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Az elmúlt hónapokban több olyan, 
az Európai Unió által finanszíro-
zott pályázat jelent meg, melyre 

önkormányzatunk fontosnak tartotta, hogy 
támogatási kérelmet nyújtson be a város to-
vábbi fejlődése érdekében. 
Az alábbi pályázatokat adtuk be idén janu-
árban, melyek elnyerése esetén összesen 
mintegy 888 millió forint 100%-os Európai 
Uniós finanszírozású forrás kerülhet fel-
használásra Szigethalom fejlesztésére, az el-
következő 2-3 év során. 
Első pályázatunk a Demográfia és közne-
velés Bölcsődei nevelés fejlesztése (RRF-
1.1.2-21 Széchenyi Terv Plusz az Európai 
Unió finanszírozásával) 
Megpályázott támogatás: 419 990 596 Ft. 
A projekt célja helyi szükségletekre alapoz-
va egy 28 férőhelyes bölcsőde új telephelyé-
nek kialakítása, 100% önkormányzati tulaj-
donú területen, az új, 16 tantermes iskola 
területe mellett. 
A tervezett épület energiahatékonyságát te-
kintve nem terheli környezetünket, vala-
mint olyan innovatív koncepcióval készül, 
ami hosszútávon fenntartható módon te-

remt modern és környezetbarát környeze-
tet a bölcsődés korúak számára.  
A projekt keretében a Váczi Mihály utca 
038/80 hrsz szám alatti ingatlanon valósulhat 
meg az új épület a Lechner Tudásközpont 
adatbázisában található típustervek alapján.  
Az építkezés során a projekt környezetében 
jelentős változás nem történik, a növényte-
lepítésnek köszönhetően javul városunk 
minőségi zöldfelületi aránya, valamint vá-
rosképe. Az épület akadálymentesített lesz, 
megfelelő számú parkolóhellyel, babako-
csi- és kerékpár tárolóval, a kitűzött energe-
tikai cél elérése érdekében napelem, hőszi-
vattyú telepítését, vízvisszavezetés kialakí-
tását tervezzük. 
A bölcsődei szükségleteket figyelembe véve 
melegítőkonyhát alakítunk ki. A bölcsőde 
működéséhez szükséges eszközbeszerzést 
is a pályázat keretei között tervezzük. Ját-
szókert épül, s ehhez kapcsolódó környe-
zetet alakítunk ki: őshonos és madárbarát 
növényfajok telepítésével elősegítjük a bio-
diverzitást, és segítjük a kisgyermekek 
szemléletformálását is. 

(Folytatás a 4. oldalon)

Közmeghallgatás 
Időpontja: 2022. március 7. (hétfő) 18 óra. 
Témája: 2022 évi költségvetés és fejlesztési 
lehetőségek. Nyilvános helyszíne: Sziget-
halmi Polgármesteri Hivatal díszterme. Min-
den szigethalmi lakost szeretettel várunk! 
A közmeghallgatás élőben megtekinthető 
a www. onkormanyzati.tv honlapon.

Megújult az óvoda 
Mintha kicserélték volna a Piros Óvodát: 
beépült az addig nyitott folyosó, amelyet 
hatalmas nyílászárókon keresztül áraszt el 
a fény, új padlóburkolatot kaptak a szobák, 
vadonatúj illemhelyek, mosdók várták a ki-
csiket, s még egy tornaszobával is bővült az 
épület. 

Kihívásokkal teli, 
fejlődő térség 
Évindító interjú Bóna Zoltán 
országgyűlési képviselővel

