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Az utcanevek is Trianon hírvivői

A z 1920. június 4-én született békediktá-
tum minden magyar családot, települést
érintett valamilyen módon. Amikor ha-

tárainkat átrajzolták, akkor még csak éppen ki-
alakulóban volt településünk elődje, Szilágyi-telep.
Nem is volt önálló település, hiszen akkor még
Tökölhöz tartozott. Az itt élők azonban fontos-
nak tartották, hogy megemlékezzenek valami-
lyen módon az országot ért méltánytalanságról.
Mivel kevesen voltak, ezért egy pénzügyi tekin-
tetben olcsó, ám ötletes megoldást választottak.
A településrész utcáit elcsatolt városokról
nevezték el nagy többségében. Így születtek meg
az alábbi utcanevek: Nagyváradi, Kolozsvári, Ara-

di, Fiumei, Kassai, Temesvári, Szabadkai utca.
Ezeket az utcaneveket még a szocializmus ide-
jében sem változtatták meg. Sőt annyira a min-
dennapjaink részeivé váltak, hogy ma már nagy-
on kevesen gondolnak arra, miszerint a békedik-
tátumnak ilyen emléke is van Szigethalmon.

A 90-dik évfordulón a Dísz téren a Szigeth-
almi KDNP szervezet kezdeményezésére, támo-
gatásával valósult meg a Trianoni emlékmű. Az
emlékmű kopjafáival szimbolizálja az elszakított
országrészeket. Alkotója Apró Sándor amatőr fa-
faragó művész volt, aki megkapta a Szigethalom
díszpolgára címet is.

Fáki László polgármester

Élő Facebook ismét!

Június 18-án, csütörtökön ismét élő beszá-
molót tart Fáki László polgármester a Face-
bookon a testületi ülésen elhangzottakról,

valamint egyéb, a várost érintő problémákról.
Kérdések felvetésére is lesz alkalom, melyekre
polgármester úr a lehetőségekhez mérten rea-
gálni is fog.
Időpontja: június 18. 18 óra
A közvetítés követhető a Facebook Szigethal-
miak Közössége nevű csoportjában.

Szigethalom Város Önkormányzat

A Nemzeti Összetartozás Emlékhelyén emlékmű készült. Az emlékművet a trianoni
békeszerződés századik évfordulójára, vagyis idén június 4-re állították. Az 1913-ban
kiadott helységnévtárában szereplő összes település nevét felvésték az akkori
helyesírás és névváltozat szerint.

„Vezesd őket, utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hű maradj,
Mert élen állsz, és messze látszol,
Sose feledd, példa vagy.”

Nagy László

Pedagógusnap alkalmából köszöntök minden pedagógust
Szigethalom Város Önkormányzata nevében.

Fáki László polgármester



Polgármesteri hatáskörben hozott döntésekről

Aképviselő testület tagjaival ismételten vi-
deó konferencián vitattuk meg a leg-
szükségesebb döntéseket, amelyeket

vészhelyzetben polgármesteri hatáskörben kel-
lett meghoznom.

Elsőként a Nobilis Humán Szolgáltató 2019.
évi beszámolójának elfogadását tárgyaltuk
meg. A beszámoló gyakorlatilag lezárt egy kor-
szakot az intézmény életében. A munka, amiről
szólt, a tavalyi évet érintette. Akkor még Hor-
váth Katalin volt az intézmény vezetője. A be-
számolót a képviselő-testület elfogadta.

A következő napirend is a Nobilis Humán
Szolgáltató Intézményhez kapcsolódott. Szak-
mai programjának, szervezeti és működési sza-
bályzatának, házirendjének és egyéb dokumen-
tumainak elfogadása történt meg. Az intéz-
ményvezető teljes egészében átdolgozta a
szabályzatokat, és beterjesztette elfogadásra a
képviselők elé.

A vírusveszély kezelésében nagyon nagy
szerepet vállaltak a Szigethalmi Polgárőr Egye-
sület tagjai. Ők önkéntes munkát végeztek. Se-
gítettek és segítenek a piac rendjének fenntar-
tásában, a vészhelyzetben hozott szabályok be-
tartatásában. Ezért javasoltam, hogy a
polgárőrséget további 600 000 Ft-tal támogassa
meg az önkormányzat az eddigi 1,8 millió forin-
ton felül. Ez biztosítja a többletköltségeiket, ami
a plusz munkával járt.

Ezek után elfogadásra került Szigethalom
Város Önkormányzata Képviselő-testületének
rendelete, amely a település tisztaságáról és a
hulladékgazdálkodás szabályairól szól. Két fontos
változás lett átvezetve a rendeleten. Az egyik,

hogy a hulladékgazdálkodásért felelős szerv az
Érd és Térsége regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás, amely közszolgáltató-
ként megbízta az Érd és Térsége Hulladékkeze-
lési Nonprofit Kft-t, aminek csak alvállalkozója
az eddigi szolgáltató Aries Kft. Mindezekre a hul-
ladékgazdálkodás központosítása és részben ál-
lami kézbe kerülése miatt volt szükség.

