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A januári testületi 
ülést követő élő 

tájékoztató 2023. február 2-án, 
csütörtökön, 18 órakor lesz!

75 ezer forint büntetés szemetelésért 
A testület döntött a munkatervről – Rövidül a VSZK nyitvatartása

A képviselő-testület december 13-án tar-
totta tavalyi utolsó ülését. Első napirend-
ként a testület a 2023. évi munkatervét 

fogadta el, amely a rendes testületi és bizottsági 
ülések időpontját, napirendjét, valamint a köz-
meghallgatás napját tartalmazza. Ezután a kép-
viselők elfogadták a 2023. évi belső ellenőrzési 
ütemtervet. A belső ellenőr feladata az önkor-
mányzat és intézményeinek működését vizsgál-
ni. A vizsgálatok kiterjednek a jogi szabályos-
ságra és a pénzügyi feladatok elvégzésére. 
Harmadik napirendben a képviselők támogatták 
a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság vezető-
je által javasolt Tóth János rendőr törzsőrmester 
körzeti megbízotti beosztásba történő kinevezé-
sét a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Tö-
köli Rendőrőrs állományába. Tóth János eddig 
megbízással látta el ugyanezeket a feladatokat.  
A következő napirendben a testület tagjai, a 
Kormány egyes kulturális intézmények műkö-
dését érintő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 
469/2022. (XI. 21.) Korm. rendelete alapján, a 
veszélyhelyzet ideje alatt a közművelődési intéz-
mény esetében új nyitvatartási időt határoztak 
meg az intézmény vezetőjének szakmai javaslata 
alapján. Az intézmény nyitvatartási ideje a heti 
53 óráról 36 órára csökkent. Ez a változás a kol-
légák jelenlétére vonatkozik, a különböző egye-
sületek időpontjait nem érinti. 

Ötödik napirendben a képviselők elfogadták a kö-
vetkező tanév iskolai felvételi körzethatáraira 
adott javaslatot a szigetszentmiklósi tankerülettől.  
Ezt követően Szigethalom Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete költségvetési tárgyú rende-
leteinek deregulációja történt meg. Ez azt jelen-
ti, hogy az előző évek költségvetés tárgyában 
hozott rendeleteket hatályon kívül helyezték. 
Hetedik napirendben a likvidhitel felvételéhez 
szükséges határozatot módosították a képvise-
lők az OTP kérésének megfelelően, amiről már 
az előző ülésen döntöttek. 
Az utolsó döntést igénylő napirendben (amit 
zárt ülésen tárgyaltak személyiségi jogok miatt) 
szemetelésre kirótt 75 000 forintos büntetésre 
érkezett fellebbezést bírált el a testület. A kép-
viselők jóváhagyták az eredetileg kiszabott bün-
tetést, és elutasították a fellebbezést. 
Végezetül tájékoztatókat hallgattak meg a kép-
viselők. A következő bizottsági és képviselő-tes-
tületi ülések az alábbi időpontokban lesznek: 
Humánpolitikai és Népjóléti Bizottsági ülés: ja-
nuár 24. Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsági ülés: 
január 26. Képviselő-testületi ülés: január 31. Az 
ülések nyilvánosak, helyszínük: Szigethalmi 
Polgármesteri Hivatal díszterem. Az üléseket 
élőben nézheti, illetve a későbbiekben is megte-
kintheti a www.onkormanyzati.tv honlapon 

Fáki László 

https://www.facebook.com/hello.szigethalom

Hetven új facsemete

Tovább zöldítettük a városunk.  2022. áp-
rilis elején regisztráltunk a VárosFa 
Programba, amely a MOL-Új Európa 

Alapítvány, az Agrárminisztérium, az Országos 
Erdészeti Egyesület és a Megyei Jogú Városok 
Szövetsége közreműködésével jött létre. A csat-
lakozó, nyertes települések tizenhat fafajból vá-
laszthattak, melyhez az Országos Erdészeti 
Egyesület nyújtott szakmai támogatást. A tele-
pülések „egységcsomagot” kaptak, amely tartal-
mazta a belterületi fásításra alkalmas nagymé-
retű sorfákat és az ültetéshez szükséges kiegé-
szítőket, valamint útmutatót és szakmai 
tanácsadást. A facsemeték átadása mellett edu-
kációs programra is sor került óvodásaink ré-
szére, melynek célja volt, hogy a városok fiatal 
lakóinál kialakuljon, fejlődjön a fenntartható-
sággal, a fák és az erdők fontosságával kapcso-
latos tudatos szemléletmódjuk. 
A november 30-án leszállított fák, december 6-
ra már végleges helyükön pompáztak. Az új fa-
csemetéket az alább felsorolt helyeken ültettük: 
Sárga Tagóvoda, 2315 Szigethalom, Szabadkai 
u. 101. 
5 db korai juhar; Kakukkfű utca (Mű út) 10 db 
ezüst hárs, 25db hegyi juhar, 10 db korai juhar, 
10 db amerikai hárs, 10 db nagy levelű hárs. 

N. V.

Minden nehézség ellenére bízom benne, hogy az ünnepek némi megnyugvást, pihenést hoztak 
mindenki napjaiba. A mögöttünk hagyott, és az előttünk álló megpróbáltatások leküzdésé-
hez kívánok magam és Szigethalom Város Önkormányzata nevében sok erőt, hogy valóban 
egy könnyebb, boldogabb új évet tudhassunk magunkénak. Fáki László

Új évi köszöntő
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December 15-én a Nobilis Humán 
Szolgáltató Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálata, valamint az Össze-

fogás Szigethalomért Egyesület pár év ki-
hagyás után ismét megtartotta Kakaóparti 
elnevezésű rendezvényét, melynek keretén 
belül 21 nehéz helyzetben lévő család 40 
gyermeke számára próbáltuk kicsit szebbé 
tenni az ünnepet.  
Szándékunk szerint szerettünk volna – visz-
szanyúlva a régi hagyományokhoz –, igazi 
karácsonyi hangulatot varázsolni kis mesé-

vel, finom süteményekkel, édességgel, me-
leg kakaóval és persze az elmaradhatatlan 
ajándékokkal.  
A rendezvény az alábbi támogatóknak kö-
szönhetően jöhetett létre:  

•  Szigethalom Város Önkormányzata 
•  Összefogás Szigethalomért Egyesület 
•  Nobilis Humán Szolgáltató 
•  Nebuló Közétkeztetési Intézmény 
•  Négyszínvirág Óvoda Kék tagóvodájá-

nak óvodásai 
•  Csengettyű bábcsoport 

•  Bakosné Till Györgyi 
•  Regényi Tiborné 

Köszönjük szépen minden segítőnek és tá-
mogatónak!  
Szeretnénk, ha ez a kis ünnep előtti va-
rázslat ezután minden évben megismét-
lődhetne, hiszen nemcsak a gyermekek-
nek okoztunk örömöt, hanem mindazok 
szíve és lelke is megtelt szeretettel, akik 
láthatták az izgatottan ajándékokat bonto-
gató, süteményeket majszoló gyermekek 
és mosolyát.

