
XXXIII. évfolyam 3. szám, 2023. március 
ingyenes havilap

Ebben az évben először január 31-én 
tartotta soron következő ülését a 
képviselő-testület. Az első döntést 

igénylő napirendben a Szigetszentmiklósi 
Rendőrkapitányság kapitányságvezetője ki-
nevezésének véleményezése történt meg. A 
testület támogatta Novák Sándor r. alezre-
des kinevezését. Novák Sándor szigethalmi 
születésű, és 1995 óta dolgozik a rendőrség 
kötelékében, különböző beosztásokban. 
Munkájának nagyobb részét ezen a kapi-
tányságon végezte. Jelenleg, augusztus óta, 
megbízással látja el a kapitányságvezetői 
feladatokat. 
Következő napirendben a Nobilis Humán-
szolgáltató Bölcsőde 2023. évi nyári zárva 
tartási rendjének jóváhagyása történt 
meg. 

Az alábbiak szerint:  
ügyeleti hét: júl. 17 – 21., nyári zárás: júl. 
24. – aug. 4., ügyeleti hét: aug. 7 – 11. 
Harmadik napirendben a képviselők támo-
gatták Szigethalom Város Helyi Esély-
egyenlőségi Programjának elfogadását, 
melyet ötévente kell elfogadni, kétévente 
pedig felülvizsgálni. Az előzőt 2018-ban fo-
gadták el, így most egy új program készült.  
Ezt követően a testület tagjai elfogadták 
Szigethalom Város Sportlétesítménye fej-
lesztési program megvalósítását, a Dara-
zsak SE indítványát. 2023. évi fejlesztési 
tervük tartalmazta egy új, 50x70 méteres 
füves pálya és a büféhelyiségből egy klub-
helyiség létrehozását. Az egyesület saját 
erőből oldja meg mindkettőt. 

Folytatás a 2. oldalon

Mindannyian nyugodtabban él-
nénk mindennapjainkat, ha tud-
nánk, hogy idős szeretteink 

probléma esetén úgy is segítséget kaphat-
nak, ha nem vagyunk a közelükben. 
Az elmúlt évszázadokban a családok életé-
ben magától értetődő volt a több generáció 
együttélése, ami egyfajta biztonságot is 
nyújtott, hiszen a családtagok egyszerűen 
és gyorsan tudtak gondoskodni egymásról.  

Mára már egyre kevésbé jellemző a gene-
rációk együttélése, átalakultak az évszáza-
dos szokások. 
Az idős családtagról, ismerősről való gon-
doskodás fontos és felelősségteljes felada-
tunk, ebben nyújt segítséget a GONDOSÓ-
RA program, mely az emberi élet védelmét, 
biztonságát hivatott szolgálni, kontaktsze-
mélyek bevonásával.  

Folytatás a 2. oldalon

Élő 

tájékoztató:
2023. március 30. csütörtök 18 óra
https://www.facebook.com/hello.szigethalom

Mankóként segítséget 
nyújtani

Nobilis Humán Szolgáltató Család–
és Gyermekjóléti Szolgálata a Ma-
gyar Élelmiszerbank Egyesülettel 

való kapcsolatának köszönhetően 2022. év-
ben is sikeres adományozási évet tudhat 
magáénak. Az Élelmiszerbank nyilvántar-
tása szerint szolgálatunk 31 925 kg élelmi-
szert osztott szét a nehéz helyzetben lévő 
családok között. Az adományok összetétele 
általában pékáru és zöldség-gyümölcs volt, 
de azért akadtak kivételek is, nagy mennyi-
ségű joghurtok, húskészítmények, sajt és 
még számtalan különlegesség, melyhez ta-
lán sokan csak évente egy alkalommal, 
vagy sosem jutnak hozzá életük során.  
A közel 32 000 kg áru értéke 40 794 665 Ft 
volt, ez az összeg klienseinkre lebontva 
50 993 Ft/fő-t jelentett.  
Élelmiszeradományból részesülő klienskö-
rünk 800 fő, közöttük van, aki hetente több 
alkalommal is részesül az adományból, mi-
vel az anyagi helyzete egyáltalán nem teszi 
lehetővé élelmiszer megvásárlását, van, aki 
heti szinten, és van, akinek sajnálatos mó-
don kevesebbszer jut a szolgálatunk által 
szállított élelmiszerből. Igyekszünk min-
denki számára segítséget nyújtani, de a 
mindennapi szállítás mennyisége nem teszi 
lehetővé, hogy a listánkon szereplő minden 
személy napi szinten kaphasson segítséget.  
Jelenleg négy áruházból, a Magyar Élelmi-
szerbank Egyesület raktárából, felajánló cé-
gektől közvetlenül szállítunk adományokat, 
de bízunk abban, hogy ez a szám 2023-ban 
gyarapodni fog, megnövelve ezzel a kioszt-
ható adomány mennyiségét.  

Folytatás a 2. oldalon

Új vezető a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság élén

Gondosóra program időseknek városunkban

Nőnapi köszöntő 

Mindannyian tudjuk, hogy a nők 
sokkal többet tesznek, mint amit 
látunk, mint amit meg tudunk 

érteni. Jelentős szerepet játszanak számos 
területen, nemcsak a családban, hanem a 
társadalom egészében is. Március 8-án 
ünnepeljük a nőket, mert helyt állnak a 
munkahelyükön, mert minden nap erőfe-
szítéseket tesznek a saját és a családjuk jö-
vőjének biztosításáért.  
Kérem, megbecsülésem jeléül fogadják kö-
szöntésemet ezen a szép napon!  

