
XXXII. évfolyam 6. szám, 2022. június 
ingyenes havilap

Élő 

tájékoztató:
2022. június 16. csütörtök 18 órakor 
https://www.facebook.com/hello.szigethalom

Pedagógus napra
„A tanító olyan lámpás, hogy minél inkább 
világít másnak, annál inkább fogyasztja ön-
magát.” Gárdonyi Géza 
 
Június első hétvégéjén 1951-óta a pedagó-
gus napot ünnepeljük. Talán a karantén 
idején sok szülő döbben rá arra, hogy nem 
is olyan egyszerű a tanítás művészete. Órá-
kig egy helyben tartani a gyereket, lekötni 
a figyelmét, önmagában már az sem kis fel-
adat, na és akkor még tudást kell önteni a 
csemeték fejébe, utat, példát kell mutatni a 
mindennapi élet területén is. A munkáját 
igazi hivatásként tekintő pedagógusnak 
egyszerre kell nagy tudással, végtelen türe-
lemmel és hatalmas szeretettel rendelkez-
nie ahhoz, hogy a szülők által féltve rábí-
zott kincsükből igazi ragyogást varázsolja-
nak elő. És legyünk őszinték, a pedagógusi 
munka nem minden perce öröm, vidám-
ság, még akkor sem, ha a fent említett jó tu-
lajdonságok mindegyikével rendelkezik 
egy pedagógus. Számtalanszor a minden-
napi megfeszített munka hiábavalónak tű-
nik. A sikerként és kudarcként megélt pil-
lanatok szinte egyazon időben zuhannak 
rájuk. Hatalmas felelősség nyomja a vállu-
kat, tudván, hogy egyetlen rosszul, rosszkor 
mondott szónak életeket meghatározó ha-

tása lehet. Ehhez adódik hozzá a rengeteg, 
állami szinten elvárt egyéb kötelesség, oly-
kor feleslegesen eléjük gördített akadály. 
Mégis, akik állják a sarat, és hivatásukat 
nagy tudással, önzetlen szeretettel végzik 
tudják, hogy munkájuk gyümölcse egyszer, 
talán hosszú évek múlva, de beérik. Erőt 
merítenek a mindennapi kisebb sikerekből, 
szeretetből, ami visszatükröződik rájuk. Kí-
vánom, hogy minden pedagógusnak ezek 
a pillanatok határozzák meg napjaikat, 
hogy minden gyerekből ki tudják hozni a 
bennük rejlő ragyogást.   

Fáki László  

A Szabadság és a Du-
nasor utca közötti Du-
nasori szakaszt tavaly 
októberben egyirányú-
sítottuk, ami javított a 
szakasz közlekedési 

gondjain. Azonban az utca ezen, szakaszán 
és a belső utcában lakók háromszáz aláírás-
sal petíciót nyújtottak be, amiben a kétirá-
nyú forgalom visszaállítását kérték. Közle-
kedési szakértővel megvizsgáltattuk a fel-
merült kérdéseket, a gépjármű, kerékpáros, 
gyalogos forgalmat, a parkolási helyzetet is 
figyelembe véve. Szakértő javaslata alapján 
a Dunasoron a kétirányú forgalmat vissza-
állítottuk. Így a számozott utcákba lévő for-
galom csökkent, de a kerékpáros, gyalogos 
forgalom és a parkolás nehézségei a továb-
biakban is fennmaradtak.  Ennek orvoslá-
sára komplett tervezésre, engedélyeztetésre, 
átépítésre van szükség, ami jelenleg forrás-
hiány miatt nem megoldható. Továbbá a 
kétirányú forgalom visszaállításával, a teljes 
Dunasor és parkerdő forgalma ráterelődött  
az Agyag utcára, így reggelente nagy dugó 
alakul ki ezen a szakaszokon. Az Agyag ut-
ca forgalmának megnövekedése újabb 
problémát generált. Ennek a  megoldása is 
további, átfogóbb vizsgálatot igényel, de a 
területi adottságok okozta korlátok isme-
retében nehéz megtalálni a mindenki szá-
mára megfelelő megoldást. A szakértői ta-
nulmány alapján az említett szakasz 30-as 
övezeti besorolást kapott. 

Fáki László 
polgármester

Képviselőt választunk az  
1. körzetben
Dr. Schuller Gáborné alpolgármester asz-
szony, elhunyta miatt megüresedett az 1. 
választókerület képviselői mandátuma. A 
veszélyhelyzet miatt eddig nem volt lehe-
tőség időközi választások kiírására. A kor-
mány döntése alapján, április 10-től meg-
szűnt a korlátozás. A Helyi Választási Bi-
zottság június 19-én vasárnapra tűzte ki 
a választásokat. A szavazókörök a Széche-
nyi István Általános Iskolában lesznek. Az 
ezzel kapcsolatos információk megtalálha-

tóak a város honlapján. A körzet a Szabad-
kai utca, Thököly, Határ út sínek által hatá-
rolt terület. 
A Helyi Választási Bizottság döntése alap-
ján jelöltek lettek: 
1. Kovács István, a Mi Hazánk Mozgalom 
2. Rendek Zsolt, független 
3. Körmendy Zsófia, az Összefogás Sziget-
halomért Egyesület. 
 

Helyi Választási Iroda közleménye

Visszaváltozott a 
közlekedési rend
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Döntöttek a képviselők a városi díjakról 

A képviselő testület május 17-én tar-
tott ülést. Az első napirendben a 
díszpolgári és egyéb díjak adomá-

nyozásáról döntött, amelyek odaítéléséről 
az intézmények, egyesületek, képviselők ál-
tal javasoltak alapján határozott.  
Díjazottak az alábbiak lettek: 
- a Város Díszpolgára címet Dr. Bata Pálné 

és Balázs Miklós posztumusz, 
- a Közösségi Életéért díjat a Csengettyű 

Bábcsoport,  
- a Településfejlesztéséért díjat  

Bogya Károly kapta. 
A Szigethalom Sportolója díjat 
a) 14 év alatti gyermek kategóriában  