A másik fontos változás, hogy a zöldhulla-
dékot a szolgáltató innentől kezdve, csak az ál-
tala árusított, biológiailag lebomló zsákban haj-
landó átvenni. Ez azt jelenti, hogy a zöldhulla-
dékot, a havi szállítás idején is csak ilyen
zsákban viszi el, vagy ha nagyobb méretű gally-
ról, növényről van szó, akkor azt kötegelve. Igaz
ez az őszi zöldhulladék gyűjtésre is. Mivel Szi-
getszentmiklóson már megkezdték a háztól va-
ló gyűjtést havi egy alkalommal ilyen módon,
van remény arra, hogy jövőre Szigethalmon is
elindulhat ez a fajta háztól való gyűjtés. Miért
kell ezt bevezetni? Mert a komposztáló üzemek,
csak ilyen biológiailag lebomló zsákban hajlan-
dók átvenni a zöldhulladékot. Tudom, hogy ez
többletköltséget jelent, de környezetünk védel-
me érdekében fontos lépés. Ugyanakkor mindig
elmondjuk azt is, hogy a zöldhulladék komposz-
tálása a legegyszerűbb és a legolcsóbb módja
a zöldhulladéktól való megszabadulásnak.

Utolsóként beszéltünk területrész értékesí-
téséről, a Kakukkfű utca Penny Áruház felé eső
részén ott lévő vállalkozás részére. A terület
közvetlen szomszédságban van a vállalkozó te-
rületével, amit hozzácsatolnak a jelenlegi terü-
letükhöz.

Fáki László polgármester
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Fogadóórák
Elmaradnak a fogadóórák. 

A koronavírus járvány miatt júniusban
fogadóórák nem lesznek.

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

• dr. schuller gáborné (Összefogás Szi-
gethalomért Egyesület) 1. választókerü-
let képviselője. Telefon: 06/70-459-
1664. E-mail: dr.schuller.gaborne@
szigethalom.hu

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

• Novákné Kiss Viktória (Összefogás
Szigethalomért Egyesület) 3. választó-
kerület képviselője.  Telefon: 06/70-585-
6592. E-mail: novakne.kissviktoria@
gmail.com

• Blum zoltán (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 4. választókerület kép-
viselője. Telefon: +36/30-688-1384. 
E-mail: blum.zoltan@szigethalom.hu

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

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

• Csurcsiáné Török ilona (Összefogás
Szigethalomért Egyesület) 7. választóke-
rület képviselője. E-mail: torok.ica001@
gmail.com

• Nagy Viktor (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 8. választókerület kép-
viselője. 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

Tüdőszűrés szigEThAlmoN
A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet kihelyezett tüdőszűrést tart a városban

július 17-től július 30-ig
A szűrések időpontja:

kedd, csütörtök, péntek: de. 8-14 óra hétfő, szerda: du. 12-18 óra
A szűrések helye:

szigethalom, József Attila utca 47. (Szigethalmi Szent István Általános Iskola)
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves
kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, az oEP által
országosan elrendelt összeg. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik.
A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilat-
kozat szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek
az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.
Panasz nélkül is lehet beteg! A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbeteg-

ség időben történő felismerésére!
Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve, ha

van, az előző évi tüdőszűrő igazolást!
Polgármesteri Hivatal
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Megindult a HÉV-projekt

ABudapest Fejlesztési Központ tájékoztat-
ta önkormányzatunkat a HÉV-vonalak
átalakításának tervezésére kiírt pályá-

zatról. A legfontosabb fejlesztési elképzelés,
hogy a H6 és H7 vonalat összekötik, ezzel
együtt meghosszabbodik a Kálvin térig. A jelen-
legi járműveket lecserélik, és sűrűbben fognak
közlekedni. Fontos szempont a fejlesztésben a
menetidő csökkentése és az állomások korsze-
rűbbé tétele.

A fejlesztés már azzal számol, hogy meg-
szűnik a HÉV és Mű út szintbeli kereszteződése.

Mindenhol korszerű, akadálymentesített, 55
cm magas, szintbeli belépést lehetővé tevő
peronok létesülnek. A megállóhelyeket a helyi
adottságok és a vonal egységét ötvöző épí-
tészeti arculat alapján alakítják ki, peronfe-
déssel, egyedi utcabútorokkal és peronberen-
dezésekkel. Az utastájékoztatás színvonalát
elektronikus-audiovizuális tájékoztató eszkö-
zök javítják majd.

A peronok felújítása mellett Marlyn-telepi
állomás környezetében rendezett P+r parkoló-
kat és B+r kerékpártárolót létesítenek. A pro-
jektet a kormány a most induló 2021-2027 uniós
ciklusban tervezi megvalósítani. 

Polgármesteri Hivatal

Segélyalap a veszélyhelyzetre

Nehéz időket élünk. Az év elején csak tá-
volról figyeltük a koronavírus okozta ká-
rokat a világban, majd nemsokára már a

saját bőrünkön tapasztalhattuk hatásait. Márci-
us közepén a hazai óvintézkedések sora kezdő-
dött a kijárási korlátozás bevezetésével, intéz-
mények, később üzletek, üzemek bezárásával. 

Az intézkedések nyomán csökkentett mun-
kaidővel, kényszerszabadságok igénybevételé-
vel, munkahelyek megszűnésével kellett szem-
benéznünk. Sokan kerültek nehéz vagy lehetet-
len helyzetbe. A nehéz sorsok városunk lakóit
sem kerülték el.

Önkormányzatunk gyorsan reagált a meg-
változott körülményekre, és nyújtott segítséget
azoknak, akik a segélyvonalon jelezték igényü-
ket. Közel kilencven főnek oldottuk meg a be-
vásárlást, gyógyszerkiváltást és egyéb ügyek in-
tézését.

