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Emlékezés Trianonra

A2010. évi XLV. törvénybe foglalt hivata-
los nevén: Nemzeti Összetartozás Nap-
ja – az 1920-as trianoni békeszerződés

aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-
ére eső nemzeti emléknap Magyarországon,
melyet 2010. május 31-én iktatott törvénybe
az Országgyűlés. A köztársasági elnök 2010.
június 3-án aláírta a törvényt, és az napra a
90. évfordulón, 2010. június 4-én hatályba is
lépett. 

A trianoni békeszerződés az első világhá-
borút lezáró Párizs környéki békeszerződések
Magyarországra erőszakolt rendszerének ré-
szeként, a háborúban vesztes Magyar Király-
ság és a háborúban győztes antant szövetség
hatalmai (Nagy-Britannia, Franciaország,
Olaszország) között létrejött békeszerződés,
amely többek között az Osztrák–Magyar Mo-
narchia felbomlása miatt meghatározta Ma-
gyarország és Ausztria, Románia, valamint az
újonnan létrejött Csehszlovákia és a Szerb–
Horvát–Szlovén Királyság új határait.

Az első világháborút lezáró békerendszer
alapján az őshonos magyar népességből 300
ezer került Ausztriához, 3,5 millió Csehszlová-
kiához, 5,3 millió Romániához, 4,1 millió Ju-
goszláviához. A döntés 23,4 millió lakost érin-
tett, Magyarországon az összmagyarság alig
kétharmada, 7,6 millió fő maradt.

Az Országgyűlés a törvény elfogadásával
kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá
vetett magyarság minden tagja és közössége
része az egységes magyar nemzetnek, melynek
államhatárok feletti összetartozása valóság, s
egyúttal a magyarok személyes és közösségi
önazonosságának meghatározó eleme”.

Szigethalom Város Önkormányzata nevében tisztelettel köszöntjük a pedagógusokat

Fáki László polgármester                                  dr. Stiebel Viktória jegyző

Május 18-án a képviselők ismételten on-
line testületi ülést tartottak. Az első
három napirendben beszámolókat is-

merhettek meg. Elsőként a Nobilis Humán Szol-
gáltató intézmény kapott szót. Két szolgáltatást
biztosít: bölcsődei ellátást két telephelyen, vala-
mint családsegítő és gyermekjóléti feladatokat
lát el. A beszámolóból két dolgot emelnénk ki: a
bölcsődei szolgáltatásra jelentkezők száma
2020-ban majdnem elérte a teljes bölcsődei be-
fogadói létszámot. A szükségcsoporttal megnö-
velt befogadható létszám 98 fő, a jelentkezettek
száma 95 fő volt. Ez jelzi, hogy szükség lesz a
bővítésre, amire évek óta hiába pályázunk. Sike-
res pályázás esetén két csoporttal, 24-28 fővel
tudunk több gyermeket felvenni. Továbbá kie-
melném, hogy a család- és gyermekjóléti szol-
gálat alapfeladatán kívül 29 346 kg élelmiszert
25 457 495 Ft értékben osztott szét 2020-ban.
Ez 16 972 Ft/fő értékű támogatást jelent az ellá-
tott személyeknek.

Ezt követően a Szigethalmi Egyesített Nép-
jóléti Intézményt hallgatták meg a képviselők.

A beszámoló részletesen kiterjedt az általa
nyújtott szociális szolgáltatásokra. A kialakított
protokolloknak köszönhetően a legfontosabb
eredmény az volt tavaly, hogy az intézményben
életvitelszerűen bentlakó nyolcvannégy fő idős-
korúak közül senkit sem veszítettek el Covid
fertőzés miatt. Látva, hogy az országban hány
és hány idős otthonban volt tömeges megbe-
tegedés és haláleset, kollégáink kiválóan telje-
sítettek ezen a területen.

A következő beszámoló a Hegedűs Géza
Városi könyvtáré volt. A tavalyi évben elindult
a SZIKLA számítógépes rendszer, amely lehető-
vé teszi az állományi nyilvántartás elérhetősé-
gét távolról is. Így bárki megnézheti, hogy a ke-
resett könyv szerepel-e a nyilvántartásban,
anélkül, hogy a könyvtárba személyesen be kel-
lene mennie. 

A következő napirendi pont a könyvtár
Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályáza-
tának ismertetése volt. A pályázat célja egy új
kiszolgáló tér kialakítása a földszinten.

folytatás a 2. oldalon

Egyirányúsítások várhatók 
a piac körül 
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Egyirányúsítások várhatók a piac körül
folytatás az 1. oldalról

Ezt az önkormányzat 2020. évi átfogó érté-
kelése követte a gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatai ellátásáról. A lakosság néhány
százfős növekedése ellenére az esetszámok és
a szociális támogatásokra fordított összegek
csökkentek.

Majd a Szigethalmon működő három törté-
nelmi egyház támogatásáról döntöttek a kép-
viselők. Az előző évekhez hasonlóan a római,
görög katolikus és a református egyház 400-
400 ezer forintos támogatásban részesült. Utá-
na a polgárőrségnek szánt 600 ezer forint plusz
támogatás odaítéléséről döntöttek, és annak
feltételeit fogadták le. A tavalyi évben a pandé-
mia miatti túlszolgálatokat és segítséget díjaz-
tuk, idén szeretnénk hasonló módon a polgár -
őrök eredményesebb munkájához hozzájárulni. 

A nyolcadik napirendben a Városi Szabadidő-
központ költségvetésében történt előirányzat-
módosítás. A tervezésnél elmaradt cafetéria kere-
tet pótolták az intézményben dolgozók részére.

Majd a „Középiskolai és Sportösztöndíj” cí-
mű pályázat ismételt kiírásáról született döntés.
Az eddigi hagyományoknak megfelelően a kö-
zépiskolás jó tanulók és jó sportolók pályázhat-
nak a két kategóriában. A részletes feltételek a
Szigethalmi Híradóban és az önkormányzat in-
ternetes fórumain lesznek megtalálhatóak.

A civilszervezetek számára kiírandó pályá-
zatok feltételeit is elfogadták a képviselők. Re-
méljük, hogy a pandémiás helyzet javulásával
szép lassan ez a szektor is vissza tud térni a régi
életéhez. Elindulnak a foglalkozások és a civil
rendezvények.

Szintén döntés született a díszpolgári és
egyéb díjak odaítéléséről. A szavazást online
bonyolították. Az átadást a szokásos júniusi
időpont helyett várhatóan szeptemberben lehet
lebonyolítani.

Tizenkettedik napirendként elfogadták Szi-
gethalom Város Önkormányzat, valamint önál-
lóan működő intézményeinek 2020. évi pénzügyi
beszámolóját és zárszámadási rendeletét. A zár-
számadás szerint a város kiadásai 2 308 748 527
forintra teljesültek. Bevételek viszont 2 617 935
597 forintra. A feszes és takarékos gazdálkodás
miatt az eredetileg 3 milliárd forintos előirányzat
ugyan alulteljesült, de a pénzmaradvány 309 187 070

forintra teljesült. Ez leginkább a tavalyra terve-
zett beruházások visszafogásának eredménye-
képpen alakult ilyen jól.

A zárszámadás után Szigethalom Város Ön-
kormányzatának 2021. évi I. számú előirányzat-
módosítása következett. Minden évben leg-
alább háromszor kell az előirányzatokat rendez-
ni. Ezek az állami pótelőirányzatok és a saját
hatáskörben elrendelt változások helyretételét
jelentik. 

Tizennegyedik napirendben Szigethalom
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
településkép védelméről szóló 9/2019. (II. 28.)
rendelet módosítása történt meg. Mivel nagyon
sok vitás kérdés van a szomszédok között a fák
és cserjék ültetése miatt, így ezekhez egy pon-
tos meghatározás történt. 

ÜLTETÉSI TÁVOLSÁGOK A TELEKHATÁRTÓL
Kertvárosias és gazdasági karakterű terü-
leten: 

a) szőlő, valamint 3 méternél magasabbra
nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (élő
sövény) esetében 1,00 méter, 

b) 3 méternél magasabbra nem növő gyü-
mölcs és egyéb fa esetében 3,00 méter, 

c) 3 méternél magasabbra növő gyümölcs-
és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb
bokor (élő sövény) esetében 5,00 méter 

A következő döntés a MÁV-HÉV korszerűsí-
tése miatt a Szigethalom Város Településszerke-
zeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának
módosításának elindításáról szólt. A MÁV-HÉV
tervezése során a közlekedéssel érintett terüle-
tek nagysága megnőhet. Például a tervek szerint
a szigethalmi főmegállóban is a peronok a me-
netirány szerinti jobb oldalra kerülnek. Hasonló-
an, mint a Marlyn-telepi megállóban. Ha ez na-
gyobb területet érint, mint az eddigi, akkor a sza-
bályozási tervet ennek alapján kell módosítani.
Az ezzel kapcsolatos költségeket természetesen
a korszerűsítésre szánt pénzből az állam fedezi.

Ezután telekalakítási, építési tilalom elren-
delése történt meg a Penny áruház és a Rejtő
utca végén lévő területeken. Sajnos a Rejtő utca
bizonyos területeit magánszemélyek elkerítették,
és a Penny környékén a közlekedési területeket
kell még tisztázni, hogy a továbbiakban megszűn-
hessenek az építési konfliktusok.

