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Megújul a Kakukkfű utca és a Piros óvoda Februári élő 

tájékoztató:
2021. május 20. (csütörtök) 18 óra

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

Irány Tokió!

Zombori Gábor úszó – 2002-ben született
Szolnokon, 2003-ban szüleivel Szigethalom-
ra költözött. Mondhatni, hogy tősgyökeres,

ide járt oviba, majd általános iskolai éveit a ha-
lásztelki Bocskaiban élte meg. Jelenleg a Testne-
velési Egyetem gyakorló gimnáziumába jár, har-
madik évfolyamos. Hat éves korában tanult meg
úszni, hét évesen már a versenyúszók között
tempózott, jelenlegi egyesületében, Budafokon.

Az elmúlt évek alatt többször bizonyította
már klasszisát – nagymedencében a korosztályos
bajnoki címeinek a száma több mint 40, ehhez
több úszásnemben is párosul évjáratos rekord.

2021-től belépett a felnőtt mezőnybe, véget
értek a korosztályos versenyek, viszont a kor-
osztályos versenyek jegyzőkönyvében többször
előkerül a neve, hiszen országos csúcs hozzá
köthető egy-egy versenyszámban.

Az elmúlt időszak bővelkedett kiemelkedő
nemzetközi eredményekkel: 

folytatás a 10. oldalon

Szeretettel köszöntöm 
az édesanyákat és 

nagymamákat 
anyák napja alkalmából.

Fáki László 
polgármester

„Ebben a világban
nem tehetünk nagy dolgokat,

csak kis dolgokat
nagy szeretettel.”

Teréz anya

Aveszélyhelyzet miatt ismételten on-
line megbeszélést tartottunk a kép-
viselőkkel 2021. március 23-án. A

megbeszélés eredményeképpen hozta meg
határozatait és módosított rendeletet a
polgármester a döntést igénylő ügyekben.

A megbeszélés elején több beszámolót vi-
tattak meg. Ezek a belső ellenőrzésről, a rend-
őrség és a polgárőrség munkájáról, illetve az
egyházaknak nyújtott pénzügyi támogatások
elszámolásáról szóltak.

A belső ellenőrzést településünkön külsős
belső ellenőrrel oldjuk meg. Több éve vagyunk
kapcsolatban a Kistérségi Ellenőrzési Központ
Kft-vel. Mivel a belső ellenőrzésnek független-
nek kell lennie az önkormányzati szervezettől,
és saját belső ellenőr fenntartását anyagilag
nem tudtuk volna megoldani, így ezt láttuk a
legcélszerűbbnek. A belső ellenőr végez átfogó
ellenőrzéseket az intézmények esetében, és
szúrópróba szerű ellenőrzéseket, konkrét pénz-
ügyi folyamatok esetében. Ilyen átfogó ellenőr-
zés volt a Nobilis Humán Szolgáltató (bölcsőde)
2019. évi gazdálkodásának és a Szigethalmi He-
gedűs Géza Városi Könyvtár 2019. évi gazdál-
kodásának átfogó ellenőrzése.

Szúrópróbaszerű ellenőrzés volt a Szigetha-
lom Egyesített Népjóléti Intézménynél a 2019.

évi ellátotti pénzkezelés, elszámolás, nyilvántar-
tás vizsgálata.

Sajnos a törvények folyamatos változása mi-
att mindig lehet hibákat találni. Ilyenkor egy el-
lenőrzés segít abban, hogy a megszokott folya-
matokat átalakítsuk. A lényeg az, hogy vissza-
élések feltárására már évek óta nem volt példa. 

A következő napirendben a Szigetszentmik-
lósi Rendőrkapitányság Tököli Rendőrőrs 2020.
évi beszámolóját tárgyaltuk meg. A nehézség
az, hogy a rendőrparancsnok bekapcsolását
nem tudtuk megoldani a videó konferenciában,
így közvetlenül nem tudtunk kérdéseket felten-
ni. A jelentésből kiderült, hogy a bűncselekmé-
nyek száma összességében csökkent. Ugyanak-
kor nőtt a közterületen elkövetett bűncselek-
mények száma ezen belül. 

Amik csökkentek, a testi sértés, lopás, be-
törés, nőtt a zárt gépjárművek feltörése, a ron-
gálások száma. A nyomozások eredményességi
mutatója is nőtt 51 százalékról 61 százalékra.

A balesetek száma is csökkent, de még
mindig a balesetek vezető okai a gyorshajtás,
elsőbbség meg nem adása és a kanyarodási
szabályok be nem tartása. Nőtt az ellenőrzésre
fordított idő nagysága, és ezzel arányosan nőtt
a helyszíni bírságok száma és értéke. 

folytatás a 2. oldalon
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Úgy gondolom, hogy e világban na-
gyon fontos megköszönni és hálát

adni, kifejezni köszönetünket azoknak,
akik éjt-nappallá téve a mi biztonságun-
kért küzdenek ezekben a nehéz időkben.

Ezúton is szeretnénk megköszönni
városunk egészségügyi dolgozóinak a
felelősségvállalást, kitartást, embersé-
ges hozzáállást, szaktudást, elhivatott-
ságot, a lelkiismeretes munkát, amit a
járvány ideje alatt tanúsítottak és tanú-
sítanak.

Köszönjük az egészségügyi dolgozók
családjainak is, akik otthonról biztosítják
a hátteret, támogatják munkájukat, erőt
adnak, amikor a járvány mindenkinél na-
gyobb terhet ró rájuk.

Szigethalom Város Fejlesztésért Ala-
pítvány 4 doboz antigén gyorsteszttel
támogatta azt a célt, hogy időben diag-
nosztizálva, eredményesebben vegyük
fel a harcot a vírus ellen.

Bízom benne, hogyha betartjuk a jár-
ványügyi intézkedéseket, kedvező irány-
ba alakul a helyzet, csak tartsunk ki még
egy kicsit!

Török Ilona 
önkormányzati képviselő

folytatás az 1. oldalról
Negatív tendencia viszont a járőrszolgálat

idejének csökkenése és az egy rendőrre jutó idő
mennyiségének növekedése is. Sajnos a sziget-
halmi körzeti megbízottak közül az egyik egész
évben betegállományban volt, és mostanra
meg is szűnt a munkaviszonya. A helyét még
nem sikerült feltölteni. 

A harmadik napirendben a polgárőrség be-
számolója következett. A beszámolóból látha-
tó, hogy a polgárőrség az utóbbi években egy-
re jobban felszerelté vált. Több új eszközt vá-
sároltak, amely elősegíti tevékenységüket.
Tavaly a munkájuk nagy részére a járványhely-
zetben való részvétel nyomta rá a bélyegét, pi-
acbeléptetés, kijárási korlátozások ellenőrzése.
A polgárőrök a munkájukat társadalmi munká-
ban látják el. Öt éve van a csapatnak új veze-
tője. Azóta elmondható, hogy aki belép, aktív
is. Ugyanakkor a lakosság létszámához képest
kevesen vannak. 