•  Fáki László polgármester. 2023. január 23. 
(hétfő) 14:00-18:00 óra között, előzetes be-
jelentkezés alapján. Bejelentkezni a 24-
403-656, 101 vagy 134 mellék, vagy titkar-
sag@szigethalom.hu lehet. Helyszíne: Pol-
gármesteri Hivatal 

•  Körmendy Zsófia (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 1. választókerület képvise-
lője. Telefon: +36/20-433-7638. E-mail: 
zsofi.kormendy@gmail.com 

•  Kok-Mermeze Krisztina (Összefogás Szi-
gethalomért Egyesület) 2. választókerület 
képviselője. Telefon: +36/70-334-8916.  
E-mail: kokkriszta@gmail.com 

•  Novákné Kiss Viktória (Összefogás Szi-
gethalomért Egyesület) 3. választókerület 

képviselője. Telefon: +36/20-344-7772.  
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 képvise-
lője. Telefon: +36/20-992-0114. E-mail: 
sztrapko@gmail.com 

•  Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 6. választókerület képvise-
lője. 2023. január 30. (hétfő) 18:00-19:00 
óra között, az Akácos Marika étteremben. 
Telefon: +36/70-984-8827. E-mail: suhai. 
timea@gmail.com 

•  Török Ilona (Összefogás Szigethalomért 
Egyesület) 7. választókerület képviselője.  
2023. január 30. (hétfő) 18:00-19:00 óra 
között, az Akácos Marika étteremben.  
E-mail: torok.ica001@gmail.com 

•  Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért 
Egyesület) 8. választókerület képviselője. 
Telefon: +36/30-934-0480 

•  Tóth József (Fidesz-KDNP). Telefon: 
+36/20-947-5366. E-mail: tothjozsef58@ 
gmail.com 

•  Adorjánné Csapó Gyöngyi (Fidesz-
KDNP). Telefon: +36/70-331-9904. E-mail: 
csapogyongyi@freemail.hu 

•  Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP). Telefon: 
+36/30-952-3346. E-mail: molnars@pr.hu

Fogadóórák

Kakaóparti ajándékokkal 
Mikor a szív és a lélek megtelik szeretettel

Fotó: Surányi Martin
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Tavaly kissé félve mertük kiírni az 
Ünnep fényei elnevezésű pályáza-
tot, mivel azt gondoltuk, a 2022. év 

gazdasági nehézségei, az energiaválság ha-
tással lesz az adventi időszakra is. Szeren-
csére nem így történt, és dacolva a válság-
gal 2022-ben is sokan döntöttek úgy, hogy 
karácsonyi díszbe öltöztetik házukat. Az 
ünnep közeledtével egyre több helyen gyúl-
tak fel az ünnepvárás fényei. A sok ezer szí-
nes, jégfehér, meleg színű sárga, kék lám-
pácska és a szebbnél szebben megkompo-
nált dekoráció nem csak a házakat 
öltöztette díszbe, hanem gazdagították a 
várost is. Az utcákat járva láthattunk ha-
gyományos díszítést, szolidat, modernt, 
gyermeki szívhez szóló mesevilágot, meg-
annyi szépséget, mely esténként előrébb 
hozta számunkra az ünnepet.  

A szépítők között voltak tízen, akik úgy 
gondolták, megmérettetik magukat a há-
rom fős zsűri, Fáki László polgármester úr, 
Regényi Tiborné Aranka néni, Miklós Ist-
vánné Kati néni előtt.  
A bizottság tagjai december 14-én 18 órakor 
keltek útra, hogy megcsodálhassák a szebb-
nél szebb ünnepi díszbe öltöztetett ingatla-
nokat. Nehéz dolguk volt, ezért is alakulha-
tott ki két helyezés kapcsán is holtverseny.  
A versenyen az alábbi eredmények szület-
tek:  

•  I. Antal János  
•  I. Tóthi Józsefné 
•  II. Kiss Nikolett 
•  III. Retzer Tiborné 

•  III. Nagyapáti Lénárt Andrea 
•  Kiváló helyezést ért el: 
•  Novák Szalai Mónika 
•  Gábora István 
•  Lödörné Szepesi Anikó 
•  Zsigó Gyöngyi 
•  Molnár Gáborné  

Az oklevelek és díjak átadására december 
17-én, szombaton, a Városi Betlehemnél 
került sor. A díjakhoz Regényi Tiborné 
Aranka néni is nagymértékben hozzájárult, 
melyet köszönünk szépen! 
Mindenkinek szívből gratulálunk és kö-
szönjük, hogy nevezett a „versenyre”! Bíz-
zunk abban, hogy városunkban 2023. év-
ben is újra kigyúlnak majd az Ünnep fényei. 

A kialakult válság ellenére decem-
berben is nagyon sok jó szándékú 
ember csomagolta be cipősdoboz-

ba karácsonyi ajándéknak szánt adományát 
a nehéz helyzetben lévő gyermekek számá-
ra. Magánszemélyeken túl, akik a Városi 
Betlehemhez hozták ki ajándékaikat, a Szi-
gethalmi Gróf Széchenyi István Általános 
Iskola, valamint a Szent István Általános Is-
kola 3. D osztálya is élen járt az adományo-
zásban. Összesítve 45 gyermek számára 
tudtuk szebbé, boldogabbá tenni az ünne-
pet, melyért nevükben is hálásak vagyunk, 
és köszönjük, hogy önöknek köszönhetően 
segítséget nyújthattunk számukra. 
Árvácska Móricz Zsigmond regényének 
„főhőse”, az ő története adta az öletet csak-
nem 20 évvel ezelőtt arra, hogy a cipősdo-
boz gyűjtőakciót róla nevezzem el. Abban 
az időben is sok rászoruló család élt a tele-
pülésen, és a lakosság akkor is jó szándék-
kal adományozott. Azóta sok minden vál-
tozott. A település lakosságszáma megnőtt, 
az energiaválság, infláció, mind nehezebbé 
teszik az életet, sokkal többen élnek napról 
napra nehéz körülmények között, miköz-

ben egyre többen érzik át az adakozás fon-
tosságát az ünnepek előtt. Vannak, akik 
már évek óta rendszeresen segítik szebbé 
varázsolni klienseink ünnepét, és vannak 
új adományozók is, akik adakozáskor ma-
guk is megtapasztalják annak örömét, és 
ezzel a jó érzéssel a szívükben készülnek to-
vább az ünnepekre.  
A mindennapokban közel 800 fős listával 
dolgozunk. Nagy szám, de még nagyobb-
nak és ijesztőbbnek tűnik, ha belegondo-
lunk, hogy-e mögött a szám mögött em-
berek állnak. Kisnyugdíjasok, nagycsaládo-
sok, egyedülálló anyukák, betegek, 
munkanélküliek, és még sorolhatnám 

mindazt a szociális problémát, mely jelen 
van a mindennapokban, és hosszabb, rövi-
debb ideig nehéz élethelyzetbe sodorhat 
valakit. Szolgálatunk próbál enyhíteni a ne-
hézségeken, de advent időszakában a segít-
ségnyújtásban kevesek vagyunk, ezért van 
szükség minél több jóakaratú emberre. 
Mindenkinek nagyon köszönjük a felaján-
lását, köszönjük a sok mosolyt, melyet az 
adományaik átadásakor kaptunk a nehéz 
helyzetben élőktől. Ezt a mosolyt küldjük 
most jelképesen tovább, sok szeretettel az 
új esztendőre mindenkinek, és kívánunk 
nagyon békés, boldog új évet. 

