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Ismételten videókonferencián keresztül vitat-
tuk meg az aktuális kérdéseket a képviselő-
testület tagjaival február 23-án. A februári

testületi ülés mindig az egyik legfontosabb az
évben, ugyanis ez a legkésőbbi időpont a költ-
ségvetés előterjesztésére. Az idei költségvetést
a képviselők az alábbiak szerint fogadták el.

A költségvetés főösszege: 2 932 287 345 Ft.
Ez határozza meg, hogy ebben az évben milyen
szinten tudjuk ellátni szolgáltatásainkat, milyen
fejlesztéseket tudunk elvégezni.

Ezen belül először a bevételekről ejtsünk
szót. Legfontosabb és legnagyobb bevételünk
az állami támogatás, normatíva 1 427 131 005
Ft (48,7 %), ez 203 739 318 forinttal több, mint
a tavalyi évben. Ez éppen elegendő a bérek ki-
fizetésére. TB támogatás 62 701 200 Ft (2,1 %),
ez 11 796 000 forinttal több, mint a tavalyi év-
ben. Adóbevételek 287 700 000 Ft (9,8 %), ez
152 300 000 forinttal kevesebb, mint a tavalyi
évben. Oka, hogy a gépjárműadó teljesen meg-
szűnt és az iparűzési adó kb. 80 százalékkal ke-
vesebb. Saját bevételek 921 840 378 (31,5 %),
ez 550 984 050 forinttal több, mint a tavalyi év-
ben. Ez jelentős többlet, de figyelembe kell ven-
ni, hogy ez tartalmaz 200 millió forint hitelfel-
vételt, 100 millió forint állami kiegészítést a ki-
eső iparűzési adóbevétel kompenzálásra, 30
millió forint átvett pénzeszközt Szigetszentmik-
lóstól és 45 millió forintot a vízmű által számlá-
zott javításokra.

Így már csak 175 millió a természetes növe-
kedés, ami ugyan jelentős, de nagy részét műkö-
désből kapjuk, működésre költjük. Ilyen tétel pél-
dául az étkezési térítési díjak növekedése, amivel
szemben meg is jelenik az alapanyag költségek
növekedése. Utolsó bevételi forrásunk a pénzma-
radvány 232 914 760 Ft (7,9 %), ami 95 914 760
forinttal több, mint a tavalyi. Ez három dolognak
köszönhető, 30 milliós pályázati bevételnek, ami
idénre áthúzódott, kb. 48 millió ingatlan eladásból,
ami szintén a tavalyi évben történt és harmadsor-
ban, a gazdálkodásból eredő többlet megtakarí-
tásból, pl. a rendezvényekre szánt kiadások meg-
spórolásából. Ezek adják a bevételeinket. 

A kiadások legnagyobb tételét a személyi
jellegű kiadások, bérek és járulékok teszik ki,
ami 1 332 221 613 Ft, ez 302 fő éves fizetése já-
rulékokkal együtt. Ha ezt visszaosztjuk, akkor
átlagosan 319 000 Ft bruttó fizetést könyvelhe-
tünk el, ezzel szemben a tavaly decemberi or-
szágos átlagkereset 449 400 Ft volt. Ebből is
látszik, hogy a dolgozóink nincsenek túlfizetve
a magyar átlaghoz képest, mégis ez a teljes fő-
összeg 45,5 százaléka.

A második legnagyobb tétel a dologi kiadá-
sok. Ez összesen 1 071 893 875 Ft, ebben a re-
zsiköltségeket, konyhában az alapanyag költsé-
geket, az apróbb beszerzéseket, javításokat és
szolgáltatásokat számoljuk el. Ez az összes költ-
ség 36,5 százaléka.

folytatás a 2. oldalon

Elfogadott költségvetés: 2021. számokban

Ízes élet

Februári élő 

tájékoztató:
2021. április 22. (csütörtök) 18 óra

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

Az idén is több száz palacsintával örvendeztet-
ték meg az idősek otthonának lakóit.

folytatás a 2. oldalon

Szúnyogfarm ahol
élünk…
Hogyan ne legyünk szúnyogtenyésztők
a saját kertünkben.

Ki ne szeretne egy kellemes nyári este a
teraszon ülni, beszélgetni egy finom itóka
társaságában, majd megpihenni nyitott

ablak mellet a hálószobában. Gyakran ez az idill
átfordul egy véget nem érő ádáz harcba, csap-
kodásba, mikor szúnyogok hada támad ránk.
Ilyenkor nem is gondolunk arra, hogy adott
esetben, saját „házi kedvenceink” támadnak, fe-
ledve azt a törődést mellyel gondoztuk, felne-
veltük őket. Pedig valóban, sokszor mi járulunk
hozzá a szúnyogok szaporodásához, mikor szá-
mukra kedvező környezetet biztosítunk.

A teljesség igénye nélkül, vegyük számba
azokat a lehetőségeket, amikor tudtunkon kívül
„szúnyogtenyésztővé” válunk, és mi az, amit
tehetünk ellene.

folytatás a 2. oldalon
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folytatás az 1. oldalról
A harmadik költség elem a felhalmozások: Ez

összesen: 528 173 878 Ft amely tartalmazza a na-
gyobb felújításokat és beruházásokat. Ez tartal-
mazza a – várhatóan – 200 millió forintot az iskola
beruházás előkészítésére. Az ingatlanvásárlás és
a közművesítés költségeit is magába foglalja. Szin-
tén a felhalmozások között szerepel a piros óvoda
felújítása 80 millió forinttal, a Kakukkfű utca meg-
építése 60 millió forinttal. A közösségi tér 67 millió
forinttal (bringa, gördeszka pálya, büfé és keríté-
sek). Valamint 10 millió forint óvodai játékokra, 20
millió forint polgármesteri hivatal felújításaira, 15
millió forint konyhafelújításra, de pályázati forrá-
sok keresésével próbáljuk a kiadásokat csökken-
teni. 45 millió forintot terveztünk be a vízhálózat
és csatornamű felújításaira. A maradék 41 millió
apróbb kiadásokból tevődik össze, mint például:
informatikai eszközök, konyhai eszközök beszer-
zése, különböző javítások. Ez a teljes költségvetés
18 százalékát teszi ki. Ami sokkal több, mint a ta-
valyi évben, köszönhetően a hitelnek is. Azonban
még ez az összeg sem fedezi a szükségleteinket.

Értem például ez alatt a Mű úti járda 150 milliós,
régi temető parkká alakítása 60 milliós, vagy a
Duna-parti sétány 60 milliós felújítási igényét és
itt fel nem sorolt tételeket.

Második napirendünk volt a Szigethalom
Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító okiratának
módosítása. Pontosítani kellett azokat a munka-
köröket, amelyek szociális pótlékra és azokat,
amelyek egészségügyi pótlékra jogosultak.

Ezután a Szigethalom Egyesített Népjóléti In-
tézmény elévült követeléseinek elengedéséről
döntöttünk. Olyan térítési díjakról, amelyeket va-
lamilyen oknál fogva nem tudtunk behajtani (pl.
haláleset esetén, ahol nem volt örökség vagy a fi-
zetésre kötelezettet nem lehet elérni, mert isme-
retlen helyre távozott).

