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Gyalogátkelők 
az iskolák előtt

Aképviselő testület július 21-én, kedden
rendkívüli ülést tartott. Az ülést március
óta először tartottuk személyes jelenlét-

tel. A testület 12 tagjából 11 fő volt jelen.
Elsőként az egészségügyi alapellátások kör-

zethatárairól szóló rendelet alkotása történt
meg. Ezzel a témával már egyszer foglalkozott
a testület, de szükség volt a tisztiorvosi szolgá-
lat jóváhagyására is. Miután a megváltozott vé-
dőnői körzetekkel kapcsolatban a kormányhi-
vatalnak nem volt kifogása, a testület véglege-
sítette a körzethatárokat.

folytatás a 2. oldalon 

Önkéntes szemétszedő mozgalom indul

Június utolsó vasárnapján, rekkenő hőség-
ben, mintegy harminc ember gyűlt össze,
hogy csodát műveljen a parkerdőben a Ho-

nua-önkéntes szemétszedő mozgalom aktivis-
táinak vezetésével.

„A Honua egy olyan közösségi összefogás,
mely magába foglalja a környezetvédelmet,
környezettudatosságot és a szemétszedést is.
Ezzel a mozgalommal a célunk az, hogy közös
erővel megtisztítsuk a szennyezett területeket,

és egy sokkal tisztább, élhetőbb környezetet
biztosítsunk mindenki számára. 

A honua szó hawaii eredetű, jelentése Föld,
számunkra azonban emellett a közösség erejét
is jelképezi.” folytatás az 5. oldalon
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Gyalogátkelők az iskolák előtt
A védőnői körzethatárok változásáról is döntött a testület

folytatás a címlpról
A következő napirendben az önkormányzat

tulajdonában lévő Szigethalom 3901/4 hrsz-ú
ingatlan megvásárlására vonatkozó vételi szán-
dékról döntött a testület. Mivel több ingatlant
érint a megvásárolni szándékozott ingatlan, így
végül is nem járult hozzá az elidegenítéséhez.

A harmadik napirendi pontban a Szigetha-
lom 040/97 hrsz-ú ingatlan egyik tulajdonosa
felajánlotta tulajdonrészét az önkormányzat
számára. A terület jelenleg erdő besorolású, és
a tulajdonos idős kora miatt már nem tudja
gondozni. A képviselő-testület elfogadta az in-
gyenes felajánlást és az ingatlannal kapcsolatos
egyéb feladatokat is ezzel magára vállalta.

Az önkormányzat tulajdonában lévő építési
ingatlanok értékesítéséről már egyszer döntött
a képviselő-testület, de a pályázatra kiírt öt in-
gatlanból csak egyre kapott ajánlatot. A testü-
let így a polgármestert felhatalmazta arra,
hogy a kikiáltási áron érdeklődőknek eladja az
ingatlanokat.

A következő napirendben a képviselő-tes-
tület hozzájárult a Szigethalom, Duna sor 41.
szám alatti 3677/2 helyrajzi számú ingatlan bér-
beadásához. A bérbe vevő az ingatanon vég-
zett beruházások egy részét a bérleti díjból le-
vonhatja, a bérleti díj 50 százalékáig. A képvi-
selő-testület hozzájárult a bérleti szerződés
ilyen módon való megkötéséhez.

A polgármesteri hivatal ajánlatokat kért be
az Átjáró köz felújítására és a két iskola előtti
gyalogátkelőhelyek létesítésére. A beruházást
a BED-2011 Kft. végezheti 31,1 millió forint
bruttó értéken, mint a legjobb ajánlatot adó
összességében. A gyalogátkelő helyek megvi-
lágítását az ERSTO Kft végezheti 2 millió forint
bruttó áron.

Az utolsó napirendben a képviselők dön-
töttek új kormányzati funkció felvételéről az
önkormányzati rendben. A funkció felvételét,
a szennyvíz és víz utólagos rákötései miatti
befizetések tették szükségessé, a könyvelés
számára.

Élet a Közösségi Pont körül

Nehezen indult ebben az évben az idény
a Közösségi Pontban is. Dolgozók és
vendégek egyaránt türelmetlenül várták

a nyitás lehetőségének időpontját. Néhány hete
végre megnyitotta kapuit a Pont, és megindul-
hatott az élet itt is sokféle lehetőséget kínálva
az idelátogatóknak a hét minden napján, dél-
előtt 10-től este 21 óráig.

Sportolási lehetőség (SUP, kerékpározás,
evezés, stb.) áll rendelkezésre, melyhez szükség
esetén bérelhetők az eszközök is. Kisebb társa-
ság igénybe veheti a sütögető részt is egy-egy
hangulatos ebéd, vagy vacsora rendezéséhez.
Kinyitott a büfé is, ahol friss szendvicseket, üdí-
tőt, kávét és egyéb finomságokat lehet elfo-
gyasztani.  Felfrissülésre is adott a lehetőség a
rendezett, tiszta mellékhelyiségekben.

A stégen nyugodtan lehet ücsörögni, na-
pozni, vagy csak elmélázni a Duna nyújtotta
nyugalomban.

Bízunk benne, hogy a nyár hátralevő részé-
ben az időjárás is kegyesebb lesz, és sokan lá-
togatnak el a Közösségi Ponthoz.
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Mire az újságot kezébe veszi a kedves
Olvasó, az első látogatók már megta-
pasztalhatták Szigethalom legújabb

látványosságának csodáit.
Hosszú évek tervezése, kivitelezési munká-

inak befejezése után július utolsó napjaiban a
Szigethalmi Családi Vadaspark megnyitotta
Vadmentő Központját a nagyközönség előtt.
Rengeteg álmatlan éjszaka, még több szerve-
zési feladat megoldása kövezte azt az utat, me-
lyet a cél érdekében a tulajdonosok végigjártak. 