Kok-Mermeze Krisztina 

Árvácska karácsonya

Ünnepi fények: csillogás a városbanogás a városban
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Negyven év a nyugdíjas baráti kör életéből 

A Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti 
köre 2022. 12. 06-án ünnepelte 
fennállásának 40. évfordulóját. Ez 

alkalomból köszöntötte a negyven, húsz és 
tíz éves tagságot elérőket. 
1982-ben valaki megálmodott egy csodá-
latos dolgot, úgy gondolta, hogy a sziget-
halmi idősebb embereket össze kellene 
fogni egy kis csapatba. Így Szigethalmon 
az elsők között megalakult a civil szerve-
zet, és immár 40 éve folyamatosan műkö-
dik. Minden második héten, kedden dél-
után tartjuk klubdélutánunkat. Összejöve-
telre mindig van indok: farsang, szüreti bál, 
névnapok, anyák napja, apák napja, kvíz já-
tékok stb.  
Kellemes hangulatban telt a délutánunk, 
még a Mikulás is benézett hozzánk.  
Nagyon szépen köszönjük vendégeinknek, 
hogy elfogadták meghívásunkat, megtisz-
teltek jelenlétükkel, egyben köszönjük a 
támogatásukat, ami nélkül nem tudnánk 
működni: Fáki László polgármesternek, 
Nagy Viktor alpolgármesternek, Lang 

Mónikának, a Városi Szabadidőközpont 
igazgatójának.  
Köszönjük a Szent István Általános Iskola és 
Széchenyi István Általános Iskola növendé-
keinek, hogy fellépéseikkel színesítik rendez-
vényeinket, feldobva ezzel klubunk életét. 
Sajnos támogatónk Till Györgyi betegség 
miatt nem tudott eljönni, ezúton is mielőb-
bi felépülést kívánunk neki. 
Nagy örömmel ünnepeltük alapító tagun-
kat, Ónodi Béláné Marika nénit, Tóth Já-
nosné 20 éves tagunkat és Kiss Ferencné 
Marika 10 éves tagunkat, akiket egy aján-
dék kosárral és egy emléklappal köszöntöt-
tünk ezen alkalomból. Ezúton is kívánunk 
jó egészséget és hosszú boldog éveket. 
Köszönjük Kaszai Erzsikének a szép verset, 
tagjainknak a süteményeket, az ünnepi fi-
nom vacsorát a Nebuló Közétkeztetési In-
tézménynek, és Irsai Sándorné Valikának, 
elnök helyettesünknek a szervezést. 
Minden nyugdíjas társamnak kívánok jó 
egészséget, kellemes ünnepeket és nagyon 
boldog új esztendőt. 

A következő összejövetelünk 2023. január 
17-én lesz, melyre szeretettel várunk ben-
neteket. 

Vezetőség 

Sikeres évet zártak a szigethalmi örömtáncosok

A szenior örömtánc kimondottan az 
idősödő korosztály számára kita-
lált, forradalmian új közösségi 

mozgásforma, kíméletes sporttevékenység, 
amelynél nincs szükség sem táncpartnerre, 
sem előzetes tánctudásra.  
Szigethalmon 2021 szeptemberében indul-
tak a foglalkozások nagy várakozással, sok 
érdeklődővel. Akkor még csak ismerked-
tünk egymással és ezzel az új mozgásfor-
mával. A táncórákon kialakult jó hangulat, 
a sok közös élmény néhány hónap alatt 
csodás közösséget épített. Csapatunk folya-
matosan bővült, tagjaink között nemcsak 
szigethalmi, hanem halásztelki, tököli, du-
navarsányi, szigetújfalui, kiskunlacházi és 
dunaharasztiból érkező táncosok is van-
nak. Az órákon ügyesen elsajátított táncok-
kal több helyen is bemutatkoztunk az év 
során. Táncoltunk a Dísz téren és a Hősök-
terén az Alzheimer-világnap alkalmából 

megrendezésre kerülő országos program 
keretében, a Tánc világnapján szintén a 
Hősök-terén, a dunaparti majálison. Tánc-
házban vettünk részt Dunaharasztin, La-
josmizsén és a budafoki Klauzál Házban. 
Jól sikerült tánctáboraink voltak a Kiskun-
ságon és Alsóörsön. A farsang, a húsvét, az 
adventi készülődés jegyében telt óráink kü-
lönösen jó hangulatúak voltak, köszönhe-
tően a résztvevők ötletességének. Nagy si-
kerrel szerepeltünk a Betlehemi Esték ke-

retében. Büszke vagyok a csapat minden 
tagjára, elismerem, becsülöm és tisztelem 
a kitartásukat, elkötelezettségüket, egymás-
hoz való hozzáállásukat!  
Szeretettel várjuk az érdeklődőket 2023-
ban is. Első foglalkozásunkat január 9-én 
10 órától tartjuk. 
S hogy miért ajánlom ezt a mozgásformát? 
Mert észrevétlenül fejleszti az egyensúlyi- 
és koordinációs készségeket, az orientációt, 
a jobb és bal agyfélteke közötti kapcsolat 
összhangját. A koreográfiák egyszerűek, 
könnyen megjegyezhetők. A különböző 
stílusú zenékhez könnyed tánclépések tar-
toznak, melyek átmozgatják az egész testet, 
kímélve az ízületeket. A résztvevők foglal-
kozás közben átélhetik a zene, a táncolás 
örömét, egyúttal a közösséghez tartozás 
jóleső érzését is.  
Érdemes kipróbálni! 
Foglalkozásainkat a Városi Szabadidőköz-
pontban (Szigethalom, Sport u. 4.) tartjuk 
minden hétfőn 10-11 óráig. 
Szeretettel várjuk mindazokat, akik szere-
tik a zenét, szeretnek táncolni, és örömmel 
csatlakoznának egy sikeres közösséghez!  
Elérhetőség: Mermeze Klára 06-70/387 4510 
Face: Szenior örömtánc Klárival – nyilvá-
nos csoport 

Mermeze Klára 
szenior örömtánc-oktató 
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Látogatás a Dankó utcában, a „Remény Óvodájában” 
Amit magunkért teszünk, meghal velünk, amit másokért, túlél minket. (Albert Pine)

