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In memoriam…

Tisztelt szigethalmi polgárok! Sem szeren-
csésnek, sem boldognak nem mondható az
év, amelyet hamarosan magunk mögött ha-

gyunk. Alig kezdődött meg, már híre jött egy jár-
ványnak, amely Kínában ütötte fel a fejét. Azt
gondoltuk, olyan messze van, hogy hozzánk nem
ér el. Majd márciusban már Magyarországon is
megjelent. Eleinte csak szórvány megbetegedé-
sekről, majd halálesetekről szóltak a hírek. 

A Kormány azonnal intézkedett, és gyor-
san zártunk. Bezártuk az iskolákat, óvodákat,
bölcsődéket. Zártunk mindent, amit lehetett,
és korlátoztuk az emberek szabad mozgását
is. Az első hullámban is voltak megbetegedé-
sek Szigethalmon is, sőt halálesetről is tudunk,
de a nyár elején úgy látszott, túl vagyunk rajta.
Minden visszatért a rendes kerékvágásba.
Megszűntek a korlátozások, újrakezdődtek a
bulik, és beindult a nyaralás időszaka. 

Aztán szeptemberben megjelentek a má-
sodik hullám jelei. Mivel tavasszal a gazdasági
visszaesés jelentős volt, s az emberek sem bír-
ták jól a bezártságot, ezért az újabb korláto-
zások bevezetését, ameddig lehetett, halogat-
ták. Ennek következménye, hogy a járvány ter-
jedése és a halálozás naponta csúcsokat
döntött. A fertőzöttek száma 300 000, az ak-
tív fertőzötteké 200 000 körüli számot ért el.
Az elhunytaké 7000 körül van már. Az ősz ele-
jén még kaptunk tájékoztatást a szigethalmi
esetekről, de a fertőzés ilyen méretű növeke-
dését követően ez már elmaradt, s egyre több-
ször szembesültünk közvetlen ismerősök érin-
tettségével, kórházi kálváriájával és a beteg-
ség utáni szövődménnyel. 

A városi intézményeket sem kerülte el a jár-
vány. Elsőként a polgármesteri hivatalban dol-
gozó kollégáink közül négyen kapták el a vírust.
Majd a Rákóczi utcai bölcsődét kellett bezár-
nunk, olyan magas volt a kollégák között a fer-
tőzés, aztán a Zöld óvodában is egy csoportot.

A járványnak azonban nemcsak egészség-
ügyi, hanem gazdasági hatásai voltak. A kor-
mány az eddig az önkormányzatoknak járó

gépjárműadó-részt, ami a mi esetünkben 56
millió forint, elvette, s ma már biztos, hogy
örökre. Ez súlyos érvágás volt az idei beruhá-
zásainkra. Így csak az iskolák előtti gyalogát-
kelők elkészítésébe, az Átjáró-köz építésébe,
és néhány kisebb utca burkolásába mertünk
belevágni. A hiányt a kiadások folyamatos
visszafogásával, a rendezvényi pénzek átcso-
portosításával próbáltuk meg kompenzálni.
Ma úgy látom, hogy ezeknek az intézkedések-
nek köszönhetően stabil anyagi háttérrel lé-
pünk át a következő évbe. 

Ebben a nehéz időszakban nem csak a jár-
vány okozta tragédiákkal kellett szembenéz-
nünk, elvesztettük városunk kulcsemberét, dr.
Schuller Gáborné alpolgármester asszonyt. Aki
személyesen ismerte, tudja, hogy neki is, mint
nem régen elhunyt férjének, Szigethalom az
otthona volt, és nagyon sokan tett a város fej-
lődésért, az itt élő emberekért. Mindannyiunk-
nak hiányozni fog!

Reméljük, jövőre sikerül megfékezni a jár-
ványt az oltásokkal.  Bízom benne, hogy május
elsején már meg tudjuk tartani az első na-
gyobb közösségi rendezvényünket. Előrelátha-
tólag addigra átadjuk az új bringaparkot, ame-
lyet saját erőből kiegészítünk egy gördeszka
pályával is.