Az ősrengetegből oázist varázsoltak a régi
laktanya területének 170000 m2-es részén, hogy
otthont biztosítsanak a mentett vadaknak, és
bepillantást engedjenek az érdeklődőknek az
állatvilág kicsi, de annál izgalmasabb szegmen-
sébe.

Hogy mi vár a látogatóra a központban, túl
az állat- és növényvilág csodáján?

Már a bejáratnál meglepetés várja az érke-
zőt. A központba egy új életet kapott villamo-
son át lehet bejutni, mely a pénztár funkcióját
is betölti. A parkot kb. 2 km sétaúton, 1 km ma-
gasépítésű, biztonsági korláttal ellátott járdán
lehet körbe járni. Útközben a gyerekek három
játszóteret próbálhatnak ki. Ha valaki megéhe-

zik, akkor jól felszerelt büfében vásárolhat üdí-
tőt, szendvicset és sokféle finomságot. Kihasz-
nálva a terep adta lehetőségeket, kilátókat te-
lepítettek. Az egyik 8 méter magasan, kényel-
mes padokkal, asztalokkal kínál lehetőséget a
megpihenésre. A másik kilátóról 14 méter ma-
gasról láthatjuk be az egész környéket. Új kis-
vasút is épült a kalandvágyóknak, 1 km hosz-
szan, alagúttal.

A környezettudatosságot tükrözi a szélke-
rék felállítása, melyet eléggé rossz állapotban
vásároltak meg. Felújítása után már egész na-
pos üzemeléssel biztosít friss vizet a szél ener-
giájának felhasználásával.

A központ a később megnyitásra kerülő Va-
dászati Múzeum és Kiállító teremmel lesz teljes,
amely lehetőséget biztosít ismeretterjesztő elő-
adások rendezésére. Állandó kiállítása pedig be-
pillantást enged a vadállatok világába.

A központ – hasonlóan a vadasparkhoz –
hétfő kivételével minden nap 10 órától délután
5 óráig látogatható.  Fontos, hogy mindenki
tartsa be maradéktalanul a biztonságra vonat-
kozó előírásokat, a saját és az állatok védelme
érdekében.

Dr. Schuller Gáborné

Új látványosság a városban
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Önkéntes szemétszedő mozgalom indul

folytatás a címlpról
Az akcióról a mozgalom által megjelente-

tett cikk kivonatát az alábbiakban tesszük
közre:

„10 köbméter összeszedett szemét, 30
résztvevő, 3 óra. Ezzel indult Magyarország leg -
újabb önkéntes szemétszedő mozgalma, a Ho-
nua. Vagyis egészen pontosan nem így kezdő-
dött, hanem egy laptop előtt 6 hónappal koráb-
ban, amikor az első akció szervezése elindult.
Sőt, az ötlet még korábban született, egy hosz-
szabb kéktúra szakasz megtétele után, amikor
a 25 fős túracsoport úgy döntött az erdőben,
hogy spontán szemétszedésbe kezd.

Valaki hozott a túrára két nagy szemetes-
zsákot, hogy majd a vége felé összeszedjen né-
hány eldobott PET palackot meg sörös dobozt.
Ez az erdőben még csak-csak működött, szépen
gyűlni kezdett a felszedett szemét, de ahogy ki-
értünk az erdő szélére, annyira sok lett a hulla-
dék, hogy már nem fért a zsákokba. Megtelt a
két zsák, de még ez sem okozott gondot, mivel
a többi szemetet eleve bezsákolva találtuk az
erdő szélén, így ezeket egyszerűen cipelni kezd-
tük a túra végét jelentő településig.

A 25 lelkes fiatal túrázó ekkor érthetően, de
kissé naivan azt feltételezi, hogy a településen
majd találnak valami nagy kukát vagy konté-
nert, beledobják a szemetet, a községben pedig
majd örülnek, hogy végre valaki törődik is a kör-
nyezettel. Egyszerűen hangzik. Csakhogy ez
nem így volt.

Nagyjából fél órával a vonat indulása előtt
értünk be az állomásra, és gondoltuk, hogy ke-
resünk a szemétnek valami helyet. Konténer
nem volt. Körbementünk a környéken, hátha ta-
lálunk valami nagyobb kukát. Nem találtunk.
Jobb híján bevittük az öt zsákot az állomásra,
ott volt sok szemetes, éppen csak belefértek.
Ekkor viszont az állomás vezetője kijött hoz-
zánk, és teljesen jogosan mondta, hogy ide nem
rakhatjuk a szemetet. Kértünk tőle segítséget,
hogy hova lehetne elhelyezni, hiszen az ő tele-

pülésüknek a környékét takarítottuk ki. Segít-
séget nem kaptunk. A vonatra nem vihettük fel,
hogy magunkkal vigyük valahova, ahol el tudjuk
helyezni. Az állomáson nem hagyhattuk. Végül
az állomás vezetője már rendőrt akart hívni,
mondván, hogy majd vele megbeszéljük a hely-
zetet. Ez után viszont belátta, hogy neki is ki-
sebb erőfeszítés, ha kinyitja nekünk a saját kon-
ténerüket. Tudjuk, hogy ez nekik pénzbe kerül,
és így indokolt volt a fogadtatás, de ez a biztos
módja annak, hogy az összes lelkesedésünket
letörjék.

A szemét sorsa jó szándékkal végül megol-
dódott, de egyértelműen kiderült, hogy szeme-
tet szedni előkészületek nélkül nem lehet. Ha
egyvalaki próbál magában változást hozni, akkor
teljesíthetetlen méretű feladattal találkozik. Ha
pedig sok ember áll neki, akkor az olyan mennyi-
ségű összeszedett hulladékot jelent, hogy nincs
az az állomás, amelyik ezt szíves örömest elfo-
gadná. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy
mi van a veszélyes hulladékkal, megfelelő kesz-
tyűvel, megfelelő mennyiségű zsákkal.