Idén harmadik alkalommal látogattunk el a Dankó utcai 
Óvodába, amely „Hajléktalan Óvodaként”  él a köztu-
datban. Az ide járó apróságok halmozottan hátrányos 

helyzetű, rossz szociális körülmények között élő gyermekek.  
Megérkezésünkkor nagy szeretettel, már ismerősként, „él-
jen Szigethalom” felkiáltással fogadtak minket. A rengeteg 
ajándékért - melyet most is az önök önzetlen támogatásával 
juttathattunk el részükre, rendkívül hálásak voltak. A Csen-
gettyű Bábcsoport a Bogyó és Babóca című mesét adta elő. 
Az előadás az idén is elvarázsolta a gyermekeket. Megható 
volt látni a sok örömtől ragyogó szempárt.  
Köszönjük, hogy  segítettek szebbé tenni huszonegy nél-
külöző gyermekeknek a  karácsonyt: 
Bukovszkyné Sinkovics Andrea, Egyed Jolán, Fáki László, 
Gera Krisztián és családja, Haffnerné Bedjanics Katalin, 
Imre Zsuzsanna, Juhász Nikolett, Kulcsárné Malinovszki 
Amaryl, Kádár Anita és csa ládja, Kádár Gáborné, Kiss 
Ferenc, Magyarné Zsuzsi, Nyúl-Csák család, Sebestyén 
Tünde, Suhai-Réfi Tímea, Szabó Magdolna, Sztrapkó 
Norbert, Török Ilona, Unghi Krisztina, Valánszky István, 
Varga József. 

Kiss Viktória 

Izgalommal, olykor aggodalommal tölti el 
a szülőket, hogy gyermekük hatévesen 
megkezdje-e a következő tanévben az is-

kolát. A felelősség nagy, hiszen ez a döntés 
hosszú évekre meghatározza a gyermek továb-
bi eredményeit, kudarcait, életminőségét. A jó 
döntéshez elengedhetetlen, hogy meghallgas-
sák a pedagógusokat és a gyermekekkel foglal-
kozó fejlesztő pedagógusokat. Miért is? A nap 
nagy részét a gyermek velük tölti. A napi fel-
adathelyzetekből, megfigyelésekből rengeteg 
információ van a szakemberek birtokában. 
Azonban vannak helyzetek, amikor a szülő és 
a pedagógus véleménye nem egyezik a gyer-
meket illetően. Alábbi írásunkkal – a teljesség 
igénye nélkül – a szülőknek szeretnénk dönté-
sük meghozatalához segítséget adni.  
Figyelem: gyermeke képes-e elmélyülten ját-
szani, vagy gyakran váltogatja a tevékenysé-
geit? A rövid idejű figyelem nehézséget okoz 
az órai munka elvégzésében. 
Testséma: ismeri-e testét, meg tudja-e nevez-
ni testrészeit? A bizonytalan testséma a világ-
ban való tájékozódást is bizonytalanná teszi. 
Térérzékelés: az iskolába lépés előfeltétele, 
kialakulatlansága bizonytalanság oka is lehet. 
A térirányok felismerése térben, síkban elő-
feltétele annak, hogy a gyerek le tudja utá-
nozni, másolni a látott mozdulatokat, a tér-
ben, síkban alkotott mintát. 

Általános tájékozott-
ság: hat éves gyereknek 
tudnia kell a nevét, szü-
lei nevét, foglalkozásu-
kat, lakhelyét. Széleskö-
rű ismeretekkel kell 
rendelkeznie az őt kö-
rülvevő világról. Ismer 
alapvető gyümölcs-, 
zöldségneveket, állato-
kat, és növényeket is 
képes megnevezni. 
Feladattudat-feladattartás: tisztában van 
azzal, hogy feladatot kapott, azt maradékta-
lanul végigviszi, még akkor is, ha nincs kedve 
hozzá.  
Kudarctűrő képesség: annak felimerése és 
elfogadása, hogy tanulással, gyakorlással, ki-
tartással lehet eredményeket elérni. A tudás 
kitartó munka eredménye. 
Finommotorika: a helyes ceruzafogás elen-
gedhetetlen. Biztassák őket, hogy gyakran, 
naponta vegyenek a kezükbe ceruzát, zsír-
krétát, ecsetet. Fontos a kialakult kézdomi-
nancia.  
Helyes önértékelés: hozzájárul ahhoz, hogy 
a nehéz helyzetekben is meg tudjon küzdeni, 
mert tudja magáról, hogy képes megbirkózni 
a feladatokkal. Azt is képes felmérni, hogy 
mikor kell segítséget kérnie. Sem a túlzott, 

sem pedig az alacsony önértékelés nem tá-
mogatja a tanulást. 
És végezetül néhány információ, hogy hol le-
het kérvényezni a gyermek még egy év óvo-
dai nevelésben tartását: Oktatási Hivatal 
(https://www.oktatas.hu ) a tankötelezettség 
címszó alatt található. Az oldal 2023. 01.01–
18-ig érhető el.  
Szükséges dokumentumok: szakvélemények 
(pedagógiai szakvélemény, logopédiai-gyógy-
pedagógiai ), melyeket csatolni kell. Ezeket az 
óvodában dolgozó szakemberek állítják ki. A 
kérelemben lehetőség van a szülőknek meg-
fogalmazni a saját meglátásaikat gyermekük-
kel kapcsolatban. Kitöltése kötelező. 

Holczhauser Zsuzsanna 
 óvodapedagógus,   

mentálhigiénés szakember 

Menjen vagy maradjon? 
Tanácsok és szempontok iskolakezdéshez szülőknek
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Mint mindenki, könyvtárunk is minden évben nagyon 
várja az adventi időszakot. Sok éve hagyomány, hogy 
aktívan részt veszünk a városi adventi vásáron, melyre 

a kollégáimmal, mint mindig, most is számtalan aprósággal ké-
szültünk.  
 
A színes forgatagot a hideg sem tartotta otthon, a könyvtárosok is 
dacoltak a faggyal. A sötét beálltával a fényben úszó, feldíszített pa-
vilonok még csábítóbban hívogattak. A levegőben forralt bor és fi-
nom étkek illata szállt, a teret megtöltötte a jókedv és a vidámság. 
A pavilonunkban finom aprósüteményeket, kézzel készült kosa-
rakat, ékszereket kínáltunk.  
 
A kilátogatók a vásárlással a könyvtárat támogatták, melyet ezúton 
is szeretnénk megköszönni!

Ismét az adventi forgatagban

 
Kedd és csütörtök: 10-18 
Szerda és péntek: 8-16 
Szombat: 9-13 
Vasárnap, hétfő: ZÁRVA 
 

Programok, 2023. január 
Első nyitvatartási nap: január 10., kedd 
•  Kisbogár: január 13, 20, 27. (péntekenként 10 órakor) 
•  Mesekuckó: január 21. szombat, 10 órakor 
•  Király Zsuzsa festőművész kiállításának 

megnyitója: január 26., 16.30-kor.  
(A kiállítás megtekinthető február 28-ig nyitvatartási időben.)

