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Nehéz időket élünk
Avilág és azon belül Európa, hazánk és

településünk is óriási változáson esett
át, néhány hónap, néhány hét alatt. Az

eddig megszokott napjainkat teljesen átírta a
koronavírus megjelenése. Napról napra súlyo-
sabb intézkedéseket kellett meghoznia az ál-
lamnak, önkormányzatunknak és minden ma-
gyar állampolgárnak. Olyan helyzetet élünk át,
amire korábban nem volt példa. A veszélyhely-
zet és a láthatatlan ellenség mindannyiunkat
szorongással és félelemmel tölt el.

A vírus terjedése folyamatosan gyorsul. Az
óvintézkedések következtében Szigethalmon
is 10 személy került karanténba, és közülük
egy fő tesztje pozitív, akit kórházba is szállí-
tottak enyhe tünetekkel.

A kormány döntésével egyidejűleg bezár-
tuk a Szigethalmi óvodákat és bölcsődéket is.
Lemondtuk a rendezvényeinket, bezártuk az
intézményeinket, és csak a legszükségesebb
teendőinket végezzük el. 

(folytatás a 2. oldalon)

Bővebb információk: koronavirus.gov.hu

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

A koronavírus nagyon gyorsan terjed,
és tudjuk, hogy az idősekre a legveszélyesebb.

Ezért arra kérjük idősebb honfitársainkat, hogy maradjanak  
otthon, és mindent tegyenek meg annak érdekében,  

hogy ne kelljen kimenniük az utcára, és ne kelljen  
elhagyniuk a lakásukat.

Ellátásukról az önkormányzatok  
kötelesek gondoskodni, ezért szükség esetén  

forduljanak a helyi önkormányzathoz!

Ez a vírus mindannyiunk életére nagy  
hatással van, de ha betartjuk a fő szabályokat,  

elkerülhetjük a nagyobb bajt.

AZ IDŐS ÁLLAMPOLGÁROKHOZ
FELHÍVÁS
MARADJANAK OTTHON!

KORMÁNY INFORMÁCIÓ
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BŐVEBB információk: 
koronavirus.gov.hu

Helyi önkormányzat segélyszáma: 
06 70 339 8737
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(folytatás az 1. oldalról)
Ugyan az események járványügy, egész-

ségügy területéről indultak, de súlyos gazda-
sági problémákat okoztak, okoznak. A turiz-
mus, a vendéglátás, a kultúra, a rendezvény-
szervezés területén teljesen megállt az élet. Az
ezzel foglalkozók egyik napról a másikra be-
vétel nélkül maradtak. A nagyüzemek sorra
zárnak be, hogy ezzel is csökkentsék a vírus
terjedését. 

Mindezek miatt már kormányintézkedések
születtek a terhek és a válság enyhítésére. A
kormány illetékesei akár több százezres munka-
nélküliséggel is számolnak. A kisvállalkozások
nagyon hamar, tartalék híján csődbe mehetnek.

Ezek a folyamatok Szigethalmot is érinteni
fogják! Azzal kell számolnunk, hogy az óvoda,
bölcsőde bezárásával és az étkeztetés elmara-
dásával, több száz milliós veszteség érhet ben-
nünket is. Hiszen a dolgozókra szükség van,

nekik a fizetést ki kell fizetni, de a gyakorlat-
ban a finanszírozásunk a gyermekszámoktól
és az elkészített adagszámoktól függ. Bízunk
abban, hogy mi is kapunk segítséget az állam-
tól, de a rendezvények miatt, a bezárás miatt
megmaradó összegeket is a károk enyhítésére
fordítjuk. A megkezdett beruházások kivéte-
lével, mindent fel kell függesztenünk, hogy a
költségvetésünk egyensúlyban maradjon. 

De a gazdasági megfontolásoknál sokkal
fontosabb az emberélet és lakosaink egészsé-
ge. A kormány intézkedéseinek megfelelően az
idősek segítését elindítottuk. Rengetek fel-
ajánlást kaptunk magánemberektől, egyháztól
és vállalkozásoktól, akik szintén segítségüket
ajánlották a vészhelyzetben. Köszönjük min-
denki segítségét. 

Továbbra is segítsük egymást, és vigyáz-
zunk egymásra!

Fáki László polgármester

Nehéz időket élünk Újra élő Facebook!

Tisztelt lakosok! Tájékoztatjuk önöket,
hogy április 23-án, csütörtökön ismét
élő Facebook-beszámolót tart Fáki

László polgármester a testületi ülésen el-
hangzottakról, valamint egyéb, a várost érin-
tő problémákról. Kérdések feltevésére is lesz
alkalom, melyekre a lehetőségekhez mérten
reagálni is fog.

Időpontja: április 23. 18 óra. A közvetítés
követhető a Facebook Szigethalmiak Közös-
sége nevű csoportjában.

Szigethalom Város Önkormányzat

Elmaradnak a fogadóórák
A koronavírus járvány miatt áprilisban 

fogadóórák nem lesznek

• Fáki László polgármester Telefon: 24-403-
656, 101 vagy 134 mellék, vagy titkarsag@sziget-
halom.hu lehet.
• Dr. Schuller Gáborné (Összefogás Szigetha-
lomért 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
Telefon: +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 Szigethalo-
mért Egyesület) 6. választókerület képviselője
Telefon: +36/70-984-8827 
E-mail: suhai.refi.timea@szigethalom.hu
• Csurcsiáné Török Ilona (Összefogás Sziget-
halomért Egyesület) 7. választókerület képvi-
selője. 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
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Hulladékszállítás
Az ”Aries” Nonprofit Kft. Kommunális egysége áprilisában a sze-
lektív hulladék begyűjtését az alábbiak szerint ütemezi.
Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet és HDPE) és fém (üdítő és sörös
doboz) elszállítása:

15. hét, április 6-10.
17. hét, április 20-24.
19. hét, május 4-8.

április 10. (péntek) munkaszüneti nap, azonban a hulladék elszállí-
tásának rendjében nem lesz változás.
április 13. (hétfő) munkaszüneti nap, a hétfői napon esedékes hul-
ladék elszállítása április 11-én, szombaton történik.
Szelektíven gyűjtött papírhulladék elszállítása:

14. hét, március 30-április 3.
20. hét, május 11-15.

Zöldhulladék begyűjtése:
Ezúton tájékoztatjuk tisztelt lakótársainkat, hogy a koronavírus
járvány megelőzése és terjedésének minimalizálása érdekében ho-
zott intézkedések részeként április 24-én, a Rákóczi  F. u. 147.
szám alatt üzemelő Népjóléti Intézmény területén a zöld-
hulladék leadási lehetőséget felfüggesztjük. A zöldhulladék
leadási lehetőséget a járványhelyzet javulását követően biztosítja
az ”ARIES” NKft.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.

