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Kérem szépen NE így!
Megrázó észrevételek az 
élelmiszeradományozást kapcsán!

Január 25-én a képviselőkkel ismételten on-
line tartottunk megbeszélést, egyeztetést a
testületi hatáskörben meghozandó dönté-

sekkel kapcsolatban. 
Elsőként döntöttünk a Bölcsőde nyári zárva

tartásáról. 
A Nobilis Humán Szolgáltató Bölcsőde 2021.

évi nyári zárva tartási ideje:
Ügyeleti hét: 2021. július 19. és 23. között
Nyári zárás: 2021. július 26. és augusztus

6. között
Ügyeleti hét: 2021. augusztus 9. és 13. kö-

zött
Erről az aktuális időpontban személyesen

tájékoztatjuk az érdekelteket.
Második napirendként a Szigethalom Vá-

ros Önkormányzat háziorvosi és házi fogszak-
orvosi üzemeltetési szerződések, valamint az
egészségügyi szolgáltató által igénybe vett or-
vosi rendelő és kiegészítő helységek szóló
megállapodások felülvizsgálata volt. A törvé-
nyi változások miatt a paraxisok, már csak az
épület üzemeltetésért fizetnek. Ezért a szerző-
dések csak a rezsiköltségeket és takarítás tar-
talmazhatják. 

Következőben a települési támogatásokról
szóló önkormányzati rendelet módosítása tör-
tént meg. Az eddigi szabályozás szerint az ápo-

lási, gondozási célra adható támogatás havi ösz-
szege nem haladhatta meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét, tehát a havi
28.500Ft-ot. A törvényi módosítást követően az
erre a célra adható támogatás havi összege
nem haladhatja meg az ápolási díjnak a köz-
ponti költségvetésről szóló törvényben megha-
tározott havi alapösszegét, ami 2021. évben 41
335 forint.

Az szociális törvény alapján a 18. életévét
betöltött tartósan beteg hozzátartozójának
ápolását, gondozását végző személy részére
megállapított települési támogatás a társada-
lombiztosítási tárgyú jogszabályok alkalmazá-
sában ápolási díjnak minősül, ha az ellátás ön-
kormányzati rendeletben szabályozott havi
összege eléri az ápolási díj központi költségve-
tésről szóló törvényben meghatározott alap-
összegének a 80%-át, azaz a 33.068Ft-ot.

Fentiek alapján, méltányolva a tartósan be-
teg hozzátartozó és az ápolást végző helyzetét,
támogatás összege 28.500Ft-ról 34.000Ft-ra
emelkedett. Így az emelt összegű támogatás
már ápolási díjnak, az ápolási díj folyósításának
időtartama pedig szolgálati időnek minősül, ami
beszámítható például a nyugdíjba és egyéb, biz-
tosítási időkhöz kötött ellátásokba.

folytatás a 2. oldalon

Sajnálatos módon az utóbbi időben az iskolához
kihelyezett „ÉTELT AZ ÉLETHEZ „tartós élelmiszer-
gyűjtő dobozba az ott dolgozó munkatársak, – akik
figyelemmel kísérik a doboz higiénés állapotát, me-
lyért külön köszönet – rendszeresen régen lejárt élel-
miszereket találnak. 

Képen látható adomány, mely már 2015-ben le-
járt csak egy a sok közül, de találtak már két éve le-
járt pulykamedált is.

A hasonló esetek elkerülése miatt fontosnak
tartom leírni, hogy mit és hogyan adományozhatunk,
ha az adomány tárgya élelmiszer.

• Minden olyan tartós élelmiszeripari termék
adományozható, mely emberi fogyasztásra alkalmas,
melynek minőség-megőrzési, vagy fogyaszthatósági
ideje még nem járt le. 

• Minden olyan zöldség és gyümölcs, ami szin-
tén emberi fogyasztásra alkalmas, tehát nem rohadt,
erjedt, penészes, nincs benne kártevő stb.

• Fontos, hogy a gyűjtőládába, mivel annak
hűtése nem megoldott csak és kizárólag tartós
élelmiszer kerüljön! Pl.: tészta, cukor, konzervek,
esetlegesen zöldség, gyümölcs, pékáru, olaj, só,
liszt, cukor stb.

folytatás a 2. oldalon

Változott az építési szabályzat 
Testületi döntések

Februári élő 

tájékoztató:
2021. március 25-én (csütörtök) 18 óra

https://www.facebook.com/hello.szigethalom

Boldog Nőnapot  k ívánok 
minden kedves  sz ige thalmi  hölgynek!

Fáki  László
polgármester

„Az éle t  zené jé t  a  nők ad ják,
akik  őszintén, minden fe l té te l  nélkül
fogadják magukba a dolgokat,
hogy érzése iken át
szebbé alakí tsák át  azokat”

Richard Wagner
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folytatás az 1. oldalról
Negyedik napirendi pontban a Szigethalom

Város Település Szerkezeti Tervének és Helyi
Építési Szabályzatának módosítását hagytuk jó-
vá. A legfontosabb módosítások, amelyek az in-
gatlantulajdonosokat és fejlesztőket érintik.
Március elsejétől lakóövezetben új kétlakásos
házat vagy második lakást építeni csak 900 m2
feletti telken lesz majd lehetséges. Sajnos annyi-
ra felmentek az ingatlan árak, hogy a legkisebb
ingatlanokra is két lakásos házakat kezdtek el
építeni. Így alig marad zöldterület az ingatlanon

belül. A másik fontos dolog, hogy az újlakások
esetén, lakásonként legalább két parkolóhelyet
kell biztosítani a saját telken.

A települési központi területeken is korlá-
tozásra kerül az épületek száma és az azon be-
lüli egységek, lakóegységek száma. A részletek-
ről a polgármesteri hivatal vagyongazdálkodási
irodájában, Orosz Ágnesnél lehet érdeklődni.

Végezetül a Piros óvoda tetőterében meg-
üresedett szolgálati lakásra jelentkezett óvónő
részére döntöttünk a lakás kiadásáról.

Változott az építési szabályzat 
Testületi döntések folytatás az 1. oldalról

Kérjük, ne alázza meg az amúgy is nehéz
helyzetben élő embertársait azzal, hogy rom-
lott, kifogásolható, emberi fogyasztásra alkal-
matlan adományt helyez el gyűjtőládáinkba. 

Ezzel a cselekedettel nem csak a rászoruló
lelkivilágát sérti, hanem annak egészségét is sú-
lyosan veszélyezteti.