Gáti Fruzsina, 
b) 14-18 év közötti ifjúsági kategóriában 

Haas Rebeka, 
c) 18 év feletti, felnőtt kategóriában  

Gombár Szabolcs, 
d) 18 év feletti már nem aktív kategóriában 

Bognár Sándor részére adományozta. 
A díjak átadására június 10-én ünnepélyes 
keretek között kerül sor. 
Második napirendben a Hegedűs Géza Vá-
rosi Könyvtár vezetőjének megválasztása kö-
vetkezett. Az igazgatói posztra hárman je-
lentkeztek a könyvtár jelenlegi állományából, 
akik közül Horváth Zsoltot választotta meg 
a testület. A pályázó július elsejével töltheti 
be a vezetői posztot.  
A következő napirendben elfogadták a kép-
viselők az átfogó értékelést a gyermekvédel-
mi és gyermekjóléti feladatokról. A beszá-
molót az elfogadása után meg kell küldeni a 
Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 
Igazságügyi Főosztályának. 
Negyedik napirendben döntöttek a képvise-
lők a 2020-2021 évben a képviselő-testületi 
tiszteletdíjakból megmaradt összeg felhasz-
nálásáról. Az összeg 640 600 forint volt. Ezt 
a képviselő kiegészítették a civil alap marad-
ványával és a céltartalékból fél millióval. Az 
így összejött 1,5 millió forintot a bölcsőde 
kültéri játékok vásárlására fordíthatja.  
Következő napirendben döntöttek a civil 
szervezetek ez évi támogatásáról. Támogatást 
kaphattak a szervezetek természetben, ez te -
rem bérletekben és eszközökben számítható, 
illetve pénzben a működésükre, projektekre, 
sportolók támogatására.  
Ezután jóváhagyásra került a Szigethalom 
Egyesített Népjóléti Intézmény házirendje. A 
Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 
Igazságügyi Főosztálya, mint működést en-
gedélyező és ellenőrző szerv, az intézmény-
nél folytatott hatósági ellenőrzését követően 
hatósági eljárásban kötelezte fenntartót az 
intézmény házirendjének módosítására.  

Ezután döntés született a Nebuló Közétkez-
tetési Intézmény előirányzat-módosításá-
ról. A SZENI épületében lévő tálalókonyha 
működtetésével kapcsolatban a Népegész-
ségügyi Központ 2022. március. 8-án ellen-
őrzést tartott, és számos megállapítást tett, 
amelyre a Nebuló Közétkeztetési Intéz-
mény intézkedési tervet készített. A hiá-
nyosságok javítására, konyha átalakítására, 
illetve felújítására három árajánlatot kért be 
Szigethalom Város Önkormányzata. A leg-
kedvezőbb ajánlat 4 798 000 Ft volt. Ez a 
kiadás nem szerepelt a Nebuló Közétkezte-
tési Intézmény eredetileg tervezett költség-
vetésében. A felújítás fedezetét az önkor-
mányzat az intézmény finanszírozásának 
növelésével tudta biztosítani, amelyre az ál-
talános tartalék nyújt fedezetet. 
Nyolcadik napirendben elfogadásra került 
a Szigethalom Város Önkormányzat Kép-
viselő-testület feladatkörébe tartozó szoci-
ális szolgáltatásokról szóló 17/2007.(X.31.) 
önkormányzati rendelet módosítása, 
amelyre a Pest Megyei Kormányhivatal 
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya köte-
lezte az önkormányzatot. 
A következő napirendben a testület a meg-
változott helyrajzi számok alapján ismétel-
ten hozzájárult az iskola területének és a 
mellette lévő területnek a belterületbe vo-
násához. 
Ezek után elfogadta Szigethalom Város Te-
lepülésszerkezeti Tervének és Helyi Építési 
Szabályzatának módosítását. A módosítás 
az építési engedélyeket kiadó kormányhi-
vatal észrevétele alapján történt meg. A 
pontosítás értelmében csak 900 négyzet-
méternél nagyobb telken létesíthető két la-
kás, kertes övezetben. 
Ugyanígy jóváhagyásra került a helyi épí-
tési szabályzat H6-os HÉV miatti módosí-
tása. A HÉV vonal felújítási terveiben sze-
replő közlekedési területek lettek felvezetve 
a rendeletbe. 
Végezetül tájékoztatókat hallgattak meg a 
képviselők. 
A következő bizottsági és képviselő-testü-
leti ülések az alábbi időpontokban lesznek: 
Humánpolitikai és Népjóléti Bizottsági 
ülés: 2022. június 7. 
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsági ülés: 
2022. június 9. 
Képviselő-testületi ülés: 2022. június 14. 
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 

Hulladékszállítás 
rendje 

Tisztelt lakosok! Ezúton szeretnénk 
tájékoztatni Önöket, hogy az 
„Aries” Nonprofit Kft. Kommu-

nális egysége 2022. júniusában a szelektív 
hulladék begyűjtését az alábbiak szerint 
ütemezi. 
Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet és 
HDPE) és fém (üdítő és sörös doboz) el-
szállítása: 

23. hét június 7 – 10. 
25. hét június 20 – 24. 

2022. június 6. (hétfő) munkaszüneti nap, 
a hétfői napon esedékes hulladék elszállí-
tása június 4-én (szombat) történik 
Szelektíven gyűjtött papírhulladék el-
szállítása: 

24. hét június 13 – 17. 
Zöldhulladék begyűjtése: 
Június 24-én, pénteken 14:30-17:30 óra 
között a Rákóczi u. 147. sz. alatt található 
Egyesített Népjóléti Intézménynél (egy-
kori laktanya területén) kihelyezett kon-
ténerekben vagy hulladékgyűjtő célgé-
pekben díjmentesen elhelyezhető. Fel-
hívjuk azonban figyelmüket, hogy ez 
továbbra is csak az Aries Kft.-nél is meg-
vásárolható, biológiailag lebomló zöld-
hulladékos zsákban tehető meg. A szol-
gáltatás igénybevételére csak szigethalmi 
lakosok jogosultak, ezért lakcímkártyáját 
kérni fogják. 
Megértésüket és együttműködésüket kö-
szönjük. 
 

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Figyelem!  

A DPMV Zrt. jelezte az önkormány-
zat felé, hogy a Mátyás utca és az 
Irányi Dániel utca sarkán a csator-

na leszakadt. A javítását nehéz lesz megol-
dani, úgy hogy közben a rendszernek mű-
ködnie kell. Jelzésük szerint néhány héten 
belül elkezdik a munkát az utca két oldalán 
vákuum szivattyúk telepítésével, majd egy 
hét vákuumozás után az egész keresztező-
dést fel kell bontani, ami a közlekedés lezá-
rásával jár. Amint pontosabb információnk 
lesz,  a Facbookon nyilvánosságra hozzuk. 
A felmerülő kellemetlenségekért előre is el-
nézést kérünk. 
 