Nyitvatartás 
„Az olvasás – ha élvezetet okoz – segít élni.  
Átélni és túlélni is.”  (Vekerdy Tamás)

November 23-án 18 órától Böjte 
Csaba ferences rendi szerzetes, a 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány 

alapítója volt a Hegedüs Géza Városi 
Könyvtár vendége. 
Csaba testvér a megbeszélttől egy órával 
korábban érkezett, ezért egy bögre forró 

tea és néhány szendvics mellett alkalmam 
nyílt beszélgetni vele. Szóba került a dévai 
misszió, a gyermeknevelés, az oktatás, de 
beszéltünk a történelemről, sportról, ke-
nyérsütésről, a pálinkafőzés erdélyi hagyo-
mányairól. Majd a rendezvényterem meg-
telt a vendégeinkkel és megkezdődött az 

előadás. A szigethalmi gyerekek nevében 
Erős Dorina és Keményvári Bendegúz kö-
szöntötte.  
Az előadása során a béke, a szeretet, a 
megbocsájtás és a kölcsönös párbeszéd 
fontosságára és ezek szoros kapcsolatára 
hívta fel a figyelmet. Humorral átszőtt tör-

téneteiből megismerhettük a dévai kolostor 
illegális elfoglalásának történetét, az oltal-
mába vett utcagyerekek nevelésének, beil-
leszkedésének problémáit, az árvaházi élet 
nehézségeit. Az előadás végeztével a jelenlé-
vők megvásárolhatták és dedikáltathatták 
Csaba testvér könyveit. 

Bízom benne, hogy hozzám hasonlóan a 
vendégeink is egy kedves emlékkel tértek 
haza, és hamarosan újra találkozhatunk a 
könyvtár jövőbeli programjainak egyikén. 
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani 
Koska Tamásnak, a Móra Könyvkiadó min-
taboltja vezetőjének, Körmendy Zsófinak, 

Pákhné Fekete Alexandrának és a Diósdi 
Dió óvodának, valamint Batáné Branden-
burg Magdolnának, akik csatlakoztak kezde-
ményezésünkhöz, és sok-sok mesekönyvet 
küldtek Csaba testvér kis pártfogoltjainak. 

Horváth Zsolt  
könyvtárigazgató 

Böjte Csaba adventváró előadása a könyvtárban

Szigethalmi Híradó ingyenes önkormányzati havilap 
Felelős szerkesztő: Vásárhelyi Nagy Mária • Felelős kiadó:  Szigethalom Város Önkormányzata  

Tördelés: West-Graph Kft. • Nyomda: Ex-Kop Nyomdaipari Bt. 
Cikkek és hirdetések leadása: szigethalmihirado@gmail.com (a hirdetési összeg befizetése után!) 
(A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen megjelenését.  A szerkesztő a cikkeket  rövidítheti,  

szerkesztheti úgy, hogy azok tartalma ne változzon.) 
Következő lapzárta: január 22. Megjelenés: február eleje.  

Hirdetések megrendelése, befizetése: polgármesteri hivatal pénztára, Kossuth L. u. 10.
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A tavalyi sikeres rendezvényünk után, 2022. december 
3-án ismét megrendeztünk a Mandragóra Jótékony-
sági Estet. 

A szigethalmi Mandragóra Hastánc csoport 2011-ben alakult. 
Akkor még csak egy csoporttal indult, de jelenleg már négy 
csoportban, különböző szinteken tanulnak a hozzánk járó höl-
gyek. 
Évek óta rendszeres fellépői vagyunk különböző rendezvé-
nyeknek, köztük jótékonysági esteknek is. Innen jött az ötlet, 
hogy helyben, szűkebb környezetükre fókuszálva támogassuk 
a rászorulókat egy saját rendezvénnyel.  
Az előző évben befolyt összegből élelmiszercsomagokat jut-
tattunk el nehéz helyzetben lévő családoknak, a Nobilis Hu-
mán Szolgáltató Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal együtt-
működve.  
A mostani bevételt a Szigethalom Egyesített Népjóléti Intéz-
mény fogyatékossággal élő gondozottjainak ajánlottuk fel, 
amit a karácsonyi műsoruk után adtunk át Rácz Andreának, 
a FONI vezetőjének. 
Fáki László polgármester úr idén is igent mondott felkéré-
sünkre, megnyitotta a rendezvényt. Az est házigazdája most 
is Veres Zoli volt, aki ismét gondoskodott a jó hangulatról. 
Hálás vagyok táncos, nem táncos barátaimnak, hogy elfogad-
ták a meghívásomat és lenyűgöző produkciókat varázsoltak a 
színpadra. 
Fantasztikus közönségünk volt, együtt rezdültek az előadással, 
megható pillanatokból sem volt hiány. Öröm volt szervezőként 
és fellépőként a színpadon állva is megélni ezt az élményt. 
Az előadás szünetében üdítővel, a Mandragórás lányok által 
készített süteményekkel kedveskedtünk nézőinknek. 
Örömmel mondhatom, hogy a tavalyi teltházas est után, idén 
is az összes jegyet eladtuk. 300.000,- Ft gyűlt össze, ami az elő-
ző évi rendezvényünk bevételét is felülmúlta. 
Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki eljött 
akár fellépőként, nézőként vagy segítőként és természetesen 
azoknak is, aki nem tudtak személyesen megjelenni, de támo-
gattak minket. 
Jövőre ismét szeretnénk megrendezni a Mandragóra Jótékony-
sági Estet, ezzel segítve egy újabb helyi szervezetet. Remélem 
akkor is hasonló összefogás és támogatás kíséri majd kezde-
ményezésünket. 

Dánffy Andrea 
Mandragóra Hastánc Stúdió vezetője,  

az est szervezője 

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

ÜZLETÜNKBEN: mikró, porszívó és más kisgépek javítása 
ALKATRÉSZ CSERÉNÉL 1 ÉV GARANCIA! JAVÍTÁS ESETÉN A KISZÁLLÁS INGYENES! 

Dunaharaszti, Bezerédi u. 58 – Somogyvári u. sarok. 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: 8.00-16.00 
Minőségi szolgáltatás, elérhető áron, már 32 éve! www.megoldasszerviz.hu

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

Először neveztünk családommal a 
Zöld Háló Egyesület által meghir-
detett „A legszebb konyhakertek’’ 

versenyen. Nagy örömünkre és meglepe-
tésünkre, mini kategóriában I. helyezést 
értünk el. 

A Zöld Háló Egyesület idén először csat-
lakozott a Legszebb konyhakertek című 
országos versenyhez, így Regényi Tiborné 
Aranka néni jóvoltából a Szigethalmi 
„Legszebb konyhakertek’’ versenyen elért 
helyezésünkkel továbbjutottuk az országos 
programba. 
November 29-én rendezték meg Biatorbá-
gyon az országos díjra jelöltek ünnepségé-
vel egybekötött termékbemutatót, ahol a 
kertművelők saját termésüket és az abból 
készült portékáikat vonultathatták fel. 
Rendkívül színvonalas és hangulatos ese-
mény résztvevői lehettünk. Természetesen 
a családom is büszkén mutatta be saját 
termékeit, amit a programigazgató Sári 
Kovács Szilvia külön díjazott. 
Öröm volt látni, hogy a jelöltek között 
nagyon sok a gyermek és fiatal. A mai 
világban egyrészt előny, másrészt sokkal 
egészségesebb, ha az ember a saját kert-
jében, vegyszermentesen megtermelt 
zöldségét, gyümölcsét fogyaszthatja! 
A rendezvényen többek között azt is el-
hangzott, hogy hazánkban újra egyre 
népszerűbbe vált az „önellátás’’. Egyre 

több család kap kedvet a saját konyhakert-
hez, kertműveléshez. Ez nem egy kötele-
zettséget jelent, hanem anyagi segítséget a 
családoknak, de legfőképp sok-sok együtt 
töltött időt a gyerekekkel, szülőkkel és 
nagyszülőkkel. A generációk újra együtt le-
hetnek, egy célért tevékenykedhetnek. Az 
idősek átadhatják tudásukat, tapasztalatai-
kat gyermekeiknek, unokáiknak, déduno-
káiknak, így ez a drága kincs tovább élhet. 
A sok befektetett munka pedig meghozza 
jól megérdemelt gyümölcsét, ami majd ké-
sőbb a család asztalára kerül, és sokkal íz-
letesebb, szebb, mint a bolti áru.  