Ehhez a segítségnyújtáshoz csatlakozott –
lakossági javaslatra – a Szigethalom Város Fej-
lesztéséért Alapítvány is. Bankszámláján elkü-
lönítve 300 000 forintot, segélyalapot hozott
létre. Az Összefogás Szigethalomért Egyesület
200 000 forint azonnali átutalásával növelte az
alapot, képviselői pedig havonta további 50 000

forintot utalnak a számlára a veszélyhelyzet
fennállásának ideje alatt. A lakosságtól ed-
dig180 000 forint támogatás érkezett.

A segélyalapból olyan családoknak nyújtunk
természetbeni segítséget – a Nobilis Humán
Szolgáltató Család- és Gyermekjóléti Szolgála-
tának közreműködésével –, akik a koronavírus
okozta járvány miatt kerültek nehéz helyzetbe.
Tisztítószerek, fertőtlenítő szerek, tisztálkodó
szerek kerültek a számukra összeállított csoma-
gokba, eddig közel 80 000 forint összegben.

A segélyvonal továbbra is él, ahova ezután
is várjuk adományaikat az oTP-nél vezetett
11742252-25545670 számú számlára „segély-
alap” megjelöléssel. Ez azért is fontos, mert a
járvány ugyan alábbhagyott, de utóhatásai még
nagyon sokáig itt maradnak velünk. Elvesztett
munkahelyek, anyagi nehézségek sok család
életét keseríti meg még hosszú ideig.

Köszönjük mindenkinek önzetlen anyagi tá-
mogatását!

Szigethalom Város Fejlesztéséért 
Alapítvány



4 2020. 6. szám

Szigethalmi HíradóÖNKorMÁNyZAT

Nagy sikere van Macikának, a Négyszín-
virág Óvoda Narancs óvodája elé kihe-
lyezett kupakgyűjtőnek, amelyet az Ösz-

szefogás Szigethalomért Egyesület telepített
oda. Felállítása óta harmadik alkalommal ürí-
tettük ki a bendőjét. 

A maci pocakban lévő sok-sok kupakot má-
jus 18-án adtuk át a szigethalmi ikerpár, Zselyke
és Barni szüleinek. Az ikerpár nagyon ritka örök-
letes genetikai enzimbetegségben szenved,
mely agysorvadást okoz. A gyerekek szülei el-
mondták, hogy jelenlegi céljuk a fürdőszoba
akadálymentesítése, és egy ültetőgép beszer-
zése. 

A kupakok is a fenti cél elérését szolgálják
majd.

Macika, mint minden medve, nagyon torkos
és mindig éhes. Köszönjük szépen mindenkinek,
akik eddig gondoskodtak róla, hogy ne korog-

jon a medvepocak, és köszönjük azoknak is,
akik majd ezután etetik, hogy segítséget nyújt-
sanak a család álmainak megvalósításához!

Még egyszer köszönjük!
Fabula Krisztina

Köszönetnyilvánítás

szigethalmi híradó ingyenes önkormányzati havilap
Felelôs szerkesztô: Vásárhelyi Nagy Mária  •  Felelős kiadó: Szigethalom Város Önkormányzata

Tördelés: West-Graph Kft.  •   Nyomda: Ex-Kop Nyomdaipari Bt.
Cikkek és hirdetések leadása: szigethalmihirado@gmail.com (a hirdetési összeg befizetése után!)

(A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen  megjelenését. A szerkesztô a cikkeket  rövidítheti, szerkesztheti úgy, hogy azok tartalma ne változzon.)
Következő lapzárta: junius 22. megjelenés: július eleje.

Hirdetések megrendelése, befizetése: polgármesteri hivatal pénztára, Kossuth L. u. 10.
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Változás 
a szelektív gyűjtésben!

Csak speciális zsákban lehet zöldhulladékot lerakni
Az ”Aries” Nonprofit Kft. Kommunális egysége júniusban a sze-

lektív hulladék begyűjtését az alábbiak szerint ütemezi.
műanyag (Pet és HDPE) és fém (üdítő és sörös doboz) elszállítása:

23. hét, június 2-5.
25. hét, június 15-19.
27. hét, június 29-július 3.

Június 1. (hétfő) munkaszüneti nap, a hétfői napon esedé-
kes hulladék elszállítása május 30-án, szombaton történik.

Papírhulladék elszállítása:
24. hét, június 8-12.
28. hét, július 6-10.

zöldhulladék begyűjtése: június 26-án, pénteken 14-17 óra
között, a rákóczi u. 147. sz. alatt található Egyesített Népjóléti Intéz-
ménynél (egykori laktanya területén) kihelyezett konténerekben is-
mételten lehetőség nyílik a zöldhulladék díjmentes elhelyezé-
sére. Felhívjuk azonban figyelmüket, hogy a korábbiakkal ellentétben
ez csak az Aries Kft.-nél is megvásárolható, biológiailag lebom-
ló zöldhulladékos zsákban tehető meg.

A szolgáltatás igénybevételére csak szigethalmi lakosok jogosul-
tak, ezért lakcímkártyáját kérni fogják. 

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.

Szigethalmi  Polgármesteri Hivatal

Köszönet az ételért
2015-ben indult útjára az Ételt az élethez adománygyűjtő prog-

ram, melynek célja, hogy a helyi kisboltokban kihelyezett adomány-
gyűjtő dobozokba a vásárlók egy-egy tartós élelmiszert elhelyezve
támogathassák a településen élő nehéz helyzetben lévő családokat. 

