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Szigethalmon emberemlékezet óta 
nem maradt el az augusztus 20-i ün-
nepség. Idén sem volt ez másként, 

csak kicsit más keretek közt emlékeztünk 

meg Szent István Királyról, a magyar ál-
lamalapításról és az új kenyérről. Mivel az 
égiek úgy döntöttek, hogy szinte az egész 
nyáron elmaradt csapadékkal ezen a napon 
ajándékoznak meg bennünket, az ünnep-
lők az Egészségház folyosójára behúzódva 
úszták meg szárazon az égi áldást. 
A Himnusz közös eléneklése után Fáki 
László ünnepi beszédében felidézte 2019-i 
beszédének pár sorát: 
„Azt gondolom, hogy az Európai Unió leg-
nagyobb vívmánya, hogy Európa nyugati 
féltekén 74 éve béke honol. Nagyon nagy ér-
ték a béke és a nyugodt fejlődés. Amikor ben-
ne vagyunk, mi emberek nem nagyon érté-
keljük. Aztán amikor megtörténik a baj és 
ismét konfliktusos évek következnek, sóvár-
gunk érte. De szépek is voltak a nyugodt 
napjaink.” 
Majd mondandóját a következőkkel foly-
tatta: 

 (Folytatás a 3. oldalon) 

Fogjunk össze Robiért! 

A Szigethalom Szent István Általá-
nos Iskola Németh Leila igazgató 
és Fáki László polgármester véd-

nöksége alatt jótékonysági rendezvényt 
szervez egy szigethalmi kisfiú, Takács Robi 
megsegítésére. A rendezvény fővédnöke 
Bóna Zoltán országgyűlési képviselő, aki 
azonnal elfogadta felkérésünket. 
Robi 11 éves, súlyos, hosszan elhúzódó be-
tegséggel küzd, és tudjuk, sok esetben 
nemcsak az jelenti a küzdelmet a család 
számára, hogy a betegség ellen harcoljon, 
hanem a rehabilitáció is hatalmas terhet ró 
rájuk anyagilag, lelkileg, ezért szükséges, 
hogy segítőkezet nyújtsunk számukra. 
A szeptember 23-án, délután 3 órakor kez-
dődő családi délután belépője adományjel-
legű.  Lesz csillámtetkó, arcfestés, tombola, 
bábszínház, retróbüfé,  iskolások műsora. 
Karate bemutatót tart Kisszékelyi Zsolt csa-
pata, a rendezvényt meglepetéskoncert 
zárja 5 órakor. 
Szigethalom lakói már többször bizonysá-
got adtak segítőkészségükről, kérem önö-
ket, fogjunk össze, és bízva a közösség ere-
jében, adjunk esélyt Robinak, hogy minél 
hamarabb élhető életet élhessen. 
Információ: Török Ilona 709389796

Négy nyertes pályázat, mintegy 
700 millió forint az utóbbi hó-
napok sikermérlege Szigethal-

mon. Hamarosan kezdődik a bölcsőde-
bővítés, Szigethalom Egyesített Népjóléti 
Intézmény Idősek Otthona épületének 

energetikai korszerűsítése, s már megva-
lósult a Thököly utca-Erdő utcai járda, il-
letve a Rákóczi utcai bölcsőde konyhájá-
nak felújítása. Saját forrásból pedig a 
Zöld-Sárga óvoda parkolója újult meg. 

(Részletek a 2. oldalon) 

A nyugatosság hozta mindig a sikert

Fejlesztések 700 millióért
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Megújult a SZENI 
Energetikai korszerűsítés kezdődik az otthonban

Szigethalom Város Önkormányzata a „TOP_PLUSZ-2.1.1-21 kódszámú, Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra beadott pályázata 244,44 millió fo-
rint feltételesen vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült. A projekt a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében valósul meg. A projekt fő 
célja az időse otthonának helyet adó épület energiahatékonyság-központú fejlesztésével az in-
tézmény hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegí-
tése és ezáltal a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsá-
tásának csökkentése. 

Szigethalom Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a „VEKOP-6.1.1-21 Böl-
csődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című felhívásra. A projekt a Széchenyi 2020 prog-
ram keretében valósul meg. Az önkormányzat a 363,91 millió forint vissza nem térítendő 

európai uniós támogatás segítségével a meglévő bölcsőde épületét két csoportszobával bővíti.

