
XXVIII. évfolyam 9. szám, 2018. szeptember
ingyenes havilap

Mondd, te kit választanál?

Elhangzott Szigethalom város augusztus
20-i megemlékezésén. A beszédet Bóna

Zoltán országgyűlési képviselő mondta.
„Tisztelt Ünneplő Szigethalmi Polgárok! 
A „Mondd, te kit választanál?” kérdés nemcsak
az államalapítás eseményeit feldolgozó közked-
velt zenés műben hangzik el, hanem végigkí-
sérte nemzetünk és bizonyára más nemzetek
történelmét is. E kérdésre adott aktuális vála-
szok pedig alapvetően adtak irányt a globális
folyamatoknak és benne Hazánk és nemzetünk
sorsának. 
Mintegy száz évvel azután, hogy a magyar
törzsek erejüket egyesítve hazát találtak és
foglaltak a Kárpát-medencében, komoly döntés
meghozatala vált szükségessé. Első István
királlyá választásával népünk úgy határozott,
hogy a nyugat-európai államokhoz, a nyugati
kereszténység, valamint az arra épülő kultúrá-
hoz akar tartozni. Olyan elhatározás volt ez,
amely lényegében határozta meg népünk és
hazánk 1000 éves történelmét. A történelemből
ismeretes azonban az is, hogy e döntés koránt-
sem volt egyöntetű, sőt sajnálatos módon
komoly véráldozatokat is követelt. Sajnos akkor
is és az elmúlt ezer évben a különböző kritikus
és határozott döntést igénylő helyzetekben is
voltak olyanok, akik ellenezték az újítást, az
előrelépést, a megszokottól való eltérést. A
történelem Urának hála, az államalapítás idején
nem az ő akaratuk érvényesült, és egy olyan
szilárd, központi államszervezet és jogrend alap-

kövei kerültek lefektetésre, amely lehetővé
tette, hogy számtalan borúlátó jóslat, valamint
belső és külső harcok és mesterkedések elle-
nére is „él nemzet e Hazán”. Mi abban a kivált-
ságos helyzetben vagyunk, hogy államalapítá-
sunkra nem mint egy rég elmúlt történelmi
eseményre emlékezhetünk, hanem benne a
Magyar államiság történelmének folytonossá-
gát és Népünk megmaradását is ünnepelhetjük.
Az államalapítást követő évszázadokon át
állami vezetőinknek és a magyarságnak szám-
talan olyan nehézséggel, gazdasági válságokkal,
külső ellenségekkel, és belső széthúzással kellet
szembenéznie, amelyek kis híján a magyar állam
és vele együtt a magyar nemzet pusztulását
eredményezték. Elmondható, hogy mindezek
ellenére azért maradhatunk meg, mert tévedé-
seink és gyarlóságaink ellenére egy-egy kulcs-
fontosságú történelmi szituációban tudtunk
bátor döntéseket hozni, és döntésünk mellett
egységes erővel kiállni. 
Első Istvánnak köszönhetően hazánk immáron
1000 éve Európához tartozik. Erről semmilyen
körülmények között sem feledkezett meg a
magyar nemzet és mi sem feledkezhetünk
meg soha. A különböző idegen népek hódító
hadjáratai során számos alkalommal utolsó
vérünkig védelmeztük nyugati nemzettársain-
kat az elnyomástól. Európa éléskamrájaként
pedig évszázadokon át kemény munkánkkal
és szorgalmunkkal biztosítottuk több millió
ember számára a mindennapi kenyeret. Ennek

ellenére az elmúlt századokban komoly küzdel-
meket kellett folytatunk azért, hogy ténylege-
sen a nyugat-európai nemzetek közé tartoz-
hassunk, nyugati típusú berendezkedésünk és
nem utolsó sorban nyugati életszínvonalunk
lehessen.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A mai magyarság abban a szerencsés helyzet-
ben van, hogy a legtöbb cél, amit őseink el
kívántak érni számunkra megadatott. Az Euró-
pai Unió polgáraiként és egy folyamatos fejlő-
dést produkáló szuverén ország állampolgárai-
ként büszkén és hálával nyugtázhatjuk, hogy az
elmúlt időszakban óriási lépéseket tettünk abba
az irányba, hogy a nyugat-európai nemzetekhez
felzárkózzunk. Természetesen sok tekintetben
még van hova fejlődnünk, mindazonáltal törté-
nelmünk során ritkán mondhattuk el magunk-
ról, hogy a jelenlegihez hasonló közelségbe
kerültünk. A közelmúlt azonban ismét bebizo-
nyította számunkra és a Világ számára, hogy
egy hőn áhított célt nem elég elérni, azt meg is
kell tartani. Az élet különböző területein nap
mint nap megtapasztalhatjuk, hogy sokszor a

(folytatás a 2. oldalon)
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szerzésnél jóval nehezebb a megtartás és szin-
ten tartás. 
A rendszerváltozás után közel 3 évtizeddel már
nem építkezhetünk a korábbi történelmi idősza-
kokban a magyarságban összegyűlt jobbítási
igényre, lelkesedére, elkötelezettségre és tenni
akarásra. A mi feladatunk az, hogy a hosszú
évszázadok alatt vérrel és verítékkel kiharcolt
értékeinket újult erővel és kitartással megőriz-
zük és továbbadjunk utódaink számára. Immá-
ron közel 15 esztendeje, hogy Magyarország
független, egyenjogú államként tagja az Európai
Uniónak. Tagállamként egy olyan közösséghez
tartozunk, amely eredeti célja, hogy az európai
értékek mentén közös erővel munkálja és szol-
gálja az európai államok és népek javát és sike-
rét. A szövetséghez való tartozásunk azonban
nem azt jelenti, hogy alá kell vetni magunkat
olyan törekvéseknek is, amelyek nemcsak
Magyarország, de az egész Európai közösség
érdekeivel ellentétesek, és éppen azokat az
értékeket veszélyeztetik, amelyek Európát
meghatározták, és amelyek miatt évszázado-
kon át Európához kívántunk tartozni. Éppen
ellenkezőleg, Európa sorsáért felelősséget érző
tagként kötelességünk, hogy alternatívát mu -
tassunk az alapvető értékeket relativizáló és
romboló szélsőséges liberalizmussal, a nemze -
ti identitást megszüntetni törekvő globaliz -
mussal, és nem utolsó sorban az Európai és
nemzetállami kultúránk fennmaradását alap -
vetően fenyegető álszent bevándorláspolitiká-
val szemben. 
Ezeréves államiságunk ünneplésekor arra is
büszkék lehetünk, hogy a magyar emberek
összefogásának köszönhetően Magyarország a