Majd módosítottuk az önerős járdák épí-
tésének és felújításának támogatásáról szóló
rendeletünket. Sajnos a tavalyi évben akadt
kon fliktus a felújítás minősége miatt. Ezért szi-
gorúbb és pontosabb feltételeket kellett mű-
szakilag megszabnunk az önerős járdaépítések
támogatásainál. Egyben el is indul a lehetőség
a pályázatra június elsejétől. Bővebbet a pályá-
zati kiírásról a Szigethalmi Híradóban és az ön-
kormányzat online felületein találnak majd.

A következőkben a testület hozzájárult Szi-
gethalom, Kakukkfű u. területén (5246/10 hrsz.)
parkoló létesítéséhez. A terület a Homok utcai
egészségközponttal szembeni területen való-
sulna meg. Az egészségközpont tulajdonosa a
saját pénzén rendbe teszi a területet, és folya-
matosan karbantartja. Ennek fejében a terüle-
ten ingyenesen parkolhatnak a munkatársai és
ügyfelei. Azt is reméljük, hogy így megszűnik a
szabálytalan parkolás a Homok utcában.

Utolsó döntést igénylő napirendben a szi-
gethalmi piac működésével összefüggő prob-
lémák kezelésére adandó megoldási javaslatról
döntöttek. Sajnos a járvány miatt elrendelt
parkolási díj eltörlése azon kívül, hogy veszte-
séget okoz az önkormányzatoknak, a szabá-
lyos parkolást sem segíti elő. Mivel nincs be-
vétel, így parkolóőröket sem tudunk alkalmaz-
ni. A rendőrségre is plusz feladatokat ró a
járvány, így ismét kezelhetetlen állapotok ala-
kultak ki. A javaslatunk szerint, ha vége lesz a
járvány miatti díjbeszedési tilalomnak, a piac
körül parkolásra szánt utcákat egyirányúsíta-
nánk a Thököly utca felől, a Piac utca mintájá-
ra. Ez ugyan az ott lakóknak okozhat problé-
mát, mert kerülniük kell, viszont a parkolást
ebben az esetben nem kell tiltanunk az utca
egyik oldalán sem. Az autók így nem torlód-
nak fel, és a közlekedési szabálytalanság he-
lyett a parkolásban illetékes parkolóőrök tud-
nak eljárni. Így kevesebb lesz a szabálytalanul
megálló, és kevesebb rendőri intézkedést igé-
nyel. A parkolási díjat fizetők száma pedig nőni
fog. Így több embert is tudunk alkalmazni, se-
gítve ezzel a parkolást is. 

Végezetül a képviselők a két ülés közötti
eseményekről és a lejárt határidejű határoza-
tokról hallgattak meg tájékoztatót.

Fáki László



32021. 6. szám

Szigethalmi Híradó ÖNKORMÁNyZAT

Zöldhulladék szállítása háztól

Szigethalom területén, 2021. évben, az
alábbi időszakokban végzi az ARIES NKft.
a háztartásokban keletkező zöldhulladék

házhoz menő rendszerben történő begyűj-
tését.

2021. május 3-tól 7-ig (a rendes hulladék-
szállítás napján)

2021. július 26-tól 30-ig (a rendes hulladék-
szállítás napján)

2021. szeptember 20-tól 24-ig (a rendes hul-
ladékszállítás napján)

2021. november 15-től 19-ig (a rendes hul-
ladékszállítás napján)

A zsákolható zöldhulladék elszállítása kizá-
rólag az „ARIES" NKft. ügyfélszolgálatán és a
céggel szerződésben álló üzletekben forgalma-
zott biológiailag lebomló, átlátszó, zöld színű,
Aries felirattal rendelkező, 110 liter űrtartal-
mú, biohulladék gyűjtő zsák alkalmazásá-

val történik. A zsákok vételára mindenhol
180,- Ft/db. (Nem tévesztendő össze a kommu-
nális hulladék gyűjtésére szolgáló zsákokkal,
melyek ára magasabb.)

Az ágakat, gallyakat, maximum egy méte-
res darabokban, kötegelve kell kihelyezni, bio-
lógiailag lebomló zsineggel (spárgával) kötegel-
ve. Az egyéb, nem lebomló anyaggal köte-
gelt gallyakat nem szállítják el.

Lehetőség van a zöldhulladék kukaedény-
zetben történő gyűjtésére, mely célra kizárólag
120 l-es barna színű vagy egyéb színű, de
„Zöldhulladék” felirattal ellátott kukák alkal-
mazhatóak. A feliratot jól látható módon, a ku-
ka oldalán kell elhelyezni. A zöldhulladék gyűj-
tőedényeket az ingatlantulajdonosoknak kell
beszerezniük.

Zöldhulladék gyűjtőedényzet használa-
ta esetén, írásban kell értesíteni a szolgál-

tatót a titkarsag@arieskft.hu email címen,
vagy az ARIES ügyfélszolgálatán, ill. a Pol-
gármesteri Hivatalban (hétfői napon 15-17
óráig).

A házhoz menő rendszerben történő be-
gyűjtéseken túl, a lakossági zöldhulladékot
tárgy év március, április, június, augusztus, ok-
tóber és november hónapok utolsó pénteki
napján, díjmentesen lehet elhelyezni a Rákóczi
u. 147. sz. alatt található, Egyesített Népjóléti In-
tézmény – egykori laktanya – előtt található
parkolóban, 14.30-17.30 óra között a kihelyezett
konténerekben, vagy hulladékgyűjtő célgépek-
ben van lehetőség a zöldhulladék díjmentes le-
adására.

2021. május 1-ét követően Szigethalom
területén, az országos szabályozással össz-
hangban, a zöldhulladék égetése TILOS!

Elektromos hulladékgyűjtés
A ROLFIM Kft., az ARIES Kft. és Szigethalom Önkormányzatának szervezésében elekt-
romos és elektronikai hulladék berendezés (e-hulladék) gyűjtést szervez, amely során
INGYEN leadhatja összegyűlt e-hulladékát.

Az e-hulladékgyűjtés ideje: 2021. június 12.
(szombat), 08:00-12:00-ig 

Az e-hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye:
2315 Szigethalom, Szabadkai utca 64., Szent Ist-
ván Általános Iskolával szembeni bolt mögötti
murvás parkoló 

Mi az e-hulladék gyűjtési akció cél-
ja? 

Gyűjtés szervezői elkötelezett hí-
vei a környezet védelmének,
ezért szeretnék elérni, hogy
szélesedjen az újrahasz-
nosítható hulladékok
begyűjtésének köre.
Az e-hulladék kü-
lönleges gyűjtést
és kezelést igé-
nyel – azaz
nem gyűjthe-
tő a háztartá-
si vegyes hul-
ladékkal. Az
elektronikai
hulladékok a sok újrahasznosítható másod-
nyersanyag mellett számos mérgező anyagot –
nehézfémet (ólom, kadmium, higany, króm) is
tartalmazhat, amelyek a környezet számára
nagy veszélyt jelenthetnek, de másodnyers-
anyagokat is rejt, amelynek jelentős része újra-
hasznosítható. Ennek ellenére nagy részük ma
mégis hulladéklerakókba, erdőszélekre, illegális
lerakókba, vagy illetéktelen kezekbe kerül.

A cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb
mértékben hasznosuljon, illetve a benne talál-
ható, környezetre, emberre veszélyt jelentő,
mérgező anyagok ellenőrzött körülmények kö-
zött kerüljenek ki környezetünkből. 

Védjük együtt környezetünket! 
Gyűjtés során leadható elektroni-

kai berendezések a teljesség igénye
nélkül „minden, ami valaha árammal,

elemmel, akkumulátorral műkö-
dött”. Kivétel a képcsöves

berendezések (régi TV,
monitor).

A ROLFIM Kft. to-
vábbá lehetőséget
biztosít, hogy egész
évben a 2310 Szi-

getszentmik-
lós-Gyárte-
lep ÁTI-Szi-
get Ipari
Park alatti
telephelyén

használt, illetve hulladékká vált elektromos és
elektronikai berendezéseket térítésmentesen
átveszi H-P-ig, 8-13 óra között. Elektronikai
hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan érdeklődni
szintén a 06-1/269-0234-es telefonszámon le-
het! 

Kérjük, vegyen részt felhívásunkban! 
Együttműködésüket előre is köszönjük!

-nv-

Szemétszállítás
rendje

Tisztelt lakosok! Ezúton szeretnénk tá-
jékoztatni önöket, hogy az „Aries”
Nonprofit Kft. Kommunális egysége

2021 júniusában a szelektív hulladék begyűj-
tését az alábbiak szerint ütemezi.

Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet
és HDPE) és fém (üdítő és sörös doboz)
elszállítása:

23. hét június 7 – 11.
25. hét június 21 - 25.
27. hét július 5 – 9.

Szelektíven gyűjtött papírhulladék
elszállítása:

24. hét június 14 – 18.

Zöldhulladék begyűjtése:

Június 25-én, pénteken 14:30-17:30 óra
között a Rákóczi u. 147. sz. alatt található
Egyesített Népjóléti Intézménynél (egy-
kori laktanya területén) kihelyezett konténe-
rekben vagy hulladékgyűjtő célgépekben
díjmentesen elhelyezhető. Felhívjuk
azonban figyelmüket, hogy ez továbbra is
csak az Aries Kft.-nél is megvásárolha-
tó, biológiailag lebomló zöldhulladékos
zsákban tehető meg. A szolgáltatás igény-
bevételére csak szigethalmi lakosok jogosul-
tak, ezért lakcímkártyáját kérni fogják.

Megértésüket és együttműködésüket
köszönjük.