Projekt azonosító: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-
2022-00007 
A „TOP_PLUSZ-2.1.1-21 kódszámú, Önkor-
mányzati épületek energetikai korszerűsítése cí-
mű felhívásra benyújtott projektünk keretében 
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény Idő-
sek Otthona épületének energetikai korszerűsí-
tése valósul meg, melynek keretében megtörté-
nik az épület külső oldali szigetelése, a műanyag 
nyílászárók cseréje/korszerűsítése, fosszilis ener-
giahordozó alapú hőtermelő berendezések kor-
szerűsítése/cseréje, maximum háztartási méretű 
kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kiala-
kítása, projektarányos akadálymentesítés, vala-
mint az épület állandó használóinak képzése a 
beruházást követően az alkalmazott megoldá-
sokról, a helyes üzemeltetés szabályairól, vala-
mint a beruházás környezeti hozadékairól. 
A fejlesztés eredményeként az épület GG – át-
lagos megközelítő energetikai besorolású épü-

letből BB, közel nulla energiaigényű épületté vá-
lik. A megvalósuló fejlesztés hatására az épület-
ben elért üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkenése összesen 81,52 t/év. 
A megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően az 
önkormányzati intézmény hatékonyabb energi-
ahasználata, a fosszilis energiahordozókból 
származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibo-
csátásának csökkentése valósul meg. Hosszú tá-
vú cél a településen élők életminőségének javí-
tása, a település vonzóbbá tétele a környezeti 
fennfenntarthatóság növelését elősegítő fejlesz-
tések által. 
A projekt tervezett befejezése: 2025.08.31. 
 
További információ kérhető:  
Vécsei Attila 
pályázati és projektreferens 
e-mail: vecsei.attila@szigethalom.hu 
telefonszám: +36 70 330 3022

Projekt azonosítószáma: VEKOP-6.1.1-21-2021- 
00006 
Jelen projekt célja a meglévő bölcsődei intézmény 
két csoportszobával és kiszolgáló helyiségekkel 
történő bővítése, 348,09 hasznos alapterületű 
épületrész építésével. A projekt eredményeképpen 
28 új bölcsődei férőhelyet hoz létre a város. 
Önkormányzatunk törekszik a bölcsődei ellátást 
nyújtó intézmény férőhelybővítésére, így a pro-
jekt hozzájárul a családok életminőségének ja-
vításához és a szülők munkavállalási esélyeinek 
növeléséhez. A fejlesztés és a kapacitásnövelés a 
bölcsődei ellátási formához való hozzáférést se-
gíti elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket ne-
velők munkavállalásának támogatásához, a csa-
ládok segítéséhez. 

A projekt hatására bővül a foglalkoztatás, a nők 
munkába állása és szülés utáni munkafelvétele 
könnyebbé válik. A projekt keretében Szigetha-
lom Város Önkormányzata vállalta, hogy intéz-
ményi szinten a projekt keretében hét új mun-
kahelyet hoz létre teljes munkaidőben. Az új 
munkahelyek létrehozásának köszönhetően a 
projekt hozzájárul a munkanélküliség csökken-
téséhez is. 
A beruházás kapcsán a közbeszerzési eljárás 
eredményesen zárult, a kivitelezésre vonatkozó 
vállalkozói szerződést 2022. augusztus 9-én ír-
tuk alá. 
Nyertes ajánlattevő: Euroteam Kft. 
A beruházás tervezett befejezése 2023. 07. hó 

Újabb mérföldkövek  
városunk életében 

Újabb beruházásokkal büszkélkedhe-
tünk, melyek reményeink szerint la-
punk megjelenésekor már elkészültnek 

mondhatók. Thököly utca-Erdő utca járdafel-
újítás: Szigethalom Városa 39 441 975 forint 
vissza nem térítendő támogatásban részesült 
járdák felújítására  
A projekt keretében az alábbi szakaszok kerül-
nek, kerültek felújításra: 

Thököly utca 
járdáját a Sza-
badkai u. - Cso-
konai u., és a Gá-
bor Á. u. - Köny-
ves K. u. közötti 
szakaszon 

 
 
Erdő utca járdá-
ját a Petőfi u. -
Thököly u. kö-
zötti szakaszon 
 

A felújított járdaszakaszok egységes térkőborí-
tással lesznek ellátva. A járdafelújítás mellett, a 
csapadékvíz elvezetésének javítása érdekében az 
úttestek széleinek padkázása, az árkok kitakarí-
tása, valamint új árkok létesítése is meg fog tör-
ténni. 
A munkálatokat a Rönkvár Kft. végzi. A felújítás 
várható befejezési ideje: 2022. szeptember 1. 
 