Azt gondoljuk, több ember is tudna vállalni
feladatot. Nem csak keresni kellene a Faceboo-
kon, hogy miért nincsenek ott a zebráknál az is-
kola előtt, hanem be lehet állni közéjük segíteni.
Ezt a munkát nagyon sok nyugdíjas nagyszülő

is meg tudná oldani vagy akár hölgyek is. Minél
több ember vesz részt a munkában, annál job-
ban tudnak szolgálni bennünket, és az egy főre
eső terhelés is csökkenhet. 

Tavaly elindult a vízi, idén indul a lovas pol-
gárőrség szervezése. Aki szívesen vállalna fel-
adatot, az keresse a 20 543 5088 vagy este a
20 218 7383 telefonszámon a polgárőrséget. 

2020. évben a Szigethalmon működő törté-
nelmi egyházak ugyan pandémia miatt csök-
kentett mértékben, de kaptak támogatást. A
három egyház erről szóló pénzügyi beszámoló-
ját a képviselők elfogadták. 

Következő napirendben Szigethalom Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a tele-
pülés tisztaságáról és a hulladékgazdálkodás
szabályairól szóló rendeletének módosítása tör-
tént meg. A rendelet módosítására a zöldhulla-
dék begyűjtésének átalakítása miatt került sor.

A következő napirendben a szociális szolgál-
tatási rendelet felülvizsgálatára került sor. Sajnos
a térítési díjakon nem tudunk változtatni a kor-
mány által hozott törvények miatt. Így ezek nem
változtak, viszont az önkormányzat által adott
támogatás növekedni fog az intézményünk költ-
ségvetésében.

Elfogadták Szigethalom Város Önkormány-
zatának 2021. évi közbeszerzési tervét. A terv
tartalmazza a Kakukkfű utca és a Piros óvoda
felújításának pályázatát.

A hetedik napirendben önkormányzat tulaj-
donában lévő ingatlan értékesítésével kapcso-
latban született döntés. A testület az ingatlanról
elkészített értékbecslés alapján hajlandó eladni
a szomszédnak, vagy ha ez nem sikerül, akkor
telekrendezést kezdeményez, a telek ugyanis
önmagában nem alkalmas semmire.

Az előbb említett közbeszerzési tervben
szereplő Piros tagóvoda felújítási pályázatának
kiírása következett. A pályázaton megvalósul a
vizesblokkok, fűtés felújítása. Az épület ablaka-
inak cseréje és az egész épület szigetelése, va-
lamint a meglévő nyitott, fedett terasz zárt te-
rasszá alakítása.

Utolsó döntést igénylő napirendünk volt a
Kakukkfű utca megépítésének pályázata. A be-
ruházást Szigethalom város bonyolítja, de a mű-
szaki ellenőrzéshez ismételten Szigetszentmik-
lós várossal szerződésben lévő műszaki ellen-
őröket alkalmazunk, ahogy a közös zebra
projekt esetében is történt.

Köszönet és tisztelet az egészségügyi dolgozóknak
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Ismét példaértékű összefogásnak lehet-
tünk tanúi, amikor szemétszedést szer-
veztünk Suha Sándor kezdeményezésé-

re, a Kakukkfű utcába, április 10-én.
A megmozduláshoz most is sokan csat-

lakoztak, hiszen helyben is fontos környe-
zetünk élhetőbbé tétele. A cél a közterület
megtisztítása mellett a figyelemfelhívás is
a probléma súlyosságára.

Szigetszentmiklósi és szigethalmi lakosok
szedték közösen a szemetet, melyen részt vett
Nagy János, Szigetszentmiklós és Fáki László,
Szigethalom polgármestere is.

Mintegy negyvenen gyűltünk össze, csalá-
dok, barátok, gyerekek vállalták, hogy a dél-
előttjüket munkával töltik. A szigethalmi önkor-
mányzat biztosította a két konténert, a kesztyű-
ket, zsákokat, valamint gondoskodott a szemét

elszállításáról is. Sajnos akadt bőven szedni va-
ló, az illegálisan lerakott szemét folyamatosan
problémát jelent városunkban, nemcsak a kieső
területeken, hanem a forgalmasabb részeken is.
Több köbméternyi hulladék gyűlt össze.

Bár a gondolkodást nem lehet egyik napról
a másikra megváltoztatni, a mostani akció is jó
alkalom volt arra, hogy sokkal inkább magun-
kénak érezzük a parkokat, erdőket, utcákat,
szívügyünknek tekintsük, hogy rendezett, szép,
élhető környezetben éljünk.

Azt gondolom, mindenféleképpen van ér-
telme ezeknek az akcióknak. Azon túlmenően,
hogy most a szemetet összeszedtük, szeretnénk
arra buzdítani a lakosságot és az itt élőket, hogy
figyeljenek környezetükre.

Befejezésként Regényi Tiborné, a Zöldháló
Egyesület és az Összefogás Szigethalomért

Egyesület elnöke jóvoltából finom paprikás -
krumplival láttuk vendégül a segítőket, amit
Suhai Timea, Bartha Julianna, Cseke Istvánné
Margit, Cseke István és Gyulai Péter készített
el. Nagyon finom volt, köszönjük szépen.

Köszönjük szépen mindenkinek, aki jó pél-
dával járt el ezen a napon!

Mit tehetsz te? Sokat! Építs közösséget,
zöldítsd környezetedet, ültess fát, termelj ha-
szonnövényeket, komposztálj, éheztesd a ku-
kát, szigetelj, közlekedj közösen, ne vásárolj
csomagoltat, élj műanyagok nélkül, válts kör-
nyezetbarát szerekre, félkész, kész helyett
egyél friss hazait, ez mind ajándék az egész-
ségednek, a környezetednek.

Török Ilona 
önkormányzati képviselő

Ne égess, komposztálj!
1. Nincs füst, csak tiszta levegő
A zöldhulladék komposztálásával nem csak a
füsttől szabadulunk meg, hanem értékes hu-
muszt állítunk elő, értéket teremtünk.
2. Mi az a komposzt?
Definíció szerint a kertben
vagy lakásban termelt
zöldhulladékból keletke-
zett szerves anyagok
oxigén jelenlétében
végbement korhadás -
szerű bomlásának vég-
terméke.
3. Miért fontos kom-
posztálni?
Magyarország lakossági hul-
ladéktermelésének 20-30%-a
zöldhulladék, ami megfelel éves szin-
ten körülbelül 800 000 000 tonnának.

A komposztálás a zöldhulladék legegysze-
rűbb újrahasznosítása!
Ezen a mennyiségen prevencióval, átgondolt la-

kossági hulladékkezeléssel csökkenthe-
tünk vagy komposztálással köny-

nyedén újrahasznosíthatjuk, és
értékes, úgynevezett mes-

terséges humuszt állítha-
tunk elő.
4.Közösségteremtő
Magyarországon napról
napra egyre többen kom-
posztálnak. Népszerű kö-

zösségi terek, csoportok
jönnek létre, hasznos taná-

csokat olvashatnak például a
KomPoSZTolok Facebook, vala-

mint a https://peterszebenyi.com/kom-
posztalas-szabalyai/ oldalakon is. 