Negyedik napirendként a 2020-as költségve-
tés III. számú előirányzat módosítását hajtottuk
végre. Ez saját átcsoportosításainkat és az állam
által utófinanszírozott összegeket tartalmazta.

Végezetül a képviselők tájékoztatókat hallgat-
hattak meg.

Fáki László

folytatás az 1. oldalról
A nemzetközi palacsinta napon a Szigethalom

Egyesített Népjóléti Intézménye hosszú évek óta
szervez szabadidős programot, melynek közép-
pontjában mindig is e népszerű desszertnek az el-
készítése, kóstolása állt. Idén az Összefogás Szi-
gethalomért Egyesület képviseletében Fáki László
polgármester, Nagy Viktor alpolgármester, Suhai
Réfi Tímea képviselő asszony és Matali Boglárka
személyesen készítették látvány-palacsintasütés
keretében a több száz kakaós, lekváros és fahéjas
finomságot az idősek otthona részére.  Öröm volt
nézni, hogy a napsütéses idő mellett, végre sza-
badtéren, ilyen aprósággal is lehet örömet szerezni
másoknak.

Elfogadott költségvetés: 2021. számokban

folytatás az 1. oldalról
- A kertünkben található, használaton kívüli me-

dencék, kerti tavak, díszkutak gyakran válnak a
szúnyogok melegágyává. Lehetőség szerint
eresszük le a vizet a nem használt medencékből,
díszkutakból, a kerti tavakban tartsunk halakat,
így a szúnyoglárvák számát minimálisra csök-
kenthetjük.

- Különböző használati eszközök, vizes hordók,
vödrök, virágtartók és az ezeket takaró ponyvák
is megtarthatják az esővizet, kiváló helyet bizto-
sítva a szúnyoglárvák fejlődésének. 

- Szüntessünk meg minden ilyen vízgyülemet, az
esővizes hordókat fedjük le szúnyoghálóval, hogy
a szúnyogok ne tudjanak belepetézni.

- Ereszcsatornák, vizes árkok, csapadékvíz elveze-
tők, ha eltömődnek, az ott pangó víz szintén
szúnyogkeltetővé válhat. Tartsuk tisztán a ház
körüli csapadékvíz elvezető rendszereket.

- Házunk táján előfordulhatnak olyan helyek (pl.
szikkasztók), ahol nem tudjuk a pangó vizet
megszűntetni. Kereskedelmi forgalomban kap-
hatók természetbarát, granulátum vagy tabletta
formájú szúnyoglárva-irtó szerek, melyek segít-
ségével megelőzhetjük életünk megkeserítőinek
elszaporodását.

- Nem is gondolnánk, hogy a télen a madarak ete-
tésére szolgáló, műanyag flakonból készített ete-
tőink nyáron, a lecsapódott pára miatt szintén a
szúnyogok kedvelt petéző helyévé válhatnak.

Némi odafigyeléssel jelentősen csökkenthetjük a
lakókörnyezetünkben megjelenő vérszívók szá-
mát, megkönnyítve saját és közvetlen szomszéd-
jaink életét is.

Nagy Viktor 

Szúnyogfarm ahol 
élünk…

Okos sarok
Kedves olvasóink! Ebben a sarokban időnként
néhány aktuális, ám már elfelejtett „okosságot”
osztunk meg önökkel.
Húsvét közeledtével megsokasodnak a jókíván-
ságok, a kellemes húsvéti ünnepeket kívánó fel-
iratok az áruházakban vagy épp a reklámokban. 
Idézzük fel a szabályt!
„Kis kezdőbetűvel írjuk az ünnepneveket, a ne-
vezetes napokat, a rövidebb-hosszabb időszako-
kat, a történelmi eseményeket jelentő szavakat,
szókapcsolatokat (bár olykor nem kicsi az érzelmi
töltésük): március tizenötödike, a felszabadulás
napja, május elseje, az alkotmány ünnepe, kará-
csony, húsvét, anyák napja, nemzetközi nőnap,
pedagógusnap, vasutasnap, ötéves terv, a hon-
foglalás, a mohácsi vész, a szabadságharc, a deb-
receni országgyűlés, a francia forradalom, a nagy
októberi szocialista forradalom, a nagy honvédő
háború stb.” (MHSz. 145.)
Tehát ha kellemes húsvéti ünnepeket vagy áldott,
békés húsvétot kívánunk valakinek, tegyük ezt
kis kezdőbetűvel, nagy szeretettel – kivéve a
mondat elején!

Ízes élet
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Hulladékszállítási 
időpontok

Tisztelt lakosok! Ezúton szeretnénk tájé-
koztatni Önöket, hogy az „Aries” Non-
profit Kft. Kommunális egysége 2021

áprilisában a szelektív hulladék begyűjtését
az alábbiak szerint ütemezi.
Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet és HDPE)
és fém (üdítő és sörös doboz) elszállítása:
15. hét április 12–16. 17. hét április 26–30.
19. hét május 10–14. 2021. április 2-án a hul-
ladék elszállításának rendjében nem lesz vál-
tozás.
2021. április 5. (hétfő) munkaszüneti nap, a
hétfői napon esedékes hulladék elszállítása
2021.04.03-án, szombaton történik.
Szelektíven gyűjtött papírhulladék elszállítása:
16. hét április 19 – 23.
zöldhulladék begyűjtése:
április 30-án, pénteken 14:30–17:30 óra kö-
zött a Rákóczi u. 147. sz. alatt található Egye-
sített Népjóléti Intézménynél (egykori lakta-
nya területén) kihelyezett konténerekben
vagy hulladékgyűjtő célgépekben díjmente-
sen elhelyezhető. Felhívjuk azonban figyel-
müket, hogy ez továbbra is csak az Aries Kft.-
nél is megvásárolható, biológiailag lebomló
zöldhulladékos zsákban tehető meg. A szol-
gáltatás igénybevételére csak szigethalmi la-
kosok jogosultak, ezért lakcímkártyáját kérni
fogják.
Megértésüket és együttműködésüket kö-
szönjük.

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Változás a zöldhulladék 
szállításban

Tisztelt ügyfeleink!  A lakosság érdekeit
szem előtt tartva az ARIES NKft. Sziget-
halom Város Önkormányzatával együtt-

működve megváltoztatja a zöldhulladék be-
gyűjtésének gyakoriságát, a település tisztasá-
gáról és hulladékgazdálkodás szabályairól szóló
rendelete módosítását követően az alábbiak
szerint.

A szigethalmi lakosok számára a korábbi
években megszokott egy helyett ettől az évtől
négy alkalommal nyílik lehetőség a háztartá-
sokban keletkező zöldhulladék házhoz menő
rendszerben történő, díjmentes leadására.

2021. évben az alábbi időszakokban végzi
társaságunk Szigethalom területén a háztartá-
sokban keletkező zöldhulladék házhoz menő
rendszerben történő begyűjtését. 