Elindultak az Európai Uniós pályázatok

(Folytatás a 2. oldalon)
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Kihívásokkal teli, fejlődő térség 
(Folytatás az 1. oldalról) 
– A világjárvány okán 2021. meglehetősen 
nagy kihívások elé állította Magyarországot. 
Képviselőként és családapaként hogyan látja 
a tavalyi esztendőt? 
– A tavalyi év sem a közigazgatás, sem az 
egészségügyi szolgáltatás, sem az oktatás vi-
lágában, de még az egyén és a család vonat-
kozásában sem volt könnyű év. Mégis azt 
gondolom, hogy mind a társadalom, mind 
Magyarország Kormánya jól vizsgázott ab-
ban a tekintetben, hogy megpróbált előre 
tekinteni, és a kialakult helyzetre megoldást 
találni. A különféle kormányzati döntések, 
akár előttünk vannak még, akár a következő 
hetekben, hónapokban realizálódnak, soha 
nem látott pozitív döntések, amelyek a tár-
sadalom minden szegmensét érintik. 
– 2021-ben az év kifejezésének a család szót 
választotta a közmédia mellett működő 
Montágh Testület. Valóban nagyon sok szó 
esett tavaly a hírekben a családról, és ha az 
ön által előrevetített intézkedésekről beszé-
lünk, akkor jól sejtem, hogy ez idén sem lesz 
másként? 
– Miután a társadalom egyik legfontosabb 
alapja a család, a Kormány 2010 óta nagy 
hangsúlyt fektet a családtámogatásra, 
amely túlzás nélkül mondható, hogy világ-
szinten is sikeres. Erről az útról a világjár-
vány miatt sem akarunk letérni. Fenntar-
tottuk, sőt tovább bővítettük a családi ott-
honteremtési támogatásokat. Minden 
család, amelyik 18 évesnél fiatalabb gyer-
meket nevel, személyi jövedelemadó-men-
tességben részesül. Visszaadtuk a nyugdí-
jasoktól elvett 13. havi nyugdíjat, de azt 
gondolom, nem távolodunk el a család té-
makörétől, ha megemlítjük, hogy a mini-
málbér 200 ezer forintra, a szakmunkás 
minimálbér pedig 260 ezer forintra emel-
kedett, amely megegyezik a 2009-ben reg-
náló Bajnai-kormány alatti bruttó átlagfi-
zetéssel. Beszélhetünk még a tanárok 10 
százalékos béremeléséről, a rendvédelmi 
dolgozók ugyancsak 10 százalékos bérfej-
lesztéséről, illetve a katonák és rendőrök 
esetében a 6 havi illetményüknek megfelelő 
ún. fegyverpénz kifizetéséről idén. Mellet-
tük a kultúrában és szociális ágazatban dol-
gozók is 20 százalékos béremelésben része-
sültek január 1-jével. Magyarország tehát 
előre megy, nem hátra néz, és soha nem 
megszorításokban gondolkozik, hanem a 
gazdaság növekedésében, ami a kormá-
nyunk alapüzenetét hordozza. 
– Az idei év a parlamenti választásokról is 
szól, hiszen tavasszal lejár a Kormány man-

dátuma. Ön szerint mi a tétje most ennek a 
választásnak? 
– A tét egyértelműen az, hogy visszafordu-
lunk-e a 2010 előtti gyurcsányi útra, vagy 
folytatjuk azt, ami az egyén, a család és a 
társadalom megerősödéséről, ezen keresz-
tül pedig hazánk felemelkedéséről szól. 
– Ha már újra a család fogalma került elő, 
az országgyűlési választásokkal egyidőben 
népszavazás is lesz tavasszal… 
– Azt gondolom, hogy a magyar jövő a 
gyermekeinkben van, ezért az ő védelmük 
a legfontosabb. Sajnos az elmúlt időszak-
ban olyan nyugat-európai és világméretű 
tendenciát figyelhettünk meg, amely nem 
érdekük sem a magyar szülőknek, sem pe-
dig a felnövekvő generációknak. Ezért is 
született meg a gyermekvédelmi törvény, 
amit egy népszavazás keretében szeretnénk 
még különböző kérdésekkel megerősíteni 
a társadalom egésze részéről. 
– Az ország helyzete után ejtsünk néhány szót 
térségünk helyzetéről. Hogyan látja az elmúlt 
éveket, mióta ön képviseli az itt élőket? 
– Rengeteg pozitívumról, s ezzel együtt 
megannyi kihívásról is beszámolhatok. A 
lakosságszám folyamatos növekedése na-
gyon sok feladatot adott az infrastruktúra 
bővítése terén, aminek, ha kisebb-nagyobb 
nehézségek árán is, de úgy gondolom, si-
került megfelelnünk. A már elkészült fej-
lesztések sorában beszélhetünk az M0-ás 
bővítéséről és biztonságosabbá tételéről: ez-
zel kapcsolatban is köszönetemet fejezem 
ki a lakosságnak a munkálatok során tanú-
sított türelméért. Most már három, illetve 
négy sávon használhatjuk az autóutat és a 
megerősített Duna-hidat, továbbá Sziget-
szentmiklósnál az északi oldalon egy le- és 
egy felhajtóval is gazdagodott a térség, a to-
vábbiakban pedig az M0 déli oldalán is 
megépül a le- és felhajtóág egy kétsávos 
turbó körforgalommal együtt. A HÉV-fej-
lesztés eldőlt, már javában zajlik a tervezés. 
Új szerelvényekkel, új pályával és új állo-
másokkal fogja szolgálni az utazóközönsé-
get ez a beruházás néhány éven belül, az át-
épített gyártelepi csomóponttal kiegészül-
ve. Ha az oktatásról, a nevelésről és a 
szociális ágazatról ejtünk szót, akkor el-
mondhatjuk, hogy számos bölcsőde épült 
vagy újulhatott meg, valamint több egész-
ségügyi intézményt, óvodát és iskolát is fej-
lesztettünk. 
– Végül lássuk, hogy Szigethalmon milyen 
fejlesztésekről beszélhetünk még? 
– Ha visszagondolok, milyen volt Halom 
gyerekkoromban, mára sokkal sűrűbben 