Polgármesteri Hivatal
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Fáki László polgármester 
2022. június 13. (hétfő) 14:00-18:00 óra kö-
zött, előzetes bejelentkezés alapján.  
Bejelentkezni a 24-403-656, 101 vagy 134 
mellék, vagy titkarsag@szigethalom.hu lehet. 
Helyszíne: Polgármesteri Hivatal 
 
Kok-Mermeze Krisztina (Összefogás Szi-
gethalomért Egyesület) 2. választókerület 
képviselője. Telefon: 06/70-334-8916. 
E-mail: kokkriszta@gmail.com 
 
Novákné Kiss Viktória (Összefogás Sziget-
halomért Egyesület) 3. választókerület 
képviselője- Telefon: 06/20-344-7772.  
E-mail: novakne.kissviktoria@gmail.com 
 
Blum Zoltán (Összefogás Szigethalomért 

Egyesület) 4. választókerület képviselője 
Telefon: +36/30-688-1384.  
E-mail: blum.zoltan@szigethalom.hu 
 
Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 5. választókerület képvi-
selője. Telefon: +36/20-992-0114.  
E-mail: sztrapko@gmail.com 
 
Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 6. választókerület képvi-
selője- 2022. június 13. (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 Szi-
gethalomért Egyesület) 7. választókerület 

képviselője. 2022. június 13. (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: 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

Az édesanyákat köszöntöttükAz édesanyákat köszöntöttük

AAz idei évben az Összefogás Szigethalomért Egyesület tagjai ismét egy kis insz idei évben az Összefogás Szigethalomért Egyesület tagjai ismét egy kis ins--
tallációval kedveskedtek az édesanyáknak, nagymamáknak, dédmamáknak.tallációval kedveskedtek az édesanyáknak, nagymamáknak, dédmamáknak.  
Nagy örömünkre a Dísz téren kint tartózkodó fiatalok is bekapcsolódtak aNagy örömünkre a Dísz téren kint tartózkodó fiatalok is bekapcsolódtak a  

díszítésbe, így a közös “munka” eredményeként készülhetett el ez a kis figyelmesség.díszítésbe, így a közös “munka” eredményeként készülhetett el ez a kis figyelmesség.  
Itt az újság hasábjain is fogadják szertettel szívből jövő köszöntésünket. Itt az újság hasábjain is fogadják szertettel szívből jövő köszöntésünket.   

-kmk--kmk-
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Az idei évben 2022. május 21-én 
ötödik alaklommal került sor „Pol-
gárrá avató” ünnepségünk megtar-

tására, melyen 23 gyermeket köszönthet-
tünk, és avathattunk „SZIGETHALOM 
POLGÁRÁVÁ”. 
Sajnálatos módon az időjárás nem volt 
hozzánk kegyes, így a rendezvényt nem 
tudtuk a hagyományosnak szánt eredeti 
helyszínen, a Jókai téren megtartani, ezért 
idén a Városi Szabadidőközpont adott he-
lyet ennek a kis ünnepségnek.  
A faültetésre 22-én a délelőtti órákban ke-
rült sor. Az emlékfát Fáki László polgár-
mester úrral együtt ültettük el, köszöntve 
ezzel is „új polgárainkat”. 
Az avató ünnepséget megelőző napokban 
rendeztük kicsit a dolgainkat. Kiültettük 
azokat a fákat, melyekkel még adósak vol-
tunk, illetve volt olyan fa, ami sajnos ki-
pusztult, helyére újat telepítettünk.  

A megrongálódott táblákat eltávolítottuk és 
helyettük a fák tövébe újakat helyeztünk ki.  
Amennyiben valaki esetleg valamilyen ok-
nál fogva lemaradt az ünnepségről termé-
szetesen a jövő évben újra módjában áll je-
lentkezni, illetve, ha valaki szeretné, ha a 
kicsi gyermekével együtt a nagyobb gyer-
meke is részt vehetne ezen az ünnepségen, 
arra is lesz lehetőség. 
Ahhoz, hogy a rendezvény sikeres legyen, 
nagyon sok ember munkájára volt szükség, 
így szeretném megköszönni : 

•  Szigethalom Város Önkormányzatának 
•  Összefogás Szigethalomért Egyesület kép-

viselőinek 
•  Városi Szabadidőközpont munkatársai-

nak 
•  Négyszínvirág Óvoda Kék tagóvodájának 
•  Domonkos Istvánnak 
•  Kok Gábornak  
a segítséget, és támogatását, valamint nem 
utolsó sorban külön köszönöm a  
•  Szigethalmi Családi Vadaspark nagylelkű 

felajánlását. 

Polgárrá avatás  2022
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Május első hétvégéjén egy 5 fős vá-
rosi delegáció indult ismét Ja-
worznóba. Legutóbb 2019-ben 

járt magyar csoport lengyel barátainknál, 
ugyanis a COVID-19 világjárvány sajnos 
nem tette lehetővé csereprogramok meg-
rendezését. A hivatalos magyar delegációt 

örömmel fogadták a Jaworzno önkormány-
zatának képviselői. Volt miről beszélgetni, 
hisz az elmúlt 3 év eseményei mindkét vá-
ros életét jelentősen befolyásolták. A ven-
déglátók elsőkörben újonnan elkészült fej-
lesztéseiket mutatták be. Nagy hangsúlyt 
fektetnek a zöld energiával kapcsolatos be-
ruházásaikra. Terveik szerint 2040-re zöld 
energiával kiváltják a városban működő 
szénbányát, illetve az erőművet is. Paweł 
Silbert Jaworzno polgármestere elmesélte 
azt is, hogy 5 éven belül Jaworznoban léte-
sül Lengyelország első villanyautó-gyára, és 
itt készül el az első lengyel villanyautó is. 
Bemutatták Jaworzno oktatással kapcsola-

tos jövőbeli terveit, amely a kompetenciák 
eredményesebb feltérképezésével és a digi-
tális technikák bevezetésével teszi verseny-
képesebbé a jövő generációját. 
A delegáció megtekinthette a Jaworznoi 
vízművet is, amely ellátja tiszta ivóvízzel a 
közel 100.000 fős lakosságot. 
A fejlesztések megtekintése után egyezte-
tésre kerültek az idei, illetve a jövőbeli közös 
programlehetőségek. Az egyeztetések alap-
ján idén ismét lesz lehetőség az immár ha-
gyományosnak mondható nyári gyerek cse-
retáborra, melynek tervezett időpontja 2022 
júliusa. 2023-ban pedig a korábbi, évenkén-
ti 4-5 programot kölcsönösen megszervezi 
Jaworzno és Szigethalom. A 2023 évi prog-
ramok részletes egyeztetése idén december-
ben lesz. 2023-ban a két város kapcsolata 
felnőttkorba lép, ugyanis a közös progra-
mok már 18 éve tartanak.  
A hétvége során a delegáció meglátogatta az 
Energylandia vidámparkot, mely 2014-ben 
nyitotta meg kapuit először 3 hullámvasút-
tal. Azóta folyamatosan bővül és jelenleg 52 
attrakcióval, köztük 17 hullámvasúttal várja 
a látogatókat. Az Energylandia mindenki 
számára tartogat valami izgalmasat. Életkor-
tól és hangulattól függetlenül rengeteg olyan 
látnivaló van a parkban, amely minden kor-
osztálynak megfelel, különösen az Ener-
gylandia legnagyobb rajongóinak és leggya-
koribb vendégeinek – a gyerekeknek. 
Öröm, hogy a testvérvárosi kapcsolat a jár-
vány ellenére sem szakadt meg.  
És mint a jó barátok között, ugyanott foly-
tatódtak a beszélgetések, ahol 2019-ben ab-
bamaradtak. 