Az alkalom után nagyjából két hónap telt
el, mikor nagy ötletelések közepette elindult a
mozgalom Facebook oldala egyetlen esemény-

nyel: Szemétszedés a Pilisi Parkerdő közremű-
ködésével. Abban az időben a parkerdővel még
éppen csak elkezdődött a levelezés, de szeren-
csére óriási segítséget kapott tőlük a mozgalom.
Hosszas egyeztetések eredményeként megvolt
a helyszín, a felszerelés és a szemét elszállítá-
sának módja. A Tököli Parkerdő volt az első cél-
pont, a segítséget pedig a helyi erdészet adta.
Tóth Péter erdészetvezető segített tökéletesí-
teni minden részletet. A helyszínen előzetes be-
járás történt, biztosítottak vastag kesztyűket,
strapabíró zsákokat, lapátot, gereblyét, terepjá-
rót, utánfutót, konténert.

Szörnyen izgultunk a nagy nap előtt. Már
minden a helyén volt, de nem tudtuk, hogy mire
számítsunk. Csak Facebookon futott az ese-
mény. Semmi hirdetés nem volt. Több mint 15
ezer ember látta, 350 visszajelzés volt és ren-
geteg jelentkező. Volt egy jelentkezési Google
Form, de nem tudtuk, hogy tényleg eljönnek-e
majd, akik regisztráltak.

Aztán eljött az akció napja. A Tököli Park-
erdő mellett lévő autóbusz-fordulónál várakoz-
tunk egy parkolóban. Aztán jött egy autó. És
még egy. Befutott a menetrend szerinti busz. És
elkezdtek gyűlni az emberek. És akkor kezdett
világossá válni, hogy nemcsak Facebookon él az
esemény, hanem a jelentkezők tényleg el is jön-
nek. Vannak, akiknek elegendő a szervezés, és
ott lesznek. És velünk együtt szedik a szemetet.

Kanapé, katódsugárcsöves tévé, autógu-
mik, játék számítógép, használt pelenkával teli
zsák, építési törmelék, festékes vödrök. Ebből
állt a szemétszedés három órája. Több mint öt-
ven zsákkal két és fél konténer telt meg. Tűzött
a Nap, büdös volt a szemét, de a lelkesedést ez
sem tudta letörni. A Tököli Parkerdő erdészete
nagyon segítőkész volt, mindent megtettek
azért, hogy ekkorra sikerrel záruljon az akció.
Azóta is érkeznek a pozitív visszajelzések a
résztvevőktől. A szemét megfelelő kézbe került,
ahol válogatják, és feldolgozásra továbbítják. 
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Nem fogunk itt megállni. Rengeteg probléma
áll még megoldatlanul. Hogyan előzzük meg az il-
legális szemétlerakásokat? Hogyan győzzük meg
az embereket, hogy ne az erdőt és az utakat hasz-
nálják szemetesnek? Mit tehet egy magánember?
Mit kezdjünk a nagy mennyiségű hulladékkal? Ho-
gyan kezeljem a hulladékot, hogy újrahasznosít-
ható legyen? Egyáltalán mi újrahasznosítható?
Ezen problémák megoldására indult az első akci-
ónkkal a Honua önkéntes szemétszedő mozga-
lom. A cél, hogy rendszeres időközönként az or-

szág különböző pontjain szervezzünk szemétsze-
déseket, így lehetőséget teremtsünk a környezet
megtisztítására azoknak is, akik úgy járnak, mint
mi a kéktúrán. Növelni szeretnénk a tudatosságot
ezen a téren, és választ adni a fenti a kérdésekre.

A környezetvédelem kis lépésekben tud
csak elkezdődni. Szénerőműveket bezáratni ne-
héz, napelemparkokat építeni drága, az Ama-
zonas elpusztítását megakadályozni mi nem
tudjuk, elektromos autót pedig sokaknak nincs
lehetőségük használni. Olyan dologba vágunk

tehát bele, ami mindenkinek szól, de leginkább
a magánembereknek: tisztítsuk meg környeze-
tünket, az erdőket, és számoljuk fel a szemetet,
amiért mi vagyunk a felelősek. 

Csatlakozzon a következő szemétszedő ak-
cióhoz! Tegyünk MA a HOLNAPÉRT!

facebook.com/honuamozgalom/”
Szigethalom város nevében ezúton

mondunk köszönetet az önkénteseknek a
hatalmas munkáért. 

dr. Schuller Gáborné

Szelektív hulladékgyűjtés
Tisztelt Lakosok! Ezúton szeretnénk tájékoztatni
Önöket, hogy az ”Aries” Nonprofit Kft. Kommu-
nális egysége 2020. augusztusában a szelektív
hulladék begyűjtését az alábbiak szerint ütemezi.
Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet és
HDPE) és fém (üdítő és sörös doboz) el-
szállítása:

33. hét augusztus 10 – 14.
35. hét augusztus 24 – 28.
37. hét szeptember 7 – 11.

2020. augusztus 20. (csütörtök) munkaszüneti

nap, a csütörtöki napon esedékes hulladék el-
szállítása 2020. augusztus 22-én, szombaton
történik.
Szelektíven gyűjtött papírhulladék elszál-
lítása:

32. hét augusztus 3 – 7.
36. hét augusztus 31 – szeptember 4.