lakott, háromszor annyi az autó, mint akár 
csak 20-30 évvel ezelőtt, hiszen sok család 
választja új otthonául a várost még ma is. 
Ezzel a mértékű lakosságszám-növekedés-
sel nem könnyű lépést tartani, ezért az el-
múlt években az önkormányzati vezetéssel 
együttműködve azon dolgoztam, hogy a 
polgári kormány minél több forrással se-
gítse a helyi infrastruktúra felzárkózását, 
fejlesztését. 
A helyi és térségi közlekedéshez visszaka-
nyarodva, a Volánbusz jármű-fiatalítási 
programja keretében, kb. egy évvel ezelőtt, 
korszerű, kilenc új, környezetkímélő, klí-
maberendezéssel, kamerával és elektroni-
kus utastájékoztató rendszerrel felszerelt 
autóbusz állt forgalomba a szigethalmi 
buszpályaudvar flottájának részeként. A 
közösségi közlekedés fejlesztésével igyek-
szünk vonzó alternatívát nyújtani az agglo-
merációban naponta ingázók számára az 
egyéni közlekedési formákkal szemben, ez-
által is csökkentve úthálózataink leterhelt-
ségét. 
Szigethalmot a Belügyminisztérium – az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fej-
lesztések támogatására kiírt pályázatán – 
2021-ben is segítette a belterületi utak fel-
újítására megítélt támogatással, de ugyan-
ebből a forrásból tavaly a Kolozsvári utcai 
óvoda felújítása is megvalósulhatott. 
A kormány családpolitikai intézkedéseinek 
köszönhetően itt is egyre több gyermek 
születik, akiknek intézményi elhelyezéséről 
is gondoskodnunk kell. Pár hónapja pozitív 
elbírálásban részesült az a pályázat, aminek 
eredményeként a Rákóczi úton lévő böl-
csőde két csoportszobával fog bővülni, ez-
által 28 új férőhelyet biztosítva az itt élő 
családok kisgyermekei számára. Bölcsőde 
és óvoda mellett az iskolákkal is foglalkozni 
kell. Pár évvel ezelőtt kormányzati támoga-
tással megújult a Gróf Széchenyi István Ál-
talános Iskola, idén tavasszal pedig letesz-
szük egy 16 tantermes iskolaépület alapkö-
vét, mely a közel 70 évvel ezelőtt épült 
Szent István Általános Iskola József Attila 
utcai iskolaépületének kiváltását szolgálja, 
egy hozzá tartozó, korszerű tornateremmel 
együtt megépülve, állami kivitelezésben. A 
kormány nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította az 
iskola építését, meggyorsítva ezzel a külön-
böző engedélyezési és hatósági eljárásokat, 
ezáltal a beruházás elkészültét. 
Az Aktív Magyarország Program része-
ként a kültéri kondiparkot követően egy új 
biciklipark is elkészült tavaly az Országos 
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Bringapark Program keretében. Egyházi 
épített örökségünk védelme érdekében Ma-
gyarország Kormánya 2021-ben a Sziget-
halmi Református Egyházközség részére is 
nyújtott támogatást, melyből a templom 
felújítása, szigetelése valósulhatott meg. 
Mindezek mellett a halmi civil szervezetek 
működéséhez és programjaik megvalósítá-
sához, valamint vállalkozások megsegíté-
séhez is nyújtott támogatást Magyarország 

Kormánya 2021-ben, például a járvány kö-
vetkeztében bajba jutott Vadaspark is pénz-
ügyi támogatást kaphatott. 
Végezetül pedig örömmel számolok be ró-
la, hogy a Ráckevei (Soroksári)-Duna revi-
talizációjának előkészítését megkezdte a 
Budapest Fejlesztési Központ, a következő 
2-3 évben a Kis-Duna 57 km-es szakaszán 
teljes körű, ökológiai és medervizsgálatokat 
végez majd, hogy a megvalósításhoz szük-

séges minden engedély meglegyen az 
iszapkotráshoz és a partfal rendbetételé-
hez, valamint a Dél-pesti Szennyvíztisztító 
túlterhelése esetén előforduló kiáramlás 
megszüntetése érdekében. Ezek mind 
nagyszerű hírek, és ha a választók bizalmá-
nak köszönhetően a kormányzásunk foly-
tatódik, még nagyon sok hasonlóról szá-
molhatok be a jövőben. 

(X)
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Fogadóórák 
• Fáki László polgármester. Február 14. 