Domonkos István

6 2022. 6. szám
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Jaworznóban jártunk
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Az átmenet a családi környezetből 
az óvodába nagy és jelentős válto-
zás, nemcsak a gyermek életében, 

hanem szülő számára is. Nemcsak a gyer-
meknek kell igazodnia a megváltozott kö-
rülményekhez, hanem a szülő is új szerep-
ben találja magát – óvodás szülővé válik.  
A „legféltettebb kincsét”, a gyermekét bízza 
az óvodára.  
Ebben az életkorban azt gondolhatnánk, 
milyen önálló, bátor, magabiztos már a 
gyermekünk, hiszen akaratát képes érvé-
nyesíteni a családban, a játszótéren. Egy új, 
számára idegen helyen azonban rátör a ki-
szolgáltatottság és a tehetetlenség érzése, 
bizonytalanná válik, nem tudja, kihez for-
dulhat baj esetén. Természetes, hogy ilyen-
kor édesanyja megnyugtató közelségére 
vágyik. 
Három év együtt töltött idő után az egész 
napos különlét a szülőnek sem könnyű. 
Teljesen érthető a szorongása, félelme az 
ismeretlentől. Ugyanakkor izgalmas pró-
batétel is ez az időszak egy család életében, 
hiszen először kapnak visszajelzést gyer-
mekük viselkedésén keresztül, hogy ho-
gyan vizsgáznak szülőségből. A jó hír, 
hogy sokat tehetnek azért, hogy megköny-
nyítsék maguk és gyermekük számára ezt 
az életfeladatot. Legfontosabb és talán a 
legnehezebb, hogy bízni kell az óvodape-
dagógusban, emberségében, szakértelmé-
ben. Őszintén. Úgy is, ha még nem is is-
merjük.  
El kell engednünk a gyermekünk kezét ak-
kor is, ha igazából nem is szeretnénk még 
elszakadni tőle. Rá kell őt bíznunk egy ide-
genre. A gyermekünk ösztönösen érzékeli 
érzéseinket, könnyedén olvas a kommuni-
kációnk mögött rejlő gondolatainkban és 
annak megfelelően fog reagálni.  

Ha mi magunk szorongunk és félünk az 
óvodától, a gyermekünk is hasonlóan fog 
érezni.  
A gyermek viselkedésével teljesíti a titkolt 
vágyunkat, hogy márpedig Ő nem marad 
az óvodában! 
A szülő azzal tehet a legtöbbet gyermeké-
ért, ha teljes bizonyossággal hisz abban, 
hogy gyermeke a lehető legjobb helyen 
van. A gyermek megszereti az óvodapeda-
gógust, ami azért lehetséges, mert szükség-
leteit ez a személy tudja kielégíteni életének 
ebben az időszakában.  
Az óvodás gyermek szeretetre, önfeledt já-
tékra, társakra, a fantázia és a képzelet szár-
nyalására, mesére vágyik, és szerencsés 
esetben ezt meg is kapja az óvodában. 
A gyermekek hároméves koruk táján érik 
el az óvodaérettséget. Ez annyit jelent, hogy 
gyermekünk meg tudja értetni magát má-
sokkal, és ő is megérti, amit neki monda-
nak. Meg tudja fogalmazni a szükségleteit: 
mit szeretne, mije fáj, WC-re szeretne 
menni, éhes, vagy szomjas. 
Ki tudja magát fejezni az óvodapedagógus-
sal és társaival szemben. Ismer alapvető il-
lemszabályokat, mint például a köszönés, 
vagy az étkezéssel járó szokások. 
Az ovikezdést megelőző időszak egyik leg-
nagyobb próbatétele a szobatisztaságra va-
ló szoktatás. Tudni kell, hogy a vizelet visz-
szatartására akkor válik a gyermek képessé, 
ha szervileg megérett rá. Az egyéni fejlődés 
ütemét nem lehet siettetni. A sikerélmé-
nyeket hangsúlyozó, türelmes, támogató 
szülői magatartással a gyermekek rövid 
időn belül szobatisztává válhatnak. 
Az óvodában elvárható már egy bizonyos 
fokú önállóság, illetve önállóságra való tö-
rekvés a gyermek részéről. Fokozatosan ön-
állósodnak a hónapok folyamán. A szülők 

szinte észre sem veszik, de gyermekük na-
gyon hamar egyedül tud öltözködni. Az 
önállóság mértékének engedése vagy gát-
lása nem egyszerű szülői feladat. Egy kis-
gyermek képességei még ugyan fejletlenek, 
de vágyai, hogy valamit önállóan csináljon, 
erőteljesek. 
Olykor olyan hosszasan próbálkozik, hogy a 
felnőttek inkább megcsinálják helyette, nem 
gondolva arra, hogy ezzel elítélik hiányossá-
gát. Ennek szomorú következménye lehet, 
ha a gyermek később alkalmatlannak érzi 
magát nehezebb feladatok elvégzésére. 
A háromévesek egyre jobban érdeklődnek 
gyermektársaik iránt. Ösztönösen észreveszik 
egymást, keresik a kortárskapcsolatokat. 
Eddig a család alkalmazkodott a gyermek-
hez, most a gyermeknek kell alkalmazkod-
nia egy közösséghez. Szabályokat fogad el, 
és fokozatosan a közösség részévé válik. 
Valami olyat tesz hozzá, amit csak Ő tud, 
amire csak Ő képes. 
Az óvodapedagógusokkal, dadus nénikkel 
való jó kapcsolat kialakítását most kell el-
kezdeni, amely több szempontból is meg-
határozó lesz egy életen keresztül.  
A partneri kapcsolat megalapozása azzal 
kezdődik, hogy nyitottan fordulunk az 
óvodapedagógusok felé. Nagyon fontos, 
hogy fogalmazzuk meg igényeinket, mer-
jünk kérdezni, segítséget kérni! Ha elkez-
dünk beszélgetni, akkor már együtt lehet a 
megoldásokat keresni. Tudnunk kell, hogy 
mintát adunk gyermekeinknek minden 
megnyilvánulásunkkal. 
Ezzel a példamutatással segíthetjük a gyer-
mek és az óvó néni közötti harmonikus 
kapcsolat kialakulását.  
Boldog óvodás éveket kívánok! 

Lövey Zsuzsanna  
óvodapedagógus 

„Segítség! Óvodás lesz a gyermekem!”

