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Tisztelt Lakosok!

Elsősorban szeretném megköszönni azt a bizal-
mat, amit ismét megkaptam önöktől. Szá -
momra ez azt bizonyítja, hogy az út, amit évek
óta követni próbálok, a többség számára is
irányadó. Szintén köszönetemet fejezem ki az
Összefogás Szigethalomért Egyesület többi jelölt-
jére leadott voksokért is, mellyel lehetőséget

kaptunk egy egységes, összetartó képviselő-
testület megalakítására.
Az összefogás ugyanis testületen belül olyan
erény, amely nélkül nem lehet biztosítani a stabi-
litást és a folytonosságot, melyek elengedhetet-
len feltételei a fejlődésnek, amit az egyre nehe-
zedő gazdasági környezetben kell szinten tartani,
illetve tovább vinni. Mivel a jelenlegi mandátu-
munk öt évre szól, több lehetőséget kaptunk
arra, hogy a város érdekeit szolgáló kisebb-
nagyobb átalakításokat kezdeményezzünk.
Nagyon sok feladat vár ránk. Sok elmaradást
kell pótolnunk. Sajnos a pályázati lehetőségek
nagyon korlátozottak lesznek a közép-magyar-
országi régióban, ezért feladataink többségét
saját forrásból kell véghezvinnünk. Legfonto-
sabb feladatunk a spórolás és a saját bevételek
növelése. A képviselők azzal, hogy lemondtak
a tiszteletdíjról, az első lépést megtették ezen
az úton.
Ha a forrás meglesz, akkor tudunk utakat felújítani,
járdákat építeni, közbiztonságot növelni, játszóte-
reket építeni és intézményeinket fejleszteni.
Nem csak remélem, hanem hiszem is, hogy ezek
olyan célok, amelyért érdemes együtt dolgoz-
nunk mindannyiunknak! Ehhez kívánok minden
megválasztott kollégámnak és önöknek is jó
egészséget és kitartó munkát!

Fáki László
polgármester

Ünnepi nyitvatartás
A polgármesteri hivatal 2014. december 22-től
január 2-ig igazgatási szünet miatt zárva tart.
Munkanapokon halotti anyakönyvezési
ügyben az alábbi telefonszámot szíveskedjenek
hívni:

06-70-450-3579

december 22. (hétfő) 8-16-ig
december 23. (kedd) 8-16-ig
december 29. (hétfő) 8-16-ig
december 30. (kedd) 8-16-ig
december 31. (szerda) 8-12-ig
Lakcímbejelentést a szigetszentmiklósi
okmányirodában intézhetik:
2310 Szigetszentmiklós, Ifjúság tér 4.

Polgármesteri Hivatal

Kedves Olvasók!

Újult külsővel s reményeim szerint részben újult
tartalommal lép önök elé a Szigethalmi Híradó
utolsó, összevont, ez évi száma. Fontos, hogy
tudják s higgyék: a város lakói hallathatják
szavukat a város lapjában, számítunk önökre a
szerkesztésben. Ezért arra kérek mindenkit,
lakókat, civil szervezeteket, hogy írjanak
nekünk. Ragadjanak tollat, pontosabban klavi-
atúrát, s írjanak, pötyögjenek érdekes helyi
eseményekről beszámolókat, arra érdemes
szigethalmi emberekről portrékat, lokális gond-
jaikról olvasói leveleket, vagy ha úgy érzik szük-
ségét, kérdezzék a hivatal illetékeseit, a képvi-
selőket, a polgármestert. Szeretném, ha az
újság olyan tartalommal telne meg, amit a
többség magáénak érez.
Azt persze nem ígérhetem felelőtlenül, hogy az
összes beküldött írás megjelenik. Vannak felté-
telek, amelyek mindenkire vonatkoznak: a
cikkek nem sérthetnek személyiségi jogokat,
közerkölcsöt, és közérdeklődésre kell, hogy
számot tartsanak, s persze az sem árt, ha az
írás színvonala megüt egy bizonyos mércét. 
De ideológiai gátat lényegében csak ezek jelent-
hetnek a szabad véleménynyilvánítás előtt. Fizi-
kai korlát persze lehet még: a lap terjedelme.
És még egy technikai változás, amiről tudniuk
kell: az összevont lapszámmal annak a lehető-
ségét teremtjük meg, hogy 2015 januárjától az
adott havi Szigethalmi Híradó mindig az esedé-
kes hónap elején jelenik majd meg.