(hétfő) 14-18 óra között, előzetes beje-
lentkezés alapján. Bejelentkezni a 24-
403-656, 101 vagy 134 mellék, vagy tit-
karsag@szigethalom.hu címen lehet. 
Helyszíne: Polgármesteri Hivatal 

• Kok-Mermeze Krisztina (Összefogás 
Szigethalomért Egyesület) 2. választóke-
rület képviselője. Telefon: 06/70-334-
8916. E-mail: fabula.janosne@szigetha-
lom. hu 

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

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

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

• Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Sziget-
halomért Egyesület) 6. választókerület 
képviselője. 2022. február 21. (hétfő) 
18:00-19:00 óra között, a SZÉP ABC 
presszójában. Telefon: +36/70-984-8827. 
E-mail: suhai.refi.timea@szigethalom.hu 

• Csurcsiáné Török Ilona (Összefogás 
Szigethalomért Egyesület) 7. választóke-
rület képviselője. 2022. február 21. (hét-
fő) 18:00-19:00 óra között, a SZÉP ABC 
presszójában. E-mail: torok.ica001@ 
gmail.com 

• Nagy Viktor (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 8. választókerület kép-
viselője. 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. Tele-
fon: 06/30-952-3346. E-mail: molnars@ 
pr.hu 

Jég nekünk! 
Saját korcsolyapályának örülhettünk decemberben!

Szelektív hulladék elszállítása 

Tisztelt lakosok! Ezúton szeretnénk 
tájékoztatni önöket, hogy az Aries 
Nonprofit Kft. kommunális egysé-

ge februárban a szelektív hulladék begyűj-
tését az alábbiak szerint ütemezi. 
Műanyag (PET és HDPE) és fém (üdítő és 
sörös doboz) elszállítása: 

7. hét, február 14–18.  
 9. hét, február 28 – március 4. 
Papírhulladék elszállítása:  
6. hét, február 7–11., 10. hét, március 7–11. 
Megértésüket és együttműködésüket kö-
szönjük.       

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal 

Évek óta sóvárogva néztük a környe-
ző településeket, ahol télen koripá-
lyák épültek. Szívesen mentünk Cse-

pelre, Halásztelekre, Tökölre korcsolyázni, 
miközben sóhajtoztunk, hogy de jó is len-
ne, ha Szigethalmon is lenne jégpálya.  
Valószínűleg sóhajainkat meghallotta vá-
rosunk vezetése, mert mint arról már ja-
nuári számunkban írtunk, az Aktív Ma-
gyarország Program keretében pályázatot 
nyújtott be korcsolyapálya létesítésére, 
amit meg is nyert. Így saját forrásból, va-
lamint pályázati támogatásból megépül-
hetett a mi koripályánk is. Először csak 
azt vettük észre, hogy munkálatok foly-
nak a régi ÉGSZÖV területen. Kérdez-
gettük, találgattuk vajon mi készül. Aztán 
2021. december 21-én végre fény derült 
a titokra, és megnyitotta kapuit a sziget-
halmi jégpálya kicsik és nagyok örömére.  
Városunk apraja és nagyja azóta is szívesen 

tölti szabadidejét a jégen. A koripálya hét-
köznapokon 16 órától 20 óráig, míg hétvé-
gén és munkaszüneti napokon 10-20 óráig 
várja a jég szerelmeseit. Szigethalmi lako-
sok lakcímkártyájuk felmutatásával 30 % 
kedvezményt kapnak a belépő árából. A 
korcsolyapálya használata 3 éves korig in-
gyenes, 12 éves korig pedig csak 800 Ft-ba 
kerül, 12 éves kor felett 1200 Ft-ot kell fi-
zetnünk a jegypénztárban. Korcsolyabér-
lésre is van lehetőség, melynek díja 1000 Ft.  
Oktatási időben hétköznapokon Szigetha-
lom óvodásai és iskolásai ingyenesen kor-
csolyázhatnak előzetes egyeztetés után. A 
jégpálya mellett büfé is üzemel, ahol, ha a 
friss levegőn töltött korcsolyázásban elfá-
radtunk, felfrissülhetünk, valamint január 
közepétől már zene is hangulatosabbá teszi 
a korcsolyázást a sötétedés után kivilágított 
nem fedett korcsolyapályán.  

Domonkos István 
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(Folytatás az 1. oldalról) 
Második beadott pályázatunk a Komplex 
Zöldfelületfejlesztés keretében Hétbol-
dogasszony Park kialakítása Szigethalom 
városában (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1 - 
Élhető települések Széchenyi Terv Plusz 
az Európai Unió finanszírozásával). 
Megpályázott támogatás: 222 859 600 Ft. 
A projekt célja a régi, a Szabadkai utca és a 
Széchenyi utca sarkán lévő temető komplex 
zöldfelületfejlesztése, kegyeleti park kiala-
kításával. Célunk, hogy környezettudatos, 
fenntartható szemléletben alakítsuk a terü-
letet, mely méltó emléket állít múltunk ér-
tékeinek, mégis szerves részévé válhat nap-
jaink nyüzsgő városi életének.  
Jelenleg ez a terület rendezetlen, nem kap-
csolódik a város aktív életébe. A projekt ke-
retében 4 400 m2 zöldfelületi infrastruktú-
ra-fejlesztésre kerül sor. A területen a ke-
gyeleti emlékeket megőrizzük, tematikus 
útvonalat építünk ki. Játszókertet valósí-
tunk meg az aktív szabadidő eltöltésére, 
gyermekek és családjuk részére. 