Bölcsődei konyhafelújítás és bővítés 
Szigethalom Város Önkormányzata sikeres pá-
lyázatot nyújtott be a Rákóczi utcai bölcsőde fő-
zőkonyhájának felújítására, amelyre bruttó 50 
917 726 Ft támogatást nyert. A felújítás során a 
konyhai burkolatok, belső nyílászárók, elektro-
mos és légtechnikai rendszer felújítása mellett 
új konyhai eszközöket is beszerzünk, melyek 
biztosítják, hogy a konyha a továbbiakban na-
gyobb kapacitással tudja ellátni feladatát. 
A felújítás várható befejezési ideje: 2022. au-
gusztus 31.

Elkészült a Zöld-Sárga  
Óvoda új parkolója 

A Szabadkai utcai Zöld-Sárga Óvodába 
járó gyermekek szülei időről időre meg-
kerestek és beszámoltak nekem az óvoda 

előtti parkolóban uralkodó áldatlan állapotokról. 
A parkoló korábbi burkolata feltöredezett, bal-
esetveszélyessé vált, esős időben sártengerré vál-
tozott. Sajnos eddig nem tudott az önkormány-
zat forrást biztosítani a munkálatokra, most sor 
kerülhetett a parkoló felújítására. Így a munkák 
keretében kiépült, megújult a terület csapadék-
víz-elvezető, -kezelő rendszere, és a parkoló tel-
jes területe új térburkolatot kapott. 
Az építési, felújítási munkálatokat a pályázat 
nyertese, a Vitép ’95 Kft. végezte. 

Kiss Viktória  
Önkormányzati képviselő, 3. sz. vk.

Szigethalom Város  
Önkormányzatának bölcsőde  
beruházása 
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(Folytatás az 1. oldalról) 
 
„Amikor ezeket a gondolatokat elmondtam, 
nem hittem volna, hogy néhány év múlva itt 
fogunk tartani. 
Ahogy Szent István király eldöntötte, hogy a 
kereszténység melyik ágához fog országával 
tartozni, úgy ma hasonló szinten folyik há-
ború Európában, annak keleti felén. Egy 
nem rég született önálló állam, Ukrajna Eu-
rópa nyugati feléhez szeretne tartozni. Ezzel 
sérti a keleti érdekeket megjelenítő Oroszor-
szágot, amely hatalom fegyverekkel szeretné 
kikényszeríteni Ukrajna Kelethez való tar-
tozását.” 
A továbbiakban a beszéd kitért arra, hogy 
Ukrajna területe mindig is ütközőpontként 
szolgált, még honfoglaló magyarjaink is 
vívtak ott csatákat. Magyarország is mindig 
Kelet és Nyugat határán próbált helytállni. 
 „Amikor Szent István király felvette a római 
kereszténységet, akkor azt átadta a népének 
is. (… ) Amikor mi csatlakoztunk az Euró-
pai Unióhoz, akkor nemcsak egy gazdasági 

közösséghez csatlakoztunk, hanem egy ér-
tékközösséghez is. (…) 
A magyar nemzet, a nomádok közül egye-
düliként fennmaradt a Kárpát-medencében. 
Saját nyelve és kultúrája van. A történelem 
során is mindig akkor volt sikeres, ha a Nyu-
gathoz tartozott. Fontos érték ez számunkra. 

Tudom, hogy most mindenkinek nehezebb 
lesz a tél és a mindennapok. Az új kenyér 
sem lesz olcsóbb, de higgyék el nekem, ha 
nem a Nyugathoz tartoznánk, még rosszabb 
is lehetne a helyzetünk.” 
Fáki László elgondolkodtató szavai után az 
ünnepi műsor keretein belül Érsek Melánia 
csodálatos énekhangjában és a Sziget Nép-
tánc Egyesület frenetikus műsorában gyö-
nyörködhettünk. 
Az új kenyér megszentelésében nagytiszte-
letű Kalicz Gizella református lelkipásztor, 
főtisztelendő Brezina Károly római katoli-
kus plébános és Deák Csaba görög katoli-
kus parókus együttesen vett részt. 
A Szózat eléneklésével az ünnepség végére 
értünk, a koszorúzás (az időjárás miatt) a 
klasszikus formában nem valósulhatott 
meg, de minden koszorú méltó helyére 
került. Az Édesanyák Klubja a megszen-
telt kenyér egy darabjával bocsátotta útra 
a távozókat, a Zöld Háló Egyesület pedig 
egy szál kardvirággal kedveskedett min-
denkinek. 