Az összegyűjtött tartós élelmiszereket a Nobilis Humán Szol-
gáltató Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai osztották
és osztják szét a rászoruló családok között. 

Az évek során a kisboltok többségében „elveszett” az adomá-
nyozási kedv, de a regényi Tiborné Aranka néni által vezetett SZÉP
ABC vásárlói a mai napig példamutatóan gyűjtik klienseink részére
a tartós élelmiszert, havi szinten megtöltve a bejárathoz kihelyezett
kosarat. 

Hálásan köszönjük Aranka néninek a kitartást, hogy beszél a
vásárlóknak az adományozás lehetőségéről, és fontosságáról, és
nagyon köszönjük minden vásárlónak, aki bármennyi adományt is
helyezett el az Ételt az élethez program gyűjtőkosárba!

FB

MEGOLDÁS SZERVIZ és ALKATRÉSZBOLT
LAKÁSÁN: 

mosógép, bojler, hűtő, tűzhely, mosogatógép, stb., nagygépek javítása
ÜZLETÜNKBEN:  mikró, porszívó és más kisgépek javítása

ALKATRÉSZ CSERÉNÉL 1 ÉV GARANCIA!
JAVÍTÁS ESETÉN A KISZÁLLÁS INGYENES!

Dunaharaszti, Bezerédi u. 58 – Somogyvári u. sarok. 
elefon: 06-24/460-490

Budapest, Pesterzsébet XX., Mártírok útja 218. – Temesvár u. sarok. 
Telefon: 06-1-285-3488, 06-30-950-1717

Nyitva tartás: H – P: 8.00-17.00
Minőségi szolgáltatás, elérhető áron, már 30 éve!

www.megoldasszerviz.hu

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



AVágola család az 1800-as évek közepétől
követhetően a Fehér megyei Gyúró köz-
ségből származik. „Kisházas gazdaként”

földműveléssel, szőlő- és gyümölcstermeléssel
foglalkoztak. Vágola Sándor (1855-1938), a ház
építője, csizmadia mester volt Gyúrón. 

Az 1900-as évek elején a filoxéra járvány
következtében tönkrement szőlőt Gyúrón elad-
ták – és új helyet keresvén – a Csepel-szigeti
Szilágyi telepen (mai Szigethalmon) vásároltak
földterületet.

A ház 1916 és 1921 között épült, egy szo-
bából, konyhából és félig nyitott tornácból állt.
Ezzel egy időben indult a szőlőtelepítés és fo-
kozatosan a gyümölcsfák ültetése. A Vágola
család tagjai több generáción keresztül gon-
dozták, szépítették a telket és a házat. Mivel
a 2000-es évek elején a család úgy döntött,
megválik az ingatlantól, felmerült a gondolat,
hogy valamilyen formában megőrizzék azon

értékeket, amiket ezen időszak alatt össze-
gyűjtöttek. 

A család 2006-ban Szigethalom kezelésébe
ajánlotta a házat a gyűjtemény nagy részével
együtt. Ezzel lehetővé vált, hogy továbbra is
együtt maradhatnak a tárgyak, és őrzik a család
itt töltött idejét, munkálkodását. 

A gyűjtemény kialakulása 
2006 őszétől a szőlős és gyümölcsös kertet

folyamatos, kitartó munkával és sok-sok segít-
séggel varázsoltuk széppé, olyan tereket alakí-
tottunk ki – kerti tárlók, padok, asztalok létesí-
tésével és bokrok ültetésével –, amelyek alkal-
masak családi programok lebonyolítására is.
2007. januártól az önkormányzathoz tartozó
épületen felújítási munkálatok kezdődtek. A ter-
vek szerint a kiállítótereket úgy alakítottuk ki,
ahogy a Vágolák évtizedeken át itt éltek. A ház
és a benne lévő bútorok, tárgyak polgáriasult

életformát tükröznek, kiegészítve a család nép-
rajzi jellegű eszközeivel, valamint a városban la-
kók felajánlott tárgyaival. 

Bővül az épület
2010-ben építkezésbe fogtunk. olyan több

funkciós helyiséget alakítottunk ki, ahol a gaz-
dasági eszközökön, mesterszerszámokon kívül
a rendezvények alkalmával foglalkozásokat, be-
mutatókat is tudtunk tartani. Aztán az évek
alatt kinőttük ezt a helyiséget, nehezen tudtunk
már az eszközöknek, szerszámoknak is megfe-
lelő teret biztosítani. Ezen időszak alatt jelentős
számú óvodai csoport és osztály látogatott el
hozzánk, amelyeknek a tárlatok megtekintésén
kívül egyre nagyobb volt az igényük alkotó
foglalkozásokra. Ez a tény késztetett bennün-
ket arra, hogy egy olyan műhelyt alakítsunk ki,
ahol az eszközöknek, a szerszámoknak és az
alapanyagoknak is tudunk helyet biztosítani.
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A múlt megidézése: a Vágola ház
A Helytörténeti Gyűjtemény fennállásának 13. évfordulójára
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2017-ben aztán elkészült egy minden igényt ki-
elégítő kis műhely az alkotni vágyó gyerekek-
nek, felnőtteknek.

rendezvények, ünnepek
2007. május hónaptól áll nyitva a nagykö-

zönség előtt a Szigethalmi Helytörténeti Gyűjte-
mény. Az érdeklődők számára lehetőség nyílik
Szigethalom történetének megismerésére. Az ál-
landó kiállítások mellett időszaki kiállításokon is
megismerhető városunk múltja, valamint évente
több alkalommal van lehetőségük a helyi művé-
szeknek időszakos kiállítások keretében bemu-
tatkozni. Az éves programjaink kötődnek a nap-
tári év jeles ünnepeihez, a hagyományokhoz.