Madárbarát részt, szökőkutat építünk, pa-
dokat, szelektív hulladékgyűjtőket helye-
zünk el, őshonos és madárbarát fa- cserje-
sávokkal, odúkkal, madáretetőkkel és ita-
tókkal. A területeket sétány köti majd 
össze, melyen 52 db napelemes szolárlám-
pa biztosítja majd a közvilágítást. 
A funkciókhoz kapcsolódóan tájékoztató 
táblák és tematikus térkép nyújt majd tájé-
koztatást minden korosztály számára. A 
projekt műszaki tartalmában az akadály-
mentesítés megvalósításával az esélyegyen-
lőségi szempontok is érvényesülnek.  
A terület megközelíthetőségét parkolók ki-
alakítása biztosítja. 
 
Harmadik benyújtott pályázatunk a Sziget-
halom Egyesített Népjóléti Intézmény 
energetikai korszerűsítése (a TOP_Plusz-
2.1.1-21 Széchenyi Terv Plusz az Európai 
Unió finanszírozásával) 
Megpályázott támogatás: 244 435 615 Ft 
Szigethalom Város Önkormányzata tulaj-
donában több olyan közintézmény áll, 

amelyek fenntartása, üzemeltetése és kar-
bantartása jelentős anyagi terhet ró az ön-
kormányzatra. Megvizsgálva a pályázati le-
hetőségeket, a Szigethalom Egyesített Nép-
jóléti Intézmény Rákóczi utcában lévő 
Idősek Bentlakásos Otthona épületének 
energetikai-korszerűsítése tervezett.  
A projektben megvalósuló tevékenységek:  
• Épületek energiahatékonyság-központú fej-

lesztése külső határoló szerkezeteik által.  
- Utólagos külső oldali szigetelés. 
- Műanyag nyílászáró csere/korszerű-

sítés. 
• Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő 

berendezések korszerűsítése, cseréje, 
és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV 
rendszerek korszerűsítése.  

• Maximum háztartási méretű kiserőmű 
(HMKE) napelem rendszer kialakítása.  

• Projektarányos akadálymentesítés.  
• Képzési anyag kidolgozása és épülethasz-

nálók képzése  
A projekt elsődleges célcsoportja a fejlesz-
téssel érintett épület lakói, rendszeres és al-
kalmi látogatói, valamint az ott dolgozó 
munkatársak. Másodlagos célcsoport a te-
lepülés teljes lakossága, akik a fejlesztés ha-
tására elért épületfenntartási és üzemelte-
tési költségek megtakarításából megvaló-
sítható további önkormányzati fejlesztések 
kedvezményezettjei lesznek.  
A projekt célja a fejlesztéssel érintett ön-
kormányzati intézmény hatékonyabb 
energiahasználatának, racionálisabb ener-
giagazdálkodásának elősegítése, és ezáltal 
a fosszilis energiahordozókból származó 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentése.  
A három pályázat elnyerésétől várható 
hosszú távú cél a településen élők életmi-
nőségének javítása, a település vonzóbbá 
tétele a környezeti fennfenntarthatóság nö-
velését elősegítő fejlesztések által.  

Polgármesteri Hivatal 
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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, Dunavar-

sány, Halásztelek, Majosháza, Szigethalom, Szigetszentmiklós, Taksony, Tököl. 

Keressen minket bizalommal, és kérje árajánlatainkat! 

Elérhetőségeink: Wágner Virág   +36 70 666 2537   •   E-mail: info@w3kontener.hu

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: február 22.  
Megjelenés: 2022. március eleje.  

Hirdetések megrendelése, befizetése:  
polgármesteri hivatal pénztára,  

Kossuth L. u. 10.

 
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 Könyvtár 
• Az esetleges változásokat közzétesszük face -

book oldalunkon, honlapunkon és az épü-
letünknél. Kérjük, kísérjék figyelemmel! 

• Katalógusunk távolról is elérhető honla-
punkon keresztül: www.hgvk.hu →kereső  
menüpont. 

• Könyvtári tereinkben kötelező a maszk-
használat és a kézfertőtlenítés. 