A gyermekek sokkal szívesebben fogyaszt-
ják a saját termésüket és talán még olyat is 
megesznek, amit addig nem. Megtanulják 
értékelni a napot, az esőt és még talán be-
cézgetik, simogatják kedvenc növényeiket 
a szép termés reményében.  
Nagyon örülünk, hogy részesei lehettünk 
ezeknek a rendezvényeknek. Szeretnénk 
ösztönözni mindenkit az önellátó gazdál-
kodásra, hisz egy apró kert is elegendő egy 
4-5 fős család ellátáshoz. Lehetséges, hogy 
sok munkát igényel, de annál több örömöt 
ad! Vágjanak bele, ha van egy kis felesleges 
hely a kertjükben, és gyönyörködjenek 

benne önök is úgy, ahogy a mi családunk 
is teszi évek óta. Szépítsük ezzel is kör-
nyezetünket és Szigethalmot. 
 
Köszönjük szépen Regényi Tiborné 
Aranka néninek és a Zöld Háló Egyesü-
let zsűritagjainak a belénk fektetett bi-
zalmukat, büszkén képviseltük Sziget-
halmot az országos versenyen, ahol mini 
kategóriában országos díjra jelölték csa-
ládunkat. 

Baloghné Molnár Tünde 

Pontosítás. Decemberi számunkban Országos elismerések szigethalmiak-
nak című cikkben tévesen megjelent neveket az alábbiakban pontosítjuk.  
Helyesen: dr. Siposné Mészáros Henrietta, dr. Sipos Zoltán.

Újabb siker városunkban 
A Zöld Háló Egyesület szép kertek, rendezett porták versenyének 

első  helyezettjét a Virágos Pest Megye zsűrijéhez továbbítja.  
Nagy örömmel tudatjuk, hogy a településünk és  

Bencze Gyuláné 3. helyezést ér el a Pest megyei versenyen.

„A legszebb konyhakertek” 
Magyarország legszebb konyhakertjei
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Öröm és izgalom a mini Mikulás-faluban

December 2-án és 3-án Mikulás 
várta a város apraja-nagyját a szi-
gethalmi Dísz téren.  

Pénteken már reggel nyolc órától érkeztek 
az iskolákból, óvodákból a gyerekek a térre, 
ahol ügyességi játékokkal, táncházzal, me-
leg teával vártuk őket. A gyerekek nagyon 
szép dalokat, verseket adtak elő, így termé-
szetesen a jutalom sem maradt el. 
Szombaton délután a családokat vártuk a 
mini Mikulás faluba, ahol a gyerekek 
ügyességi feladatok elvégzésével tudták 
megtölteni az ajándékzsákocskákat. Játsz-
hattak memóriajátékot, szarvasagancs do-
bálós és krampuszos konzervdobálós játé-
kot, valamint a kismanók zoknijait is sorba 
kellett tenniük. Ha elfáradtak a próbatéte-
lekben, akkor megpihenhettek egy forró 
tea, kakaó és finom vajas kalács mellett.  A 
Mikulás szeretettel fogadta a házába a sok-
sok izgatott, jó gyermeket, és meg is jutal-
mazta őket szaloncukorral. Szívmelengető 
volt látni a felnőttek, gyerekek örömét 
egyaránt. 
Köszönetet szeretnénk mondani a pénteki 
közreműködésükért Miklós Istvánnénak, 

Kok Mermeze Krisztinának, Körmendy 
Zsófiának, Suhai Réfi Tímeának, Szekszár-
di Istvánnak és feleségének, a Nebuló Köz-
étkeztetésnek, a szombati segítségnyújtásu-

kért pedig az Összefogás Szigethalomért 
Egyesületnek, a Gyümölcshalomnak, a 
Szép ABC-nek és a Szigethalmi Polgárőr 
Egyesületnek.  

A FONI-ban járt a Mikulás

December 9-én izgatottan készülőd-
tem a FONI-ba, mert először kap-
tam meghívást a Mikulás napjuk-

ra. Nem tudtam, hogy fognak hozzám állni, 
milyen feladatom lesz, milyen lesz a dél-
előtt. Hát kár volt izgulnom, az első perctől 
mindenki szeretettel és kedvességgel foga-
dott, a lakók és a dolgozók is. Nagyon jó ér-
zés volt. Először a Csengettyű bábcsoport 
lépett fel A fenyőfa meséje című darabbal, 

Török Ilona és Marlin Erika szereplésével 
(köszönöm, hogy pici szerepet én is kaphat-
tam). Csoda volt látni a csillogó szemeket, 
és megtapasztalni azt az őszinte örömöt, 
amit az előadás okozott. Ezután odaadtuk 
az ajándékba hozott plüssöket, és ez ismét 
könnyeket csalt a szemembe: eszembe jut-
tatta, hogy mennyire lehet egy egyszerű 
apróságnak is örülni… Ezután Sztrapkó 
Norbi és a Szufla szervezésében megérke-
zett a Mikulás, akinek a fiatalok énekeltek 
és szavaltak. Nagyon ügyesek voltak, örü-
lök, hogy hallhattam. A látogatást ügyességi 

verseny zárta, ahol három csapat versengett 
egymással, végül az 1. helyezett a Hógolyó, 
a 2. a Rénszarvas, a 3. pedig Imola csapata 
lett. Szeretném kiemelni Bálintné Emike és 
a Cseke család segítségét, munkájuk nélkü-
lözhetetlen volt ezen a napon. Nagyon 
büszke vagyok rá, hogy most már én is azok 
közé a segítők közé tartozhatok, akik rend-
szeresen tesznek azért, hogy a FONI-ban le-
vők élete szebb és tartalmasabb legyen. Kö-
szönöm a lehetőséget. 

Körmendy Zsófia  
az 1. választókerület képviselője 
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Adventi hangulat a Helytörténeti Gyűjteményben

Adventi készülődésre vártuk szeretet-
tel a családokat november 25-én. Az 
előző években sajnos nem tudtuk ezt a 

programunkat megtartani, így idén nagyon vártuk, 
és készültünk erre a napra. A gyűjtemény több  
helyiségét is birtokba vettük ez alkalommal. 
Begyújtottunk a cserépkályhába, így ahol kel-
lemes meleg fogadta a családokat.

Sok szép alapanyaggal, színes gyertyával, 
díszekkel megrakott asztal várta az alkotni 
vágyókat. Ezen a pénteki napon, szinte ta-
vaszias időjárásban sok család látogatott el 
hozzánk, hogy elkészítse az ünnepi asztalra 
az adventi koszorúját, ajtó és ablak díszeit. 
Nagy örömünkre többen jöttek régi isme-
rősként, valamint sok új kisgyermekes csa-
lád is eljött hozzánk. Hamar megtelt a ház 
és a műhely minden helyisége. A gyerekek, 
szüleikkel, nagyszüleikkel közösen alkot-

hattak, készíthették el szebbnél szebb díszei -
ket. Az együtt töltött délután egyik szép pil-
lanata volt, amikor meggyújtottuk a múze-
um nagy koszorúján az első gyertyát, és kö-
zösen karácsonyi dalokat énekeltünk. 
Megköszönjük minden segítőnknek, hogy 
a programunkban támogatott. 
Minden kedves szigethalmi családnak kí-
vánunk boldog új évet. 

Kleineizel Ilona 
múzeumpedagógus 
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Betlehemi esték és vásár – 2022, Szigethalom, Dísz tér
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Ugyan az edzések még javában zajlanak, de a 2022- es év ünnepélyes lezárása 
már megtörtént az Amazon Foci Sportegyesületnél. 
Az egyesület 60 tagja vett részt egy közös karácsonyi vacsorán, ahol a csa-
patépítés, és ünneplés mellett azért az év értékelésére, és a díjak kiosztására 
is sor került. 
A szigethalmi Amazonok csapata is jelen volt az eseményen, és nem is távo-
zott üres kézzel. A legelszántabb játékos díját Kecskeméti Éva, a legjobb játékos 
díját pedig Nagy Anett vihette haza. 
Az elfogyasztott kalóriákat rögtön másnap le is dolgozták a lányok, egy belső 
tornán, ahol 5 csapat, és közel negyven játékos mérkőzött meg egymással. 
Gólokban és remek helyzetekben nem volt hiány.  
A szigethalmiaknak ezúttal a dobogó harmadik fokára sikerült felállniuk. A 
csapat kapusa, Szűcs Kata védte ki a legtöbb gólt, így a legjobb kapus címet 
is megszerezte. 
Ezzel a két eseménnyel búcsúztatták el a 2022-es évet a szigethalmi Amazonok.  
Kis pihenés után, januárban újult erővel vágnak bele a lányok az edzésekbe.  
Ha az újévi fogadalmad az lesz, hogy jövőre sportolni fogsz, bátran csatlakozz 
az edzéseikhez! Kezdd az új évet egy remek csapatban!

Amazon évzárás
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„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” (Juhász Gyula)

Novemberben egyik szeretett kollégánktól 
is végső búcsút kellett vennünk.  
Vitáris Julianna hosszan tartó betegség 
után örökre eltávozott közülünk.  
Valamennyiünket megrendített a halála. 
Néhány hete még betegsége ellenére a ma-
ga kedves, türelmes módján ellátta felada-
tait, miközben készült a nyugdíjazására, de 
ez már nem adatott meg neki. Született szi-
gethalmiként szinte végig a városban dol-
gozott, tevékenykedett. 1990-1994 között 
önkormányzati képviselő volt. 2006. 10. 1 
– 2012. 12. 31. között a Szigethalom és Kör-
nyéke Gyermekjóléti Szolgálatnál dolgo-

zott. 2013. 6.01 – 2022. 11. 10. között a Szi-
gethalmi Polgármesteri Hivatal szociális 
ügyintézői munkakört látta el. Segítőkész-
ségét, kedvességét mindannyian megta-
pasztalhattuk. Jó kolléga volt, az ügyfeleivel 
türelmesen, kedvesen bánt. 
Még betegsége végén is mindenkihez volt 
egy kedves szava, egy érdeklődő őszinte 
kérdése. Amilyen szerényen élt, olyan 
csendben ment el, űrt hagyva maga után. 
 
Szigethalom Város Önkormányzatának  
valamennyi dolgozója megőrizi emlékét.

Kilencvenhárom éves korában elhunyt 
Tumpek György olimpiai bronzérmes, Eu-
rópa-bajnok úszó. Ő volt az első magyar, 
aki 200 pillangón Eb-győztes és olimpiai 
érmes lett. Nyugdíjasként Szigethalmon élt, 
visszavonultan. A képviselő-testület 2004-
ben a Város sportolója elismerésben része-
sítette, 18 év felett már nem aktív kategóri-
ában. 
Sikerei 200 m pillangón: Európa-bajnok 
(1954), olimpiai bronzérmes (1956), 3x 
magyar bajnok. 100 pillangón: 6x magyar 

bajnok. 4x100 vegyes váltóban: Eb-ezüstér-
mes (1958), 2x magyar bajnok. 
Edzőként 52 magyar bajnokot nevelt. „Vol-
tak jó versenyzőim, így Kiricsi János, Gul-
rich József, Kucsera Gábor, tanítványom 
volt egy ideig a későbbi szövetségi kapitány, 
Kiss László, nálam úszott a vízilabdában vi-
lágbajnok Görgényi István is. A legna-
gyobb tehetség alighanem a mellúszó Kiss 
Éva volt, akiben benne volt, benne maradt 
egy olimpiai érem” – emlékezett egy inter-
júban.

Balázs Sándorra emlékeztünk 
Az I.R.K.A. (Irodalmi És Képzőművész 
Asztaltársaság) 2022. december 16-án 
Balázs Sándor (B.A.S.A.) emlékestet tar-
tott. Balázs Sándor költő volt az I.R.K.A. 
művészcsoport megalapítója. Az alapítástól 
kezdődően, egész haláláig, sokszor ereje fe-
letti munkát végzett a társaság nívós mű-
ködésének érdekében. Nem ismert határo-
kat, ha a kultúra, a művészet terjesztéséről 
volt szó. Olyan magas színvonalú kulturális 
kört hozott létre életében, amelyről ország-
szerte csak elismeréssel szólnak. A megem-

lékezés nagyszerű lehetőség volt a régi ta-
goknak, barátoknak találkozni egymással, 
és új tagokat megismerni. Elhangzottak 
versei, a megemlékezők gondolatai, emlé-
kei.  
Fáki László polgármester hosszan méltatta 
érdemeit Szigethalom kulturális életének 
fellendítésében, a város hírnevének öregbí-
tésében. Nagy örömünkre Sándor megkap-
ta a Posztumusz A Magyar Kultúra Lovagja 
címre a jelölést, a kultúráért tett kiemelke-
dő munkájáért. A rendezvényen bemutat-
kozott egy új I.R.K.A. tag, a jemeni szárma-

zású Ahmed Amran geofizikus mérnök, 
novellaíró, a magyar nyelv kutatója, aki 
szintén megkapta a jelölést az Egyetemes 
Kultúra Lovagja címre, a két nemzet kul-
túrájának ápolásáért. Reméljük, vele mie-
lőbb találkozunk egy önálló est keretében 
a Hegedűs Géza városi könyvtárban. 

N. V. 

In memoriam
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Házhoz men� begy�jtés - PET m�anyag, fém és TETRA PAK italos karton, valamint vegyes papír hulladék: 
Tájékoztatjuk Önt, hogy 2023. évben a zsákos szelektív PET m�anyag, fém és TETRA PAK italos karton hulladék elszállítását az 
el�z� évhez hasonlóan minden páratlan héten, a vegyes papír hulladék elszállítását havi egy alkalommal végezzük, a rendes 
hulladékszállítás napján. Lenti naptárban sárga színnel jelöltük a PET, kék színnel a papír elszállítás tervezett id�pontját. Fentieknek 
megfelel�en kérjük, hogy a TETRA PAK italos karton hulladékot a sárga szín� ’PET m�anyag, fém és TETRA PAK italos karton’ 
feliratú zsákban helyezzék el. 
Házhoz men� begy�jtés - zöldhulladék: A zöldhulladék ingatlan el�li elszállítása kizárólag biológiailag lebomló, áttetsz�, zöld szín�, 
Aries feliratú, 110 liter �rtartalmú gy�jt�zsák alkalmazásával történik. A társaságunk által forgalmazott zöldhulladék gy�jt�zsák 
kukoricakeményít� alapú, megújuló forrásból származó PLA zsák, amely komposztálható és 100 %-ban lebomlik. A zsákokat használat 
el�tt száraz, napfényt�l és h�t�l védett helyen kell tárolni. Mivel a nedvesség, valamint a belehelyezett zöldhulladék hatására a bomlási 
folyamat azonnal beindul, ezért kérjük, hogy az elszállításra szánt zöldhulladékot egyéb zsákban, vagy ingatlanuk félrees� helyén 
tárolják és a szállítást megel�z� 1-2 napon belül helyezzék a biológiailag lebomló zsákba. Az ágakat továbbra is egy méteres 
darabokban, biológiailag lebomló kötöz�vel (pl. kender zsineg) kötegelve kérjük az ingatlan elé kihelyezni. A zöldhulladék házhoz 
men� begy�jtésének tervezett id�pontját a lenti naptárban zöld színnel jelöltük, mely 2023. május, július, szeptember és november 
hónapokban a korábban megszokottak szerint a rendes szemétszállítás napján történik. 2023. március, április, június, augusztus és 
október hónapok utolsó pénteki napján 14.30-17.30 óra között a Szigethalmi Egyesített Népjóléti Intézmény el�tti parkolóban (2315 
Szigethalom, Rákóczi F. u. 147.) van lehet�ség a zöldhulladék jogszabályi el�írás szerinti elhelyezésére a területen lév� célgép vagy 
konténer igénybevételével. 
Szelektív üveghulladék gy�jt�pont, szelektív hulladék átvétel: Telephelyünkön kialakított szelektív átvételi ponton nyitvatartási 
id�ben a vegyes üveg haszonanyag átvételét korlátlan mennyiségben biztosítjuk. A szelektív PET, m�anyag, fém és TETRA PAK 
italos karton, valamint a vegyes papír hulladék átvételét hétköznapokon nyitvatartási id�ben, szombati napokon 8.00-14.00 óra között 
telephelyünk átrakó-állomásán biztosítjuk. 
2023. évi ünnepnapokon esedékes hulladékszállítást az alábbiak szerint tervezzük:  
2023. március 15.   – szerdai napon esedékes hulladék elszállítása 2023.03.18-án, szombaton történik 
2023. április 7.   – hulladék elszállításának rendjében nem lesz változás 
2023. április 10.   – hétf�i napon esedékes hulladék elszállítása 2023.04.8-án, szombaton történik 
2023. május 1.  – hétf�i napon esedékes hulladék elszállítása 2023.04.29-én, szombaton történik 
2023. május 29.   – hétf�i napon esedékes hulladék elszállítása 2023.05.27-én, szombaton történik 
2023. október 23.  – hétf�i napon esedékes hulladék elszállítása 2023.10.21-én, szombaton történik 
2023. november 1.   – szerdai napon esedékes hulladék elszállítása 2023.11.04-én, szombaton történik 
2023. december 25. – hétf�i napon esedékes hulladék elszállítása 2023.12.23-án, szombaton történik 
2023. december 26. – hulladék elszállításának rendjében nem lesz változás 
2024. január 1.  – hétf�i napon esedékes hulladék elszállítása 2023.12.30-án, szombaton történik 

Január Február Március 
hét H K SZE CS P SZO V hét H K SZE CS P SZO V hét H K SZE CS P SZO V 
              1 5     1 2 3 4 5 9     1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 6 6 7 8 9 10 11 12 10 6 7 8 9 10 11 12
2 9 10 11 12 13 14 15 7 13 14 15 16 17 18 19 11 13 14 15 16 17 18 19
3 16 17 18 19 20 21 22 8 20 21 22 23 24 25 26 12 20 21 22 23 24 25 26
4 23 24 25 26 27 28 29 9 27 28 13 27 28 29 30 31
5 30 31

  
Április Május Június 

hét H K SZE CS P SZO V hét H K SZE CS P SZO V hét H K SZE CS P SZO V 
13           1 2 18 1 2 3 4 5 6 7 22       1 2 3 4 
14 3 4 5 6 7 8 9 19 8 9 10 11 12 13 14 23 5 6 7 8 9 10 11
15 10 11 12 13 14 15 16 20 15 16 17 18 19 20 21 24 12 13 14 15 16 17 18
16 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 28 25 19 20 21 22 23 24 25
17 24 25 26 27 28 29 30 22 29 30 31 26 26 27 28 29 30

22 30 31

Július Augusztus Szeptember 
hét H K SZE CS P SZO V hét H K SZE CS P SZO V hét H K SZE CS P SZO V 
26           1 2 31   1 2 3 4 5 6 35         1 2 3 
27 3 4 5 6 7 8 9 32 7 8 9 10 11 12 13 36 4 5 6 7 8 9 10
28 10 11 12 13 14 15 16 33 14 15 16 17 18 19 20 37 11 12 13 14 15 16 17
29 17 18 19 20 21 22 23 34 21 22 23 24 25 26 27 38 18 19 20 21 22 23 24
30 24 25 26 27 28 29 30 35 28 29 30 31 39 25 26 27 28 29 30 
31 31

Október November December 
hét H K SZE CS P SZO V hét H K SZE CS P SZO V hét H K SZE CS P SZO V 
39             1 44     1 2 3 4 5 48         1 2 3 
40 2 3 4 5 6 7 8 45 6 7 8 9 10 11 12 49 4 5 6 7 8 9 10
41 9 10 11 12 13 14 15 46 13 14 15 16 17 18 19 50 11 12 13 14 15 16 17
42 16 17 18 19 20 21 22 47 20 21 22 23 24 25 26 51 18 19 20 21 22 23 24
43 23 24 25 26 27 28 29 48 27 28 29 30 52 25 26 27 28 29 30 31
44 30 31

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