Zöldhulladék begyűjtése:
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
2020. augusztus 28-án, pénteken 14:00-17:00
óra között a Rákóczi u. 147. sz. alatt található

Egyesített Népjóléti Intézménynél (egykori lak-
tanya területén) kihelyezett konténerekben is-
mételten lehetőség nyílik a zöldhulladék díj-
mentes elhelyezésére. Felhívjuk azonban figyel-
müket, hogy a korábbiakkal ellentétben ez csak
az Aries Kft.-nél is megvásárolható, biológiailag
lebomló zöldhulladékos zsákban tehető meg.
A szolgáltatás igénybevételére csak szigethal-
mi lakosok jogosultak, ezért lakcímkártyáját
kérni fogják.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.

Szigethalom Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) be-
kezdés a) pontjában meghatározott jog-

alkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint
a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdésé-
ben meghatározott feladatkörében eljárva, a
következőket rendeli el:

Általános rendelkezések
I. Fejezet

A rendelet személyi hatálya, értelmező
rendelkezés

1. A rendelet személyi hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Szigethalom Vá-
ros Önkormányzat (a továbbiakban: Önkor-
mányzat) közigazgatási területén belül a termé-
szetes és jogi személyekre, valamint a jogi sze-
mélyiség nélküli gazdasági társaságokra,
szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jel-
leggel a város közigazgatási területén tartóz-
kodnak, működnek, vagy tevékenykednek.

2. Értelmező rendelkezés
2. § E rendelet alkalmazásában
a) hulladék: a hulladékgazdálkodásról szóló tör-
vényben meghatározott hulladék
b) mezőgazdasági hulladék: mezőgazdasági te-
vékenységből származó, mezőgazdasági tevé-
kenység során keletkező növényi hulladék, to-

vább már fel nem használható, általában nagy
mennyiségű vagy kiterjedésű hulladék (pl. ku-
koricaszár, tarló)
c) veszélyes hulladék: a hulladékgazdálkodásról
szóló törvényben meghatározott veszélyes hul-
ladék
d) tarló: learatott gabonának, vagy lekaszált
más növénynek a földben visszamaradt csonka
szára, a learatott, vagy lekaszált gabonaföld e)
avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyese-
dék, egyéb növényi maradványok
f) tüzelőberendezés: olyan készülék, melynek
rendeltetésszerű használata során, tüzelőszerek
(gáz, fa, szén, stb.) elégetésével hőenergiát lehet
előállítani
g) bűzös anyag: olyan anyag, vegyület, mely a
környezetbe kerülve kellemetlen szaghatást
vált ki

Részletes rendelkezések
II. Fejezet

Levegőtisztaság-védelem
1. Mezőgazdasági hulladék kezelésének,

égetésének szabályai
3. § A mezőgazdasági hulladék ártalmatlanítá-
sáról elsősorban komposztálással, ha ez nem le-
hetséges, elszállításával kell gondoskodni.
4. § Külterületen mezőgazdasági hulladékot
égetni október 1-je és április 30-a közötti idő-
szakban lehet, ha ártalmatlanítására más mó-
don nincs lehetőség.

5. § Külterületen mezőgazdasági hulladékot
május 1-je és szeptember 30-a közötti időszak-
ban égetni tilos.

2. Hulladékégetés tiltása
6. § Belterületen hulladékot, mezőgazdasági
hulladékot és veszélyes hulladékot égetni tilos.

3. A háztartási tevékenységgel okozott
légszennyezésre vonatkozó szabályok

7. § Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházak-
ban a megfelelően karbantartott tüzelőberen-
dezésekben csak az arra a berendezésre enge-
délyezett tüzelőanyagot szabad elégetni.

4. Tarlóégetésre vonatkozó szabályok
8. § Tarlóégetés csak rendkívül indokolt eset-
ben, járványveszély elhárítása érdekében enge-
délyezhető. Az engedélyezési eljárás során az
engedélyt kérőnek be kell szereznie a növény-
egészségügyi hatóság állásfoglalását. Az enge-
délyt Szigethalom Város Jegyzője (a továbbiak-
ban: jegyző) adja ki.
9. § Engedély hiányában a tevékenység nem
végezhető.

5. Avar és kerti hulladék 
megsemmisítésére vonatkozó szabályok

10. § (1) Az avar és kerti hulladék megsemmi-
sítésének elsődlegesen támogatott módja a
komposztálás.
(2) Avart és kerti hulladékot csak október 1-je
és április 30-a közötti időszakban lehet égetni,
ha ártalmatlanítására más módon nincs lehe-
tőség.

Rendelet a tűzgyújtási tilalomról
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Csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken sza-
bad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget
és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hő-
sugárzása kárt ne okozzon.
(3) Az égetés október 1-je és április 30-a között
minden héten pénteken 15.00 órától 20.00
óráig történhet, amennyiben az időjárási viszo-
nyok azt lehetővé teszik.
(4) Aki az avar és kerti hulladék égetés szabá-
lyait megszegi 20.000 Ft bírsággal sújtható al-
kalmanként.
Amennyiben a tiltást az adott naptári évben há-
rom, vagy annál több alkalommal megszegi, a
bírság összege alkalmanként 30.000,-FT
(5) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és
meghirdetésre kerülő lombtalanítási akció is
igénybe vehető.