Polgármesteri Hivatal

Mindenki előtt ismert, hogy az idei évtől
a légi, kémiai szúnyoggyérítés lehetősé-
ge megszűnt. A szúnyoggyérítés alap-

vetően a katasztrófavédelem feladata, de plusz
lehetősége van az önkormányzatoknak is meg-
rendelni azt. Mint minden évben, idén is szerző-
dést kötöttek a környező   önkormányzatok (saját
költségvetésük terhére) földi, biológiai gyérítésre,
melyek időben, rendszeresen megtörténnek majd.

A központi irtás mellett saját magunk is so-
kat tehetünk a vérszívók ellen kertjeinkben, há-
zainkban.

A mind gyakoribbá váló települési szúnyog -
inváziók számos okra vezethetők vissza. Ezek
közül mesze a legjelentősebb az emberi ténye-
ző, melynek következtében úgy csökkent a szú-
nyogok természetes ellenségeinek száma, hogy
közben javultak a szúnyogok életfeltételei
(ereszcsatorna és tető karbantartások elhanya-
golása; klímaváltozás miatti zöldáras- és belvi-
zes időszakok számának és hosszának növeke-
dése; melegebb nyarak, enyhébb telek stb.).

Aki mikrokörnyezetét szeretné szúnyog-
mentessé változtatni – kis törődéssel, odafigye-
léssel – sok mindent tehet ennek érdekében. A
madárbarát kertprogram ajánlásai alapján néz-
zünk néhány lehetőséget:
• Mindenekelőtt fontos megértenünk, hogy az es-

ti és hajnali szürkület, illetve részben az éjszaka
nem csak a miénk, hanem a szúnyogoké és a

rájuk vadászó, tőlük függő élőlényeké is. Ne vár-
junk el tehát teljesen szúnyogmentes környeze-
tet – különösen ne a vízparti üdüléskor vagy
horgászat közben. A táplálékláncban betöltött
szerepük miatt a szúnyogok teljes kiirtása öko-
lógiai katasztrófához, fajok tömegeinek kipusz-
tulásához vagy vészes megfogyatkozásához ve-
zetne.

• Szúnyogos időszakban és környezetben –
amennyiben nem akarunk terített asztalként
szolgálni nekik – lehetőleg hosszú ujjú ruhá-
zatot és cipőt hordjunk, kerüljük a sötét, meleg
színű ruhák viselését (ezek különösen vonzzák
őket), inkább fehéret, hideg színűeket hord-
junk. Használjunk rovarriasztó szereket, melyek
egészségkárosítás nélkül védenek meg ben-
nünket. 

• Folyamatosan ellenőrizzük és tartsuk karban a
ház ereszcsatornáit, az utcai vízelvezető árkokat,
számoljuk fel az udvaron lévő pangóvíz-meg-
tartó helyeket (edények, üvegek, túlöntözött vi-
rágalátét stb.). A nem lebomló csomagolóanya-
gok mértéktelen használata és felelőtlen keze-
lése sajnos a szúnyog problémát is fokozza. A
kidobott gumiabroncsok, a műanyag palackok
és zacskók is ideális vízgyűjtők. Az ezeken a he-
lyeken összegyűlő – sokszor csak gyűszűnyi,
csészényi – vizekben százával fejlődnek a szú-
nyoglárvák.  A naponta-kétnaponta friss vízzel
feltöltött madáritatókban és -fürdőkben a

szúnyoglárvák nem tudnak kifejlődni, ezért eze-
ket nem kell száműznünk a környezetünkből! 

• A nyitott esővízgyűjtők tetejére borítsunk
szúnyoghálót, mely megakadályozza a lárvák
lerakását.

• Az emésztőaknák ideális életteret jelentenek
a szúnyoglárváknak, ezért itt sokat tehetünk
a létszámuk csökkentésére. Az emésztő lég-
terébe akasszunk 1-2 molyirtó kazettát (az
élelmiszerboltokban is kapható), ennek párol-
gó hatóanyaga 4-6 hónapon keresztül távol
tartja a megbújó vagy petézni érkező ro-
varokat, köztük a szúnyogokat. 

• Az ablakokra és ajtókra jó minőségű szúnyog-
hálót kell felszerelni, és ezeket folyamatosan
lehúzva kell tartani. 

• Aki nem szeretne füstölőt, párologtatót hasz-
nálni, az ágy és a gyerekágy fölé is szerelhet
szúnyoghálót. 

• Egyes növények (levendula, citromfű stb.) illó-
anyagai több-kevesebb természetes szúnyog-
riasztó hatással rendelkeznek, egy-egy ilyen
csokor kifüggesztése csökkenti a belső terek
szúnyogterhelését. 

Fenti lehetőségek is bizonyítják, hogy mi
magunk mennyi mindent tehetünk saját kom-
fortérzetünk megteremtéséért, hogy a jó idő
beköszöntése után ne legyünk szobafogságra
ítélve a kellemetlen vérszívók miatt.

Dr. Schuller Gáborné

Szúnyoggyérítés – saját környezetünkben
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Február 25-én tartotta rendes ülését Szi-
gethalom Város Önkormányzatának kép-
viselő-testülete, melyen 12 rendes és egy

sürgősségi napirendi pontot tárgyalt.
Elsőként Szigethalom Város Önkormány-

zatának 2020. évi költségvetését tárgyalta a
testület, melyet 12 igen szavazattal elfoga-
dott.

A második pontban egy új gyógyszertár
létesítésének hozzájárulásához beadott kérel-
met vett napirendjére a képviselő-testület.
Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-
testülete egyhangú szavazással úgy döntött,
hogy – mivel Szigethalmon jelenleg három
gyógyszertár működik (a Szigetszentmiklós-
Gyártelepi gyógyszertárat is beleértve) – a vá-
ros lakosságszámát figyelembe véve, felkéri
az államigazgatási egészségügyi szervet új
közforgalmú gyógyszertár létesítéséhez or-
szágos pályázat kiírására.

A következőkben a képviselők elfogadták
az EMESE Park üzemeltetői szerződés 2020.
évi módosítását. 

A negyedik napirendi pontban a testület
úgy döntött, hogy a Nobilis Humán Szolgálta-
tó Bölcsőde 2020. évi bölcsődei ellátás szüne-
teltetésének rendjét az alábbiak szerint jóvá-
hagyja: 

Zárási időpontok:
1. Bölcsődék napja (15/1998.Nm.rend.43.§

alapján) 2020.április 21.
2. Nevelés nélküli munkanap 2020. április 20.