A gyűjtőláda nem szemetesként funkcionál!
Létrehozásakor az a cél vezérelt minket,

hogy Szigethalom lakosai közül azon rétegének
tudjunk segítséget nyújtani, akik kiszorulnak a
szociális ellátórendszerből, perifériára kerültek
és ezzel egyidejűleg nélkülözővé váltak. 

Adományozói szempontból is fontosnak
tartjuk, hiszen lehetőséget nyújtunk azok szá-
mára, akik szeretnének segíteni embertársaikon. 

Célunk továbbá az volt, ha megmarad ott-
hon egy kis kenyér, vagy tészta, vagy egy kon-
zerv feleslegessé válik, esetleg a házi készítésű
befőttjeinkből, lekvárjainkból sok van otthon, il-
letve olyan tartós élelmiszert vásároltunk, amit
aztán mégsem fogyasztunk el, vagy megmarad
a nyár folyamán egy kis zöldség, gyümölcs, ne
végezze a szemétben, hanem a dobozban elhe-
lyezve segítséget nyújtson a nélkülözőknek élel-
mezési gondjak enyhítésében.

Kérjük szépen, hogy gondolja át mindeze-
ket mielőtt romlott, fogyaszthatatlan élelmiszert
helyez el a dobozban, ne fossza meg magát az
adományozás okozta öröm lehetőségétől. 

Ne feledje! 
„Adj és kapni fogsz, sokkal többet,
mint valaha gondoltad volna.” (Anna Frank)

-fk-

Kérem szépen NE így!

Hulladékszállítási
időpontok
Tisztelt lakosok! Ezúton szeretnénk tájékoz-
tatni Önöket, hogy az „Aries” Nonprofit Kft.
Kommunális egysége 2021  márciusában a
szelektív hulladék begyűjtését az alábbiak
szerint ütemezi.
Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet és
HDPE) és fém (üdítő és sörös doboz) el-
szállítása:
9. hét március 1–5., 11. hét március 16–19.

13. hét március 29 – április 2.
2021. március 15. (hétfő) munkaszüneti nap,
a hétfőn esedékes területekről a hulladék el-
szállítása 2021. március 13-án, szombaton
történik.
2021. április 2-án a hulladék elszállításának
rendjében nem lesz változás.
Szelektíven gyűjtött papírhulladék el-
szállítása: 12. hét március 22 – 26.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Fogadóórák
• Fáki László polgármester 2021. március 22. (hét-

fő) 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 Szigethalo-
mért Egyesület) 3. választókerü let 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
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2021. évi ADÓNAPTÁR 
Dátum Az adófizetés és bevallás jogcíme 

jan. 15. 

• az építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális 
adója kötelezettségében bekövetkezett változások bejelentése 
• 2020. év közben kezdő KATA adóalanyok II. félévi helyi 
iparűzési adójának befizetési határideje 

febr. 15. • KATA adózási forma választásának bejelentése 

márc.16. 

• az építményadó, magánszemélyek kommunális adója, 
telekadó I. félévi részletének megfizetése 
• iparűzési adóban az I. félévi adóelőleg megfizetése, KATA 
első részletének megfizetése 

márc. 31. • a 2020. évi talajterhelési díj bevallásának benyújtása és 
megfizetése 

máj. 31. • a 2020. évi helyi iparűzési adó bevallása és megfizetése 

szept. 15. 

• az építményadó, magánszemélyek kommunális adója, 
telekadó II. félévi részletének megfizetése 
• iparűzési adóban adóelőleg megfizetése, KATA második 
részletének megfizetése 

dec. 20. • iparűzési adó: adóelőleg kiegészítése a várható éves 
fizetendő adó összegére 

•  idegenforgalmi adóbefizetése a beszedést követő hó 15. napjáig 
•  pálinkafőzéscéljára kialakított desztillálóberendezés bejelentése a 
   tulajdonszerzést követő 15 napon belül 
• adókötelezettséggel kapcsolatos változások bejelentése (adótárgy 
megszerzése, elidegenítése, vagyoni értékű jog megszerzése, vállalkozás 
indítása, megszüntetése, személyi adatokban történt változás 
(névváltozás, lakcímváltozás), és minden olyan körülmény, amely az 
adózásra kihat) a változás időpontjától számított 15 napon belül 

 

Jogviszony időtartama: határozatlan
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
Illetmény és juttatások:

- Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény rendelkezései az irányadók.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Szigethalom közintézményei területén, helyi-

ségeiben előforduló napi, heti és havi szintű ja-
vítási és karbantartási, üzemeltetési munkák
elvégzése. Az udvar és az épület környezeté-
vel, gondozásával kapcsolatos feladatok ellá-
tása. Egyéb észlelt és jelzett hibák javítása.
Szállításban való részvétel a munkaterületek
között.

Pályázati feltételek:
- Szakmunkás bizonyítvány épületfenntartással

kapcsolatos szakképesítés 
- „B” kategóriás jogosítvány
- cselekvőképesség 
- magyar állampolgár
- büntetlen előélet 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- hasonló területen szerzett tapasztalat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:

- 90 napnál  nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
másolata (mely a pályázatnak nem, csak az
állás betöltésének feltétele) 

- (nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul
személyes adatainak pályázattal összefüggõ
kezeléséhez)

- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló
bizonyítványok fénymásolata

- fényképes önéletrajz 
A munkakör betölthetőségének időpontja:

- A munkakör a pályázat elbírálását követően
azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje:
2021. március 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Szigethalmi Polgármesteri Hivatal Felügyeleti
Irodavezetője nyújt felvilágosítást a 06-24/403-656/
117-es melléken.
A pályázat benyújtásának módja:

- Postai úton 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos
u.10.