A jövő nyár folyamán elindul a Piros Óvoda
felújítása, és a jövendőbeli iskolai terület köz-
művesítése. Ezekhez a beruházásokhoz rendel-
kezésre áll a fedezet pályázati, saját vagy hi-
telforrásból.

Ezen gondolatok mentén kívánok minden-
kinek boldog új évet. Kívánom, hogy minél ha-
marabb minden álljon vissza a rendes kerék-
vágásba. Ugyanakkor kérek mindenkit, hogy a
járványügyi szabályokat továbbra is tartsa be.
Már nem sok van hátra a védőoltások elindí-
tásához, addig is vigyázzunk magunkra, má-
sokra, hogy minél kevesebb áldozattal legyünk
túl ezen a nehéz időszakon.

Fáki László

Váratlanul ért bennünket a megdöbbentő-
hír Erzsike (Dr. Schuller Gáborné: 1953-
2020) elhunytáról. Néhány nappal előtte

még beszélgettünk, és dolgozott a Szigethalmi
Híradóban megjelenő cikkeken, majd egy pár
nap múlva a telefon túlsó oldalán már nem ő
szólt vissza. Régi barátság kötött hozzá és fér-
jéhez, Gáborhoz. Mindketten otthonuknak te-
kintették Szigethalmot, nem csak lakhelyüknek.
1992-ben költöztek ide, és 1994-től már részt
vettek a település közéletében. Előbb Gábor lett
önkormányzati képviselő és alpolgármester,
majd Erzsike is bekapcsolódott a közéletbe.
2002-ben a pénzügyi és vagyongazdálkodási bi-
zottság külsős tagja lett. Ez az időszak volt, ami-
kor férje alpolgármesterként elősegítette a vá-
rossá válás munkáját és a jövendőbeli Európai
Uniós pályázatok előkészítését, valamint a te-
lepülés útprogramját. A 2006-os választások
után Erzsike alpolgármester lett. Folytatta to-
vább azokat a projekteket, amelyeket férje ké-
szített elő. Az útprogram befejezése, a Narancs
Óvoda megépítése, a Bölcsőde és a Fogyatékkal
Élők Nappali Otthona, mind ebben az időben
készült el. A 2010-es választások után munkáját
a városért önkormányzati képviselőként foly-
tatta az ügyrendi és koordinációs bizottság tag-
jaként. Egyedül ő tartott ki az előző ciklusban
elindított projektjeink mellett, mint a városköz-
pont-építés és vízminőség-javító pályázat. Nem
rajta múlt, hogy ezek a beruházások nem jöttek
létre.

(folytatás a 8. oldalon)

Nehezített pályán

Boldog új évet kívánumk minden kedves olvasónak!
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Fogadóórák
• Fáki László polgármester 2021. január 18. (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: Polgármesteri Hivatal

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

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

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

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

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

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

• Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 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

Hulladék szállítás rendje

Tisztelt lakosok! Ezúton szeretnénk tájé-
koztatni Önöket, hogy az ”Aries” Nonpro-
fit Kft. Kommunális egysége 2021 január-

jában a szelektív hulladék begyűjtését az aláb-
biak szerint ütemezi.
Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet és HDPE)
és fém (üdítő és sörös doboz) elszállítása:

3. hét 2021. január 18 – 22.
5. hét február 1 – 5.

Szelektíven gyűjtött papírhulladék elszál-
lítása:

4. hét 2021. január 25 – 29.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Segítség a betegnek, segítség a
háziorvosnak

Bizonyára mindenki tapasztalta már valamilyen formában, hogy milyen nagy problémát
okoz ezekben a nehéz hónapokban az orvos – beteg kapcsolattartás. Erről senki nem
tehet, hiszen ez a kilenc hónapja megváltozott körülmények hozadéka.