Családi rendezvények
Családi rendezvényeinket hétvégeken tart-

juk, ezeken a napokon várjuk a gyerekeket és a
szülőket, hogy együtt alkothassanak, játszanak
és közösen megidézzék népi hagyományainkat.
Minden alkalommal kézműves foglalkozások,
népi, ügyességi, logikai és versenyjátékok várják
a látogatókat.

Már sok éve hagyománnyá vált, hogy a csa-
ládi napokon közösen a látogatókkal valamilyen
hagyományos ételt, süteményt készítünk. Ké-
szítettünk már lapcsánkát, szilvás gombócot,
nudlit, perecet, sajtos tallért, kürtös kalácsot.

Kézműves foglalkozások
Az ünnepkörökhöz kapcsolódó délutánok

keretén belül olyan programokat alakítottunk
ki, amelyeken a régi hagyományokat elevenítet-
tük fel, és ebben az intézmények, óvodák és az
iskolák gyermekei is segítségünkre vannak.
Évente több alkalommal jönnek el hozzánk, és
mutatják be hagyományőrző műsorukat. 

Az év során péntekenként tartjuk a farsan-
gi, húsvéti, márton napi és az adventi kézműves
délutánokat, ahol megpróbálunk egy olyan lá-
tásmódot kialakítani, amelyen keresztül a részt-
vevők megismerhetik az anyagok sokféleségét,
fejlődik kézügyességük, kreativitásuk.

Összegzés, értékelés
Az eltelt 13 év során nagyon sok látogató

megfordult az intézményben. 

Az évek folyamán az időszakos kiállításokon
sok szigethalmi amatőr művész mutatkozott be.
Legsikeresebb kiállításaink közül néhány, a tel-
jesség igénye nélkül: katonatörténeti; sporttör-
téneti; Csepel Autógyár; Nők, asszonyok a ház-
tartásban; 100 éves az oktatás; Gyermekek já-
tékai; fotótörténeti; retró kiállítás.

A gyűjtemény együttműködése az intézmé-
nyekkel, más szervezetekkel igen jó, a rendez-
vények alkalmával több civil szervezet tagjai is
aktívan részt vesznek a programok lebonyolítá-
sában. 
Köszönetnyilvánítás

A tizenhárom év során nagyon sok támo-
gató, adakozó ember segítette a gyűjtemény
létrejöttét és működését. Megköszönjük mind-
azoknak, akik a kiállított tárgyakhoz adakoztak,
azoknak, akik az időszakos tárlatokhoz rendel-
kezésünkre bocsátották alkotásaikat, azoknak,
akik a rendezvények lebonyolításához adomá-
nyokat, támogatásokat adtak, végül, de nem
utolsó sorban azoknak, akik az épület bővítését
tették lehetővé.

Kleinezel Ilona
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A szigethalmi KDNP a vészhelyzet idején

Már sajnos két hónapja tart Magyaror-
szágon a vészhelyzet a CoVID-19 vi-
lágjárvány miatt. A korlátozó intézke-

dések bevezetése után felismertük, hogy segí-
tenünk kell. A veszélyeztetett korosztályra és a
krónikus betegekre gondolva, létrehoztunk egy
oldalt a Facebookon Szigethalom Koronavírus
Segítsünk Egymásnak néven. Szerencsére na-
gyon sok emberhez eljutott, és számos felaján-
lást is kaptunk a felmerülő problémák, feladatok
megoldására.

Szigethalom lakosainak védelme érdekében
március végén indítottunk egy újabb kezdemé-
nyezést a Minden itt lakónak egy maszkot cím-
mel. Tagjaink és a lakosság aktív közreműködé-
sével mosható maszkok tömkelege várta, hogy
ingyen, házhoz szállítva jussanak el a családok-
hoz. Az anyagokat adományba is kaptuk, de sa-
ját forrásból is vásároltuk.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazok
áldozatos munkáját, akik bármilyen formában
segítettek célunk megvalósításában: Bíró Ildikó,
Benke Jánosné, Kasza Norbert és neje, Kovács
Károlyné, Gál Lajosné, Fischer Ica, rendek Zsolt
és neje, Tamaskó Vince és további számtalan
névtelen felajánló.

Mivel a rendezvényeket általánosan betil-
tották, így mi is lemondtuk programjainkat.
Március 15-én az 1848 -49-es hősök emlékmű-
vénél elhelyeztük a megemlékezés koszorúit. A
továbbiakban alkalmazkodtunk a kialakult hely-
zethez, és másképp szerveztük az adott ünne-
peket, kiemelkedő eseményeket. Csatlakoztunk
a Töltsük meg az internetet versekkel kezdemé-
nyezéshez a költészet napja alkalmából, ötlet-
börzét indítottunk a közelgő ünnepekre, me-
lyekkel támogatni próbáltuk a meghitt otthoni
készülődést.