- Személyesen 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos
u.10 Szigethalmi Polgármesteri Hivatal Fel-
ügyeleti Irodavezetõ Makranczi László

- E-mail-en keresztül a  
makranczi.laszlo@ szigethalom.hu címre

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLÁSHÍRDETÉSE
Szigethalom Város Önkormányzata állást hirdet 

KarbaNtartó
munkakör betöltésére

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
FIGYELEM VÁLTOZÁS

Egészségház telefonszámok
Háziorvosok: 06-24/403-654
Dr. Horváth Nikoletta mellék: 102
Dr. Csipán Zoltán mellék: 103
Dr. Molnár Julianna mellék: 103
Dr. Kővári Éva mellék: 104
Dr. Waldhausel Ágnes mellék: 104
Fogászat mellék: 105
Dr. Ammo Ahmad mellék: 106
Dr. Kővári Gábor mellék: 108
Dr. Lakner Dezső mellék: 108
Védőnők mellék: 111
Védőnők: 06-24/222-375
Fogászat: 06-24/222-385 (Dr. Balogh Béla, 

Dr. Kóczah Judit)
Háziorvosok mobiltelefonszámok:
Dr. Csipán Zoltán 06-70/450-4059
Dr. Molnár Julianna 06-70/451-5095
Dr. Kővári Éva 06-70/382-9223
Dr. Waldhausel Ágnes 06-70/433-7115; rendelési
időben: 06-20/551-7115
Dr. Ammo Ahmad 06-70/882-8599
Dr. Horváth Nikoletta 06-30/799-3683
Dr. Kővári Gábor gyermekorvos 06-30/9411-654
Dr. Lakner Dezső gyermekorvos 06-70/375-9630
Dr. Kóczah Judit fogorvos 06-70/382-9536
Dr. Balogh Béla fogorvos 06-70/382-6599
Orvosi ügyelet: 06-24/405-405
Mentők: 104
Gyártelepi Rendelőintézet: 06-24/524-120; 

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

Felhívjuk a tisztelt szigethalmi lakosság fi-
gyelmét, hogy helyi adók vonatkozásá-
ban (kommunális adó, gépjárműadó,

építmény-adó, telekadó, iparűzési adó, talaj-
terhelési díj) az alábbi táblázat tartalmazza a
2021. évre esedékes befizetési és bevallási ha-
táridőket. Kérjük kötelezettségüknek a meg-
adott határidőn belül szíveskedjenek eleget
tenni. Amennyiben kérdése van, ügyfélfoga-
dási időben forduljon az adóiroda munkatár-
saihoz.  

Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: 8-12; 13-18 óra                                            
Szerda: 8-12; 13-16 óra 
Péntek: 8-11.30 óra 

Adóiroda elérhetősége:
•  24-403-657/129 építmény, telek, 

talajterhelési díj
•  24-403-657/159 végrehajtás, 

őstermelők
•  24-403-657/136 kommunális adó
•  24-403-657/133 gépjármű-adó, 

helyi jövedéki adó, 
idegenforgalmi adó, 
végrehajtás

•  24-403-657/116 iparűzési adó

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal
Adóiroda
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ACovid-19 járványügyi helyzetben is
igyekszünk kellemessé és örömtelivé
tenni a kisgyermekek számára a bölcső-

dei hétköznapokat.
A farsangi időszakban még több olyan jeles

nap van, amely köré legendák szövődtek az év-
századok során, és amelyeket a néphagyomány
máig őriz.  A kis bölcsisek természetesen még
nem értik a magyar néphagyományok jelentés-
ét, így nálunk a „báli szezon” egyetlen napra
egy jelmezbálos felszabadult mókázás volt.

Természetesen, mint minden bál, a mi jel-
mezbálunk is előkészületeket igényelt a csopor-
tokban és már otthon a családokban is. Napok-
kal előtte elkezdődött a folyosó, a csoportszo-
bák díszítése és a farsangi álarcok közös
készítése, amelyben örömmel vettek részt a
gyerekek. Otthon pedig a szülők készültek kre-
atív és ötletes jelmezekkel, amit a bál napján
megcsodálhattunk.

Február 11-én reggel a kisgyermeknevelők
már jelmezben várták a gyerekeket. Érkezéskor
érezhető volt a vidám izgatottság a levegőben.
Sok kisgyermek jelmezben jött a csoportjába,

de volt, akiket a kis-
gyermeknevelők öl-
töztettek át a mulat-
ság előtt, és persze
volt, aki egyáltalán
nem szeretett volna
jelmezt ölteni. 

A gyermekek vi-
dáman, csodálkozva
nézegették egy-
mást, mosolyogtak
a nem hétköznapi
öltözeteken.

A Nebuló Közét-
keztetési Intézmény biztosította számunkra az
igazi szalagos farsangi fánkot ízes sárgaba-
racklekvárral, a szülők jóvoltából pedig több-
féle finomság és ropogtatnivaló is került az
asztalokra. Amikor jóllaktak a bálozók, egé-
szen ebédig ropták a táncot, szólt a zene és
énekeltek vidáman az apróságok. Nagyon jó
hangulatban telt el a délelőtt, pár órára önfe-
ledt, igazi mesevilággá változtatva a bölcsőde
csoportszobáit. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülők
önzetlen segítségét, hogy felajánlásaikkal szí-
nesítették, gazdagították a kínálatunkat. Köszö-
net és elismerés jár a bölcsőde dolgozóinak is
az előkészületekért és a lebonyolításért. Közös
erővel hatalmas örömet tudtunk szerezni a
gyermekeinknek és közben mi is jól mulattunk.

Lászlóné Baraksó Veronika
Nobilis Humán Bölcsőde szakmai vezető

Felhívás és köszönet!
Tisztelt szülők, nagyszülők! Kérjük, 

adójuk 1%-ával
segítsék óvodánk alapítványát.

Az alapítványba befolyt összegből az óvo-
dák játék és sport eszközeinek bővítését
valósítjuk meg, megszépítve és gazdagítva
az óvodás éveket.
Támogatásukat előre is köszönjük a közel
720 szigethalmi óvodás gyermek nevében.

Kedvezményezett neve: 
Szigethalmi Óvodásokért Alapítvány.

Adószám: 18687738-1-13

A Szigethalom Négyszínvirág Óvoda „A szi-
gethalmi óvodásokért” kiemelten közhasz-
nú alapítványa és a közel 720 kis óvodá-
sunk nevében is nagyon köszönjük a Penny
Market Kft. nagyvonalú felajánlását, a 120
plüss játékot, melyet szétosztottunk hat ta-
góvodánk 24 csoportjában, megörvendez-
tetve ezzel gyermekeinket.

Zoltay Árpádné
az alapítvány kurátora

a láthatatlan szörnyeteg

Akullancsról legtöbbünk azt gondolja,
hogy tavasztól őszig „támad”, de a klí-
maváltozás következtében egész évben

óvakodnunk kell tőlük.
A koronavírus kapcsán hozott korlátozások

miatt sokan kis kedvenceiket a Tököli parkerdő
területére viszik sétálni, ahol a kutyák szabadon
szaladgálhatnak a száraz avarban. 

Fontos, hogy kisállatainkat minden kirándu-
lás után nézzük át, fésüljük át, mert ebben a téli
időszakban is meglepően sok kis élősködő ka-
paszkodik a bundájukba, illetve mászik az álla-
tokba.