Sokan telefonon próbálják elérni néha órákon át a rendelőt, a háziorvost.  Rendelési időn
kívül a háziorvosok beteget látogatnak, vagy rendelési időben éppen vizsgálnak. Emiatt nem ve-
szik fel a telefont. Többször előfordult, hogy sikertelen kapcsolatteremtés esetén, a közösségi
oldalakon keresik a megoldást. (Gyanítom ott is ugyanilyen eredménnyel.)

A megoldáshoz szeretnénk segítséget nyújtani azzal, hogy közzétesszük a háziorvosok e-mail
elérhetőségeit.

Kérünk mindenkit, hogy használják ki ezt a lehetőséget. Egyszerűbb a receptfelírás, az
időpont kérés, és felesleges bosszúságtól kímélhetjük meg magunkat. Szükség vagy kifejezett kérés
esetén az orvosok és asszisztensek mindenkit visszahívnak a további egyeztetések érdekében. 

Az elektronikus levélre minden esetben érkezik a visszajelzés: időpont besorolás, a recept
már felkerült a rendszerbe és kiváltható, stb.

Dr. Csípán Zoltán  gpdoctor@freemail.hu
Dr. Kővári Éva recept.kovari@gmail.com
Dr. Waldhausel Ágnes drwaldhausel@gmail.com
Dr. Ammo Ahmad drammoinfo@gmail.com
Dr. Molnár Julianna molnarjuliannadr@gmail.com
Dr. Kővári Gábor  receptgyerekrendelo@gmail.com
Dr. Lakner Dezső receptgyerekrendelo@gmail.com 

Bízunk benne, hogy a jövőben többen élnek ezzel a lehetőséggel, megkönnyítve mind az or-
vosok, mind a maguk életét.

Dr. Schuller Gáborné
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Sok kicsi, sokra megy
Avagy, lépésről lépésre a város lakóiért

Az elmúlt időszak látványos beruhá-
zásai után, (például: zebrák létesíté-
se az iskolák előtt) kevés hírt adtunk

apróbb, ugyanakkor az ott élők számára
igen jelentős projektek beindulásáról, illetve
elkészültéről. Vannak köztük olyan, a töb-
biek számára kevésbé látványos dolgok,
melyek a szűkebb környezet számára igen
nagy jelentőséggel bírnak, de olyanok is,
amelyek mindnyájunkat érintenek, mégis
természetesnek vesszük (elsuhanó autóink-
ból kinézve) meglétüket.

A teljesség igénye nélküli felsorolást,
pont egy olyan projekttel kezdeném, mely
lapzártáig nem készül még el, de reméljük
az újság megjelenése idején már használni
tudják az arra gyalogosan közlekedők.

Járda építése a Thököly úti zebrához a
Kisfaludy utca felől, mely elengedhetetlen
a gyalogátkelő biztonságos megközelítésé-
hez. A műszaki szempontból nem átlagos
kihívásokkal rendelkező kivitelezés meg-
kezdődött és remélhetőleg mielőbb birtok-
ba tudják venni az arra közlekedők.

Településünkön, számtalan helyen vé-
geztek gallyazási munkálatokat a közleke-
dés biztonságossá tétele, illetve fakivágást
vagyonbiztonsági okok miatt, például a Pe-
tőfi utca – Szabadkai utca sarkán.

Járda készült a Rákóczi utcában, a te-
mető melletti buszforduló és az óvoda közt.
Ez biztonságossá teszi a gyalogos közleke-
dést a busztól az óvodáig, de élve a temető
parkolója adta lehetőséggel, tehermentesí-
teni tudja az autóforgalomtól és az útpad-
kán megálló járművektől az utat a reggeli
és délutáni csúcsban, hiszen a szülők ké-
nyelmesen tudnak parkolni és pár méteres
sétával az óvodát megközelíteni.