Az együttműködésben bízva, 
szívélyes üdvözlettel:

Vereckei Zoltán
szerkesztő

Szemétszállítás
decemberben

A szemétszállítási szolgáltatás 2014-2015. év
fordulóján az alábbiak szerint alakul:

December 25-én csütörtöki munkarend szerint 
December 27-én (szombaton) pénteki munka-
rend szerint 

2015. január 3-án (szombaton) csütörtöki
munkarend szerint 

Aries Kft. elérhetősége:
2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.

Telefon: 06-24-442-927, 367-016, 367-166
Honlap: www.aries.hu

Reményik Sándor:

A karácsonyfa megérkezik

Mögötte elmaradt a nagyhavas, 
Mögötte elmaradt a rengeteg, 
A piacon most megállnak vele 
A nagy utat járt, csendes szekerek.

Vizsgálgatják növését, termetét, 
Az emberek közt kézről-kézre jár. 
Az óriás lemetszett, csonka karja, 
A kis fenyőfa: karácsonyfa már.

Csodálkozva tekintget szerteszét 
És fájón leheli ki illatát. 
Egyben ünnepre felszenteltnek is, 
Halálraszántnak is érzi magát. 



Szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem –
ez volt a mottója Szigethalom város október 23.
ünnepi műsorának, melynek a szabadidőközpont
adott helyszínt.
Fáki László polgármester ehhez a szép gondolathoz
kapcsolódva mondta el rövid köszöntőjét. Hangsú-
lyozta, hogy ezek az eszmék térben és időben egya-
ránt örökérvényűek, hiszen a félelem bárhol, bármi-
kor elveszi az emberi méltósághoz, boldogsághoz
való esélyt. Majd félelemmentes, kiegyensúlyozott,
produktív munkát kívánt mindenkinek az elkövet-
kező időszakra, és a himnusz közös eléneklésére
kérte fel a jelenlévőket. 

Ezt követően rendkívül jól összeállított és színvonalas
műsort láthattak a megjelentek a Szigethalmi Szent
István Általános Iskola 8. évfolyamos diákjai előadá-
sában. Sztevanovity Zorán Volt egy tánc című dala
adta az irodalmi összeállítás keretét, melyben felele-
venítették az 56-os forradalom eszmeiségét. 
Elismerés illeti a diákokat felkészítő Dzsabrailova
Svajka Szevil, Ficzere Noémi, Szél László pedagógu-
sokat, hiszen a felkészítéskor a diákok számára nem
csupán a szerepek hibátlan betanulását, hanem a
szellemiség megértését, átélését tűzték ki célul. Ezért
az előkészületek részeként a fellépőkkel közösen
ellátogattak a Terror Házába, ahol a múlt emlékeit

jobban megismerve kerültek közelebb a gyerekek a
szerepükhöz.
Így Ahmad Diána, Bánóczki Nikolett, Béres-Oszter-
mann Gabriella, Csikó Dominika, Demeter Krisztofer,
Dóczi Boglárka, Farkas Fruzsina, Fejszés Gábor, Füredi
Péter, Gábor Dénes, Hatházi Barbara, Kovács
Melinda, Müller Viktória, Nyulak Laura, Szabó Anna,
Tábori Zsolt, Tóth Izabella felkészülten, az alkalom
hangulatát tökéletesen visszaadó, igazi színházi
élményt idézve nyújtották át az ünnepi „csokrot”. 
Külön kiemelném, hogy a műsor nem volt túl hosszú,
nem akartak sok mindent belezsúfolni, egy érzést
szerettek volna közvetíteni, ami szerintem sikerült is.
A rendezvény a szózat közös eléneklésével zárult. 
A megemlékezésen részt vettek az újonnan megvá-
lasztott képviselő-testület, az ellenzéki pártok, vala-
mint a civil szervezetek képviselői is. 

Készül az adóslista
Tisztelt szigethalmi lakosok! Tájékoztatjuk önöket, hogy a második
féléves helyi adók (gépjárműadó, építményadó, telekadó, magán-
személyek kommunális adója, helyi iparűzési adó) befizetésének
határideje 2014. szeptember 15-e volt.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy 2014. december 31. napján helyi adó
vonatkozásában (kommunális adó, gépjárműadó, építményadó,
telekadó, iparűzési adó, talajterhelési díj) fennálló adótartozásról a
hivatal 2015. január 15-ig helyi adóslistát közzé, valamint a hátra-
lékosok ügyében végrehajtási eljárást kezdeményez. Kérjük, ren -
dezze adótartozását!
Amennyiben további kérdése van, ügyfélfogadási időben forduljon
az adócsoporthoz. 