Hazánkban az 1-4 mm nagyságú közönsé-
ges kullancs a leggyakoribb, de a klímaváltozás
miatt újabb fajok is megjelentek. Nagyon szívó-
sak: táplálék nélkül, megfelelő körülmények kö-
zött több évig is életben maradhatnak. A nős-
tény 2-9 éves élete során több ezer petét rak.
A fűszálakon, bokrokon, levelek fonákján meg-
telepedve, akár 1.5 méter magasságig várja a
kedvező alkalmat a „támadásra”. Különösen
április-július közötti időszak a veszélyes, de a
fertőzés lehetősége sajnos egész évben fennáll. 

Emberre kétfajta betegséget tud átadni. A
kullancs váladékaiban lévő baktérium, a Borrelia
burgdorferi, az ember vérébe kerülve gyulladá-
sos kórképet, a Lyme-kórt okozhatja. 

Továbbá az általa hordozott vírus agyvelő-
és agyhártya-gyulladást idézhet elő, ez ellen
megelőző oltással védekezni lehet.

A kullancsok nagy szeretettel másznak a
testhajlatok melegébe és biztonságot nyújtó te-
rületére, saját testtömegük, akár 10 szeresét is
képesek táplálkozás során magukba szívni.  

A megelőzésre az alábbi lehetőségek állnak
rendelkezésünkre: ultrahangos kullancs és szú-
nyogriasztó, a citrusos kenőcsök és spray-k, a
megfelelő ruházat, a kullanccsal különösen fer-
tőzött területek kerülése, B vitaminok szedése,
illetve a népi gyógyászatban fokhagyma fo-
gyasztása.

Minden erdőben, füves területen történő ki-
rándulás után nagyon fontos, hogy átvizsgáljuk
testünket, ha kell tükör segítségét is igénybe
véve, ruházatunkat, illetve kedvenceink bundá-
ját, szőrzetét.

Ha kullancsot találunk magunkban, eltávo-
lítása történhet körömmel, csipesszel, de fontos,
hogy elkerüljük a potrohának a szétnyomását,
beolajozását. A köztudattal ellentétben nem
baj, ha az ormánya beleszakad a bőrbe, mert a
szálkához hasonlóan kilökődik a bőrből.

Abban az esetben, ha kullancseltávolító
eszközzel sem távolítható el sérülés nélkül, ak-
kor forduljunk szakemberhez, sebészhez.

Az átvizsgálásra fordított 3 perc megéri,
hogy később ne kelljen heteket a kórházban
töltenünk, vagy elveszítenünk szeretett háziál-
latunk.
Vigyázzunk magunkra!

Domonkos István

Farsangi mulatságok a bölcsődében
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Ez a tanévünk, mint minden óvodának, is-
kolának, nekünk is nagyon másképp ala-
kult, mint ahogy megszoktuk.

Nem voltak nagy rendezvényeink, családok-
nak szervezett programjaink. A munkánkat az
óvoda falai között, csendesen végezzük. 

A nem hagyományos helyzetben is törek-
szünk arra, hogy a ránk bízott gyermekek biz-
tonságban legyenek. Az óvodai élet gondtalanul
és örömökkel, élményekkel gazdagon teljen, tar-
talmas legyen minden nap.

Köszönjük a családoknak az együttműkö-
dést, a szabályok elfogadását, betartását.

És most jöjjön néhány kép, ami az elmúlt
időszak legkedvesebb pillanatait örökítette meg.

Négyszínvirág Óvoda
vezető-

sége

Helyzetjelentés
Szigethalmi Híradó ÓVODA



6 2021. 3. szám

Szigethalmi HíradóISKOLA

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!
A személyes találkozást nem tudjuk megvaló-

sítani leendő diákjainkkal és szüleikkel, ezért a rend-
kívüli helyzetre való tekintettel ezúton mutatjuk be
a Szigethalmi Szent István Általános Iskolát. 

A Szigethalmi Szent István Általános Iskola
a város legrégebbi oktatási intézménye. Célunk se-
gíteni diákjainkat abban a folyamatban, amelyben
alkotásra és boldogságra képes művelt emberré
válhatnak. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy tanu-
lóink számára egyenlő esélyt biztosítsunk a fejlő-
déshez. 

Arra törekszünk, hogy a hozzánk járó gyermek-
ek, a pedagógiai módszereink folyamatos megújí-
tása, a tanulók érdeklődéséhez alakított specialitá-
sok és szabadidős tevékenységek által érezzék jól
magukat iskolájukban. 

Immáron ötödik éve dolgozunk azon, hogy a szi-
gethalmi gyerekek magas minőségű sportképzésben
is részesüljenek. Örömmel tájékoztatjuk leendő diák-
jainkat és szüleiket, hogy az alsó tagozat a 2022/23-
as tanévtől új építésű, XXI. századi igényeket kielé-
gítő 16 tantermes épületben és a hozzá kapcsolódó
sportcsarnokban folytathatja tanulmányait.

Pedagógiai módszereink:
• Olvasás, írás tanítása Meixner módszerrel
• Változatos tanulói munkaformák (kooperatív ta-

nulási technikák; páros, csoport munka; differen-
ciálás)

• Projekt módszer
• Tehetséggondozás
• Felzárkóztatás
• Boldogságóra Program

Specialitásaink:
• Sakkpalota program
• sportosztály
• testnevelésbe integrált karate
• emelt szintű ének- zene
• informatikai osztály
• fejlesztõ pedagógusok, gyógypedagógusok
• TSMT torna
• logopédus
• segítõ munkatársak: pedagógiai asszisztensek,

pszichológus, iskolai szociális munkás
• gyógytestnevelés
• 4. évfolyamtól csoportbontásban angol nyelv ok-
tatása

Szabadidő:
• Szakkörök (Matematika, LEGO, Drámajáték, Ter-

mészetbúvár, Kézműves)
• sport (Karate, Szertorna)

• mozi -, múzeum és színházlátogatások
• mûvészeti oktatás (szolfézs, zongora, modern tánc)
• angol nyelvi tehetséggondozás

Hagyományok:
• Családi nap
• Karácsonyi koncert
• Szent István napok 

Szeretettel várják leendő elsőseiket: 
Kovács Györgyi és Kánai Anna (1.A Sakkpalota-
informatika osztály) 
Katona Adrien (1.B sportosztály) 
Fákiné Szalai Judit (1. C Emelt szintű ének-zene ta-
gozatos osztály) 
Rácz Erzsébet (Különleges bánásmódot igénylő ta-
nulók)

Fontosnak tartjuk, hogy minél jobban megismer-
hessenek bennünket és betekintést nyerjenek mun-
kánkba. Ezért létrehoztuk a DIGI SULIVÁrÓ facebook
csoportunkat, melyet a https://facebook.com/gro-
ups/suliváró címen találnak meg.