Csodák pedig vannak 
„A csoda észrevétlenül lép az életedbe.  
Hétköznapi, közönséges, szürke pillanatnak 
álcázza magát. És csak sok év múlva döb-
bensz rá, hogy igen, ez csoda volt! Észre 
sem vetted!” (Müller Péter) 
 
Igen, mi is csodát éltünk meg a Szigetha-
lom Négyszínvirág Óvodában, amikor 
megkaptuk a hírt Balogh Anikótól, hogy az 
általa benyújtott pályázat sikeres elbírálás-
ban részesült a Henkel Magyarország 
„MIT – Make an Impact on Tomorrow” 
vállalati önkéntes programján. 

Anikó segítségével a Szigethalmi Óvodá-
sokért Alapítvány 3000 Euro támogatást 
nyert a Zöld tagóvoda udvari mozgásfej-
lesztő játékainak bővítésére. 
A csodát mi a 120 gyermekkel már éljük, 
élvezzük, mert a játékok megérkeztek, le-
telepítésükre is sor került Császár Attila 
vállalkozó önzetlen segítségével.  
Köszönetet mondunk Balogh Anikó támo-
gatói munkájáért, valamint a Zöld ovis 
szülők példamutató segítségnyújtásáért, 
mely révén elkezdődhetett régebbi játéka-
ink felújítása is. A szülők és tagóvodánk 

dolgozóinak összefogásával sor került a já-
tékok csiszolására, (ezt külön köszönjük 
Obermayer Jánosnak) lefestésére, mezítlá-
bas ösvény kialakítására, a csoportok kis-
kertjeinek szépítésére. Óvodásaink – a 
Föld napi projekt lezárásaként – boldogan 
vették birtokba azt a megújuló játszókör-
nyezetet, ami az örömteli, változatos játék-
tevékenységek lehetőségét biztosítja szá-
mukra. 

Zoltay Árpádné 
tagóvodavezető, a Szigethalmi Óvodásokért  

Alapítvány kurátora 
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2022. június 7-18. között Váradi Gyuláné 
(Erzsike) kamarakiállítása tekinthető 

meg a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban, 
nyitvatartási időben. 

Bemutatkozás: 
1956. július 18-án 
születtem a Győr-
M o s o n - S o p r o n 
megyei kis telepü-
lésen, Téten. 
Gyer mek korom 
óta szerettem raj-
zolni, festeni. Ké-
sőbb felnőttként 

mandalát, csendéletet, tájképet készítet-

tem, többféle festési technikával kísérletez-
tem. Körülbelül úgy két éve kipróbáltam a 
fluid-art festési, textura paszta és geode 
technikát is, amit azóta is szívesen alkal-
mazok.  
Ezek az egyre népszerűbb alkotási módok 
igazán szabaddá és kreatívvá tettek. 
Volt szerencsém már kiállítani a szigethal-
mi városi könyvtárban, Győrben az 
Aranylók csoportjával. 
Örülök, hogy újra lehetőséget kaptam ki-
állításra a szigethalmi könyvtárban. Remé-
lem, hogy ezzel az újféle megközelítéssel 
készített képeim sokak tetszését elnyerik. 

Váradi Gyuláné 

Amatőr festők bemutatkozása

Május 20-án este kicsivel több, 
mint félszázan gyűltünk össze 
meghallgatni Takács Róbert 

volt szigethalmi történelemtanár, had-
színtér kutató előadását. A szigethalmi 
diákok kedves Robi bácsija régóta nép-
szerűsíti a történelem egyes epizódjait a 
településen gyerekek és felnőttek részére 
egyaránt. 
Az aktuális előadás témáját a jelenkori 
történések indukálták, hiszen sokat és 
sokfélét, sokszor ellentmondásos híreket 
olvashatunk a médiában a most zajló uk-

rán-orosz háborúról. Szerettük volna kö-
rüljárni, hogy mi vezethetett idáig, mik a 
történelmi előzmények. 
A történész bemutató vetítéssel kísérte elő-
adását, avatott összefoglalója segített meg-
érteni, hogy a birodalmi gondolkodásmód 
és törekvések időről időre előtérbe kerülő 
vonulatok a két nép történetében.  
Az aktuális eseményeket szándékoltan nem 
boncolgatta előadónk. A számok, adatok 
tükrében mégis kaptunk támpontokat, to-
vább gondolni valót, melyekből a következ-
tetéseket ki-ki levonhatta magának. 

Külön öröm, hogy tanár úr régi diákjai is 
szép számmal ültek a közönség soraiban, 
ahogy a hajdani kollégák is a Széchenyi 
István Általános Iskolából. 
Köszönjük, hogy a programot megtisztel-
te érdeklődésével és jelenlétével Fáki 
László polgármester úr is! 
Bízom benne, hogy lesznek még hasonló 
előadásai Takács Róbertnek nálunk, és 
érdeklődő közönsége figyelemmel kíséri 
majd. 

Luttenberger Katalin  
könyvtárigazgató 

A Medve nem játék – Takács Róbert előadása

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 
 
Katalógusunk távolról is elérhető honla-
punkon keresztül: www.hgvk.hu → kereső  
menüpont. 
Könyvtári óra látogatásra fogadunk gye-
rekcsoportokat. Időpont egyeztetéshez ke-

ressék Fucskó Istvánné gyermekkönyvtá-
rost, kérésüket írják meg e-mail címünkre. 
Szeretettel várjuk az iskolásokat és óvodá-
sokat! 
 
Kiállítás: 
Váradi Gyuláné amatőr festő munkáit te-
kinthetik meg olvasótereinkben június 7–
18. között, nyitvatartási időnkben. 
 
Előzetes hír nyári nyitvatartásunkhoz: 
Július és augusztus hónapokban szünetelni 
fog a nyitva tartás.  
Előreláthatólag augusztus 8–29. között szü-
netelni fog szolgáltatásunk. Az ezzel kap-
csolatos híradásokat figyeljék a következő 
lapszámban! 
 
Takács Róbert történelemtanár, kutató 
könyve, mely Szigethalom tizenkét évtize-
de címmel jelent meg, továbbra is megvá-
sárolható a könyvtárban 1700,-Ft-os egy-
ségáron. 
2022. május 17-én a Képviselő Testület 
döntött az új könyvtárigazgató személyéről. 

Horváth Zsolt kollégánk pályázatát fogad-
ták el, így július 1-jétől őt köszönthetik 
könyvtárigazgatóként a szigethalmi lako-
sok, olvasóink.  
Gratulálok az új könyvtárigazgatónak a 
Szigethalmi Híradó hasábjain keresztül is 
sikeres pályázatához és eredményes mun-
kát kívánok neki, melyet beosztott könyv-
tárosként szeretnék segíteni a továbbiak-
ban. 