• Elkezdődött a számítógépes kölcsönzés 
bevezetése könyvtárunkban, az átmeneti 
időszakban az új és a régi gyakorlat még 
egymás mellett él. Az ebből adódó többlet-
várakozás miatt elnézésüket kérjük, és kö-
szönjük türelmüket! A zárás előtti negyed -
órában a bent lévő olvasókat, látogatókat 

szolgáljuk ki, a később érkezők csak na-
gyon rövid ügyintézést vehetnek igénybe. 
Köszönjük megértésüket, együttműködé-
süket és előrelátó látogatástervezésüket! 
 
Takács Róbert a Szigethalmi Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola volt történelemtanára 
éveken át tartott a könyvtárunkban előadá-
sokat a legkülönbözőbb történelmi esemé-
nyekről, külön sorozatot az első világhábo-
rú történéseiről. Az előadásokat mindig ve-
títéssel kísérte és színesítette. Diákjai, 
kollégái és az állandó érdeklődők csoportja 
szívesen vett részt ezeken a találkozókon.  
Több történelmi regénye (Emberevők, Ta-
tai Patara, Holnap fehér álom) után – me-
lyek kölcsönözhetők könyvtárunkból – 
most megjelent könyve, mely Szigethalom 
tizenkét évtizedét járja körül, a korai kez-
detektől indulva, megvásárolható a könyv-
tárban 1700 Ft-os egységáron. 

Városi Szavaló- és Szépolvasó Verseny  
A januári Híradóban felhívásunkat abban 
a hitben tettük közzé optimistán, hogy 
végre megtarthatjuk majd a Városi Szava-
ló- és Szépolvasó Versenyt. A járványhely-
zet miatt most sajnálattal kell közölnünk, 
hogy idén is ELMARAD ez a program. 
Köszönjük a megértést és mindenkinek a 
legjobbakat, főként jó egészséget kívá-
nunk! 

a könyvtárosok nevében: 
Luttenberger Katalin  

könyvtárigazgató 
 

Információk felajánlott ajándék könyvekhez 
Sokan keresnek meg bennünket, hogy fe-
leslegessé vált könyveiket behozhatják-e a 
könyvtárba. 
 
A következő gyakorlatot folytatjuk: 
- az első és legfontosabb: csak jó állapotú, 

nem ázott, nem gyűrött, nem pinceszagú, 
megtisztított, portalanított könyvet ve-
szünk át, de ezt sem tudjuk végtelen 
mennyiségben befogadni 

- fotót kérünk a felajánlott könyvek gerin-
céről (ahol nincs adat a gerincen, ott fed-
lap vagy belső címlap fotója)  

- a fotókat az e-mail címünkre kérjük elkül-
deni (szigethalmi.konyvtar@gmail.com) 

- a képek alapján válogatjuk át a könyveket 
- válasz e-mailben megírjuk, hogy a fel-

ajánlásokból mit tudunk befogadni 
 
Köszönjük együttműködésüket és megér-
tésüket! 

Könyvtári hírek
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Sikeres az ovi-sport 

Országos első helyezést ért el mun-
kájával a Négyszínvirág Óvoda 
Kék Tagóvodájából a Gézengúz 

csoport, amely az Ovi-sport Közhasznú 
Alapítvány által átadott pályát kihasználva 
vett részt egy karácsonyi pályázaton. A pá-
lyát átadása óta rendszeresen használják az 
év minden évszakában, játékos mozgásra 
ösztönözve ezzel a gyerekeket, nagymozgá-
sukat, térészlelésüket, biztonságos csapat-
játékukat fejlesztve ennek segítségével. Na-
gyon köszönöm a pedagógusoknak, hogy 
rendszeresen használják ezt a pályát a gyer-
mekek nagy örömére, s ilyen kiemelkedő 
eredményt értek el munkájukkal. 

Az önkormányzat sikeresen pályázott egy 
újabb ovi-sport pálya telepítésére, ami vár-
hatóan májusban kerül átadásra a Piros Tag -

óvodánk területén, így az oda járó gyermek-
ek is élvezhetik a nagyszerű lehetőséget. 

Marlin Erika

Gyönyörű ajándékot kaptak a Piros 
tagóvodába járó gyerekek: kará-
csonyra elkészült a felújítás. Az „új” 