Szigethalmi Híradó
ingyenes önkormányzati havilap

Felelôs szerkesztô: Vásárhelyi Nagy Mária
Felelős kiadó: Szigethalom Város Önkormányzata

Tördelés: West-Graph Kft.   
Nyomda: Ex-Kop Nyomdaipari Bt.

Cikkek és hirdetések leadása: 
szigethalmihirado@gmail.com 

(a hirdetési összeg befizetése után!)
(A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen  meg-
jelenését. A szerkesztô a cikkeket  rövidítheti, szer-
kesztheti úgy, hogy azok tartalma ne változzon.)

Következő lapzárta: május 22.
Megjelenés: június eleje.

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

Nem a világ megmentése a cél 
A látásmódot kell megváltoztatni – Hulladékszedés civil kezdeményezésre 



MEGOLDÁS SZERVIZ
és ALKATRÉSZBOLT

LAKÁSÁN: mosógép, bojler, hűtő, tűzhely, mosogató-
gép, 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

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

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

4 2021. 5. szám

Szigethalmi HíradóÖNKoRMáNyZAT

Májustól tilos az égetés

Aveszélyhelyzet meghosszabbítása miatt
április 30-ig lehetett a településen éget-
ni. Ezt követően a kerti hulladék égetése

teljes egészében tilos. A tilalommal párhuzamo-
san elindul az évi négy zöldhulladék szállítása
a háztartásokból. 

Ha belterületen szabadtéri égetést végez-
nek, a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indíta-
nia a hatósági eljárást, tehát aki ilyet tapasztal,
az értesítse a tűzoltóságot. 

A helyszínre kivonuló tűzoltóegység ellen-
őrzést folytat le, s helyszíni bírságot szab ki, ha
az ügyfél az égetés tényét a helyszínen elismeri.
Ha nem, megindítja az ügyféllel szemben a ha-
tósági eljárást. A tűzvédelmi bírság legkisebb
összege 10000 Ft.

Az ingatlanon végzett kerti sütésre, illetve
bográcsozásra a belterületi szabadtéri égetés
szabályai nem vonatkoznak, de ezt a tevékeny-
séget is csak a tűzgyújtás szabályainak betar-

tása mellett lehet végezni, az alábbi alapvető
szabályok betartásával:
1. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne

hagyjuk felügyelet nélkül.
2. Minden esetben gondoskodjunk megfelelő

mennyiségű oltóanyagról.
3. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas

kézi szerszám.
4. Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát fo-

lyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tarta-
ni, a szél ne tudjon izzó zsarátnokokat elvin-
ni.

5. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a
szél kedvez a tűz gyors tovább terjedésének.

6. Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtsunk tü-
zet.

7. A tüzet gondosan oltsuk el, használjunk vizet,
nehogy a szél esetleg visszagyújtsa.

Fáki László
polgármester

Ünnepi dekoráció a Dísz téren 

Húsvét alkalmából az Összefogás Sziget-
halomért Egyesület hagyományteremtő
kezdeményezésként egy kis meglepetés-

sel kedveskedett húsvét vasárnap reggelére a
város apraja, nagyja számára. 

Dekorációinkkal színes, jókedvre derítő vi-
lágot kívántunk teremteni. Örömmel tapasztal-
tuk, hogy sokan látogattak ki a térre, a kisgyer-
mek szeme csillogott a festett tojások, virágok,
nyuszikák láttán.

Az elkövetkező években szeretnénk a
díszletet kibővíteni, hogy még több kedvessé-
get ajándékozhassunk húsvét ünnepén a la-
kosságnak.

Köszönjük szépen az S-bútor Kft, Kok Gá-
bor és ágoston Lajos segítségét, akik ötleteik-
kel, munkájukkal és anyagilag támogatták el-
képzelésünk létrejöttét!

-fk-

Tisztelt lakosok! Ezúton szeretnénk tájékoz-
tatni Önöket, hogy az „Aries” Nonprofit
Kft. Kommunális egysége 2021 májusában

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

19. hét május 10 – 14.
21. hét május 25 – 28.
23. hét június 7 – 11.
2021. május 24. (hétfő) munkaszüneti nap,

a hétfői napon esedékes hulladék elszállítása
2021.05.22-én, szombaton történik.
Szelektíven gyűjtött papírhulladék elszállítása:

20. hét május 17 – 21.
Házhoz menő zöldhulladék elszállítása:

2021. év májusában az ARIES Kft. az alábbi
időszakban végzi Szigethalom területén a ház-
tartásokban keletkező zöldhulladék házhoz me-
nő rendszerben történő begyűjtését:

2021. május 3-tól 7-ig (a rendes hulladék-
szállítás napján)

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 lehetőség van a lakosság
számára a zöldhulladék kukaedényzetben tör-
ténő gyűjtésére, mely célra kizárólag 120 l-es
Barna színű, vagy „Zöldhulladék” felirattal ellá-
tott kukák alkalmazhatóak. Ez esetben a gyűj-
tőedényeket az ingatlantulajdonosoknak kell
beszerezniük.

Megértésüket és együttműködésüket kö-
szönjük.

Szigethalom Polgármesteri Hivatal

Szemétszállítás rendje

Fogadóórák
Fáki László polgármester 2021. május 17 . (hétfő)
14:00-18:00 óra között, előzetes bejelentkezés alap-
ján. Bejelentkezni a 24-403-656, 101 vagy 134 mel-
lék, vagy titkarsag@szigethalom.hu lehet. Helyszíne:
Polgármesteri Hivatal

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

Novákné Kiss Viktória (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 3. választókerület képviselője.

Telefon: 06/20-344-7772. E-mail: novakne.kissvikto-
ria@gmail.com

Blum Zoltán (Összefogás Szigethalomért Egyesület)
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@sziget-
halom.hu

Csurcsiáné Török Ilona (Összefogás Szigethalomért
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). Tele-
fon: 06/70-331-9904. E-mail: csapogyongyi@free-
mail.hu

Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP). Telefon: 06/30-952-
3346. E-mail: molnars@pr.hu
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Na végre, itt a nyár
Ki vigyáz a gyerekre? – Erzsébet tábor programokkal

– Már több éve sikeres volt Szigethalmon
az Erzsébet tábor, most viszont a pandémiás
helyzet miatt minden bizonytalanná vált. Ön,
mint az egyik főszervező, mit gondol, az idén is
meg tudják hirdetni?

–  A korábbi években ilyenkor már volt in-
formációnk a táborról, megvolt a kiírás is. Sajnos
jelenleg még nincs hírünk az idei pályázatról, de
nagyon szeretnénk megrendezni, mert ez sokat
jelentett a helyi családoknak. Remélem, mielőbb
megtudjuk, mi lesz, mert elég komoly szervezési
munka előzi meg a tábort, s minél kevesebb időt
kapunk, annál nehezebb lesz a dolgunk.

– Ha már erről beszélgetünk, mióta részese,
hogyan kezdett bele? 