6. Tűzgyújtás szabályai
11. § (1) Szabadban tüzet gyújtani és tüzelőbe-
rendezést használni csak úgy lehet, hogy az a
környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne je-
lentsen.
(2) A tűzgyújtás, a tüzelőberendezés használa-
tának színhelyén olyan eszközöket és felszere-
léseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a
tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz
eloltható. Veszély esetén a tüzet el kell oltani.
12. § A szabadban tüzet, valamint üzemelő tü-
zelőberendezést őrizetlenül hagyni tilos.
13. § Közterületen tüzet gyújtani tilos.
14. § Balesetből eredő tűz esetén, ideértve a
már eloltott tüzet is, haladéktalanul értesíteni
kell a területileg illetékes tűzoltóságot.
7. Porképző és bűzös anyagok kezelésére

vonatkozó szabályok
15. § Porképző vagy könnyen lesodró anyago-
kat csak rögzített ponyvával, nedvesített álla-
potban szabad szállítani.
16. § A városban keletkező por képződésének
megakadályozása érdekében törekedni kell arra,
hogy a fedetlen talajterületek növényzettel bo-
rítottak legyenek.
17. § (1) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az
úttest felbontásánál keletkezett port, terjedésé-
nek megakadályozására vízzel kell nedvesíteni.
(2) Új utak tervezésekor a légszennyező hatás
csökkentése érdekében a lakóterületek mellett
haladó útszakaszok mentén, a védő növénysáv
telepítésére vonatkozó javaslatokat a beruhá-
zási programnak tartalmaznia kell. Törekedni
kell arra, hogy a védő növénysávok telepítésére
az utak kivitelezésével egy időben kerüljön sor.
(3) Az építési területek végleges rendezését és
parkosítását az építkezés befejezésével együtt
kell biztosítani. A jegyző a kertészeti munkák el-
végzését előírhatja.
18. § Bűzös anyagot annak fajtájától függően
a) légmentesen lezárt tartályban, vagy
b) szállítóeszközhöz rögzített ponyvával, leta-
kart állapotban szabad szállítani.

8. Allergén növények elleni védekezési
szabályok

19. § (1) Az egyes ingatlanterületek gyom, és
allergiát okozó növényektől (pl. parlagfű) men-
tes gondozása a tulajdonos, illetve a használó
kötelessége.
(2) A parlagfű elleni védekezés szabályaira az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szó-
ló törvény, valamint a végrehajtására kiadott
kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.
20. § A leggyakoribb allergiát okozó növények
virágzási idejét az 1. sz. melléklet (pollennaptár)
tartalmazza.

III. Fejezet
Víz- és földvédelem

1. A természetes vizek védelme
21. § Természetes vízfolyásba, nyílt vízbe hul-
ladékot juttatni, vagy szennyezett vizet beve-
zetni és partját feltölteni tilos.
22. § A zárt csapadékvíz-elvezető és szenny-
vízcsatornában, nyílt árkokban, vízfolyásokban
a természetes vizek elfolyását gátolni tilos.
23. § Tilos ingatlanok, intézmények, üzemek
szennyvizét, illetve egyéb szennyezést, vagy
mérgező anyagot (szemetet, trágyalét, isza-
pot, vegyszermaradékot, stb.) nyílt felszínű,
illetve zárt csapadékvíz-elvezető csatornába,
vízfolyásba, üzemelő, vagy használaton kívüli
kútba, vagy bármilyen módon a talajba jut-
tatni.

2. A föld védelme
24. § Aki olyan tevékenységet folytat, amely-
nek eredményeként roncsolt földterület kelet-
kezik, annak egyéb jogszabályban és egyedi kö-
telezésben megállapított kötelezettségein túl, a
roncsolt földterület rendezéséről is gondoskod-
nia kell.
25. § Azokon a közterületeken, ahol gépjármű
és gyalogosforgalom nincs, törekedni kell, hogy
a földfelszín legalább füvesített legyen és az ne
vízzáró módon kerüljön lefedésre.
26. § Tilos a talaj mindennemű szennyezése. A
talaj szennyezője köteles a talajszennyeződést
megszüntetni, szükség esetén a talajcserét el-
végezni

IV. Fejezet
Környezetvédelmi alap

1. A Környezetvédelmi alap működtetése
27. § Az Önkormányzat a környezet védelmé-
nek általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvényben (a továbbiakban: környezetvédelmi
törvény) foglalt feladatai teljesítése, valamint e
rendeletben meghatározott környezetvédelmi
tevékenységek megvalósítása érdekében Kör-
nyezetvédelmi Alapot működtet (továbbiakban:
Környezetvédelmi Alap).

2. A Környezetvédelmi alap bevételei, 
felhasználása

28. § A Környezetvédelmi Alap önkormányzati
bevételeit a környezetvédelmi törvény vonat-
kozó rendelkezései határozzák meg.

29. § (1) A Környezetvédelmi Alapot kizárólag
a város környezetvédelmi helyzetének javításá-
ra lehet felhasználni.
(2) A Környezetvédelmi Alap bevételei az alábbi
tevékenységek támogatására használhatók fel:
a) levegőtisztaság védelme (mérések, helyszíni
vizsgálatok, közlekedési légszennyezés csökken-
tése, adatbázis létesítése, mérőműszer beszer-
zése, stb.),
b) hulladékgazdálkodás, települési szilárd és ve-
szélyes hulladékok kezelése,
c) védett természeti értékek megőrzése, eredeti
állapotuk helyreállítása,
d) zöldterületek védelme, területének növelése,
minőségének fejlesztése, zöldfelület-gazdálko-
dás, erdők védelme, allergén növények elleni
védekezés,
e) vizek védelme,
f) talaj védelme,
g) környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi
célú szakmai programokon való részvétel,
h) környezetvédelmi információrendszer mű-
ködtetése, fejlesztése,
i) egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevé-
kenység.
30. § (1) A Környezetvédelmi Alapból pályázat
útján támogatást kaphat olyan természetes és
jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gaz-
dasági társaság, szervezet, aki a városban vé-
gez az Alap céljaival egybeeső tevékenységet.
(2) Pályázati célra a Környezetvédelmi Alap 40
%-a használható fel.
(3) A pályázati kiírás rendjét a Képviselő-tes-
tület maga határozza meg, melyről határoza-
tot hoz.
31. § A Képviselő-testület a Környezetvédelmi
Alap felhasználásáról a környezetvédelmi tör-
vényben meghatározott módon rendelkezik.