•  2021. május 3-tól 7-ig (a rendes hulla-
dékszállítás napján)

•  2021. július 26-tól 30-ig (a rendes hulla-
dékszállítás napján) 

•  2021. szeptember 20-tól 24-ig (a rendes
hulladékszállítás napján)

•  2021. november 15-től 19-ig (a rendes
hulladékszállítás napján)

A házhoz menő rendszerben történő be-
gyűjtéseken túl a lakossági zöldhulladékot
tárgy év március, április, június, augusztus, ok-
tóber és november hónapok utolsó pénteki

napján díjmentesen le-
het elhelyezni a Rákóczi
u. 147. sz. alatt találha-
tó Egyesített Népjóléti
Intézmény – egykori
laktanya – előtt talál-
ható parkolóban, 14.30-
17.30 óra között a kihe-
lyezett konténerekben,
vagy hulladékgyűjtő
célgépekben van lehe-
tőség a zöldhulladék díjmentes leadására.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Dél-
Pest Megyei Régióban a közszolgáltató ÉTH
NKft.-vel szerződésben álló komposztáló üze-
mek Társaságunktól nem veszik át a zsákban
gyűjtött zöldhulladékot csak és kizárólag abban
az esetben, ha az biológiailag lebomló zsákban
került elhelyezésre.

A fentiekben leírtaknak megfelelően, vala-
mint a rendeleti előírásokkal összhangban a
zsákolható zöldhulladék elszállítása kizárólag
az ”ARIES” NKft. ügyfélszolgálatán és a cé-
günkkel szerződésben álló üzletekben forgal-
mazott biológiailag lebomló, átlátszó, zöld szí-
nű Aries felirattal rendelkező, 110 liter űrtartal-
mú biohulladék gyűjtő zsák alkalmazásával
történik. Továbbá az ágakat, gallyakat egy mé-
teres darabokban kötegelve kérjük kihelyezni.

A fentieken túl felmerülő igény esetén a la-
kosság számára lehetőség van a zöldhulladék
kukaedényzetben történő gyűjtésére, mely cél-
ra kizárólag 120 l-es barna színű, vagy „zöld-
hulladék” felirattal ellátott kukák alkalmazha-
tóak. Ez esetben a gyűjtőedényeket az ingat-
lantulajdonosoknak kell beszerezniük.

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
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Tájékoztató az óvodai beiratkozásról
Szigethalom Négyszínvirág Óvoda

Kedves Szülők! A köznevelési törvény értel-
mében minden gyermeknek meg kell
kezdenie az óvodába járást abban az

évben, amelynek augusztus 31. napjáig a har-
madik életévét betölti.

Az óvodakötelezettség a nevelési év első nap-
ján (szeptember 1-jén) kezdődik, és naponta leg-
alább négy órában óvodai foglalkozáson kell részt
venniük a gyerekeknek. 

Azok a gyerekek, akik augusztus 31-e után töl-
tik be 3. életévüket, nem minősülnek óvodaköte-
lezettnek. Ők is igényelhetik az óvodába járást, de
számukra nem jelent kötelezettséget. 

Tekintettel a járványügyi helyzetre az óvodai
beiratkozás ebben az évben is a személyes kap-
csolatot elkerülve szervezzük. 

A gyermekek beíratásához szükséges egy
adatlap kitöltése, melynek hitelességét aláírásuk-
kal igazolják. A kitöltött adatlapokat e-mail ben
tudják elküldeni a Szigethalom Négyszínvirág Óvo-
da titkárságára (aláírva, beszkennelve). E-mail:
ovoda.titkarsag@vnet.hu. Az adatlap letölthető az
óvoda honlapjáról: www.negyszinviragovoda.hu.

Amennyiben erre nincs lehetőségük, a Narancs-
sárga Óvoda bejáratánál (2315 Szigethalom, Rá-
kóczi u. 145.) található nyomtatott adatlapokból
vihetnek, és kitöltve ugyanitt helyezhetik el egy
gyűjtőládában. 

A beiratkozás 2021. április 19-23-ig tart,
ezért kérjük, lehetőleg eddig az időpontig juttas-
sák el a gyermekek adatait az óvodába.
Személyesen csak különösen indokolt eset-
ben történhet a beiratkozás.

Az óvodaköteles gyerekek szülei indokolt
esetben a gyermek legfeljebb 4 éves koráig kér-
hetnek felmentést, amit legkésőbb május 25-ig
a járási hivatalhoz formanyomtatványon lehet
benyújtani elektronikusan vagy írásban, postai
úton vagy személyesen az alábbi címre: 
PMKH Szigetszentmiklósi Járási Hivatala 2310
Szigetszentmiklós, Apor Vilmos utca 1/A.

Ha további információra van szükségük, a 06-
24/ 407-609 telefonszámon érdeklődjenek, vagy
írjanak az ovoda.vezeto@vnet.hu e-mail címre.

Tasnádi Tünde
intézményvezető

Online-ovi – Víz Világnapja
„Egy pesszimista minden lehetőségben látja a nehézséget; 
egy optimista minden nehézségben meglátja a lehetőséget.” 

(Winston Churchill)
Lehetséges ez?

A pandémia mélyen
megérint minden
embert. A kialakult
helyzetre nincsenek
jól bevált receptek,

amit már ismerünk. A hogyanokat együtt tanuljuk
a családjainkkal. 

Pedagógusként másképp kell gondolkodni,
amikor egy-egy témahetet megtervezünk. A ter-
vek helyett ajánlásokat kell tennünk, mégpedig
olyan módon, hogy az otthon lévő szülőknek és
gyermekeknek sikerélményeik legyenek. Ezek
megvalósíthatóak legyenek otthoni körülmények
között is. 

Az ajánlásoknál átgondoljuk, hogy mik azok
az eszközök, lehetőségek, amik rendelkezésre áll-
hatnak a háztartásban. 

És erre van igény? Igen, van. A családok nagy
része szívesen fogadja ezeket az ajánlásokat.
Örömmel veszik, hogy nem nekik kell keresgélni,
órákat eltölteni az ötleteléssel. Hogyan is tehetné
színesebbé gyermeke, gyermekei napjait. Lelkesen
küldik vissza fotókon az otthon elkészült kézmű-
ves munkákat. Kapunk videófelvételeket megta-
nult versekről, énekekről. 

Hálásak vagyunk ezért. 

„Boldognak lenni nem azt jelenti, hogy minden tö-
kéletes, hanem azt, hogy elfogadod a tökéletlen-
séget.” (Ismeretlen)

A Víz Világnapja is így valósult meg, az online-
 térben. Hála és köszönet a szülőknek és gyerme -
keknek egyaránt. 

Holczhauser zsuzsanna
Tagóvoda vezető

Fáki László és Nagy János (Szigetszentmiklós
polgármestere) egyeztetést tartott. Megálla-
podtak abban, hogy a két várost érintő közös

ügyek fejlesztésével kapcsolatosan szorosabb
együttműködést terveznek.  Elsőként a két tele-
pülés összekötő Kakukkfű utca rendbetételét tár-
gyalták meg.  Az éves költségvetési tervek elfo-
gadása után közös fejlesztési program keretében
tervezik az utca felújítását. 

Összefogás

MEGOLDÁS SZERVIZ 
és ALKATRÉSZBOLT

LAKÁSÁN: mosógép, bojler, hűtő, tűz-
hely, 
mosogatógép, stb., nagygépek 
javítása

ÜZLETÜNKBEN:  mikró, porszívó és más 
kisgépek javítása

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

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

Budapest, Pesterzsébet XX., 
Mártírok útja 218. – Temesvár u. sarok. 

