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Elfogadták a város költségvetését

A képviselő testület február 22-én is-
mét ülésezett. Első napirendi pont-
ként a város 2022. évi költségveté-

sét fogadta el. Szokták mondani, hogy 
nincs jó, csak elfogadott költségvetés van. 
Sajnos ez mindig be is igazolódik. A ren-
delkezésre álló összegnél mindig sokkal 
több pénzre lenne szükség, a megoldandó 
problémák fedezésére. Sosem elég az, ami-
vel gazdálkodhatunk. Így van ez a háztar-
tások többségében is. Mindig lenne mire 
beruházni, új autó vagy esetleg gyerekszo-

ba felújítása, de sokat kell spórolni, amíg 
nekivághatunk. Sőt, sok esetben csak arra 
futja, hogy saját magunk csináljuk meg 
ahelyett, hogy szakembert alkalmaznánk. 
Összefoglalva tehát egy önkormányzatnál 
ugyan úgy, mint a kis háztartásokban sok 
mindent kellett mérlegelni, amikor a terve-
zés során meghatároztuk, mire mennyit 
költünk. 
Nézzük tehát, hogy állt össze a költségvetés 
a 2021 évhez hasonlítva. 
Elsőként nézzük a bevételeket.

Második napirendben a Hegedüs Géza Vá-
rosi Könyvtár intézményvezetői pályázat 
kiírása történt meg. Minden intézményve-
zetőt a törvény értelmében öt évre lehet ki-
nevezni. Mivel a könyvtár vezetőjének ki-
nevezése a nyáron lejár, ezért ki kellett írni 
a pályázatot. 
A következő napirendben a Városi Szabad-
időközpont 2022. évre szóló éves munka-
tervének elfogadása történt meg. A mun-

katerv részletesen tartalmazza az ez évre 
tervezett kulturális programokat, a helytör-
téneti gyűjtemény foglalkozásait és a kom-
munikációval és a pénzügyi teljesítésekkel 
kapcsolatos határidőket. Tartalmazza a 
szolgáltatási terven keresztül, hogy milyen 
egyesületeknek milyen programjait segítik 
kulturális munkatársaink. 
 

(Folytatás a 2. oldalon)

                                                                    2021                                     2022 
Költségvetési bevételek:                   2 977 372 584 Ft                3 496 828 689 Ft 
Állami támogatások:                        1 489 832 205 Ft                1 722 929 463 Ft 
Adóbevételek, bírságok:                     287 700 000 Ft                   370 500 000 Ft 
Működési bevételek:                           643 037 579 Ft                   538 110 565 Ft 
Felhalmozási bevétel:                            48 802 800 Ft                      57 855 411 Ft 
Pénzmaradvány igénybevétele          200 000 000 Ft                   680 199 021 Ft 
Hitelfelvétel:                                         308 000 000 Ft                   127 234 229 Ft  
Kiadások:                                                      2021                                      2022 
Költségvetési kiadások:                   2 977 372 584 Ft                3 496 828 689 Ft 
Személyi jellegű és TB:                    1 332 221 613 Ft                1 618 381 216 Ft 
Dologi kiadások:                                 981 341 024 Ft                1 007 400 776 Ft 
Ellátottak pénzbeli juttatásai:               31 100 000 Ft                      29 600 000 Ft 
Egyéb működési célú:                           21 232 300 Ft                      23 221 340 Ft 
Beruházások:                                       472 748 693 Ft                   612 526 232 Ft 
Felújítások:                                             65 423 164 Ft                   130 600 103 Ft 
Általános tartalék:                                 16 220 550 Ft                     17 900 000 Ft 
Előfinanszírozás:                                    57 085 240 Ft                      57 199 022 Ft 

Profi jégkorongtorna 
városunkban

Február 19-én és 20-án délelőtt a Szi-
geti Jégakadémia szervezésében jég-
korongtorna zajlott Szigethalmon a 

jégpályán.  
Ez volt az első olyan rendezvény, amelyen 
a pályát bár fiatal, de mégis profi sportolók 
vették igénybe.  
A torna része volt az országos jégkorong-
szövetség által szervezett rendezvénysoro-
zatnak. Az egyik napon U10-es csapatok, a 
másik napon U8-as csapatok versenyeztek 
egymással.  
Mind a két napon négy csapat vívott kör-
mérkőzéseket, a korosztályuknak megfele-
lő pályán és időtartamban.

Kellemes húsvét i  ünnepekle t  k ívánok  
Fáki  László  polgármester



(Folytatás az 1. oldalról) 
Negyedik napirendben a civil szervezetek 
támogatási szabályzatának módosítása tör-
tént meg. A módosítás a pénzügyi változá-
sok miatt vált szükségessé, ugyanis a nem 
bejegyzett civil szervezeteknek adott támo-
gatások esetén már nem az önkormányzat-
ra, hanem a pályázó szervezet vezetőjének 
nevére és címére szóló számlát kell elszá-
molni. 
Ötödik napirendben a Nemzeti Ovi-Sport 
Programra benyújtandó pályázatot hagy-
ták jóvá a képviselők. A pályázat célja, hogy 
a Négyszínvirág Óvoda Zöld és Sárga tagó-
vodájának udvarán létrejöjjön egy 
ovisportpálya. A Kék óvodában már van, a 
Piros óvodában idén fog elkészülni. 
A következő napirend Szigethalom Város 
Önkormányzatának 2021. évi III. számú 
előirányzat-módosítása volt. Mivel a 2021. 
évi költségvetés már teljesült, a törvény ér-
telmében a teljesítéshez kell igazítani az 
előirányzatokat is. A többletbevételekkel a 
hiányokat kiegészíteni. Az előirányzat mó-
dosítását a képviselők elfogadták. 
Hetedik napirendben a Szigethalom Város 
Önkormányzat Képviselő-testület a fel-
adatkörébe tartozó szociális szolgáltatások-
ról szóló 17/2007.(X.31.) önkormányzati 
rendelet módosítását fogadta el. Azaz nem 
tudta elfogadni, mert a kormány az önkor-
mányzati térítési díjakat is befagyasztotta. 
Így az intézmény vezetője elkészítette javas-
latát a díjemeléshez, de ezt nem lehetett be-
vezetni. Így a befolyt adókból kell bepótol-
ni az így keletkezet, kb. 40 milliós veszte-
séget. 
A következő napirendben Szigethalom Vá-
ros Településszerkezeti Tervének és Helyi 
Építési Szabályzatának módosításának elin-
dításáról döntött a képviselő testület. A mó-
dosításra a szövegben lévő értelmezési el-
lentmondások feloldása miatt van szükség. 
Volt egy jogalkotói szándék, ami azt mond-
ja ki, hogy csak 900 m2 felett lehet két lakást 
építeni egy telekre, de a kormányhivatal 
számára ez nem volt egyértelmű. 
Kilencedik napirendben az önkormányzati 
képviselők és nem képviselő bizottsági ta-
gok tiszteletdíjáról és természetbeni jutta-
tásáról szóló rendelet módosítása történt 
meg. A képviselői tiszteletdíjakat a testület 
megemelte, figyelembe véve, hogy ne ha-
ladják meg a minimálbért és a garantált 
bérminimumot. 
A tájékoztatók előtt az utolsó döntést 
igénylő napirendben a képviselők elfogad-
ták a szavazatszámláló bizottság tagjait a 