N. V. 

A nyugatosság hozta mindig a sikert

•  Fáki László polgármester. Szeptember 19. (hét-
fő) 14-18 óra között, előzetes bejelentkezés alap-
ján. Bejelentkezni a 24-403-656, 101 vagy 134 
mellék, vagy titkarsag@szigethalom.hu lehet. 
Helyszíne: Polgármesteri Hivatal 

•  Körmendy Zsófia  (Összefogás Szigethalomért 
Egyesület) 1. választókerület képviselője.  

    Telefon: +36/20-433-7638 
    E-mail: zsofi.kormendy@gmail.com 
•  Kok-Mermeze Krisztina (Összefogás Szigetha-

lomért Egyesület) 2. választókerület képviselője. 
Telefon: 06/70-334-8916.   

    E-mail: fabula.janosne@szigethalom.hu 
•  Novákné Kiss Viktória (Összefogás Szigetha-

lomért Egyesület) 3. választókerület képviselője. 

Telefon: 06/20-344-7772.  
    E-mail: novakne.kissviktoria@gmail.com 
•  Blum Zoltán (Összefogás Szigethalomért Egye-

sület) 4. választókerület képviselője. Telefon: 
+36/30-688-1384.   

    E-mail: blum.zoltan@szigethalom.hu 
•  Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalomért 

Egyesület) 5. választókerület képviselője. Tele-
fon: +36/20-992-0114.   

    E-mail: sztrapko@gmail.com 
•  Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalomért 

Egyesület) 6. választókerület képviselője.  
    Szeptember 19. (hétfő) 18-19 óra között, az 

Akácos Marika étteremben. Telefon: +36/70-
984-8827 . E-mail: suhai.timea@gmail.com 

•  Török Ilona (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 7. választókerület képviselője.  Szeptem-
ber 19. (hétfő) 18-19 óra között, az Akácos Ma-
rika étteremben.  

    E-mail: torok.ica001@gmail.com 
•  Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért Egye-

sület) 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

Augusztusi fogadóórák
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Karbantartót keres a város 
Jogviszony időtartama: határozatlan 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
-  Az önkormányzat intézményei napi, heti és havi szintű javítási, kar-

bantartási, üzemeltetési munkáinak elvégzése. 
-  Részvétel a városüzemeltetési feladatokban  
-  Szállítási (gépkocsivezető) feladatok. 
Pályázati feltételek: 
-  Szakmunkás bizonyítvány épületfenntartással kapcsolatos szakképesítés  
-  „B” kategóriás jogosítvány 
-  cselekvőképesség  -  magyar állampolgár -  büntetlen előélet  
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
-  hasonló területen szerzett tapasztalat  
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
-  fényképes önéletrajz; 
-  iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok fénymásolata 
-  90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata (mely a pályá-

zatnak nem, csak az állás betöltésének feltétele)  
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
-  A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Szigethalmi Pol-
gármesteri Hivatal Településfejlesztési és Üzemeltetési Iroda vezetője  nyújt 
felvilágosítást a 06-24/403-656/ 157-es melléken. 
A pályázat benyújtásának módja: 
-  Postai úton (2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10.) 
-  Személyesen (Szigethalom Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és 

Üzemeltetési Irodavezető - Makranczi László  2315 Szigethalom, Kossuth 
Lajos u. 10  

-  E-mail-en keresztül a  makranczi.laszlo@szigethalom.hu címre Szelektív szemét gyűjtése 
Az Aries Nonprofit Kft. kommunális egysége szeptemberben  
a szelektív hulladék begyűjtését az alábbiak szerint ütemezi. 

Műanyag (Pet és HDPE) és fém (üdítő és sörös doboz) elszállítása: 
37. hét, szeptember 12-16. 39. hét, szeptember 26-30. 