Fáki László 
polgármester 
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Folytatás az 1. oldalról 
Része egy korszerű segélyhívó eszköz, 
amely alanyi jogon, ingyenesen jár minden 
65 éven felüli állampolgár számára.  Ehhez 
a csuklóra rögzíthető vagy nyakba akaszt-
ható eszközhöz 0-24 órában elérhető disz-
pécserszolgálat tartozik, ahol képzett mun-
katársak segítenek a felmerülő problémák-
ban. Fontos tudni, hogy a szolgáltatás nem 
helyettesíti a 112-es segélyhívót, inkább a 
szociális biztonságra helyezi a hangsúlyt. 
Ez azt jelenti, hogy akkor is fel lehet hívni 
a diszpécsert, ha valaki nem találja a kul-
csait, vagy otthon elesik, és nem éri el a 
mobiltelefont. A regisztráció során egy 
kontaktszemély megadására van lehetőség, 
akit a diszpécser értesíteni tud, gyorsan 
mozgósítható, lehetőség szerint a közelben 
lakik, és segítségére tud lenni idős hozzá-
tartozójának. 
Segítségkérés esetén a bajban lévő felhasz-
náló megnyomja a készüléken található 
gombot, az jelzést küld a diszpécserköz-
pont felé, aki felveszi a kapcsolatot, kezde-
ményezi a segítségnyújtást, értesíti a meg-
adott kontaktszemélyt, indokolt esetben a 
sürgősségi segélyhívó értesítése is megtör-
ténhet.  A készülék kétirányú kommuniká-
cióra képes, jelzést ad, és a diszpécsertől hí-
vást fogad. Olyan digitális megoldást nyújt 
a családoknak, amelynek segítségével a 
gondoskodás, törődés úgy is megvalósul-
hat, ha a családtagok egymástól épp fiziká-
lisan távol vannak. 

Mindazok, akik most szeretnének igényel-
ni Gondosórát a www.gondosora.hu olda-
lon tehetik meg, amit hamarosan, házhoz-
szállítással kaphatnak meg. 
Az Összefogás Szigethalomért Egyesület 
minden képviselője nagyon fontosnak tart-
ja, hogy azokhoz is eljusson a jelzőeszköz, 
akiknek gondot okoz megigénylése, vagy 
kérjük a lakosokat, akik tudnak környeze-
tükben olyan idős emberről, aki segítségre 
szorul a regisztrálásban, keressenek meg 
minket, forduljanak hozzánk bizalommal. 
Az újságban minden képviselő elérhetősé-
gét megtalálják. 

Török Ilona 
önkormányzati képviselő 

Gondosóra program időseknek  
városunkban

Folytatás az 1. oldalról 
Az ötödik napirendben Szigethalom Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a kor-
mányhivatal észrevétele miatt 146/2022. 
(X.18.) számú önkormányzati határozatát 
hatályon kívül helyezte. A kormányhivatal 
kifogásolta, hogy a határozatban szereplő 
ingatlan és az azért kapott szolgáltatás 
egyenértékűsége nem eléggé alátámasztott. 
A képviselők elfogadták a kormányhivatal 
észrevételét, és ezért a határozatot hatályon 
kívül helyezték.  
Ezután a Szigethalom Város Önkormány-
zat tulajdonában lévő lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról 
szóló 25/2018. (XII. 12.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálata történt meg. A ren-
deletben pontosították a három szolgálati 
lakás méretét és a bérleti díjak összegét. 
Végezetül tájékoztatókat hallgattak meg a 
képviselők. 
A következő bizottsági és képviselő-testü-
leti ülések az alábbi időpontokban lesznek: 
Humánpolitikai és Népjóléti Bizottsági 
ülés: március 21. 
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsági ülés: már-
cius 23. 
Képviselő-testületi ülés: március 28. 
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

Új vezető a  
Szigetszentmiklósi 
Rendőrkapitányság élén

Mankóként segítséget nyújtani
Folytatás az 1. oldalról 
Bár a beszámolóban sok szám szerepel, de 
mindig elmondjuk, hogy a számok mögött 
emberek állnak, és emberi sorsok húzódnak 
meg, melyeken sok esetben nem csak élel-
miszeradománnyal, hanem egyéb módon is 
segítenünk kell. Segítő beszélgetéssel hat-
százkilencvennégy, információnyújtással 
hétszázharmincnyolc, ügyintézéshez való 
segítségnyújtással száznegyvenegy, család-
látogatással kilencszázhetvenkilenc, taná-
csadással kétszázkilencvennégy alkalom. 
Ezekből az adatokból is látszik, mennyire 
nagy szükség van a munkánkra, a segítség-
nyújtásra. Megfigyelésünk szerint, sajnála-
tos módon, a tavalyi év második felétől 
egyre többen és többen fordulnak hozzánk. 
Nehéz élethelyzetük, a jelenlegi gazdasági 
nehézségek sokukat állít választás elé az 

étel és a fűtés között, ezért is tartjuk fontos-
nak az élelmiszeradományok osztását, 
hogy ilyen módon is enyhíthessünk a fel-
merülő nehézségeken. 
Minderre persze nem lenne lehetőségünk, 
ha nem támogatná munkánkat az Élelmi-
szerbank Egyesület, és Szigethalom Város 
Önkormányzata. Az Egyesület nélkül, 
mellyel 2006. év óta állunk szerződésben, 
nem tudnánk ennyi adományt kiosztani, az 
önkormányzat anyagi segítsége nélkül pe-
dig ennek a munkának nem lennének meg 
a tárgyi feltételei. Ezúton szeretnénk meg-
köszönni az egyesület munkáját és Sziget-
halom Város Önkormányzatának anyagi 
támogatását! 
Ahogy mondani szoktuk: köszönjük, hogy 
segíthetünk! 