2022-es országgyűlési választásokra. 
A képviselő-testület március 22-én tartotta 
következő ülését. 
A testület az első napirendben elfogadta az 
önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzésé-
ről szóló beszámolót, amely kitért a két kü-
lönböző ellenőrzési formára. Elsőként a 
szabályszerűségi ellenőrzések, ezen belül a 
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intéz-
mény besorolások, munkaköri leírások el-
lenőrzése, az önkormányzati kintlévőségek 
kezelése és a behajtásra tett intézkedések 
vizsgálata, az önkormányzat közbeszerzé-
seinek vizsgálata és a személyes adatvéde-
lem kialakításának és szabályozásának 
vizsgálata történt meg a tavalyi évben. A 
pénzügyi ellenőrzés során a polgármesteri 
hivatal és a kapcsolódó intézmények házi-
pénztár kezelésének ellenőrzése történt 
meg.A második napirend a Szigetszent-
miklósi Rendőrkapitányság Tököli Rend-
őrőrs 2021. évi beszámolója volt. Ebből ki-
derült, hogy a bűncselekmények száma 10 
évre visszamenőleg csökkent kb. 50 száza-
lékkal, a felderítési mutató pedig nőt 40 
százalékról 60 százalékra. Viszont ez nem 
mondható el a rendészeti adatokra. Például 
az ittas vezetésen kapott vezetők száma a 
duplájára nőtt. A közlekedési balesetek szá-
ma, személyi sérüléses, halálos is stagnál az 
utóbbi 10 évben. 
Ezután a polgárőrség beszámolója követke-
zett. Polgárőreink tavaly magánautóval és 
a polgárőrség autójával is kb. 11 ezer kilo-
métert járőröztek. Segítették az önkor-
mányzati rendezvényeket. Részt vettek a 
közlekedés irányításában, pl. iskolai zebr-
áknál, halottak napján a rendőrséggel 
együttműködve. 
A következő két napirendben a Hegedüs 
Géza Városi Könyvtár és a Városi Szabad-
idő Központ beszámolóit fogadták el a kép-
viselők, amelyek célja, hogy az intézmé-
nyek által végzett egész éves munkát meg-
ismerhessék a képviselők és a lakosok. 
Tudjuk, hogy mik azok, amiben sikeresek 
lehetünk, és mi az, amiben változtatnunk 
kell. 
A két beszámoló elfogadása után a Városi 
Szabadidő Központ főtevékenységének ál-
lamháztartási szakágazati besorolásának 
megváltoztatásáról döntöttek. Az eddigi 
besorolás művészeti létesítmények működ-
tetése volt, az új besorolás alapján közmű-
velődési intézmények tevékenysége lett. 
Hetedik napirendben az egyházak 2021. 
évi beszámolóját fogadta el a testület. Min-
den évben a római katolikus, a görögkato-

likus és a református egyházközség kap tá-
mogatást a működésre az önkormányzat-
tól. A tavalyi évben 400-400-400 ezer fo-
rintot. Ezen összegekhez benyújtott elszá-
molásokat fogadták el a képviselők. 
A következő napirendben a képviselők jó-
váhagyták a tankerület kérésére a Széche-
nyi István Általános Iskolát érintő átszer-
vezést. Az átszervezésben a művészeti te-
vékenységek közé felvették a moderntánc 
tanszakot. A művészeti tevékenységet a 
Dunavarsányi Alapfokú Művészeti Iskola 
szervezi az iskolában. 
Kilencedik napirendben a civilszervezetek 
2022. évi pályázati kiírását hagyta jóvá a 
képviselő-testület. A civilszervezetek ter-
mészetbeni és pénzügyi támogatásokat igé-
nyelhetnek. Pénzügyi támogatás estén mű-
ködési, projekt- és sportolói támogatást 
kaphatnak. 
Megtörtént az önkormányzati étkeztetés 
nyersanyagköltségeiről és térítési díjairól 
szóló rendeletének felülvizsgálata is. Utób-
bit - sajnos – az élelmiszernyersanyag-költ-
ségek emelkedése ellenére, a kormány által 
elrendelt térítési díj befagyasztása miatt, 
nem lehetett emelni, az ebből adódó több-
letköltségeket az önkormányzatoknak kell 
fedezni. 
A következő napirendben Szigethalom Vá-
ros Önkormányzata 2022. évi közbeszerzé-
si tervét fogadták el a képviselők. A terv két 
közbeszerzést tartalmazott. A Rákóczi ut-
cai bölcsőde bővítésének és a jövendőbeli 
iskola útjának megépítése szerepel benne. 
Az utolsó előtti döntést igénylő napirend-
ben a bölcsőde bővítésének közbeszerzési 
kiírását hagyták jóvá a képviselők. 
A legvégén sürgősséggel tárgyalta a testület 
Szigethalom Város Településszerkezeti Ter-
vének és Helyi Építési Szabályzatának mó-
dosítását a H6 HÉV fejlesztésével kapcso-
latban. A képviselők elfogadták a módosí-
tást, így már csak a megyei főépítész 
jóváhagyása hiányzik. 

* * * 

A következő bizottsági és képviselő-testü-
leti ülések az alábbi időpontokban lesznek: 
Humánpolitikai és Népjóléti Bizottsági 
ülés: április 12. 
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsági ülés: áp-
rilis 13. 
Képviselő-testületi ülés: április 19. 
Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Sziget-
halmi Polgármesteri Hivatal díszterem. Az 
üléseket élőben nézheti, illetve a későbbi-
ekben is megtekintheti a www.onkormany-
zati.tv honlapon.  

Fáki László 
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• Fáki László polgármester. Április 11. (hétfő) 14-18 óra között, előzetes 
bejelentkezés alapján. Bejelentkezni a 24-403-656, 101 vagy 134 mellék, 
vagy titkarsag@szigethalom.hu lehet. Helyszíne: Polgármesteri Hivatal 

• Kok-Mermeze Krisztina (Összefogás Szigethalomért Egyesület) 2. vá-
lasztókerület képviselője. Telefon: 06/70-334-8916. E-mail: fabula.janosne 
@szigethalom.hu 

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

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

• Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalomért Egyesület) 5. választóke-
rület képviselője. Telefon: +36/20-992-0114. E-mail: sztrapko@gmail.com 

• Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigetha lomért Egyesület) 6. választóke-
rület képviselője. Április 25. (hétfő) 18:00-19:00 óra között, a SZÉP ABC 
presszójában. Telefon: +36/70-984-8827. E-mail: suhai.refi.timea @sziget-
halom.hu 

• Csurcsiáné Török Ilona (Összefogás Szigethalomért Egyesület) 7. vá-
lasztókerület képviselője. Április 25. (hétfő) 18:00-19:00 óra között, a 
SZÉP ABC presszójában.  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: toth -
jozsef58@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

Szelektív hulladék szállítás 

Tisztelt lakosok! Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, 
hogy az „Aries” Nonprofit Kft. Kommunális egysége 2022. 
áprilisában a szelektív hulladék begyűjtését az alábbiak sze-

rint ütemezi. 
Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet és HDPE) és fém (üdítő és 
sörös doboz) elszállítása: 

15. hét április 11-15.  
17. hét április 25-29. 