Papírhulladék elszállítása: 36. hét, szeptember 5-9. 
Házhoz menő zöldhulladék elszállítása: szeptember 19-től 23-ig 

(a rendes hulladékszállítás napján) 
A rendeleti előírásokkal összhangban a zsákolható zöldhulladék el-
szállítása kizárólag az Aries NKft. ügyfélszolgálatán és a cégünkkel 
szerződésben álló üzletekben forgalmazott, biológiailag lebomló, át-
látszó, zöld színű Aries felirattal rendelkező, 110 liter űrtartalmú bi-
ohulladék gyűjtőzsák alkalmazásával történik. Továbbá az ágakat, 
gallyakat egy méteres darabokban kötegelve kérjük kihelyezni. 
A fentieken túl lehetőség van a lakosság számára a zöldhulladék ku-
kaedényzetben történő gyűjtésére, mely célra kizárólag 120 l-es, barna 
színű, vagy zöldhulladék felirattal ellátott kukák alkalmazhatóak. Ez 
esetben a gyűjtőedényeket az ingatlantulajdonosoknak kell beszerez-
niük. Felhívjuk figyelmüket továbbá, hogy amennyiben ilyen kukát 
kívánnak használni, azt előzetesen jelenteni kell az Aries Kf-nek! 

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

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: szeptember22. Megjelenés: október eleje.  

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

A beruházás révén a vállalkozás kialakíthatott egy falusi 
szálláshelyet a kapcsolódó szolgáltatásokkal, mely növelte 
a cég stabilitását a kialakult több üzleti lábon állással.  
 
A kialakítandó vendégház 2 szobával és 6 férőhellyel to-
vábbá a hozzá tartozó közösségi helyiséggel várja a pihen-
ni vágyókat. 
 
A projekt a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Fel-
ső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület működési 
területén meghirdetett VP6-19.2.1.-33-6-20 kódszámú-
Helyi turisztikai kínálat bővítése támogatásra kiírt pá-
lyázati támogatás elnyerésével valósult meg. 
 
15 millió forint vissza nem térítendő európai unios tá-
mogatás segítségével.

 

BODZÁN  
Építész Kft.  

VENDÉGHÁZ ÉPÍTÉSE  
A CSEPEL-SZIGET SZÍVÉBEN
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Köszönöm a lehetőséget, hogy min-
den tagóvodába elmehettünk. Há-
lásak vagyunk, hogy vendégváró 

falatokkal, itallal kedvestek nekünk.  
Az iskolába mindig nagy szeretettel hívjuk 
az óvónéniket, óvodásokat a nyílt napra, is-
kolaváró foglalkozásainkra. Eső osztályo-
saim is ilyen nagyon várták, hogy ellátogas-

sunk a volt óvodájukba! Fontos volt nekik, 
hogy megmutassák osztálytársaiknak, hol 
és kivel játszottak, melyik volt a csoport-
szobájuk. A legjobban az óvónénivel sze-
rettek volna találkozni. 
Izgatottan készültek ezekre a napokra, 
egész héten megadta a beszédtémát közöt-
tük. A maguk készítette ajándékkal indul-

tak el. Az óvodások udvari játékába kap-
csolódtunk be. Az oviból a vidáman eltöl-
tött rövid találkozás után, élményekkel tel-
ve, énekelve mentünk vissza az iskolába.  
Miért volt ez nekik ilyen fontos? Emlékek 
elevenedtek fel, találkoztak óvodatársakkal, 
testvérekkel, rokonokkal, barátokkal, be-
számolhattak az iskolai élményeikről, be-
mutatták egymásnak, régi és új játszópaj-
tásaikat, barátaikat. S ami a legfontosabb, 
hogy odabújhattak az óvónénihez! Akihez 
sok szép emlék kapcsolja. Közös énekléssel, 
versmondással zártuk a beszélgetéseket. 
Megtapasztalták, hogy a kapcsolatokat 
ápolni kell, az élményeket jó feleleveníteni, 
elmesélni, megosztani társaikkal.  
„Olyan jó volt óvónéni meleg ölelése! Ré-
gen is mindig ilyen mosolygós volt! Jövőre 
is jövünk, hogy megint találkozzunk velük? 
Mikor jönnek az ovisok hozzánk? Megvál-
tozott a csoportunk, jöttek új gyerekek is, 
de az óvónéni nem változott, ugyanolyan 
aranyos! Sok programunk volt a héten, de 
ez volt a csúcs!” 
Köszönjük az élményeket!  