mi életünkben is egyedü-
lálló szerepet vállalt Eu -
rópa védelmében. Büsz-
kék lehetünk arra, hogy
akkor is a magyar és
európai emberek vé del -
me érdekében cseleked-
tünk, amikor a fél világ
öntelt hangoskodás köze-
pette megbélyegzett érte
ben nünket, akkor is, ami -
kor ugyanezen országok
és emberek már elhal-
kulva és oktalan magya-
rázkodások kíséretében
mégis követni kezdték
példánkat, és akkor is,
amikor egyesek már ismét
han goskodva próbálják
elvitatni azt, hogy Ma -
gyarország az elsők kö -
zött volt a világon, aki
felismerte a globális hely-
zet jelentő ségét, és aki
kellően bátor volt ahhoz,
hogy a magyar emberek
érdekében, és a magyar
emberek akaratát elfo-
gadva tette meg a szük-
séges lépéseket. 
Tisztelt Szigethalmi Polgárok! 
Ahogy a nemzetet és a hoz zá tartozó egyéne-
ket nem lehet elválasztani egymástól, úgy egy
település sorsa is szoros kölcsönhatásban van
az ország sorsával. A Gondviselésnek és a
szigethalmi polgárok kemény munkájának
köszönhetően elmondható, hogy e település az
elmúlt évtizedekben is komoly fejlődésen ment
keresztül, amely pozitív tendencia a mai napig
tart. Elmondható ugyanakkor, hogy a folyama-
tos fejlődés újabb és újabb kihívások elé állítja
Szigethalmot és számos egyéb agglomerációs

települést. Bízom benne ugyanakkor, hogy az
előttünk álló idő zak számos feladat elvégzését
és kihívás teljesítését hozza el számunkra.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
E jeles ünnepen kívánom, hogy 1000 éves
múltunk ünneplése adjon erőt mindnyájunknak,
hogy meg tudjuk és meg akarjuk hozni azokat
a döntéseket, amelyek megalapozhatják Sziget-
halom és Hazánk megkezdett úton való tovább-
haladást. Ebben a reménységben és meggyő-
ződésben kívánok mindenkinek boldog és
tartalmas ünneplést.”

(folytatás a címlapról)

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük a városi augusztus 20-i ünnepi megemlékezésen a szigethalmi egyházak
képviselőinek, Kalicz Gizella református nagytiszteletű asszonynak és Papp László
római katolikus plébánosnak a közreműködést. 

Bóna Zoltán országgyűlési képviselőnek a részvételt, Semes-Bogya Eszternek és a
Sziget Néptánc Egyesületnek a műsort. Az Édesanyák Klubja tagjainak és a Szigethalmi
Polgárőr Egyesületnek a segítséget, a Zölháló Egyesületnek és Regényi Tiborné Aran-
kának a virágok rendelését és feldíszítését, a Gere Pékségnek a támogatást.

Fogadóórát tart Bóna Zoltán or szág -
gyűlési képviselő Szigethalom Önkor-
mányzati Hivatalában október 10-én, szer-

dán 15 órától. Bejelentkezés és időpont-egyez-
tetés a 70/3765956-os telefonszámon Janzsó
Zsuzsannánál.
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A kegyelet megtartásával

Szigethalom Város Képviselő-testülete a
mostani ciklus elején elhatározta, hogy az
1976 környékén bezárt régi temetőt

kegyeleti parkká alakítja át. Ehhez azonban
több lépést kellett megtennünk, hiszen nagyon
fontos számunkra, hogy ne sértsük meg azok
kegyeleti érzéseit, akiknek hozzátartozói nyug-
szanak itt. Első intézkedésünk volt a temető
megszüntetésének meghirdetése. A törvény
szerint ezt egy éven keresztül kell hirdetni. Ezért
a 2016 októberében megszületett döntés alap-
ján a folyamat elindult. Így 2017-ben, aki úgy
gondolta, hogy szeretteit áthelyezi az új teme-
tőbe vagy máshová, az megtehette. 2018-ban
elkészítettük a geodéziai felméréseket, és elké-
szült az új park tanulmányterve, és ha minden
jól megy, akkor 2019-ben elkészülhet az új
kegyeleti park.
Ebben az írásban az új terveket szeretnénk
bemutatni. A tervező legfontosabb céljai voltak,
hogy a kegyeleti funkció ne sérüljön, sőt a
későbbiekben is legyen lehetőség leróni azt. A
második fontos szempont, hogy azok a fák,
növények, amelyek megvannak és egészsége-
sek, minél nagyobb számban maradjanak meg,
mert ez a parkot rögtön használhatóvá teszi. A
harmadik, hogy a park kapjon olyan plusz funk-
ciót, ami kapcsolódódik a környékbeli látvá-
nyosságokhoz.
Ezeknek a céloknak megfelelően a jövendőbeli
park, teljes egészében nyitott lesz a környező
utcák felé (Temesvári, Széchenyi, Szabadkai és
Móra Ferenc). A tér minden irányból megközelít-
hetővé válik, s az alábbi funkciókat valósítja meg.

Parkolók 
A temetőterületet határoló gyepes vízelveze-
tők, árokrendszerek becsövezésével, az út menti
padkák szélesítésével kavicsos parkolóterületek
épülnek. A Széchenyi utcán 12 férőhely, a Móra
Ferenc utcában 8 férőhely és a Temesvári utcá-
ban 4 férőhely kialakítására van lehetőség. 

Pihenő park 
A régi temető újjáépítése és funkcionális újra-
gondolása csak a kegyelet jegyében elképzel-
hető, ezért területén nyugodt, csendes időtöl-
tést biztosító helyszíneket alakítunk ki. A
parkot átszelő sétányrendszer feltárja a funk-
cionális- és a közlekedési csomópontokat,
elvezet az ünnepi megemlékezések helyszíne-
ihez és a park csendes zugaiba is. A sétány
mentén több helyen, a nagy fák árnyékában
pihenőpadok kihelyezését tervezzük. 
A park két központi csomópont köré szerve-
ződik: az egyik központi tér a régi fafeszület
köré tervezett díszburkolat és a hozzá kapcso-
lódó I. világháborús emlékmű tere, a másik
jeles csomópont a szökőkút és a körülötte
tervezett díszburkolat, az ülőfallal. 
A temető történetéről a déli bejáratnál infor-
mációs tábla tájékoztat majd. 

Az emlékezés helyei 
A régi fakereszt a pléh-Krisztussal a temető
korai időszakát idézi vissza. Hozzá közel állít-
juk fel az I világháborús emlékművet. 
A meglévő műkőkereszt, amely ma a fakereszt
szomszédságában áll, felújítása után a Széche-
nyi utca északi bejárójának kijelölt csomó-
pontjába kerül, a szökőkúthoz vezető sétány

mellé. A kereszt
körül díszburko-
lat épül, a kegye-
leti helyen lehe-
tőséget adva
virágtartók és
mécsesek elhe-
lyezésére. 
A kőkereszt és a
„Jakus sír” kö -
zötti területen
helyeznénk el a
temető jelleg -
zetes, szép és

felújítható síremlékeit. Az emlékhelyet a
„Jakus sír” mögött növényágyás zárná, ahol a
temetők jellegzetes, szimbolikus virágait ültet-
jük el. A terület szélén tájékoztató tábla is
elhelyezhető. 