 
2022. április 15-én a hulladék elszállításának rendjében nem lesz 
változás 
 
Szelektíven gyűjtött papírhulladék elszállítása: 

16. hét április 18 – 22. 
 

2022. április 18. (hétfő) munkaszüneti nap, a hétfői napon esedékes 
hulladék elszállítása 2022.04.16-án, szombaton történik. 
Zöldhulladék begyűjtése: 
Április 29-én, pénteken 14:30-17:30 óra között a Rákóczi u. 147. 
sz. alatt található Egyesített Népjóléti Intézménynél (egykori lak-
tanya területén) kihelyezett konténerekben vagy hulladékgyűjtő 
célgépekben díjmentesen elhelyezhető. Felhívjuk azonban figyel-
müket, hogy ez továbbra is csak az Aries Kft.-nél is megvásárol-
ható, biológiailag lebomló zöldhulladékos zsákban tehető meg. 
A szolgáltatás igénybevételére csak szigethalmi lakosok jogosultak, 
ezért lakcímkártyáját kérni fogják. 
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük. 
 

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Tanköteles gyermekek iskolai 
beíratása  

A 2021/2022-es tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI.8.) EM-
MI rendelet 7. §-a alapján az iskola első évfolyamára a tan-
köteles tanulókat 2022. április 21-22-én kell beíratni. 

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles 
beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első 
évfolyamára. 
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét eluta-
sító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását kö-
vető öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola 
első évfolyamára. 
Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyer-
meket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a tankerületi 
központ végleges határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni 
a kijelölt iskolába. 
A tanulói jogviszony felvétel útján keletkezik. A felvétel jelentke-
zés alapján történik. A felvételről az iskola igazgatója dönt. Az is-
kola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről tanulói jogvi-
szonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek 
helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli a tanulóval, kis-
korú tanuló esetén a szülővel. Az iskola igazgatója tanuló felvételének 
megtagadásáról határozat formájában dönt. 
A döntéssel szemben az Nkt. 37. § (2) bekezdése alapján a szülő – a 
közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt 
napon belül – a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat. Az 
Nkt. 37. § (3) bekezdése alapján a fenntartó jár el, és hoz másodfokú 
döntést a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban benyújtott 
kérelem tekintetében.

Újra nyit a Közösségi Pont 

A május 1-i Dunaparti majálissal egyidőben ismételten 
megnyitja kapuit a Közösségi Pont is. Az eddigi hagyo-
mányoknak megfelelően a tanév végéig szombaton és va-

sárnap, a nyári szünetben minden nap, majd a szeptemberben is-
mét szombaton és vasárnap lesz nyitva egészen a hó végéig. A 
helyszínen a továbbiakban is bérelhető lesz SUP, valamint vízibi-
cikli. A Közösségi Pont nyitvatartási idejében természetesen a Mi 
Kis Büfénk is nyitva tart. Új attrakció lesz - amely szintén a pont-
hoz kapcsolódik - a Kis-Duna élővilágát bemutató ismeretterjesztő 
táblák, melyek az V. utcától a XII. utcáig lesznek kihelyezve a sé-
tányon. A rajtuk található QR kód segítségével egy játékon keresz-
tül tesztelhetik tudásukat a családok és a jó megfejtők között SUP, 
kenu, illetve vízibicikli bérlést sorsolunk ki havonta 
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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 
Fogászat mellék: 105 
Dr. Ammo Ahmad mellék: 106 
Dr. Kővári Gábor mellék: 108 
Dr. Lakner Dezső mellék: 108 
Védőnők mellék: 111 

Védőnők: 06/24/222-375 
Fogászat: 06/24/222-385 (Dr. Balogh Béla, Dr. Kóczah Judit) 

Háziorvosok mobiltelefonszámok: 
Dr. Csipán Zoltán 06/70-450-4059 
Dr. Molnár Julianna 06/30-787-4648 
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 Lor-
dok- 
házában  fogadja az alábbi napokon és időben: Kedd: 8-2, 
csütörtök: 14-18. Telefon: 06/40-38-38-38 

Közvilágítási hibák bejelentése: kozvilagitas@szigethalom.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:   
2335 Taksony, Rákóczi u. 2/B. 
E-mail: szigethalom.ugyfelszolgalat@dpmv.hu  
Telefon: 06-29 340-010  
Hibabajelentés: 06-70 682 7546 
Web: www.dpmv.hu 
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 12-16, Szerda: 8-18 
Az irodában a készpénz forgalom megszűnt számlabefi-
zetés kizárólag bankkártyával lehetséges! 

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

Közérdekű telefonszámok
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Óvodai beíratás a 2022/2023. nevelési évre 
Közeledik az óvodai beiratkozás ide-

je, amikor sok kérdés merül fel a 
szülőkben az óvodai neveléssel 

kapcsolatban. Ehhez szeretnénk most tájé-
koztatást nyújtani az óvodát kezdő szülők 
számára.  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC törvény (Nkt.) 8.§ (1) bekezdése sze-
rint az óvoda a gyermek hároméves korától 
a tankötelezettség kezdetéig nevelő intéz-
mény.  
Az Nkt. 49.§ (1) bekezdése alapján a gyer-
mek harmadik életévének betöltése után 
vehető fel az óvodába. Az óvoda felveheti 
azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét 
a felvételétől számított fél éven belül betölti, 
feltéve, hogy minden szigethalmi lakhely-
lyel, tartózkodási hellyel rendelkező háro-
méves és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető.  
A jelentkező gyermekek felvétele a nevelési 
évben – a férőhelyek függvényében – folya-
matosan történik.  
Az Nkt. 8.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a 
gyermek abban az évben, amelynek augusz-
tus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a 
nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 
órában óvodai foglalkozáson vesz részt.  
A Szigethalom Négyszínvirág Óvoda 4 te-
lephelyen, 5 épületben látja el a nevelési fel-
adatokat. Körzeti határok nincsenek a ta-
góvodák között, elvileg tetszőlegesen kér-
hető a gyerekek felvétele bármelyik 
épületbe, de túljelentkezés esetén átirányí-
tásra kerül sor.  
Az a gyermek, aki 2019. szeptember 1. előtt 
született, óvodakötelesnek minősül, nekik 
2022. szeptember 1-től óvodába kell járniuk. 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a 
szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló 
gyermeket kellő időben nem íratja be óvo-
dába, és nem gondoskodik rendszeres óvo-
dába járatásáról, szabálysértést követ el, és 
pénzbírsággal sújtható.  
A Szigethalom Négyszínvirág Óvodában a 
beíratás 2022. május 2-6-ig online formá-
ban történik. A beiratkozáshoz felvételi je-
lentkezési lapot kell kitölteni, melyet aláír-
va kérünk eljuttatni az óvoda titkárságára 
(ovoda.titkarsag@vnet.hu). Amennyiben a 
szülőnek nem áll módjában elektronikus 
úton benyújtani a kérelmet, azt személye-
sen is megteheti az óvoda titkárságán (2315 
Szigethalom, Rákóczi Ferenc utca 145.) a 
következő időszakokban: Hétfő – Csütör-
tök: 07:30 – 16:00, Péntek: 07:30 – 12:00 
Az adatlap mellett szükséges még kitölteni 
a következő nyilatkozatokat: 
- Nyilatkozat arról, hogy első alkalommal 

keletkezik-e óvodai jogviszonya a gyer-
meknek (járt-e már óvodába korábban is) 