Telefon: 06-1-285-3488, 
06-30-950-1717
Nyitva tartás: 

H – P: 8.00-17.00

Minőségi szolgáltatás, 
elérhető áron, 

már 31 éve!
www.megoldasszerviz.hu

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

Néhány kép az otthon készült munkákból:
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Búcsú Weinémer Tiborné kolléganőnktől

Reménykedtünk, vártunk, hittünk, imádkoz-
tunk … Bizakodtunk a felgyógyulásában.
Fekete zászlót lenget a szél bánatosan a Szi-

gethalmi Gróf Széchenyi István általános Iskola
emeleti erkélyén. Fénykép, virágok, mécsesek az
iskola konyhájának hátsó bejáratánál lévő aszta-
lon. Egyik a hivatalos jelkép, a búcsúzásé, a gyász
jele, a másik, ott az asztalon, az elköszönés, a ta-
nulók és felnőttek szeretetének jele.

Napokig nem akartuk elhinni a fájdalmas hírt,
megdöbbenve hívtuk egymást telefonon a kollé-
gákkal, emlékeztünk rá, megidéztük egymás közt
az emlékét, a mindig mosolygó személyiségét.
Összeforrt a léte a Széchenyi iskolával. Nagyon fog
hiányozni mindenkinek, aki ismerte.

Búcsúzunk Erikától, az élelmezésvezetőtől, a
remek, tapasztalt szakembertől, a kiváló közösségi
kolléganőtől, a baráttól, akivel több, mint harminc
éven át dolgozhattam együtt remek kapcsolatban.

Szoros, baráti kapcsolatban voltunk, fél szavakból
értettük egymást a három évtized során.  Tisztel-
ték, szerették a konyhai dolgozók, az iskola mun-
katársai, a városi intézmények és a környező te-
lepülések intézményeinek dolgozói, a városból
ebédet rendelő emberek, a beszállítók, akikkel
kapcsolatot ápolt. A közvetlen viszony miatt a
gyerekek sokszor kiabálták be a tálalópultnál, tá-
nyércsörgés közepette a köszönetüket, ha éppen
a kedvenc ételüket főzték. Pici irodájában mindig
bizalommal fordulhattunk hozzá kéréseinkkel. Va-
rázsló volt, mert a szűkös anyagi lehetőségeink el-
lenére is mindig megoldotta a programjaink során
a számtalan vendéglátást. Kiváló szervező volt,
sokat tanult, továbbképzésekre járt, igényes volt
az élelmezési programok kezelésében, tisztelte a
vezetőit minden területen. Szakmai körökben is
elismerték, értékelték a tudását, elkötelezettségét.
Kiemelkedő szakmai munkájáért, az iskolai ünne-
pélyeken és a városi rendezvényeken több alka-
lommal is részesült kiváló dolgozói elismerésben,
díjazásban.  Lelkes, elkötelezett, türelmes, kedves,
segítőkész, mindig vidám, mosolygós kolléganőnk
volt.  Éppen ezért nehéz most a búcsú, mert na-
gyon szerettük őt, és soha el nem felejtjük.

Erika!  Te már ott az égi, a felhők alkotta étke-
zőkonyhán látod az itt hagyottakat, a rokonokat,
ismerősöket, barátokat, pedagógusokat, a neve-
lő-oktató munkát segítő kollégákat, a tanulókat,
akik nehezen viselik az elvesztésedet. Szinte fel
sem tudjuk fogni, hogy mi történt. Hatalmas mun-
kabírású, rendkívül szorgalmas, precíz, igényes,
maximalista, segítőkész embert ismertünk meg a
személyedben. Nélküled nem volt iskolai rendez-
vény, ünnepély, verseny, tábor, gálaműsor, tanév-
nyitó, tanévzáró, pedagógusnap, városi és iskolai
bál, pedagógiai szakmai konferencia, esküvő és
még sorolhatnám a programok sorát.

Mindig megleptél minket a kollégáiddal együtt
a sok finom ebéddel, a káprázatos hidegtálakkal,
a hatalmas, felejthetetlen tortákkal az iskola 10,
20, 30 éves évfordulóin, illetve az intézmény nagy-
szabású, felújítási ünnepsége során. A konyhát és
az ebédlőt mindig dicsérték a hatóságok, a minő-
ségbiztosítással foglalkozó szakemberek, ami a Te
igényességednek volt köszönhető. 

Az utóbbi időben történt beszélgetéseink so-
rán egyre többet emlegette Erika, hogy hozzám
hasonlóan már ő is nagyon készül nyugdíjba, ren-
geteg terve van a családja körében. Sajnos ezt
már nem érhette meg, ami mérhetetlen fájdalmat
okoz a szeretett családjának és mindannyiunknak.
Imádott férje, lánya és unokái körében tervezte a
jövőjét, akik sok örömet jelentettek neki, mindig
büszkén beszélt róluk. Rendszeresen megosztotta
fotóit a gyönyörű virágairól, a kertjéről, aminek
gondozása a kedvenc elfoglaltsága volt. Nagyon
aktív, tevékeny, kreatív volt ezen a területen is. Kí-
vánok a családjának nagyon jó egészséget és
megnyugvást ebben a borzalmasan nehéz hely-
zetben. 

Emlékét örökre megőrizzük. 
„Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel őt már
nem hozhatjuk vissza. Tudjuk, hogy nem jössz, de
olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon
fájni. Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, hi-
ányzol nekünk, soha nem feledünk.”
Köszönöm, hogy megemlékezhettem mindannyi-
unk mosolygó Erikájáról.
Erikától is a költő szavaival búcsúzom. 
„Nem félek a haláltól, megállok vele szemben, de,
ha lesújt rám, Istenem, ölelj meg engem.”

Nyugodj békében, Erika!
Egyed Jolán 

emeritus igazgató

In memoriam Balázs Miklós
Emlékezzünk Balázs Miklós, tősgyökeres szi-

gethalmi lakosra. Budapesten született 1938.
szeptember 7-én. A rendszerváltást követő-

en, Szigethalom közéletének egyik meghatározó
személyisége volt. 

Balázs Miklóst 1990-ben választották meg ön-
kormányzati képviselővé a Magyar Demokrata Fó-
rum színeiben. Tizenhat éven keresztül a városért
tevékenykedett, két cikluson keresztül alpolgármes-
terként dolgozott. Fontos szerepet töltött be a te-
lepülés csatorna kiépítési feladatiban. Személyesen
is részt vett a munkálatok lebonyolításában, ellen-
őrzésében, illetve a pályázatok előkészítésében.
Részt vett az 1848-as forradalom és szabadságharc
emlékművének újbóli helyreállításában a Dísz-téren,
melyet 1998. március 15-én avattak fel. Nevéhez fű-
ződik a Szent István szobor létrehozásának terve,
és lakossági támogatásának megszervezése is. Má-
té István szobrász Szent Istvánt ábrázoló szobrát

2000. augusztus 20-án adták át a Szent István té-
ren, a szakorvosi rendelő előtt. Ezek a helyszínek
méltó keretet adnak a városi ünnepségeknek.  Részt
vett a Trianoni Emlékbizottság Szigethalom munká-
jában. Megálmodója, majd 2010-ben egyik aktív
megvalósítója volt a Trianon emlékhely kialakításá-
nak. Sok éven keresztül a Nemzeti Összetartozás
Napi megemlékezés egyik fő szervezője.