– Fáki László polgármester úr keresett meg
minket párommal, Haas Zoltánnal, 2018 elején,
hogy szeretné, ha a városban is lehetne napközi
Erzsébet tábor, és örülne, ha segítenénk a meg-
valósításban. Hosszú ideje jó kapcsolatban áll-
tunk, már 2005-ös ideköltözésünk elõtt is rend-
szeresen részt vettünk a városi programokon,
sõt volt olyan, aminek a szervezésében is segí-
tettünk. Nagyon megtisztelõ volt a felkérés,
részt venni valami új megalkotásában, melyre
ráadásul úgy gondoltuk, nagyon nagy igény len-
ne. Emellett külön öröm volt, hogy ebben iskolás
gyerekeim is részt vehetnek. Pedagógiai diplo-
mám miatt én vállaltam a táborvezetõséget,
melyet nagyon élveztem. Több mint 20 éve fog-
lalkozom különbözõ életkorú gyerekcsoportok-
kal, egyrészt mert óvónõ vagyok, másrészt mert
edzõként is dolgozom a Seizan Karate-Do
Sportegyesületben. Szerencsére a szervezõi fel-
adatok sem állnak tõlem távol, több tábor és
verseny rendezésében közremûködtem már, és
most ráadásul egy új csapattal dolgozhattam
együtt. Izgalmas kihívás volt. Egyszerre kellett
több fronton is helyt állni: szervezõként, koor-
dinátorként, foglalkozásvezetõként, ezen felül
fontosnak tartottam, hogy jó kapcsolatot ápol-
jak a gyerekekkel és a szülõkkel is. Minden prog-
ramon részt vettem, és ez bár fantasztikus volt,
nagyon ki is merített. Nem is ment volna a No-
bilis Humán Szolgáltató Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálat, valamint az önkormányzat mun-
katársainak segítsége nélkül, illetve a családom
támogatása nélkül.

– A szülők mennyire használják ki a lehető-
séget?

– Sok szülőnek nagy segítség volt a tábor,
mert így a nyári időszakban a munka mellett
nem kellett gyermeke felügyelete miatt aggód-
nia, hiszen itt színvonalas programokkal, étke-
zéssel és egész napos felügyelettel segítettünk
ebben. Ráadásul a pályázatnak köszönhetően
ez nagyon olcsó volt, így olyanok is táboroz-
hattak, akiknek egyébként erre nem lett volna
lehetőségük. Sajnos azt tapasztaltuk, hogy a
szülők egy része viszont nem vette komolyan
a tábort, nem becsülte meg a belefektetett
munkát, és nem mérte fel, hogy milyen szer-
vezési nehézséget okoz, ha a gyermek még-
sem jelenik meg. Emiatt voltak olyan turnusok,
amikor nagyon sok időt azzal töltöttünk, hogy
a kimaradó gyerekek helyét feltöltsük. Az sem
segített, hogy mivel ez az egész új volt, a pe-
dagógusoknak sem voltak megfelelő informá-
cióik, a szülők pedig nekik tették fel a kérdé-
seiket első körben, így sokszor félreértések
okoztak szervezési nehézségeket. Ha idén lesz
lehetőségünk tábort szervezni, nagyobb hang-
súlyt fektetünk a pedagógusok és szülők in-
formálására. 

– A tábor a gyerekeknek szól, ön szerint
mennyire van igényük ezekre a hagyományos-
nak mondott „játszunk a szabadban” táborok-
ra? Mivel és mennyire lehet őket kimozdítani a
számítógép elöl?

– Az alapkoncepció az volt, hogy a tábor-
ban nincsenek „kütyük”. Ez alól a kirándulás
napja volt kivétel, ahol képeket csinálhattak a
gyerekek, és a buszról telefonálhattak is, illetve
a gyerekek kezdeményezésére indított és ha-
gyománnyá vált „Ki mit tud”? rendezvényünk-
re készülhettek a telefon segítségével. Nem
volt könnyű, mert főleg az idősebbeknél alap,
hogy a kezükben van valami, és azon játsza-
nak. Igyekeztünk olyan programokat kínálni,
amelyek alternatívát nyújthattak (rendszeres
foglalkozások, sport, társasjáték), mert sok-
szor az unalom miatt nyúlnak a készülékekhez.
Megmondom őszintén, hogy ez még sokszor
a felnőtt kísérőnek is gondot okozott (és itt
természetesen nem a munkatelefonálásokra
gondolok), és ilyenkor volt nehezebb dolgunk,
mert ezt a gyerekek is rögtön észrevették.

Mindazonáltal úgy gondolom, hogy igenis
szükség és igény is van ilyen táborokra is.

– Ha megkapják a zöld utat, milyen újítá-
sokban gondolkodnak idén?

– Szeretnénk meglátogatni ikonikus sziget-
halmi helyeket: a Vadaspark és Emese park mel-
lett a vadmentő központot, a közösségi pontot,
ahol a suppal is ismerkedhetnénk. Szeretnénk,
hogy az itt táborozó gyerekek jobban megis-
merjék városunkat, és szabadidejükben is felke-
ressék az itteni helyeket. Szeretnénk a helyi civil
szervezetek bevonásával többféle programot is
kínálni (pl. tánc, harcművészetek, labdajátékok,
kézműveskedés, zenés foglalkozás, stb.).

– Mivel bíztatná az önkéntes felnőtt segí-
tők, pedagógusok jelentkezését a tábori mun-
kára? 

– Szerintem nagyon jó buli, minden nehéz-
sége mellett, a tábor. Persze olyanoknak aján-
lom, akik szeretik a gyerekeket, és tudnak is ve-
lük bánni. Az is nagy segítség, ha van olyan te-
rület, amelyben a felnőtt segítő jártas, és ezt át
tudja adni a gyerekeknek. Ez lehet hobbi vagy
sport, amiről szívesen beszél, és amit be is tud
mutatni. Fontos tisztázni, hogy ez a munka nagy
felelősség, oda kell figyelni a gyerekekre minden
helyzetben, emiatt persze kimerítő is, de azt
gondolom, hogy az az energia, amit a gyerekek-
be fektetünk, előbb-utóbb mindig megtérül,
szóval megéri.

– Mi volt a legkedvesebb élménye a tábo-
roztatás alatt? 

– Nagyon sok szép emlékem volt, a renge-
teg rajz, amit kaptunk, az, hogy a mai napig
van, aki hatalmas mosollyal köszön, ha meglát
az úton… Nagyon jó érzés. De az egyik legked-
vesebb élményem az volt, amikor az egyik vetél-
kedőre egy lánycsapat írt egy dalt a táborról, ami-
ben nekem és a kollégáimnak is szenteltek pár
sort. Nagyon kedves és megható gesztus volt.