Az iskolával kapcsolatos kérdéseiket, kéréseiket
egyéb elérhetőségeink (E-mail: titkarsag@sztistvan-
szhlom.edu.hu, web: http://www.szentistvan.shp.hu,
https://facebook.com/szentistvanaltisk) mellet ezen
a felületen is szívesen fogadjuk.

Szigethalmi Szent István Általános Iskola
Németh Leila intézményvezető

Iskolába hívogató

ASzigethalmi Széchenyi István Általános Iskola több mint három évtizedes múltra
tekint vissza. Jelenleg 545 diák tanul itt, az ő nevelő-oktató munkájukat 41 pedagógus
végzi. Alapvető célunk a teljesítő képes tudás biztosítása tanulóink számára az egyéni

sajátosságok figyelembe vételével, változatos módszerekkel és munkaformákkal. Pedagógiai
munkánkra a humánus, gyermekközpontú, komplex személyiségfejlesztés, a tevékenység köz-
pontúság és a módszertani gazdagság jellemző. Kiemelt figyelmet fordítunk a mindennapokban
szükséges kompetenciák elsajátítására, az újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazására,
a digitális technikák széles körű alkalmazására, a felzárkóztatásra, a tehetséggondozásra, az
egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztésére. Az angol nyelv,
az informatika, a matematika és a testnevelés oktatása kiemelt szerepet kap.

A 2020-2021. tanévben az 1. évfolyamon 2 angol nyelv orientáltságú és 1 matemati-
ka-informatika orientáltságú osztályt indítottunk. A tanulók heti plusz 1-1 órában játékos
formában ismerkednek a tananyaggal, változatos módszerek és eszközök segítik a hatékony
tanulásukat. Tanórán kívül lehetőséget biztosítunk az érdeklődésnek megfelelően szakköri
foglalkozások igénybe vételére. Évek óta nagy létszámmal működik alsó tagozaton a sport,
a rajz, a matematika, felső tagozaton a történelem, a táblajáték, az öko szakkör és az énekkar.

Minden lehetőséget kihasználunk a tehetséges diákjaink megmérettetésére, számos iskolai
és iskolán kívüli versenyre készítjük fel őket, ahol szép eredményeket érnek el. A fejlesztő és
felzárkóztató foglalkozásokon teret biztosítunk a hiányosságok pótlására, ebben a gyógy-
pedagógus kollégáinknak kiemelt szerepük van.

Minden tanévben több projekt, témahét beiktatásával igyekszünk egy-egy téma fon-
tosságát hangsúlyozni, a benne rejlő lehetőségeket kihasználni. Örökös Ökoiskolaként nagy
hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód és a környezettudatos magatartás fejlesztésére,
számos rendezvényt szervezünk a téma kapcsán. A hagyományőrzés és a hagyományápolás
kiemelt helyen szerepel céljaink között, diákjainkat is erre neveljük. 

A 2021-2022. tanévben is szeretnénk folytatni az 1. évfolyamon az angol nyelv és
a matematika-informatika orientáltságú osztályok indítását. Leendő első osztályos
tanítóink: Domokos Ilona, Földesiné Pál Dóra, Robota-Som Karolina, sok éves tapasz-
talattal, nagy gyakorlattal, gazdag módszertani repertoárral rendelkező pedagógusok. 

Sajnos a jelenlegi helyzet nem ad lehetőséget a személyes találkozásra, így ezt egy online
szülői fórum keretében fogjuk megvalósítani 2021. március 22-én, hétfőn 17 órától. A
csatlakozáshoz szükséges link az iskola honlapján (www.szechenyi-iskola.hu) lesz elérhető. Itt
tájékoztatást adunk a beiskolázással kapcsolatos teendőkről és a beiratkozás tudnivalóiról is.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket! Addig is látogassák gyakran a honlapunkat, folyama-
tosan bővítjük a beiskolázással kapcsolatos információkat.

Wéber Adrienn intézményvezető

Segítsen adója egy százalékával
A Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola tanu-
lói nevében megköszönjük, hogy eddig is támogatta az
adója 1%-nak felajánlásával alapítványunkat.
Tisztelettel kérjük Önt és kedves családját, baráti körét, is-
merőseit, hogy – amennyiben úgy döntenek – támogas-
sák idén is az iskolai alapítványunkat.
Köszönjük. Bakos Gézáné  

kuratórium elnöke

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY
SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma: 

1 8 6 6 0 5 4 4 - 1 - 1 3
A kedvezményezett neve: 

Szigethalmi Gyermekek Mosolyáért 
Alapítvány

Angyali segítség
Idén ismét jelentkezett a Széche-
nyi iskolában két angyal, akik tá-
mogatást ajánlottak fel rászoru-
ló tanulóknak, családoknak. Az általuk felajánlott vásárlási
utalványokkal tizenegy család részére tudtunk közösen
örömet szerezni. Ezúton is köszönjük az angyalok nagyvo-
nalú felajánlásait, a gyerekek álmainak teljesítését. Az aján-
dékok kicsomagolása közben egy ismerős mondás hang-
zott el: „Angyalok márpedig vannak”! Mi ezt csak megerő-
síteni tudjuk! Köszönjük! 

Wéber Adrienn
intézményvezető

Suliváró
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M intha megfordult volna az „időkerék”
2021. január 30-án, mikor is váro-
sunkban jártak a XXI. Doni Hősök

Emléktúra résztvevői. Valóban ezt gondolhatták
a nézelődők, mikor rendezett menetoszlopban,
II. világháborús, magyar katonák haladtak el
mellettük.