Játszókert 
A régi temető és a Móra Ferenc utca között
elterülő zöldfelületen a temető területén kívül
kicsi gyermekek (3-6 éves) számára játszókert
épül, mászókával, csúszdás várral, hintákkal. 

Az évkör Mária ünnepeinek helyszínei
Az országszerte számtalan helyen épülő vagy
már megépült kegyeleti parkoktól eltérően, de
a kegyeleti funkciót erősítve egy sajátos,
magyar ünnepségsorozatnak és hagyomány-
nak szeretnénk azzal helyszínt biztosítani,
hogy a park területén hét ponton a Hétbol-
dogasszony – Mária ünnepsorozathoz kapcso-
lódó kopjafát állítanánk, melyeket az évszak-
ban díszlő szimbolikus Mária-növényekkel
ültetünk körbe. Mivel településünk mellett
halad el az országos Mária zarándokút, így
bekapcsolódhatunk az útvonalba is.
Mielőtt belevágnánk a nagy munkába, szeret-
nénk, ha az érintettek megismernék tervein-
ket, esetlegesen ezzel kapcsolatban kialakult
véleményüket megosztanák velünk. Azt
gondoljuk, hogy egy
nagyon kulturált, a
kegyeleti szokások-
nak megfelelő teret
hoznánk létre,
aminek gondozása
és arculata is szépí-
tené környezetünket.
Véleményeket várjuk
a titkarsag@szigetha-
lom.hu email címre.

Fáki László
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Az önkormányzatok egyik kötelező fel -
adata a gyermekek nyári felügyeletének
megoldása. Bár a törvény ezt a feladatot

ránk bízza, de az ehhez szükséges forrásokat
nem biztosítja hozzá. Ezért pályáztunk idén az
Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért
Alapítványhoz, hogy Erzsébet-táborokat szer-
vezhessünk. És a nyári szünet 11 hetéből 10-re
támogatást is nyertünk, így kicsit több mint 200
gyermek vehetett részt a programban. 

Sajnos sok esetben hiába próbáltuk elmagya-
rázni, a jelentkezéskor sokan nem értették, mi
a különbség a gyermekek nyári felügyelete és
az Erzsébet-tábor között. A felügyelet esetén a
megjelent gyerekre csak vigyázunk, néhány
játékot, labdát kapnak iskolai környezetben. Az
Erzsébet-táborban viszont folyamatosan prog-
ramok vannak: kötelező a csapatépítés, önis-
meret, sport, játék, környezetvédelem, hagyo-
mányőrzés és képzőművészet. Ezen felül
minden hétre egy kötelező kirándulást is kellett
szervezni. A gyerekek voltak a gyermekvasúton,
a Tarzan Parkban, Agárdon a várparkban, a
Veresegyházi medveotthonban. Mivel a tábort
az új Ifjúsági Élménytábor területén szerveztük,
így többször voltak az Emese Parkban, a Sziget-
halmi Családi Vadasparkban és utaztak az
ottani kisvasúton is.
A gyermekek foglalkozásait nagyobbrészt
önkéntesek segítségével tudtuk megoldani.
Ahogy a táborok elindultak, egyre többen
jelentkeztek. Sajnos a létszámkorlát miatt nem
tudtunk mindenkinek helyet biztosítani, de

lemondások esetén mindig feltöltöttük a maxi-
mális 54 fős létszámot. 
Úgy látjuk, hogy sikeres volt a kezdeményezés.
A gyerekek véleménye is pozitív volt, jól érezték
magukat. Sokan szerettek volna több héten át
ott lenni, de ezt csak nagyon indokolt esetben
tudtuk megvalósítani. Többször kaptunk ellen-
őrzést is a hatóságoktól is és az alapítványtól

is. Ezek az ellenőrzések nagyon sokat segítettek
nekünk, sokat tudtunk tanulni belőlük, hiszen
teljesen ismeretlen volt előttünk is az Erzsébet-
táborok megvalósításának rendszere. 
Sok szülő kérdezte, hogy lesznek-e jövőre is
Erzsébet-táborok Szigethalmon? Mi mindenkép-
pen szeretnénk pályázni! Hogy pontosan hány
hétre és hány főre, az csak azon múlik, hogy
lesznek-e további önkénteseink, akik vállalják a
tábori munkát. Minden tíz főre egy felnőtt segít-
ség kell, aki lehet akár szülő is, a lényeg, hogy
betöltse a 18. életévét. Ha sikerül több segítőt
is szerveznünk, akkor akár nagyobb létszámban
is belevághatunk a jövő évi táborokba. 
Bízunk benne, hogy a következő években is
sikeresen tudunk majd pályázni, és egyre több
szigethalmi gyermeknek is lehetősége lesz a
nyári szünidő hasznos és izgalmas eltöltésére!

Szigethalom Város Önkormányzata

Erzsébet-tábor, nagy sikerrel
Gazdag program várta a gyerekeket – Jövőre is pályázunk
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Tegyünk a környezetünkért!

Tisztelt szigethalmi ingatlantulajdonosok!
Mindannyiunk közös érdeke, hogy élhető,
tiszta, rendezett környezetben éljünk.

Ehhez a közösség és az egyén együttműködése
szükséges, amikor az önkormányzat mellett a
polgároknak is szerepe és feladata, adott eset-
ben kötelezettségei is vannak. Ahogyan ezt az
előző évekhez hasonlóan tapasztalhatták, a
városban idén is jelen vannak munkatársaink,
hogy a közterületi problémákat vagy a lakosság
feladatát és kötelezettségét képező hiányossá-
gokat feltárják, és azok megszüntetésére felhív-
ják a figyelmet, és egyben közvetítsék is az ezzel
kapcsolatos információkat.  Emellett hivatalból
intézkedünk a lakosság által bejelentett problé-
mák feltárása, megszüntetése érdekében. 
A problémák – jellemzően az előző évekhez
hasonlóan – ismétlődnek: az ingatlan előtti
közterület tisztántartásának, gondozásának,
ideértve a közterületre kinyúló növényzet
metszésének elmulasztása, a csapadékvíz-elve-
zető árkok betemetése, a közút beláthatósági
háromszögének akadályozása növényzettel az
útkereszteződésekben, a közút berendezési