V. Fejezet
Szabálysértési rendelkezések[1]

VI. Fejezet
Záró rendelkezések
1. Hatályba léptetés

36. § (1) Ez a rendelet 2019. május 1-jén lép ha-
tályba.
37. §. (1) E rendelet rövidített elnevezése: kör-
nyezetvédelmi rendelet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti elnevezés az önkor-
mányzat által alkotott más rendeletekben e ren-
deletre történő hivatkozáskor kötelezően alkal-
mazandó elnevezés.

2. Átmeneti rendelkezés
38. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg
rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.

3. Hatályon kívül helyező rendelkezés
39. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg
hatályát veszti Szigethalom Város Önkormány-
zatának a környezetvédelemről szóló 12/2010.
(V. 27.) rendelete.
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Így is lehet: komposztálás felső fokon 

Háromrekeszes tároló
Aki komolyabban akar foglalkozni a komposz-
tálással, az nem éri be egyetlen ládával. A 3 re-
keszes tárolóval ráadásul szortírozhatjuk is a
komposztanyagunkat!

Szemetesből komposztáló láda
Ha elfekvőben van
egy a jó öreg zöld,
vagy fekete színű
szemetesből, egy
pillanat alatt kom-
posztáló tárolóvá
alakíthatjuk. Csa-
varokkal fúrjunk rá
lyukakat, hogy jól
levegőzzön az
anyag, és mehet is
be a sarokba.

Billenős komposzttároló
Az előző kompozíció eggyel továbbfejlesztett
változata. A mini bakokra szerelt billenős kuka
egyszerűen praktikus, és zseniális megoldás. A
legjobb pedig, hogy fillérekből megvan!

Hagyományos tároló
A legegyszerűbb és igazából a hagyományos
megoldás, hogy szerünk valahonnét négy rak-
lapot, majd összeszegeljük őket.

Pókember kedvence
Lehet szeretni, vagy nem szeretni a hálókat, de
komposzt tárolására kiválóan alkalmasak, ráa-
dásul fél pillanat alatt készen is van. Ami nega-
tívumként róható fel, hogy nem túl szép, de
ügyesen elrejthetjük.

Modern komposztáló
Egy ilyen tárolót kis túlzással még a nappaliba
is betennénk. Aki szereti a szép, kifinomult vo-
nalakat és fontos számára a kert esztétikája, kö-
telező darab!

Mini tároló
A kisebb ágyásokhoz elég egy mini tároló is, ke-
véske komposzttal.

Pincefalazó újragondolva
Akinek a garázsában, vagy a hátsó udvaron pi-
hen pár pincefalazó téglája, tudok egy jó ötletet.
Simán pakolja csak őket egymásra, utána pedig
fedje le pár nagyobb deszkával. Méretre szabha-
tó, és kiválóan el lehet rejteni bárhová! Eggyel
szebb megoldás, ha mindjárt keverünk egy kis
maltert, és fel is falazzuk. Hátránya, hogy utólag
a méret már nem igazán módosítható (maxi-
mum hozzácsatolható még egy). Pozitívum,
hogy nem kell rejtegetni, nagyon jól néz ki.

Ikrek
Egyszerűek, ráadásul sorozatban is lehet őket
készíteni. Az egyetlen hátránya, hogy kicsit ma-
cerás kivenni belőle a komposztot. Modern kis
láda, ami nálam egy dolog miatt nyerte el az el-
ső helyet: az alja kinyitható, és kihúzható akár
egy konyhafiók!

Ha az ember szeret a kertészkedni, előbb-utóbb előkerül a komposztálás kérdése.
Bizonyára téged is elriaszt a kép, hogy a hátsó kerted mellett egy halom komposzt
rondít bele a kilátásba. Ennek azonban nem feltétlenül kell így történnie! Az „Öt-

letmánia” oldal felhasználásával mutatunk olyan komposztládákat, amelyek nemcsak el-
rejtik a zöldtrágyát, de még jól is néznek ki.
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Könyvtári hírek

Kedves Látogatók! Nyári nyitvatartási ren-
dünkben tudják igénybe venni szolgálta-
tásainkat. 

Továbbra is kérjük, hogy maszkot visel-
ve lépjenek be könyvtári tereinkbe, a kéz-
fertőtlenítés lehetőségét biztosítjuk a
helyszínen! Vigyázzunk egymásra!

Az egyes szolgáltatásokról és árakról hon-
lapunkon (www.hgvk.hu) találnak információt
a „Híreink”-fül oldalt kibontva, a Könyvtári szol-
gáltatások árainak változása elnevezésű doku-
mentumban. 

Katalóguskereséséi lehetőség távolról
Honlapunkon a vízszintes menüsor első

pontja Katalóguskereső néven azt a felületet
tartalmazza, melyen keresztül távolról, otthonuk
kényelméből is kereshetnek dokumentumállo-
mányunkban. A rendszer még nem tartalmaz
státuszinformációkat, azaz mivel még nem szá-
mítógépes kölcsönzéssel működünk, minden

dokumentum példánya-
dataira azt írja ki, hogy
szabad.

Javasoljuk, e-mail-
ben, facebookon ill. tele-
fonon kérdezzenek rá, a
keresett és katalógu-
sunkban megtalált doku-
mentum bent található-e. 

Azon dolgozunk,
hogy a kölcsönzési infor-
mációk is megjelenjenek
majd a Katalóguskereső-
ben és Önök teljesebb in-
formációt kapjanak!

Nyomtatási kéréseik gyorsabban teljesül-
nek, ha előre elküldik a szigethalmi.konyvtar@
gmail.com e-mail címre.