A békeszerződés 100. évfordulójára meg-
ható videó bejátszással készülünk, aminek zá-
rásaként június 4-én 16.32-kor Szigethalom
templomaiban egyszerre szólalnak meg a ha-
rangok. A gyásznapra készült anyag megtekint-
hető lesz a Szigethalmi KDNP oldalán. Amennyi-
ben bárki szeretne megemlékezni, az kérjük, he-
lyezze el koszorúit, virágait a Dísz téren felállított
kopjafánál.

Érezzük mindannyian, hogy most ismét
szükség van a magyar emberek áldozatvállalá-
sára, ahhoz, hogy talpra álljunk. Én hiszem, hogy
a magyar nép erős és együtt bármire képesek
vagyunk. 

Soraimat gróf Széchenyi István gondolatá-
val zárom: „Egynek minden nehéz, soknak sem-
mi sem lehetetlen”

Vigyázzunk egymásra!
Tóth József 

Szigethalmi KDNP elnöke
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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 sziget-
halmi lakost kérünk, kapcsolódjon be ebbe a
nemes versengésbe. A verseny célja a környe-
zetbarát, kulturált városkép kialakítása, az itt
élő emberek életminőségének javítása, ven-
dégváró kertvárosi városkép kialakítása, a
magyar 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 járda-

szegély zöld növényi vagy virágdíszítése,
esztétikai összhatása 

-  lakóterületek (utcák) kategóriánál a közte-
rület parkosítása, rendezett, ápolt, kulturált
összképe, a zöldterület együttes  hatása

-  intézmény, kereskedelmi és vendéglátó egy-
ség kategóriában az épületek körüli növényi
díszítés, virágosítás, környezetszépítő esz-
közök 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 segítsé-
günket!

A verseny elbírálása október elején várható.

Az ünnepélyes eredményhirdetés 2020. októ-
ber 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

A verseny folytatódik

Sok szeretettel köszöntök minden városszépítő lakost! 15 éve in-
dult el tevékenységünk a kertekre, portákra fókuszálva. Örömöm-
re szolgál, hogy még ennek a nehéz helyzetnek ellenére is egyre

látványosabb és egyre szebb településünk. Több portát, utcafrontot és
járdaszigetet láttam virágokkal beültetve. Mindez örömmel tölt el, mert
sok esztendő munkájának a gyümölcsét látom beérni. A nemes ver-

sengés idén is folytatódik, az egyesületi felhívás a híradóban olvasható.
Tisztelettel és szeretettel várjuk a jelentkezéseiket a megadott időre
és címre.

Szépítő munkájukhoz a továbbiakban is nagyon jó erőt, egész-
séget kívánok:

regényi Tiborné Aranka elnök
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Új intézményvezető-
helyettes az iskolában

Magyarné Huszár Ágnes, az intézmény
felső tagozatos új intézményvezető
helyettese 1997-től dolgozik iskolánk-

ban. Szaktanárként, osztályfőnökként, majd
munkaközösség-vezetőként végzett munkáját
igényesség, lelkiismeretesség jellemzi.

Szaktanárként mindent megtesz annak
érdekében, hogy a tanulók oktatását körülte-
kintően, változatos módszerekkel és infokom-
munikációs eszközök alkalmazásával végezze,
élményszerűbbé téve a tanítás-tanulás folya-
matát. Tehetséges diákjai körzeti, megyei szin-
tű versenyeken kiváló eredményeket értek el
a tanévek során. 

osztályfőnökként mindig nagy hangsúlyt
fektetett a közösséget erősítő programok, ki-
rándulások szervezésére, a diákok örömeinek
és bánatainak feltérképezésére. Diákjai tisztelik
és szeretik őt a megértő, mindig segíteni akaró,
sokoldalú személyisége miatt. 

Munkaközösség-vezetőként nagy alapos-
sággal koordinálta a pedagógusok oktató mun-
káját 13 éven keresztül. Fontos szerepe volt a
szakmai innovációk, pályázatok kidolgozásában
és megvalósításában. 

2006-ban az iskola pedagógusainak szava-
zata alapján Az év tanára díjban részesült,
2017-ben nyerte el Szigethalom Város Önkor-
mányzata jóvoltából a Szigethalom Város kivá-
ló pedagógusa díjat, 2018-ban kiemelkedő ne-
velő-oktató munkájának elismeréseként fenn-
tartói elismerő oklevélben részesült. 

Szakmai felkészültsége, embersége, segítő-
készsége miatt a diákok, a pedagógusok tiszte-
lik, szeretik, bizalommal fordulnak hozzá szak-
mai és egyéni kérdésekben egyaránt. 

Szigethalmi Széchenyi István 
Általános Iskola nevelőtestülete

Üzenet a széchenyis diákoknak

Csend van az épületben, nem szól a csen-
gő, üresek a tantermek, nincs zsibongás
az udvaron, elnémult az iskola. Az az is-

kola, amelyet a diákok és az ott dolgozók töl-
tenek meg élettel. Az az iskola, ahová belépve
mindig a portás néni fogad, az aulában beszél-
gető és várakozó diákok köszöntenek, az ügye-
letes pedagógusok intenek felém. Most senki
sem vár. Üresség, csend és szomorúság árad fel-
ém. Az aulában még a március 15-i dekoráció
díszeleg, a tantermek úgy várják vissza a tanu-
lókat, ahogyan azt egyik napról a másikra ott
hagyták. És nem csak a tantermek várják vissza
őket, hanem mi, pedagógusok is. 