sávjában elhelyezett kövek, illegális hulladékle-
rakás, a levágott zöld növényzet közterületen
történő elhelyezése, építési anyagok közterüle-
ten, engedély nélkül történő tárolása, az ingat-
lan gyomossága és gazossága, illetve az ott
felhalmozott hulladék. 
A problémák feltárását követően sok esetben
először szórólap útján hívjuk fel a lakosokat a
kötelezettségek teljesítésére, majd hatósági
ellenőrzés lefolytatása mellett kötelező végzés
kiadására kerül sor. Számos esetben személye-
sen is egyeztettünk az ügyfelekkel, mert azt
tapasztaljuk, hogy a személyes találkozás és
megbeszélés előre viszi az ügyek megoldását. 
Az itt élők jellemzően a hatóság jelzése és felhí-
vása nélkül is tesznek környezetükért. Kérjük,
ezután is így járjanak el!  
Kérjük, fordítsanak figyelmet folyamatosan az
ingatlanok és az azok előtti közterület rendben
tartásására, gyommentesítésére. Felhívjuk a
figyelmet, hogy parlagfű megjelenése esetén
belterületen a jegyző közérdekű védekezést
rendel el, melynek költségeit az ingatlantulaj-
donosnak, használónak kell viselnie, mely

mellett még tetemes összegű, kötelezően
kiszabandó bírságot is viselnie kell a mulasztó
félnek.
Felhívjuk a figyelmet, hogy frissen vágott, kiter-
melt zöld hulladékot ne égessenek el, ugyanis
az csak füstölni fog, mellyel zavarni fogja a
körülöttük élőket. Engedélyezett időtartamban
is csak avar és kerti hulladék égethető. Minden
más anyag égetése tiltott és jogszabálysértő, és
eljárás megindítását vonja maga után. Kérjük,
hogy a zöldhulladékot ne helyezzék el közterü-
leten, és ne égessék közterületen, mert az szin-
tén nem megengedett. Szeles és 33 C fok feletti
hőmérséklet esetén az égetés tiltott. 
A komposztálás hagyományát családi házas
környezetben érdemes feleleveníteni, hiszen az
egyrészt segíti az élő anyagok természetes
körforgását, és ezzel a talaj háztartásának szer-
ves anyagokkal való javítását, mindezek mellett
csökkenti a hulladék mennyiségét is, és kis költ-
séggel megvalósítható.  
Következő számunkban folytatjuk.
Együttműködésüket köszönjük

Polgármesteri Hivatal 

Hulladékszállítási időpontok

Tisztelt szigethalmi lakosok! Ezúton
szeretnénk tájékoztatni önöket, hogy az
„Aries” Nonprofit Kft. Kommunális

egysége szeptemberben a szelektív hulladék
begyűjtését az alábbiak szerint ütemezi.
Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet és HDPE)
és fém (üdítő és sörös doboz) elszállítása:
37. hét, szeptember 10-14., 39. hét, szep-
tember 24-28., 41. hét, október 8-12.
Szelektíven gyűjtött papírhulladék elszállí-
tása: 36. hét, szeptember 3 -7., 40. hét,
október 1-5.

Zöldhulladék begyűjtése: szeptember 28-
án, pénteken 14-17 óra között a rákóczi u.
147. sz. alatt található Egyesített Népjóléti
Intézménynél (egykori laktanya területén)
kihelyezett konténerekben vagy hulladék-
gyűjtő célgépekben díjmentesen elhelyez-
hető.
A szolgáltatás igénybevételére csak sziget-
halmi lakosok jogosultak, ezért lakcímkártyá-
ját kérni fogják.

Polgármesteri Hivatal

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 Város
Képviselő-testülete a
23/2016. (XI.29.) számú

rendeletében úgy döntött,
hogy a gyalogos közlekedési
infrastruktúra fejlesztése
érdekében Szigethalom
Város belterületén a magán-
személyek kivitelezésében
közterületen és közterületként használt terü-
leten megvalósuló járdaépítések és járdafel-
újítások során felmerülő anyagköltség egy
részét az önkormányzat viselje.

A járdapályázat részletes
szövege a Szigethalmi
Híradó 2018. májusi
számában jelent meg.
A támogatási kérelem a
hivatal internetes honlapjá-
ról letölthető, illetve ügyfél-
szolgálatán 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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Tájékoztatás téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a
Kormány 1364/2018.(VII.27.) Korm. hatá-
rozata alapján azon háztartások is része-

sülhetnek téli rezsicsökkentésben, amelyek
gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot hasz-
nálnak. Háztartás alatt az egy lakásban együtt

lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózko-
dási hellyel rendelkező személyek értendők.
A Kormány határozata alapján az igénybeje-
lentést a helyi önkormányzatnál lehet benyúj-
tani, a mellékelt igénybejelentő lapon. Az
igénybejelentés benyújtásának határideje:

október 15. A határidő elmulasztása jogvesztő.
részletes tájékoztatást a polgármesteri hivatal
szociális ügyintézőitől kaphat személyesen
ügyfélfogadási időben, vagy a polgármesteri
hivatal (24) 403- 656 telefonszámán. 

Polgármesteri Hivatal

Büntetõjogi felelõsségem tudatában nyilatko-
zom, hogy a 2017/2018-as gázév téli fogyasztási
idõszakában bekövetkezõ fogyasztásnövekedés
finanszírozását segítõ 12 000 forint összegû
juttatásban sem az egyetemes szolgáltatást
igénybe vevõ lakossági földgázfogyasztók
részére biztosított téli rezsicsök kentésrõl szóló
37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet, sem a fûtési célú
távhõszolgáltatást igénybe vevõ lakossági
felhasználók részére biztosított téli rezsicsök -
kentésrõl szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet
alapján az igénybejelentésben szereplõ háztar-
tás nem részesült. Hozzájárulok ahhoz, hogy
ennek ellenõrzése céljából a BM Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (a továbbiak-
ban: BM OKF) az igénybejelentésben szereplõ
háztartás tekintetében a gáz- és áramszolgálta-

tónál rendelkezésre álló, a támogatásra vonat-
kozó adatokat megismerje.
Tudomásul veszem, hogy a BM OKF jogosult
ellenõrizni, hogy az igénybejelentéssel érintett
háztartás a fentiekben felsorolt téli rezsicsökken-
tésben korábban nem részesült. Nyilatkozom
arról, hogy BM OKF által végzett ellenõrzést
semmilyen formában nem akadályozom, valamint
tudomásul veszem, hogy az ellenõrzés akadályo-
zása esetén az igényjogosultság megszûnik.
A nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy
a jelen nyilatkozaton szereplõ személyes adatai-
mat, a bejelentés szerinti érintett önkormányzat
tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten nyilvántar-
tást vezessen, valamint azokat a támogatás
igénybevétele jogszerûségének ellenõrzéséhez a
Belügyminisztérium és a BM OKF részére továb-

bítsa, aki azokat tárolja, kezelje, arról célhoz
kötötten nyilvántartást vezessen. Hozzájárulok
továbbá, hogy a BM OKF az ellenõrzés lefolyta-
tásához az illetékes közigazgatási szervtõl, illetve
az illetékes közmûszolgáltatótól az igénybejelen-
téssel érintett háztartás adatait megkérje.  
Az adatkezelés a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történõ
védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezésérõl szóló (EU) 2016/679 európai parla-
menti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPr)
6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az
érintett hozzájárulásán alapul. 
Kijelentem, hogy az igénybejelentõ nyilatkozathoz
mellékelt adat kezelési tájékoztatóban foglaltakat
elolvastam és azokat tudomásul vettem.