Elkészült az Átjáró közburkolata, mely
nem a megszokott aszfaltozással történt,

mivel az utcácska mindkét végéről, a közepe
felé lejt, így a csapadékvíz megállt az utca
közepén, megnehezítve az ott lakók közle-
kedését és életét. Ezért, az útburkolat hason-
lóan készült, mint egy gépkocsi beálló. A
nyomvonal közepén nem szilárd burkolat, ha-
nem egy murvás szikkasztó réteget alakítot-
tak ki. Tekintettel arra, hogy az úton csak egy
autó fér el, az Átjáró köz már nem átjárható,
zsákutcaként üzemel, Mű út felőli bejárással.

Az elkészült szikkasztónak köszönhető-
en, a nagy mennyiségű csapadékvíz már
nem áll meg az adott területen és nem önti
el a kerteket, ahogy az megtörtént koráb-
ban a nagy esőzések alkalmával, megron-
gálva egy ott lévő házat is.

Számos utca kapott új burkolatot a Du-
na parton, például a V. XVII. XIX. XX. XXI.
XXII. utcák. Sok helyen megtörtént a csa-

padékvíz elvezetés árkokkal, vagy gyűrűs
szikkasztókkal. További területeken is meg-
oldottuk a szikkasztást, mint például a Rá-
kóczi és Thököly utca sarkán, a József Attila
utcában, a Család-és Gyermekjóléti Szolgá-
lat előtt, ahol ezen felül egy murvás parkoló
is készült. Aknás szikkasztórendszert alakí-

tottunk ki a Széchenyi utcában is. A Szabad-
ság utca és Szarvas utca találkozásánál, a
víz befolyásának megakadályozása érdeké-
ben, „K” szegély elhelyezésével és aszfal-
tozással került kialakításra a kereszteződés.

Megtörtént a Szabadkai utcai óvoda
belső útjának aszfaltozása. 

A Nyár utca és Táncsics Mihály utca la-
kói és az arra közlekedők tapasztalhatták,
hogy számos kereszteződés megújult, új
burkolatot és szegélykövet kapott, melyre
a legszebb példa e két utca közös keresz-
teződése.

A felsoroltakból kitűnik, hogy a szűkös
anyagi lehetőségek ellenére haladunk lé-
pésről lépésre, habár egyenként nem is oly
feltűnő léptékben, azért a mondás igaz
„sok kicsi sokra megy”.

Nagy Viktor
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„Segítsünk másokon! Mert a mások is mi vagyunk.”
Írta Martin Luther King, több mint hatvan évvel ezelőtt, a címben fog-

lalt szép gondolatot.
Nobilis Humán Szolgáltató Család-és Gyermekjóléti Szolgálatának

munkatársai klienseik nevében hálásan köszönik mindazoknak, akik bár-
milyen adománnyal, segítő munkával, hozzájárultak a Szigethalmon élő
és nehéz helyzetben lévők mindennapjaihoz, és ünnepének jobbá téte-
léhez.

„Egy ember soha nem magányos, ha érdekli egy másik ember sorsa.
Segíteni mindig lehet, mindig lehet egy kicsivel többet adni.” Szepes Mária

Köszönjük a SZÉP ABC minden vásárlójának és az ABC vezetőjének,
Regényi Tiborné Aranka néninek a 2020. esztendőben nyújtott egész éves
támogatását.

Külön köszönjük, hogy az ünnepek előtt a vásárlók két kosarat is
megtöltöttek tartós élelmiszerrel klienseink részére, valamint annak a
vásárlónak is külön köszönet és hála, aki 10 db 4000 Ft értékű csoma-
got, illetve annak a felajánlónak, aki 2 db 10 000 Ft értékű csomagot
ajánlott fel a nehéz helyzetben élő családok részére, melyet Aranka néni
keze munkájának köszönhetően csodálatos „köntösben” adhattunk át. 

Köszönet illeti Uri Máriát, aki vállalta, hogy két héten keresztül minden
nap 10 adag meleg étellel – menüvel – támogatja klienseinket, melynek ered-
ményeként 39 családból 72 fő örülhetett a ritkán asztalra kerülő főtt ételnek. 

A Karám vendéglőt, akik minden évben 20 kg szaloncukorral járulnak
hozzá a rászoruló családok ünnepének szebbé tételéhez. 