Szent István Általános Iskola 1. c  

Zajlik az élet a polgárőrségben 
A legutóbbi változás óta, miután hat 

év szolgálat után az elnöki tisztsége 
lejárt, Bogya Károlynak egy műkö-

dő, megbecsült és összetartó csapatot ha-
gyott az akkor megválasztott új elnökre. 
Az egyesület számára ismeretlen polgárőr 
többségi bizalmat kapott. Sajnos ezzel a bi-
zalommal nem tudott kellőképpen jól bán-
ni, és ezért az egyesület tagjai rendkívüli 

közgyűlést hívtak össze, amelyen meghall-
gatták a problémákat, panaszokat és az új 
elnököt. 
A gondok javarészt valósnak bizonyultak, 
ezért az egyesület érdekeit szem előtt tart-
va, korrekt módon, a frissen választott el-
nök a közgyűlés előtt lemondott. 
A közgyűlés az egyesület zavartalan műkö-
dését és a soron következő feladatok súlyát 

mérlegelve, azonnal új elnököt választott 
Leck Antal személyében. 
A bíróság szinte soron kívül bejegyezte, így 
az egyesület egységesen és töretlenül foly-
tatja a munkáját önökért és a városért. 
Az új elnök telefonszáma 06-70-850-74-09 
Az egyesület fogadónapja a következő ké-
pen változott: minden hétfőn 18-19 óráig. 

Az óvodában jártunk!Az óvodában jártunk!
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2022.10. 1-én, szombaton 10 órakor a  
Csengettyű Bábcsoport előadja:    

 
 
 
 
 
 

c. mesét. 
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyet a   
szigethalmi.konyvtar@gmail.com e-mail címre várunk. 

 
Helyszín: 

Hegedüs Géza Városi Könyvtár rendezvényterme 
2315 Szigethalom, József A. u. 59 

Szeretettel várunk kicsiket, nagyokat! 
 

2022. október 8-án  
10 órakor 

 

ORSZÁGOS 
KÖNYVTÁRI 

NAPOK 
SZIGETHALMON

MEGHÍVÓ 
A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szeretettel  

meghívja Önt 
 

Mitrovits Miklós 
„8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás...” 

A Kádár-korszak hétköznapjai 
című előadására. 

 
Időpont: 2022. szeptember 15-én, 17:30 óra

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyet a  
szigethalmi.konyvtar@gmail.com email címre várunk.

Helyszín:  
Hegedüs Géza Városi Könyvtár 

2315 Szigethalom,  
József Attila u. 59.

Elérhetőségeink: 
Email: szigethalmi.konyvtar@gmail.com 

Facebook: Hegedüs Géza Városi Könyvtár 
Telefon: 06 24 514 810; 06 70 459 1634
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Hahó, nálunk gyerekszak is található! 
Minden évben kihívást jelent a 

Hegedüs Géza Városi Könyvtár 
számára a vakációzó gyermekek 

tartalmas és szakszerű lekötése. 
Mint azt Horváth Zsolt a könyvtár igazga-
tója elmondta, igyekeznek  gyerekcsalogató 
programokat beiktatni, amelyek nemcsak 
azt a célt szolgálják,  hogy a gyermekek be-
jöjjenek, megismerjék a könyvtárat, meg-
szeressék a könyveket, hanem tartalmas 
időtöltést is biztosítanak számukra. 
Ilyen volt az augusztus 3-án tartott Legós 
nap, melyen nagyon sokan vettek részt, 40 
gyerek és 18 felnőtt. 
A foglalkozást Fucskó Alexa gyermek-
könyvtáros vezette, aki a következőket 
mondta el a programról:  
– Az ötlet abból a  gondolatcsírából eredt, 
hogy könyvespolcunkon rengeteg legózás-
sal kapcsolatos könyv található. Arra gon-
doltunk, milyen jó lenne a vitrinekbe belő-
lük párat megvalósítani, és melléjük tenni 
egy-egy könyvet népszerűsítés gyanánt. A 