Kelt …………….……………., 2018. …………….……………………. ………………………………
Igénybejelentő aláírása

Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018.
(VII. 27.) Korm. határozatban foglalt háztartások részére
Alulírott,
Név: ……………………………………………………………………… Születési név:……………………………………………………
Szül.hely, idő: ……………………,                 .         . 
Anyja neve: ………………………………………………………………

Lakóhely: 
irányítószám: település:…………………………………………
közterület neve:……………………………… közterület jellege: ……………………………… házszám: …………
épület: ………… lépcsőház: ………… emelet: ………… ajtó: …………

Tartózkodási hely:
irányítószám: település:…………………………………………
közterület neve:……………………………… közterület jellege: ……………………………… házszám: …………
épület: ………… lépcsőház: ………… emelet: ………… ajtó: …………
nyilatkozom, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.)
Korm. határozatban foglaltak alapján igénybejelentő lapot nyújtok be a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes
gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatására. 

Igénybejelentés szerinti ingatlan (háztartás1) címe:  

irányítószám: település:………………………………………… 
közterület neve:……………………………… közterület jellege: ……………………………… házszám: …………
épület: ………… lépcsőház: ………… emelet: ………… ajtó: …………

A juttatás igényelendő formája2:  tűzifa szén propán-bután palackos gáz propán-bután tartályos gáz

fűtőolaj pellet/brikett

1 Háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

2 A megfelelő rész aláhúzandó.
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Közterület-felügyelőt keresünk!
A Szigethalmi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Szigethalmi Polgár-
mesteri Hivatal  Igazgatási Iroda közterület-felügyelő munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogvi-
szony. 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 ellenőrzése. Közremű-
ködés a közterület, az épített és a természeti környezet, a közrend, a közbiztonság,
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 előé-
let, középiskola/gimnázium, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
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, közigazga-
tási alapvizsga, közterület-felügyelői vizsga megszerzésére irányuló szándéknyilat-
kozat, tanulmányi szerződés vállalása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztvi-
selőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 
Elvárt kompetenciák: 
Jó szintű kommunikációs és problémamegoldó képesség, stressztűrő képesség.  
A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:
• 1. önéletrajz a 45/2012 (III.5.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján 
• 2. végzettséget igazoló okmányok másolati példánya 
• 3. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérésének

igazolása 
• 4. Hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben

történő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 27. (csütörtök) 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szedlacsekné dr. Pelle Beat-
rix 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 borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő 

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

• email útján: pelle.beatrix@szigethalom.hu
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 3. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Szigethalom Város honlapja: szigethalom.asp.lgov.hu 2018. augusztus 21. 
Szigethalmi Híradó 2018. szeptember 5.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázat kiírója fenntartja, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Próbaidő hat (6) hónap. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt Szigethalom Város
honlapján, a szigethalom.asp.lgov.hu honlapon szerezhet. 
A Közigállás publikálási időpontja: 2018. augusztus 23. A pályázati kiírás közzé-
tevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a
személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartal-
máért a pályázatot kiíró szerv felel.

Álláshirdetés
A Szigetszentmiklósi Szakorvosi rendelőintézet az alábbi munkakö-
rökre hirdet felvételt:
• radiológus szakorvos ultrahang diagnosztikai jártassággal, 
• belgyógyász szakorvos diabetológiai jártassággal, 
• röntgen szakasszisztens,
• gasztoenterológiai szakrendelésre endoszkópos asszisztens, 
• laboratóriumi szakrendelésre orvosdiagnosztikai analitikus vagy

magasabb laboratóriumi szakképesítéssel rendelkező diplomás
szakasszisztens,

• bőrgyógyászati szakasszisztens
• betegirányító munkatárs,
• betegkísérő munkatárs.
részletes információk találhatók fentiekkel kapcsolatban az intézet
honlapján: www.szszri.hu 

Táplálkozási felmérés indul
Népegészségügyi felmérés-táplálkozás és tápláltsági állapot vizsgálatot
indít az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
(továbbiakban: OGyÉI).
Az OGyÉI – az EFOP 1.8.10-VEKOP-17-2017-00001 számú, „Komplex egész-
ségvédelem és szemléletfejlesztés a táplálkozás és gyógyszerfogyasztás
területén” című projekt keretében – lakossági felmérést szervez a 18 éven
felüliek körében. A felmérés elővizsgálata Budapesten 2018. augusztus
24. és 26. között zajlik, a fővizsgálatra 2018. szeptember 1 és december
15. között kerül sor országszerte, beleértve az Ön települését is.
A felmérésbe bekerült felnőtt lakosok részére előzetesen felkérő levelet
küldenek az OGyÉI munkatársai, melyben tájékoztatást kapnak a felmérés
céljáról és felkérik őket az abban történő részvételre.
A felmérés lebonyolítása során az OGyÉI megbízó levéllel ellátott kérde-
zőbiztosai, dietetikus szakemberek a fővizsgálat ideje alatt, országszerte
több ezer felnőttet az otthonában keresnek fel, mely kiegészül egy rész-
letes táplálkozási vizsgálattal is.
A felmérés lebonyolítást az OGyÉI megbízásából a Kutatópont Piac- és
Véleménykutató Kft. végzi és az anonim módon zajlik.
A felmérés eredményei alapján az egészségügy többet tud tenni azért,
hogy Magyarországon egyre többen éljenek egészségesen.

Pogácsás Tibor államtitkár, Belügyminisztérium

Szigethalom online!

Mint arról már korábban is hírt adtunk, Szigethalom Város hivatalos
Facebook oldalán és a youtube-on elindítottuk a digitális Sziget-

halmi Híradót. Január óta készítünk a város, civilszervezetek és az intéz-
mények eseményeiről, feladatairól rövid tájékoztató videókat. Ezekkel
is szeretnénk elősegíteni a szigethalmiak tájékoztatását. 
A videók elérhetők a youtube-on a Szigethalmi Videótár csatornán és
a https://www. facebook.com/hello.szigethalom/ oldalon.
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1978-tól a világ fejlődése új irányvonalakra
lépett. A korszakban zajlott az Egyesült
államok és a Szovjetunió az utolsó nagy