Luttenberger Katalin  
könyvtárigazgató 

Könyvtári hírek

Segítség a bajban 
Kedves szülők, kedves diákok! Május 3-án 
átadtuk a Magyar Vöröskeresztnek a Szent 
István Iskola szülői közössége által gyűjtött 
adományokat az ukrán menekülteknek. 
Nagyon nagy köszönet, hogy iskolánk szülői 

közössége meg-
mutatta, hogy a 
bajban hamar 
tud segíteni, 
példás összefo-
gás volt. 

Németh Leila 
intézményvezető 

Szigethalmi Szent István Általános Iskola 

Szigethalom
tizenkét évtizede

írta Takács Róbert
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2007. május 12-én nyitotta meg kapuit 
a Helytörténeti Gyűjtemény, így most 
tizenötödik alkalommal csatlakoz-

hattunk a múzeumok majálisa rendezvény-
sorozathoz. 
Az eltelt évek alatt sokat változott, alakult 
a ház, gyarapodott a kiállított tárgyak gyűj-
teménye is. Május 14-én családi napra vár-
tuk a látogatókat. Hagyományainkhoz hí-
ven minden évben több alkalommal mu-
tatkozik be egy amatőr alkotó. Az idén 
Zsikóné Kendra Klára kézzel készült éksze-
rei, viseletei tekinthetők meg a megújult ki-
állítótérben.  

A majális program keretében májusfát állí-
tottunk, eljöttek hozzánk a Sziget Néptánc 
Egyesület táncosai, valamint a Kis csikó óvó-
dás csoport is Mihalik Dóri vezetésével. 
A jó hangulatú, vidám kis műsorban volt 
sok zene, néptánc, a fürge lábú kis gyer-
mekek megtáncoltatták a vendégeket is. 
Mint minden alkalommal, most is készül-
tünk kézműves foglalkozásokkal, kicsik és 
nagyobbak örömére. Lehetett agyagozni, 
újrahasznosított alapanyagokból sok szép 
kis virág készült. A Szigethalmi TE ÖTYE 
csapata finom paprikás krumplival kínálta 
a vendégeket. 

„Térkép e-táj” címmel vetítéssel egybekö-
tött bemutatón is részt vehettek a látogatók, 
ahol Szigethalom területe volt látható régi 
térképek alapján. Balogh Lászlót illeti kö-
szönet ezért a fantasztikus anyagért. 
Szintén köszönjük miden kedves támoga-
tóinknak, a kiállító művészeknek, hogy 
évről, évre minden alkalommal velünk 
vannak, segítenek a programok létrejöt-
tében. 
 

-ki- 
 

A fotókat Sziklavári Sándor készítette. 

Múzeumok majálisa a Helytörténeti Gyűjteményben
Szigethalmi Híradó

2022. 6. szám

2022. február 14-én nagyszabású mo-
bilkészülékcsere-támogatási progra-
mot indított a Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság (NMHH), melynek ke-
retében a magyarországi lakóhellyel ren-
delkező természetes személyek bruttó 
20.000 forintos támogatást vehetnek igény-
be, ha a jelenleg használt legfeljebb 3G-ké-
pes készüléküket 4, vagy 5G-képes eszköz-
re cserélik. A támogatási program célja, 
hogy azok a rászorulók, akik a jövőben 
mobilinternetet szeretnének használni, ne 
kerüljenek hátrányos helyzetbe. 
A 3G szolgáltatás kivezetése már megkez-
dődött Magyarországon, ennek pontos üte-
mezéséről a mobilszolgáltatók döntenek, 
de nyilatkozataik alapján a következő hó-
napokban erre számos településen sor ke-
rülhet. Mindez összhangban történik a 
nemzetközi trendekkel: a közel két évtize-
des, eredetileg hangátvitelre létesített 3. ge-
nerációs mobilhálózatok Európa több or-

szágában is fokozatosan átadják helyüket a 
nagy sávszélességű, adatátvitelre alkalmas 
4G és 5G technológiáknak. 
A 3G szolgáltatás kivezetése azokat a fel-
használókat érinti, akik 3G-képes eszközü-
ket mobilinternetezésre is használják. 
Azok, akik kizárólag hanghívásra és foga-
dásra, SMS küldésre és fogadásra használ-
ják a mobiltelefonjukat, nem érintettek a 
lekapcsolásban, ezek a funkciók a 3G- há-
lózatok kivezetése után is működni fognak 
a 2G-hálózatokon. Érdemes ugyanakkor 
elgondolkodni a 3G-képes készülékek cse-
réjén, hiszen egy korszerűbb, 4G-képes 
eszköz vásárlásához az NMHH 20 ezer fo-
rintos támogatást biztosít országszerte 700 
üzletben. A regisztrált üzletek térképes lis-
tája, a leggyakoribb a 3G-képes mobiltele-
fonok listája, illetve a készülékcsere-támo-
gató programmal kapcsolatos valamennyi 
információ is elérhető a www.netrefel.hu 
weboldalon. 

Annak érdekében, hogy ez a technológiai 
változás minél kevésbé érje felkészületlenül 
a felhasználókat és minden magyar állam-
polgár élhessen a digitális világ és a mobil -
internet adta lehetőségekkel szeretném arra 
kérni önt, hogy a közszolgálati információ -
kat összefoglaló csatolmányokat legyen 
kedves megosztani az önkormányzat 
nyomtatott és elektronikus platformjain 
(hirdetőtábla, helyi TV), hogy minél több 
helyi lakos értesüljön a kedvezményes ké-
szülékcsere lehetőségéről. Célunk, hogy 
minden mobilhasználót felvértezzünk a 
megfelelő tudással ahhoz, hogy a digitális 
világban is tudatos döntéseket hozhassa-
nak. Ebben számítunk az ön aktív támoga-
tására is. 
Hirdetéseink az alábbi linkről tölthetők le: 
https://nmhh.hu/upload/hirdetesek keszu-
lekcsere.zip 

Nemzeti Média-  
és Hírközlési Hatóság

Nagyszabású mobilkészülékcsere-támogatás
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KKét év kihaét év kiha--
gyás után 2022-gyás után 2022-
ben újra együtt élben újra együtt él--

vezhettük a Duna-parti majálisvezhettük a Duna-parti majális  
programjait.programjait.  
Az idén „célkeresztbe” kerültek SzigetAz idén „célkeresztbe” kerültek Sziget--
halom értékei. Több mint negyven családhalom értékei. Több mint negyven család  
vett részt játékunkon. A vetélkedőnek köszönvett részt játékunkon. A vetélkedőnek köszön--
hetően, most már szinte mindenki tudja,hetően, most már szinte mindenki tudja, hol van hol van  
a Bárka szobor és azt is, hogy városunkban élt Nedeczky néni, a Hélia-D 
kozmetikumok kifejlesztője.  
Nagy sikere volt az úszóhídnak, melyen keresztül lerövidítettük az utat 
a Fehér Gém Üdülőbe. 
Köszönjük a segítséget minden segítőnknek, résztvevő civil szervezete-
inknek és mindenkinek, aki munkájával hozzájárult sikeres rendezvé-
nyünkhöz. 
A fényképeket a Szigethalmi Fotóklub tagjai készítették.