gondolatot tett követte, sikerült sok-sok le-
gót olvasói és dolgozói felajánlással besze-
rezni.  Nagy sikere volt a már kicsit komo-
lyabb szetteknek is, pl. a távirányítós vonat-
nak, amit tablet alkalmazásával lehetett 
működtetni sőt feladatokat is adott az app. 
Az interaktivitás nagyon vonzotta a gyere-
keket, öröm volt látni, ahogy készülnek a  
házak, autók, és én közben bemutattam a 
könyveket is, amik e népszerű és rendkívül 
fejlesztő játékhoz adnak tanácsokat, ötlete-
ket.  
– Lesz-e még folytatás?  
– Nagyon népszerű volt, szeretjük, ha va-
lami megmozgatja a gyerekeket-szülőket 
egyaránt, és eljönnek a könyvtárba ilyen 
nagy számban. Ha valami ilyen népszerű 
/ilyen volt pl. a dínós foglalkozásunk is/, azt 
nem szabad elengedni, menni kell vele to-
vább. pl. Minecraft, Manga. A gyerekek jel-
zik, mire van igényük, nekünk csak  követ-
ni kell. Érdemes követni az oldalunkat, 
mert rengeteg érdekes, tartalmas, felnőttet-

gyereket egyaránt lekötő programokat 
szervezünk a jövőben is! 

Török Ilona 
lelkes könyvtári tag 

Tóth Zserald szigethalmi természetfotós 
képeit lehet megtekinteni, 2022. október 4–29-ig. 
 
A kiállítás megnyitója 2022. október 4-én, 
17:30-kor lesz. 
 
A megnyitón a részvétel ingyenes,  
de regisztrációhoz kötött,  melyet a 
Szigethalom.konyvtar@gmail.com email  
címre várunk.

Helyszín: 
Hegedüs Géza Városi Könyvtár rendezvényterme 
2315 Szigethalom, József A. u. 59. 
 
Szeretettel várunk mindenkit!

Az Országos 
Könyvtári  
Napok 
rendezvény- 
sorozat  
alkalmából



8 2022. 9. szám

Szigethalmi Híradó

Kvíz nyereményjáték 
Már három hónap eltelt a víz-kvíz játék indulása óta, és most kiderült, 
hogy a sok résztvevő közül 12 fő töltötte ki hibátlanul a kvízt! Gratulá-
lunk, és most minden helyes megfejtő nyert! Nyeremény 1-1 db aján-
dékkupon, melyet a nyertesek három helyszínen tudnak beváltani: Szi-
gethalom - Közösségi stég, PLACC Szigethalom, Fehér Gém Üdülő. 
Koncertre, SUP-ra vagy akár sárkányhajózásra váltják be, mi biztosak 
vagyunk abban, hogy fantasztikus élményben lesz részük! 
A Duna-partra kihelyezett ismeretterjesztő táblákon a Duna és környe-
zete élővilágát mutatjuk be nektek, és az ezeken a táblákon található QR-
kód segítségével tudtok játszani! 
Legközelebb három hónap múlva sorsolunk! Ne hagyjátok ki, sétáljatok 
a parton, és játszatok velünk!  

Jó szórakozást és élményeket kívánunk mindenkinek! 

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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Az Amazonoknál a nyári hőség elle-
nére sem állt meg az élet. A csapat 
lelkesedését jellemzi, hogy szabad-

ságok ide vagy oda, egyetlen edzés sem 
maradt el. Mindig akadt 10-12 résztvevő, 
aki kint volt a VSZK műfüves pályáján.  
A legforróbb napokon a lányok mindig 
szavazással döntöttek arról, hogy edzés 
vagy strand legyen a program, és mindig az 
edzés nyert, pedig a pályán olykor a levegő 
sem mozdult. Ilyenkor leginkább technikai 
edzések voltak napirenden, sok kapura rú-
gással és csellel, és egy kicsit kevesebb fu-
tással. 
Az Amazon Foci SE küldetése, hogy moz-
gáslehetőséget biztosítson nők számára, 
de emellett nagy hangsúlyt fektet a közös-
ségépítésre is, így idén nyáron is edzőtá-
bort szerveztek a lányoknak, amelyen 
már négy szigethalmi Amazon is részt 
vett. A tábor a Balaton partján, Zamárdi-
ban volt, ahol a budapesti és szigethalmi 
játékosok együtt edzettek, játszottak és la-
zítottak.  
Hamarosan véget ér a nyár, de szeptember 
végéig még szabadtéren folytatódnak az 
edzések. Ha kedvet kaptál, csatlakozz!  