hidegháborús összecsapása, amelyben a
Nyugat az olajválságban anyagilag is kivérző
keleti blokkot csillagháborús versengésbe és
egy katasztrofálisan végződő afganisztáni
beavatkozásba kergette bele. Az egymást
követő „aggastyán” szovjet vezetők már nem
tudtak lépést tartani a Kína felé nyitó USA
gazdasági erejével. Ekkor erősödtek meg a
kőolajtermelő arab országok. Elindult Kína
gazdasági fejlődése, Afrika népességrobbanása.
Közben Magyarország 1982-re az államcsőd
közelébe került. Miközben a Balatonnál adtak
randevút egymásnak a kelet- és nyugatnéme-
tek, érezhetővé vált, hogy egy nagy korszak
lezárult. A Kádár-korszak a végóráit élte. Utolsó
sikerét talán a szöuli nyári olimpiai játékok
felejthetetlen, 11 aranyérmével érte el.
Ebben a változó nemzetközi helyzetben 1978
szeptemberétől újabb tantermekkel bővült a
szigethalmi oktatás. Hiába fejlesztették a régi
épületeket, használtak ki minden talpalatnyi
helyet a gyerekek tanításának céljára, a népes-
ség növekedésével nem tudtak lépést tartani. A
megyei vezetésnél a községi tanács kijárta, hogy
új iskola építésére kapjon engedélyt és anyagi
forrást. A tervek el is készültek, de már az első
évben megcsúszott az építkezés, mivel a kivi-
telező megszűnt. A jogutód cég olyan lassan
folytatta a munkát, hogy mire elkészült az
iskola, már ki is nőtte a település. Az 1980-as
évek végéig szinte folyamatosan két műszak-
ban kellett tanítani a gyerekeket. A délelőtti
csoportokat váltották a délutániak. Az egész
napos oktatás több pedagógust igényelt volna,
de Budapest szívóhatása miatt nagyon nehezen
lehetett vidékre csábítani a tanárokat. Erre vála-
szul a település pedagóguslakások építésébe
fogott. Önerőből, saját források mozgósításával.
De így szépültek a középületek, készült a járda,
bővült az óvodai ellátás és épült az egészség-
ház is. A kor jellemzői ekkor váltak általánossá:
„társadalmi munka”, „kalákában dolgozni”,
„önkéntes községfejlesztési hozzájárulás”,
„településfejlesztési hozzájárulás”. Ebben az
évtizedben vált általánossá, hogy a Pest Megyei
Tanács által visszaosztott pénzek mellett az
önkormányzatok már kénytelenek hitelt is
felvenni. Eladósodott az ország, eladósodtak a
települések. Hiába jött a sok, lelkes helyi segít-
ség, a dolgos kezek vasárnapokon, hiába segí-
tett a Csepel Autógyár vagy a Pestvidéki
Gépgyár. Sőt a szovjet és magyar katonai alaku-
latok barátsága is kevésnek bizonyult. A tele-
pülés nem bírt lépést tartani a beköltöző soka-

dalom szociális igényeivel. Valószínűleg nem
csak pénz, de központi koncepció sem volt
ekkor a magyar felső vezetésben az agglome-
rációs települések sokasodó problémáinak
megoldására. Így aztán sokasodtak a bajok.
1981. szeptember 12-én úgy adták át az új iskola
nyolc tantermét, hogy mire elkészült a tornate-
rem is hozzá, már 8 tanterem hiányzott ismét
az oktatás ellátásához. Az egészségház építé-
sével is problémák akadtak, és az új iskola minő-
sége sem volt megfelelő. Pedig a rendszer már
itt is spórolt, a Szabadkai úti iskola terveit Duna-
harasztiban is elsütötte. Nem egyedi volt ez
abban az időben. Az országban a mai napig
szerteszét sorakoznak az ilyen körülmények
között épült „ikeriskolák”. A hosszúnevű állami
szövetkezetek munkája cseppet sem volt első
osztályú. A Csepel Autógyár, a Pestvidéki
Gépgyár is lassú hanyatlásnak indult. Új termé-
kekkel próbálkoztak, de az üzemi létszám már
érezhetően csökkent, megkezdődött az erjedés
időszaka, a munkaképes lakosság pedig inkább
a főváros felé vette az irányt. Ellenben virágzott
a kereskedelem, sorra nyíltak az állami és
„maszek” boltok. A „gulyáskommunizmus”
éreztette hatását. A növekvő település miatt
1978. november 13-án megindult a helyi busz-
közlekedés. Egyre nagyobb igény támadt a
minőségi szolgáltatásokra is. Már nem felelt
meg a villany, a sáros út és a kocsma az
emberek elvárásainak. A szórakozás igényét
még mindig a Csepel Autóval közös művelődési
ház próbálta biztosítani, ahol az egyre szapo-
rodó koncertek, rendezvények, diszkók próbál-

ták eltakarni az öregedő „szocreál” berende-
zést. rendezettebb körülmények közé került a
piac. Fejlesztették a helyi labdarúgócsapat
pályáját. Igaz, a magyar foci ekkor szenvedte el
újabb „Mohácsát” Mexikóban (Szovjetunió-
Magyarország 6:0). Bár ekkor még senki nem
gondolta, hogy ez lesz a válogatott utolsó VB
szereplése. Lassan épültek az utak, és igény
támadt a víz, a telefon és a gázvezeték kiépíté-
sére is. Ebben a korszakban ugyan ezek még
nem valósulhattak meg, de a tervek már
megszülettek. A szemetet még kalandos körül-
mények között, de már elszállították. Az 1987.
január 10-i utolsó nagy hóesést is átvészelte a
település. A magánágazat a korszak végére
egyre csak erősödött. A Szigethalmi Magánke-
reskedők Munkás Sportklubja besegített az
elakadt építkezéseken, sőt még a kecskeméti
FIA gokart Világ- és Európa-bajnokság megren-
dezésébe is be tudott szállni, mint főszponzor.
A népesség pedig csak áramlott a településre.
Az 1980-as népszámlálás Szigethalmon hivata-
losan 8366 főt regisztrált, de ez a szám a való-
ságban valószínűleg már megközelíthette a 10
000 főt. Kiépült a Duna-parti üdülőtelep. Egyre
több az ideiglenes, sőt a be nem jelentett lakó
is. A közbiztonság az 1960-as évekhez képest
viszont romlásnak indult. Szaporodtak az
egyre súlyosabb ügyek. A legtöbb bűnesetet
természetesen a pénzszerzés különböző
formái adták. Ilyen volt a híres szigethalmi
feltaláló, Nedeczky Jenőné, „Margit néni”
örökségének a pere is, ahol egy szélhámos
hamisított végrendelettel próbálta megsze-
rezni az akkoriban tetemesnek számító
vagyont. Közben a megyei lapok még hetente
közzétették azoknak a nevét, akiktől ittas
vezetésért elvették a jogosítványukat, termé-
szetesen névvel, címmel, a büntetés mértéké-
vel. A cél még mindig a „szocialista nevelés”.
És ne feledjük, ez a magyarországi „reggeli
szesztilalom” korszaka.
A korszak kiemelkedő eseményeként Sziget-
halom 1985. január 1-étől nagyközséggé lépett
elő. A járások megszűnésével ráckeve legtöbb
szerepét pedig Szigetszentmiklós vette át
Szigethalom életében. 1988-ban már egyezség
születik a gáz bevezetéséről is, s mintegy
lezárva a korszakot, 1985-től hosszas, már
megszokott építési vajúdás után, 1988.
augusztus 20-án, ünnepélyes keretek között
átadták a legújabb iskolát a „Marlin-telep”
növekvő népességének kiszolgálására. Az új
12 tantermes, „nagytornatermes” iskola azon-
ban ismét kicsinek bizonyult, de ez már egy
újabb történet…

Takács róbert

Szigethalom tizenkét évtizede 9. rész 
A „gulyáskommunizmus” végnapjai

Régi reklám a „boldog békeidőkből”
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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.) Hirdetések megrendelése,  befizetése:  polgármesteri hivatal  pénztára, Kossuth L. u. 10.
Következő lapzárta: szeptember 21. • Megjelenés: október elején.