3. Nyári zárás (Kötelező tisztasági festés és
karbantartói feladatok elvégzése.) 2020. jú-
lius 27 – 2020. augusztus 7.

4. Téli zárás 2020. december 23 – 2021. ja -
nuár 4.
Az ötödik pontban a testület egyhangú

szavazással úgy döntött, hogy a feladatköré-
be tartozó, szociális szolgáltatásokról szóló
17/2007. (X.31.) önkormányzati rendeletét mó-
dosító rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 

A következőkben a arról határozott, hogy
a 2020. évben, a 2020. évi költségvetés cél-
tartalékában biztosított keretösszegből pályá-
zatot ír ki a Szigethalmon működő civil szer-
vezetek és sportszervezetek támogatására.

A hetedik napirendi pontban elfogadta a
2019. évi III. előirányzat módosítását.

A következő pontban a testület a környe-
zetvédelemről szóló 14/2019. (IV.30.) önkor-
mányzati rendelet módosító rendelettervezet
szövegét fogadta el egyhangú szavazással.

Ezután a közterületi térfigyelő-rendszerről
szóló 28/2015.(X.27.) Kt. rendelet módosítását
szavazta meg.

A tizedik napirendi pont az utólagos köz-
mű csatlakozások rendjéről és a fizetendő
hozzájárulásról szóló 6/2020. (II.27.) önkor-
mányzati rendelettervezet szövegéről szólt,
melyet szintén 12 igen szavazattal fogadott el
a testület. 

A tizenegyedik pont a közvilágítás fejlesz-
tésének III. üteméről szólt. Itt is a képviselő-

testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Rá-
kóczi útnak a Temető és a Gárdonyi Géza utca
közötti szakaszán, valamint a Mű út végén, a
Csépi útig terjedő szakaszon a közvilágítás
fejlesztésével kapcsolatban az E-on Energia-
kereskedelmi Kft. ajánlatát elfogadja, valamint
a szükséges szerződésmódosítást jóváhagyja.

Az utolsó előtti napirendi pontban úgy ha-
tározott, hogy elfogadja a tulajdonában lévő,
4941 helyrajzi számú kivett közút megneve-
zésű földrészletből jelenleg megosztás alatt
álló 4911/1 hrsz-ú, 349 m2 területre érkezett
vételi ajánlatot és értékesíti az ingatlant. 

Az utolsó, sürgősségi napirendi pontban a
testület úgy döntött, hogy a 038/65, 038/37,
038/59, 038/72, 038/35, 038/34, 038/80 hrsz-ú
ingatlanokra kisajátítási eljárást kezdeményez
a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest
megyei településeken működő köznevelési in-
tézmények infrastrukturális fejlesztéséről szóló
1692/2019. (XII. 10.) kormányhatározat alapján,
a 16 tantermes iskola és tornaterem építésé-
nek céljából.

* * *
A következő bizottsági és képviselő-tes-

tületi ülések az alábbi időpontokban lesznek:
Humánpolitikai és Népjóléti Bizottsági ülés:
április 14.
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsági ülés: áp-
rilis 16.
Képviselő-testületi ülés: április 21.

Kisajátítások az iskolaépítés érdekében
Bővül a közvilágítási hálózat – Indul a civil- és sporttámogatási igényfelmérés

Köszönjük, hogy segíthetünk!

ANobilis Humán Szolgáltató Család-és
Gyermekjóléti Szolgálatának 2006 óta
van kapcsolata a Magyar Élelmiszerbank

Egyesülettel. 
Együttműködési szerződésünk célja az volt,

hogy segítsük a nehéz helyzetben élőket min-
dennapos problémáik enyhítésében. Fontosnak
tartottuk, hogy hozzánk fordulva ne csak szó-
beli segítséget tudjunk nyújtani, hanem kézzel-
fogható támogatást is adhassunk számukra.

2006 óta, az
élelmiszerbank-
nak köszönhe-
tően több tonna
élelmiszert szál-
lítottunk a tele-
pülésre, illetve
amíg társulás-
ban dolgoztunk,
addig a környe-
ző települések-
re is.

Az idei évben az alábbi köszönőlevelet kap-
tuk az egyesülettől, mely számunkra is kézzel-
foghatóvá tette, valamint szembesített minket
azzal, hogy konkrétan 2019-ben mennyi és mi-
lyen összegű élelmiszert kaptunk és juttattunk
el klienseink részére.
„Kedves Partnerünk!
Szeretnénk tájékoztatni, hogy 2019-ben az Élel-
miszerbank összesen 65495 kg élelmiszert
adott át számotokra 54,28 millió Ft értékben.
Nyilvántartásunk szerint ez 36186 Ft/fő értékű
támogatást jelentett az általatok ellátott sze-
mélyeknek 2019-ben.
Köszönjük együttműködéseteket!”

Kérjük önöket, ha tudomásuk van olyan la-
kosról, akinek nagy segítséget jelentene, ha he-
tente többször kaphatna élelmiszert, jelezzék
azt szolgálatunknak.

Köszönjük, hogy segíthettünk, és a mai na-
pig is segíthetünk!

Nobilis 
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A dunaharaszti székhelyű, acélipari termékek nagykereskedelmével foglalkozó, 

25 éves stabil múlttal rendelkező 

Kft.
munkatársat keres 

raktáros
pozícióba, három műszakos munkarendbe.

Feladatok: 
•  beérkező áruk mennyiségi és minőségi átvétele 
•  vevői megrendelések szállításra történő 

előkészítése
•  készlet-ellenőrzésben való részvétel
•  raktári rend fenntartása

az álláshoz tartozó elvárások:
•  megbízhatóság, pontosság
•  magabiztos, határozott fellépés
•  precizitás, talpraesettség
•  önálló, felelősségteljes munkavégzés

amit kínálunk:
•  versenyképes bérezés
•  cafetéria
•  stabil vállalati háttér hosszú távú 

munkalehetőséggel
•  nehézgépkezelői jogosítvány megszerzésének 

lehetősége

kezdők jelentkezését is várjuk, az állás betöltése
nem igényel szakmai tapasztalatot!

Munkavégzés helye: 
2330 Dunaharaszti, Mechwart András u. 1.

Jelentkezni az önéletrajz megküldésével e-mailben az 
r.szakacs@koenigfrankstahl.hu e-mailcímen lehet.