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal
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Egyre több, lakosság által indított sze-
métszedési akció indul városunkban.
A mostani esetben kiemelt fontossá-

gú és hatalmas örömre ad okot, hogy ez-
úttal öt fiatal kezdeményezte az akciót.
Sétálgatás közben látták, hogy milyen sze-
metes a városunk, a Duna-parti sétány és
az utcák közti erdős területek.

Megkeresték a polgármestert és megbeszél-
ték, hogy szívesen szerveznének egy szemétsze-
dést a Szabadság utcai erdős területen.

Az önkormányzat és az Aries Kft. két konté-
nert, kesztyűt és zsákokat biztosított számukra. 

Ezzel párhuzamosan a környék lakói is meg-
kerestek ez ügyben, így csatlakoztunk április 24-
én a szuper fiatal csapathoz.

A felhívásra a Vosztok utca lakói is összejöt-
tek és a saját utcájuk környezetét takarították,
tették rendbe.

Regényi Tiborné Aranka néni finom pogácsá-
val és innivalóval látott vendégül bennünket.

Képviselők és családjaik is csatlakoztak, ami
szintén előremutató, jó példa.

Büszke vagyok mindenkire, hogy a saját ide-
jüket feláldozva szeretnék szebbé tenni települé-
sünket.

Suhai-Réfi Tímea

Pályázat középiskolásoknak

Szigethalom Város Önkormányzata pályázatot
hirdet a szigethalmi, középiskolai tanulmányo-
kat folytató diákok támogatása céljából.

A pályázók közül a 2 első helyezett 10 000
Ft/hó, a többi pályázó 5 000 Ft/hó összegű tá-
mogatásban részesül 2021. szeptember 1-től
2022. augusztus 31-ig.

Pályázati feltételek:
• önéletrajz benyújtása,
• a pályázó 10 éves kora óta rendelkezzen szi-

gethalmi állandó bejelentett lakóhellyel,
• nappali tagozaton folytassa tanulmányait,
• kilencedik osztályt végzett tanuló legyen,
• középiskolai tanulmányi átlaga 4,4-nél rosz-

szabb nem lehet.

Pályázat benyújtásához szükséges:
• Kilencedik évfolyam első, második félévi bi-

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

Benyújtási határidő és hely:
2021. augusztus 2. (hétfő) 18 óra, ügyfélfoga-
dási időben a Szigethalmi Polgármesteri Hivatal
(Kossuth L. u. 10.) titkárságán.

A pályázatok elbírálása a tanulmányi eredmé-
nyek és a szociális helyzet figyelembevételével
történik. Az ösztöndíjat utólag, minden hónap 5-
ig a pályázó által megadott bankszámlaszámra
utaljuk. A nyertes pályázót levélben értesítjük. 

Középiskolai sportolói ösztöndíj

Pályázat a szigethalmi, középiskolás, olimpiai
sportágat űző diákok támogatása céljából.

Az első 2 helyezett 10 000 Ft/hó, a többi pályá-
zó 5 000 Ft/hó összegű támogatásban részesül
2021. szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig.

Pályázati feltételek:
• önéletrajz benyújtása,
• a pályázó 10 éves kora óta rendelkezzen szi-

gethalmi állandó bejelentett lakóhellyel,
• olimpiai sportágat űzzön,
• legalább kilencedik osztályt végzett tanuló

legyen,
• sporteredménye országos 1-3. helyezett vagy

ennél magasabb 

Pályázat benyújtásához szükséges:
• sporteredményt igazoló oklevél másolata,
• Lakcímkártya bemutatása,
• Pályázó által megadott számlaszám.

Határidő és hely:
2021. augusztus 2. (hétfő) 18 óra, ügyfélfoga-
dási időben a Szigethalmi Polgármesteri Hivatal
(Kossuth L. u. 10.) titkárságán.

A pályázatok elbírálása a sporteredmények és
a szociális helyzet figyelembevételével törté-
nik. Az ösztöndíjat utólag, minden hónap 5-ig
a pályázó által megadott bankszámlaszámra
utaljuk.

A nyertes pályázót levélben értesítjük.

Mindkét pályázati kiírás megtekinthető a www.szigethalom.hu honlapon.

Ballagási tudnivalók

Tisztelt szülők! A Szigethalmi Szent István
Általános Iskola nyolcadikos tanulóinak bal-

lagása 2021. június 11-én pénteken, 1700 lesz.
Minden ballagó 3 fő vendéget hívhat meg

a rendezvényre. A vendégeknek a ballagást a
Szabadkai úti főbejárat helyett a Móra Ferenc
utca felőli nagykapun keresztül lehet majd meg-
közelíteni, ahol az ott álló kollégák a meghívók
alapján engedik be a meghívottakat. Az iskola
épületébe a hozzátartozók nem léphetnek be.

A ballagó diákokat kérjük, az alkalomhoz il-
lő ünneplő ruhában (fehér ing / blúz, fekete nad-
rág / szoknya, alkalmi cipő) vegyenek részt az
ünnepségen.

A 250/2021. (V.17.) sz. Kormányrendelet 2. §-a
alapján:

„(1) A meghívottak, valamint a ballagási ren-
dezvény résztvevői – a (2) bekezdés szerinti ki-
vétellel – orvosi maszkot, munkavédelmi masz-
kot, illetve textil vagy más anyagból készült
maszkot olyan módon kötelesek viselni, hogy
az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez
a) a hatodik életévét be nem töltött kiskorú,
b) az értelmi vagy pszichoszociális fogyaté-

kossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral
élő személy,

c) a ballagó és
d) a ballagási rendezvényen fellépő.”

Nagyon kérem, hogy aki betegnek érzi magát,
hőemelkedése van (ballagó diák, vendég), ne je-
lenjen meg az eseményen önmaga és a többi
résztvevő biztonsága érdekében.
Rossz idő esetén a rendezvény elmarad.
Köszönöm megértésüket!

Németh Leila intézményvezető

Reményteli kezdeményezések
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Pedagógusnapra szeretettel

„Kedves Adrienn néni!
Elballagunk innen, az új tanévet már más iskolá-
ban kezdjük.
Visszagondolunk arra a sok jóra, amit tett értünk.
Adrienn néni az egyik legrendesebb tanár itt az
iskolában. Nem egyszer volt már, hogy kisegítette
az osztályt a bajból – vagy legalább is egy-két
embert biztosan.
Kedves, segítőkész és rendes. Nagyon rossz, hogy
ilyen jó embert hagyunk most itt. Reméljük, a
másik iskolában is lesznek ilyen rendes emberek
az igazgatóságban. Mert ha nem, akkor kérvé-
nyezni fogom, hogy hozzák ide Adrienn nénit.
Köszönjük azt a sok programot, amit szervezett
nekünk: Mókás DÖK-ös bulik, farsangok, projekt-
napok, sportágválasztók.
Eljött a búcsúzás ideje: most elköszönünk, mert
itt a vége az általános éveknek.”

-----
„Kedves Ildikó néni!
Köszönjük, hogy sokat dolgozott értünk, bár ezt
sokszor nem érdemeltük meg. Sajnáljuk, hogy
csak egy évet taníthatott minket, de ezt a kis időt
is nagyon élveztük!
A sok kirándulás még emlékezetesebbé tette az
Önnel töltött időt!
Mindent, amit ön ellen cselekedtünk, sosem gon-
doltuk komolyan. A sok rossz ellenére sem tudott
ránk sokáig haragudni. Mindig kedvesen, aranyo-
san szólt hozzánk.
Minden, amit értünk tett, az tiszteletre méltó!
Sosem fogjuk elfelejteni, és reméljük, hogy a sok
rossz ellenére szép emlékeket hagytunk magá-
ban!
Személyes véleményem az, hogy tanítania kéne
például a XX. kerületi Kossuth Lajos Gimnázium-
ban!!!” 

------
„Kedves Kati néni!
Köszönjük az értünk végzett munkáját.
Azt, hogy mindent, amit tanultunk megmutatott,
és persze a szigorát is. 
Hiányozni fog a türelme. Majd a középiskolában
biztos nem tolerálják a fegyelmezetlenségünket.
Ön életre keltette az órákat. 
Személyes vélemény: a dobostorta nagyon finom
volt. Kár, hogy csak egy évig tanított minket. 
Hiányozni fog!”

------
„Kedves Klárcsi néni!
Köszönetet szeretnénk mondani azért, amit ér-
tünk tett: nagyon sok türelmét, elnézését és a

megbocsátását. Jó volt, hogy értette a viccet, és
mindig be tudott szólni valami frappánsat! Ha
úgy tanítana, mint egy szigorú tanár, hát már
nem is tudom, hol lennénk páran.
Elnézését kérjük a sok rosszért, de szerintem azo-
kat elfeledteti a rengeteg jó, legalábbis a mi sze-
münkben biztosan.
Személyes véleményem: én nagyon bírom magát,
és sokat köszönhetek önnek. Bár nem ön indított
el az angol nyelvhez való tehetségem kihaszná-
lásában, de az biztos, hogy ön tudatta velem,
hogy egyáltalán van olyanom. Majd ha nyáron si-
kerül a nyelvvizsga, megmutatom!
Dávid véleménye: Köszönöm, hogy kibírt engem
és minden mást! Sajnálom, de nem vagyok érzel-
gős fajta, így többet nem tudok mondani.
Erik véleménye: Élveztem az összes angol órát,
hiányozni fog! Köszönöm az eddigi munkáját!”