Megújul a Baba-Mama Klub
Szeptember 19-
től a régi figyel-
mességgel, ám
megújult tema-
tikával várjuk a
bölcsődés korú
gyermekeket és
szüleiket a Szigethalmi Baba-
Mama Klubba. A több éves múltra
visszatekintő civil klub a Városi
Szabadidőközponttal szorosan
együttműködve idén ősztől arra
szövetkezett, hogy a szabad játék
és a kötetlen beszélgetések
mellett, az igényekhez igazodva
ezentúl vezetett foglalkozásokat is
tartson. Havonta egy-egy alkalom-
mal lesz Vitál torna babáknak-
mamáknak (Somogyi Emese),
zenés-énekes Kisbogár (Kenesei-
Holics réka), a Tulipán Tanoda
Alkotóműhely kézműves foglal-

kozásai szülők-
nek és gyer-
mekeknek (Klei-
neizel Ilona),
valamint rend-
s z e r e s í t e n i
szeretnénk a

gyermeknevelés, család, egészség
témában jártas szakemberekkel
való találkozásokat.
A klub és a VSZK összefogásának
köszönhetően mindezt kedvező
áron tudjuk biztosítani, egy-egy
alkalomra a családi jegy ára (3 fő)
500 Ft.
Szeretettel várunk minden érintet-
tet szerdánként 10 órától 12 óráig
a Városi Szabadidőközpont szín-
háztermébe (Sport u. 4.).
Bővebb információ: info@vszk.eu,
70/379-6356

- vszk - 

Könyvtári programok
Szeptember 4-én, kedden 16.45

Anonim Alkoholisták
Szeptember 7-én, pénteken 10.00:

Kisbogár
Szeptember 11-én, kedden 16.45:

Anonim Alkoholisták
Szeptember 14-én, pénteken 10.00: 

Kisbogár
Szeptember 18-án, kedden 16.45: 

Anonim Alkoholisták
Szeptember 21-én, pénteken 10.00: 

Kisbogár
Szeptember 25-én, kedden 16.45:

Anonim Alkoholisták
Szeptember 28-án, pénteken 10.00:

Kisbogár
Szeptembertől újra nyitva vagyunk
szombatonként, így újra a meg -
szokott nyitvatartási idővel, kedd-
től szombatig várjuk önöket!
Október 2-a és 7-e között Orszá-
gos Könyvtári Napok a szigethalmi

Hegedüs Géza Városi Könyv tár -
ban is!
Szeretettel várjuk ingyenes prog-
ramjainkra: 
Október 3-án, szerdán 17.30

Takács róbert előadása: 
Az összeomlás, avagy mérle-
gen a Nagy Háború címmel

Október 4-én, csütörtökön 17.00: 
Halász Imre költő 
könyvbemutatója

Október 6-án, szombaton 10.00
órakor Kenesei-Holics réka inter-
aktív zenés foglalkozása (óvodá-
soknak és kisiskolásoknak) +
arcfestés. Kézműves vásár.
Október 7-én vasárnap dr. Kádár
Annamária mesepszichológus elő -
adása. Címe: Az önbecsülés és
küzdőképesség megalapozása me -
sével (A pontos kezdésről a későb-
biekben tudunk hírt adni.)
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Tulipán Tanoda Alkotóműhely 
a Helytörténeti Gyűjteményben

Várjuk szeretettel azokat a gyereke-
ket, felnőtteket, akik szeretnek
alkotni, saját tárgyat, eszközt készí-
teni. Egyéni foglalkozások, szakkörök
formájában a tanév kezdetével indul-
nak, csütörtökön, pénteken 14-17 óra
között.
Éves programajánló gyerekeknek,
szeptemberre: Sző, fon, nem takács
– szövés, szabás-varrás, szorgosko-
dás (tarisznyaszövés, textil állatok).
Október: Kis gazdasszonyképző –

nagyanyáink konyhatitkai (tésztagyúrás, perec, pogácsa, lángos).
November: Agyagművesség: agyagozás, korongozás, használati
tárgyak (tálak, gyertyatartó).
December: szalma, csuhé, gyékény, természetes alapanyagok
(madárka, karácsonyi díszek).
Éves programajánló felnőtteknek: minden hónapban egy alkalommal
kreatív nap, szombatonként 9 órától 13 óráig.
Kreatív napok programajánló: gyöngyfűzés, népi díszítő-pingáló, tűzzo-
mánc készítés.
A programokról érdeklődni, illetve jelentkezni lehet: Kleineizel Ilona
múzeumpedagógusnál, a 70/3807681 telefonszámon, illetve a  email-
címen.

Meghívó! Szeretettel meghívunk egy fergeteges délutáni találkozóra a re-Gene-
ráció Alapítvány rendezésében. Helyszín: Szigethalom Sport u. 4., Városi Szabad-
idő Központ. Időpontok: szeptember 8-án és 22-én 15-17 óráig. Ha kíváncsi vagy,
gyere el, és érezd jól magad.Ha nem tudsz egyedül jönni, kérd meg szüleidet,
kísérjenek el. Érdeklődni: Kiss Kinga, 06-20-886-1961,  kinga504@gmail.com
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Égetés helyett komposztálás. Kinek jutna
eszébe kimenni az erdőbe, és fáradságot nem
kímélve, összegereblyézni a lehullott falevele-

ket. Ezeket azután halomba rakni és felgyújtani.
Pedig ez a városokban, falvakban az ősz beköszön-
tével mindennapos jelenség. Nem gondolunk arra,
hogy azt a sok tápanyagot, amelyet a növény egész
esztendőben a gyökerein keresztül felvesz, többek
között leveleinek felépítéséhez használja fel.
Amikor tehát az őszi lombot tűzre hányjuk, az érté-
kes szervesanyagok megsemmisítésével a növeke-
déséhez szükséges egyik legfontosabb feltételtől, a
jó termőtalajtól fosztjuk meg. Pedig ahogy azt a
természetben tapasztaljuk, a leveleket a saját kis
kertünkben is hozzásegíthetnénk ahhoz, hogy újra
a növények számára hasznosítható komposzttá
alakuljanak.
A mulcsozás, azaz talajtakarás
A természet példáját követve a kertünkben is lehet-
nek fák, bokrok, cserjék alatt olyan zugok, ahol
meghagyjuk az avart. Itt, a zord téli idő beköszön-
tével a különböző állatok, mint például a sündisz-
nók vagy a kártevőket megtizedelő katicabogarak
is menedékre lelhetnek.
Ha a fák tányérjába, a virág- vagy zöldségá-
gyak felületére 10-15 cm-es vastagságban
kiterítjük a lombot, a lassú korhadás biztosítja
a talaj tápanyag utánpótlását, bizonyos fokig