Alapító tagja a Fidesz Szigethalmi Szervezeté-
nek, a Szigethalmi Polgári Körnek és a KDNP Szi-
gethalmi Szervezetének. Keresztény, nemzeti-kon-
zervatív értékrendű és világnézetű ember. Életének
két fő alappillére a család intézményének fontos-
sága és az összmagyar nemzet sorsa voltak.

Utolsó éveiben a közéleti szerepléstől vissza-
vonult. Hosszú, méltósággal viselt betegség után,
2021.02.22. távozott a földi életből.

Nyugodjon békében! 
Domonkos István
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Költészet napjára

Atavasz mindannyiunk számára nagy je-
lentőséggel bír. Napról napra változik a
természet: hosszabbodnak a nappalok,

zöldellnek a növények, többet süt a nap... Ez az
időszak az, amikor március 21-én a költészet vi-
lágnapját ünneplik oly sok országban. A magyar
költészet napját pedig 1964 óta április 11-én, a
rövid életű, hányatott sorsú költőnk, József At-
tila születésnapján tartjuk.

Szigethalmon a tavaszi zsongás a városi
szavalóverseny időszaka is. Ilyenkor sok kis óvo-
dás, általános iskolás gyermek mond verset
mindannyiunk örömére. Hosszú felkészülés előzi
meg a nagy napot, melyet a szülők, nagyszülők
és a pedagógusok lelkes segítése, támogatása
tesz teljessé. 

Sajnos, idén már második alkalommal kell
nélkülöznünk ezt a közösen eltöltött napot, de
reméljük, jövőre újra helyet biztosíthatunk a ren-
dezvénynek!

Idén, ha virtuálisan is, de ünnepeljünk
együtt! Kérjük, küldjék el a könyvtár e-mail
címére (szigethalmi.konyvtar@gmail.com)
illetve Facebook üzenetben (Hegedüs Géza
Városi Könyvtár) kedvenc verseiket. Öröm-

mel tesszük közzé a költeményekből álló
csokrot Facebook oldalunkon!

Ha újra tárt ajtóval várhatjuk önöket, látogas-
sanak el hozzánk! Hetvenezer kötetünkből jelen-
tős mennyiségű verseskötet gazdagítja állomá-
nyunkat! Olvasgassuk kedvenc poétáinkat, olvas-
sunk szívünknek-lelkünknek kedves verseket,
fedezzünk fel új versesköteteket vagy új verseket.

Külön büszkeségünk a helyi alkotók művei-
ből összeállított különgyűjteményünk, ebből is
tudnak válogatni!

Mi intézményünk névadója, Hegedüs Géza
versével tisztelgünk e jeles napon a múlt, a jelen
és a jövő költői előtt:

Hegedüs Géza: Magyar költészet
A szót kimondani Petőfitől tanultam,
Arany adott erőt merengni múltakon,
az álmokból Ady ébresztett ifjú-múltban,
s József Attila volt az agitátorom.
Mint őrző szellemek nem hagytak el sosem,
dobált akárhová a sokkalandú élet,
köröttem álltak ők és jöttek énvelem,
mint bölcs tanácsadók és hűséges kíséret:
Balassi biztatott vészekben vígan élni,

vidám lányok közé Csokonai visz el,
Bacsányi szól, mikor kell nagy tettekre nézni,
pátoszra bátorít Berzsenyi Dániel,
és Vörösmartyé a szín, a látomás,
olykor Babits segít látványra szót találni,
itt jár velem Juhász, Tóth árpád, s annyi más,
játékra ingerel mind újra Kosztolányi …
S kik itt voltak velem: mióta már nem élnek
beléptek ők is a kísérők nagy sorába;
mint egykor igazán, könyvéből lép elébem,
s leül szemközt velem Radnóti mostanában,
máskor meg estetájt Szabó Lőrinc keres fel,
haja, mint hajdanán, a homlokába hull…
Elmúlt évszázadok s elmúlt baráti estek
kérdéseimre már nem múló válaszul
együtt zendítik a költészet kórusát,
a versbezendülő magyar szavak varázsát,
emléket és tudást sző bennem át meg át,
tágítva értelem és érzelem határát.
Formálta lelkemet eszmélődésem óta,
szavamnak ő adott formát és dallamot,
tévelygő léptemet rossz ösvényektől óvta,
és szólni késztetett, ahol más hallgatott.

Szigligeti zsuzsanna könyvtáros
Hegedüs Géza Városi Könyvtár

Kedves Olvasóink, Látogatóink!

A járványügyi korlátozó intézkedések okán 2021.
március 8-tól visszavonásig szünetel minden-
féle szolgáltatás, a könyv előrendelés –
csomag átadás és az irodai szolgáltatások is.

A kölcsönzések határideje automatikusan hosz-
szabbodik a kényszerű zárás idejével.

A változásokról hírt adunk honlapunkon, facebook
oldalunkon és épületünknél.

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

Köszönöm megértő együttműködésüket kollégáim
nevében is!

Luttenberger  Katalin 
könyvtárigazgató

E-maiI: szigethalmi.konyvtar@gmail.com
Tel.: 06-70/459-1692
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Madárlesen
„Tó vize, tó vize csupa nádszál, egy kacsa,
két kacsa oda császkál.
Sárban ezer kacsa bogarászik, reszket a tó
vize, ki se látszik.” Weöres Sándor

Érdekes automatára figyeltem fel a ráckevei Du-
na-parton sétálva, egy kacsaetetőt helyeztek ki,
a rajta lévő információ szerint a táppal való ka-
csaetetés sokkal környezetbarátibb megoldás a
kenyérfélékkel való etetésnél, hiszen ezek fel-

puffasztják az állatokat, illetve fehérjetartalmuk
miatt algásítják is a vizet.

Mivel gyakran látom a szigethalmi Duna-
parton is, hogy a kisgyermekes családok kedvelt
időtöltése az itt élő vízi madarak kenyérrel tör-
ténő etetése, Vereckei zoltán Ráckeve polgár-
mesterének segítő közreműködésével felvettem
a kapcsolatot Szabó-Havas Csabával, az Élővi-
zeinkért Alapítvány kuratóriumi elnökével. Az
alapítvány a környezetünk megóvásáért tevé-
kenykedik, céljuk a kenyérrel való etetés vissza-
szorítása, alternatíva nyújtás, hogy ne a mada-
rak és a vizek számára is káros kenyeret, hanem
a tápot adják a kacsáknak.

A leggyakrabban a récefélékhez tartozó
madarakat etetjük, de fontos tudni, hogy mi is
igazából a természetes táplálékuk. A ludak és a
hattyúk főleg növényevők. A récék között van-
nak növényevők és állati eredetű táplálékot fo-
gyasztók is. Lisztből készült kenyeret fogyasztó
faj biztosan nem található közöttük! A növényi
rostok hosszú ideig tartó feldolgozására és
megemésztésére kialakult gyomor-bélcsatorná-
jukba került szénhidrátból készült kenyér súlyos
emésztési zavarokat okozhat.