VNM

Hamarosan itt a nyár, gyerekként a gondtalanság időszaka. Annál inkább főhet a
feje a szülőknek, hogyan oldják meg csemetéik mindennapjait, különösen a jelen-
legi helyzetben, amikor a pandémia előidézte évközi kényszerszabadságolások

miatt a szokásosnál kevesebb időt tudnak otthon vagy nyaralással tölteni a felnőttek
családjukkal. Erre kínálhat jó megoldást az Erzsébet tábor. Lesz-e idén, s ha igen, milyen
programokat nyújtanak majd? Erről s az előző évek tapasztalatairól kérdeztük Körmendy
Zsófiát, a program főszervezőjét.
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Április 21. a bölcsődék napja

AXIX. század közepén, az ipari forradalom
első hullámának végén, a gyári nagyipar
kialakulásakor a növekvő munkaerő ke-

reslet a férfiak mellett a nehéz helyzetben élő
nőket is munkába szólította. Az asszonyokat
munkaerőként alkalmazó iparágak üzemeiben
dolgozóknál merült fel az igény olyan lehetőség
biztosítására, amely a munkások gyermekeinek
napközbeni ellátását megoldja.

Az első bölcsődét Francois Marbeau francia
filantróp alapította Párizsban 1844-ben. „La
Creche”-nek nevezte el, a csecsemő Jézus jászol
bölcsőjéről. A berendezése tizenkét bölcsőből,
néhány székből és egy feszületből állt. Kéthetes
kortól három éves korig a párizsi munkások
gyermekeinek adott otthont, reggeltől estig. A
nagy igény miatt az állam is pártfogolta a kez-
deményezést, így gyorsan szaporodott számuk.
1852-ben Párizsban tizennyolc, Franciaország-
ban négyszázat tartottak számon. Franciaor-
szág példáját sorra követték a környező orszá-
gok: Anglia, Dánia, olaszország és Németország
is. Ausztria fővárosában, Bécsben az elsőt 1849-
ben alapították „Krippe” (jászol) néven.

Magyarország gyorsan követte a külföldi pél-
dát: Brunszvik Teréz 1828-ban nyitotta meg Bu-
dán Közép-Európa első óvodáját, az első bölcső-

de pedig huszonnyolc évvel később
nyílt meg. 1852. április 21-én nyitotta
meg kapuit a Pesti Első Bölcsődei
Egylet által létrehozott első magyar
bölcsőde, a bölcsődék napját ennek
tiszteletére, április 21-én tartjuk.

Szigethalmi bölcsődetörténet:
Szigethalmon 2007-ben egy csa-

ládi házból átalakított épületben a
József Attila utca és Mátyás utca
sarkán, tizenkét férőhellyel nyílt
meg az első intézmény. Nagy Ti-
borné, Erzsike két kisgyermeknevelővel karöltve
viselte gondját a frissen megalakult kis közös-
ségnek, miközben már egy új létesítmény épít-
kezésének munkálatait is irányította.

2008 nyarán át is adták az Uniós források-
ból épült modern és korszerűen felszerelt új
egységet a Rákóczi Ferenc utca végén, amely
az erdőhöz közel, tágas játszókerttel, négy cso-
portszobával és sok szép játékkal várta a gyer-
mekeket. Szigethalom népszerű célpont az
agglomerációba kiköltözők számára, akik a
nyugalom és a friss levegő miatt, mégis a fő-
város közelségéhez ragaszkodva itt települnek
le. A férőhelyekre még a gazdasági visszaesés
idején is folyamatos volt az igény, így 2011-től

az aulából kialakított csoportszobában is fo-
gadtunk kisgyermekeket.

2015. augusztus 20-ra elkészült a József
Bölcsődénk, új, modern külsőt, és korszerű, a
mai szakmai igényeknek legfeljebb megfelelő
belső kialakítást, felszerelést és sok új játékot
kapott.

2020 februárjától már két telephelyünkön,
hét csoportszobával, kilencvennyolc férőhelyet
biztosítva, tizenöt kisgyermeknevelővel, három
dajkával működik az intézmény, ahol a férőhe-
lyeken folyamatos a kihasználtság.

Lászlóné B. Veronika
Nobilis Humán Szolgáltató
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Az online-teret, ami az elmúlt időben a
családok számára megadatott, megpró-
báltuk hasznos ötletekkel gazdagítani.

A gyerekeknek és a családoknak is hiányzott a
megszokott napirend, a napok ritmusa. Minden-
ki kizökkent a megszokott rutinból. 

Kollégáinkkal együtt ajánlásokat tettünk,
hogy hogyan lehetséges otthon is becsempész-
ni a mindennapokba egy kis óvodát, kreativi-
tást, játékot, mókát és kacagást. olyan online
tartalmakat kerestünk, melyek valóban a kicsik-
nek szólnak. A kreatív tevékenységek tervezé-
sénél végig gondoltuk, hogy egy háztartás mi-
lyen eszközökkel rendelkezik, hogy a megvaló-
sítás sikerélmény legyen.

Egyszerű volt?
Igen is, meg nem is. Ez az új helyzet alapve-

tően feltételezi, hogy minden család rendelkezik
internet elérhetőséggel, számítógéppel, laptop-
pal, vagy tablettel. 

A családok rendkívül leterheltek voltak, hi-
szen a legtöbb helyen tanulni kellett a nagyob-
bacskákkal, el kellett végezni a home office mun-
kát, vezetni kellett a háztartást. A kicsiket nehéz
volt beilleszteni ebbe a bonyolult rendszerbe. 

A legtöbb esetben nehézséget okozott az
is, hogy a naponta feltöltött információkat nyo-
mon kövessék. Nem egyszer előfordult, hogy
telefonokat, üzeneteket kaptunk olyan kérdé-
sekkel kapcsolatban, amiket már rég feltettünk
a csoport oldalára.

Az írásbeli kommunikáció sem túl egyszerű,
hiszen a személyes kapcsolatban a másik fél érzi
a mosolyt, a biztatást, együttérzést a szavak
mögött. Hihetetlenül fontos volt a pontos meg-
fogalmazás, a szmájlik küldése. Hogy mégis csak
valahogy megérezze a másik az egyébként
megszokott kedvességet.

Túl vagyunk ezen a nehézségen is.
Gazdagodtunk általa. Rengeteg tapasztala-

tot gyűjtöttünk, szülők, gyerekek, pedagógusok
egyaránt. Az első napokban kedves visszajelzé-
seket kaptunk, mennyire fontos volt a munkánk.
A szülők, hiszen ők voltak azok, akik olvasták
az ajánlásokat, örömmel fogadták a feladato-
kat. Hálásak voltak, hogy segítséget kaptak a
kicsik otthoni foglakoztatásához. Nehézség, bo-
nyodalom és leterheltség mellett szántak időt
az ovis gyerekekre.

Köszönjük!
Holczhauser Zsuzsanna

tagóvoda vezető

Biztonságos újranyitás a Széchenyiben

Ismét egy rendkívüli tanév az idei. Szeptem-
bertől óvatos és védekezési szabályokkal teli
tantermi oktatás keretében folyt a munka, ki-

zárólag a kötelező tanórai foglalkozásokra kon-
centrálva. A gyerekek megszokták a mindenna-
pos kötelező előírásokat, hatékonyan védekez-
tünk február közepéig. 