De mi is történt valójában?
Idén a XXI. Doni Hősök Emléktúra keretén

belül a 7. Csepel menetszázad, a túra útvonala
szerint, érintette Szigethalom városát is. Elsőnek
a Helytörténeti Gyűjtemény-t keresték fel a Fi-
umei utcában, ahol forró teával, némi elemózsi-
ával, frissítővel vendégeltük meg a résztvevő-

ket. A hivatalos, katonás érkezés és v. Kiss László
hö. huszár őrnagy parancsnoki jelentése után,
volt alkalmunk beszélgetni a túrázókkal. Kide-
rült, hogy a menetszázad tagjai a v. Mikecz Kál-
mán Huszár Bandérium, Dunaharaszti Katonai
Hagyományőrző Egyesület, Vitézi rend Hagyo-
mányőrző Törzskapitánysága és a hozzájuk
csatlakozó túrázók. A v. Mikecz Kálmán Huszár
Bandérium nem ismeretlen Szigethalmon, hi-
szen nemzeti ünnepeken rendszeresen koszo-
rúznak, Kiss László parancsnok és a tagok több
alaklommal részt vettek múzeumi eseménye-
ken, katonatörténeti kiállítást, huszár lovasbe-
mutatót tartottak. Kékesi György őrnagy me-
netparancsnok (Dunaharaszti Katonai Hagyo-
mányőrző Egyesület) elmondta, hogy
szeretnének hagyományt teremteni a túrával,
megtartva emlékezetünkben hőseinket. A két-
napos túra első napján ráckevéről indultak, Szi-
getszentmártont, Szigetújfalut érintve érkeztek
Tökölre. A második nap Tökölről indulva, Sziget-
halmon és Taksonyon keresztül Dunaharaszti a
túra végpontja. A Helytörténeti Gyűjteménynél
tett pihenő után a szigethalmi túrázókkal kiegé-
szült csapat folytatta útját, érintve a szigethalmi
temetőt, ahol a Világháborús emlékműnél ka-
tonai tiszteletadással emlékeztek meg, majd to-
vábbindultak a túra kijelölt útvonalán.

Nagy Viktor

Hősökre emlékeztünk

Kitűnő tanulók alsó tagozat

1.a

1.b

1.c

2.a
2.b

2.c
3.a
3.b
3.c

4.a

4.b

5.a

5.c

Gyapjas Nóra
Kellner Flóra
Kiss Nikolett
Pulay Kamilla
Bocskay Botond
Halmos Álmos Bendegúz
Nagy Zsombor
Tarján-Telkes Benjamin
Vidumánszki Ádám
Andrási Dóra Bernadett
Bertalan Benett
Mészáros Emese
Opoczki Zoé
Tóth Zsigmond
Kiss Viktória Vanessza
Fehér Andzseló Brendon
Fekete Nóra
Kiss Lilien
Lengyel Gergely
Sallai Flóra Tünde
Kurilla Kerecsen Sólyom
Deák Ármin
Debreceni Dorka
Házi Violetta
Takács Mia Laura
Farkas Mila
Mitiner Dominik
Németh Izabella
Somogyi Anna Szabrina
Csermely Mihály
Hámori Hajnalka
Iszák Jázmin
Zsiga Tibor

Jeles tanulók alsó tagozat

1.a

1.b

1.c

Ángyán Csaba
Barát Boldizsár Bence
Cseh Sára Diána
Deák Szófia
Gelencsér Csenge
Jakab Ákos
Jány Levente
Mizsei Gréta
Spivák Gábor
Szántó Olivér Zsolt
Balázs Gergő
Balázs Máté
Balogh ramóna
Haga-Tamás Hanna
Haga-Tamás Áron
Hernandez Abigél
Jóni Zenina
Kiss Jázmin Tímea
Kövesi Fanni
Losonczi-Kovács Lilla
Pál Ádám
Samu Liza
Spivák Krisztián
Szabó Milán Bendegúz
Vajda Olivér
Zaveczky Dorina
Benkő Nóra Anna
Csercsa Imre
Géczy Csenge Dorina
Görgős Anna Piroska
Gubicza Vince
Hagymási-Dénes Hanna
Kasza Panka

1.c

2.a
2.b

2.c

3.a

3.b

3.c

4.a

4.b

Máté Balázs
Mészáros Szabolcs
Nagy Ákos
Nagy Krisztián
Pop Emília
Varga Mira
reznik Enikő
Baráz Benett Zsombor
Muzsalyi Lili
Puskás-Török Szofi
Eckl Léna
Erdei Péter Nimród
Gajdos Lilla
Pántya Noel
rudner Kende
Varga Dorka
Burom Bence
Goldschmied Annabella
Horváth Patrik
rozsnyai Hanna
Jávor Levente
Kellner Bori
Odrobina Panka
rippel Krisztofer Herkules
Schuck Panna Zsófia
Szász Annabella Erzsébet
Soós Levente
Sütt Nóra
Taraczközi Krisztián
Zambelisz Fruzsina

Kitűnő tanulók felső tagozat

Bakos Bence Zsigmond
Miklós Tamara
Mociár Noémi
Jakab Lili
Kellner Viktória
ribárszki Nadin Lina

6.b

8.a
8.b
8.c

8.d

Nyolcas Ákos Bence
Schuck Petra Anna
Mars Anna Luca
Zentai Dániel
Debreceni Dominika
Mizsei Boglárka
Kassai Milán Donát

5.a

5.b
5.c

6.a

Jeles tanulók felső tagozat

Bakos Bence Zsigmond
Miklós Tamara
Mociár Noémi
Paragh - Varga Bíborka
rudner Levente
Csattos Vivien
Pál Gergely

7.a

7.b
8.a

Bodri robertina 
Dalmadi Bíbor
Eperjesi Viktória
Hajnal Dávid
Miklós Tímea
Sütt renáta

Kiemelkedő tanulók a Széchényiben

Gratulálunk az elért eredményhez, mindenkinek további sikeres tanulmányokat



8 2021. 3. szám

Szigethalmi HíradóKÖNyVTÁr

Könyvtárlátogatási rend

Kedves olvasóink, látogatóink, tisztelt
érdeklődők! Mire a Szigethalmi Híradó
februári számát kézhez kapják, való-

színűleg meghosszabbítják ismét a korlátozó
intézkedéseket.

Jelen helyzetben a 484/2020. (XI. 10.) Kor-
mányrendelet alapján könyvtárunk 2020. no-
vember 11-től február 1-ig biztosan, azt köve-
tően pedig feltételezhetőleg bizonytalan ideig
nem látogatható, azaz nem lehet belépni az
épületbe és nem lehet bent tartózkodni
látogatóknak. Figyeljék kihelyezett közlemé-
nyeinket főbejáratunknál, honlapunkon és Fa-
cebook oldalunkon!