----
„Kedves Orsi néni!
Sajnos csak fél évet taníthatott minket, de ez
alatt az idő alatt is nagyon rendes volt. Akkoriban
nem tudtuk még fegyelmezni magunkat, így a
rossz magatartásért elnézést kérünk. Nagyon hi-
ányozni fog!
Személyes véleményem, hogy érti a diákok nyel-
vét és nagyon kedves!
Ui: sok szerencsét a fiai neveléséhez! 

----
„Tisztelt András bácsi!
Nagyon hálásak vagyunk az értünk végzett mun-
kájáért. Sosem felejtjük el, amikor Dóra néni kór-
házban volt, és ön végezte el az osztályfőnökünk
helyett a teendőket. Ön is jó osztályfőnökünk le-
hetett volna, bár Dóra néni mellett sem lehet pa-
naszunk. Élveztük azt az egy hónapot önnel, fő-
leg a karácsonyi ünnepséget. 
A zenei ízlése sem rossz, egyébként hallotta Wiz
Khalifa új számát?
Nagyon sokat törődött a továbbtanulásunkkal is.
Ezért is nagyon hálásak vagyunk!
Szerettük, hogy sosem vett mindent annyira ko-
molyan, és tudott velünk nevetni. Reméljük, hogy
találkozunk még a jövőben, régi tanítványként.
Gergő személyes véleménye: nagyon köszönök
mindent, amit személyesen értem tett. Amikor
év elején mondtam magának az álmom a to-
vábbtanulással kapcsolatban, és egy nagyon erős
iskolát, Ön kimondta: menni fog! Ha ezt nem
mondja, meg sem próbáltam volna! Szerintem
magának köszönhettem a Kossuth Lajos Gimná-
ziumba a felvételemet!

Anna gondolatai: "A Jedlik egy álom, mégis va-
lóra vált. Együtt izgultunk és örültünk a siker-
nek. Nagyon köszönöm a sok segítséget és ta-
nácsot.”

----
„Kedves Mariann néni!
Bár nagyon rossz a magatartásunk, de ez nem
ön miatt van, hanem csak kamaszodunk.
Köszönjük hatalmas jóindulatát és elnézését, tü-
relmét. Sokunknál az ön jószívű, felkerekített
kémia jegyén múlt, hogy sikerüljön a felvételi.
Nagyon köszönjük a kiselőadás lehetőségét és
minden munkáját.
Lehet, nem olyan szakmát választunk, de amit
tanít, az igazán érdekes. 
Hiányozni fog!”

-----
„Tisztelt Klára néni!
Bár minket sajnos nem tanított, de itt van pár
ember véleménye, akik ismerik magát!
Dávid, volt tanítványa: jó tanító néni volt! Kár,
hogy második után már nem ő maradt az osz-
tályfőnökünk. Élveztem azt a pár évet!
És itt van egy másik vélemény egy régi barát-
tól.

Kedves Klári!
Nagyon nehéz feladatnak éreztem, amikor az
egyik kedvenc unokaöcsém, Gergő megkért,
hogy mint régi barát, írjak rólad néhány sort. Ki-
csit talán nyűgnek is éreztem, mert rengeteg a
munkám, és el is felejtettem megírni.
Tegnap este nyolcig benn voltam a munkahe-
lyemen, amikor Gergő rám szólt, hogy holnapra
kell... húú!
Hosszú az út hazafelé - gondoltam, csak kitalá-
lok valamit. 
A monoton vezetés közben elkezdtem gondol-
kodni, és azt vettem észre, hogy amíg rólad töp-
rengek, mosolygok magamban, jó érzés fog el,
hiába ülök egyedül a kocsiban.
Feldob, hogy te jársz a fejemben. Kell ezt to-
vább ragozni? Nem... Mégis megteszem. Mit is
adtál a gyerekeknek: szeretetet, vidámságot,
szigort. Ez az utolsó is nagyon fontos része az
igazi szeretetnek. Szakmai nyelven szólva a sze-
rető korlátozó, illetve szeretve korlátozó peda-
gógus igazi nagy kincs! Tudom, hogy a most bal-
lagók is olyan szeretettel fognak rád gondolni,
mint én, amíg ezt a néhány sort „számítógépre
vetettem".
Sok szeretettel: Mari”

Kedves olvasók! Kérem, nézzék el nekem, ha ez a köszöntő kicsit személyesebbre
sikerül, mint az megszokott. Pedagógusnap lesz, s azon gondolkodtam, hogy mi
újat is mondhatnék köszöntésükre. Elkezdtem írni a méltató szavakat a gépemen,

de hirtelen eltűnt az anyag, s ahogy néhány kulcsszót beírtam a keresőbe, az alábbi kö-
szöntők bukkantak elő, melyeket hajdan elballagó diákok írtak a Széchenyi István Álta-
lános Iskolában. Ezek közreadásával szeretnék köszönteni minden pedagógust. A levelek
őszintesége, természetessége sok elgondolkodásra érdemes „útmutatót” rejt nekünk
felnőtteknek, pedagógusoknak. - szerk.-
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Kedves Olvasóink, Látogatóink!
Előrendeléses szolgáltatásrendünk június 30-ig él:

kedd: 8-11 és 16-18, szerda, csütörtök: 8-11, szombat: 9-12

A május 31. után visszahozott könyvek után már késedelmi díjat szá-
molunk. A több hónappal korábban elvitt kölcsönzésekre hosszabbítást
nem adunk. 

Csoportos rendezvényekre nincs lehetőség júniusban.

Elérhetőségeink előrendelés leadásához:
E-mail: szigethalmi.konyvtar@gmail.com

06-24/514-810 ; 06-70/459-1634 ; 06-70/459-1692

Előreláthatólag július 1-től védettségi igazolvány felmutatásával lá-
togatható lesz a könyvtár. Az ezzel nem rendelkezők továbbra is elő-
rendeléssel kérhetnek majd kölcsönzésre dokumentumokat ill. szolgál-
tatást. Ekkortól változik majd a szolgáltatási rend is. 

Kérjük, figyeljék közleményeinket! (www.hgvk.hu ; Facebook: Hegedüs
Géza Városi Könyvtár, könyvtár első főbejárata)

Luttenberger  Katalin  könyvtárigazgató

Anyák napi köszöntő 

Az Összefogás Szigethalomért Egyesület a húsvéti ünnepekre készült ins-
talláció sikerén „felbuzdulva” hagyományteremtő jelleggel szeretett vol-
na a közelgő anyák napja alkalmából megemlékezni a városban élő

édesanyákról. 
Május első va-

sárnapján vala-
mennyien, pár szál
virággal a kezünk-
ben állunk oda
édesanyánk elé, s
egy öleléssel, né-
hány szívből jövő
szóval mondunk kö-
szönetet mindazért,
amit értünk tett. 

Arra gondol-
tunk, hogy ezen a

szép ünnepen nem csak személyes köszöntéssel, hanem városi szinten is fontos
méltón megköszönni az édesanyák értünk tett fáradozásait.

Az ötletet megvalósítás követte, melyben nagy segítséget nyújtott az S-bútor
Kft., Kok Gábor és Ágoston Lajos, akiknek ezúton is köszönjük, hogy anyagilag,
ötleteikkel és munkájukkal támogatták elképzelésünk létrejöttét!

Valamint köszönjük szépen a Kék óvoda két óvodásának, Balogh Ádámnak
és Kovács Zalánnak hogy szívhez szóló, kedves versmondásukkal emelték az
ünnep fényét!

-fabula-

Járdaépítés és -felújítás támogatása
Szigethalom Város Önkormányzata a járdák

építésének és felújításának támogatásáról szó-
ló 11/2021. (V.26.) számú rendeletének kere-

tei között támogatja a magánszemélyek kivite-
lezésében közterületen megvalósuló járdaépí-
téseket, felújításokat.

Támogatási kérelmet a közterületekkel hatá-
ros ingatlanok magánszemély tulajdonosai nyújt-
hatnak be, kivéve az ingatlanfejlesztőket, akik üzleti
céllal (lakás, üzlet építés, hasznosítás) fejlesztik az in-
gatlanokat.

Járdaépítés, felújítás támogatásának kritériu-
mai:

a) Minimális járda szélesség: A magántulajdonú
ingatlan közterületi telekhatártól mért 1,5 méter 

Ettől a terület adottságai miatt eltérés engedé-
lyezhető azzal, hogy támogatás maximum 1,5 méter
széles járdarészhez vehető igénybe.

b) Minimális járda hosszúság: A támogatással
érintett magántulajdonú ingatlan teljes közterülettel
határos szakasza.

c) A járda burkolata: Az utcában jellemző járda-
burkolattal megegyező (szürke térkő, vagy aszfalt)

d) A járda nem akadályozhatja a meglévő csa-
padékvízelvezető rendszer működését.

e) A járda építéssel, felújítással együtt ki kell épí-
teni a terület csapadékvíz elvezető, kezelő rendsze-
rét, rendezni kell a járda és közút burkolata közötti
zöldterületet.

f) A járda építéssel, felújítással együtt kapube-
hajtó is létesíthető.

A kapubehajtóhoz támogatás nem nyújtható,
nem vehető igénybe.

Az érintett ingatlantulajdonosnak kapubehajtó

létesítéséhez külön tulajdonosi, és közútkezelői hoz-
zájárulást kell kérni az önkormányzattól.

A támogatás egyedi kérelem alapján, vissza
nem térítendő támogatásként, utófinanszírozás
formájában nyújtható. 