-kmk- 
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Dátum  
 
 
 
jan. 15. 
 
 
 
márc.16. 
 
 
 
márc. 31. 
 
máj. 31. 
 
 
szept. 15. 
  

Az adófizetés és bevallás jogcíme 
 
•  az építményadó, telekadó, települési adó, magánszemélyek kommunális adója kö-

telezettségében bekövetkezett változások bejelentése 
•  2022. év közben kezdő KATA adóalanyok II. félévi helyi iparűzési adójának befi-

zetési határideje 
 
•  az építményadó, magánszemélyek kommunális adója, telekadó és települési adó I. 

félévi részletének megfizetése 
•  iparűzési adóban az I. félévi adóelőleg megfizetése, KATA első részletének megfi-

zetése 
 
•  a 2022. évi talajterhelési díj bevallásának benyújtása és megfizetése 
 
•  a 2022. évi helyi iparűzési adó bevallása és megfizetés 
 
•  az építményadó, magánszemélyek kommunális adója, telekadó és települési adó 

II. félévi részletének megfizetése 
•  iparűzési adóban adóelőleg megfizetése, KATA második részletének megfizetése 
 
•  idegenforgalmi adó befizetése a beszedést követő hó 15. napjáig 
•  pálinkafőzéscéljára kialakított desztillálóberendezés bejelentése a tulajdonszerzést 

követő 15 napon belül 
•  adókötelezettséggel kapcsolatos változások bejelentése (adótárgy megszerzése, el-

idegenítése, vagyoni értékű jog megszerzése, vállalkozás indítása, megszüntetése, 
személyi adatokban történt változás (névváltozás, lakcímváltozás), és minden olyan 
körülmény, amely az adózásra kihat) a változás időpontjától számított 15 napon 
belül 

2023. évi ADÓNAPTÁR
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Fogadóórák
• Fáki László polgármester 2023. március 20. 

(hétfő) 14:00-18:00 óra között, előzetes bejelent-
kezés alapján. 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. Tele-
fon: +36/20-433-7638. E-mail: zsofi.kormendy@ 
gmail.com 

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

• Novákné Kiss Viktória (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 3. választókerület képviselője. 
Telefon: +36/20-344-7772. E-mail: novakne. 
kissviktoria@gmail.com 

• Blum Zoltán (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 4. választókerület képviselője. Telefon: 
+36/30-688-1384. E-mail: blum.zoltan@sziget-
halom.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. 2023. 
március 27. (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 Egyesü-
let) 7. választókerület képviselője. 2023. március 27. 
(hétfő) 18:00-19:00 óra között, az Akácos Marika 
étteremben. E-mail: torok.ica001@gmail.com 

• Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 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: csapogyon-
gyi@freemail.hu 

• Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP). Telefon: 
+36/30-952-3346. E-mail: molnars@pr.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: 8.00-16.00 

Minőségi szolgáltatás, elérhető áron, már 32 éve! 
www.megoldasszerviz.hu

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

Mit játszunk, ha napok óta esik az eső? 
Javaslatok kisgyermekek neveléséhez (2. rész)

2-3 éves kortól 
Szimbolikus játék, szerepjáték 
•   „Utánzásos játékok” az egyszerűbbtől a bo-

nyolultabb játékokig 
•  Amikor egy tárgyat – hasonlóság alapján – 

egy másik tárgyként azonosítanak a gyerekek 
(pl. építőkocka – telefon) 

•  A „mintha játék” egyszerűbb formáitól (fejére 
teszi a vödröt, mintha sisak lenne) – a kiosz-
tott szerepekkel játszott orvosos, tűzoltós 
(stb.) játékig 

•  Szerepjáték: A gyermek úgy tesz, mintha más 
valaki volna, megjelenít személyeket, tárgya-
kat, megeleveníti a gondolatokat, érzéseket. 

•  Az illúzió, az utánzás, az alkotás, az átváltozás, 
a titok feszültsége, a másnak lenni érzése va-
rázslatos számukra. 

Mi tanulnak a gyerekek a szerepjátékban? 
•  gyakorolja a társas igazodást, a szociális sze-

repeket  
•  tanulja a gyermekek között elfoglalt helyét  
•  újraértelmezi a szociális környezetének bo-

nyolult rendszerét 
•  feldolgozza élményeit 
•  gazdagodnak a nyelvi és a kommunikációs 

képességei 
•  fejlődnek a szociális- és mozgáskészségei 
•  erősödik a fantázia működése 
Mi a felnőtt teendője közben? 
•  A gyermekek részvétele önkéntes 
•  A szerepjátékot a gyermekek irányítják, de a 

felnőtt mederben tartja 
•  A gyermekeknek ehhez a játékhoz is időre és 

nyugalomra van szükségük 
•  Valósághű, de biztonságos kellékek biztosítása 
 
Óvoda és iskoláskor 
Szabályjáték  
•  Amikor a játékos vagy játékosok előzetesen 

elfogadott szabályok szerint játszanak  
•  Lehet egyéni játék, ill. kisebb vagy nagyobb 

csoportban játszható, mozgásos vagy/ és szel-
lemi játék 

•  Jellemző öröme: a győzelem, a jutalom való-
ságos vagy jelképes 

•  a „szabályok” a játékban 
Feltétele: 
•  szabály megértése – intellektuális érettség 
•  igazodás képessége az általánosított szabá-

lyokhoz 
•  Frusztrációtűrés (tudjon veszíteni) 
Mi a felnőtt teendője közben? 
•  játék kereteinek biztosítása 
•  érzelmi igényekre figyelni 
•  igazságosság, következetesség 
•  sokféle játéktípus biztosítása 
Mindemellett, ha végre eláll az eső, akkor men-
jenek újra sokat a szabadba! 
Fontos!  
A létrehozás folyamata fontosabb, mint a telje-
sítmény. Ebben a korban a játékhoz hozzátarto-
zik a környezet rendberakása: 
 