Sok fáradságot igénylő feladat ma a tanítás
úgy, hogy mindenki megértse, hogy érdekes és
interaktív legyen, hogy mindannyian jól érezzük
magunkat, de a legfontosabb, hogy együtt va-
gyunk. Együtt olvassuk el a feladatot, megbe-
széljük a tennivalókat, kérdezünk és válaszo-
lunk, beszélgetünk, közös programokon ve-
szünk részt. Mindennap úgy köszönünk el
egymástól, hogy holnap találkozunk. Nekünk ez
hiányzik, még akkor is, ha olykor adódnak ne-
hézségek, rosszalkodások. Mert ekkor is közö-
sen keressük a megoldást, hogy utána ismét
együtt örüljünk. Mi így vagyunk boldogok, ha
ők ott vannak velünk. 

Tesszük a dolgunkat a mostani digitális ok-
tatás során is azért, hogy nekik a legjobb legyen.
Időt és energiát nem kímélve keressük a bemu-

tató videókat, a játékos feladványokat, a tanulást
segítő módszereket. Továbbra is szem előtt tart-
juk a tanulást befolyásoló tényezőket, türelme-
sebbek, elnézőbbek, magyarázóbbak vagyunk.
Kérjük, hogy tanuljatok folyamatosan, végezzé-
tek el naponta a kijelölt feladatokat, szükség ese-
tén kérjetek segítséget! Ezúton is köszönjük a
szülőknek a sok támogatást. Csakis így, közösen
együttműködve tudunk eredményes tanévet zár-
ni. Mi mindent megteszünk ennek érdekében,
mert nekünk most is fontos a gyermek.

Kedves széchenyis diákok! Az iskola, a tan-
termek, a csengő, a dolgozók, a pedagógusok,
mi mindannyian visszavárunk benneteket! re-
méljük, hamarosan találkozunk! Addig is vigyáz-
zatok magatokra, tartsátok be az utasításokat
és lehetőleg maradjatok otthon!

Zárszóként megosztom veletek azt a dal-
részletet, amely minden alkalommal eszembe
jut, amikor belépek az iskolába.

Üres az osztály, elrepült belőle
a dalos ajkú sok vidám diák.
Üres a padsor, nem ülnek már benne,
utánuk csak a csendesség kiált.

Amíg az osztályt nézem elmerengve,
az én szívem is mintha üres lenne.
,A sok-sok emlék vissza-visszavár,
üres az osztály, nincs lakója már.

Üdvözlettel az intézmény dolgozói nevében:
Wéber Adrienn intézményvezető

Ovifoci pálya a Kék óvodában

A z ovi-Sport Közhasznú Ala-
pítvány által meghirdetett és
az önkormányzat által sike-

resen pályázott „Nemzeti ovi-Sport
program” összefogásával nagy örö-
münkre megvalósult a Kék óvoda
udvarán a különböző csapatsportok
elsajátítását segítő sportpálya. 

Ez a műfüves, multifunkciós
sportpálya komplett oktatási mód-
szertannal és tárgyi eszközökkel kiegészülve se-
gíti majd a munkánkat. Mérete a legkisebbek
igényeihez igazodik. A palánkkal ellátott, háló-
val körbevett, fedett pálya újabb teret ad a min-
dennapos mozgáshoz.  A program keretein belül
óvodásaink nem csak a foci, hanem számos
egyéb labdajátékot, kosárlabda, kézilabda, te-
nisz, röplabda, tollaslabda stb. alapjait is elsajá-
títhatják.  A 6-szor 12 méteres sportpálya pálya
azon túl, hogy többféle sportág gyakorlására
biztosít felületet, alkalmas a tartós vagy részle-
ges mozgássérült gyerekek rehabilitációjára is.
A mozgás szeretetére való nevelést már óvo-
dáskorban el kell kezdeni, és amellett, hogy eb-

ben a korban sajátítják el az alapmozgásokat,
a mozgás serkenti a tanulási folyamatokat, nő
a gyermek koncentrálóképessége. Nagyon fon-
tos, hogy az óvodából kikerülve megtanuljanak
csapatban gondolkodni, illetve örülni mások si-
kerének, kudarcokat elviselni, mozgást igénylő,
testileg és szellemileg friss gyerekként kerülje-
nek az iskolába.

Nem csupán az utánpótlás-nevelést, a te-
hetségek időben történő felfedezését segíti elő,
de egyúttal a sport jellem- és közösségformáló
erejével is támogatja nevelőmunkánkat.

A szigethalmi önkormányzat 4 500 000 Ft ön-
résszel járult hozzá a program megvalósításához.

Csurcsiáné Török Ilona Kék óvoda
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Köszönet
„A gyökerek nem látszanak, de azok tartják a fát!” – tartja egy görög

közmondás.

ANégyszínvirág Óvoda vezetősége nevében az a legkevesebb, hogy
jelen helyzetben minden adandó alkalmat megragadjak arra, hogy
köszönetet mondjak óvodánk minden dolgozójának. Köszönet a

felelősségteljes, a járvány idején sokszor erőt próbáló munkájukért, ami-
kor egymást segítve teljesítették a rájuk háruló feladatokat.

Köszönöm a munkátokat, nagyon büszke vagyok rátok, és kívánok
nektek erőt, egészséget és sok-sok csillogó szemű gyereket!