Tatár Tímeát, aki szintén minden évben két nagy láda almát adomá-
nyoz klienseink részére. 

A Tipegő bölcsődébe járó gyermekek szüleit, akik tartós élelmiszer
adományukkal nyújtottak segítséget klienseink ünnepekre való felkészü-
lésében.

Gera Tamást, aki 6 karton csokoládé Mikulással járult hozzá a gyere-
kek karácsonyához.

A Kohut és Fia Tűz és Munkavédelmi Kft-t akik szintén minden évben
tartós élelmiszercsoma-
got nyújtanak át szá-
munkra a nehéz hely-
zetben élők részére.

Mindenkit, aki a
járványhelyzet miatt
rendhagyóvá vált ÁR-
VÁCSKA KARÁCSO-
NyÁRA cipős dobozo-
kat juttatott el szolgá-
latunkhoz. 

A Budapest Resi-
dence-nek, akik külön
adománygyűjtést szer-
veztek, melynek ered-
ményeként több zsáknyi
használt játék és ruha-
nemű érkezett szolgála-
tunkhoz.
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Szintén hálásan köszönjük minden önkéntesnek, aki egészségét koc-
káztatva részt vett a Magyar Élelmiszerbank Egyesület adománygyűjtő
akciójában, melynek eredményeként a három nap során 1945 kg tartós
élelmiszert sikerült összegyűjteni, amelyből 140 családnak azon belül 538
főnek tudtuk szebbé varázsolni az ünnepét. Köszönjük azoknak is, akik
szintén jelentkeztek a gyűjtésre, de sajnálatos módon azon – rajtuk kí-
vülálló okok miatt – nem tudtak részt venni! És nem utolsó sorban hálá-
san köszönjük mindazoknak, akik adományukkal támogatták a nehéz
helyzetben élőket! 

Köszönet: Fáki Lászlónak, Kiss Viktóriának, Wéber Zoltánnak, Laufer
Anikónak, Török Ilonának, Marlin Erikának, Bartha Juliannának, Jakab
Juditnak, Gregor Johannának, Suhai Réfi Tímeának, Molnár Katalinnak,
Bognár Tündének, Bognár Sándornak, Zele Ágnesnek, Kecskés Erikának,
Sztrapkó Norbertnek, Sztrapkó Balázsnak, Ozimák Petrának, Lödör Lili
Annának, Karsádi Zitának, Pintér Irénnek, Kovács Katának, Mészárosné
Garai Melindának, Cseke Istvánnénak, Cseke Margitnak, Cseke Istvánnak,

Szekszárdi Istvánnak, Klapka Máriának, Bogya Károlynak, Szabó
Magdolnának, Király Józsefnek.

Köszönjük, hogy segíthettünk!

„Ételt az Élethez”

Beköszöntött a tél, elmúltak az ünnepek,
készülődtünk, sürögtünk, forogtunk, kicsit
kapkodtunk, hiszen olyan kevésnek tűnt

az az idő, míg a meleg otthonaikban, a finom
ünnepi ételekkel telített asztalt körülülve ünne-
pelhettük a Megváltó születését. 

Azonban vannak olyan embertársaink,
akiknek mindez nem adatott meg és az ünnep
is olyan volt számukra, mint minden másik ne-
hézségekkel, lemondással, vágyakozással, re-
ménykedéssel teli hétköznap. Ezen a hely zeten
is próbáltunk segíteni akkor mikor sok évvel ez-
előtt felhelyeztük szolgálatunk és a Széchenyi
István Általános Iskola kerítésére, az „Ételt az
Élethez” adománygyűjtő dobozainkat, melyek-
be élelmiszeradomány helyezhető. Kérjük szé-
pen, használják azokat, hogy kicsit elviselhe-
tőbbek lehessenek a nehéz helyzetben lévő
embertársaink számára az előttünk álló hideg
hónapok!