Tippek a rendrakáshoz  
Könnyebben rászoknak a gyerekek, ha nem szi-
gorúan rájuk parancsolunk, hanem játékosan 
rávezetjük őket, hogy mindennek helye van. 
•  játék része legyen,  
•  akkor kezdünk új játékba, ha az előzőt el-

tettük 
•  nem életkori sajátosság a rendrakás (de van, 

aki nagyon szereti) 
•  együtt rakjunk rendet, vonjuk be segíteni 

(fontosság érzése) 
•  konkrét dicséret 
•  tegyük élménnyé 
•  következetesség 
•  nap végén mindig legyen eltéve minden a 

helyére 
•  „rendrakó dal, mondóka” → lehet használni 

hívó éneket vagy dallamot, pl.:  
Egy, kettő, három / A szép rendet várom /  
A játékok örülnek / Ha helyükre kerülnek. 

 
Lászlóné Baraksó Veronika  

Nobilis Humanszolgáltató 

Napok óta zuhog az eső, és ha el is áll, annyira vizes minden, hogy nehezen meg-
oldható a szabadlevegőn történő játék. Mit tegyünk, ha már kilőttük az esernyős 
sétát és a gumicsizmás pocsolyában ugrálást? Előző számunkban a legapróbb 

csemeték lekötéséhez adtunk tippeket, nézzük, a nagyobbacskákat hogyan kössük le. 

Hulladékszállítás rendje 
Tisztelt Lakosok! Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy az „Aries” 
Nonprofit Kft. Kommunális egysége 2023. márciusában a szelektív hulladék 
begyűjtését az alábbiak szerint ütemezi. 
Szelektíven gyűjtött műanyag (Pet és HDPE) és fém (üdítő és sörös doboz) 
elszállítása:  
11. hét március 13 –  7.; 13. hét március 27 – 31. 
2022. március 15. (szerda) munkaszüneti nap, szerdai napon  esedékes hulla-
dék elszállítása 2023.03.18-án, szombaton történik! 
Szelektíven gyűjtött papírhulladék elszállítása: 
10. hét március 6 – 10. 
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük. 

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal



„Az ünnepléshez ünneplőbe öltözünk. Ez 
azonban nem a legjobb ruhát jelenti, hanem 
azt a lelkületet, ahogyan ezekre az ünnepi 
percekre magunkat is felkészítjük és a gyere-
keket is hozzászoktatjuk.” Czárán Eszter 
 
Az óvodában sincs ez másképp. Az ünnep 
és az azt megelőző ráhangolódás megvál-
toztatja az óvodások mindennapjait. 
Tagóvodáinkban a csoportok közös projek-
tet készítenek, és az óvoda apraja-nagyja 
együtt emlékezik meg március 15-ről. Erő-
södik a közösséghez való tartozás élménye, 

a hagyományaink tisztelete és megőrzése. 
Hogyan is lehet a kicsikhez közel hozni a 
nemzeti ünnepet?  
Tapasztaláson és érzékszerveken keresztül. 
Az ovisoknak életkori sajátosságaiknak 
megfelelő tevékenységeket tervezünk erre 
az időszakra. Előtérbe kerülnek a lovas já-
tékok, papír-csákót és kardot hajtogatunk. 
Várakat építünk, zászlókat készítünk, ko-
kárdát festünk. Indulókat hallgatunk, és 
menetelünk rá, az ünnephez kapcsolódó 
meséket játszunk, és verseket mondoga-
tunk. Meghívjuk vendégségbe a lovas ban-

dériumot. Igazán fantasztikus élmény látni 
a régi ruhákat. Ez varázslatos még a felnőt-
teknek is. 
Az óvodát is ünneplőbe öltöztetjük, nem 
csak a szívünket-lelkünket.  
Mindeközben könyveket nézegetünk a régi 
időkről, beszélgetünk, megemlékezünk 
március 15-e hőseiről. 
Alakítjuk az erkölcsi ítélőképességet, kü-
lönbséget teszünk a jó és rossz között, és 
szó esik a tisztességről is. 

Holczhauser Zsuzsanna 
óvodapedagógus, mentálhigiénés szakember
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Március idusán – Adj király katonát!

Éves közgyűlését tartott a SZUFLA 
Fogyatékkal Élők Napközi Ottho-
nában (FONI). A február negyedi-

kén 10 órakor kezdődő rendezvényen a 
harminc tagból tizennyolc jelent meg, így 
a közgyűlés határozatképes volt. 
Sztrapkó Norbert, a SZUFLA elnöke is-
mertette a 2022. évi pénzügyi és szakmai 
beszámolót. Kiemelte, hogy az egyesület 
pénzügyi helyzete továbbra is stabil. 2022-

ben is nagy sikerrel, sok szigethalmi civil 
szervezet közreműködésével rendezték 
meg futófesztiválunkat a PLACC-on kiala-
kított versenyközponttal. 2022-ben a 
SZUFLA 170 000 forinttal támogatta a 
FONI-t, amiből egy speciális szobakerék-
párt vettek. A beszámoló elfogadását kö-
vetően Sztrapkó Norbert felvázolta a 2023-
as év pénzügyi és szakmai terveit is, ezeket 
a tagok egyhangúlag megszavazták. 