A vízi madarak etetése főleg nyáron feles-
leges, hiszen korlátlanul találnak táplálékot vi-
zeinkben, de mivel az etetést jószándékkal ve-
zérelt emberek végzik, fontosnak tartom a

szemléletformáló tevékenységet. Készül a sziget-
halmi Duna-parton kihelyezett 2 automatához
egy tájékoztatásos tábla, amely felhívná a város-
lakók figyelmét az etetés és a mivel való etetés
hatásaira, szabályaira, így a családok, szeretett
nyugdíjasaink is megfelelő felelőségtudattal ke-
rülnék vízi madaraink kenyérrel való etetését.

A vízi madarak nevében: „köszönjük, hogy
nem etetsz bennünket kenyérrel. A kenyér meg-
betegít bennünket. Nem tartalmazza a megfe-
lelő tápanyagokat, és a szükséges kalóriát, ami
például télen nélkülözhetetlen a testünk mele-
gen tartásához. A bomló kenyér szennyezi a vi-
zünket. Ennek következménye a felszíni algák
elszaporodása, amitől elpusztulnak a halak, mi
pedig csúnya fertőzéseket kapunk.”

Török Ilona
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Föld napja…kicsit más szemmel
Ízlelgetem a dolgot. Eleve nem szeretem a kam-

pánynapokat. Anyák napja, nők napja, állatok vi-
lágnapja, dohányzás elleni világnap. Mind csak ar-

ra jó, hogy aki egyáltalán foglalkozik vele, akinek
eszébe jut, vagy akinek mondják, hogy jusson eszébe,
jeles nap van, EGySzER egy évben adjon virágot va-
lakinek, kivigye a gyereket az állatkertbe, mert van
bohóc is, esetleg miközben rágyújt, elnyomjon egy
mosolyt. AzTáN megy minden tovább, ahogy előtte
volt. Még a legtöbb értelme a tengerészeti világnap-
nak volt, ha épp olyan volt a parancsnok és épp nem
voltunk szűkében az élelemnek, akkor engedélyezte,
hogy a szakács főzzön valami finomat. Egyszer, a
mostanra a Fekete-tenger mélyén pihegő "Kőrös"
magyar tengerjárón, egy ambiciózus szakács csinált
lángoló fagylaltot és járt sör is az ebédhez, lám 45
év után is emlékszem rá. A Föld napján majd világ-
szerte leoltják a lámpákat, persze csak azokat, amik
az év többi 364 napján is feleslegesen zabálják az
energiát, egyéb feleslegességekkel együtt kiszívva
Földanyánk éltető erejét.

Amikor az első intézkedések történtek a COVID-
19 járvány megállítására, amikor kiürültek az utcák,
amikor eltűnt a liszt, az élesztő meg a WC papír a bol-
tok polcairól, azt hittem, VALAMI ESETLEG most majd
megváltozik. Hogy valamire ráébredünk úgy mindnyá-
jan mi az "emberiség", hogy nem mehet tovább a vi-
lág, úgy ahogy eddig ment. Hogy az mégse normális
dolog, hogy Magyarországra, ahova befolynak a fo-
lyók, ahol 2000 az évi napos órák száma, ahol az ég-
hajlat ideális az élelmiszer növénytermelésre, a fok-

hagymát Kínából kell behozni. Ahogy az M6-os anyát
is, Ganz ábrahám, Mechwart András, Kandó Kálmán,
Weiss Manfréd országába. Óriáshajókkal, ezer négy-
zetkilométereket borító autópályákon száguldó kami-
onokkal. És hol tarunk? Az ember, aki azért került a
tápláléklánc csúcsára, azért lett csúcsragadozó, mert
mindenhez képes hozzászokni, ezt is feldolgozta. Alig
várja, hogy leküzdje a járványt és ott folytassa, ahol
abbahagyta. Föld napja? Pótcselekvés. Arról szól, hogy
hogyan csináljunk valamit azért, hogy ne csináljunk
semmit. A tengereket szemétszigetek tarkítják, erde-
inket savas esők pusztítják, városainkban fuldoklunk
a légszennyeződéstől, termőföldjeinket monokultú-
rákkal zsigereljük ki, miközben arról szónokolunk,
hogy "jaj, elpusztul a Föld". Frászt! A Föld nem pusztul
el. "Csak" változik. Mindig is változott, hol ezért, hol
azért. Mi fog elpusztulni jó eséllyel? Az ember. A di-
noszauruszok 120 millió évig uralták a bolygót, aztán
(állítólag) jött egy meteorit okozta szuper légszennye-
zés és hopp, már nem is voltak. Mennyi idős az em-
ber? Már persze amit annak lehet nevezni, én attól
számolom, aki már rajzolni tudott a barlang falára.
Ötvenezer éves? Bagatell!

Minden élőlényt a fajfenntartás és a létfenntar-
tás ösztöne vezérel, és addig szaporodik, amíg ezek
gyakorlásában más élőlények, vagy természeti hatá-
sok meg nem akadályozzák. Ha a teremtés koronáját,
az embert (most arra nem térnék ki, hogy az embert
ki teremtette, mert az Istent, aki amúgy létezik, csak
épp a felfoghatatlan tartományban, az ember terem-
tette a saját képmására, mert másmilyent, mint ő

nem tud elképzelni) nem fenyegeti épp létét veszé-
lyeztető természeti hatás, vagy egyéb élőlény, majd
gondoskodik arról saját maga, hogy a túlszaporodá-
sát megakadályozza.

Az ember, akárcsak a többi ösztönállat, eltűri, sőt
megköveteli, hogy vezessék, ehhez egyre demokra-
tikusabban az átlagszínvonalnak megfelelő közepe-
sen ostobákat és önzőket választ vezetőnek, elmegy
tüntetni az atomerőművek ellen, miközben három
bolygó élővilágának elpusztítására elegendő nukle-
áris fegyverarzenál indítógombját bízza közveszélyes
idiótákra. Anomália ez a javából, aminek tanúi va-
gyunk, az pont az, ahogy Földanyánk küzd veszélyes
fajunk ellen, veszélyes fajunk segítségével. 

Idősek tudják mi az a "vörös farok", aki nem tud-
ja guglizza meg! Én rakok ide a végére egy zöldet,
hogy mégse az legyen ennek a pesszimista írásnak
(aminek amúgy azt a címet akartam adni, hogy "El-
olvasás ELŐTT elégetendő!") az eredménye, hogy va-
laki azonnal felvágja az ereit. "Gondolkodj globálisan,
cselekedj lokálisan!", mondják a mindentudók. Nos,
ha valamit tenni akarsz a Földért, legalább ne vágd
le a füvet a kertedben, hagyd békén a vadvirágokat,
a gazt, hogy a beporzó rovarok ne haljanak éhen és
akkor talán az alma is meg fog teremni a fádon. Ja,
és ne szekírozd az önkormányzatot folyamatosan,
hogy aszfaltozzanak le minden mellékutcát, mert az-
tán meg azért fogsz nyafogni, hogy legyen húsz mé-
terenként egy fekvőrendőr! Látod, a természet ebben
is okosabb nálad.