Akkor ismét digitális munkarendre kénysze-
rültünk. Felkészültek voltunk, minden osztály
részére készen álltak az online tantermek, me-
lyeken keresztül folytattuk a tanítást, tanulást.
Minden évfolyamon több-kevesebb online tan -
óra keretében biztosítottuk a diákok számára a
tananyag elsajátítását. Ezek mellett az interne-
tes felületek rendkívül változatos tárháza segí-
tette a munkánkat. Kezdetben nagy tetszésnek
örvendett az új munkarend a gyerekek körében,
ám ez a lelkesedés az idő előrehaladtával foko-
zatosan csökkent. Az oktatás minden szereplője
megtapasztalta, hogy sokkal fárasztóbb, időigé-
nyesebb így, és egyre jobban hiányoztak az osz-
tálytársak, a barátok, a tanítók, a diákok, az is-
kolai légkör.

Mindeközben az iskolában teljes körű fertőt-
lenítés történt, melyben a honvédség is részt vett. 

A kormány döntése értelmében április 19-től
az alsós diákok visszatértek a tantermi oktatás-

hoz. Az előzőleg érvényes egészségvédelmi sza-
bályok mellett további védőintézkedéseket hoz-
tunk. Az osztályokat két csoportra osztottuk, és
külön tantermekben helyeztük el, így biztosítva
a megfelelő távolságot. A kiscsoportos oktatás
keretében lehetőség nyílik a hiányosságok feltá-
rására és pótlására. Mivel közeleg a tanév vége,
törekszünk a továbbhaladáshoz szükséges kö-
vetelmények elvégzésére. A gyerekek boldogan
érkeztek az iskolába, örültek az újrakezdésnek,
és nagyon élvezik ezt a fajta tanulást. 

A szülők kérésére otthon maradó diákok ta-
nulását naponta küldött feladatokkal, heti egy-

két alkalommal tartott online konzultációval se-
gítjük. 

Előreláthatólag május 10-től a felsős tanulók
is visszajöhetnek az iskolába. Mindannyian bí-
zunk benne, hogy addigra nagyobb biztonságot
tapasztalunk az élet minden területén, ezáltal a
tanévet a normális keretek között tudjuk lezárni.

Ezúton is köszönjük a szülők együttműkö-
dését, támogatását. Köszönjük a diákok aktív
munkáját. Ismét elmondhatjuk, hogy a tanár-
diák-szülő közös munka eredményes volt!

Wéber Adrienn
intézményvezető

Egyszerű vagy bonyolult?
Néhány gondolat az online-ovi tapasztalatairól
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Vidám tojáskeresés

K
edves szigethalmiak! Kö-
szönjük, hogy húsvéti tojás-
kereső játékunkon ilyen so-

kan részt vettetek. 

A várva várt jó időben bringára
pattant a város apraja-nagyja.
Lelkesen küldtétek a kis tojáská-
inkról készített aranyos és vicces
fotókat. 

A támogató helyszíneknek külön
köszönjük a sok segítséget! 

Ígérjük, hogy hozunk még nektek
hasonló játékokat a jövőben!  

Támogatóink: 
• Akácos Marika Étterem
• Erika Kertészet és Virágüzlet
• CooP-SZÉP ABC
• 1000 Aprócikk üzlet
• Sarokház Cukrászda
• Heni Virágsarok
• Karám Vendéglő
• Hegedüs Géza Városi Könyvtár
• Városi Szabadidőközpont
• Helytörténeti Gyűjtemény
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Nyertes fotópályázók
Kedves fotósok! Köszönjük, hogy ilyen szép számmal küldtétek a jobbnál jobb képeket az
„Életképek a szigethalmi Duna-parton” elnevezésű pályázatra. 
A Szigethalmi Fotóklub ki is választotta a nyerteseket, mindkét kategóriában.
A junior kategóriát Dézsi Zsófia,  a felnőtt kategóriát pedig Boza Györke István nyerte.
A pályázat összes képét megnézhetitek a VSZK Facebook oldalán.

Kisház a Duna túloldalán: Junior kategóriában Dézsi Zsófia

Téli Duna: Felnőtt kategóriában Boza Györke István

Élmény Táborok

Helyszín:
Ifjúsági Tábor 
Szigethalom, 
Rákóczi u. 159.

Vadaspark Tábor
ottalvós: 56.000 Ft/fő/hét
Tartalmazza: szállás, napi 3x étkezés, programok
Napközis: 45.000 Ft/fő/hét
Tartalmazza: napi 3x étkezés, programok

Lovas Tábor
ottalvós: 56.000 Ft/fő/hét
Tartalmazza: szállás, napi 3x étkezés, programok
Napközis: 45.000 Ft/fő/hét 
Tartalmazza: napi 3x étkezés, programok

5 nap 10 élmény Tábor
ottalvós: 48.500 Ft/fő/hét 
Tartalmazza: szállás, napi 3x étkezés, programok

Napközis: 38.5000 Ft/fő/hét
Tartalmazza: napi 3x étkezés, programok

Korosztály: 6 – 12 évig. Heti turnusok: 
június 21 – augusztus 6. hétfőtől – péntekig

Jelentkezni: info@elmenyhalomtabor.hu, 
Érdeklődni: 70/372-8403, 70/379-6356

Részletes információ: 
www.elmenyhalomtabor.hu, www.vszk.eu

Figyeld a VSZK Szigethalom Facebook oldalt!
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Mit ünneplünk pünkösdkor?

Pünkösd a húsvétot követő ötvenedik nap, moz-
gó ünnep, neve a görög pentekosztész 'ötve-
nedik' szóból ered. Eredetileg a zsidó nép ün-

nepe, előbb a befejezett aratást, később pedig a Sí-
nai-hegyi törvényhozást (ekkor kapta Mózes Istentől
a törvényeket kőtáblákon) ünnepelték a Pészah
szombatját követő ötvenedik napon Sabouthkor.

A keresztény egyházi ünnep története a követ-
kező: Krisztus mennybemenetele után, az ötvenedik
napon az apostolok összegyűltek, majd hatalmas zú-
gás, szélvihar támadt, s a szentlélek lángnyelvek alak-
jában leszállt a tanítványokra.

„És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan
egy akarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelen-
séggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zen-
dülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala. És
megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle min-
denikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent
Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint
a Szellem adta nékik szólniuk.” (Csel 2:1–4)

Ekkor Péter prédikálni kezdett, beszédére so-
kan figyeltek, követték, megalakultak az első ke-
resztény gyülekezetek. Pünkösd tehát az egyház
születésnapja is.

Magyarországon, csakúgy mint Európa számos
országában, a Pünkösd ünneplésében keverednek a
keresztény illetve az ősi pogány, ókori (római) elemek.
A népszokásokban elsősorban a termékenység, a
nász ünnepe, és ezek szimbolikus megjelenítése do-
minál. A Római birodalomban május hónap folyamán
tartották az ún. Florália ünnepeket. Flóra istennő a
római mitológiában a növények, virágok istennője.
Pünkösd ünneplésében ma is fontos szerepet játsza-

nak a virágok, elsősorban természetesen a pünkösdi
rózsa, a rózsa, a jázmin és a bodza.