Duna-parti majális

Bognár Györgyi 
Városi Szabadidőközpont

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 

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 

 
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
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Polgármesteri Hivatal 06-24-403-656, 06-24-403-657,  
06-24-403-658, 06-24-403-659, 06-24-403-660. 
Ügyfélfogadási rend: hétfő 8-12.00 és 13.00-18.00; szerda 8-12 és 
13.00-16.00, péntek: 8-11,30 

Egészségház telefonszámok 

Háziorvosok: 06-24/403-654 

Dr. Horváth Nikoletta                      mellék: 102 
Dr. Csipán Zoltán                              mellék: 103 
Dr. Molnár Julianna                          mellék: 103 
Dr. Kővári Éva                                    mellék: 104 
Dr. Waldhausel Ágnes                      mellék: 104 

Fogászat                                               mellék: 105 
Dr. Ammo Ahmad                            mellék: 106 
Dr. Kővári Gábor                                mellék: 108 
Dr. Lakner Dezső                               mellék: 108 
Védőnők                                               mellék: 111 

Védőnők: 06-24/222-375 

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

Háziorvosok mobiltelefonszámok: 
Dr. Csipán Zoltán                              06-70/450-4059 
Dr. Molnár Julianna                          06-70/451-5095 
Dr. Kővári Éva                                    06-70/382-9223 
Dr. Waldhausel Ágnes                      06-70/433-7115 
Dr. Ammo Ahmad                            06-70/882-8599 
Dr. Horváth Nikoletta                      06-30/799-3683 
Dr. Kővári Gábor gyermekorvos   06-30/9411-654, 70-375-9845 
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 Szakorvosi Rendelőintézet: 06-24/524-120;  
06-24/524-165; 06-24/524-166 
Posta: 06-24-538-470 
Nyitvatartás: hétfő 8-19, kedd, szerda, csütörtök 8-18, péntek 8-17. 

Gyepmester: Herczig József 06-20-964-3025 

MVM ügyfeleit Szigetszentmiklós-Gyártelepen, a volt Lordok há-
zában fogadja az alábbi napokon: hétfő 14-18, csütörtök 18-12, 
(kedd, szerda, péntek zárva.) Telefon: 06-40-38-38-38

Közvilágítási hibák bejelentése: közvilagitas@szigethalom.hu 

TIGÁZ Zrt. ügyfeleit a Szigetszentmiklósi 1. sz Postán (nagy posta) 
fogadja az alábbi napokon és időben: kedd 8-12, csütörtök 14-18. 
Levelezési cím: Szigetszentmiklós Gyári út 9. 
Telefonszám: 06-24-525-900 
Hátralék ügyintézés: 06-24-525-907, Fax: 06-24-367-705. 

Fővárosi Vízművek: (Budapest, XIII. Váci út 23.) Dunaparti lakók 
részére csak vízszolgáltatással kapcsolatos ügyintézés: 
Telefon: 06-1-247-777 (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) 

Tűzoltóság 06-24-525-300 

Hulladékszállítás: ARIES Nonprofit Kft.: 2310 Szigetszentmiklós, 
Határ utca 12-14. 
Telefon: 06-24-367-161. 
Ügyfélfogadás a Szigethalmi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgála-
tán minden hétfőn 15-17 óra között. 

Szigethalmi Polgárőr Egyesület 
Székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos utca 10. 
Segélyhívó: Lőrincz József 06-30-984-4403 
Facebook: Szigethalmi Polgárőrség 
E-mail: szigethalmipolgarorok@gmail.com 

Kéményseprő ügyintézés telefon: 1818 
Telephely: Érd, Telefon: 06-40-918-025, 06-23-524-570 

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

Intézmények: 
Szivárvány Bölcsőde, 2315 Szigethalom, Rákóczi utca 149. 
Telefon: 06-24-402-071 
Honlap: www.nobilishuman.hu 

Négyszínvirág Óvoda, 2315 Szigethalom, Rákóczi utca 145. 
Telefon: 06-24-407-609 
Honlap: : https://negyszinvirag-ovda-szigethalom.webnode.hu/

Szigethalmi Szent István Általános Iskola, 2315 Szigethalom, 
Szabadkai utca 64. 
Telefonszám: 06-24-407-608 
Honlap: http://szentistvan.shp.hu/ 

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola, 2315 Szigethalom, 
Thököly utca 37. 
Telefon: 24-400-621 
Honlap: www.szechenyi-iskola.hu 

Hegedüs Géza Városi Könyvtár, 2315 Szigethalom, József Attila 
utca 59. 
Telefon: 06-24-514-810 
Nyitvatartás: kedd, csütörtök: 10-18; szerda, péntek: 8-16;  
Szo: 9-13; V: zárva 
Honlap: www.hgvk.hu/ 

Városi Szabadidőközpont 2315 Szigethalom, Sport utca 4. 
Telefon: 06-24-889-229, 06-70-379-6356 
Honlap: vszk.eu 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, 2315 Szigethalom,  
József Attila utca 49. 
Telefon: 70-430-3621 
Honlap: http://www.nobilishuman.hu 

Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény, 2315 Szigethalom, 
Rákóczi utca 147. 
Telefonszám: 06-24-404-573 
Honlap: www.szeni22.hu 

Nebuló Közétkeztetési Intézmény,  
Ügyintézés helye: 2315 Szigethalom, Móra Ferenc utca 1. I. emelet 2. 
Email: nebulo@szigethalom.hu 

Víz- és csatornaszolgáltatással kapcsolatos ügyintézés  
Szigethalmon: DPMV Zrt. 
Személyes ügyfélszolgálati iroda: 2315 Taksony, Rákóczi utca 2/B. 
Telefonszám: 06-29-340-010 Hibabejelentés: 06-70-682-7546 
Ügyfélfogadási idő: hétfő 12-16, szerda 8-18 
Az irodában a készpénzforgalom megszűnt, számlabefizetés kizá-
rólag bankkártyával lehetséges! 
Honlap: www.dpmv.hu 

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

Közérdekű telefonszámok

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: június 22. Megjelenés: július eleje.  