(A Tengerész)

Kiadja: Vámos Robi rajzoló, designer │ www.vamosrobi.hu
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Vajon hatással van a hazánkban élő „át-
lagemberre” ha egy szép, trópusokon ho-
nos állatot lát szenvedni az emberi kör-

nyezetszennyezés következtében? Be kellene-e
tiltanunk a szívószálakat, csak azért, mert árt a
tengeri élővilágnak? Hiszen Magyarországon
nincs is tenger…. 

Mióta időnk jelentős részét az online térben
töltjük, egyre távolabbi eseményekről szerzünk
nap, mint nap tudomást. Szerencsére nem csak
haszontalan információkkal bombáznak minket,
hanem fontos dolgokkal is, akár a környezetvé-
delem témakörében. Remélhetőleg előbb vagy
utóbb nem csak az válik nyilvánvalóvá, hogy az
internet szinte minden emberhez elér a Földön,
hanem az is, hogy sajnos bizonyos problémák
éppen ennyire vonatkoznak mindnyájunkra, at-
tól függetlenül, hogy a bolygó melyik szegletét
nevezzük otthonunknak. A műanyagszennyezés
kérdése pontosan ilyen. 

De nézzük, mi is pontosan a műanyag, és
miért nem csak a környezetvédők „pörögnek”
rajta feleslegesen!

A műanyagok mesterségesen létrehozott
„óriásmolekulák”. Hiába állnak szerves alkotóe-
lemekből, a kötések, amelyekkel az óriást alkotó
kisebb egységeket összekapcsolják (különböző
kémiai reakciókkal, hővel stb.), nagyon ellenál-
lóak, majd minden természetes környezeti be-
hatás ellen. Tehát tartósak, kevéssé reakcióké-
pesek, nem rozsdásodnak, mindemellett a leg-
több viszonylag olcsó alapanyagnak számít. Ez
nagyon vonzóvá teszi széleskörű felhasználásu-
kat az ipartól a lakossági célokig. Egyáltalán
nem túlzás azt állítani, hogy a XXI. századi em-

ber mindennapjai műanyagba vannak csoma-
golva. Ennek viszont hatalmas ára van. 

A műanyagok ellenállósága ugyanis odáig
terjed, hogy lebomlásuk a természetben akár
több száz év is lehet. Sajnos a mi közvetlen kör-
nyezetünkben is szembetűnő, a mindent elborító
műanyagszemét. S rögtön meg is érkeztünk a
tengerpartról saját vidékünkre. A szárazföldi kör-
nyezetben eldobált hulladék minden ökológiai
társulásra káros hatású. Nem csak a delfinekre,

hanem a körülöttünk lévő állatokra és növények-
re is. A szemmel látható szennyezés azonban
csak a jéghegy csúcsa. Ugyan minket aligha fe-
nyeget, hogy a fejünk beleszorul egy műanyag-
flakonba (ami a természetben gyakran okozza
kistestű állatok halálát), de a lebomlani nem tu-
dó műanyagok aprózódása, mállása során kép-
ződő ún. mikroműanyagokat már a mi szerveze-
tünkben is kimutatták, s mindennek komoly
egészségügyi hatásai lehetnek. A mikroműanyag
részecskék homokszemtől a mikroszkopikus mé-
rettartományig alattomosan halmozódhatnak fel
az élő szervezetekben. Egyelőre keveset tudunk

a pontos hatsokról, de laboratóriumban végzett
tesztek alapján károsíthatják a sejteket – hiszen
nem képesek lebomlani, így zárványokat képez-
nek – és tartós gyulladást okozhatnak. 

Nehéz belegondolni, hogy a lakossági fel-
használású műanyagok ilyen káros hatásokkal
járnak, olyannyira az életünk részei lettek. Nem
szeretnék senkiben hatalmas bűntudatot kelte-
ni, ha véletlenül műanyag szatyorban viszi haza
a bevásárlás eredményét, viszont szeretnék
gondolkodásra serkenti. A műanyag hulladék
feldolgozása két módon történik: az anyag vagy
szeméttelepekre (ahol nem bomlik le, csak egy-
re halmozódik) vagy újrahasznosító üzemekbe
kerül. Sajnos csak bizonyos típusú műanyagok
hasznosíthatók újra és azok sem tökéletes ha-
tásfokkal. Ezért az első és legfontosabb lépés,
hogy ha lehet, kerüljük el felesleges megvéte-
lüket és használatukat. A szívószálakat, egyen-
ként csomagolt gyümölcsöket, apró és hama-
rosan feledésbe merülő műanyag játékokat
mindenféle áldozat nélkül elkerülhetjük. Ha be-
vásárláskor többször használatos szatyrot vi-
szünk magunkkal, újabb jelentős egyéni lépést
tettünk. Ha meg kell vennünk valamit, ami mű-
anyag csomagolásban van, igyekezzünk szelek-
tíven gyűjteni – már ha az adott műanyagféle
újrahasznosítható. 

Sajnos a modern világban aligha élhetünk
teljesen műanyagmentesen. Viszont ha háztar-
tásonként akár csak egyharmadával csökken a
műanyagterhelés, már nagyot léptünk – nem
előre, hanem vissza egy jelenleginél egészsége-
sebb, hajdani környezet felé. 

-vnmf-

Döbbenettel olvastam a Híradó hasábján
„fk.” írását, az „Ételt az Élethez”adomá-
nyozásról, melyet nem tudok szó nélkül

hagyni. Sajnos egyre több és több emberi gyar-
lósággal találkozom én is, de ez a lelketlenség,
amit olvastam, mindenen túlmegy. Nem gondol
az az ember arra, aki ezt megteszi, hogy ő is
bármikor kerülhet ilyen vagy még rosszabb hely-
zetbe?! Hogy esne neki, amikor örömmel fogad
egy csomagot, és teljesen ehetetlen vagy gusz-
tustalan termékekkel szembesülne? SzÉGyEN!!!
Én nagyon szegény nagycsalád tizenkettedik
gyermekeként jól tudom, hogy mit jelentett,
amikor az MNDSz csomagot küldött, és mi mi-
lyen finomságokat találtunk benne, vagy amikor
a szomszédoktól süteményt kaptunk, mi annak
hogyan örültünk, és hálásak voltunk. Igaz, hogy
nem volt ilyen óriási szakadék gazdagok és sze-
gények között. Én nagyon örülök, hogy az üzle-
tünkben kihelyezett adománygyűjtő kosárba ki-

zárólag az itt vásárolt termékek kerülnek jó mi-
nőséggel, amit mi a Családsegítő Szolgálatnak
jutattunk. Egyben ismét megköszönöm minden
kedves vásárlónknak segítő adományát.

Tősgyökeres szigethalmi lakosként tisztelet-
tel megkérek mindenkit, aki úgy gondolja, hogy
adományoz, jó szívvel és csak jót adjon!