A főbb SZUFLA rendezvények 2023-ban: 
Február 24. FONI farsangi sportnap. Má-
jusban, októberben és decemberben is tar-
tunk FONI sportnapot, az időpontok még 
egyeztetés alatt vannak. 
Március 18. szemétszedést rendezünk a 
parkerdőben az Erdészettel, az Összefogás 
Szigethalomért Egyesülettel és az Önkor-
mányzattal közösen. Találkozás a Szabad-
ság utca és a Vadászház utca sarkánál 9 
órakor. Délben paprikáskrumplival látjuk 
vendégül az önkéntes segítőket. 
Június 17. végtelen futás és gyaloglás az er-
dészháznál 10 órai kezdéssel. Itt zsíroske-
nyérrel vendégeljük meg a sportolni vá-
gyókat. 
Augusztus 12. SZUFLA Futófesztivál 
500m és 52km között sok versenyszám-
mal, a szokásos családias vendéglátással. 
Újdonság lesz az 5km táv. 
Szeptember 29. Támogatói Est 18 órától a 
Városi Szabadidő Központ zöld termében. 
Várunk minden sportolni vágyó szigethal-
mi felnőttet és gyereket a rendezvényein-
ken. 

a SZUFLA csapata 

Szigethalmi Ultrafutók Egyesületének 2023. évi rendes közgyűlése
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Maszkabál a könyvtárban 

Február 18-án délelőtt gyerekzsivajtól volt hangos a Hegedüs 
Géza Városi Könyvtár. Ezen a napon került sor a farsangi 
mulatságra és a „hosszú, zord tél” elűzésére. Gyermek-

könyvtárosunk, Alexa színes dekorációval öltöztette farsangi dísz-
be a rendezvénytermünket, a program helyszínét. Szép sorban 
megérkeztek az ötletes, színes maskarába bújt gyerekek, és a szülők 
közül is többen jelmezben jöttek el hozzánk. Láthattunk tündért, 
méhecskét, unikornist, de vendégünk volt többek között egy ké-
zilabdás sportoló és egy esőfelhő is. Ötletekben nem volt hiány! 
Alexa papírszínházzal, vetélkedővel, kézműves foglalkozással szó-
rakoztatta a gyerekeket, akik lelkesen vetették bele magukat a 
programokba. Természetesen az elmaradhatatlan farsangi fánk 
sem hiányozhatott! Itt szeretném megragadni az alkalmat és kö-
szönetet mondani Marlin Erikának és Szoboszlai Gyulánénak a 
fánksütésért, valamint az Összefogás Szigethalomért Egyesületnek 
a támogatásukért. Bízom benne, hogy a mai vendégeink közül töb-
ben olvasóként is visszatérnek könyvtárunkba! 

Horváth Zsolt 
könyvtárigazgató 

Kézműves foglalkozás a  
könyvtárban március 15.  
alkalmából 

 
Időpont: 2023.03.11. (szombat) 10 órától. 

 
A foglalkozáson való részvétel előzetes regisztráció-
hoz kötött: E-mail: szigethalmi.konyvtar@gmail.com

Márciusi programok 
•  Kisbogár zenés foglalkozás pénteken-

ként 10 órakor (03.03, 03.10, 03.17, 03.24, 
03.31.) 

•  Kisbogár Zeneovi: 03.25-én 10 órakor 
•  Kezdő Pilates Borókával keddenként 

8.40-től 9.40-ig (03.07, 03.14, 03.21, 
03.28.) 

•  Maminbaba Borókával Fitness kedden-
ként 10 órakor (03.07, 03.14, 03.21, 
03.28.) 

•  Mesekuckó (kézműves foglalkozással 
egybekötve): 03.11-e, szombat 10 óra, té-
mája: „Március 15.” (Előzetes regisztrá-
cióhoz kötött rendezvény).  

•  Gyerekjóga csütörtökönként 16 órától 
(03.02, 03.16, 03.23, 03.30) 

•  Sakk szombatonként 10.30.kor (03.04, 
03.11, 03.18,03.25) 

•  Takács Róbert előadása: március 9-én 
17.30-kor (Témája: „A koronások teremtői”) 

•  Petőfi-emlékest március 18-án 17 óra-
kor: Vers- (tánc) lábak! 

 
Nyitvatartás: kedd és csütörtök: 10-18,  
szerda és péntek: 8-16, szombat: 9-13,  
vasárnap, hétfő: ZÁRVA 
 
„Az olvasás – ha élvezetet okoz – segít élni. 
Átélni és túlélni is.” (Vekerdy Tamás) 

Időpont:  2023. március 9., Időpont:  2023. március 9.,   
csütörtök 17:30tól csütörtök 17:30tól   

Helyszín: Hegedüs Géza Helyszín: Hegedüs Géza   
Városi Könyvtár Városi Könyvtár   

Cím: Szigethalom,Cím: Szigethalom,  
József Attila u. 59.József Attila u. 59.
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Hegedüs Géza Városi Könyvtár 
2315 Szigethalom, József A. u. 59., Tel.: 06-24/514-810 

E-mail: szigethalmi.konyvtar@gmail.com

Hegedüs Géza Városi Könyvtár 
2315 Szigethalom, József A. u. 59., Tel.: 06-24/514-810 

E-mail: szigethalmi.konyvtar@gmail.com

FELHÍVÁS  
SZAVALÓVERSENYRE!