-fabula-
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In memoriam…
(folytatás az 1. oldalról)

A 2014-es választásokon ismét sikeresen
szerepelt, és újra alpolgármesterként dolgozha-
tott a városért. Rengeteg akkor indult projekt
kapcsolódik a nevéhez, ebből csak a Széchenyi
Iskola és az Egészségház felújítását emelném ki,
mint a két legnagyobb beruházást.

A 2019-es választáson ismét bizalmat sza-
vaztak neki a polgárok, és a megkezdett alpol-
gármesteri munkáját folytatta tovább. A jár-
vány ellenére is folyamatosan dolgozott, ha
kellett a hivatalban, de ha lehetett, akkor ott-
honról. Nem régen még díjat adott át a SUP-
versenyen, a Duna-parton. A 2010-es választá-
sok után a Szigethalmi Híradó hasábjain úgy
fogalmazott: „Hiszem, hogy a civil társadalom-
ban nagy erő van az emberek életének jobbá

tételéhez”. Jelmondata pedig maga a valóság
volt. Sok civil szervezet munkáját segítette fo-
lyamatosan. Vállalt munkát a Szigethalmi Pol-
gárőrségben, a Szigethalmi Vállalkozók Szerve-
zetében, a Nyugdíjasok Baráti Körében és a
Zöld Háló Egyesületben, az Összefogás Sziget-
halomért Egyesületben és a Szigethalom Város
Fejlesztésért Alapítvány kuratóriumában. Részt
vett a tököli repülőtér megnyitása elleni tilta-

kozások és minden évben az Aradi vértanúkra
emlékezések szervezésében. Vezette a helyi
szociálpolitikai kerekasztalt, és részt vett a he-
lyi értéktár kidolgozásában. Folyamatosan írt
cikkeket a Szigethalmi Híradóba. Leginkább a
környezetvédelem területén nyilvánult meg.
Hitt abban, hogy az emberek a jó szó és az
észérvek mentén változnak. Példaként készí-
tett interjúkat olyan emberekkel, akik önként
vállaltak valamit a közért: nemcsak mástól vár-
ták el a cselekvést, hanem maguk is élére álltak
a munkának. Ő is ilyen volt. Alpolgármester-
ként nem félt részt venni a fizikai munkában
sem. Ha kellett, palacsintát sütött, takarított,
virágot ültetett, kerítést festett. Erzsike, nagyon
hiányzol! Nyugodj békében! 

Fáki László polgármester

Nyugodj békében!

Milyen az élet, még november 19-én a dél-
utáni órákba felhívtam Erzsikét, hogy felkö-
szöntsem, a neve napján elmondjam egyik szép
versemet (meg is hatódott), annyit mondott,
hogy köszönöm, íme a vers: 
Ha virágot látok, te jutsz az eszembe.
Ha nevedet hallom, könny szökik szemembe.
Ha pihenni nézek, felőled álmodom, 
ha ébren vagyok, érted imádkozom.

Lukács Jánosné
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Rendhagyó Kultúra Napja

Kedves Szigethalmiak! Ebben az évben
rendhagyó módon kívánunk megemlé-
kezni a Magyar Kultúra Napjáról.

Kölcsey Ferenc 1823-ban Csekén ezen a napon
fejezte be „a magyar nép zivataros századaiból”
vett példákra épített költeményét, a Himnuszt.

Ezen évfordulóval kapcsolatos megemléke-
zések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyel-
met szenteljünk évezredes hagyományainknak,
gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének,
felmutathassuk és továbbadjuk a múltunkat idé-
ző tárgyi és szellemi értékeinket.

A Városi Szabadidőközpont az elmúlt évek
ünnepi pillanataival szeretne ezen a napon
megemlékezni. Kalmus Felícián csellóművészSzékhelyi József színművész

Tolcsvay Béla és Nemcsák Károly Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert

Széchenyi István Általános Iskola diákjai
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Boldog  új  évet  
kívánunk!

Feketén, fehéren…
2020. október 30-tól megtekinthető

a Városi Szabadidőközpontban a „Feke-
tén fehéren" elnevezésű fotókiállítás.