Az orvosi ügyeletről 

Abiztonságos, eredményes betegellátás
biztosítása érdekében szükséges együtt-

működésről tárgyalt a két település orvosi
ügyeleti ellátását biztosító cég vezetőjével
Fáki László Szigethalom és Hoffman Pál Tököl
polgármestere. 

A városvezetők a megbeszélésen a la-
kossági kifogásokat is jelezték az Inter-Am-
bulance Egészségügyi Szolgáltató Zrt. vezér-
igazgatójának, Molnár Györgynek.

A cég első embere megígérte az elfogad-
hatatlan bejelentésfogadási, intézkedési ese-
tek kivizsgálását, ugyanakkor jelezte a beteg-
ellátás egyre nehezebbé váló körülményeit.

A jövőre vonatkozó elképzelések vázolá-
sa során kiemelte a finanszírozás kérdését.

Elsősorban a minőségi szakemberek
munkában tartását érzi együttesen megol-
dandó feladatnak.

Ez az ellátási terület kiterjesztésével, ösz-
szefogásával, vagyis a NEAK finanszírozás
növelésével, illetve a települések támogatá-
sával érhető el.

A lakosságarányos támogatási igény föl-
vetése mellett, a szigethalmi és tököli polgá-
rőrök újraélesztési képzését vállalta.

Az óvodai beiratkozásról

Aköznevelési törvény értelmében min-
den gyermeknek meg kell kezdenie
az óvodába járást abban az évben,

amelynek augusztus 31. napjáig a harma-
dik életévét betölti.

Az óvodakötelezettség a nevelési év első
napján (szeptember 1-jén) kezdődik, és na-
ponta legalább négy órában óvodai foglalko-
záson kell részt venniük a gyerekeknek. 

Azok a gyerekek, akik augusztus 31-e
után töltik be 3. életévüket, nem minősülnek
óvodakötelezettnek. Ők igényelhetik az óvo-
dába járást, de számukra nem jelent kötele-
zettséget. 

Felmentés kérése:
Az óvodaköteles gyerekek szülei indokolt

esetben a gyermek legfeljebb 4 éves koráig
kérhetnek felmentést, amit legkésőbb május
25-ig a járási hivatalhoz formanyomtatvá-
nyon lehet benyújtani elektronikusan vagy
írásban postai úton, vagy személyesen az
alábbi címre:

PMKH Szigetszentmiklósi Járási Hivatala
2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos 

utca 1/A.

A felmentéshez szükséges formanyomtat-
vány az óvoda titkárságán kérhető. 

Az eredeti terv szerint a Szigethalom
Négyszínvirág Óvodába a 2020-2021-es neve-
lési évre a beiratkozást május 4-8. között ter-
veztük, azonban – tekintettel a vírushelyzetre
– az időpont várhatóan módosulni fog. 

A beiratkozás a Narancssárga Óvodában
lesz (2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145.)

Minden leendő óvodást itt kell beíratni,
bármelyik szigethalmi tagóvodába kerül!

Kérjük önöket, hogy a beíratásra hozzák
magukkal 
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 
• személyi azonosítóját és lakcímbejelentő

kártyáját,
• TAJ-kártyáját,
valamint az édesanyja személyi azonosítóját
és lakcímbejelentő kártyáját.

A későbbiekben több fórumon is tájé-
koztatjuk majd önöket a beiratkozás ide-
jéről.

Probléma vagy kérdés esetén keressék fel
az óvoda vezetőjét:

Tasnádi Tünde intézményvezető
06-24/ 400-112

ovoda.vezeto@vnet.hu
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FELHÍVÁS
Virágos, szép utcák, rendezett porták
Szebb Szigethalomért – városszépítő versenyre

A Zöld Háló Egyesület – másfél évtizedes hagyományait
folytatva – idén is meghirdeti szokásos évi városszépítő
versenyét.  Minden szépet, kulturált környezetet szerető
szigethalmi lakost kérünk, kapcsolódjon be ebbe a nemes
versengésbe. A verseny célja a környezetbarát, kulturált
városkép kialakítása, az itt élő emberek életminőségének
javítása, vendégváró kertvárosi városkép kialakítása, a ma-
gyar kertkultúra ápolása, kiterjesztése.

A versenybe benevezhetnek:
•  családi házak a porta előtti utcarésszel
•  lakóterületek (utcák, utcarészek /minimum három porta/)
•  intézmények, vendéglátó és kereskedelmi egységek

A verseny elbírálásánál a következő szempontok a mérva -
dóak:
-  családi ház kategóriában a ház előtti járdaszegély zöld

növényi vagy virágdíszítése, esztétikai összhatása 

-  lakóterületek (utcák) kategóriánál a közterület parkosí-
tása, rendezett, ápolt, kulturált összképe, a zöldterület
együttes  hatása

-  intézmény, kereskedelmi és vendéglátó egység kategó-
riában az épületek körüli növényi díszítés, virágosítás,
környezetszépítő eszközök minősége, összhangja

Jelentkezési határidő: 2020. június 30.
Beérkezési határidő: 2020. szeptember 15.

Pályázati fotókat kérjük a domonkos.istvan@pr.hu email-
címre vagy a jelentkezési ládákba eljuttatni. 

Szükség esetén kérje a fotózáshoz a segítségünket!

A verseny elbírálása október elején várható.

Az ünnepélyes eredményhirdetés 2020. október 24-én, 
szombaton, 14 órakor a Városi Szabadidő Központban

A jelentkezési lapok bedobhatók a Szép ABC-ben, a polgármesteri hivatalban elhelyezett ládákba.

Bővebb információ a 06 70 263 48 55 telefonszámon.
Zöld Háló vezetősége



Jelentkező neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Címe, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kategória (a megfelelő aláhúzandó)

-  Családi ház, utcafront
-  Lakóterületek, (utcák, utcarészek)
-  Intézmény, kereskedelmi és vendéglátó egység

Jelentkezési lap
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Könyvtári közlemény
Akoronavírus járvány terjedése okán 2020. március 11-én el-

rendelt veszélyhelyzet és az azt követő rendelkezések alap-
ján az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni önöket.

A könyvtár zárva lesz határozatlan ideig, és minden hagyo-
mányos és irodai szolgáltatás szünetel.
Kapcsolatba lépni velünk az alábbi elérhetőségeken tudnak hétköz-
napokon 9-15 óra között a rendkívüli időszakban: 06-70-459-1634
vagy 06-70-459-1692
Kérjük, olyan számról hívjanak, amit kiír a telefon. Magánszámot,
privát számot, titkosított számot nem fogunk tudni visszahívni.
E-mail:  szigethalmi.konyvtar@gmail.com
Facebook: Hegedűs Géza Városi Könyvtár
Könyvtárunk valamennyi rendezvénye március 14-től elmarad, és ké-
sőbbi időpontban fogjuk megtartani a veszélyhelyzet elmúltával.