NEVEZÉSI FELTÉTELEK

Gazdag Erzsébet

Bartos Erika Gazdag Erzsébet

Finy Petra Nemes Nagy Ágnes

Tompa Mihály Arany János Petőfi Sándor Jókai Mór Vajda János

Az óvodások és az általános iskolák 1-2. évfolyamos diákjai saját intézményükben  
nevezhetnek az elődöntőkre. Az onnan továbbjutók kerülnek az áprilisi döntőbe, melyet 

 
2023. április 3-án, hétfőn 

tartunk a Városi Könyvtár rendezvénytermében: 
14 órakor az 1-2. osztályosoknak, 

16:00-kor az óvodásoknak. 
 

A 2023. évi Városi Szavalóverseny témája: 
„Nők a költészetben”. 

 
A választáshoz segítséget kérhetnek a pedagógusaiktól és a könyvtárosoktól a versenyen 

indulni szándékozók. 
 

A döntőbe jutottak névsorát 2023. március 20-ig kérjük leadni a könyvtárban. 
 

Más településre iskolába járó, de Szigethalmon lakó kisdiákok is jelentkezhetnek  
a könyvtárban a fenti határidőig. 

 
Minden jelentkezőt szeretettel várunk!

A szavalóversenyre óvodásokat és az általános iskola 1-2. osztályos tanulóit várjuk. 
A 110 évvel ezelőtt született Gazdag Erzsi költő tiszteletére a 2023-as Városi 

 
Szavaló verseny témája:  
„Nők a költészetben”.

Hegedüs Géza Városi Könyvtár 
2315 Szigethalom, József A. u. 59., Tel.: 06-24/514-810 

E-mail: szigethalmi.konyvtar@gmail.com

Ezért arra kérjük a Szülőket, Pedagógusokat, Gyermekeket, hogy költőnők 
szabadon választott verseivel készüljenek! 

A választáshoz segítséget kérhetnek a Hegedüs Géza Városi Könyvtár 
gyermekkönyvtárosától, Fucskó Istvánné Alexa kolléganőnktől. 

 
Minden jelentkezőt szeretettel várunk!

FELHÍVÁS SZAVALÓVERSENYRE 
 

2023-ban ünnepeljük Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját. 
Őrá emlékezve hirdetjük meg a 2023. évi városi szavalóversenyt,  

melynek témája:  
 

„Pilvax” 
 

NEVEZÉS: 
Az általános iskolák 3-4., 5-6., 7-8. évfolyamos diákjai saját intézményükben 

nevezhetnek az elődöntőkre, az onnan továbbjutók kerülnek az áprilisi döntőbe. 
 

A döntőt 2023. április 17-én, hétfőn 14:00 órától tartjuk a Városi Könyvtár 
rendezvénytermében. 

 
Nevezési határidő: 2023. április 3. 

 
Minden jelentkezőt szeretettel várunk!

FELHÍVÁS SZAVALÓVERSENYRE 
 

Az általános iskolák 3-4., 5-6., 7-8. évfolyamos diákjai saját intézményükben nevezhetnek 
elődöntőkre, az onnan továbbjutók kerülnek az áprilisi döntőbe, melyet 

 
2023. április 17-én, hétfőn 14 órakor 

tartunk a Városi Könyvtár rendezvénytermében 
 

A 2023. évi Városi Szavalóverseny témája: 
 

„Pilvax”. 
 

A választáshoz segítséget kérhetnek pedagógusaiktól és a könyvtárosoktól  
a versenyen indulni szándékozók. 

 
A döntőbe jutottak névsorát 2023. április 3-ig kérjük leadni a könyvtárban. 

 
Más településre iskolába járó, de Szigethalmon lakó kisdiákok is jelentkezhetnek 

a könyvtárban a fenti határidőig. 
 

Minden jelentkezőt szeretettel várunk!
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Nosztalgia dalest a Szigethalmi  
Nyugdíjasok Baráti Körében

Itt a farsang, halljátok, vegyétek fel a 
ruhátok, vidám táncot lejtsetek, ker-
gessétek el a telet. Ezt meg is tette a 

szigethalmi nyugdíjas klubunk, mert feb-
ruár 14-én télűző farsangi bált rendez-
tünk. A nagypapák együttes zenéjére tán-
coltunk, mulattunk, megpróbáltuk elűzni 
a telet. Fergeteges volt a hangulat, melyet 
fánk osztással és tombolával próbáltunk 
fokozni. Köszönjük a zenészeknek, akik 
kifulladásig játszottak. Vendégeink és 
nyugdíjas társaim kellemesen elfáradtak, 

így hát hazamentek a zenészek és vége lett 
az egésznek. 
Mindenkinek köszönet a segítségért, a 
részvételért, a rengeteg tombolafelajánlá-
sért, midazoknak, akik hozzátettek egy ki-
csit is, hogy ez a nap ilyen kerek legyen. 
Közreműködésetek nélkül nem valósulha-
tott volna meg a program  
Következő programunk:  
2023. március 14. (kedd) délután 14.00–
tól Szenior örömtáncosok bemutatója Mer-
meze Klárika vezetésével. 