Edzések minden kedden és csütörtökön! 
További részletek itt: www.amazonfoci.hu 

Bánk Gergely 
ügyvezető 

A Fit Dance Sportegyesület – min-
den évben, így idén is - nagy siker-
rel zárta táborait a Négyszínvirág 

Óvodában. A sporttáborok az akrobatikus 
torna és a show-tánc műfajára épülve, s egy 
kreatív hobbi foglalkozással kiegészülve 
három turnusban valósultak meg. 

A turnusok az életkori sajátosságoknak 
megfelelően óvodás és iskolás korosztályra 
bontva álltak fel, 58 gyermek részvételével. 
A tábor egyben segítségül szolgált a sport-
edzői szakmai gyakorlatát töltő hallgatók 
és a közösségi szolgálatban résztvevő diá-
kok részére is.  

A táborozó gyerekek és a munkában résztve-
vő diákok is rengeteg élménnyel gazdagodtak.  
Köszönjük Szigethalom Város Önkor-
mányzatának támogatását! 

Molnár Szilvia 
Fit Dance Sport-és Táncklub 

Közhasznú Egyesület 

Sikeres táborok a Fit Dance-ben

Szigethalmi Híradó
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Amazon nyár



A Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete 
augusztus 13-án rendezte meg a 
16. SZUFLA Futófesztivált. Tavaly 

jól vizsgázott versenyközpontként a 
PLACC, így nem volt kérdéses, hogy idén 
is ott rendezkedünk be nemcsak a közvet-
len futóversenyes teendők elvégzésére, ha-
nem a főzésre is. 
A Fogyatékkal Élők Napközi Otthonában 
(FONI) van a bázisunk, ahonnan már pén-
tek délután áthordtuk a versenykellékeket 
a PLACC-hoz. A kísérőkkel, segítőkkel és 
rendezőkkel együtt közel 400 fős rendez-
vényt bonyolítottunk le sikeresen, a meg-
szokott családias hangulatban. 
A távok között most is mindenki találhatott 
edzettségének megfelelőt: 9km futás és 
gyaloglás, 15km, 23km, 52 km egyéni, 52 
km váltó, ovis futás.  
A verseny az 52km táv rajtjával indult reg-
gel 8-kor. Nekik 8 kört kell megtenniük az 
erdőben. 
A 2. kör után jelezték az erdészházi frissí-
tőtől, hogy több futót is darázscsípés ért, 
mégpedig a pálya legtávolabbi szakaszán. 
Ezért módosítottunk a pályán, kihagytuk 
azt a szakaszt, hogy a 10 óra után rajtolók 
tömege ne a darazsak közé kerüljön. Így kb. 
1,5-2 kilométerrel rövidebbek lettek ezek a 
távok. A polgárőrök nagy segítséget nyúj-
tottak a pálya biztosításában. 
A versenyzők visszajelzései alapján a pálya-
rövidítés nem rontott a verseny minőségén. 
Nagyon sokan dicsérték a környezetet, az 
ellátást, a kísérő programokat. 
A távok abszolút és korosztályos helyezett-
jeit kupákkal és támogatóink jóvoltából 
idén is sok-sok ajándékkal díjaztuk. 

A bográcsos paprikáskrumplit a Szigethal-
mi Teljesítménytúrázók Egyesületének 
ÖTYE szekciója főzte. Az Összefogás Szi-
gethalomért Egyesület tagjai által sütött fi-
nom palacsinták most is nagy sikert arattak 
a futók körében, akárcsak az elmaradhatat-
lan hűtött dinnye. 
Köszönjük a sok segítséget Szigethalom vá-
ros önkormányzatának, a szigethalmi civil 
szervezeteknek, valamint egyéni és céges 
támogatóinknak. 
A támogatók részletes névsora a SZUFLA 
Futók közösségi oldalon, a verseny ered-
ménylistája a SZUFLA honlapján tekinthe-
tő meg. 
 

SZUFLA Egyesület 
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SZUFLA Futófesztivál a PLACC-on
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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                          06-30/787-4648 
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 8-12, 
(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; hétfő: 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

Hatvan év együtt

Bognár László és Bognár Lászlóné, Györgyi 
augusztus 11-én, családi körben ünnepel-
ték 60. házassági évfordulójukat. E jeles al-
kalomból Fáki László polgármester is fel-
köszöntötte őket.