2020. november 19. óta szigorú szabályok
betartásával részleges szolgáltatást biztosí-
tunk, az ún. „küszöbön kölcsönzéssel” a fenn-
tartó jóváhagyása mellett, az alábbi időpon-
tokban:

Kedd: 8-10 és 16-18, Szerda – Péntek:  8 -
11 

Szombat:  9 -12, Vasárnap, hétfő:   Zárva
Ügyfélfogadási időben csöngessenek

első főbejáratunknál! 
Kérjük, várakozzanak türelemmel, mert a

kollégák esetenként az épület túlfeléből
mennek ki a csöngetésre és fel is kell öltözni-
ük, hiszen az ajtóban állva, hidegben szolgál-
ják ki Önöket. 

Kérjük a szájat és orrot eltakaró maszk
használatát, valamint a kézfertőtlenítést
és a várakozáskor való távolságtartást!
• A könyvtár első főbejáratánál leadhatják a

visszahozott könyveket.
• Amennyiben kölcsönözni szeretnének, kér-

jük, hogy e-mailen vagy telefonon előre adják
le a kívánt listát, feltüntetve a szerzőt és a cí-
met. Távolról elérhető katalógusunkból tud-
nak válogatni (http://hgvk.hu/)   Katalóguske-
reső menüpont). Kollégáink az összeállítást
követően átvételi időpontot egyeztetnek
Önökkel.

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

• Ajándékkönyveket a járványidőszak alatt
nem tudunk befogadni.

Elérhetőségeink:
szigethalmi.konyvtar@gmail.com
Tel.: 24/514-810; 70/459-1634; 70/459-1692

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
Üdvözlettel a könyvtár dolgozói nevében: 

Luttenberger Katalin 
könyvtárigazgató

támogasson minket!

Kedves lakosok, olvasóink és adakozóink!
Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk
1%-át szíveskedjenek felajánlani a könyvtár
számára! 
Az elmúlt években az Önök által felajánlott
adóösszegeket épületünk felújítására ill. be-
rendezésre, számítógépes rendszerünk építé-
sére fordítottuk. A 2019. adóév után felaján-
lott összeget (603 197 Ft) berendezés mo-
dernizálásra fordítjuk. Tartalékoljuk, hogy a
következő felajánlott összeggel együttesen
könyvtári olvasószolgálati pultunkat megújít-
hassuk. Továbbra is szükségünk lenne az ado-
mányokra! 

Adószámunk:
1 6 7 9 5 0 2 8 - 1 - 1 3

Köszönjük minden eddigi támogatásukat!

Luttenberger Katalin  könyvtárigazgató 
és munkatársai



92021. 3. szám

Szigethalmi Híradó KÖZÉrDEKű

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 31 éve!

www.megoldasszerviz.hu

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

Huszonkilencezer kilogramm
élelmiszer talált gazdára

A Nobilis Humán Szolgáltató Család-és
Gyermekjóléti Szolgálatának kapcsolata a Ma-
gyar Élelmiszerbank Egyesülettel 2006. év óta
töretlen, melynek köszönhetően klienseink kö-
zül az évek alatt folyamatosan megközelítőleg
nyolcszáz főnek tudtunk - akár több alakalom-
mal is - élelmiszeradományt juttatni. 

Az Magyar Élelmiszerbank Egyesület fő cél-
kitűzése az élelmiszerpazarlás és a nélkülözés
csökkentése és egyúttal az élelmiszerek meg-
semmisítésével járó káros anyag kibocsájtás
csökkentése. 

Szolgálatunk részt vesz az egyesület által
szervezett áruházi mentésekben, illetve maguktól
a gyártóktól történő közvetlen elszállításban is.

Az áruházi –mentés során lejárat közeli ha-
táridős termékek, az előző nap éjjelén polcokról

leszedett pékáru, zöldség, gyümölcs kerül szol-
gálatunkhoz napi szinten beszállításra.

Gyártótól való mentés kapcsán az átvett
élelmiszer szintén lejárat közeli, szépséghibás,
csomagolási hibás, szezon utáni termék, vagy
minden olyan termék, melyet a gyártó már nem
kíván forgalmazni. 

Az élelmiszerbank az élelmiszermentés
szervezését végzi, nincs kapcsolata magánsze-
mélyekkel, minden mentett élelmiszer a part-
nerszervezethez kerül, akik szigorú szabályok,
dokumentáció és elszámolás szerint végzik az
élelmiszermentést. 

Szolgálatunk esetében az áruházi-mentés a
következő módon történik:

A ponyvás teherautó minden nap reggel el-
megy a Dunaharasztin lévő TESCO áruházba, ott

az előző nap éjjelén összekészített élelmiszert
felpakolja, arról szállítólevelet állít ki, majd az
adománnyal megérkezik a szolgálathoz, ahol az
adományt munkatársaink átválogatják, szortí-
rozzák és az aznapi mennyiségnek megfelelően
csomagolják.

Klienseinket telefonon értesítjük, hogy mikor
tud befáradni az elkészített csomagért, melynek
átvételéről az élelmiszerbank dokumentációja
szerinti aláírást kérünk, majd az aznapi mennyi-
ségről szigorú elszámolást készítünk, melyet az
aláírt átvételi dokumentációval együtt postai
úton megküldünk a Magyar Élelmiszerbank
Egyesület részére. 

A fentiekkel járó mindenfajta költség Szi-
gethalom Város Önkormányzata által elfoga-
dott költségvetésből kerül kifizetésre.

Igyekszünk mindig igazságosan eljárni a
csomagok kiosztásánál, de amit minden eset-
ben el szoktunk mondani, mi is csak azt és
annyit tudunk kiosztani amennyit aznap az
áruháztól kapunk. 

Bízunk abban, hogy a kialakult nehéz hely-
zet ellenére, melyet a koronavírus járvány oko-
zott az idei évet is hasonló eredménnyel zárhat-
juk majd, melynek közvetlen hatása a nélkülö-
zők élethelyzetének javítása, élelmezési
gondjaik enyhítése.

-fabula-

Élelmiszermentés és élelmiszeradományozás 2020-ban is szép eredményeket hozott
Szigethalmon. A Nobilis Humán Szolgáltató Család-és Gyermekjóléti Szolgálat az
élelmiszerbanktól összesen 29 346 kg élelmiszert vett és adott át, összesen 25 457

495 Ft értékben. Nyilvántartásuk szerint ez 16 972 Ft/fő értékű támogatást jelentett az
általunk ellátott személyeknek az előző évben. 8 933 kg-ot a Magyar Élelmiszerbank
Egyesület Raktárából Cinkotáról, vagy Pennyitől, vagy egyéb módon vettünk át, ez 6,0
kg/fő volt. 20 413 kg az áruházi élelmiszermentésből származott, ez 13,6 kg/fő volt.
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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: március 22. Megjelenés: 2021. április eleje  •  Hirdetések megrendelése, befizetése: polgármesteri hivatal pénztára, Kossuth L. u. 10.