14.30-tól - Légy vidám, így élni jó - című 
vidám, verses, zenés műsorra szeretettel 
várunk benneteket. 
Előadók: Gyöngyösi Szabó Katalin és Sze-
csődi György 
Helyszín: Városi Szabadidőközpont, Sziget-
halom, Sport utca 4.  
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, 
régi és új nyugdíjas tagjainkat és a belépni 
kívánókat. 

Pozsgai Lászlóné 
vezetőségi tag

Fergeteges farsangi bál

2023. január 31-én nagyon színvonalas zenés délutánt tartottunk Jimmy & Nika köz-
reműködésével. Mindenkit lenyűgöztek énekhangjukkal, és régi, szép dalaikkal visz-
szahozták, ha csak egy kis időre is, a fiatalságunkat. Minden tagunk nevében kö-

szönjük a színvonalas vidám előadást. -pl-

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: március 22.  

Megjelenés: április eleje.  
Hirdetések megrendelése, befizetése:  

polgármesteri hivatal pénztára,  
Kossuth L. u. 10.
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Éltető elemünk a víz

A Víz Világnapja minden év március 
22-én megtartott esemény. Célja, 
hogy ráirányítsa a figyelmet a min-

denki számára elérhető tiszta víz fontosságá-
ra, az édesvízkészletek veszélyeztetettségére, 
környezetünk, s ezen belül a Föld vízkészle-
tének megóvására.  

A világnapot 1992-ben, a Rio de Janeiróban 
tartott nemzetközi Környezet és Fejlődés 
konferenciát követően kezdeményezte az 
ENSZ közgyűlése, és először egy évvel ké-
sőbb, 1993-ban tartották meg. 
Ez a nap arra hívja fel a figyelmet, hogy a vi-
zeinket és környezetünket fenyegető válság 
megoldása a jó irányba tett lépések felgyorsí-
tásában rejlik. Mindannyian függünk a víztől, 
ezért mindenkinek van tennivalója, még a 
„közembernek” is.  
A családoknak, az iskoláknak, kisebb-na-
gyobb közösségeknek is felelőssége, hogy 
mindennapi vízhasználati szokásaink meg-
változzanak, takarékosan bánjunk a vízzel. 
Miért is? Kányádi Sándor szép sorai megad-
ják rá a választ: 

Kányádi Sándor: Ének a forrásról 
(részlet) 
 
Van egy forrás valahol egy 
öreg erdő sátorában, 
valamikor a korsómmal 
vízért én is odajártam. 
 
Ott tanyáznak a rigók is, 
közelében raknak fészket; 
alkonyatkor odajárnak 
szarvasok és szomjas őzek. 
 
Láttam belőle kortyolni 
nyári napot, teleholdat, 
csillaghullás idején a 
csillagok mind belehullnak. 

Alapítványunk, a Szigethalmi Gyer-
mekek Mosolyáért Alapítvány 
hosszú évek óta segíti anyagilag az is-

kolában folyó nevelő-oktató munkát eszköz-
beszerzéssel, a tehetségek gondozásával, a 
legkiválóbb tanulóink és pedagógusaink 
díjazásával, a tanulmányi kirándulások finan-
szírozásával. Minden évben számítunk az adó 
1%-nak felajánlására, mely nagyban segíti a 
pedagógai munkánkat. A 2022. évben 

465.997,- Ft bevételünk származott ebből, 
melyet ezúton is nagyon köszönünk. 
Idén is kérjük Önt, hogy lehetőségeihez 
mérten támogassa alapítványunkat!  
Felajánlhatja adója 1%-át. Önnek 1%, a 
Széchenyis diákoknak értékek és élmények!  
Pénzt adományozhat. Felajánlásával a Szé-
chenyis diákok lehetőségeit szélesítheti ki! 
Bármelyik módon hozzájárul iskolánk szak-
mai fejlődéséhez.  

A Szigethalmi Gyermekek Mosolyáért 
Alapítvány számlaszáma:  
Budapest Bank 10103850-05927541-
00000005 
adószáma: 18660544-1-13 
Bízunk a szülők, az öregdiákok és más támo-
gatók önzetlen segítségében!  
Köszönjük! 

A Szigethalmi Széchenyi István  
Általános Iskola közössége 

Hogyan támogathatja a Szigethalmi Széchenyi István  
Általános Iskola alapítványát?
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Télűző karnevál

A Helytörténeti Gyűjtemény 
2023. február 11-én 14 órakor 
nyitotta meg kapuit a Télűző 

Karnevál vendégei előtt. Lehetőség volt 
zajkeltő eszközöket és különböző álar-
cokat alkotni. A meghirdetett jelmez- 
és fánksütő versenyre jelentkezők közül 
a legötletesebbet, legjobbat, legfino-
mabbat ajándékkal jutalmaztuk.  

Gratulálunk a nyerteseknek!  
Hangulatos körtánccal zártuk a progra-
mot a helyszínen, és elindult a felvonulás 
a Dísz térre, nagy hanggal, zajjal élen a 
busóval, aki vezette a menetet. A téren 
tűzzsonglőrök várták az oda érkezőket, 
akik egy látványos előadással kápráztat-
ták el a közönséget. A karneváli este a 
kiszebáb égetésével fejeződött be, ami-

vel reméljük sikerült elűznünk a telet! 
További közreműködők: Suhai Réfi 
Tímea 6. vk. képviselő, Csurcsiáné Török 
Ilona 7 vk. képviselő, Nagy Viktor alpol-
gármester, Kancsár Ferencné Erzsike, 
Bálint Józsefné (Emike), Némethné 
Farkas Ica, Összefogás Szigethalomért 
Egyesület, Szigethalmi Polgárőr Egye-
sület. Köszönjük munkájukat. 
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MINDEN PROGRAM, ÉLMÉNY, EGY HELYEN

ÉLMÉNYHALOM

KÖVESS MINKET ITT ÉS NEM
MARADSZ LE SEMMIRŐL! 