A járványhelyzet miatt sajnos sze-
mélyesen nem nézhetitek meg a képe-
ket, de a VSZK Facebook oldalán 2021.
január 4-től minden hétköznap megosz-
tásra kerül egy-egy a portfólióból.

Szent István Általános Iskola diákjai

Rendhagyó Kultúra Napja

Jövőre találkozunk!
A Városi Szabadidőközpont munkatársai



112021. 1. szám

Szigethalmi Híradó ÓVODA - KÖNyVTÁR

Könyvtári hírek 
Kedves olvasóink, látogatóink, tisztelt érdeklődők! 
A 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendelet alapján
könyvtárunk 2020. november 11-től 60 napig nem
lesz látogatható, azaz nem lehet belépni az épü-
letbe és nem lehet bent tartózkodni látogatóknak. 
2020. november 19-től szigorú szabályok be-
tartása mellett lehetőséget biztosítunk az ún.
„küszöbön kölcsönzésre” a fenntartó jóváha-
gyásával.
• A könyvtár első főbejáratánál leadhatják a vissza-

hozott könyveket.
• Amennyiben kölcsönözni szeretnének, kérjük,

hogy e-mailen vagy telefonon előre adják le
a kívánt listát, feltüntetve a szerzőt és a címet.
Távolról elérhető katalógusunkból tudnak válogat-
ni (http://hgvk.hu/ –>Katalóguskereső menüpont).
Kollégáink az összeállítást követően átvételi idő-
pontot egyeztetnek Önökkel.

• Nyomtatni előre elküldött e-mailből tudunk.
A nyomtatást a kérő megérkezésekor végezzük
el, mert korábbi tapasztalataink szerint sok eset-
ben az elkészült nyomtatásokért nem jöttek el és
nem vették át. Köszönjük megértésüket!

Kérjük a szájat és orrot eltakaró maszk hasz-
nálatát, valamint a kézfertőtlenítést és a vá-
rakozáskor való távolságtartást!
Ügyfélfogadási rendünk, érkezésüket csöngetéssel
jelezzék első főbejáratunknál! 
Kedd: 8 – 10 és 16 – 18, Szerda – Péntek: 8 – 11, 
Szombat: 9 – 12, Vasárnap, hétfő: Zárva. 
E-mail: szigethalmi.konyvtar@gmail.com. 
Tel.: 24/514-810, 70/459-1634, 70/459-1692

* * *
A közleményünkben foglaltak biztosan élnek 2021.
január 11-ig, az újabb rendelkezésektől függő lesz a
további működésünk. 
Kiegészítem a közleményt tájékoztatásul azzal,
hogy a könyvtár dolgozói két hetenkénti csoport-
váltásban dolgoznak bent az épületben.  Egyszerre
figyeljük a beérkező kívánságokat, tájékoztatunk te-
lefonon, e-mailben, Facebook - üzenetben és adunk
ki megrendeléseket, miközben változatlanul folynak
a háttérben a beszerzések, feldolgozások. Nehezíti
a működést a kötelező higiéniai megelőző feladatok
folyamatos ellátása is. Mindezek egymásra torlód-
hatnak, esetenként az épület túlsó feléből mennek
ki a kollégák. Egészségük érdekében – hogy szol-
gáltatni tudjunk – pluszréteget kell magukra ven-
niük, hiszen a nyitott ajtóban, hidegben egyeztetnek
önökkel. Ezért kérjük, várakozzanak türelemmel a
csengetés után!
Kollégáim nevében is köszönöm megértésüket
és kívánom, hogy a 2021. év egy boldogabb
időszakot hozzon el valamennyiünknek! 
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk  egymásra!

Üdvözlettel a könyvtár dolgozói nevében:
Luttenberger Katalin könyvtárigazgató

Tisztelt Szülők, Nagyszülők!
Kérjük, adójuk 1%-ával segítsék óvodánk alapítványát!

