztus 17. • Megjelenés: szeptember elején.

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