Hosszabb kölcsönzési határidő
Kölcsönzéseiket meghosszabbítjuk, késedelmi díjat nem szá-
molunk fel. 
A jelenleg kint lévő könyvek kölcsönzési határideje a rendkívüli ál-
lapot vége és még két hét türelmi idő. Erre az időszakra nem szá-
molunk késedelmi díjat.
Március 16-ától számoljuk a rendkívüli állapotot (= az intézmény
zárva tart, és szünetelnek szolgáltatásai).
Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Kicsiknek szavalóversenyt, na-
gyobbaknak szépolvasó ver-
senyt rendezett a Hegedüs

Géza Városi Könyvtár. A magot
Miklós Istvánné és Miszori Sándor-
né vetette el 20 évvel ezelőtt, mely
szárba szökkent, és virágzik azóta
is rendületlenül. Hagyományosan,
de megújulva, hiszen folyamatosan
figyeljük az igényeket. így változott
az egykori Petőfi Szavalóverseny
témája is, és így lett az eredetileg
egynapos programból kettő.

Idén az óvodások és 1-2. osz-
tályos diákok Varró Dániel versei-
ből adtak számunkra ízelítőt, me-
lyet zsűritagjaink értékeltek. Mé-
száros László, a zsűri elnöke,
Schuller Gáborné alpolgármester
asszony, Jakab Judit, a Városi Sza-
badidőközpont munkatársa (aki
már többször felnőttként is példát
mutatva nevezett be hol a szava-
ló-, hol a szépolvasó versenyre),
valamint Kenesei-Holics Réka, aki
valaha versenyzőként ugyanígy
állt éveken át a zsűri előtt, mint
ahogy most őelőtte álltak a kicsik.
(Réka nemrég a Nemzeti VERSeny
különdíjasaként vehette át okle-
velét és aranyminősítésű emlék-
lapját.)Egy héttel később szépol-

vasó versenyre vártuk a nagyob-
bakat. 3-4. osztályos korcsoport-
ban Kertész Erzsi írásaiból, 5-6. és
7-8. osztályos korcsoportban Bö-
szörményi Gyula történeteiből
hallhattunk részleteket. A zsűrita-
gok, Mészáros László elnök, Fáki
László polgármester, Miszori Sán-
dorné nyugalmazott könyvtár-
igazgatónk és Siposné Mészáros
Krisztina könyvtáros kolléganőnk
a pontozás előtt örömmel adtak
hangot annak, hogy nagyon kelle-
mes élmény volt hallgatni a gye-
rekeket.

Külön köszönet Rudnerné Frick
Orsolyának, aki felnőtt indulóként
mutatta meg, hogy az olvasás nem
korfüggő, aki egyszer megszerette,
később is szeretni fogja a könyveket.

A helyezettekről hírt adtunk a
könyvtár Facebook-oldalán is, de
itt is közhírré tesszük:
A február 24-i városi szavaló-
verseny helyezettjei

Óvodás korcsoport:
1. Orgován Hanna
2. Danczy Brigitta és 

Danczy Fruzsina
3. Takács Emma
4. Helyes Hanga Sára
5. Serman Arabella

1-2. osztályos korcsoport:
1. Kurilla Kerecsen Sólyom
2. Nagy Botond György
3. Kajuha Jázmin Maja
A március 2-i városi szépolva-
só verseny helyezettjei

3-4. osztályos korcsoport:
1. Megyeri ádám
2. Mociar Noémi
3. Miklós Anna

5-6. osztályos korcsoport:
1. Lakatos Mária Terézia
2. Dalmadi Bíbor
3. Schuck Petra

7-8. osztályos korcsoport:
1. Gáspár Enikő
2. Kökény Alexandra
3. Szabó Ronaldó

Közzétettük fb-oldalunkon
a két esemény rövid videós
összefoglalóját is. Kérjük, láto-
gassanak el a Hegedüs Géza Városi
Könyvtár fb-oldalára!

A fenntartónak, Szigethalom
Város Önkormányzatának köszön-
hetően sok szép könyvet tudtunk

kiosztani. A szépolvasó verseny
napján a közönség is döntött egy
könyv és a hozzá tartozó emléklap
tulajdonosáról: Mociar Noéminak
ítélték ezt a díjat.

Köszönjük a Csengettyű Báb-
csoportnak a bábjátékot, mellyel
évek óta megörvendeztetik a kicsi-
ket; Kenesei-Holics Rékának a vers-
mondó verseny zenés "bemelegí-
tőjét"; két konferansziénk, Ónodiné
Pető Mária és Bartha Julianna mun-
káját! Fél éves ingyenes tagságra jo-
gosító kuponnal háláltuk meg a fel-
készítő pedagógusok és szülők se-
gítségét, inspirációjukat: kérjük, ne
feledjék el beváltani a kupont!

Elismeréssel adózunk nektek,
gyerekek, és köszönjük neked Orsi
néni, hogy vállaltátok a felkészü-
lést! így lehettünk valamennyien
nyertes hallgatói a jobbnál jobb
produkcióknak!

Szigligeti Zsuzsanna  és 
Luttenberger Katalin  

könyvtárosok

Szavaló- és szépolvasóverseny

Március 8-án, a kora délelőtti órákban a Négyszínvirág Óvoda Narancs
óvodája elé kihelyeztük az Összefogás Szigethalomért Egyesület ál-
tal készíttetett „Macikát”, mely kupakgyűjtőként funkcionál, segít-

séget nyújtva ezzel a településen élő ikerpárnak,
Barninak és Zsejkének. 

A gyűjtőhely létrehozásának gondolata már
tavaly megfogalmazódott bennem, látva Novák-
né Kiss Viktória képviselő asszony kupakgyűjtő
akcióinak sikerét, és annak a családnak az örö-
mét, amelynek leszállítottuk a „termést”. 

Az év elején kezdődött a tervezés. Kerestem
a helyeket, hogy hol és ki készít ilyet. Olyat sze-
rettem volna létrehozni, amely különbözik más
településeken lévőktől, magán viseli Szigethalom

jegyeit, és szívhez szólóan megmozdítja a lakosokat, arra ösztönözve őket,
hogy segítsenek a nehéz helyzetben élő családon.