Az alapítványba befolyt összegből az óvodák játék és sport eszközeinek bővítését 
valósítjuk meg, megszépítve és gazdagítva az óvodás éveket.
Támogatásukat előre is köszönjük a közel 700 szigethalmi óvodás gyermek nevében.
A kedvezményezett neve:

A Szigethalmi Óvodásokért Alapítvány
Adószáma: 18687738-1-13

Köszönettel: Zoltay Árpádné
kuratóriumi elnök

Látogatás a remény óvodájába!

Hajléktalan óvodaként vonult be a
köztudatba a főváros Dankó utcai
óvodája, ahová negyven kisgyerek

jár. Sikerült ellátogatni hosszas szervezés
után hozzájuk rengeteg adománnyal, és
nagy boldogságunkra az utolsó pillanat-
ban engedélyt kaptunk arra is, hogy egy
bábelőadással is megörvendeztessük az
oda járó kis óvodásokat. Áldatlan állapo-
tok között laknak ezek a gyerekek, mo-
sókonyhában, pincében élnek. Sok kö-
zöttük az alultáplált, gyümölcsöt, zöld-
séget, főtt ételt az óvodában kapnak
csupán. Az ovi reggel 7-kor nyit, a gye-
rekeket először megfürdetik, azután tisz-
ta ruhába öltöztetik, majd enni kapnak,
mert nagy részük délutántól másnap
reggelig nem eszik semmit!

Nekünk, akiknek az élete olyan sze-
rencsésen alakult, hogy van otthonunk,
van mit ennünk, a gyerekeinknek meg-
adhatunk mindent, hálásnak kell len-
nünk, és ennek a kifejezésére a legjobb
mód, ha segítő kezet nyújtunk azoknak, akiknek mindez nem adatott meg.

Hálásan köszönöm mindenkinek a támogatást, és a jó szándékú figyelmet!
Sarokház cukrászda, Sztrapkó Norbert, Kiss Viktória, Suhai Réfi Timea, Tóth Judit és

családja, Tóth Bálintné, Várszegi Timea, Szabó Szilvia és családja, Fajta Orsolya, C&C Labo-
ratory Kft. Szigetszentmiklós, Négyszinvirág Óvoda dolgozói és az ide járó gyermekek szülei,
Tasnádi Tünde, Mihalik Erika és családja, József Attila utcai Tipegő Bölcsöde, Kővári Gábor
és családja, Szabó Viktorné Adrienn, Molnár Katalin, Éger Barbara, Dikovec Anna, Tógyer
Jánosné és lánya, Tiszavölgyi Gabi, László Vera, Csendes Ildi, Magyarné Zsuzsi, Domonkos
István. Szabó Magdi és sok-sok név nélküli támogató!

Csné, Török Ilona

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

Szigetszentmiklós, Tököli u. 33. – Bajcsy-Zsilinszky u. sarok   • Telefon: 06-24/441-725
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Polgármesteri Hivatal: 06/24-403-656; Ügyfélfogadási rend:
hétfő: 8-12 és 13-18, szerda: 8-12 és 13-16, péntek: 8-11.30

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

Egészségház telefonszámok

Háziorvosok: 06/24/403-654
Dr. Csipán Zoltán mellék: 603
Dr. Molnár Julianna mellék: 603
Dr. Kővári Éva mellék: 604
Dr. Waldhausel Ágnes mellék: 604
Dr. Ammo Ahmad mellék: 606
Dr. Kővári Gábor mellék: 608
Dr. Lakner Dezső mellék: 608
Dr. Horváth Nikoletta mellék: 609

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

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 összegbefizetése után! A cikkek leadása nem jelenti azok

feltétlen  megjelenését. A szerkesztô a cikkeket  rövidítheti, szerkesztheti úgy,
hogy azok tartalma ne változzon.)

Következő lapzárta: január 22. 
Megjelenés: 2021. február eleje.
Hirdetések megrendelése, befizetése: 

polgármesteri hivatal pénztára, Kossuth L. u. 10.

Köszönjük a polgárőrség egész éves munkáját