A támogatás mértéke - építése vagy felújítása
esetén egyaránt – 4 000 Ft/m2. 

A támogatás mértéke kizárólag, maximum a 1.5
m széles új járdaburkolat arányában állapítható
meg (terv, előzetes felmérés alapján).

A támogatás összegének kifizetésére utófi-
nanszírozással a kiépített, felújított járdaszakasz
átadás-átvételét követő 15 napon belül kerülhet
sor. 

A támogatás iránti kérelmet a tárgy évi költ-
ségvetésről szóló rendelet megalkotását követően
folyamatosan, de legkésőbb minden év szeptem-
ber 30-ig lehet benyújtani.

A kérelem elbírálásáról a polgármester dönt
a beérkezésük sorrendjében, az éves költségvetés-
ben rendelkezésre álló keret előirányzat össze-
gének erejéig.

A támogatási kérelem elutasításra kerül, ha
a) a kérelem tartalmi követelményeknek nem fe-

lel meg;
b) ha a kérelemben szereplő ingatlanra a kérelem

benyújtását megelőző 2 évben járdaépítési, felújítási
támogatást kaptak, és azt nem megfelelően használ-
ták fel.

Megkezdett, megvalósított járdaépítéshez,
járdafelújításhoz támogatás nem biztosítható.

A megítélt támogatás felhasználására az Önkor-
mányzat nevében a Polgármester és a kérelmező
az odaítélést követő 30 napon belül megállapo-

dást köt. Amennyiben határidőn belül a megállapo-
dás aláírására nem kerül sor a támogatásról szóló
döntés hatályát veszti.

Az építési, felújítási munkák megkezdésé-
nek feltétele, hogy a nyertes igénybejelentő az ön-
kormányzattal megállapodást kössön.

A kérelmező támogatott a megállapodás aláírá-
sától számított 3 hónapon belül köteles az építé-
si, felújítási munkákat megvalósítani.

A támogatott az építési, felújítási munkák befe-
jezését köteles az önkormányzat felé bejelenteni.

A Szigethalom Polgármesteri Hivatala a be-
jelentést követő 10 napon belül ellenőrzi, hogy a
munkák a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, a
kérelemben, a megállapodásban foglalt kritériumok-
nak megfelelően valósultak meg.

Amennyiben az átadás-átvétel során megállapí-
tásra kerül, hogy a munkák nem a hatályos jogsza-
bályi rendelkezéseknek megfelelően, nem megfelelő
minőségben, nem a támogatási kérelemben, megál-
lapodásban foglaltak szerint valósult meg, a polgár-
mester a megítélt támogatás összegének kifizetését
megtagadja.

A járdaépítés, felújítás eredményeként lét-
rejövő vagyon az átadás-átvétellel térítésmentesen
Szigethalom Város Önkormányzatának tulajdonába
kerül, az önkormányzat tulajdonát képezi. 

Gondozásáról, fenntartásáról, üzemelteté-
séről az érintett határos ingatlan mindenkori tulaj-
donosa (az átadás-átvételkor a támogatott kérelme-
ző) köteles gondoskodni.

Szigethalom, 2021. 
Fáki László 

polgármester
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Mesél az erdő…

Négymillió négyzetméter és 66 ezer
személygépkocsi súlyának megfele-
lő faállomány, ha a számok nyelvén

akarnánk összefoglalni gyorsan a tököli
parkerő lényegét. Ezen kívül, persze, ren-
geteg állat- és növényfaj élettere, nekünk,
kirándulóknak pedig kikapcsolódási lehe-
tőség. Beszélgetés Tóth Péterrel, a Pilisi
Parkerdő Zrt. Ráckevei Erdészetének erdé-
szetvezetőjével a szigethalmi „tököli” er-
dőről.

– Meséljen röviden magáról, szakmai életútjá-
ról! Hol és mióta dolgozik főerdészként?
– A Pilisi Parkerdő Zrt. Ráckevei Erdészetnél er-
dőmérnök gyakornokként 2008-ban kezdtem,
mint fahasználati műszaki vezető. 2009 tavaszán
neveztek ki erdőgondnoknak, ami összetettebb
feladat, hiszen magába foglalja a fakitermelés
koordinálásán kívül többek között az erdőmű-
velési, erdősítési munkák szervezését és az erdei
turisztikai infrastruktúra kezelését is. 2017 októ-
berétől megbízott erdészetvezetői, majd 2018-
tól erdészetvezetői feladatokat látok el.
– Mekkora a Tököli Parkerdő területe?
– Szigethalom községhatárban 148 ha, Tökölre
265 ha esik, összesen tehát a Tököli PE területe
meghaladja 400 ha-t. Az egyetlen ekkora mé-
retű erdő a Csepel-sziget északi csúcsán. Nagy-
sága vetekszik Szigethalom város összes belte-
rületének nagyságával. Ez a 400 ha kimondva
nem tűnik soknak, de ha azt mondom 4 millió
m2, úgy talán jobban érződik, milyen hatalmas
földterületről is van szó. Úgy is lehet érzékeltet-
ni az erdő kiterjedését, hogy cca. 5000 belterü-
leti telek méretének felel meg. Nemcsak föld-
rajzi koordinátákkal lehet kifejezni a dimenzió-
ját, hanem a rajta álló erdő élőfakészletével is.
Az erdész szakma ezt m3-ben tartja nyilván.
Ezen a területen az üzemtervünk 66 ezer m3

élőfakészletet tart számon. Ez megegyezik kö-
rülbelül 66 ezer személygépjármű súlyával, te-
hát az úgymond 3D-s kiterjedése sem csekély. 
– Mi a pontos neve és hova tartozik?
– Az erdő a Pilisi Parkerdő Zrt. vagyonkezelésé-
ben álló állami tulajdonú földterület, melynek
erdőgazdálkodója a Ráckevei Erdészet.
– Milyen fák vannak a területen?
– Ha van egy kevés időm, akkor az ide látogatók
észrevételeivel kapcsolatban a Google értéke-
lésekből is tájékozódom. Van, aki szerint idézem:
„nagyon szürke, nagyon sivár, nagyon semmi-
lyen, tökéletesen sík terep tök egyforma magas
fákkal. Semmi változatosság.” Ez a megállapítás
viszont csak nagyon felületes nézelődő számára
igaz. Én mindig úgy fogalmazok: attól, hogy sík
még nem egysíkú. Ezt támasztja alá a fellelhető
erdők sokfélesége is: legmagasabb arányban a
kocsányos tölgyek képviselik magukat, mintegy

35%-ban. Ezt követik az akácok 29%-os terü-
letfoglalással, majd a nemes nyárak 13%-kal,
hazai nyárak 8%-os területtel, fenyők 5%-kal,
cseresek 3%-kal, egyéb keménylombos állomá-
nyok (juharos, nyíres, fekete diós) 1-1% mérték-
kel. Ezeket a faállománytípusokat teszi még vál-
tozatosabbá az 5%-os mértéket elérő üres, azaz
fátlan állapotú kaszálók, rétek, utak. 
– A gyümölcsfákat az állatok kedvéért telepí-
tették be?
– Részben igen, és részben a parkerdő jelleg mi-
att is. Roppant esztétikus látvány volt tavasszal
a virágba borult mirabolán szilvafa liget. Ilyen
megfontolásból viszünk be elegyfafajként vad-
körtét, madárcseresznyét, zselnice meggyet az
erdősítésekbe. A spontán megjelenő gyümöl-
csöket, pl. fehér eper, kíméljük a fakitermelések
során. 
– Nagyon sok helyen kivágták a fákat és újakat
telepítettek. Ezért sok helyen kopárnak tűnik
az erdő. Miért van erre szükség? Mi a fakivágás
célja?
– A Tököli Parkerdő egy erdőgazdálkodási
üzemegység, nem összekeverendő a közparkkal.
Itt a faanyaggal is gazdálkodunk a vadgazdálko-
dáson, közjóléti tevékenységeken felül. Ezen fő
funkciók egymással való viszonya okozza a leg-
több feszültséget. Az egyes erdőrészleteknek
van egy időtartama: amíg a benne található fák
jó növekedést mutatnak, addig ott a helyük. Egy
idő után viszont hanyatlásnak indul az erdő, elö-
regszik. Így minden erdőrészletre meghatároz a
hatóság egy ún. vágáskort, amikor még gazda-
ságosan kinyerhető belőlük az értékes faanyag.
Akác és nyár esetén a vágáskor jogszabályi ér-
téke cca. 20-40 év, tölgynél pedig 90-120 év. A
kitermelt faanyagból befolyó összeget pedig
egyrészt az erdő megújítására fordítjuk, az öreg
erdő helyére fiatal facsemetéket ültetünk. Más-
részt pedig állami tulajdonú cégként a nyeresé-
get az állami közös kasszába befizetjük.