így jött létre Hum Attila lakatos mester és a párom, Kok Gábor segítsé-
gével Macika terve, majd a tavasz beköszöntével, az egyesület támogatásával
a kész munka is, melynek elkészítése ugyan részletessége miatt több időt
vett igénybe, mint gondoltuk, de úgy véljük, megérte. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy már másnap reggel láttunk kupakokat
Macikában, és a szülők és a gyermekek az óvodába menet azóta is rendsze-
resen „etetik” a Szív-halom felirattal ellátott Macit.

Fabula Kriszta

Szív-halom

Kérjük, támogassa könyvtárunk fejlesztését adója 1%-ával.
Adószámunk: 16795028-1-13

Köszönünk minden támogatást a Hegedűs Géza 
Városi Könyvtár nevében! 
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Bús Ilona: Húsvéti tojás

Valamikor nagyon régen, egymás tőszom-
szédságában lakott egy nagyon szegény
és egy nagyon gazdag asszony. Húsvét

előtt a nagyon gazdag konyhájában sült a rétes,
kelt a fánk. A sok jó illat csak úgy áradt a szegény
udvarába; ott játszottak a a gyerekei. Egyszerre
csak a legidősebb, a hatéves Rozika így szólt:

– Édesanyám! Minálunk miért nem sül va-
lami a kemencében?

– Nincsen tojásom, amivel kalácsot vagy
fánkot süthetnék.

– Kérek én a szomszédban, van ott annyi
kacsa, liba, tyúk, hogy ellepik az udvart, tojnak
azok eleget. – mondta a kislány.

– Vigyázz, még rád uszítják a kutyát és
megharap! – intette az anyja, de Rozika nem

ijedt meg a harapós kutyától, és kiskosarával át-
ment a szomszédba. Alig lépett az udvarba,
már messziről rákiáltott a gazdag asszony:

– Mit akarsz itt?
Rozika illedelmesen köszönt, és így szólt: -

Csak pár tojást szeretnék kérni, hogy édes-
anyám kalácsot süthessen az ünnepre.

– To-já-ááá-st!? –húz-
ta a szót a gazdag – drá-
ga kukoricán, árpán nevel-
tem a tyúkjaimat, nem
osztogatom én a tojást
senkinek se, magamnak
kell mind! Menj a rétre,
kérj a madaraktól, azok
talán adnak! – szólt, és
becsapta a gyerek orra
előtt az ajtót.

Rozika egy percig
szótlanul állt, majd hirtelen
felvidulva a rétre futott. Vi-
rágillat, madárcsicsergés
fogadta a kislányt. A nap
melegen simogatta arcocs-
káját, színes pillangók röp-
pentek elé, a tavaszi szellő,
a futó felhő, valamennyien
mintha csak kérdezték vol-
na. Mit kívánsz, Rozika? A
kislány megérezte a szíves
fogadtatást, és lelkendezve
mondta.

– Kedves madárkák, ünnepre készülő-
dünk, sok testvérem van, de egy csepp kalá-
csot sem tud sütni édesanyám, mert egyetlen
tojásunk sincsen. Kértem a gazdag szomszéd-
asszonytól, de az nem adott, hozzátok jöttem
hát. Kérlek szépen benneteket, adjatok ne-
künk pár tojást! - Kosárkáját egy bokor alá
tette. – Holnap érte jövök, jó? – kérdezte ked-
vesen, és hazaszaladt.

A madarak összedugták a fejüket. – Csip-
csip-csip-csirip – csipogta egy pacsirta – hallot-
tátok, mit kért a kislány?

– Csip-csip-csip, hallottuk és adunk,
adunk… Egyszerre nagy sürgés-forgás keletke-
zett a réten, a madárkák szárnya libbent-lob-
bant, a kosárkára telepedtek és potty!... egy-egy
tojást ejtettek bele. A nap kacagott örömében,
amikor ezt látta, és fényes sugarával megfestett
egy kis tojást. Most már volt a kosárban egy
aranytojás is. Ekkor ért oda nyuszika.

– Mak-mak-mak, mi van itt?
– Nézz csak a kosárba, te kis csacska – fi-

gyelmeztette egy kék harangvirág. A nyuszi el-
ámult:

– Ó, de sok szép tojás! Fessük színesre őket!
Gyertek! – szólt a virágoknak, és már jött is a
sárga kankalin, a lila kökörcsin meg a tűzpiros
pipacs. Alkonyatkor a kis kosár sok-sok színes
tojással volt tele. Meglátta ezt a hold.

– No, most hadd fessek egyet én is ezüstre!
– és fényét egy kis tojásra festette.

Rozika reggel kiszaladt a rétre. Ó, milyen
boldogan nevetett, amikor a sok színes tojást
meglátta a kosárban, és mellette őrzőként egy
tapsifüles nyuszikát! Csodálkozva nézett rá:

– Talán te festetted?
– Mak-mak-mak, igen, de a tojásokat ők

adták – és a röpködő madarakra mutatott.
– Tudom, tudom! – nevetett Rozika, és kö-

szönetet mondott a madaraknak, a rét virágai-
nak és a napnak. Hazaszaladt a sok színes to-
jással, de mivel akadt köztük néhány fehér is,
édesanyja kalácsot sütött belőlük. Nagy lett a
kalács, és a sok gyerek úgy jóllakott vele, mint
a duda…

Azóta minden esztendőben tavasszal nagy
sürgés-forgás van a réten: a sok nyuszi festi a
tojásokat. Úgy, ahogy elmondtam ebben a me-
sében.

Miért húsvéti bárány?
A bárány a húsvét egyik legősibb jelképe, és
több szempont is magyarázatul szolgálhat arra,
miért kapcsolódik az ünnephez.
Ezek közül az egyik az, hogy a bárány a Bibliá-
ban többször is Jézus szimbólumaként jelenik
meg, hiszen a fiatal, egyéves bárányok áldozá-
sának hagyománya van a történetben, Jézus pe-
dig az emberiség  báránya, akit az Úr áldoz fel
a mi megmentésünkért.
Mivel húsvétkor Jézus feltámadását ünnepeljük,
értelemszerű, hogy az ünnep jelképe az ő szim-
bóluma lett. Boldog húsvéti ünnepeket kívánunk 

minden kedves olvasónak!

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 meg-
jelenését. A szerkesztô a cikkeket rövidítheti, szer-
kesztheti úgy, hogy azok tartalma ne változzon.)

Következő lapzárta: április 24. 
Megjelenés: május eleje.