- Nyilatkozat arról, hogy ki gyakorolja a 
szülői felügyeleti jogot a gyermek felett 

- Nyilatkozat az étkezési hozzájáruláshoz 
A gyermek óvodai nevelésének első napján 
kell bemutatni a beiratkozáshoz szükséges 
iratokat: 
- a gyermek születési anyakönyvi kivona-

tát, 
- a lakcímet igazoló hatósági igazolványát, 
- a gyermek TAJ kártyáját,  
- a szülő személyazonosságát igazoló ható-

sági igazolványokat, 
- nem magyar állampolgárság esetén a tar-

tózkodás jogcímét igazoló okiratot,  
- egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát, 

sajátos nevelési igényét, hátrányos helyze-
tét igazoló dokumentumot.  

A felvételről illetve az elutasításról 2022. jú-
nius 3-ig elektronikus úton küldünk érte-
sítést. Amennyiben a szülő nem ért egyet a 
határozatban szereplődöntéssel, fellebbe-
zéssel élhet Szigethalom Város jegyzőjénél 
az óvoda e-mail címén keresztül.  
Amennyiben a gyermek jogos érdeke meg-
kívánja, a szülő a járási kormányhivatal felé 
kérelmet nyújthat be óvodába járás alóli 
felmentés érdekében. A kérelmet 2022. má-
jus 25-ig lehet benyújtani, elfogadásával 
legfeljebb egy évig (annak az évnek augusz-
tus 31-éig, amelyben negyedik évét betölti) 
menthető fel a gyermek az óvodai foglal-
kozások alól. 
Az egyes tagóvodákba bepillantást nyerhet-
nek a következő időpontokban 10:00 – 
12:00 óráig: 
Narancs Óvoda (2315 Szigethalom, Rákóczi 
Ferenc u. 145.) április 29. 06-24/407-609 
Sárga Óvoda (2315 Szigethalom, Szabadkai 
u. 101.) április 27.06- 70/371-6893  
Zöld Óvoda (2315 Szigethalom, Szabadkai 
u. 103.) április 27. 06-70/371-6895 
Kék Óvoda (2315 Szigethalom, Mű út 9.)
április 28. 06-70/371-6896 
Piros Óvoda (2315 Szigethalom, Kolozsvá-
ri u. 14.) április 26. 06-70/371-6894 
Részletes tájékoztatást az óvodapedagógu-
sok nyújtanak az augusztusi szülői értekez-
leten, melynek helyéről és idejéről a felvé-
teli határozat megküldésével együtt kül-
dünk tájékoztatást.  
Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat és 
szüleiket a nyílt napokon! 

Tasnádi Tünde intézményvezető 

Támogassa könyvtárunkat! 
Önöknek köszönhetően a korábbi években is kiemelkedő támogatásokban részesült 
könyvtárunk. A felajánlott adó 1% összegek sok hasznos, a lakosságot szolgáló fejlesztést 
tettek lehetővé: az építkezés, felújítás szakaszában szakipari munkák, szükséges építő-
anyagok kifizetését, ezt követően a belső bútorzat megújítását, számítógépes rendszer 
kiépítését.  
Legutóbbi célkitűzésünk az olvasószolgálati pult megújítása, mert sajnos egy új pult el-
készíttetése meghaladja anyagi erőnket. Meglévő pultunk modernizálása és felújítása 
egyidejűleg teremtene az Önök jó kiszolgálása érdekében jobb munkakörülményeket, 
kulturáltabb találkozási pontot könyvtáros és látogató között és megőrizné könyvtárunk 
egy a jövőbeli munkát segítő, lehetővé tévő múltbeli ikonikus darabját. 
Ha szeretnék, hogy a továbbiakban is Önökért tehessük jobbá szolgáltatásainkat,  

kérjük rendelkezzenek adójuk 1%-áról a Hegedüs Géza  
Városi Könyvtár javára! 

Eddigi és ezután következő támogatásukat köszönjük!  
Luttenberger Katalin  

könyvtárigazgató

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: szigethalmi-
hirado@gmail.com (a hirdetési összeg befi-
zetése után!) (A cikkek leadása nem jelenti 
azok  feltétlen megjelenését. A szerkesztő a 
cikkeket  rövidítheti, szerkesztheti úgy,  
hogy azok tartalma ne változzon.)  

Következő lapzárta: április 22.  
Megjelenés: május eleje.  

Hirdetések megrendelése, befizetése:  
polgármesteri hivatal pénztára,  

Kossuth L. u. 10.
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Nem kell ide háború, avagy 
szörnyek az ágy alatt 
„… A szörnyektől nagyon félek, azok ott 
vannak mindenhol. Az ágy alatt, a fiókok-
ban, a szekrényben. Nem szabad lekapcsolni 
a villanyt, mert a sötétben előjönnek. A zom-
bik még rosszabbak, mert azok biztosan 
megölnek, de lehet, hogy engem is zombivá 
változtatnak. Azoknak fény kell, mert a fény 
elégeti őket. A villany is elég nekik. 
De a legrosszabb a Pennywisi bohóc. Nem 
merem becsukni a szememet, mert minden-
hol őt látom 
Nagyon egyszerű megnézni, csak le kell töl-
teni. Persze, hogy tudom, hogyan kell letöl-
teni. Én szoktam, csak meg kell nyomni egy 
gombot.  
A Szirénafej, aki minden gyerek szülőjét 
meggyilkolja, és nem lehet előle menekülni, 
már nem olyan izgalmas. Pedig még a kert-
ben is ott van. 
 Hú, a Squid Game, az valami! Az a legfélel-
metesebb! Az olyan, mint a szobros játék. 
Amikor megmozdul valaki, az kiesik a játék-
ból. De ez sokkal jobb! Ha megmozdulsz, 
agyonlőnek. Mindenhol folyik a vér! Na, el-
mondom: ott vagy a játszótéren, ha a robot-
lány megfordul, minden mozgót meggyilkol. 
Nagyon félelmetes! Nagyon! Azt hiszem, itt 
sem lehet megmenekülni… 
A texasi láncfűrészes mészárlásról nem is 
merek beszélni, mert az egy démon, és ha 
mesélek, lehet, hogy meghallja és idejön.” 
Mindezen információkat egy beszélgetőkör 
alkalmával szedtem össze. Rémülettől kitá-
gult szemekből, remegő gyermekszájakból, 
izzadó tenyerekből. Egymás szavába vágva, 
véget nem érő beszélgetés… 
Csak bátorítani tudok minden felnőttet, hogy 
a neten keressen rá ezekre a tartalmakra. A 
gyerekek nagyon szívesen adnak segítséget. 
Hogy a neveket honnan tudják, mert olvasni 
még nem tudnak, csak ötleteim vannak. 