– Várható még további ritkítás, fakivágás, illetve
erdőrész fiatalítás?
– A dolgok természetéből fakadóan igen. Ko-
rabeli légifotók is alátámasztják azt a tényt,
hogy mindig is gazdálkodás alá volt vonva a te-
rület. Amelyik térségbeli erdőnek nincs erdő-
gazdálkodója, ott az utakat benőtte a növény-
zet, az őshonos fákat felváltotta az intenzíven
terjedő bálványfa, hegyekben áll az illegálisan
lerakott hulladék. Megítélésem szerint erre az
erdőre is ez a sors várna, ha teljesen magára
hagynánk.
– Miért nyárfákkal telepítik be ezeket a terüle-
teket?
– Rövid idő alatt kell elérnünk egy zárt állo-
mányt. Ezáltal nem lesz esélye az özönfajoknak
átvenniük a főfafaj szerepét. A nyárfák közül is
előnyben részesítjük az őshonos fekete és szür-
ke nyárt. Ezek a fafajok jobban viselik a klíma-
változás negatív következményeit. Arra kell ké-
szülnünk, hogy a változás tendenciózus lesz. Az
utókor számára pedig egy gyökérsarjról is köny-
nyen és üzembiztosan felújítható erdőt hagyunk
hátra.
– Milyen bevételei vannak a tököli parkerdő-
nek? Az állam támogatja a fásításokat, illetve
az erdőt?
– Gazdálkodásunk során a fakitermelésből szár-
mazó árbevételt tudjuk az erdőfelújításokra,
üzemirányításra fordítani. Nem vagyunk költ-
ségvetési szerv.
– Van-e illegális fakitermelés a területen? Milyen
lehetőségek vannak ennek megfékezésére?
– Nem jellemző ma már szerencsére. 
– Most sok helyen látható, hogy az aljnövény-
zetet kitakarították. Mi ennek a célja?
– A termőhely gyors ütemű romlását a tölgyek
nem tudják lereagálni. Már megközelítőleg 20
éve pusztulnak a tölgyerdők a területen. A ki-
ritkuló lombkorona alatt tömegével jelentek
meg a nem oda való növények. Ezek megaka-



8 2021. 6. szám

Szigethalmi Híradó

dályozzák az őshonos juhar, kőris betelepülését.
A takarítással a tölgyerdők alatt a juhar és kőris
magújulat megjelenését várjuk, másutt viszont
az erdők úgynevezett feltártságát növeljük ez-
által. Az az erdőtömb, ami nem megközelíthető,
nem bejárható, abban nem tudjuk, hogy milyen
folyamatok zajlanak. 
– A világjárvány miatt megnövekedett az erdő
népszerűsége, de a sok látogató miatt sok a
szemét. Mit lehet ez ellen tenni?
– Nem gyűjtöttünk számottevően több szeme-
tet a Covid alatt az előző évekhez képest. Az
erdőbe azok a jóérzésű, természetszerető em-
berek látogatnak, akik vigyáznak a környeze-
tükre, igényük van az esztétikus közegre. Persze
sok volt az utak szélén az eldobott papírzseb-
kendő, mert hát azt mindannyian tudjuk, hogy
elrohad, de mégsem szemet gyönyörködtető
látvány. Azt a néhány hulladékgyűjtőt, amit a
letelepedők környezetében még működtetünk,
most nem volt elég kéthetente üríteni, általá-
ban hetente egyszer megteltek. A szemét zöme
zöldhulladék formájában az erdőszéleken van.
Komoly problémát okoz az engedély nélküli au-
tóbontók műanyaghulladéka, és a lomtalanítás-
kor ide letett hulladékok. Az erdőbe bevezető
utakat emiatt védjük sorompóval. A gépjármű-
vel elérhető helyeken szélmalomharcot vívunk.
Ez részben társadalmi probléma, részben a zöld-
hulladék elszállításának problémakörére vezet-
hető vissza.
– Lehetne több szemetest telepíteni a főbb út-
vonalakra?
– Nincs ilyen szándékunk. Tevékenységünk el-
látása esetén nem keletkezik hulladék, vagy
csak kis mennyiségben. Az erdőben képződő
hulladék emiatt zömében kommunális eredetű.
Emiatt mi inkább arra kérjük az erdő látogatóját,
hogy vigye magával az erdőbe kihozott hulla-
dékát, ami egyre szélesebb körben válik elfoga-
dottá a turisták körében.
– Milyen rövid és hosszú távú tervek vannak a
parkerdő fejlesztésére? 
– Rövidtávú beruházással nem érintett a park-
erdő. Célunk az, hogy a meglévőt kellő minő-
ségben megőrizzük. Hosszú távon az üdülősor
mellé elkerülhetetlen lesz egy parkoló létesítése,
illetve nagy létszámú rendezvények esetén sem
megoldott a gépjárművek parkoltatása. Idővel
indokolt lenne a lovas-kerékpáros-futó-gyalo-
gos forgalom elkülönítése külön nyomvonalra
és zárt kutyafuttató kiépítésére. A jelenleg szűk
helyen található erdei játszóteret is érdemes
lenne máshol felépíteni. 
– Hányféle növény és állatfaj él az erdőben?
– Az erdő roppant bonyolult életközösség, en-
nek megfelelően számtalan növény és állatfaj
otthona. A jellemző erdőtársulásokról korábban
már ejtettem szót, nagyvadfajaink tekintetében
pedig a vaddisznó, őz, ami jellemző ezekben az
erdőkben. Szerencsére az erdők számtalan éne-

kesmadárnak biztosítanak fészkelési lehetősé-
get, a Duna közelsége miatt pedig még a vízi
életmódhoz kötődő madaraink is szép számmal
képviseltetik magukat.
– Milyen védett fajok találhatóak az erdőben?
– A terület nem áll védettség és a Natura 2000
oltalma alatt. Ugyanakkor elszórtan találunk
benne védett értékeket, melyekre természete-
sen mi erdészek is figyelmet fordítunk, ilyen pl.
a csillagvirág.
– Milyen nagyvadak találhatóak az erdőben? 
– A vadászható vadfajok közül a vaddisznó, őz,
róka, aranysakál. Váltóvad lehet a dámszarvas.
Nem végzünk vadgazdálkodási feladatokat, így
a vadászattal kapcsolatos kérdéseket a Tököli
Gazdák Vt-nek kell címezni.
– Mit kell tennünk, ha vaddisznóval találkozunk?
– Erre vonatkozólag összeállítottunk kollégáim-
mal egy vaddisznó kisokost, ami honlapunkon
keresztül bárki számára elérhető: https://parker-
do.hu/parkerdo/tudnivalok/vaddiszno-gyik/ Fon-
tos tudnunk, hogy a vaddisznó alapvetően kerüli
az embert, de akár veszélyes is lehet. Nagyon
fontos, hogy semmiképpen ne próbáljunk az ál-
lat közelébe kerülni! Csapjunk zajt, adjuk meg a
vaddisznónak a menekülés lehetőségét, ne áll-
junk az útjába, próbáljunk meg eltávolodni tőle.
Soha ne szorítsuk be olyan helyre, ahonnan csak
akkor tud kijutni, ha szembefordul velünk. A ka-
nok a párzási időszakban lehetnek veszélyesek,
a kocák pedig akkor, amikor a kis csíkos hátú
malacokat védelmezik. A sebesült vaddisznó
szintén agresszív lehet.
– Vannak olyan növények, amelyek szedése
pénzbírságot von maga után? 
– Természetesen, a védettek. Tavasszal pl. ilyen
a tömegesen megjelenő csillagvirág.
– Milyen szabálysértésekkel szoktak találkozni
az illegális hulladéklerakáson kívül?
– Rendszeres a gépjárművel, motorral, quaddal
való behajtás, a lovaskocsis közlekedés, lovaglás
a turistautakon, kutyák póráz nélküli sétáltatá-
sa. Utóbbi azért is veszélyes, mert sok gyerek is
sétál az erdőben. Minden kutyás figyelmében
ajánlom a kiadványunkat: https://parkerdo.hu/
wp-content/uploads/2017/12/PPRT_kutya_ LA4_
140813_SCREEN.pdf Ezen kívül rendszeres a sze-
metelés, parkeszközök rongálása, tűzgyújtási
szabályok megsértése, engedély nélküli üzleti
célú rendezvény tartása, csendháborítás, drón-
reptetés, járványhelyzetben a távolságtartás
szabályainak be nem tartása, engedély nélküli
gyűjtés, illegális fakitermelés, falopás, erdei le-
geltetés, közfeladatot ellátó személynek való el-
lenszegülés, erdőterület végleges más célú
igénybevétel. Ezekkel a jelenségekkel a parker-
dő területén mind találkoztunk már. Munkavé-
delmi szabályokat vét az, aki a szalaggal vagy
táblával kijelölt fakitermelés területére belép,
vagy ezeket a figyelemfelhívó eszközöket ron-
gálja. 