óvoda valóban igazi ajándék, mintha nem is 
ugyanabban az épületben lennénk, pedig 
szerkezeti szempontból csupán annyi válto-
zott, hogy a nyitott folyosót beépítették, és 
hatalmas ablakokkal látták el. Mégis, mintha 
egy vadonatúj ingatlan állna a régi helyén.  
Első nap a gyerekek óvatosan léptek be az 
épületbe, egyesek azonnal örömüket fejez-

ték ki, mások csodálkozva szemlélődtek, 
hol vannak, hová lett az óvodájuk. Megmo-
solyogtató volt, amikor egy szülő megkér-
dezte, merre is van a csoportjuk?  
A régi ablakok helyén korszerű, műanyag 
ablakok állnak, a kopott PVC-t modern la-
minált padlóra cserélték. Új mosdókat, 
WC-ket építettek be, a divatjamúlt, javítga-
tott kövezetet ízléses, biztonságos padlólap 
váltotta fel. És aminek talán leginkább 
örültek a gyerekek: egy bordásfallal felsze-

relt tornaszobával gazdagodott a játékos, 
mozgásos fejlesztések lehetősége.  
Helyet kapott a logopédiai és gyógypeda-
gógiai fejlesztés is, és még a dolgozóknak is 
jutott egy kellemes hangulatú sarok, ahol 
csoporton kívüli feladataikat elvégezhetik.  
Az utóbbi években dolgozóink szülői segít-
séggel – sajátjuknak érezve óvodájukat – 
apránként kezdték lecserélni az öreg búto-
rokat, most pedig szorgalmasan csiszolták, 
festegették a kopott, de még használható 
szekrényeket, polcokat, új kabáttartókat, 
ruhatárolókat, díszeket készítettek család-
tagjaik segítségével.  
Köszönjük a szülőknek, hogy megértéssel 
álltak a gyerekek átmeneti elhelyezéséhez, 
hogy együttműködtek a problémák megol-
dásában, és támogatták a felújítást. Köszön-
jük a város vezetésének, hogy szívükön vi-
selik a korszerűsítést, és megszavazták a fel-
újításhoz szükséges fedezetet.  
És természetesen köszönöm kollégáimnak, 
hogy időt és fáradságot nem kímélve dol-
goztak azért, hogy kellemes környezetben 
fogadhassák a gyerekeket. 

Tasnádi Tünde intézményvezető
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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

„Óvoda, mint egy csodás palota…”
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Színház és párbeszéd 
Színházi nevelési pályázaton vett 

részt a Szigethalmi Szent István Ál-
talános Iskola 5.a osztálya. 

Sikeresnek mondható, hogy a Budapesten 
kívül lévő vagy agglomerációhoz tartozó 
általános iskolák részt vehetnek komplex 
színházi nevelési előadáson, melyre az is-
kola 5.a osztálya pályázott. Még az első fél -
év elején kellett benyújtani az anyagot, 
hogy célunk részt venni 20-27 fős osztá-
lyokkal azon a foglalkozáson, melyet a Ke-
rekasztal Színházi Nevelési Társulat hirde-
tett meg. A létszámok és a pályázati tumul-
tus miatt természetesen hónapokkal előtte 
kellett jelezni a szándékot. Drámatanárként 
és osztályfőnökként is fontosnak tartom a 
színház és a párbeszéd kapcsolatát, misze-
rint nem csak nézni kell egy előadást, ha-
nem utána beszélni róla, feldolgozni a lá-
tottakat. Nekem általános iskolásként még 
nem volt lehetőségem ilyen jellegű prog-
ramban részt venni, csupán a megszokott 
színházlátogatásokon. A folyamat ugyan 

1995 óta biztosan létezik Magyarországon, 
de még mindig nehezen találják az iskolák 
a kapcsolódási pontokat.  
Hiszem, hogy a színházi részvétel és a 
kommunikáció a problémamegoldás esz-
köze is lehet. Egy komplex színházi neve-
lési programban a színház eszközeivel el-
készített jelenetek, jelenetsorok és a hozzá-
juk kapcsolódó felkészítő és feldolgozó 
beszélgetések, és az ebbe sajátos esztétika 
alapján illeszkedő interaktív munkaformák 
révén megvalósuló feldolgozás dramatur-
giailag szerves egységet képez. Célja, hogy 
a néző, vagyis ez esetben a diák, részt ve-
gyen a probléma megoldásában, beleszól-
hasson, ötletelhessen, alakíthassa a folya-
matot. Magát a programot felkészült és 
profi színész-drámatanárok vezetik, így fo-
lyamatosan biztos kézben marad az elő-
adás. A hazai gyakorlatban kb. 2–4 óra idő-
tartamú program mindig pontosan beha-
tárolt korcsoportba tartozó résztvevők 
(többnyire, de nem kizárólag gyermekek, 

ill. fiatalok) számára készül, akiknek a ha-
gyományos színház nézői szerep mellett 
többféle egyéb szerepet, részvételi lehető-
séget kínálnak.  
Az osztály január 27-én a Fekete malom c. 
színházi nevelési előadást tekinti meg, 
amelyre lapzártánk után kerül sor. A Kerek-
asztal Színházi Nevelési Központ Kelet-Kö-
zép-Európa első színházi nevelési társulata, 
amely óvodás kortól egészen a felnőtt korig 
minden korcsoport számára kínál színházi 
nevelési programot. Előadásaikat a színhá-
zi és a színházi nevelési szakma elismert 
képviselőivel együttműködve, a saját, több 
mint negyed évszázados tapasztalatára 
építve valósítja meg. Munkájuk a különböző 
színházi formák és pedagógiai módszerek 
kölcsönhatására épül. Játszóhelyük elsősor-
ban a Marczibányi Téri Művelődési Központ, 
de el szokták vinni előadásaikat az ország 
bármely pontjára és határainkon túlra is. 