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

Reich Károly rajza a „Kirándulás az Ábácá-hegyre” c. könyvből
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Szigethalmi Híradó ISKOLA -  GyEREKSAROK - KÖZÉRDEKű

Üres az osztály….
Kedves szülők! Március 16-tól országosan a tantermen kívüli di-

gitális munkarend lépett életbe. A Szigethalmi Széchenyi István
Általános Iskolában is megkezdődött a digitális oktatás. Pedagó-
gusaink olyan megoldásokat alkalmaznak, melyek segítségével ered-
ményesen tanulhatnak otthon is diákjaink.

Ezúton köszönjük a szülőknek segítő támogatásukat, hiszen a
megváltozott körülményekhez a tanulóknak, a szülőknek és a pe-
dagógusoknak is alkalmazkodniuk kell. Mindent elkövetünk annak
érdekében, hogy minél gördülékenyebb legyen a digitális tanrendre
való átállás a gyermekek és szülők számára.

Legyenek szívesek, kísérjék figyelemmel honlapunkat: 
www.szechenyi-iskola.hu

Kérjük, ne engedjék gyermekeiket az utcára, ne vigyék magukkal
bevásárolni, ne legyenek a gyerekek kisebb-nagyobb közösségek-
ben! Vigyázzunk rájuk, vigyázzunk egymásra!

Köszönjük eddigi együttműködésüket, megértésüket:
a Szigethalmi Széchenyi István általános Iskola 

nevelőtestülete és vezetősége

Kifestő
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Szigethalmi HíradóSPORT

Megkezdődött a pályáza-
ton elnyert sportpark
építése. A pályázaton a

lehetőséget tudta elnyerni az ön-
kormányzat, a megvalósításhoz
csak helyszínt biztosít, de a meg-
valósítást már az állam által
megbízott projektcég fogja vé-
gezni. Várhatóan május végére
lesz kész, ha a járvány miatt nem
kell hosszabb időre felfüggeszteni
a beruházást. A park értéke kb.
20 millió forint. A sportpark vár-
hatóan ilyen lesz.

Február 22-én rendeztük meg a 20. Halom
Kupát a Dunaharaszti Sportcsarnokban. A
rendezvény egyedülálló, mert itt párhuza-

mosan folynak az utánpótlás, haladó és para-ka-
ratés versenyszámok. Az eseményről beszélget-
tem Haas Zoltánnal, a Seizan Karate-Do Sport-
egyesület vezetőjével.

– Hogy született meg a verseny ötlete?
– A rendezvény kezdetben utánpótlás ver-

seny volt, tehát a fiatalabb vagy kevésbé rutinos
karatékáknak adott lehetőséget. Az eleinte szűk
körű versenyhez idővel baráti egyesületek is
csatlakoztak, és megjelent az igény arra, hogy
egy profibb rendezvényt szervezzünk, ahol már
a haladók is megmérettethetik magukat.

– És hogy kerültek a para-karatésok is a
képbe? Miért tartottad fontosnak a szerepelte-
tésüket?

– 2007-ben megszületett első gyermekünk,
aki Down-szindrómás. Korábban nem tudtunk
sokat erről, de gondoltuk, hogy a legtöbbet az-
zal tehetünk, ha (a fejlesztéseken túl) minden ko-
rábbi tevékenységünkbe bevonjuk, így termé-
szetes volt, hogy táborozik, és később edz is ve-
lünk. Eleinte épekkel együtt versenyzett, de
hamar látszott, hogy közöttük nem érhet el igazi
eredményt, így elindult egy olyan versenyen,
ahol találkozhatott más sérültekkel, és kiderült,

hogy abban a mezőnyben nagyon ügyes. Nagy
hatással volt ránk ez az élmény, és úgy gondol-
tuk, hogy ezt másnak is meg kell tapasztalnia.
Ahogy azok a versenyzők küzdenek, dolgoznak,
szurkolnak egymásnak, az példaértékű, és min-
denkinek látnia kell. A versenyünk remek lehe-
tőség, hogy ezek az emberek és harcuk, életük
a világ szeme elé kerüljön. És működött, ez a ne-
gyedik Halom Kupa, ahol megjelennek, és na-

gyon büszkék vagyunk ar-
ra, hogy ezzel hozzájárul-
hatunk életük teljesebbé
válásához. Arra külön
büszkék vagyunk, hogy
Magyarországon a Halom
Kupa volt az első olyan
verseny, ahol a para-kara-
tésok együtt versenyezhet-
tek ép társaikkal. Az idei év
pedig azért kiemelkedő,
mert február 22-én  – a
verseny napján – volt a
magyar parasport napja is.

– Mik a tapasztalatok,
milyenek a visszajelzések ezzel a formával kap-
csolatban?

– Azok az edzők, akik sérült gyermekekkel
is foglalkoznak (és szerencsére egyre többen
vannak), nagyon örülnek a lehetőségnek, de
olyanoktól is pozitív visszajelzés érkezett, akik
eddig semmilyen formában nem voltak érintet-
tek. Nagy hatással vannak ezek a versenyszá-
mok a szülőkre és a segítőinkre is.  

– Hányan vettek részt a versenyen?
– Évek óta legtöbben az utánpótlás kate-

góriákban versenyeznek, idén is 310 nevezés ér-
kezett, de a 120 fős haladó mezőny és a 60 pa-
ra-karatés induló is szép teljesítmény, főleg an-
nak tükrében, hogy az influenza idén is hatással
volt a résztvevők létszámára. Összesen két or-
szág közel 500 versenyzője vett részt a rendez-
vényen. Ezen felül 27 hivatalos minősítéssel ren-
delkező bíró és 30 segítő dolgozott a helyszí-

nen. A megnyitó ünnepélyességét emelte, hogy
elfogadta meghívásunkat Fáki László, Szigetha-
lom város polgármestere is, aki hosszú évek óta
kíséri figyelemmel és támogatja munkánkat.

– A saját tanítványaitok is elindultak?
– Igen, az utánpótlás és para-karatés ver-

senyzőink elindultak, a nagyobbak úgy döntöttek,
inkább segíteni szeretnének a szervezésben és a
helyszíni feladatokban. Nagyon büszkék vagyunk
arra, hogy olyanok is dolgoztak a versenyen, akik
már nem edzenek, mégis természetes volt, hogy
velünk töltik a napot. Ez jól tükrözi családias el-
vünket: mi azt szeretnénk, hogy a hozzánk járók
új közösségre találjanak, ahol elfogadják őket, és
jól érezhetik magukat. Visszatérve a versenyzőkre,
nagyon szépen helyt álltak, pedig ilyenkor a szer-
vezői munkák miatt más minőségben tudunk csak
mellettük lenni: 16 versenyzőnk összesen 5 arany,
5 ezüst és 20 bronzéremmel zárta a napot.