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

„Mozdulj Halom!”  
Rendezvényen jártak az Amazonok

Április 23-án az Amazon Foci SE szigethal-
mi játékosai is részt vettek a Városi Szabad-
időközpont által megrendezésre került 
„Mozdulj Halom!” sportnapon. 
A rossz idő és a csepergő eső ellenére a sza-

badtéri műfüves pályán bemutató edzést 
tartottak. A bátrabb érdeklődők részt is ve-
hettek rajta. 
Azok, akik kilátogattak, láthatták, hogyan 
épül fel egy edzés a csapatnál.  
A bemelegítés után labdás gyakorlatokkal 
folytatták, majd mérkőzésjátékot mutattak 
be a lányok. 
A délelőtt nagyon jó hangulatban telt, a lá-
nyok szerint minden edzésük ilyen.  
Az edzés a levezetés után – amely 9760 lé-
pés volt az egyik játékos órája szerint – még 
egy közös laza sétával zárult a szabadidő-
központ épületéig, mint mondták, csakis 
azért, hogy meglegyen a tízezer!  A finom 

illatoknak, amely az épület felől érkezett 
abszolút semmi köze nem volt hozzá. ☺  
A csapat mindenkit arra bíztat, hogy csat-
lakozzanak minél többen hozzájuk, mert 
remek a közösség, az edzés pedig szórakoz-
tató és egészséges is! Kedden és csütörtö-
kön várnak minden 14 év feletti lányt, nőt, 
anyukát és akár nagymamát is, aki kipró-
bálná magát ebben a sportban. 
A szabadidőközpontban az erre kijelölt 
helyen szórólapokat és plakátokat helyez-
tek el a csapattagok, amelyen minden 
egyéb információ és elérhetőség megta-
lálható. 

-bg- 
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Hooligans nyitókoncert a PLACC-on

Óriási teltházas Hooligans koncerttel 
nyitotta a szezont a szigethalmi 
PLACC. Az együttes és előzenekara 

a Decadancer, fergeteges hangulatot terem-
tett ezen az estén. A közönség egy kirobbanó 
és emlékezetes előadáson vehetett részt.  
Várunk mindenkit a további koncertjeinken.

A pünkösd akárcsak a   húsvét min-
dig más napra esik. Napja húsvét 
utáni 7. vasárnapon és hétfőn jön 

el, az idén június ötödikén, hatodikán. 
Egyik legjelentősebb keresztény ünnep, 
amelyen a keresztény hívők a Szentlélek ki-
áradásának örvendenek. A Szentlélek az 
Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének vég-
pontja, áradása; ez a kiáradás. 
A pünkösd a sínai szövetség ünnepe volt a 
zsidóknál Krisztus korában. Akkor a jelei a 
szélzúgás és tűz volt, Isten jelenlétének, a 
kegyelem kiáradásának jelei. Az Újszövet-
ség előjeleit a próféták mondták ki az 
Ószövetségben, Krisztus születése előtt. 
Keresztelő János is jövendölt a Szentlélek-
ről: „Jézus majd Szentlélekkel és tűzzel fog 
benneteket megkeresztelni”. Jézus Keresz-
telő Jánosnál keresztelkedett meg, és rög-
tön utána galamb formájában a Szentlélek 
leszállt Jézusra. Ezért a katolikus ikonográ-
fiában a Szentlélek jele a galamb.  
A magyar kultúrában több szokás kötődik 
a pünkösdhöz. Több elemük a keresztény-
ség előtti időkbe nyúlik vissza. Visszavezet-
hető a római floráliákra, amelyek olyan ta-
vaszt köszöntő ünnepi alkalmak voltak, 
amikor Flora istennőt, a növényvilág és a 
virágok (tágabb értelemben a termékeny-
ség) istennőjét köszöntötték. Az istennő gö-
rög nevén Khlórisz, azaz Zöldellő, Viruló.  

Tavaszköszöntés 
Már kora hajnalban az ablakokba, vagy a 
ház kerítéslécei közé tűznek zöld ágakat, vi-
rágokat (bodzát, pünkösdirózsát, jázmint) 
azért, hogy nehogy belecsapjon a házba a 
villám. Néhol a lányos házakra tettek ki 
zöld ágakat. 
 
Májusfa 
A magyar nyelvterület nagy részén hagyo-
mányosan a május elsejére virradó éjszaka 
állítottak májusfát. Másik jeles alkalma 
pünkösd volt. A május elsején állított fákat 
sokfelé pünkösdkor bontották le. A május-
fa, a zöld ág a természet megújhodásának 
a szimbóluma, és legtöbb esetben az ud-
varlási szándék bizonyítéka, szerelmi aján-
dék is. 
 
Pünkösdi király 
A középkor óta ismert szokás, ekkor ügyes-
ségi versenyen (tuskócipelés, karikába do-
bás) kiválasztották a megfelelő legényt, aki 
később a többieket vezethette, továbbá a 
pünkösdi király minden lakodalomba, mu-
latságra, ünnepségre hivatalos volt, a kocs-
mákban ingyen ihatott, a fogyasztását a kö-
zösség fizette ki később. Ez a tisztség egy 
hétig, de akár egy évig is tartott. Gyakran 
ez alkalomból avatták fel a legényeket, akik 
ezentúl udvarolhattak, kocsmázhattak. 

Pünkösdi királynéjárás 
Eredetileg négy (később több) nagyobb le-
ány körbevitt a faluban egy ötödiket. Ő a 
legkisebb, a legszebb. Énekelnek, és jókí-
vánságokat ismételgetnek. Megálltak az 
udvarokon, majd a pünkösdi királyné feje 
fölé kendőt feszítettek ki, vagy letakarták őt 
fátyollal. Énekeltek, közben körbejárták a 
királynét, a végén pedig felemelték, s ter-
mékenységvarázsló mondókákat mondtak. 
Az énekek és a mondókák végén ajándékot 
kaptak. A Dunántúlon jellemző termé-
kenységvarázslással összekötött szokás ké-
sőbb adománygyűjtéssel párosult. 
 
Pünkösdölés 
Ekkor pünkösdi király és királyné párost a 
kíséretével jelenítettek meg, de volt, ahol 
lakodalmi menetet menyasszonnyal és vő-
legénnyel. A szokás hasonló a pünkösdi ki-
rálynéjáráshoz, de ez elsősorban adomány-
gyűjtésre szolgált. A gyerekek, vagy fiatalok 
csapata énekelve, táncolva végigjárta a fa-
lut, s adományt gyűjtött.  (forrás: Wikipédia) 

Vándorló ünnepünk a pünkösd

A teltvirágú pünkösdirózsa a kerti  
bazsarózsa egyik termesztett fajtája
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Volt emberek. 
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák. 
Nem téve semmit, nem akarva semmit, 
hatnak tovább. 

 (Kosztolányi Dezső) 

Megtört szívvel tudatjuk, hogy 
BÁNYAI JUDIT 

életének 75. évében elhunyt. 

Szerettünktől 2022. június 27. napján 9 órakor veszünk végső búcsút a 
Fiumei úti sírkert szóróparcellájában 
(1086 Budapest, Fiumei út 16-18.). 

Emlékét szívünkben őrizzük. 
Gyászoló család 

Értesítés: +36 30 295 5070 
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