Aszigethalmi Fogyatékkal Élők Nappali El-
látását 30 fő veszi igénybe, akik jellem-
zően a fogyatékosságuk típusát tekint-

ve enyhe értelmi, közepes értelmi, halmozott
és vagy mozgásukban enyhén, súlyosan fogya-
tékosak. Az intézmény a szívvel, lélekkel ott
dolgozó szakemberek segítő támogatásával, a
fiatalokkal és azok hozzátartozóival egy nagy
családot alkotva próbálja minél színesebbé,
tartalmasabbá tenni a mindennapokat.

Nekünk is segíteni kell ezeket az embereket
abban, hogy egyéni lehetőségeiknek és igénye-
iknek megfelelő életet tudjanak élni a társada-
lom tagjaként, emberhez méltó bánásmódban
részesüljenek, emberhez méltó körülmények
között éljenek. Az egymásra való odafigyelés
az a híd, amely összeköt bennünket, segít meg-
érteni a másik másságát, és önzetlenül támo-
gatja a rászorulót. 

Szeretnénk köszönetet mondani azoknak a
segítőknek, akik az elmúlt években tettek azért,
hogy embertársaink életét jobbá, szebbé vará-
zsolják.

2019 decemberében Szigetszentmiklóson
a Focigála megrendezése során, ahol Fáki
László Polgármester is képviseltette megát, az
Andonik Kft jóvoltából Nagy Anett ügyvezető
1000 000 ft-.al támogatta meg az intézményt.
Ebből az összegből 40 db színes légpárnás
szék vásárlása és 9 asztal teljes felújítása va-
lósult meg.

Sztrapkó Norbert
képviselő állandó tá-
mogatója az intézménynek, a nevéhez fűződik
a Szufla illetve Végtelen futás, ami már hagyo-
mányosan minden évben zajlik. A sportnapokon
gyűjtött összegből az intézmény belső épület ré-
szének felfrissítésére, újítására / festés, falmun-
kálatok / került sor, amely összeget kiegészített
a Négyszinvirág Óvoda Kék óvodájában tartott
jótékonysági rendezvény bevétele.

Szintén rendszeres támogató a Míves Ház
Kft. Tóth József és Bartha Júlia személyében,
akik linóleummal ajándékozták meg az intéz-
ményt, valamint a linóleum lerakásának díját is
karácsonyi ajándékként felajánlották.

Szigethalom Város Önkormányzatának tá-
mogatásával együttvéve az elmúlt 2 évben ösz-
szesen 2 800 000 forinttal igyekeztek segíteni
az intézményt a különböző szervezetek, magán
emberek, hogy szebbé, jobbá, boldogabbá te-
gyék közös világunkat. remélem, ez a bővülő
odafigyelés további segítőkezeket fog eredmé-
nyezni.

„Ezen a földön mindannyian látogatok vayunk,
Ha elmegyünk, magunk után ki tudja, mit hagyunk,
Tanítsuk meg gyermekeinknek a szeretet dalát,
hogy ahány ember, annyiféle csodálatos világ”

Bródy János

Csné Török Ilona

aki jótékonyságot vet, 
barátságot arat
Mottó: Egy embernek csak akkor van joga lenézni 

egy másikra, amikor segíteni kell neki felállni.
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Csillag
Patika

S Z I G E T H A LO M

Nyitva tartás:
Hétfő:	 		 08:00–19:00
Kedd:	 	 08:00–19:00
Szerda:	 	 08:00–19:00
Csütörtök:	 08:00–19:00
Péntek:	 	 08:00–19:00
Szombat: 08:10–13:00
Vasárnap: 08:00–13:00

Szigethalom,  
Kossuth Lajos utca 12. 

3. épület
Vasárnap is

nyitva
vagyunk!

VASÁRNAP ha 
gyógyszert szeretne  

a Csillag Patikát 
keresse!
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Ünnepi köszöntő
rendhagyó ünnepi megemlékezés lesz idén az
1848-49-es forradalom és szabadságharc tisz-
teletére. 
Köszöntőt mond Fáki László, Szigethalom vá-
ros polgármestere. 
Ünnepi műsort adnak a Halom Színház művé-
szei, Kósa Dénes és Bor Viktor. 
Szigethalom Város Önkormányzat a koszorú-
ját, a vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár
Hagyományőrző Egyesület tiszteletadása mellet helyezik el a Dísz téri emlékműnél. 
A Halom Színház műsora megtekinthető: a Városi Szabadidőközpont Facebook
oldalán

tojáskeresés

Kedves Szigethalmiak! A közelgő húsvét al-
kalmából izgalmas játékra invitálunk benne-
teket!
10 helyszínen helyezünk el nektek általunk
készített "hímes" tojásokat, melyeket március
19. és április 1. között megtaláltok a város
több szolgáltatójánál.
Gyűjtsetek össze virtuálisan minél többet, hi-
szen a legszorgalmasabbaknak szuper aján-
dék jár majd! A marketing@vszk.hu e-mail
címre várjuk a tojásokról a képeket!
Figyeljétek a játék kiírást a Facebook oldalun-
kon!Jó keresgélést kívánunk!

VSZK

Felhívás alkotó fiataloknak
Mottó: A művészet se nem valóság, se nem utánzat. (...) 

A művészet nem egyéb, mint a valóság kitalálása.
Pilinszky János

A Városi Szabadidőközpont szeretne a környékbeli, de leginkább a szigethalmi ifjú
tehetségeknek teret biztosítani a bemutatkozásra. Ez nagyszerű lehetőség lehet
arra, hogy megismerjenek benneteket és ti is megismerjétek a színpadot vagy egy
kiállítás folyamatát. Előadóművészeknek fellépési lehetőséget, képzőművészeknek
pedig kiállításon való megjelenést biztosítunk.
A helyet, technikát és a segítő munkát mi adjuk számotokra, ti pedig hozzátok a
tehetségeteke!
Egyelőre az online térben tudjuk vállalni a szervezést, de amint lehet, élőben is ke-
rítünk erre lehetőséget.

Bemutatkozó anyagokat az info@vszk.eu címre várjuk.

Várjuk jelentkezéseteket!
VSZK

tÁMOGaSSa aDóJa

1%-ával

a VÁrOSI 
SZabaDIDŐKÖZPONtOt!

15764625-1-13
KÖZÖS ÉrDEK a KOZOSSÉGNEK!