LÉTREHOZTUNK EGY OLDALT, AHOL
MINDEN SZIGETHALMI PROGRAM, 

 SZABADIDŐ JAVASLAT
MEGTALÁLHATÓ, GYEREKENEK,

FELNŐTTEKNEK EGYARÁNT! 

www.elmenyhalom.hu
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Télen se tétlen 

A téli hónapokban a legtöbben be-
kuckóznak a meleg lakásba, ki-
mozdulni sincsen kedvük, de nem 

a Szigethalmi Amazonok, akik szinte min-
dig teljes létszámban vesznek részt az ed-
zéseken.  
Kedden és csütörtökön este most leginkább 
az erőnlét fejlesztésén dolgoznak a lányok, 

de azért a technikai fejlődésre és a játékra 
is mindig jut idő.  
Az edzéseken túl is zajlik az Amazon élet: 
megrendezték a Farsangi Belsős Tornát, 
ahol ismét kiválóan helyt álltak. A legjobb 
játékos díját Beliczay Réka kapta meg, aki 
januárban csatlakozott a csapathoz. 
A sporton kívül néhány csapatépítő prog-
ram is volt, például egy remekül sikerült 
társasjátékest. 
Ha te is szeretnél kitörni a téli fásultságból, 
és sokáig motiváltnak maradni, van egy jó 
hírünk számodra: jó társaságban a sport  
szórakozássá válik, sokkal nagyobb az esé-
lye annak, hogy kitartóan fogod folytatni a 
rendszeres testmozgást.  
Próbáld ki te is!  
Ingyenes próbaedzés.  
Információ: www.amazonfoci.hu  

-bg- 

Támogassa könyvtárunkatTámogassa könyvtárunkat  
Kedves lakosok, olvasóink és adakozóink!Kedves lakosok, olvasóink és adakozóink!  
Hálásan köszönjük önöknek az elmúlt háHálásan köszönjük önöknek az elmúlt há
rom évben felajánlott adóösszeget, melyetrom évben felajánlott adóösszeget, melyet  
az új olvasószolgálati pultunk készítéséreaz új olvasószolgálati pultunk készítésére  
fordítottunk. A 20202022. adóév között felfordítottunk. A 20202022. adóév között fel
ajánlott összeg, összesen 1.751.389,Ft.  Kérajánlott összeg, összesen 1.751.389,Ft.  Kér
jük, továbbra is személyi jövedelemadójukjük, továbbra is személyi jövedelemadójuk  
1%val szíveskedjenek támogatni a Hegedüs1%val szíveskedjenek támogatni a Hegedüs  
Géza Városi Könyvtárat! Köszönjük!Géza Városi Könyvtárat! Köszönjük!  
Adószámunk: 1 6 7 9 5 0 2 8 – 1 – 1 3Adószámunk: 1 6 7 9 5 0 2 8 – 1 – 1 3  

Horváth Zsolt Horváth Zsolt   
könyvtárigazgató és munkatársaikönyvtárigazgató és munkatársai  
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A kokárda használata 

A kokárda (szalagcsillag) kör alakú, fodros szélű, nemzetiszínű 
jelvény, március 15-én, az 1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc kezdetét jelentő pesti forradalom évfordulóján szo-

kás viselni. A hagyomány szerint a pesti radikális ifjúság vezérei Petőfi 
és Jókai szerelmeiktől, Szendrey Júliától illetve Laborfalvi Rózától kap-
tak kokárdát a forradalom estéjén. A kabát hajtókájára vagy mellré-
szére tűzve, a szív felőli oldalon kell viselni. Sok helytelen gyakorlattal 
ellentétben, mindig belülről kifelé olvasandó, bizony a zöld kerül kí-
vülre és a piros belülre. 
 

Tudta Petőfiről?  

Magyar költő, forradalmár, nemzeti hős, a magyar költészet 
egyik legismertebb és legkiemelkedőbb alakja. Rövid élete 
alatt közel ezer verset írt. Fiatal kamaszként annyira fűtötte 

a hazaszeretet, hogy katonának állt. Ám hiába volt minden igyekezete, 
mert fizikailag, és egészségügyileg alkalmatlan volt a szolgálatra. Rö-
vid idő után menesztették is. Színész szeretett volna lenni, és ezen az 
álmán kitartóan dolgozott is. 1842-ben jelent meg A borozó című ver-
se. Ez volt első megjelent alkotása – ekkor még Petrovics Sándor alá-
írással, de ugyanebben az évben a Hazámban című költemény alatt 
már Petőfi Sándorként írta le nevét. Igazi piperkőc volt! Mindig a leg-
újabb divat szerint öltözött, és nem engedte, hogy kép készüljön róla, 
mert félt, hogy nem néz ki jól rajta. A Nemzeti dal Petőfi Sándor leg-
ismertebb költeménye. Eredetileg így szólt a vers első sora: Rajta ma-
gyar, hí a haza! 
Egyik barátja azt a megjegyzést tette Petőfinek, hogy: „Barátom, elébb 
talpra kell állítani a magyart, azután rajta!”. Petőfi megfogadta a taná-
csot és átírta a sort.

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