Holczhauser Zsuzsanna 
óvodapedagógus, mentálhigiénés szakember

Szúnyogfarm ahol élünk… 
- hogyan ne legyünk szúnyogtenyésztők a saját kertünkben 

Ki ne szeretne egy kellemes nyári es-
te a teraszon ülni, beszélgetni egy 
finom itóka társaságában, majd 

megpihenni nyitott ablak mellet a hálószo-
bában. Gyakran ez az idill átfordul egy vé-
get nem érő ádáz harcba, csapkodásba, mi-
kor szúnyogok hada támad ránk. Ilyenkor 
nem is gondolunk arra, hogy adott esetben, 
saját „házi kedvenceink” támadnak, feledve 
azt a törődést mellyel gondoztuk, felnevel-
tük őket. Pedig valóban, sokszor mi járu-
lunk hozzá a szúnyogok szaporodásához, 
mikor számukra kedvező környezetet biz-
tosítunk. 
A teljesség igénye nélkül, vegyük számba 
azokat a lehetőségeket, amikor tudtunkon 
kívül, „szúnyogtenyésztővé” válunk és mi 
az, amit tehetünk ellene: 
- A kertünkben található, használaton kí-
vüli medencék, kerti tavak, díszkutak gyak-
ran válnak a szúnyogok melegágyává. Le-
hetőség szerint eresszük le a vizet a nem 
használt medencékből, díszkutakból, a ker-
ti tavakban tartsunk halakat, így a szúnyog-
lárvák számát minimálisra csökkenthetjük. 
- Különböző használati eszközök, vizes 
hordók, vödrök, virágtartók és az ezeket ta-
karó ponyvák is megtarthatják az esővizet, 

kiváló helyet biztosítva a szúnyoglárvák fej-
lődésének. Szüntessünk meg minden ilyen 
vízgyülemet, az esővizes hordókat fedjük le 
szúnyoghálóval, hogy a szúnyogok ne tud-
janak belepetézni. 
- Ereszcsatornák, vizes árkok, csapadékvíz 
elvezetők, ha eltömődnek, az ott pangó víz 
szintén szúnyogkeltetővé válhat. Tartsuk 
tisztán a ház körüli csapadékvíz elvezető 
rendszereket. 
- Házunk táján előfordulhatnak olyan he-
lyek (pl: szikkasztók), ahol nem tudjuk a 
pangó vizet megszűntetni. Kereskedelmi 
forgalomban kaphatók természetbarát, gra-
nulátum vagy tabletta formájú szúnyoglár-
va-irtó szerek, melyek segítségével meg-
előzhetjük életünk megkeserítőinek elsza-
porodását. 
- Nem is gondolnánk, hogy a télen a ma-
darak etetésére szolgáló, műanyag flakon-
ból készített etetőink nyáron, a lecsapódott 
pára miatt szintén a szúnyogok kedvelt pe-
téző helyévé válhatnak. 
Némi odafigyeléssel jelentősen csökkent-
hetjük a lakókörnyezetünkben megjelenő 
vérszívók számát, megkönnyítve saját és 
közvetlen szomszédjaink életét is. 

Nagy Viktor  

A farsangi idő a bá-
lok, a mulatságok 
ideje, amiből ter-

mészetesen nem marad-
hatnak ki a Szigethalmi Fo-
gyatékkal Élők Nappali In-
tézményének lakói sem. 
Sztrapkó Norbert, aki évek 
óta folyamatosan támogat-
ja az itt élőket, ismét egy jó 
hangulatú délelőttöt szer-
vezett, a Cseke Családdal, 
Bálintné Emikével, Szabó 
Piroskával, Ferenczi Krisz-
tinával, Sebestyén Tündé-
vel és a gondozónők segít-
ségével. 
A délelőtt folyamán játékos 
sportvetélkedők zajlottak, 
az itt élők jópofa nevű csapatokká szerve-
ződve,/ úgymint bőlény, volánbusz, Rolling 
Stones/ pettángoztak, különböző színű go-
lyókat szedtek össze frenetikus, önfeledt jó-
kedvvel, ki-ki a saját képessége, egyéni 
tempója szerint. 

Öröm volt látni a jókedvű arcokat. Jó, hogy 
az egymásra való odafigyelés, a másokon való 
segítés mentén tevékenykedő emberek ilyen 
varázslatossá tudják tenni mások életét. 
Köszönjük munkátokat! 

Török Ilona   

Itt a farsang, áll a bál

SZIGET  
ZÁRSZERVIZ  

Ajtózárak, ablakvasalatok, 
erkélyajtók szakszerű javítása. 

Cseréje olcsón, garanciával!  

06-70-701-78-43  
Javítás vagy csere esetén  

a kiszállás ingyenes!  
www.szigetzarszerviz.hu 
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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. 
Továbbra is lehet előrendelést kérni e-mail 
címünkre küldve! 
A főbejárat mellett értékőr szekrényeket 
helyeztünk el. Kérjük, beérkezéskor ezekbe 
zárják el értékeiket! A belső válogató térbe 
nagyméretű táska, kabát a továbbiakban 
nem vihető be.

PROGRAM  a  könyvtárban: 
2022. április 9-én, szombaton húsvéti kéz-
műveskedésre várjuk a kisgyermekes csa-
ládokat 9 és 13 óra között, nyitvatartásunk 
ideje alatt. 
 
TÜDŐSZŰRÉS 
2022-ben április 20-tól május 2-áig rendez-
vénytermünkben biztosítunk teret a tüdő-
szűrő állomásnak.  
Munkanapokon 8-18 óráig jöhetnek vizsgá-
latra a lakosok, a város honlapján közzétett 
hirdetmény szerint. 
https://szigethalom.asp.lgov.hu/tudoszu-
res-2022 
 
Előzetes hír májusi programokról 
• A Majálison május 1-én, vasárnap a Fehér 

Gém Üdülő területén találják meg könyv-
tári állomásunkat. A fő szervezők játék-
állomásaként  is leszünk jelen, ahol Fucs-
kó Istvánné Alexa, Poós Gergelyné Timi 
gyermekkönyvtárosok és Luttenberger 
Katalin várják Önöket! 

Kvízjátékkal készülünk, diavetítéssel és pa-
pírszínházzal, kis kreatív foglalkozással 
várjuk a kisgyermekes családokat. 
 
Tervezett mese menetrendünk diatárunk 
kincseiből!  
10:00  Sün Balázs (diafilm) 
11:00  Misi Mókus (diafilm) 

14:00  Bogyó és Babóca kertészkedik (pa-
pírszínház) 

15:00  Vuk (diafilm) 
16:00 Hófehérke (diafilm) 
 
• Megbocsátás Napját hirdetünk! A Majá-

lison könyvtári állomáshelyünkön kése-
delmi díj mentesen adhatók le a 3 hónap-
nál régebben kölcsönzött könyvek. 

• Más helyszínen, a Szigethalmi Értéktár 
képviseletében lesz kint Szigligeti Zsu-
zsanna kolléganőnk. 