– Mit lehet tenni a quadosok és motorosok el-
len, akik megzavarják az erdő csendjét és fel-
túrják az utakat. 
– Nagyjából mindenki tehetetlenül nézi a jelen-
séget. Megfékezésükre nincs eszköz a kezünk-
ben, a rendőrséggel időszakosan végrehajtott
ellenőrzésekkel próbáljuk féken tartani az erdő-
területre illegálisan behajtókat.
– Milyen gyakran szerveznek vadászatokat az
erdőben? Mi a célja a vadászatoknak? Ezek hob-
bi vadászatok vagy állatgazdálkodási céljai is
vannak? Mikor van vadászszezon?
– A vadgazdálkodási feladatokat nem társasá-
gunk látja el.
– Hozzá lehet-e jutni valamilyen turistatérkép-
hez az erdőről?
– Nyilvánosan elérhető az interneten az erdé-
szek által használt térkép, ami a turistautakat is
feltünteti. Elérhetősége: https://erdoterkep.ne-
bih.gov.hu/
– Ha valaki szabálytalanságot tapasztal, kinek
jelezhet?
– Nem vagyunk hatóság, így ebben a tekintet-
ben mi is az illetékes szervekkel vesszük fel a
kapcsolatot, ha ilyennel találkozunk. Aki sza-
bálytalanságot tapasztal fontos, hogy ne csak
nekünk, hanem a rendőrség felé is jelezze a
problémát.
– Ha az erdészház előtt valaki a kijelölt bográ-
csozó helyeken szeretne főzni, akkor kell-e erre
engedélyt kérni?
– Használják nyugodtan, azért létesítettük. A
sütés-főzéshez használt fát begyűjthetik száraz,
lehullott ágak formájában, ehhez sem kell en-
gedély. A tűz eloltására igénybe vehető az er-
dészház kerítése mellett található ivóvízcsap.
– Mikor van tűzgyújtási tilalom az erdőben?
– Nagy szárazság esetén rendelik el. Ez lehet a
tavaszi kilevelesedés előtt is akár, nem kell forró
meleg nyár az erdőtűz bekövetkeztéhez. A ka-
tasztrófavédelem és NÉBIH honlapján tájéko-
zódhatnak efelől, de a parkerdő weboldalán is
naprakész információkat találunk.
– Mikor szoktak szétszórni az erdőben veszett-
ség elleni gyógyszereket? Ha ezt egy kutya el-
fogyasztja, akkor lehet-e tőle komolyabb baja?
– Ez a vadgazdálkodó feladata, így ebben a te-
kintetben a kérdés őket illeti.
– Az erdő híreiről van-e valamilyen fórum, ahol
a lakosság friss információkat szerezhet? 
– Honlapot és Facebook-oldalt is üzemeltet cé-
günk, melyet ezúton is javaslok felkeresni:
https://parkerdo.hu/ 
– Végezetül tud-e mondani valami érdekességet,
vagy különlegességet az erdővel kapcsolatban?
– Nagyon sokat, de az valószínűleg szétfeszíte-
né ennek az írásnak a keretét. Érdeklődésük
esetén érdemes beleásni magunkat legközelebb
az erdő múltjába, hogy jobban megértsük azt,
miként alakul jelenné. 

Domonkos István – Sztrapkó Norbert
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Semmelweis-nap
Valóban meggyilkolták az anyák megmentőjét? 

A magyar egészségügy napja egy 1992 óta, min-
den év július 1-jén megtartott ünnepnap Magyaror-
szágon. 1818-ban ezen a napon, Budán, a Tabánban
született Semmelweis Ignác magyar orvos, az „anyák
megmentője”, aki kiemelkedő szerepet játszott a
gyermekágyi láz leküzdésében, oka empirikus felfe-
dezésében.

Semmelweis Ignác 1844. május 21-én Bécsben
kapta meg orvosdoktori diplomáját, botanikai doktori
értekezésével. Még ebben az évben, szülészmesteri
oklevelét is átvehette, és egy évvel később sebész-
doktorrá avatták. Ezután rögtön tanársegédi állást
kapott Johann Klein professzor szülészeti klinikáján,
a bécsi közkórházban, az Allgemeine Krankenhaus-
ban.

Néhány hónappal később Breit orvos-tanár, aki-
nek helyére korábban felvették, visszatért, így Sem-
melweis elveszítette állását. Angol nyelvórákat vett,
és a Dublinba való távozás gondolata foglalkoztatta,
de visszahelyezték állásába, mivel Breit a Tübingeni
Egyetem szülészeti tanszékének élére került. 

1847-es itáliai (velencei) szakmai utazása után
fájdalommal értesült barátja, kollégája haláláról; Ja-
cob Kolletschka boncolás okozta vérmérgezésben
hunyt el. Eltöprengett ezen és még az év márciusá-
ban felismerte, hogy az a betegség, amely barátja
halálát okozta és az, amelyet gyermekágyi láz néven
ismertek, azonosak. Már Bécsben, majd a pesti Szent
Rókus Kórház szülészeti osztályának (nem tisztelet-
díjas) főorvosaként kimutatta az aszeptikus (fertőzést
megelőző) eljárások előnyeit a szülészetben és a se-
bészetben.

Semmelweis első megállapítása az volt, hogy a
klórvizes kézmosás megszünteti a kézen a boncolás
utáni hullaszagot. A későbbi összefüggésre ennek al-
kalmazása közben jött rá. Ekkoriban a kórokozó bak-
tériumokat még nem ismerték, ám ez nem akadá-
lyozta meg a klórt abban, hogy a kézre tapadt bak-
tériumokat is megölje. Szinte ismeretlen magyar
szülészként csak szélmalomharcot tudott folytatni a
kor tekintélyes, és különböző (ma már bizonyítottan
téves) elméleteket hirdető szülészeivel szemben. A
mikroorganizmusok felfedezése, Louis Pasteur mun-
kássága hozta meg az áttörést, ennek nyomán kez-
dett Lister is 1865-ben (Semmelweis halálának évé-
ben) a karbolsavas antiszepszissel foglalkozni.

A tisztaságra való törekvés általában jelen volt
– bizonyára tapasztalati alapon – a különböző tör-
ténelmi korok orvoslásában/sebészetében, de a kor-
ban messze nem olyan tudatosan és alaposan, ahogy
manapság. Kivétel talán az egyes államok középkor
végére eső gyakorlata a „Dreckapotheke”, amit Lut-
her is megemlít.

Rájött, hogy a gyermekágyi lázat az orvosok és
orvostanhallgatók okozták azzal, hogy boncolás után
átjártak az I. számú klinika szülészeti osztályára, és

ott fertőtlenítetlen kézzel vizsgálták a várandósokat.
A bábák nem végeztek boncolást, így a vérmérgezés
eme speciális fajtája harmadannyi esetben fordult elő
a szegényebbeket kiszolgáló II. számú klinikán, mint
az orvosokén. A klórmész-oldatos kézmosást Sem-
melweis antiszeptikumként ajánlotta kollégáinak. Fel-
fedezését még abban az évben közzétette. Májusban
kötelezte az orvosokat, az orvostanhallgatókat és az
ápolószemélyzetet a szülészeti osztályokra történő
belépés előtti klórmész-oldatos kézmosásra, majd
októberben kötelezővé tette az egyes betegek vizs-
gálata közötti klóros kézmosást is (ami könyékig, kö-
römkefével végrehajtott, negyedórás procedúra volt). 

Akkoriban ezek rendkívül népszerűtlen intézke-
dések voltak, a statisztikai bizonyítékokat pedig egy-
szerűen komolytalannak tartották. Így kezdődött
szélmalomharca az akkori hivatalos, tudományos vi-
lággal, amely a mikroszkóp alkalmazásával (amit ő
nem is használt) sem jutott erre az egyszerű, empiri-
kus következtetésre. 

Az 1848-as év tavaszán Semmelweis több tár-
sával együtt tagja lett a bécsi forradalmi Nemzeti
Gárdának, de eközben folyamatosan gyakorolta hi-
vatását is. Abban az évben a gyermekágyi lázban el-
haltak aránya az orvosok szülészeti osztályán még
kisebb lett, mint a bábákén. 1849. március 20-án
Semmelweis tanársegédi megbízatása lejárt, és nem
hosszabbították meg bécsi szerződését. Így 1850 ok-
tóberében hazatért és 1851-től tiszteletbeli osztály-
vezető főorvosként irányította a pesti Szent Rókus
Kórház szülészeti osztályát.

1855-ben a pesti egyetemen kinevezték az elmé-
leti- és gyakorlati szülészet tanárává. 1857-ben a Zü-
richi Egyetem meghívta tanárnak, de inkább itthon
maradt. Semmelweis hamarosan leköszönt a szülé-
szeti osztály vezetéséről, ahol hat év alatt egy szá-
zalék alá szorította módszerével a gyermekágyi láz
halandóságát.

Anélkül, hogy korában ismeretes lett volna a fer-
tőző betegségek kóroktana, és azok emlős fajok kö-
zött lehetséges átvitele, állatkísérleteket folytatott.
Kilenc házinyulat korszakalkotó módon a gyermek-
ágyi lázban elhunytaktól vett szövetkaparékkal meg-
fertőzött. Mind a kilenc állat a betegség jellemző tü-
neteivel elhullott. Ezzel megcáfolta a kór okainak ma
már nevetséges „tudományos magyarázatait” (miaz-
mák, meteorológiai, csillagászati körülmények stb.).
Semmelweis így úttörője volt a kísérleti kóroktan
megalapításának is.

Halála körüli kérdések
A hivatalos verzió szerint (gennyvérűség) szep-

szis végzett vele, de sokan úgy gondolják, hogy a
döblingi intézet megállapítása téves volt. Már koráb-
ban is a dementia luetica (lueszes elbutulás) jelei mu-
tatkoztak rajta. Szifilisz-fertőzésének hipotézisét

azonban 1965-ben – az akkor rendelkezésre álló esz-
közökkel – egy tudományos vizsgálat megcáfolni lát-
szott. Nyilván a halála centenáriumán sem hangzott
volna jól a vérbajos verzió, tekintve annak a köztu-
datban élő negatív felhangjait, pedig aki akkoriban
rendszeresen boncolt, a fertőzést aligha kerülhette
el. Ugyancsak gyakori volt a fertőzés a fogorvosok
körében, amíg a kórokozó természetére fény nem
derült, és a kórkép gyógyítása meg nem oldódott.