Augusztus 7-e, pénteki nap 10 órától újból
Kisbogár baba-mamafoglalkozás lesz rendez-

vénytermünkben! Bejelentkezni, információkat
kérni Kenesei-Holics Rékánál lehet a +36-
70/459-5337 mobilszámon ill. facebookon a Kis-
bogár zenés foglalkozás oldalon lehet.

Szeretettel várnak mindenkit a könyvtárosok!

Segítsük együtt Álmos gyógyulását

Kiss Álmos, hamarosan 4 éves Rubin stein-
Taybi szindrómás, a Négyszinvirág Óvo-
da egyik dolgozójának kisfia. Igazi ritka

kincse a családnak, és azoknak, akik ismerik.
Az önálló élethez nagyon sok fejlesztésre van

szüksége, a Borsóházban remény kapott arra,
hogy végre egyedül járhat. Szeretnénk segítő-
kezet nyújtani Álmosnak, akit egyedül nevel
testvérével édesanyja. Célunk az is, hogy meg-
ismertessük az embereket ezzel a szindrómá-

val, felhívva a figyelmet a hasonló sorsú gyere-
kekre. Várunk minden segítőszándékú családot
sok szeretettel!

Csurcsiáné Török Ilona 
Gyermekvédelmi felelős
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Hegedüs Géza Városi Könyvtár nyitvatartási idejére vonatkozó kérdőív 
Válaszok leadhatók 2020.06.25. és 2020.08.20 között. 

 

1. Nem: 
 

Férfi Nő 
 

2. Életkor: 
 
 

Nappali tagozatos tanuló Aktív dolgozó korosztály Nyugdíjas 
 

3. Mely településről látogat el a könyvtárba? 
 

Kérjük a település nevét beírni:   
 

4. Melyik napokon látogatná szívesen a könyvtárat? Több válasz is megadható! 
 

Hétfő Kedd Szerda 
 

Csütörtök Péntek Szombat 
 

5. Igénybe vesz-e könyvtári szolgáltatást 18 és 19 óra között? 
 

Igen (Ha igennel válaszolt, kérjük, folytassa a 6-os számú kérdéssel!) 

Nem (Ha nemmel válaszolt, kérjük, ugorjon a 7-es számú kérdésre!) 

6. A 18-19 óra közötti látogatását korábbi időpontban is meg tudja-e oldani? 
 

Igen Nem 
 

7. Mely időpontok lennének legalkalmasabb Önnek a könyvtár látogatására az alábbiak közül? (Több válasz is megadható!) 
 

Hétfő: 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-19 

Kedd: 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-19 

Szerda: 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-19 

Csütörtök: 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-19 

Péntek: 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-19 

Szombat: 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-19 
 

8. Igényelné-e, hogy a könyvtár a téli szünetben (karácsony és szilveszter között) nyitva legyen? 
 

Igen Nem 
 

9. Elfogadhatónak tartaná-e, ha a nyári - (július, augusztus) és téli szünetben a könyvtár nem zárna be, de rövidített 
nyitvatartási időben szolgáltatna? 

 
Igen Nem 

 
10. Van-e valamilyen javaslata a felsorolt kérdéseken kívül a könyvtár nyitvatartásának kialakítása szempontjából? 

 
 
 
 

Köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével segítette munkánkat! 

A könyvtárosok 

Tisztelt Lakos és Kedves Olvasónk! 
Rövid kérdőívünk jövőbeni nyitvatartási ren-
dünk újragondolását szolgálja. Papíralapon el-
érhető a könyvtárban ill. a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálatán. Kérjük, segítsen nekünk ki-
töltésével! A kitöltött kérdőívet a könyvtári ka-
punál lévő Belső utcai postaládába is bedob-

hatja a Szigethalom, József A. u. 59. címen.
Alternatív visszajuttatás lehet még, ha a kitöl-
tött, lefotózott kérdőívet visszaküldi a sziget-
halmi.konyvtar@gmail.com e-mail címre.
Kérdőívünkhöz a link (https://forms.gle/
25WLNDH4WjFpLgK87 ) elérhető augusztustól
a facebook oldalunkon (Hegedüs Géza Városi

Könyvtár) és honlapunkon (www.hgvk.hu) is.
Felmerülő kérdésekről a +36 70/459 1692 tele-
fonszámon érdeklődhetnek.
Segítségét és együttműködését köszönöm
könyvtárunk nevében! 
Tisztelettel:

Luttenberger Katalin könyvtárigazgató



10 2020. 8. szám

Szigethalmi HíradóBÖLCSőDE

Szigethalmi Híradó ingyenes önkormányzati havilap

Felelôs szerkesztô: Vásárhelyi Nagy Mária
Felelős kiadó: Szigethalom Város Önkormányzata

Tördelés: West-Graph Kft.   •   Nyomda: Ex-Kop Nyomdaipari Bt.
Cikkek és hirdetések leadása: szigethalmihirado@gmail.com

(a hirdetési összeg befizetése után!)
(A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen  megjelenését. A szerkesztô a
cikkeket  rövidítheti, szerkesztheti úgy, hogy azok tartalma ne változzon.)

Következő lapzárta: augusztus 19. 
Megjelenés: szeptember eleje.

Hirdetések megrendelése, befizetése: 
polgármesteri hivatal pénztára, 

Kossuth L. u. 10.

Felújítás a bölcsődében

Agyerekek védelme érdekében elenged-
hetetlenné vált a bölcsőde kerítésének
cseréje és felújítása. A korábbi kerítés

már nem volt biztonságos a kisgyermekek szá-
mára. A Rákóczi utcában a megnövekedett au-
tó, busz és személyforgalom miatt is át kellett

alakítani az elemeket. Ezért úgy döntöttünk,
hogy 2020. július 11-én, szombaton lecseréljük
a régit egy modern LINDAB trapézlemezű szer-
kezetre. Ebben a segítségünkre volt Sztrapkó
Norbert önkormányzati képviselő úr, aki bizto-
sította számunkra a trapézlemezeket és a csa-
varokat. Ezen kívül felújítottuk az összes korlátot.