Tasnádi Tünde óvodavezető  Négyszínvirág Óvoda

Pontosítás
A Szigethalmi Híradó 2020. májusi számának „Kincs, ami van” című

cikkében a maszkot készítők felsorolásánál az Édesanyák Klubja tagjai
között tévesen jelent meg Bíróné Takács Mária neve. 

Bíróné Takács Mária természeten tevékenyen részt vett a maszkok
elkészítésében, de nem az Édesanyák Klubjának tagjaként.

A tévedésért mindkét féltől elnézést kérünk.
Dr. Schuller Gáborné

A védekezés újabb szakasza
•   Valamennyi üzlet  látogatható, a szolgáltatások  szabadon igénybe

vehetők
•   Vidéken a vendéglátó helyeken a benti tartózkodás is megengedett
•   65 év felettiek csak 9 óra és dél között vásárolhatnak
•   A parkok, játszóterek, strandok, fürdők, szabadtéri múzeumok, ál-

latkertek látogathatók
•   Szigethalmon a kerti hulladék égetése május 1-től szeptember 30-ig

tilos
•   Figyelni kell a védőtávolság megtartására,az orr és száj 

eltakarására

A kihívásnak megfelelni…

Tavaly szeptember 1-én, mint minden év-
ben, a Szigethalmi Széchenyi István Ál-
talános Iskola is megnyitotta kapuját.

Örömmel köszöntöttük diákjainkat, kiemel-
ten az elsős tanulókat. Lelkes pedagógusok-
kal, tettre kész gyermekekkel izgatottan vár-
tuk a tanévet, tudva, hogy tartalmas idősz-
aknak nézünk elébe. Gazdag és változatos
tanórai és tanórán kívüli programokat szer-
veztünk, melyek közül kiemelnénk az örökös
ökoiskola programsorozatunkat, az őszi szak-
mai konferenciánkat, ünnepeink méltó meg-
rendezését, a kutyás interaktív bemutató
órákat, a Lázár Ervin Program keretein belül
megvalósuló eseményeket és még sokáig
folytathatnánk a sort. Számtalan egyéni és

közös sikerre lehetünk büszkék, melyeket
idén márciusig elértünk. 

És akkor……… 
Március 16-tól országosan a „Tantermen

kívüli digitális munkarend” lépett életbe. A pe-
dagógusoknak, gyerekeknek és szülőknek má-
sok lettek a mindennapjaik. Kollégáink olyan
megoldásokat alkalmaztak, melyek segítségé-
vel eredményesen tanulhattak otthon is diák-
jaink. Mások lettek az elvárások, meg kellett
tanulni egy kicsit lelassulni, meg kellett találni
az apró örömöket. Az iskola épülete üres lett,
azóta is hiányzik a megszokott zsivaj, nincs élet
az épületben.

Most, a tanév vége felé úgy érezzük, hogy
kis zökkenőkkel ugyan, de megfeleltünk a kihí-

vásnak. Ezúton köszönjük a szülőknek segítő
támogatásukat, hiszen a megváltozott körül-
ményekhez a tanulóknak, a szülőknek és a pe-
dagógusoknak is alkalmazkodniuk kellett. Min-
dent elkövettünk annak érdekében, hogy minél
gördülékenyebb legyen a digitális tanrendre va-
ló átállás mindannyiunk számára. 

Köszönet pedagógus kollégáinknak az el-
kötelezett, mindennapos helytállásukért és a
színvonalas nevelés-oktatás biztosításáért a
változó körülmények között is.

és a nagy tanulság: értékelni kell az
egészséget, a törődést, a figyelmet, amit
a velünk élőktől kapunk.

Szigethalmi Széchenyi István 
Általános Iskola vezetősége



12 2020. 6. szám

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

AMagyar Vöröskereszt és az orszá-
gos Vérellátó Szolgálat már hosszú
évek óta a Városi Szabadidőközpont-

ba is szervez véradást. Évente 1-2 alkalom-
mal jönnek az intézménybe, átlagosan 30 fő
véradó jelenik meg egy eseményen. A jár-
ványhelyzet előtti utolsó véradáson kima-
gasló volt a részvétel: 2019 augusztusában
60 fő jött el. A szervezők hasonló számok-
ban reménykedtek a május 15-re szervezett
alkalomkor is, mint kiderült, nem alaptalanul.
Összesen 76 fő jelent meg, akik közül heten
első véradók voltak. Sajnos voltak olyanok
is, akik a szigorú előírások miatt végül nem
tudtak vért adni (pl. akiknél a homlokhőmé-
rő 37,2-nél magasabb testhőmérsékletet
mutatott, nem is léphettek be a véradás te-
rületére), de a véradási szándékkal minden-
képpen elégedettek lehetünk.

A Vöröskereszt területi munkatársa ér-
deklődésünkre elmondta, hogy a járvány
ideje alatti magasabb részvétel valószínű-
leg köszönhető annak is, hogy az emberek
kicsit érzékenyebbé váltak, jobban odafi-

gyelnek egymásra és van is idejük eljönni.
Másrészről sokan azok közül, akiknek eddig
a munkahelyükre szervezett eseményeken
volt lehetőségük vért adni, most – azok hi-
ányában – megjelentek az olyan intézmé-
nyeknél, mint pl. a VSZK is. 

Bízunk benne, hogy a segítő szándék
kitart a jövőben is, hiszen véradókra folya-
matosan szükség van.

– vszk –

Véradás a VSZK-ban