A 2000-ben megindult újabb orvostörténeti vizs-
gálódások teljes mértékben bizonyították Semmel-
weis betegségének okaként a paralysis progressivát,
vagyis a hűdéses elmezavart (a nagyagyi kéreg kró-
nikus lueses encephalitise), amit valószínűleg még fi-
atalkorában egy gyermekágyi lázban elhunyt vérbajos
asszony boncolásakor szerzett kézsérülése révén ka-
pott. Ennél a betegségnél az egyre súlyosabb elme-
zavar évtizedek alatt alakul ki. Semmelweis már halála
előtt 3–4 évvel nagyon furcsán viselkedett, hozzátar-
tozói többnyire igyekeztek távol tartani őt betegeitől.

A ma elfogadott diagnózist (paralysis progressi-
va) Benedek István fogalmazta meg Semmelweisről
szóló könyveiben és szakcikkeiben, ami miatt sokat
támadták. Az orvosok által lefolytatott legújabb or-
vostörténeti kutatások az ő megállapításának helyes-
ségét igazolták.

Semmelweis halálával kapcsolatban különös kö-
vetkeztetésre jutott Garamvölgyi László ismert bűn-
ügyi szakíró elméleti kriminalisztikai vizsgálódásaival.
Ezek szerint az anyák megmentőjét brutálisan
agyonverték a döblingi elmegyógyintézetben. A „cui
prodest?” (kinek áll érdekében?) kérdésre a válasz,
hogy szakmai tekintélyében megsértett ellensége
bőven lehetett és betegségéből adódó fékezhetetlen
őrjöngése ehhez csak kapóra jött. A Semmelweis ha-
lálának hátterében álló, valamilyen vele szembeni
szakmai összeesküvést azonban messzemenően cá-
folják az alapos, levéltári kutatásra és korabeli doku-
mentumokra épülő orvostörténeti vizsgálatok.

Dr. Czeizel Endre leírása szerint Semmelweis eny-
hén szólva „nehéz” ember volt, de nem volt elmebe-
teg. Elmegyógyintézetbe utalásáról feleségének pa-
naszait követően háromtagú konzílium döntött, akik
„lehetőséget láttak orvosi indokkal történő eltávolí-
tására”. A tragikus véget azonban bizonyosan nem
akarták, „nem számítottak a bécsi elmegyógyintézet
ápolóinak brutális magatartására, sőt gyilkos tetté-
re”. Az ápolók két alkalommal is nagyon súlyosan
bántalmazták (a boncolási lelet többszörös végtag-
törésről is szól), majd „megkötözve, orvosi ellátás
nélkül, a sebei okozta vérmérgezésben hagyták el-
pusztulni”.

Semmelweis felesége később megváltoztatta
nevét és morfinista lett; fia, Béla öngyilkosságot kö-
vetett el.

Mind gyakorlatával, mind írásaiban próbálta ter-
jeszteni nézeteit, de sajnos az orvostársadalom nem
vett róla tudomást. 

Az antiszeptikus eljárások jelentőségét és annak
bevezetését is csak Joseph Lister angol sebész meg-
győző munkája (1877) nyomán, lassanként fogadta
el az orvos szakma.

forrás: Wikipédia

Az arra érdemes egészségügyi dolgozók iránti tisztelet, áldozatos munkájuknak elismerése
minden időben fontos része kell, legyen a társadalmi tudatnak. Azonban a mögöttünk ha-
gyott elmúlt egy esztendőben az eddigieknél jóval nagyobb szerep és felelősség jutott nekik.

Semmelweis Ignác viszontagságos életútjának bemutatásával tisztelgünk most azon egészségügyi
dolgozók előtt, akik kitartó, fáradhatatlan munkával ellátták a betegeket a nehéz körülmények
ellenére is. 

- szerk.-
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Majális kvíz

Kedves szigethalmiak! A Déjá vu Szigethalmi majális játékunkon
a régi majálisok helyszínein állítottuk fel frissen készült házikó-
inkat április 30. és május 3. között. A játék során kirakott ér-

telmes magyar szó Szigethalom legújabb szórakoztatóparkjának, a
PLACC nevét rejtette, ami egyúttal a kód is volt, amellyel be tudtatok
lépni a Facebook eseményen található kvízre.

Nagy örömünkre szol-
gált, hogy ismét ennyien
részt vettetek ezen a játé-
kon is és ennyien tudtá-
tok kitölteni a valóban
nem könnyű kérdéssort!

Természetesen a jól
megérdemelt ajándékok
sem maradhattak el, belé-
pőjegyeket és ajándék-
csomagokat kaptak a lel-
kes kvíz kitöltők.

Az ajándékcsomago-
kat a Míves Ház Kft. biz-
tosította, támogatását ez-
úton is köszönjük!

Várunk benneteket a
következő játékunkon is!

Szűcsné Fintor Ilona
VSZK

Alapítvány 
a koronavírus árváiért

Immáron a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzul-
táció Főosztályról az alábbiakban olvasható felhívástól is megerősítve
jelezzük, hogy a Pest Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ cím-

birtokosa, az Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány a ko-
rábban kitűzött 250 ezer forintos adomány összegyűjtésében továbbra
is bizalommal kéri és várja a támogatók részvételét. 

Áder János köztársasági elnök úr és felesége, Herczegh Anita asszony
alapítványt hoztak létre a koronavírus járvány során árván és félárván
maradt gyermekek megsegítésére. Az alapítvány hosszú távon veszi szár-
nyai alá ezeket a gyermekeket, és kíséri figyelemmel sorsukat, hiszen célja
az, hogy ne csak egy-két évig segítsék a gyerekeket, hanem legalább ti-
zennyolc éves korukig figyelemmel kövessék életüket. Az anyagi támo-
gatás mellett pszichológiai segítséget is nyújtanak, továbbá a nevelésben,
oktatásban, ügyintézésben, munkakeresésben is egyaránt.

A köztársasági elnök úr által létrehozott Regőczi István Alapítvány
a Koronavírus Árváiért nyilvántartásba vétele megtörtént, képviselője
dr. Herczegh Anita Katalin, a köztársasági elnök felesége.

A nyilvántartásba vétellel az alapítvány megkezdi hivatalos működé-
sét, így már anyagi támogatást és további felajánlásokat is kész fogadni.

Az anyagi támogatás átutalásához szükséges banki adatok az
alábbiak: A kedvezményezett neve: Regőczi István Alapítvány a
Koronavírus Árváiért.
A kedvezményezett pénzforgalmi számlaszáma: 11705084-
21448492.
Az anyagi támogatások banki utalásakor a közleményben a tá-
mogató saját nevét, valamint az „alapítvány támogatása” meg-
jegyzést szükséges feltüntetni.
Az alapítvány adószáma: 19302599-1-14

Elérhetőség: 
Soli Deo Gloria Közösségi Ház, 2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12.
www.ckszkpestmegye.hu
Kapcsolat: Hétfő: 09.00-17.00-ig, Szerda: 09.00-17.00-ig, Péntek: 10.00-
18.00-ig.
E-mail: ckszkpestmegye@gmail.com
Szakmai vezető: Dr. Bóna Zoltán. Szakmai tanácsadó: Nagyné Dr. Csobolyó
Eszter. Szakmai koordinátor: Mikó F. László.
Telefon: +36 24/656-905. Mobil: +36 20/311-1877
A Kuratórium tagjai köszönik minden nagylelkű támogató felajánlását,
amellyel hozzá kívánnak járulni a koronavírus betegségben elhunytak
hozzátartozóinak megsegítéséhez
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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 telefonszámok

Háziorvosok: 06/24/403-654
Dr. Horváth Nikoletta mellék: 102
Dr. Csipán Zoltán mellék: 103
Dr. Molnár Julianna mellék: 103
Dr. Kővári Éva mellék: 104
Dr. Waldhausel Ágnes mellék: 104
Fogászat mellék: 105
Dr. Ammo Ahmad mellék: 106
Dr. Kővári Gábor mellék: 108
Dr. Lakner Dezső mellék: 108
Védőnők mellék: 111

Védőnők: 06/24/222-375
Fogászat: 06/24/222-385 (Dr. Balogh Béla, Dr. Kóczah Judit)

Háziorvosok mobiltelefonszámok:
Dr. Csipán Zoltán 06/70-450-4059
Dr. Molnár Julianna 06/70-451-5095
Dr. Kővári Éva 06/70-382-9223
Dr. Waldhausel Ágnes 06/70-433-7115; rendelési

időben: 06/20-551-7115
Dr. Ammo Ahmad 06/70-882-8599
Dr. Horváth Nikoletta 06/30-799-3683
Dr. Kővári Gábor gyermekorvos 06/30-9411-654
Dr. Lakner Dezső gyermekorvos 06/70-375-9630
Dr. Kóczah Judit fogorvos 06/70-382-9536
Dr. Balogh Béla fogorvos 06/70-382-6599

Orvosi ügyelet: 06/24/405-405
Mentők: 104
Gyártelepi Rendelőintézet: 06/24-524-120; 

06/24-524-165; 
06/24-524-166

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, csütör-
tök: 14-18. Telefon: 06/40-38-38-38

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBÁK BEJELENTÉSE: kozvilagitas@szigetha-
lom.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 számlabefizetés
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

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 31 éve! www.megoldasszerviz.hu

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

Fogadóórák
• Fáki László polgármester 2021. június 14. (hétfő)
14:00-18:00 óra között, előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezni a 24-403-656, 101 vagy 134 mellék, vagy
titkarsag@szigethalom.hu lehet. Helyszíne: Polgármes-
teri Hivatal

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

• Novákné Kiss Viktória (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 3. választókerület képviselője. Telefon:
06/20-344-7772. E-mail: novakne.kissviktoria@gmail.com

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

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

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

• Csurcsiáné Török Ilona (Összefogás Szigethalomért
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