Ezeknek a festését összefogással a szigethalmi
bölcsőde dolgozói és családtagjaik, a Városi Sza-
badidőközpont dolgozói és családjuk, más intéz-
mények dolgozói, barátok, Fáki László polgármes-
ter úr, dr. Schuller Gáborné alpolgármester asz-
szony, Kiss Viktória, valamint Suhai-Réfi Tímea

önkormányzati képviselő asszony, aki nem csak
munkájával, de az általa felajánlott festékekkel
és hígítóval is segítette a munkát. Míg a felújí-
tás zajlott, addig Pap József és Pataki László
marha pörköltöt készített a munkától megéhe-
zett segítőknek. Ezen a jó hangulatú délelőttön
megújítottuk a bölcsőde külső arculatát. Regé-

nyi Aranka pogácsával és frissítő italokkal tá-
mogatta a munkát. Külön köszönet illeti Bogya
Károlyt és a Szigethalmi Polgárőrséget, akik éj-
szaka vigyáztak a területre, hogy idegenek ne
tudjanak behatolni a bölcsődébe, amíg el nem
készülünk a munkával. Köszönöm mindenkinek,

hogy egy szombati napját arra a nemes célra
fordította, hogy biztonságos kerítése és új ar-
culata legyen a Nobilis Humán Szolgáltató Böl-
csődének.

Domonkos István
Nobilis Humán Szolgáltató

intézményvezető

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. 
elefon: 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 30 éve!

www.megoldasszerviz.hu

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

Gyártelepi Rendelőintézet: 06/24-524-120; 06/24-524-
165; 06/24-524-166

Egészségház: 06/24-403-654; Iroda: 602 mellék

Orvosi ügyelet: 06/24-405-405; 104; Védőnők: 607 mel.; 
Védőnők tanácsadó: 601 mellék

Orvosok
Dr. Horváth Nikoletta háziorvos 06/30-799-3683
Dr. Ammo Ahmad háziorvos: 06/70-882-8599
Dr. Molnár Julianna háziorvos: 06/70-451-5095
Dr. Csípán zoltán háziorvos: 06/70-450-4059
Dr. Waldhausel Ágnes háziorvos 06/70-433-7115

rendelési időben: 06/20-551-7115
Dr. Kővári Éva háziorvos: 06/70-382-9223
Dr. Kóczah Judit fogorvos: 06/70-382-9536
Dr. Balogh Béla fogorvos: 06/70-382-6599
Dr. Lakner Dezső gyermekorvos: 06/70-375-9630
Dr. Kővári Gábor gyermekorvos: 06/30-9411-654

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 Lor-
dok-házában  fogadja az alábbi napokon és időben: Kedd:
8-2, csütörtök: 14-18. Telefon: 06/40-38-38-38

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBÁK BEJELENTÉSE:
kozvilagitas@szigethalom.hu

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 Ált. Isk.: 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

Víz-Csatorna szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés
Szigethalmon: DPMV Zrt. 

Személyes ügyfélszolgálati iroda: 2315. Szigethalom,
Móra Ferenc u. 1.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 12-16 , Csütörtök: 12-18
Az irodában a készpénz forgalom megszűnt számla-
befizetés kizárólag bankkártyával lehetséges!
Telefonszám: 06/29-340-010
E-mail: szigethalom.ugyfelszolgalat@dpmv.hu
Hibabejelentés: 06/29-340-010, 06/70-682-7546
Online ügyfélszolgálat-web: www.dpmv.hu
Mérőállás bejelentés: Minden hónap 25-30.között

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

Közérdekű telefonszámok

Fogadóórák
A koronavírus járvány miatt júliusban a fogadóórák
elmaradnak! Addig az alábbi elérhetőségeken ke-
reshetik a képviselőket: 

• Fáki László polgármester 
Telefon: 24-403-656, 101 vagy 134 mellék,
vagy titkarsag@szigethalom.hu 

• Dr. Schuller Gáborné (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 1. választókerület képviselője.
Telefon: 06/70-459-1664.
E-mail: dr.schuller.gaborne@szigethalom.hu

• Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 2. választókerület képviselője. 
Telefon: 06/70-334-8916.  
E-mail:  fabula.janosne@ szigethalom.hu

• Novákné Kiss Viktória (Összefogás Sziget-
halomért Egyesület) 3. választókerület képvi-
selője.  Telefon: 06/70-585-6592. 
E-mail: novakne.kissviktoria@ gmail.com

• Blum Zoltán (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 4. választókerület képviselője. Tele-
fon: +36/30-688-1384.  
E-mail: blum.zoltan@szigethalom.hu

• Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 5. választókerület képviselője.
Telefon: +36/20-992-0114. 
E-mail: sztrapko@gmail.com

• Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 6. választókerület képviselője. 
Telefon: +36/70-984-8827. 
E-mail: suhai.refi.timea@szigethalom.hu

• Csurcsiáné Török Ilona (Összefogás Szigetha-
lomért Egyesület) 7. választókerület képviselője.
E-mail: torok.ica001@ gmail.com

• Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 8. választókerület képviselője. 
Telefon: 06/30-934-0480

• Tóth József (Fidesz-KDNP). 
Telefon: 06/20-947-5366. 
E-mail: tothjozsef58@ gmail.com

• Adorjánné Csapó Gyöngyi (Fidesz-KDNP).
Telefon: 06/70-331-9904.
E-mail: csapogyongyi@ freemail.hu

• Molnár Sándor (FIDESz-KDNP). 
Telefon: 06/30-952-3346. E-mail: molnars@pr.hu