 
Május 20-án, pénteken 17:30 órai kezdettel 
előadást tart Takács Róbert történész, had-
színtér kutató a következő címmel: A 
MEDVE NEM JÁTÉK! – avagy az orosz bi-
rodalmi gondolkodás  
Az előadásra lehet jelentkezni a könyvtár 
elérhetőségein. 
 
ADÓ 1%  
Kedves Olvasóink, Támogatóink! 
Ha szeretnék, hogy a továbbiakban is Önö-
kért tehessük jobbá szolgáltatásainkat, kér-
jük rendelkezzenek adójuk 1%-áról a He-
gedüs Géza Városi Könyvtár javára! 
16795028–1–13 
Eddigi és ezután következő támogatásukat 
köszönjük! 

Luttenberger Katalin 
könyvtárigazgató 

Tüdőgyógyintézet Törökbálint                                                                                                                            Mobil Tüdőszűrő Szolgálat 
 

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT, hogy 
 SZIGETHALOMON 
 április 20-tól május 2-ig 
 

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK! 
A vizsgálat ideje naponta:  Hétfő – Péntek    8 – 18 óráig 

 
A tüdőszűrés helye: Hegedüs Géza Városi Könyvtár 2315 Szigethalom, József Attila utca 59. (hátsó bejárat) 

 
A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT! 

 
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve 
munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. 
Ebben az esetben postázzuk az eredményt egy felbélyegzett válaszboríték ellenében. A befizetés a szűrőállomáson 
kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló, és szülői beleegyező nyi-
latkozat szükséges. A törvény által kötelezetteknek a vizsgálat természetesen ingyenes. 
 

Panasz nélkül is lehet beteg. 
A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére!  

Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve, ha van az előző évi tüdőszűrő igazolást!
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Az Összefogás Szigethalomért Egye-
sület 2022. február 26-án hirdette 
meg adománygyűjtő akcióját az 

Ukrajnából érkező menekültek részére.  
Az ötletgazda Török Ilona volt, aki Nobilis 
Humán Szolgáltató Család-és Gyermekjó-
léti Szolgálatával karöltve kezdett a gyűj-
tésbe.  
A Szolgálat és az Egyesület 2022. március 
2 - 9. között a Négyszínvirág Óvoda Kék 
tagóvodájába várta a felajánlásokat. 
A felhívás megjelenését követően szinte 
azonnal érkeztek a telefonok, üzenetek a 
felajánlásokkal kapcsolatban. Már a gyűj-
tés első napján megtelt az erre a célra kiü-
rített helyiség higiénés készítményekkel, 
bébiétellel, konzervekkel, stb. felsorolni 
sem lehet az adakozók által összegyűjtött 
termékek összetételét.  
A család-és gyermekjóléti szolgálat mun-
katársai, Weinémer Erika és B. Molnár 
Tünde fáradhatatlanul válogattak és dobo-
zoltak.  

Az összeállított csomagok március 10-én 
délután kerültek fel Kok Gábor által fel-
ajánlott teherautóra, várva, hogy másnap 
eljussanak uticéljukhoz Csengersimára.  
Gáborral március 11. reggelén indultunk el 
a Csengersimai Református Egyházközség 
által kialakított tranzitszállásra. A kora dél-
utáni órákban érkeztünk meg a településre 
ahol a gyülekezet tagjaival együtt Nagyné 
Szűcs Andrea tiszteletes asszony várt ben-
nünket, hogy átvegye az önök „ajándékait”.  
A tiszteletes asszony elmondta, hogy amikor 
hírét vették az Ukrajnában kezdődő háború-
nak nem volt kérdéses számukra, hogy az 
Élet Vize Református Ifjúsági Házukat fel-
ajánlják a menekültek befogadására. Az if-
júsági házat az idei évtől szerették volna tá-
borozási célra kiadni, de az élet felülírta ezt 
a tervüket és megbeszélve az egyházközség 
tagjaival egyöntetűen inkább úgy döntöttek, 
hogy a segítségnyújtást helyezik előtérbe.  
Az egyházközség minden tagja segíti a 
munkát, felváltva látják el a felmerülő fel-

adatokat. Az éjszakai ügyeletet a tiszteletes 
asszony és férje látja el, napközben pedig 
az egyházközség tagjai takarítanak, ágyne-
műt húznak, ételt készítenek és mindenben 
a menekültek rendelkezésére állnak, ezzel 
is enyhítve azok fájdalmát.  
A kialakított menekültszálláson 34 főt tud-
nak kényelmesen elszállásolni. Az ideér-
kezők jellemzően 1-3 éjszakát alszanak ná-
luk és utána mennek tovább nyugat felé.  
Általában nők és gyerekek, érkeznek hoz-
zájuk, akik odaérve sokszor 3-4 nap után 
először alszanak ágyban, mivel az utazás 
során mindvégig az autóban pihennek. 
Az egyházközség lelkésze elmondta, hogy 
sok nehéz sorssal találkoznak, volt olyan 
asszony, aki nem ment tovább, hanem pár 
napig náluk várta, hátha valamilyen úton-
módon át tud jönni hozzá a férje is, de bár-
hogy próbálta, sajnos nem járt sikerrel, így 
feladva a várakozást inkább visszament 
hozzá Ukrajnába.  
Az Egyházközség mind tagja nagyon örült 
az adománynak és hirtelen a semmiből ott 
termettek, - nők és férfiak egyaránt, - hogy 
segítsenek lepakolni a teherautót.  
Kérték, adjuk át köszönetünket a városban 
élő segíteni szándékozó embereknek. Min-
denkinek, aki csak egy picivel is hozzájá-
rult a krízisben lévő traumát átélt menekü-
lők megsegítéséhez, az Egyesületnek, 
hogy anyagilag is hozzájárult a szállítás-
hoz, hiszen Szigethalom és Csengersima 
között nagy a távolság.  
Az Összefogás Szigethalomért Egyesület 
tagjai köszönik a magánszemélyeknek, 
vállalkozóknak, képviselőknek, mindenki-
nek, aki segítséget nyújtott ahhoz, hogy 
utuk végén örömet okozhattak egy odaadó, 
időt, fáradságot nem kímélő kis közösség-
nek, akik erőforrásaikat összeadva, együt-
tesen nyújtanak segítséget bajbajutott em-
bertársaikon! 

Kok-Mermeze Krisztina 

Szigethalom lakossága is példát mutatott 
Az emberség erejével
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Nobilis Humán Szolgáltató Család-
és Gyermekjóléti Szolgálatának 
minden munkatársa nevében kö-

szönjük szépen mindazoknak, akik felhívá-
sunkra segítséget nyújtottak a Kárpátaljáról 
érkező családoknak.  
Külön kiemelve az 1000 Aprócikk üzlet 
nagyvonalú felajánlását, valamint a Sziget-

halom Városfejlesztéséért Alapítvány se-
gítségét a szükséges gyógyszerek kiváltá-
sában! 
A gyerekek és a család felnőtt tagjai is há-
lásan és nagy örömmel fogadták az ado-
mányokat, melyek nagymértékben enyhí-
teni tudtak nehézségeiken és fájdalmaikon. 
Köszönjük, hogy segíthettünk! 

Köszönetnyilvánítás

Egy háború margójára  
A háborúval minden elveszik, a há-

borúban nincsen győzelem, min-
den vereséget szenved. A háború az 

emberiség veresége” Ferenc pápa 
Ukrajnában, Beregsomban az általános is-
kolában szinte első perctől fogadják a me-
nekülteket.  A szállássá átalakított intéz-
ményben segédkeztem több napon át az 
odaérkezők ellátásában. Az első alkalom-
mal még csak azokkal találkoztam, akik a 
háború elől el tudtak menekülni, utóbb 
azokkal az emberekkel, gyerekekkel, akik a 
háborúból menekültek.  
A közösségi platformokon nemrégiben 
még „kiváló virológusok” tömkelege, aki 
osztotta az észt, mára szakképzett törté-
nésszé, politológussá, hadielemzővé vált. 
Terjengenek a tudatlanságból, tájékozat-
lanságból felkapott butaságok, félretájé-
koztatások. Ami még szomorúbb, hogy  
nem csak a Facebook vitézek terjesztenek 
fals információkat, a kormányok is szán-
dékosan hamis, valótlan propagandával 
tömik az emberek fejét. Mást ne mondjak, 
a mi vezetőink kiváló minőségű fotókkal, 
kisfilmekkel támasztották alá, milyen fan-
tasztikus munkát végez kezdettől az állam. 
Hát nem.  Civilek, néhány egyház, magán 
emberek segítették leginkább a háború súj-
totta övezetből menekülőket. Az orosz 

propagandáról pedig aztán végképp nincs 
is igazán mit mondani. Oroszország fegy-
veres erővel lerohant egy szuverén államot. 
Ezt lehet csűrni, csavarni, de nem tényként 
kezelni elég érdekes elképzelés. Persze, az 
ukrán hírek is hagynak kívánnivalót ma-
guk után. Az ukrán vezetőkkel is van 
gond? Igen.  Az ukrán nyelvtörvény is tel-
jesen elítélendő? Igen.  Lehet azon is pole-
mizálni, hogy nincs is iskola, amit lebom-
báztak, hogy hamis képeket mutogatnak 
azzal, hogy az oroszok iskolákat lőnek szét. 
Lehet mutogatni amerikai elnökök fotóit, 
hogy ők hány emberéletért felelősek. Még 
az is lehet, hogy ez mind igaz. De ez nem 
számháború a negyedik B-ben! Ezek egyé-
ni, tragikus emberi sorsok! Sokunknak 
szemébe kell néznie olyan kisgyerekeknek, 
akiknek lelőtték az édesapjukat. Családok-
nak, akiknek szétlőtték az otthonát. Asszo-
nyoknak, akiknek meggyilkolták a férjét.  
Szemébe kellett nézni annak a kislánynak, 
aki öt napig egy pincében lapult, és puska-
dörgések közepette menekült el a városból. 
Nyugtató szavakat kell mondani olyan kis-
gyermeknek, aki egy hétig nagyrészt für-
dőkádban lapult édesanyjával, mire ki tud-
tak menekülni a folyamatos bombázások 
miatt. Biztató szavakat kell találni annak a 
zokogó apukának, aki elhozta a családját, 

és sírva köszönte meg, hogy itt biztonság-
ba tudja helyezni, majd ment vissza a ha-
záját védeni. Mert igen, neki ez a hazája, 
mert itt született, ez az otthona. És igen, az 
otthonát fegyveresen megtámadták. És 
nem, ezek az emberek nem akarnak hábo-
rút, nem akarnak harcolni, de nincs vá-
lasztásuk. Szerették a meleg biztonságos 
házukat, szerették a munkájukat, a jó au-
tójukat, de leginkább a családjukat, ottho-
nukat, amiből most kilövik őket. Itt, a me-
nekültszállón nincsenek oroszok, nincse-
nek ukránok, nincsenek magyarok. Űzött, 
összetört, szétszakított családok, gyerekek 
vannak, és az őket befogadó éjjel, nappal 
dolgozó beregsomiak. A hamis propagan-
dával megfertőzött nációk sírva borulnak 
egymás nyakába, az egyik köszönetképp, a 
másik, mert megszakad a szíve a sok tra-
gédia láttán. Mert itt, egymásközt tudjuk, 
érezzük, hogy a nagypolitika sakkozásá-
nak csak kizárólag mi, a kisemberek va-
gyunk a vesztesei. Mi, akik nem akarunk 
háborút, mi, akik békésen elvagyunk akár 
hatvanan, százan is egy kis iskolában. Mi, 
akik már személyesen is megtapasztaltuk, 
hogy egyetlen háborús félelemtől rettegő 
gyerektekintet, ártatlan áldozat több az el-
fogadhatónál.  

vnm 

„

Emberségből  
„jeles” 
 
 
 
 

Úgy hozta a helyzet, hogy a pos-
tásunkkal két napig nem talál-
koztunk, illetve nem láttuk egy-

mást. Ő vette a fáradtságot, és beszólt a 
szomszédba, hogy „nem látom Ani né-
nit, nézzék meg, mi van vele!”. A szom-
szédom azonnal megkeresett, szerencsé-
re semmi baj nem volt, csak el voltam 
foglalva. 
Szeretném megköszönni Krisztinek, a 
postásunknak és Áginak, a szomszé-
domnak az odafigyelést!  
Minden jót kívánok nekik! 

Ani néni
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A Városi Szabadidőközpont Sziget-
halom értékei címmel fotópályáza-
tot hirdet, melynek elsődleges célja 

Szigethalom értékeinek felkutatása, a fény-
képezés népszerűsítése, lehetőség biztosí-
tása a tehetséges alkotók műveinek nyilvá-
nos megjelenésére. A zsűri által elfogadott 
képekből készült kiállítás rendezünk. 
Részvételi feltételek:  
A pályázaton csak amatőr fotósok, kizáró-
lag Szigethalom területén készült színes és 
fekete-fehér fotókkal vehetnek részt. Egy 
pályázó maximum 6 képet küldhet be. A 
fotók elbírálását és a díjak odaítélését a ren-
dező által felkért zsűri végzi. A zsűri a ké-
peket külön-külön, tehát nem pályázón-
ként értékeli. Az elbírálásnál elsőként a té-
maválasztás, aztán a kivitelezés, esztétikai 
megjelenés és a képi megfogalmazás alap-
ján döntenek. A pályázaton külön értékelik 
a 12 –18 év közötti korosztály által bekül-
dött pályaműveket. 
A felvételek bármilyen digitális techniká-
val, bármilyen témában készülhetnek, és az 
utólagos képmódosító eljárások is megen-
gedettek, de csak az erkölcsileg nem kifo-
gásolható, személyiségi jogokat nem sértő 
felvételek fogadhatók el. A képeket digitá-
lis formában kérjük beküldeni. A díjazott 
és elfogadott felvételek kiállításra kerülnek. 

A felvételeket szerzői jog védi és a szerzők 
tulajdonában maradnak, a kiírók a kiállítás 
anyagának nagyításához, a kiállításra elfo-
gadott képeknek a város honlapján való 
közzétételére használják, illetve fenntartják 
maguknak azt a jogot, hogy városmarke-
ting céljából felhasználhatják, a szerző ne-
vének feltüntetésével. Nevezni a kitöltött 
nevezési lappal lehet, amit a képekkel 
együtt kell beküldeni a nevezési határidőig. 
A pályaműveket a rendezők nem küldik 
vissza a szerzőknek, azok a kiírók archívu-
mában maradnak. A pályázó a jelentkezési 
lap aláírásával kijelenti, hogy a pályázati ki-
írást elolvasta, annak feltételeit elfogadja, 
rendelkezik a beküldött képek szerzői jo-
gával, hozzájárul személyes adatai rögzíté-
séhez és azoknak a pályázattal kapcsolatos 
nyilvánosságra hozatalához. A szervezők a 
pályázókat az elbírálás után emailben érte-
sítik. 
A beküldött fotók tartalmi és teljes jogi fe-
lelőssége a pályázót terheli. 
Téma: 
Kötetlen, bármilyen épített vagy természeti 
érték, ami Szigethalom területén található 
és városunk büszkesége lehet. 
Ajánlott témák: természet, tájkép, város-
kép, hétköznapi életképek, különleges hob-
bik stb. 

Beküldendő fájlok: Max 6 db, JPEG fájl-
formátumban. A pályázatra beküldhető ké-
pek felbontása minimum 5 megapixel le-
het, a fájlok maximális mérete 5 Mb. 
Minden kép fájlnevében kötőjellel elvá-
lasztva fel kell tüntetni a kép sorszámát, a 
szerző nevét, címét, és a korcsoportot (JR 
ifjúsági vagy SR felnőtt). Például: 1 – Csin 
Csilla – Dunapart – SR  
Emellett ki kell tölteni Word formátumban 
egy nevezési lapot, amelyben fel kell tüntet-
ni a szerző nevét, címét, elérhetőségét és a 
képek fájlnevekkel megegyező felsorolását.  
Nevezési lap letölthető a www.vszk.eu hon-
lapról. 
A pályaműveket és a helyesen kitöltött ne-
vezési lapot az alábbi címre kérjük elkülde-
ni: marketing@vszk.eu 
Minden pályázó a pályaművek és a neve-
zési lap leadásával automatikusan elfogadja 
a pályázat részvételi feltételeit. 
Nevezési díj: nincs 
Beküldési határidő: 2022. április 15. 
Eredményértesítés: 2022. április 28. 
Kiállítás: 2022. május 1. - Duna-parti 
Majális helyszínén  
Mindkét kategóriában az első 3 helyezett 
díjazásban részesül. 
Érdeklődés, információ: marketing@vszk.eu, 
06 70 379 6356 

Fotópályázat felhívás
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A Föld napja 
1970. április 22-én Denis Hayes ame-

rikai egyetemi hallgató mozgalmat in-
dított el a Föld védelmében. Már 

mozgalmának megindításakor több mint 
25 millió amerikai állt mögé, ma pedig szin-
te az egész világra kiterjed az általa kezde-
ményezett mozgalom. Ezernél több szerve-
zet vesz részt benne. A Föld napja célja, 
hogy akciókkal hívja fel a figyelmet a kör-
nyezetvédelem fontosságára. Magyarorszá-
gon 1990 óta rendezik meg. 
Ez egy nap a holnapért, a klímáért! Létünk 
alapja az élővilág változatosságának megőr-
zése – erre ez az összefogás. Kiemelt témája 
a biológiai sokféleség megőrzése is. Az em-
beriség túlterjeszkedése agyonnyomja a vad-
világot, túlfogyasztunk és túlterjeszkedünk, 
ezt jelzi évről évre a WWF Élő bolygó jelen-
tése. Az emberiség beavatkozása a természet 
évezredes egyensúlyába veszélyezteti a vado-
nélők, köztük a beporzó rovarok, növények 
létét is, ami mint tudjuk, kihat az élelem el-
látására és számos növényi faj kihalásához is 
vezet. A biológiai sokféleség csökkenésének 
közel 60 %-át mi magunk okozzuk.  

Mit tehetsz te? Sokat. Építs olyan közös-
séget, aki szívén viseli a környezetvédel-
met. Zöldítsd környezetedet, ültess fát, 
termelj haszonnövényeket, komposztálj. 
Használd kevesebbet az autódat, csatla-
kozz, vagy akár magad hozz létre telekocsi 
csoportot, ami nem utolsó sorban pénz-
tárca kímélő is. Ne vásárolj csomagolt 
árut, élj műanyagok nélkül, Válts környe-
zetbarát szerekre, félkész, kész helyett 

egyél friss hazait,  eredetű élelmiszert, ez 
ajándék a környezetnek és az egészséged-
nek is.  
A Föld napja mára a legnagyobb önszerve-
ződő környezeti megmozdulássá vált Ma-
gyarországon is. Cselekvő ünnep, amely 
mindnyájunk jövőjéről szól.  
Cselekedj te is! A szemétszedés, a szelektív 
gyűjtés már nem elég, tovább kell lépni.  
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Keressük együtt Szigethalom büszkeségeit!

Szeretnénk összegyűjteni városunk értékeit, és ehhez a ti se-
gítségeteket is kérjük. 

A Duna-parti majális rendezvényre készítünk egy olyan tér-
képet Szigethalomról, amelyre előre felrajzoljuk az általunk 
már ismert értékeket. Itt jöttök ti! 
Hozzátok el információitokat erre a térképre minden olyan he-
lyi hírességről, tehetségről, különleges hobbit vagy mesterséget 
űző személyről, egyedi helyszínekről, illetve bárkiről vagy bár-
miről, amiről úgy gondoljátok, hogy városunk büszke lehet rá! 
Mindent szívesen fogadunk, (nevet, címet, fotót stb.) az egy-
séges megjelenés érdekében a helyszínen lehetőséget biztosí-
tunk az információk térképen való megjelenítésére. 
Várunk benneteket május elsején a Duna-parton! 
Bővebb információ: 70/379-6356, info@vszk.eu

Fotó: Varga Dóra Fotó: Kulin Henrietta
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A hazáért, együtt  

2022. március 15-én 10 órakor a Dísz 
téren emlékeztünk meg az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc ese-

ményeiről. Az ünnepség a Himnusz közös 
eléneklésével kezdődött, majd Fáki László 
polgármester mondott ünnepi beszédet. 
Mondandójában kiemelte a forradalom két 
nagy alakját Széchenyi Istvánt és Kossuth 
Lajost. Beszélt életútjukról és a köztük lévő 
ellentétekről, ugyanakkor példa értékűnek 
jellemezte párbeszédjüket, építő jellegű vi-
táikat és azt, hogy minden ellentétük elle-
nére, együtt tudtak működni a haza érde-
kében. A továbbiakban Dénes Zsófia ének-
hangjában és a Sziget Néptánc Egyesület 
előadásában gyönyörködhettünk. Farkas 
Bendegúz versesekkel idézte fel az akkori 
időket. A rendezvény a szigethalmi intéz-
mények és civil szervezetek koszorúzásával 
záródott. 

N.V.

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.  

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 32 éve! 
www.megoldasszerviz.hu
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