Pünkösdi népszokások

Pünkösdikirály-választás
A pünkösdi királyt a legények közül választják

ügyességi versenyeken. Európa nagy részén a közép-
kor óta élő szokás, gyakoriak a lovas versenyek, kü-
lönféle ügyességi próbák, küzdelmek. Magyarorszá-
gon a XVI. századtól kezdve vannak írásos nyomai a
hagyománynak. Legérdekesebb leírása Jókai Egy ma-
gyar nábob című regényében olvasható. A pünkösdi
király megválasztása után egy évig "uralkodott", azaz
ő parancsolt a többi legénynek, az ivóban ingyen iha-
tott, minden lakodalomra, mulatságra meghívták.

Pünkösdölés
„Elhozta az Isten piros pünkösd napját,
Mink is meghoztuk a királykisasszonykát,
Nem anyától lettem, rózsafán termettem,
Piros pünkösd napján hajnalban születtem."
Adománygyűjtő népszokás.Szokás volt pünkösdi

királynét is választani a falubéli kislányok közül. A "ki-
rálynő" feje fölé kendőből sátrat formálnak a többiek,
így járják sorba a falu házait, ahol rózsát, virágot hin-
tenek az udvarra. Köszöntőt mondanak, mely tulaj-
donképpen a termékenységvarázslások sorába tar-
tozik. Énekelnek, táncolnak, adományként pedig al-
mát, diót, tojást, esetleg néhány fillért kaptak. Az
ismert dal alapján néhol "mavagyonjárásnak" is ne-
vezik a pünkösdölést. ("Ma vagyon, ma vagyon piros
pünkösd napja")

Gyakran a pünkösdöléskor a lakodalmas mene-
tek mintájára menyasszony és vőlegény vonul a kí-
séretével házról-házra. Előfordult, hogy a vőlegény
szerepét is lányok játszották el, természetesen meg-
felelő ruhadarabokba öltözve. A menyasszony vagy
pünkösdi királyné díszes ruháival, fejékével is kitűnt
a menetből. Az egyik kislány kosarat vitt magával,
abba gyűjtötték az adományokat.

Mátkálás
Komatál küldés. általában egynemű, ritkábban

különnemű fiatalok barátságának megpecsételése.
A mátkatálat személyesen illett vinnia megajándéko-
zottnak, aki ha elfogadta a barátságot ugyanezt a
tálat kaláccsal, süteménnyel, gyümölccsel megrakva,
hímzett kendővel letakarva küldte vissza.

Forrás: Ünnepek oldala

A bibliai jelenet 12.századi ábrázoláson

(folytatás az 1. oldalról)
2017-ben az EyoF-on (Európai Ifjúsági olimpiai Fesztivál) három érmet

szerzett: 1. lett 200 méter háton, 2. lett 100 méter háton, illetve 3. a vál-
tóval.

2018-ban kijutott az Ifjúsági Európa Bajnokságra (Helsinki) és az If-
júsági olimpiára (Buenos Aires) – ez már önmagában egy nagy fegy-
vertény volt, hogy az ifik között, serdülőként, ő is képviselte Magyaror-
szágot!

2019-ben az Ifi EB-én (Kazan) egy váltó 3. hellyel hangolt az itthon
megrendezett Junior Világbajnokságra, ahol óriási időt úszva, 400 méter
gyorsúszásban, Junior Világbajnok lett, világbajnoki rekorddal.

Sajnos a 2020-as évben nem volt kiemelkedő nemzetközi verseny,
így elmaradt az utolsó IFI Európa Bajnoksága, melyen minden esélye

meg lett volna ismét
nagyot alkotni!

A napokban kihir-
detésre került a Tokiói
olimpiai Játékok részt-
vevőinek névsora, itt
Gábor egyedüli „A”
szintesként kvalifikálta
magát 400 méter
gyorsúszásban, így re-
mélhetőleg ebben az
évben is látunk egy
újabb „csodát” tőle a
tokiói medencében!
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Májusi világnapok
Avilágnapok olyan évenként ismétlődő,

globális vagy számos országra kiterje-
dő ünnepek és figyelemfelhívó napok,

amelyeket különböző nemzetközi szerveze-
tek hirdettek meg valamely aktuális témához
kapcsolódóan. Mára minden egyes naphoz
tartozik egy vagy több világnap. A legtöbb
fontos témákra hívja fel a figyelmet, néhá-
nyuk ennek ellenére nagyon meglepő is le-
het. Sorozatunkban szeretnénk bemutatni az
aktuális hónaphoz tartozó néhány világna-
pot, amelyek így-vagy úgy elgondolkodtató-
ak vagy érdekesek lehetnek.

Mindenki ismeri május első vasárnapját, amely
az anyák napja. Az ezt követő hétfő (mozgó ünnep)
az anya nélkül nevelkedő gyermekek napja. A
Nevelőotthonok Magyarországi Egyesülete kezde-
ményezésére először 1990. május 7-én rendezték
meg. Azóta az anyák napja utáni hétfőn rende-
zik meg. Azokról szól ez a nap, akiknek – mivel anya
nélkül nőnek fel – hiányzik életükből az egyik leg-
fontosabb kötelék és szeretetforrás, amely csak
részben pótolható, de sohasem helyettesíthető.
Május 18. Az internet világnapja

A gyökerek a hatvanas évekig nyúlnak vissza,
a történet katonai fejlesztések civil szférába való
átszivárgásával kezdődött. Ezt a felfedezést is az
USA és Szovjetunió közötti hidegháborúnak kö-
szönhetjük. Abban az időben merült föl ugyanis az

USA-ban egy kevéssé sebezhető számítógép-háló-
zat szükségessége, amelynek egy esetleges atom-
támadás után megmaradó részei működőképesek
maradnak. A szovjetek űrversenybeli sikereit ellen-
súlyozandó, a Szputnyik 1 fellövésének hírére az el-
nök elrendelte egy kormányzati kutató szervezet
(DARPA) beindítását, amelynek a feladata az volt,
hogy finanszírozzon és kidolgozzon egy többköz-
pontú, csomagkapcsolt (ahol az adatok továbbítá-
sa kisebb csomagokban történik) hálózati kommu-
nikációs rendszert, amely a mai TCP/IP szabvány
ősének tekinthető. Ezen az elven kezdett működni
1969-ben az Arpanet, és a katonai felhasználáso-
kon kívül a csomagkapcsolt adattovábbítás további
kutatásra szolgált, de egyes egyetemek, katonai
bázisok és kormányzati laboratóriumok kutatói is
használták elektronikus levelezésre, fájlok cseréjére
és távoli bejelentkezésre egymás számítógépei kö-
zött. 1972-ben megszületett az első e-mail prog-
ram. 1974-ben jelent meg először az internet kife-
jezés, egy a TCP-protokollról szóló tanulmányban.
1983-ban azután az addig szigorúan ellenőrzött
rendszerből kisebb átalakítások után megszületett
a mai fogalmaink szerinti internet.
Május utolsó szerdája a Kihívás napja, a Chal-
lenge day

A kihívás napja kezdeményezés 1982-ben in-
dult Kanadából. Két szomszédos város vezetői el-
határozták, hogy egész napos verseny keretében

döntik el, melyik város sportosabb. Május utolsó
szerdáján ezért 0 órától este 9 óráig folyamatosan
számolták, hányan végeznek aktív testmozgást
legalább 15 percen keresztül. A kihívás napja ha-
mar meghonosodott szerte a világon. Magyaror-
szágon 1991-ben rendezték meg először. A kihívás
napját ma már azzal a céllal rendezik, hogy minél
többen kapjanak kedvet a mozgáshoz és az egész-
séges életmódhoz. 
Május 31. – Dohányzásmentes világnap

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHo)
1986-tól május 31-ét Dohányzásmentes Világnap-
pá nyilvánította, bízva abban, hogy a dohányzás-
sal kapcsolatos megbetegedések és halálozások
csökkenthetők és megelőzhetőek. Minden nyol-
cadik percben meghal valahol valaki a világban a
dohány ártalmai miatt. Ezt megfékezendően a
WHo különböző programokat, kampányokat, fel-
hívásokat indított, hogy az emberek megismerjék
a dohányzás káros hatásait és veszélyeit. A világ-
nap alkalmából ezen a napon a dohányosok leg-
alább ezen az egy napon nem gyújtanak rá. A do-
hányzás világszerte évente 6 millió ember halálát
okozza, közülük mintegy 600 ezren a passzív do-
hányzás áldozatai. A WHo becslése szerint haté-
kony szabályozás hiányában ez a szám tovább
emelkedik majd, 2030-ra a halálesetek száma el-
érheti a 8 milliót. 

Domonkos István



Szigethalmi Híradó

Polgármesteri Hivatal: 06/24-403-656; Ügyfélfogadási rend:
hétfő: 8-12 és 13-18, szerda: 8-12 és 13-16, péntek: 8-11.30

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

Egészségház telefonszámok

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

Védőnők: 06/24/222-375

Fogászat: 06/24/222-385 (Dr. Balogh Béla, Dr. Kóczah Judit)

Háziorvosok mobiltelefonszámok:
Dr. Csipán Zoltán 06/70-450-4059
Dr. Molnár Julianna 06/70-451-5095
Dr. Kővári Éva 06/70-382-9223
Dr. Waldhausel ágnes 06/70-433-7115; rendelési

időben: 06/20-551-7115
Dr. Ammo Ahmad 06/70-882-8599
Dr. Horváth Nikoletta 06/30-799-3683
Dr. Kővári Gábor gyermekorvos 06/30-9411-654
Dr. Lakner Dezső gyermekorvos 06/70-375-9630
Dr. Kóczah Judit fogorvos 06/70-382-9536
Dr. Balogh Béla fogorvos 06/70-382-6599

Orvosi ügyelet: 06/24/405-405

Mentők: 104

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

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

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

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

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBÁK BEJELENTÉSE: kozvilagitas@szigetha-
lom.hu

TIGÁZ Zrt. Ügyfeleit a Szigetszentmiklósi 1. sz. Postán (nagy posta)
fogadja az alábbi napokon és időben: kedd: 8-12, csütörtök: 14-18. 

Levélcím: Szigetszentmiklós, Gyári u. 9. 
Tel.: 06/24-525-900
Hátralék ügyintézés: 06/24-525-907, 
Fax: 06/24-367-705

Fővárosi Vízművek: (Bp. XIII. Váci u. 23.) Dunaparti lakók részére
csak vízszolgáltatással kapcsolatos ügyintézés: 
Telefon: 06/1-247-7777 (0-24 órában hívható)

Tököli kirendeltség: Kedd: 8-16; Csütörtök: 10-18
Szigetszentmiklósi kirendeltség: 
Hétfő; Szerda; Péntek 8-12

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
Telefon: 06/24-525-460, 06/24-525-461 (ügyelet)
Rendőr járőr: 06/30-409-8685 (a nap 24 órájában hívható)

Tűzoltóság: 06/24-525-300

”Aries” Nonprofit Kft. 2310 Szigetszentmiklós,
Határ u. 12-14. Tel.: 06/24-367-161. Ügyfélfogadás a 
szigethalmi polgármesteri hivatal udvari épületében hétfő:
15-17 óra között.

Szigethalmi Polgárőr Egyesület 
Székhelye: 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.
Segélyhívó: 06/20-543-5088, 
Facebook: Szigethalmi Polgárőrség
E-mail: szigethalmipolgarorok@gmail.com

Kéményseprő ügyintézés telefon: 1818
Telephely: Érd; Telefon: 06/40-918-025; 06/23-524570

Pest Megyei Katasztrófavédelem
2045 Törökbálint, Raktárvárosi u. 1. 
E-mail: kemenysepro.pest@katved.gov.hu; 
Tel.: 06/23-524-570

Intézmények
Bölcsődei ellátás: 06/24-402-071
Négyszínvirág Óvoda: 06/24-407-609
Szigethalmi Szent István általános Iskola: 06/24-407-608
Szigethalmi Széchenyi István ált. Isk.: 06/24-400-621
Hegedüs Géza Városi Könyvtár: 06/24-514-810
Nyitva tartás: K: 12-19, Sze.: 9-19, Cs: 12-19, P: 9-16, 
Szo.: 9-14
Városi Szabadidőközpont: 06/24-889-229, 
06/70-379-6356
Gyermekjóléti és családsegítő ellátás: 
06/70-430-3621
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény: 
06/24-404-573

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

Víz-Csatorna szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés 
Szigethalmon: DPMV Zrt. 

Személyes ügyfélszolgálati iroda: 2315. Szigethalom, 
Móra Ferenc u. 1.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 12-16 , Csütörtök: 12-18
Az irodában a készpénz forgalom megszűnt számlabefizetés
kizárólag bankkártyával lehetséges!
Telefonszám: 06/29-340-010
E-mail: szigethalom.ugyfelszolgalat@dpmv.hu
Hibabejelentés: 06/29-340-010, 06/70-682-7546
online ügyfélszolgálat-web: www.dpmv.hu
Mérőállás bejelentés: Minden hónap 25-30.között

A Tököli Rendőrőrs telefonszáma új központ kiépítése
miatt megváltozott. Az új hívószám: 06/24-520-980

Közérdekű telefonszámok

Kedves Olvasóink, Látogatóink!

2021. április 20-tól újból elérhetők a könyv
előrendelés - csomagátadás és az irodai szolgál-
tatások, az épület előtt kültéren.

Szolgáltatási idők:
kedd: 8-11 és 16-18
szerda, csütörtök: 8-11
szombat: 9-12

Elérhetőségeink:
Tel.: 06-24/514-810 ; 06-70/459-1634; 
06-70/459-1692
E-mail: szigethalmi.konyvtar@gmail.com

Viseljük megfelelően a maszkot és ügyeljünk a
kézfertőtlenítésre, távolságtartásra!

Luttenberger  Katalin 
könyvtárigazgató