Ha már a szégyenről beszélünk, a szívem
szakad a településért, én itt születtem, nem erre
tanítottak, hogy mindenhol mocskot hagyjunk
magunk után. Meg kell nézni az utcákat, tere-
ket, hiába vannak kihelyezve a szemétgyűjtők,
a szemetet nem oda teszik, hanem újabban la-
katlan ingatlanokhoz is dobják. A zöld Háló
Egyesület éveken keresztül szedte a szemetet,
a mocskot, de sajnos nem igazán éreztük ennek
a munkának az igazi eredményét, mert másnap
már ugyanolyan szeméttel szembesültünk. Mi-
csoda világot élünk! Tele van a világ fertőzések-
kel, ennek ellenére nemhogy vigyáznánk kör-

nyezetünkre, egyesek még jobban hozzájárul-
nak a levegő, a talaj szennyezéséhez. Nem is
gondolva arra, hogy fertőzik saját magukat, a
szüleiket, a gyermekeiket és ez által mindenki
mást is. Amennyiben így haladunk, a települé-
sünket lassan már nem az otthonunknak tekint-
hetjük, hanem egy szemétlerakónak. Nem így
kéne élni! Ezen a szép, zöldövezetes településen,
ahol nagyon sok ember munkája, szép érzéke
éveken keresztül megpróbál példamutató mo-
tivációt nyújtani. Én azt gondolom, nagyon nem
lenne jó, ha ezt elveszítenénk. Kérem, figyeljünk
egymásra, tiszteljük, becsüljük és értékeljük
egymás munkáját, mert ez nagyon fontos! A
várható gyümölcs: talán újból jobb szívvel köz-
vetlenül élhetünk a mi kis településünkön. 
VIGyázzUNK EGyMáSRA!

Tisztelettel: 
Regényi Tiborné Aranka

Szégyen és lelketlenség

Lehet-e szívószál nélkül élni?



10 2021. 4. szám

Szigethalmi HíradóHIRDETÉS



112021. 4. szám

Szigethalmi Híradó VSzK - KÖzÉRDEKű

Ne feledjétek, már csak pár
napig küldhetitek be a fotókat
a pályázatra! Várjuk a Duna-
parton készült fényképeket!

Figyeld a VSZK Szigethalom 
Facebook oldalt!

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 ar-
ra, 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
tehetségeteket!
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

Fogadóórák
• Fáki László polgármester 2021. április 19.

(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 Szigethalo-
mért Egyesület) 2. választókerület képvi-
selője.Telefon: 06/70-334-8916
E-mail: fabula.janosne@szigethalom.hu

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

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

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

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

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

• Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 8. választókerület képviselője.
Telefon: 06/30-934-0480

• Tóth József Fidesz-KDNP
Telefon: 06/20-947-5366
E-mail: tothjozsef58@gmail.com

• Adorjánné Csapó Gyöngyi Fidesz-KDNP
Telefon: 06/70-331-9904
E-mail: csapogyongyi@freemail.hu

• Molnár Sándor FIDESz-KDNP
Telefon: 06/30-952-3346
E-mail: molnars@pr.hu
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Hagyományos Duna-szigeti takarítás
Lassan húsz éve a Duna-sziget lakói márciusban összejönnek és

rendbe teszik szeretett szigetüket. Dörfler Robi bácsi és Mezei Dénes
hosszú évek óta voltak a szigettakarítás szervezői és aktív résztvevői.
Idén átadták a fiatalabb lakóknak a takarítás megszervezését,  ők mint
segítők továbbra is aktív résztvevők maradtak. Ehhez a remek kezde-
ményezéshez én is szívesen csatlakozom több éve. Nagyon örülök,
hogy egyre több, újonnan a szigetre költözött család, gyerekekkel
együtt vett részt a munkában. Remek példa az összefogásnak és a
környezetünk, lakó helyünk szépítésének és tisztán tartásának.

Az idei évben meglepetéssel készültem és a jelenlévőket meg-
hívtam egy finom gulyásleves ebédre Fehér Gém Üdülőbe, amit Gyulai
Péterrel és Mezeiné Katalinnal közösen főztünk.

Köszönöm a példamutató munkát a szigetünk lakóközösségének.
Suhai-Réfi Tímea
6. vk. képviselője

Iskoláknak, táborszervezőknek, csoportoknak, cégeknek 
szálláshely, napközbeni programokhoz, bográcsozáshoz 

terület, focipálya bérelhető.
•  Budapesttől 11 km-re 
•   15 000 m²-en fekvő erdős környezetben 
•   5 db 20 fős ház
•   Minden házban női-, férfi zuhanyzó, WC és egy minikonyha
•   Bográcsozási lehetőség, tűzrakóhely
•   Játszótér, focipálya
•   Rendezvény sátor
•   Közvetlen az Emese Park és a Vadaspark szomszédságában

Ifjúsági Élmény Tábor
2315 Szigethalom, Rákóczi utca 159.

További információ 
és szállásfoglalás:

Telefon: +36-70/372-8403
info@elmenyhalomtabor.hu

FELHÍVÁS – SZÉP KERTEK, RENDEZETT PORTÁK 
A zöldháló Egyesület szervezésében az önkormányzat támogatásával immáron
tizenhét éve hirdetjük meg a szebb Szigethalomért városszépítő versenyt. Öröm-
mel tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb az igény és az aktivitás környezetszépítést,
a kulturált városkép kialakítását megcélzó eseményeknek. Valamennyi szigethalmi
lakost kérünk, kapcsolódjon be ebbe a nemes versengésbe!
A verseny célja: a környezetbarát, kulturált városkép kialakítása, az itt élő em-
berek életminőségének javítása, vendégváró kertvárosi városkép kialakítása, a
magyar kertkultúra ápolása, kiterjesztése.

A versenyre benevezhetnek: 
•  lakóterületek (utcafront)
•  utcák, utca részek /minimum 3 porta/), 
•  családi és lakóparki házak, 
•  intézmények, 
•  vendéglátó,- kereskedelmi egységek.

A versenyt a következő szempontok szerint bíráljuk el:
•  lakóterület (utcafront) kategóriánál a közterület parkosítása, rendezett,

ápolt, kulturált összképe,
•  lakóterületek (utcák) kategóriánál a közterület parkosítása, rendezett,

ápolt, kulturált összképe,
•  családi ház, lakóparki ház kategóriában az udvar, elõkert, homlokzat, jár-

daszegély zöld növényi és virágdíszítése, esztétikai összhatása a zöldte-
rület együttes hatása,

•  intézmény, kereskedelmi és vendéglátó egység kategóriában az épületek
körüli növényi díszítés, virágosítás, környezetszépítõ eszközök minõsége,
összhangja.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDő: 2021. MÁJuS 1.
A verseny elbírálása október elején várható.

Az ünnepélyes eredményhirdetés hagyományainkhoz híven
október 25-én a polgármesteri hivatal dísztermében.

Jelentkező neve: ………………………………………………

Címe: …………………………………………………………

Kategória (a megfelelő aláhúzandó)

- Lakóterületek, (utcafront, utcák, utca részek) 

- Családi ház, lakóparki ház

- Intézmény, kereskedelmi és vendéglátó egység

A jelentkezési lapok bedobhatók a Szép ABC-ben, a polgármesteri 
hivatalban, valamint a Városi Szabadidő Központban elhelyezett ládákba

Jelentkezési lap

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:   szigethalmihir-
ado@gmail.com  (a hirdetési összeg befizeté-
se után!)  (A cikkek leadása nem jelenti azok
feltétlen  megjelenését. A szerkesztô a cikke-
ket  rövidítheti, szerkesztheti úgy, hogy azok
tartalma ne változzon.)

Következő lapzárta: április 22. 
Megjelenés: 2021. május eleje.

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