– Hogyan tudtátok megrendezni a versenyt,
milyen anyagi források álltak rendelkezésetekre?

– Nem volt könnyű, mert legfontosabb be-
vételi forrásunk a nevezési díjak voltak, melyek
ráadásul ezen a versenyen az átlagosnál alacso-
nyabbak (a para-karatésok pedig jelképes ösz-
szeget fizetnek csak), és a tervezettnél kevesebb
indulónk is volt a vírusos időszak miatt. Nem
tudom, meg tudtuk volna-e rendezni, ha nem
állnak mellénk olyan támogatók, akik a bírók ét-
keztetését és a versenyzők díjazását segítették.
Ez olyan felajánlás volt, amiért nem lehetünk
elég hálásak. 

* * *
A Seizan KSE gyerek edzései megtekinthe-

tőek hétfőn, szerdán és pénteken 17:15-17:30-
ig, a felnőtteket pedig 18:45-től 20:15-ig várjuk
a Szigethalmi Széchenyi István általános Iskolá-
ban. A karantén ideje alatt online edzésekkel
várjuk a mozogni vágyókat, ennek részleteit a
Facebookon találjátok meg. Bármilyen további
információ az alábbi számon kérhető: 06 20 433
7638 (Körmendy Zsófia)

Seizan KSE

Halom Kupa 2020

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
Tel.: 06-24/460-490

Budapest, Pesterzsébet XX. Mártírok útja 218 – Temes-
vár u. sarok. Tel.: 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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Szigethalmi Híradó

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 mellék; 
Védőnők tanácsadó: 601 mellék

Orvosok
Dr. Horváth Nikolett háziorvos: 609 mellék, 06/30-799-3682
Dr. Ammo Ahmed háziorvos: 606 mellék, 06/70-882-8599
Dr. Molnár Julianna háziorvos: 603 mellék, 06/70-451-5095
Dr. Csipán Zoltán háziorvos: 603 mellék, 06/70-450-4059
Dr. Waldhausel ágnes háziorvos 604 mellék, 06/70-433-7115,

06/20-551-7115 rendelési időben
Dr. Kővári Éva háziorvos: 604 mellék, 06/70-382-9223
Dr. Kóczah Judit fogorvos: 605 mellék, 06/70-382-9536
Dr. Balogh Béla fogorvos: 605 mellék, 06/70-382-6599
Dr. Lakner Dezső gyermekorvos: 608 mellék, 06/70-375-9630
Dr. Kővári Gábor gyermekorvos: 608 mellék, 06/70-375-9845

Posta: 06/24-538-470, nyitva tartás: H 8-19, K-Sz-Cs 8-18, P 8-17

Gyepmester – Herczig József: 06/20-964-3025

ELMŰ ügyfeleit Szigetszentmiklós-Gyártelepen, a volt Lordok-házában 
fogadja az alábbi napokon és időben: Kedd: 8-2, csütörtök: 14-18. 
Telefon: 06/40-38-38-38

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBÁK BEJELENTÉSE: 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 általános Iskola: 06/24-400-621
Hegedüs Géza Városi Könyvtár: 06/24-514-810
Nyitva tartás: K: 12-19, Sze.: 9-19, Cs: 12-19, P: 9-16, Szo.: 9-14
Városi Szabadidőközpont: 06/24-889-229, 06/70-379-6356
Gyermekjóléti és családsegítő ellátás: 06/70-430-3621
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény: 06/24-404-573

Nebuló Közétkeztetési Intézmény: 06/70-647-3546
Ügyintézés helye: 2315 Szigethalom, Móra F. u. 1. I. em. 2.
E-mail: nebulo@szigethalom.hu

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 Kampányoltás a Szigethalmi állatorvosi Rendelőben
Tájékoztatom a tisztelt tulajdonosokat, hogy 

április 18-án és 25-én, szombaton délelőtt 8.30-11 óra között
veszettség elleni kampányoltást tartok a Szigethalom-Gyártelepi Rendelőben.

A védőoltás díja ezeken az alkalmakon 4500 Ft, amely tartalmazza a féreghajtó árát is.
Az ebek egészségügyi kis könyvét hozzák magukkal. Új könyv kiállítása 500 Ft.

Csak microchippel megjelölt állatok olthatók be veszettség ellen. 
Microchip behelyezés ára 4000 Ft.

A kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel mindenki 
csak saját felelősségére hozza kutyáját, és tartsa be az aktuális előírásokat!

Lehetőségem szerint hívásra házhoz megyek.
Köszönettel:

dr. Guba Sándor +36 30 265 2515, +36 24 401 401 (rendelő) www.szigethalomallatorvos.hu 

Rendőrségi felhívás
A koronavírus kapcsán hiteles és naprakész információkat talál a hatósági intézkedé-
sekről, a megelőzéshez szükséges lépésekről, és a teendőkről a https://koronavirus.
gov.hu/ oldalon, valamint a következő telefonszámokon tájékozódhat: 06 80 277 455,
06 80 277 456.
Kérjük, hogy mindig hiteles és megbízható forrásból származó hírt posztoljon, illetve a
közösségi oldalakon figyeljen a megosztások valóságtartalmára. 
A rémhírterjesztésnek jogkövetkezményei vannak, melyre ezúton szeretnénk felhívni a
figyelmet - Büntető Törvénykönyv 337. §! 
A pánikkeltés nem megoldás a veszélyhelyzet kezelésében. Kérjük, minden esetben
tartsák be, és gyermekeikkel is tartassák be az összes meghozott és jövőben megho-
zandó, a társas érintkezéseket korlátozó intézkedést, valamint az előírásokat és aján-
lásokat! 
Nyomatékosan, többször hívják fel az otthon maradt, idős hozzátartozóik figyelmét
arra, hogy senkit ne engedjenek be az otthonukba! Naponta, többször hívják fel egyedül
élő, szépkorú rokonaikat, ezzel is növelve a biztonságérzetüket. 
A csalók a veszélyhelyzetre sincsenek tekintettel. 
Legyenek körültekintőek a telefonhívásokkal kapcsolatban is, és az egészséges bizal-
matlanság elvét követve, győződjenek meg minden esetben a kapott hívás valóság-
tartalmáról. A vírussal kapcsolatban vagy arra hivatkozással, terméket eladni kívánó,
vagy családtagot ért fertőzés miatt felmerülő anyagi hozzájárulásra irányuló telefonhí-
vásokat minden esetben szakítsák meg, és ellenőrizzék! 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztály


