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Ülésezett a testület

Szigethalom Város Képviselő-testülete 
december 14-én tartotta utolsó ülését 
2021-ben. Elsőként a 2022. évi mun-

katerv tervezetét hagyta jóvá, amelyet már 
a második olvasatban tárgyalt az intézmé-
nyek és a civil szervezetek véleményének is-
meretében. A munkaterv tartalmazza a tes-
tületi és bizottsági ülések időpontjait, vala-
mint a havonta megtartandó testületi 
ülések főbb napirendjeit. A munkaterv, ki-
egészítve a jövőre várható rendezvényekkel, 
megtalálható a Szigethalmi Híradó jelenlegi 
számának mellékletét képező naptárban. 
A második napirendben a képviselő-testü-
let a 2022. évi belső ellenőrzési munkater-
vet fogadta el, mely átfogó és szúrópróba-
szerű ellenőrzéseket is tartalmaz. A belső 
ellenőrzés fontos munka, mert a jogszabá-
lyok olyan mértékben és gyorsan változnak 
meg, hogy folyamatosan változtatni kell az 
önkormányzat szabályzatain, illetve a dolgo-
zók esetleges jogszabálysértéseit is feltárja. 
A következő napirendben a Négyszínvirág 
Óvoda előirányzat-módosítási kérelmét fo-
gadta el a testület. Ennek értelmében a do-
logi kiadásokon megspórolt összegből a 
személyi jellegű előirányzatra lett átcsopor-
tosítva 1 millió forint. Az intézmény teljes 
költségvetése így nem változott. 
A negyedik napirendi pontban az önkor-
mányzat részére új kormányzati funkció fel-
vételét hagyta jóvá a testület. A funkció „sza-
badidősport tevékenység és annak támogatá-
sára” irányult. Erre azért volt szükség, mert az 
önkormányzat pályázaton pénzt nyert el jég-
pálya vásárlására. Folytatás a 2. oldalon

Jégpályával gazdagodott Szigethalom 

Városunk 25 millió forint támoga-
tást nyert 2021 októberében az 
Aktív Magyarország Pályázat kere-

tében a pálya megépítésére, beüzemelésére. 
A Thököly út 1. sz. alatt, a focipálya mellett 
el is készült a 30mX15m (450m2) létesít-
mény. A beruházás teljes értéke megköze-
lítette az 52 millió forintot, a különbözetet 
Szigethalom város önkormányzata pótolta, 
ezáltal a pálya tulajdonjogát megkapta.  A 
hétköznap délelőtti és kora délutáni órák-
ban a pályát a helyi iskolások és óvodások 
látogathatják szervezett keretek közt, in-
gyenesen, ahol az óvodások oktatásban is 
részesülnek.  

A nagyközönség részére: 
hétköznap 16-20 óráig 
Hétvégén 10-20 óráig látogatható. 
Belépő árak: 
3 éves korig ingyenes 
12 év alatt 800 Ft 
12 év felett 1.200 Ft 
Korcsolya bérlés 1.000 Ft/pár  
Szigethalmi lakosoknak 30% kedvezménnyel 
használható, melyet a lakcímkártya felmu-
tatásával tudnak érvényesíteni! 
A jégpálya 2022 évben február 28-ig lesz 
nyitva, reményeink szerint hosszú éveken 
át szolgálni fogja a korcsolyázni vágyókat. 

NV

Szívből adni ünnepet 

Már október 30-án, az V. Szigethal-
mi Töklámpás Partyn összegyűlt 
tartós élelmiszerekből, valamint 

a tombola bevételéből vásárolt, és szolgála-
tunk részére felajánlott konzervekből része-
sülhettek azok a családok, amelyekkel ne-
héz helyzetük miatt áll szolgálatunk kap-
csolatban. Szándékosan nem használom a 
rászoruló kifejezést, hiszen mindannyiunk 
életében előfordulhatnak olyan élethelyze-
tek, amikor egy ideig – legyen az akár csak 
egy pár nap vagy pár hónap, de akár hosz-
szabb időszak, mely tarthat élethosszig is, 

hogy nehéz helyzetbe kerülünk. Ilyenkor 
nagyon jól jön a segítség, a támogatás, a tár-
sadalom részéről a szolidaritás.  
November végén a szokásos Élelmiszer-
bank Egyesület koordinálásával megrende-
zett adománygyűjtő akció rendkívüli ered-
ményt hozott, hiszen rekordmennyiségű 
adomány gyűlt össze az adományozóknak 
és civil segítőinknek köszönhetően. A 2107 
kg élelmiszert december közepén osztottuk 
ki, hogy ezzel is könnyebbé tehessük sok-
sok szigethalmi család számára az ünnepet. 

Folytatás a 3. oldalon 

Minden kedves szigethalmi lakosnak boldog új évet kívánok! Fáki László
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Megújult a Piros Óvoda 
December közepén megtörtént a 

Kolozsvári utcai óvoda műszaki 
átadása, bár előzetesen nem látha-

tó gondok hátráltatták az épület felújítását. 
Mint ismert, önkormányzatunk a Bel-
ügyminisztérium pályázatán nyert 30 mil-
lió forintot a felújítására. A munkálatok 
megkezdése után derült fény arra, hogy a 
folyosó alatt egy kút található, melyet meg 
kellett szüntetni, valamint a folyosó előte-
tőjének vasszerkezete olyan mértékben 
korrodálódott, hogy a zárt folyosó kialakí-
tásához nem volt megfelelő statikailag, így 
az előzetesen kalkulált 66MFt helyett 
110MFt lett a beruházás értéke. A munká-
latok következtében megújult az óvoda 
konyhája, a termek, a fűtésrendszer, a vi-
zesblokkok, LED-es világítótesteket szerel-
tek fel, zárt folyosórendszer épült, új nyílás -
zárókat építettek be, és a homlokzat is szi-
getelést, valamint új vakolatot kapott. 2022 
első hetében még az óvónénik díszítgetik a 
termeket, a gyerekek várhatóan a második 
héten vehetik birtokba a megújult óvodát. 

NV

Folytatás az 1. oldalról  
Ennek támogatását és üzemeltetési költségeit 
kell majd erre a funkcióra könyvelni, nyil-
vántartani. 
Az ötödik napirendben a polgármesteri hivatal 
esetében szintén új kormányzati funkciók fel-
vételét hagyta jóvá a testület. A módosítás az 
önkormányzatnál eddig szereplő funkciók át-
tételét jelenti a polgármesteri hivatal hatáskö-
rébe. Az így áthelyezett feladatok esetében nem 
kell a kisadózók esetében többletadót fizetni. 
Az ezután következő napirend is hasonló té-
mával foglalkozott. Itt a Városi Szabadidő-
központ alapító okiratának módosítása tör-
tént meg. Az alapító okirat módosítását azért 
kezdeményezte a jegyző, mert az intézmény-
hez kerül a teljes bringapark és Placc üzemel-
tetése. Az ehhez kapcsolódó feladatok felvé-
tele szerepel az alapító okirat módosításában. 
Végezetül tájékoztatókat hallgattak meg a 
képviselők. 
A következő bizottsági és képviselő-testületi 
ülések az alábbi időpontokban lesznek: Hu-
mánpolitikai és Népjóléti Bizottsági ülés: 
2022. január 18. Pénzügyi és Fejlesztési Bi-
zottsági ülés: 2022. január 20. Képviselő-tes-
tületi ülés: 2022. január 25. Az ülések nyilvá-
nosak, helyszínük: Szigethalmi Polgármesteri 
Hivatal díszterem. Az üléseket élőben néz-
heti, illetve a későbbiekben is megtekintheti 
a https://onkormanyzati.tv/ honlapon.

Ülésezett a testület
• Fáki László polgármester. 2022. január 17. 

(hétfő) 14:00-18:00 óra között, előzetes beje-
lentkezés alapján. Bejelentkezni a 24-403-
656, 101 vagy 134 mellék, vagy titkarsag@ 
szigethalom.hu lehet. Helyszíne: Polgármes-
teri Hivatal 

• Kok-Mermeze Krisztina (Összefogás Sziget-
halomért Egyesület) 2. választókerület kép-
viselője. Telefon: 06/70-334-8916. E-mail:  
fabula.janosne@szigethalom.hu 

• Novákné Kiss Viktória (Összefogás Sziget-
halomért Egyesület) 3. választókerület kép-
viselője. 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 Szigethalo-
mért Egyesület) 5. választókerület képviselője. 
Telefon: +36/20-992-0114. E-mail: sztrapko 
@gmail.com

• Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigetha -
lomért Egyesület) 6. választókerület képvise-
lője. 2022. január 24. (hétfő) 18:00-19:00 óra 
között, az Akácos Marika étteremben. Telefon: 
+36/70-984-8827. E-mail: suhai.refi.timea 
@szigethalom.hu 

• Csurcsiáné Török Ilona (Összefogás Sziget-
halomért Egyesület) 7. választókerület kép-
viselője. 2022. január 24. (hétfő) 18:00-19:00 
óra között, az Akácos Marika étteremben.  
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

Fogadóórák

Szigethalmi Híradó ingyenes önkormányzati havilap 

Felelős szerkesztő: Vásárhelyi Nagy Mária • Felelős kiadó:  Szigethalom Város Önkormányzata  
Tördelés: West-Graph Kft. • Nyomda: Ex-Kop Nyomdaipari Bt. 

Cikkek és hirdetések leadása: szigethalmihirado@gmail.com (a hirdetési összeg befizetése után!) 
(A cikkek leadása nem jelenti azok  feltétlen megjelenését.  

A szerkesztő a cikkeket  rövidítheti, szerkesztheti úgy,  
hogy azok tartalma ne változzon.) 

Következő lapzárta: január 22. Megjelenés: 2022. február eleje.  
Hirdetések megrendelése, befizetése:  

polgármesteri hivatal pénztára, Kossuth L. u. 10.



32022. 1. szám

Szigethalmi Híradó

A szeretet karácsonya 
„Fogadj örökbe ...” 
Remek kezdeményezéssel fordult hozzánk 
Török Ilona képviselő asszony. 
Fogadjunk örökbe egy olyan kisgyermeket, 
akihez nem biztos, hogy eljut a „Jézuska” 
és teljesítsük a karácsonyi kívánságát. A 
bölcsődéből, az óvodákból és a két iskolá-
ból húsz gyermek álma válhatott valóra így. 
Az Összefogás Szigethalomért Egyesület 
képviselőihez sok szülő is örömmel csatla-
kozott.  

Az ajándékokat egy megható karácsonyi 
ünnepségen adhattuk át a polgármesteri 
hivatal dísztermében. Ezt követően Marlin 
Erika óvó néni és anyukája által készített fi-
nom bejglivel és házi szörppel láttunk ven-
dégül mindenkit. 
Nemcsak a gyermekeket lepték meg aján-
dékkal, hanem minden család kapott ka-
rácsonyra egy doboz Milka szaloncukrot 
és egy tartós élelmiszer csomagot, amit 
Bakosné Till Györgyi, Szabó Ildikó és a 

Tóth család (Judit, Béla, Lili és Maja) aján-
lottak fel. 
A sok csillogó szempár és a gyermekek örö-
me könnyeket csalt a szemünkbe, jó volt lát-
ni, hogy erre a kis időre megállt az idő, és a 
szeretet töltötte meg mindenki szívét. 
Végül Böjte Csaba szavaival köszönjük meg 
a szervezést és a csodát, amit egy ilyen szép 
és megható ünnepségen átélhettünk. 
„A boldogság benned van!”                                         

Suhai-Réfi Tímea 

Szívből adni ünnepet 
Ügyfeleink számára tavaly korán kezdődött a karácsony  
Folytatás az 1. oldalról  
December elejétől pedig jöttek a felajánlások 
szinte megállás nélkül. Éreztük, tudtuk, hogy 
a 2021. évi karácsony különb lesz az eddigi-
eknél nemcsak szolgálatunk, hanem kliense-
ink számára is, a felajánlásoknak köszönhe-
tően. 
Megérkeztek a már hagyományos felajánlá-
sok, így a Karám étterem szaloncukra, a Ko-
hut és Fia Tűz- és Munkavédelmi Kft. tartós 
élelmiszercsomagjai, melyekért minden év-
ben hálásak vagyunk.  
Még 2021 szeptemberében felkeresett 
Dánffy Andrea a Mandragóra hastánc cso-
port vezetője, hogy szeretnének jótékonysági 
estet szervezni, melynek bevételéből tartós 
élelmiszert vásárolnának, és azt a szolgála-
tunk által segített családok részére ajánlanák 
fel. A december 4-én megtartott est nagyon 
hangulatos, kedves és lélekemelő volt, és 
mindezek mellett még rendkívül sikeres is, 
hiszen a belépőkből és egyéb felajánlásból 
280 000 Ft gyűlt össze. Ebből az összegből 
Andrea megvásárolta a tartós élelmiszereket, 
melyekből 50 család részére tudtunk csoma-
got összeállítani.  
December 1-től hirdettük meg az „Árvácska 
karácsonya” cipősdoboz akciónkat, melyet 

talán már hirdetnünk sem kell, mert benne 
él a szigethalmi lakosok tudatában, hogy ez 
idő tájt várjuk a dobozokba rejtett kedves já-
tékokat, amit a nehéz helyzetben lévő csalá-
dok csemetéi vehetnek kézbe szenteste előtt, 
és bontogathatják ki azt, izgalommal teli kí-
váncsisággal otthonukban. Az idén szintén 
immár hagyományosan a Szigethalmi Szé-
chenyi István Általános Iskola is csatlakozott 
az akcióhoz, és nekik, valamint a Betlehem-
hez kilátogatóknak köszönhetően sok kis-
gyermek arcára tudtunk mosolyt varázsolni 
az ünnep közeledtével.  
Baglyos Tímea Csilla, a Fundamenta Gon-
doskodás Alapítvány képviselője is felkere-
sett minket, és elmondta, hogy az alapítvány 
is támogatást adna tartós élelmiszerből, illet-
ve tisztálkodási szerekből. Nagyon megörül-
tünk a lehetőségnek, s ennek köszönhetően 
szintén 50 család lelkébe lophattunk egy kis 
örömöt.  
A Mandala Beuty Stúdióban dolgozó Czom-
bos Edit és a Stúdió vendégei nagylelkű ado-
mányának köszönhetően pedig egy nagyon 
nehéz helyzetben élő család számára válha-
tott igazi ünneppé a szenteste, sok ajándékkal 
és készpénzzel, mely nemcsak decemberre, 
hanem még januárra is szól.  

Nagyon köszönjük a rengeteg felajánlást, ado-
mányt, támogatást, nemcsak azokat, melyeket 
karácsony közeledtével ajánlottak fel a Sziget-
halmon élő nehéz helyzetű családok számára, 
hanem mindazokat is, melyekkel az egész év 
során segítették klienseinket. Kérjük szépen, 
ne felejtsék el továbbra sem, hogy az ajándé-
kozás, segítségnyújtás nemcsak annak okoz 
örömet, aki kapja, hanem annak is, aki adja. 
Szerezzünk hát magunknak és másnak is sok-
sok örömet a 2022. esztendőben, hiszen a hét-
köznapokon is lehet szívből adni ünnepet. 

Kok-Mermeze Krisztina
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DMPV Zrt. közleménye 
Szigethalmi lakosoknak személyes ügyintézésre a legközelebbi 
település: 2335 Taksony, Rákóczi u. 2/B. 
E-mail: szigethalom.ugyfelszolgalat@dpmv.hu  
Telefon: 06-29 340-010 
Hibabejelentés: 06-70 682 7546 
Web: www.dpmv.hu 
 
Az egyes irodák a központi +36 29/340-010 
telefonszám hívását követően jelentkező tele-
fonközponton át érhetőek el. A pénztári nyit-
vatartás rendje megegyezik az ügyfélszolgálat 
nyitvatartási rendjével. Készpénzfizetési le-
hetőség a vecsési állandó ügyfélszolgálati 
irodában biztosított, a többi ügyfélszolgá-
laton kizárólag bankkártyás fizetésre van le-
hetőség. 

Ügyfélszolgálatok  
Állandó ügyfélszolgálati iroda:  Vecsés, Kossuth Lajos u. 38-40. 
Ügyfélpont: Taksony, Rákóczi u. 2/b.

Újra felragyogtak az ünnep fényei

A tavalyi év kihagyása 
után, az idén újra sor 
kerülhetett az Ünnep 

fényei pályázat kiírására, mely-
re tizenhárom jelentkezés érke-
zett.  

A zsűri december 13-án este 
járta körbe a települést, és pon-
tozták 1-től 10-ig az ünnepi 
díszbe öltöztetett házakat. Ne-
héz volt a dolguk, hiszen szebb-
nél szebb karácsonyi díszkivilá-
gítást kellett megcsodálniuk, de 
végül megszületett a végered-
mény, mely az alábbiak szerint 
alakult: 

I. helyezett   – Kiss Viktória 
Vanessza 

II. helyezett  – Fabula János 
III. helyezett – Gábora István 

A helyezettek oklevelet és aján-
dékcsomagokat kaptak, a többi 
tíz jelentkező emléklapban és 
egy kis ajándékban részesült. 
Köszönjük a zsűri „munkáját”, 
akik számára igazából nem 

okozott nehézséget eleget tenni 
a felkérésnek, hiszen szépet lát-
ni mindig lélekemelő érzés. 
Tagjai: Fáki László polgármes-
ter, Miklós Istvánné, Regényi 
Tiborné, Fejes János, Domonkos 
István. 
Köszönjük mindenkinek a je-
lentkezést, bízunk abban, hogy 
a következő esztendőben szin-
tén megrendezhetjük ezt a kis 
„versenyt”, és még többen je-
lentkeznek rá. Körbejárva a vá-
rost láttuk, hogy nagyon sokan 
borították ünnepi fénybe házu-
kat, világossá, fényessé téve ez-
zel az ünnepvárás estéit, szebbé 
varázsolva Szigethalom város-
képét.  

Kok-Mermeze Krisztina 

I. helyezett – Kiss Viktória Vanessza

II. helyezett – Fabula János

III. helyezett – Gábora István 
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Egy cseppnyi  
gondoskodás  

Mit is jelent a jótékonyság és az 
adományozás? Egy egyetemes 
szeretetet, melyet mások helyze-

tének könnyítése érdekében teszünk. 
Számtalan formában találkozhatunk vele a 
mindennapokban is, de mégis karácsony 
közeledtével hallatja magát a legtöbbet ez a 
szó. Mióta világ a világ, a jótékonykodás 
életünk része. Teréz anya volt az, aki letette 
ennek az alapkövét. Tizenkét évesen dön-
tötte el, hogy életét az elesettek megsegíté-
sének szenteli. Az ő lelkiismeretes munká-
jának köszönhető, hogy mára már számos 
karitatív szervezet, mozgalom alakult. És 
hogy mégis miért ebben az időszakban 
adakozunk a legtöbbet? Talán, mert a sze-
retet ünnepének közeledte sokunkban el-
indít valamit. Sokkal nyitottabban és érzé-
kenyebben állunk a világhoz. Kutatások 
szerint már az 5-6 éves gyermekek is értik 
a jótékonyság fogalmát és fontosságát, ezért 
éreztem úgy, mint óvodapedagógus és a 
Négyszínvirág Óvoda gyermekvédelmi 
koor dinátora, hogy az óvodánkban is fog-
lalkozzunk ezzel a témával. Számos akciót 
hirdettünk meg, amiben a gyermekeket, 
családokat is bevontuk. Csokigyűjtést szer-
veztünk, mellyel hozzájárulhattunk ahhoz, 
hogy azoknak a gyerekeknek, akik kórház-
ban töltik ezt az időt, szebbé tegyük az ün-
nepüket. Minden csoki mellé egy kedves 
kis üzenetet is küldtünk. Az egy szatyornyi 
boldogság adománygyűjtő akciónk tartós 
élelmiszer gyűjtés keretein belül valósult 
meg. Célja, hogy örömtelivé tegyük a rá-
szoruló gyerekeink, családjaink karácso-
nyát. Ezúton szeretném megköszönni 
mindazoknak, akik támogatásukkal, ado-
mányaikkal segítették ennek megvalósulá-
sát. A Négyszínvirág Óvoda családjainak, 
a Szigethalmi Szent István Általános Iskola 
8.b osztályának, a Szép ABC tulajdonosá-
nak, Regényi Tibornénak és nem utolsó 
sorban kollégáimnak. 
 „Tulajdonképpen hol terem a szeretet? – 
kérdeztem egyszer egy anyát. 
– Magról vetik – nevetett rám. 
– És honnan szerzik hozzá a magot?  
– Nem kell azt szerezni, belőlünk magunk-
ból pereg. S megfogan a tenyérsimogatá -
sárban, a szem pillantásában, és minden fi-
gyelmességben, ölelésben. 
– Öntözni nem is kell? 
– Dehogynem. Jó szóval.”  
(Kun Erzsébet)  

Tóth Tímea 

Közműfejlesztések Szigethalmon 
Jelentős víz- és csatornahálózati fejlesz-

tések zajlottak tavaly Szigethalmon. Az 
új iskola építésével kapcsolatban meg-

kezdődött az út kialakítása, és lefektették a 
vízvezetéket, melynek műszaki átadása de-
cemberben megtörtént.  
Szintén átadtak egy új kutat, mely nagy 
mértéken hozzájárul majd a folyamatosan 
növekvő ivóvízigények kiszolgálásához. 
Megépült és átvettünk egy 300 köbméteres 
víztornyot, melyet idén januárjában üzeme-
lünk be, és reményeink szerint megszünteti 
a háztartásokban csúcsidőben jelentkező 
víznyomás-problémákat. Az önkormányzat 
vízzel kapcsolatos beruházásaival párhuza-
mosan a DPMV Zrt. megkezdte a nyomott 
rendszerű csatornavezeték kiépítését a Ba-
bits Mihály, Szabadkai és Nefelejcs utcák-
ban. A csatornavezeték elkészültével a Váci 
M. utcai átemelő közvetlenül a Nefelejcs ut-
ca felé fog dolgozni, megkímélve a Babits 
Mihály utcát a sorozatos kiöntésektől. 

NV 

Nem csak kampány

ANobilis Humán Szolgáltató Csa-
lád-és Gyermekjóléti Szolgálatá-
nak minden munkatársa és kliense 

nevében szeretnénk megköszönni a SZÉP 
ABC vezetőjének, Regényi Tibornénak 
(Aranka néninek) és vásárlóinak az egész 
éves támogatását!  
Köszönjük, hogy 2021-ben is kitartottak, és 
tartós élelmiszer felajánlásaikkal folyama-
tosan támogatták szolgálatunk nehéz hely-

zetben lévő klienseit, akik számára mindez 
nagy segítséget jelent. Az ünnep előtt im-
már hagyományosan további plusz tíz élel-
miszercsomaggal támogatta a SZÉP ABC a 
rászoruló családokat, melyet Fáki László 
polgármesterrel vettünk át.  
Ezúton kívánunk minden kedves adomá-
nyozónak, dolgozónak boldog, sikerekben, 
egészségben, boldogságban teli új esztendőt! 

-kmk- 
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Felhívás szavaló- és szépolvasó versenyre 
„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan”  

(Antoine de Saint-Exupéry) 

A 2022. évi Városi Szavaló- és Szépolvasó 
Verseny  témája: barátság, család, szeretet. 
 
Nevezés szépolvasó versenyre: 
Az általános iskolák 3-4., 5-6., 7-8. évfolya-
mos diákjai saját (szigethalmi) intézményük-
ben  nevezhetnek az elődöntőkre, míg a kö-
zépiskolások, valamint a felnőtt versenyzők 
a könyvtár nyitvatartási idejében adhatják le 
nevezésüket. 
 
A városi szépolvasó verseny döntőjét a  
Hegedüs Géza Városi Könyvtár rendez-
vénytermében tartjuk   2022. február 28-án, 
hétfőn, 14 órakor. 
 
Nevezés szavalóversenyre: 
Az óvodások és az általános iskolák 1-2.  
évfolyamos diákjai saját (szigethalmi) intézmé-

nyükben nevezhetnek az elődöntőkre, az on-
nan továbbjutók kerülnek a döntőbe, melyet 
 
2022. március 7-én, hétfőn tartunk a  
Hegedüs Géza Városi Könyvtár rendez-
vénytermében: 14 órakor az 1-2. osztályo-
soknak,  15.30-kor az óvodásoknak. 
 
Nevezési határidő egységesen:  
2022. február 11. 
 
Feltételek: 
- Szavalóversenyre: bármely költő egy szaba-
don választott verse, amelynek témája lehet a 
barátság, rokonok, családi ünnepek, vagy 
akár egy szerelmes vers is. 
- Szépolvasóversenyre: bármely szerzőtől egy 
szabadon választott prózai mű A/4-esnél nem 
hosszabb részlete a fentebb kifejtett témában. 

 
A választáshoz segítséget kérhetnek pedagógu-
saiktól és a könyvtárosoktól a versenyen indul-
ni  szándékozók. 
 
Szeretettel várjuk a jelentkezőket!

 
Nyitvatartás: kedd, csütörtök 10–18 

szerda, péntek 8–16 
szombat 9–13 
vasárnap, hétfő zárva 

Cím: Szigethalom, József A. u. 59. 
Tel.:  24/514-810 ;  70/459-1634 
E-mail: szigethalmi.konyvtar@gmail.com 
Facebook: Hegedüs Géza Városi Könyvtárr 
 
Katalógusunk távolról is elérhető honla-
punkon keresztül: www.hgvk.hu →kereső  
menüpont. 
Könyvtári tereinkben kötelező a maszk-
használat és a kézfertőtlenítés. 
2022. január 1-től érvényes szolgáltatási dí-
jaink: 
 
Tagdíj:  2500 Ft és a beiratkozás dátumától 
12 hónapra szól.  
16 éven aluliak és 70 éven felüliek részére 
ingyenes! A 16 éven felüli nappali tagoza-

tos diákokat 50%-os kedvezmény illeti meg 
a tagdíjból. A legkisebb alapdíjon felüli tá-
mogatást köszönettel elfogadunk (a könyv-
tár fejlesztésére)! Az alapdíj fejében egy al-
kalommal 6 db könyvet lehet kölcsönözni. 
(Az adakozó olvasók támogatásuk ará -
nyában több kötetet is kivihetnek.) 
2006 óta gyűjtjük a hangoskönyveket, ezek 
a könyvekhez hasonlóan az alaptagdíj fejé-
ben kölcsönözhetők, külön kölcsönzési díja 
nincs. Hangoskönyv gyűjteményünk egyes 
darabjairól a „Kínálatunk” menüpontban 
tájékozódhat. 
Késedelmi díj: 20 Ft/nap (+ postaköltség). 
Külön kölcsönzési díjas szolgáltatások: 
SIKERKÖNYVTÁR: első hét ingyenes, to-
vábbiakban hetente 100 Ft/könyv. 
Régebbi folyóiratok: hetente és darabon-
ként 50 Ft. 
Könyvtárközi kölcsönzés ODR szolgáltatás 
díja: 2000 Ft/megrendelés. 
A Szigethalmi Híradó példányai könyvtá-
runkban állandóan hozzáférhetők. 
A szigethalmi önkormányzat képviselő-tes-
tülete üléseinek jegyzőkönyvei a könyvtár-
ban megtekinthetők! 
Irodai szolgáltatások: 
Fénymásolás:     A/4 egyoldalas 30 Ft, 
                             kétoldalas 50 Ft 
                             A/3 egyoldalas 50 Ft, 
                             kétoldalas 80 Ft 
Szkennelés:        200 Ft/oldal 
Laminálás:        A/4 300 Ft /lap ; A/3 500 

Ft/lap 

Spirálozás:          150 lapig 30 Ft 
                             300 lapig 500 Ft 
Internet:              400 Ft /óra (Jelenleg a 

szolgáltatás a Covid miatt 
nem áll rendelkezésre.) 

Nyomtatás: pendrive-ról, emailről történ-
het. (szigethalmi.konyvtar@gmail.com) 
 
fekete-fehér:  
A/4 egyoldalas 40 Ft; kétoldalas 70 Ft 
A/3 egyoldalas 70 Ft; kétoldalas 130 Ft 
színes:  
A/4 egyoldalas 150 Ft; kétoldalas  300 Ft 
A/3 egyoldalas 300 Ft 
 
Takács Róbert történelemtanár, kutató 
könyve, mely Szigethalom tizenkét évtize-
de címmel jelent meg, megvásárolható a 
könyvtárban 1700 Ft-os egységáron.

Könyvtári hírek
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Jótékonysági estet szervezett a Dojo Lovász SKE 

December 4-én rendeztük meg a 
Mandragóra Jótékonysági Estet, 
amit nagyon sikeresen zártunk. Telt 

ház volt! A nézők gyönyörű táncokat, külön-
leges harcművészeti bemutatót, kedves gye-
rekműsort láthattak, kellemes dalokat hall-
gathattak. A szünetben üdítővel és süte-
ménnyel kedveskedtünk a jelenlévőknek. A 
visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy 
változatos, színvonalas műsort sikerült ösz-
szeállítanunk, ami elnyerte a nézők tetszését. 
Az összesítés alapján örömmel jelentjük, 
hogy a nézők és támogatók 280 000 forin-
tot fizettek be, ami felülmúlta várakozása-
inkat. Az est bevételét, Kok-Mermeze 
Krisztinával, a Nobilis Humán Szolgáltató 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vezető-
jével egyeztetve, tartós élelmiszerek vásár-

lására használtuk fel. A szolgálat munka-
társai csomagokat készítettek belőle, és el-
juttatták nehéz helyzetben lévő családok-
nak. Reméljük, ezzel kicsit szebbé tudtuk 
tenni a számukra is a karácsonyi időszakot. 
Még egyszer szeretném mindenkinek meg-
köszönni, aki valamilyen formában segítet-
te rendezvényünket, hogy ezzel mi is segít-
hessünk a rászorulóknak.  
Hálás köszönet jár  
• a fellépőknek: Horváth Sárának, Kör-

mendi Szilviának, Krizsma Gwendolin-
nak, Lovász Gábornak, a Purnama Tri-
balnak, a Tawoos Dance Schoolnak, Tö-
rök Ilonának és a Bendegúz csoportnak, 
Várdai Gabriellának és a Sadiyah Belly-
dance-nek, a Mandragóra Hastánc cso-
port tagjainak, az est házigazdájának, 

Veres Zolinak és Fáki László polgármester 
úrnak, hogy elfogadták meghívásunkat,  

• a nézőknek, hogy jegyvásárlással támo-
gatták a kezdeményezést, és azoknak, 
akik jegy vásárlása mellett még egy jelen-
tősebb összeget adtak támogatásként,  

• a hangosításért Tóth Miklósnak és csa-
ládjának, a rengeteg fotóért Sziklavári 
Sándornak és fotós társainak, 

• és a háttérben dolgozóknak a lebonyolí-
tásban való segítségért. 

Az idei rendezvény sikerén felbuzdulva, jö-
vőre ismét tervezzük, hogy megrendezzük 
a jótékonysági estet, ezzel segítve újabb he-
lyi szervezetet. Remélem, akkor is hasonló 
összefogás és támogatás kíséri majd kezde-
ményezésünket. 

DA 

A remény óvodája 
Hosszas szervezés után, az erede-

tileg megbeszéltnél két nappal 
később ismét sikerült ellátogat-

nunk a budapesti Dankó utcai óvodába, 
amit sokan a Remény óvodájaként ismer-
nek. Az ovit a Magyarországi Evangéliu-
mi Testvérközösség működteti, melynek 
elnöke Iványi Gábor, akit talán már sen-
kinek nem kell bemutatni. Ezek a gyer-
mekek már eleve hátrányokkal indulnak 
az élet minden területén, emiatt rengeteg 
figyelmet és törődést igényelnek. Gyak-
ran koraszülöttként jönnek a világra, töb-
ben az életkörülményeik miatt asztmásak, 
alultápláltak. Az óvoda dolgozói nap mint 

nap azon fáradoznak, hogy a kicsiknek 
egyszer majd esélyük legyen egy jobb, él-
hetőbb életet élni. Az önök jóvoltából – 
ha csak egy napra is – de feledtetni tudtuk 
ezekkel a gyermekekkel az életük nehéz-
ségeit! Hozzájárulhattunk, hogy szá-
mukra is ünnep legyen a Mikulás- és ka-
rácsonyvárás időszaka: a rengeteg aján-
dékkal és egy bábelőadással mosolyt 
csalhattunk az ártatlan gyermekarcokra. 
Hálásan köszönünk minden segítséget és 
támogatást! 
Safranek Ibolya, D. Magyari-Burlák Zsó-
fia, Ofella Erzsébet, Kulcsárné Mali-
novszy Amaryl, Szilágyi Istvánné, Szabó 

Magdolna, Körmendy Zsófia, Seizan Ka-
rate - Do Sportegyesület, Tasnádi Tünde, 
Marlin Erika, Jószai Teodóra, Összefo-
gás Szigethalomért Egyesület, Szigethal-
mi Polgárőrség, Sztrapkó Norbert, Tó-
gyer Jánosné és lánya, Valánszky István, 
Vona-Kádár Judit, Imre Zsuzsanna, Laj-
kó Kálmánné, Sarokház Cukrászda, Már-
ta, a rengeteg névtelen adományozó. Vé-
gül, de nem utolsósorban hatalmas kö-
szönet illeti a Taksony Vezér Általános 
Iskola 8.c osztályának tanulóit és osztály-
főnöküket, Hontváriné Haraszti Katalint. 

 
Kiss Viktória, Török Ilona 
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Ho-ho-hó Mikulás park  
A december beköszöntével mi is izgalommal vártuk a Mi-

kulást! Az idén első alkalommal szerveztünk mikulás-
napokat az Ifjúsági Élmény Táborunkba december ne-

gyedikén és ötödikén. Izgalmas, érdekes élményt kívántunk adni 
a gyermekeknek a közös délutánon, ezért több mindennel ké-
szültünk. Szombaton bábozás, kakaó és kalács parti, vasárnap 
mesefilm vetítés, kézműves foglalkozás volt. A Mikuláshoz ve-
zető úton, a játékállomásokon, a feladatok teljesítése által tudták 
összegyűjteni a résztvevők a csomagjukba való finomságokat.  
Remek délutánokat töltöttünk együtt. Jó volt látni a szülőket, 
nagyszülőket gyermekeikkel játszani, s közösen ráhangolódni az 
advent időszakára.  
Köszönjük támogatóinknak, hogy mindehhez hozzájárultak.  
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2021-ben újra együtt lehettünk a Betlehemi estéken

Szívmelengető  találkozás 

Szívmelengető délelőttön vehettünk részt Sztrapkó Norbert 
meghívására a Fogyatékkal Élők Nappali intézményében.  

Mint megtudtuk, már évek óta rendszeresen meglátogatja az itt 
élőket a Szufla Mikulása segítőivel, hogy önfeledt pillanatokat va-
rázsoljon az arcokra. A délelőtt folyamán a bábszínház után játékos 
sportvetélkedők zajlottak, majd megérkezett a várva várt Mikulás. 
Hatalmas csoki mikulást kapott mindenki a Szigethalmi Te és a 
VSZK jóvoltából, a Szufla pedig törülközőket ajánlott fel. 
Igazán nagy volt az öröm, köszönjük szépen a munkáját Sztrapkó 
Norbertnek, Emi Bálintnénak, Cseke Istvánnak és családjának, Bartha 
Juliannának, akik nem csak ezen alkalommal, hanem rendszeresen 
támogatják és igyekeznek könnyebbé tenni az itt élők életét.  
Köszönjük az ott dolgozók áldozatos munkáját is. 

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

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

Egészségház telefonszámok 

Háziorvosok: 06/24/403-654 
Dr. Horváth Nikoletta mellék: 102 
Dr. Csipán Zoltán mellék: 103 
Dr. Molnár Julianna mellék: 103 
Dr. Kővári Éva mellék: 104 
Dr. Waldhausel Ágnes mellék: 104 
Fogászatmellék: 105 
Dr. Ammo Ahmad mellék: 106 
Dr. Kővári Gábor mellék: 108 
Dr. Lakner Dezső mellék: 108 
Védőnőkmellék: 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 06/30-787-4648 
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, Cs: 10-18; Sze, P: 8-16; Szo: 9-13; V, H: zárva 
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
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W3 Konténer Kft. 
Építkezik, és túl sok a sitt?  
Nem tudja hova tenni a lomokat? 
Tele van a kertje zöldhulladékkal? 
Mi ezeket mind elszállítjuk! 
 
Ezen kívül kiszállítunk: 
Sóder   •   Homok   •   Termőföld   •   Murva   •   Darált beton 
 
Ezekre a településekre szállítunk:  
Alsónémedi, Áporka, Bp. XXIII. kerület, Bugyi, Délegyháza,  
Dunaharaszti, Dunavarsány, Halásztelek, Majosháza, Szigetha-
lom, Szigetszentmiklós, Taksony, Tököl. 
 
Keressen minket bizalommal, és kérje árajánlatainkat! 
 
Elérhetőségeink: 

Wágner Virág 
Mobil: +3670/666-2537 
E-mail: info@w3kontener.hu

MEGOLDÁS SZERVIZ és ALKATRÉSZBOLT 
LAKÁSÁN: mosógép, bojler, hűtő, tűzhely, mosogatógép, stb., nagygépek javítása 

ÜZLETÜNKBEN:  mikró, porszívó és más kisgépek javítása 
ALKATRÉSZ CSERÉNÉL 1 ÉV GARANCIA! 

JAVÍTÁS ESETÉN A KISZÁLLÁS INGYENES! 
 
 

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

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

Nyitva tartás: H – P: 8.00-17.00 
Minőségi szolgáltatás, elérhető áron, már 32 éve! 

www.megoldasszerviz.hu

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

Egy csapatkapitány szemüvegén keresztül 
A szeptemberben elindított Amazon 

Foci SE csapatkapitányával, Sárai 
Edittel beszélgettünk labdarúgásról, 

edzésekről és csajos közösségépítésről. 
– Miért pont a labdarúgás? Hogyan kerültél 
ezzel a sporttal kapcsolatba? 
– Tizenéves koromban szerettem bele ebbe a 
sportba, akkor csatlakoztam egy csapathoz, 
és évekig játszottam nagypályán és kispályán 
is, aztán az élet másfelé sodort. Mikor meg-
láttam a hirdetést, hogy itt helyben is lehet 
focizni, nagyon megörültem, az elsők között 
jelentkeztem próbajátékra. 
– Milyenek az Amazon Foci SE edzései? Van 
izomláz másnap? 
– Már nincs izomláz, de az első öt edzés után 
szinte járni sem tudtam másnap.  Az edzések 

nagyon pörgősek, változatosak és szuper jó 
hangulatúak.  Nem csak a testünket, az 
agyunkat is megdolgoztatjuk. Az edzőnk, 
Bánk Gergely, jó tanár, az alapoktól tanít 
minket, nem csak beszél, de be is mutatja a 
gyakorlatokat, ügyel rá, hogy eltérő tudás-
szinttel is mindenki megfelelően fejlődhes-
sen.   
– Úgy tudom, elég heterogén a csapat összeté-
tel. 
– Igen, a csapat mind korosztályban mind 
lakhely szerint nagyon vegyes. A tizenévestől 
a 40 pluszosig együtt játszunk, sokat tanu-
lunk egymástól. Nem csak szigethalmi csa-
pattagunk van. A környékbeli településekről 
(Szigetszentmiklós, Diósd, Százhalombatta, 
Dunaharaszti, Ráckeve, Délegyháza) is van-
nak játékosok. Ez egy olyan közösség, olyan 
edzés, ahová mindannyian örömmel jövünk.  
– Hogy tetszik a csapatkapitányi poszt?  Hogy 
látod a csapat jövőjét? 
– Csapatkapitánynak lenni megtiszteltetés, és 
egyben nagy felelősség is. Próbálok példát 
mutatni, lelkesíteni, segíteni az edző és a csa-
pat közti kommunikációt. Az elmúlt három 
hónapban szépen bővültünk, szemmel látha-
tóan fejlődünk. Lassan megvan a teljes lét-
szám, és kezdünk összeszokni. A jövőben 

örömfocik, házi bajnokságok keretében sze-
retnénk is megmutatni, amit eddig tanul-
tunk. 
– Mik a személyes céljaid? 
– Az elsődleges célom most a technikai fej-
lődés, mert sokat felejtettem, és szeretnék 
még legalább 20 évig együtt játszani a lá-
nyokkal. 
Köszönjük a beszélgetést. 
Mindenkinek sportban gazdag boldog új 
évet kívánunk! 
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Tori Judo Club:
2021. 3. 6.  
Regionális Rangsorverseny – Cegléd 
Nyolc versenyzővel neveztünk, sajnos a 
csapat fele különböző okokból nem vállalta 
a megmérettetést. Akik megjelentek, kitet-
tek magukért, a következő eredmények 
születtek:  
- Farkas Mila 39 kg                    1. hely 
- Csik Attila András 29 kg        1. hely 
- Vaskó Kende +60 kg               1. hely 
- Büky Noel 32 kg                      1. hely 
- Pázmán Sára 41 kg                  1. hely 
- Német Zoltán 35 kg                3. hely 
- Jinkerson Hannah 52kg         3. hely 
- Bekker Barnabás 60 kg           3. hely  
 
2021. 5. 22. 
Magyar Kupa Országos verseny – Győr 
Hat fővel neveztünk, sajnos a kialakult vi-

lágjárvány miatt a versenyhiány nagyon 
meglátszott a teljesítményünkön, a gyere-
kek igyekeztek, a bronzéremért mindenki 
csatázott, és négy bronzérem és két ötödik 
helyezést sikerült elérnünk.  
- 49 kg Barta Korina                  bronzérem, 
- 41 kg Pázmán Sára                  bronzérem, 
- 29 kg Csik Attila András        bronzérem, 
- 60 kg Vaskó Kende                 bronzérem, 
- 32 kg Büky Noel                      5. hely, 
- 66 kg Bekker Barnabás           5. hely 
 
2021. 6. 19-20.  
Budapest Kupa nemzetközi verseny   
Európa legnagyobb utánpótlás-versenyére 
került sor, egy év szünet után, 17 ország és 
895 nevezett versenyző részvételével. 
Szombaton Szolnoki József és Badak Bar-
nabás sajnos, helyezetlenül zártak, súlycso-

portjaik kifejezetten sűrű és erős volt. 
A fiatalabbak kitettek magukért, kiemelke-
dő eredmény értek el. 
Barta Korina ezüstérmes lett, Vaskó Kende 
szintén ezüstérmes lett. 
A csapategységet mutatja, hogy aki már 
végzett (Szolnoki József) maradt, és szur-
kolt a többieknek, s nekem, mint edzőnek, 
sok segítséget nyújtott, illetve aki vasárnap 
versenyzett, jött szombaton szurkolni a 
többieknek, aki meg szombaton „lever-
senyzett” az vasárnap jött szurkolni. 
Vasárnapra is maradt egy indulónk. Far-
kas Milának nem sikerült befogynia a 40 
kg-ba, így kénytelen volt a 45 kg-ban 
versenyezni, de összes meccsén maga-
biztosan nyert, megszerezve az első he-
lyet. Végül egy arany- és két ezüstérmet 
hoztunk el.

Csapatkép A-B Magyar Bajnokság

Judo bajnokság csapatkép

Farkas Mila magyar bajnok

Mila  dobogó
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2021. évi versenyeredmények
2021. 10. 2.  
Paks Atom Kupa – Magyar kupa  
Két fővel neveztünk erre a kifejezetten ne-
héz versenyre. Csik Attila szoros csatákat 
vívva eljutott a bronzmérkőzésig, de ott 
már elfáradt, és az 5. hellyel kellett megelé-
gednie. Farkas Mila szinte már szokásosan 
lehengerlően küzdött, mind a négy mérkő-
zését teljesen magabiztosan, ipponokkal 
nyerte, Magyar kupa győztes lett.  
 
2021.10. 9. Diák AB (11-12 évesek)  
Magyar Bajnokság – Eger 
Egyesületünk öt fővel nevezett a 11-12 éve-
sek országos bajnokságára, mindenki el-
szántan, bátran küzdött, és eredményesen. 
Csik Attila                                   2. hely. 
Vaskó Kende                               3. hely 
Büky Noel                                   3. hely 

Pázmán Sára                               3. hely 
Bekker Barnabás                        7. hely 
Négy érem és egy pontszerző helyezés.  
 
2021. 10. 10. Magyar Bajnokság – Eger 
Az ifjúságiak országos bajnokságára a Tori 
JC két fővel nevezett, akik talán a két leg-
sűrűbb mezőnyben indultak. Badak Barna-
bás négy mérkőzésen két győzelmet szer-
zett, a 34 fős mezőnyben a 9. helyen vég-
zett. 
Szolnoki József törött ujjal vágott neki a 34 
fős mezőnynek, ő is a kilencedik helyen 
végzett. 
 
2021. BUDAPEST BAJNOKSÁG - ÚTE 
Két fiatallal neveztünk, látványos ippon ér-
tékű dobásokat bemutatva, versenyzőink 
minden meccsüket megnyerték. Csik Attila 

egy súlycsoporttal feljebb, 32 kg-ban is 
megnyerte a versenyt, Vaskó Kende 60 kg-
ban lett első. Végeredményben két arany-
éremmel zártuk a napot. 
 
2021. 12. 4.  
Diák C Magyar Bajnokság – Mórahalom 
Egy fővel neveztünk, Farkas Mila –45 kg-
ban minden mérkőzését megnyerve Ma-
gyar Bajnok lett. 2021-ben így minden ver-
senyen, amin elindult, magabiztosan nyert. 
 
2021. 12. 5.  
Felnőtt Magyar Bajnokság – ÚTE sport-
csarnok  
Egy fővel neveztünk, Badak Barnabás a 9. 
helyen végzett.  
Minden versenyzőnknek gratulálok! 

Csik Attila 

 Miskolci tábor 2021. Paksi Atom kupa – Magyar kupa Farkas Mila 1. hely Judo bajnokság csapatkép

Csik Attila –29 kg ezüstérem Korina, Kende érmesek
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Szelektív hulladék gyűjtése idén 
Házhoz menő begyűjtés - PET műanyag és 
fém italos doboz, vegyes papír hulladék: 
2022-ben a zsákos szelektív PET műanyag és 
fém italos doboz hulladék elszállítását az elő-
ző évhez hasonlóan minden páratlan héten, 
a vegyes papír hulladék elszállítását havi egy 
alkalommal végezzük a rendes hulladékszál-
lítás napján. Lenti naptárban sárga színnel 
jelöltük a PET, kék színnel a papírelszállí-
tás tervezett időpontját. 
Házhoz menő begyűjtés - zöldhulladék: 
A zöldhulladék ingatlan előli elszállítása ki-
zárólag biológiailag lebomló, áttetsző, zöld 
színű, Aries feliratú, 110 liter űrtartalmú 
gyűjtőzsák alkalmazásával történik. 

A társaságunk által forgalmazott zöldhulla-
dék gyűjtőzsák kukoricakeményítő alapú, 
megújuló forrásból származó PLA zsák, 
amely komposztálható és 100 %-ban lebom-
lik. A zsákokat használat előtt száraz, nap-
fénytől és hőtől védett helyen kell tárolni. Mi-
vel a nedvesség, valamint a belehelyezett 
zöldhulladék hatására a bomlási folyamat 
azonnal beindul, ezért kérjük, hogy az elszál-
lításra szánt zöldhulladékot egyéb zsákban, 
vagy ingatlanuk félreeső helyén tárolják és a 
szállítást megelőző 1-2 napon belül helyez-
zék a biológiailag lebomló zsákba. Az ágakat 
továbbra is egyméteres darabokban kötegel-
ve kérjük az ingatlan elé kihelyezni.  

A zöldhulladék házhoz menő begyűjtésének 
tervezett időpontját a lenti naptárban zöld 
színnel jelöltük, mely 2022. május, július, 
szeptember és november hónapokban a ko-
rábban megszokottak szerint a rendes sze-
métszállítás napján történik. Március, április, 
június, augusztus és október hónapok utolsó 
pénteki napján 14.30-17.30 óra között a Szi-
gethalmi Egyesített Népjóléti Intézmény 
előtti parkolóban (2315 Szigethalom, Rákó -
czi F. u. 147) van lehetőség a zöldhulladék 
jogszabályi előírás szerinti elhelyezésére a te-
rületen lévő célgép vagy konténer igénybe-
vételével. 
Szelektív üveghulladék gyűjtőpont: 

Telephelyünkön kialakított 
szelektív átvételi ponton 
nyitvatartási időben a vegyes 
üveg haszonanyag átvételét 
korlátlan mennyiségben biz-
tosítjuk. 
Szelektív hulladék átvétel: 
A szelektív hulladék átvételét 
hétköznapokon nyitvatartási 
időben, szombati napokon 
8-14 óra között telephelyünk 
átrakó-állomásán biztosítjuk. 
2022. évi ünnepnapokon 
esedékes hulladékszállítást 
az alábbiak szerint tervez-
zük:  
• március 15. – a keddi na-

pon esedékes hulladék el-
szállítása március 12-én, 
szombaton történik, 

• április 15. – a hulladék el-
szállításának rendjében 
nem lesz változás, 

• április 18. – a hétfői napon 
esedékes hulladék elszállí-
tása április 16-án, szomba-
ton történik, 

• június 6. – a hétfői napon 
esedékes hulladék elszállí-
tása június 4-én, szomba-
ton történik, 

• november 1. – a keddi na-
pon esedékes hulladék el-
szállítása október 29-én, 
szombaton történik, 

• december 26. – a hétfői na-
pon esedékes hulladék el-
szállítása december 24-én, 
szombaton történik 

A lehetséges változások miatt 
az aktuális információkról 
kérjük, hogy minden esetben 
a  www.arieskft.hu honla-
punkon tájékozódjon.
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