Kovács Benjámin  
dráma- és színházismeret tanár 

A szeretet örök! 
„A művészet nem válik soha holt kinccsé, mert minden egyes darabja emlékeztet egy szeretett 
személyre.” 
Mi Rózsa gobelinesek is emlékezünk a napokban végleg eltávozott Lászki Erzsike költő- 
és festőművész barátunkra, ki minden évben megtisztelt bennünket születésnapi és ta-
vasznyitó kiállításainkon saját verseivel. Alkotásain kívül Erzsikének szigetszentmiklósi 
és csepeli művészkörök megismerését is köszönhetjük. 
„Nyitottunk már ketté szőlőszemet, és csak egy magot láttunk benne, de mikor bekaptuk, 
akkor derült ki, hogy még van benne mag. Itt látjuk igazán, hogy a látásnál az érzékelés 
sokkal fontosabb.” 
Ilyen most már Erzsikénk a szeretet lélek, kit soha többé nem látunk, de ápoljuk emlékét, 
hogy érzékelni tudjuk. 

Bogya Rózsa 

Évértékelő az Édesanyák Klubjáról 
Az elmúlt esztendőben a világjárvány 

miatt kevesebb lehetőségünk volt a 
városért munkálkodni, de amire le-

hetőségünk és erőnk volt, megtettük. Masz-
kokat varrtak klubunk tagjai, valamint óvo-
dás ballagók tarisznyáit készítettük el. Részt 
tudtunk venni az augusztus 20-i kenyérosz-
tásban. Sajnos a meseolvasás elmaradt az 
idősek otthonában, de segítettünk az ott élők 
minden napjainak szebbé tételében. Segít-
séget nyújtottunk bevásárlásban, postai 
csekkek feladásában. Az elkészített házi sü-
temények mindenki nagy örömére voltak, 
az idősek napja is rendkívüli volt. A Zöld 
Háló szervezetében két tagunk aktívan dol-

gozik, s a szüreti mulatság is nagyon jól si-
került. December 6-án hatalmas meglepetés 
érte az Édesanyák Klubjának tagjait: a Mi-
kulás lovaskocsival vitte az ajándékot ré-
szükre, kicsit visszaidézve a gyermekkori 
emlékeket. A meglepetés nagyon jól sike-
rült, köszönet érte a Mikulásnak! December 
10-én a futár csomagot hozott az Édesanyák 
Klubjának, gyönyörű kézimunkákat, melye-
ket dr. Bokor Péterné nagy szeretettel hím-
zett és küldött nekünk. Köszönjük szépen 
Hajnalka! December 18-án a református 
egyházközség lelkészasszonya idevarázsolta 
a csodát: a halásztelki Bocskai István Refor-
mátus Oktatási Központ zenekara adott ka-

rácsonyi koncertet, a klub tagjai pedig meg-
vendégelték a fellépőket finomabbnál fino-
mabb süteményekkel. Jó volt látni a nagyi-
kák és a gyerekek örömét. Regényi Aranka 
is egy nagy táska édességgel kedveskedett a 
gyerekeknek. Köszönet illeti Kalicz Gizella 
lelkészünket ezekért a csodákért, és köszö-
net Szabó Zsoltné Hajnikának a sok szép 
munkáért, mellyel széppé teszi ezt a temp-
lomot. Hálás a szívem a munkálkodó tagja-
inkért és a városban kínálkozó lehetősége-
kért. Remélem, hogy ilyen összetartó marad 
továbbra is közösségünk.  

Bucsi Józsefné  
Édesanyák Klubja 
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Szigethalmi Híradó

2022. 2. szám

Rendhagyó előadással ünnepelte a 
magyar kultúra napját január 22-én 
a szigethalmi Városi Szabadidőköz-

pont. Berecz András „Apja-fia” című mű-
sorában gyönyörködhettünk, mosolyog-

hattunk szép magyar anyanyelvünk sokszí-
nűségén. Az előadás arról adott számot, 
hogy egy mai családban mi marad apáról 
fiúra tanítás, magyarázkodás nélkül, a 
puszta példával. A szigethalmi közönség 

örömmel fogadta az ízes magyarsággal el-
mesélt humoros történeteket, és a színház-
termet bezengő eredeti magyar népzenét.  
Isten éltesse a magyar kultúrát!

„Családi” kultúra

Fotó: Sziklavári Sándor és Zács Ágoston