pedig meggátolja a nemkívánatos „gyomnö-
vények” kikelését.
A lombkomposzt készítése
Amennyiben a kertünkben ősszel túl sok lehullott
lomb keletkezik, külön lombkomposztálót készíthe-
tünk magunknak. Ehhez azt kell figyelembe
vennünk, hogy a leveleknek magas az úgynevezett
lignin tartalma, ezért a komposztálódás is hosszabb
idő alatt megy végbe.
Míg komposztálódáskor általában a baktériumok
működnek közre, a lomb esetében a gombák végzik
ezt a tevékenységet. A gombák viszont – a bakté-
riumokhoz képest – több fényt és kevesebb levegőt
igényelnek.
Építsünk lombkomposztálót
A lombkomposztáló készítéséhez karókra és
műanyag- vagy dróthálóra van szükségünk. Létez-
nek előre gyártott, fémből készült kerítéselemekhez
hasonló egységekből összeállítható komposztálók
is. A karókat üssük le négyzet alakban, e köré feszít-
hetjük ki a hálót. Mivel a komposztálódás akár két
évig is eltarthat, érdemes két komposztálót építeni.
A lombkomposztálót is ajánlatos árnyékos helyre, a
kertünk valamelyik eldugott zugába telepítenünk.
Lombot a vegyes komposztálóba is
A rétegenként behelyezett lombot bátran tömörít-
hetjük, nem úgy, mint a normál komposztálónkban.
Forgatás nélkül is szépen lebomlik, és komposzttá

alakul a levéltömeg. A forró és száraz nyarakon
olykor némi vizet öntsünk a levelekre. Mivel a
normál komposztálónkban az alapanyagok sokféle-
sége biztosíthatja a jó minőségű komposzt létrejöt-
tét, ezért érdemes évközben a lombkomposztálónk-
ból egy-egy adag lombot átraknunk oda, főleg, ha
az előbbibe túl sok nedves és zöld alapanyag került.
A dió is komposztálható
A tévhit, miszerint a dió levelét nem szabad
komposztálni, annyiban igaz, hogy a friss levélben
valóban vannak növekedésgátló vegyületek, neve-
zetesen juglin és csersav. A komposztálódási folya-
matok során azonban, hasonlóan a többi kiindulási
anyaghoz, ezek a vegyületek is teljesen lebomlanak,
és jó minőségű komposzttá alakulnak. A kész
komposztból tehát teljesen eltűnnek ezek a növe-
kedésgátló hatású anyagok.
Könnyen vagy nehezen bomló levelek
Az elmondottak minden levélfajtára igazak, a
különbség csak annyi, hogy vannak köztük könnyen
és nehezebben bomlóak. Könnyen komposztálódik
például a juhar, a mogyoró, a gyümölcsfák, a hárs
vagy a nyírfa levele. Nehezen a dió, a platán, a bükk,
a tölgy vagy a gesztenye. A minőség szempontjából
itt is jobb eredményre számíthatunk, ha különböző
fák leveleit jól összekeverve helyezzük a lombkom-
posztálónkba.

Csepeli kertbarátok kiadványa alapján

A komposztálásról, mindenkinek 4. rész
Őszi gondok
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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: 06/24-403-654; 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

A Tököli Rendőrőrs telefonszáma új központ kiépítése
miatt megváltozott. Az új hívószám: 06/24-520-980

Fáki László polgármester: 17. (hétfő) 14-18 óra
között, előzetes bejelentkezés alapján a 24-403-656,
101 vagy 134 melléken, vagy a titkarsag@ szigetha-
lom.hu címen lehet. Helyszíne: Polgármesteri Hivatal

Dr. Schuller Gáborné (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 1. választókerület képviselője: 17. (hétfő)
13-15 óra között. Telefon: 06/70-459-1664, e-mail: dr.
schuller.gaborne@szigethalom.hu

Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 2. választókerület képviselője: előzetes e-mail-
ben vagy telefonon történő időpont-egyeztetés
alapján. Telefon: 06/70-334-8916, e-mail: fabula.
janosne@szigethalom.hu

Hölgye Attila (Összefogás Szigethalomért Egyesület)
3. választókerület képviselője. Előzetes e-mailben
vagy telefonon történő időpont-egyeztetés alapján.
Telefon: 06/70-315-3524, e-mail: holgyea@gmail.com

Blum Zoltán (Összefogás Szigethalomért Egyesület)
4. választókerület képviselője: előzetes e-mailben
vagy telefonon történő időpont-egyeztetés alapján.
Telefon: +36/30-688-1384, e-mail: blum.zoltan@
szigethalom.hu

Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 5. választókerület képviselője: előzetes e-
mailben vagy telefonon történő időpont-egyeztetés
alapján. Telefon: +36/20-992-0114. E-mail: sztrapko
@gmail.com

Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 6. választókerület képviselője: 17-én
(hétfő) 18-19 óra között, helyszín a Szép ABC presz-
szója. Telefon: +36/70-984-8827, e-mail: suhai.refi.
timea@szigethalom.hu

Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP) 7. választókerület
képviselője: a lakossági igények gyors és haladékta-
lan orvoslásának elősegítése érdekében előzetes e-
mailben vagy telefonon történő időpont-egyeztetés
alapján. Telefon: 06/30-952-3346, e-mail: molnars
@pr.hu

Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért Egyesület)
8. választókerület képviselője: előzetes telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján. Telefon: 06/30-
934-0480

Ferenczi Edit (Fidesz-KDNP): előzetes e-mailben
vagy telefonon történő időpont-egyeztetés alapján.
Telefon: 06/70-459-1772, e-mail: feed@pr.hu

Porkoláb Zoltán (Fidesz-KDNP): előzetes e-mailben
vagy telefonon történő időpont-egyeztetés alapján.
Telefon: 06/70-452-4694, e-mail: zporkolab@pr.hu

Bán Norbert (Jobbik): hétfőtől péntekig, előre
egyeztetett időpontban a 06-70/360-7024-es tele-
fonszámon. Helyszín: 2315 Szigethalom, Szabadkai
utca 239.

Fogadóórák

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

Szszmiklós, Tököli u. 33. – Bajcsy-Zs. u. sarok • Telefon: 06-24/441-725