ügyfélfogadás ideje: adócsoport elérhetősége:

Hétfő: 8-12; 13-18 óra 24-403-657/112 telekadó
Szerda: 8-12; 13-16 óra 24-403-657/115 építményadó,

kommunális adó
Péntek: 8-11.30 óra 24-403-657/116 iparűzési adó

24-403-657/133 gépjárműadó

Köszönjük együttműködésüket: Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató házszámozásról!
Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(IX.02.) rendelete alapján
a polgármesteri hivatal folyamatosan felülvizsgálja és módosítja az ingatlanok házszámát.

Törekszünk arra, hogy városunk házszámozása végre rendezett legyen, de ez hosszú folya-
mat végére fog kialakulni. Kérünk mindenkit, hogy ebben segítse a hivatal munkáját.

Előre is megértését kérjük azoknak az ingatlantulajdonosoknak, akiknek házszáma megvál-
tozik, és ez esetlegesen kellemetlenséget jelent. Továbbá kérjük azok türelmét is, akik már
kérték, hogy állapítsunk meg részükre házszámot, mert a házszámozást csak folyamatában,
az utca elejétől kezdve folytatólagosan tudjuk megállapítani.

A házszám megváltozása együtt jár a lakcímkártyák módosításával is, melyet a polgármesteri
hivatalban végzünk el. A lakcímkártyák cseréjét úgy oldjuk meg, hogy ez önöknek a lehető
legkisebb kellemetlenséggel járjon. A házszámváltozással kapcsolatos okmánycsere termé-
szetesen ebben az esetben illetékmentes.

A házszámozási eljárás 2014. év végén kezdődik a Fiumei utcában (Kossuth L. u. felől), több
ütemre bontva. Az ütemezésben érintett ingatlantulajdonosokat folyamatosan értesíteni
fogjuk.

A házszámozást végző személyek a polgármesteri hivatal által kiadott fényképes igazol-
vánnyal fognak rendelkezni.

dr. Stiebel Viktória 
jegyző

32014. 11-12. szám

Szigethalmi Híradó

A szabadság pillanata

vásárhelyi

Fotó: Kleinezel Ilona
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Választási ígéreteiknek megfelelően a takaré-
kosság volt a fő üzenete az őszi helyhatósági
megmérettetésen többséget szerző Összefogás
Szigethalomért Egyesület képviselőinek már az
ünnepélyes alakuló ülésen. Ennek megfelelően
megszűnik a képviselői tiszteletdíj, az eddigi
négy bizottság helyett csak kettő lesz, s azok is
kevesebb taggal, mint az előző ciklusban.
Az új testület első találkozójára október 30-án került
sor a Széchenyi István Általános iskola zsúfolásig telt
nagytermében. A megjelenteket Fáki László köszön-
tötte. A Himnusz eléneklése után Tóth Viktória, a
helyi választási bizottság elnöke ismertette a válasz-
tási eredményeket. Mint arról már az előző lapszám-
ban részletesen írtunk, az Összefogás Szigethalomért
Egyesület (ÖSSZE) a nyolc választókörzetből hétben
diadalmaskodott és a polgármesteri helyet is ők
szerezték meg. A Fidesz-KDNP jelöltjei közül egy
egyéni körzetben, illetve ketten kompenzációs listáról
jutottak be, miként a Jobbik Magyarországért Mozga-
lom indulója is.
E szerint az 1. választókörzetben dr. Schuller Gábor
Józsefné (ÖSSZE), a 2-ben Fabula Jánosné (ÖSSZE), a
3-ban Hölgye Attila (ÖSSZE), a 4-ben Blum Zoltán
(ÖSSZE), az 5-ben Sztrapkó Norbert (ÖSSZE), a 6-ban
Suhai-Réfi Tímea (ÖSSZE), a 7-ben Molnár Sándor
(Fidesz-KDNP), a 8-ban Nagy Viktor (ÖSSZE) került be
a testületbe, míg kompenzációs listáról Bán Norbert
(Jobbik), Ferenczi Edit (Fidesz-KDNP), Porkoláb Zoltán
(Fidesz-KDNP).
A választásokat követően a helyi választási irodához
két kifogás és egy fellebbezés érkezett, amelyeket első
fokon elutasítottak. Egy ügyben további fellebbezést
nyújtottak be, amelyet a másodfokon eljáró hatóság
szintén elutasított. A folyamatos jogorvoslatok miatt
a kompenzációs listáról a testületbe jutott képviselők
kihirdetésére csak október 25-én nyílt lehetőség.

A településen a Roma Nemzetiségi szervezet is jelöl-
tette magát hat fővel, de a jelölések érvénytelen voltak,
így helyi nemzetiségi önkormányzat nem alakult.
A beszámoló után következett a képviselők, majd
Fáki László eskütétele. A frissen megalakult testület
a jogszabályi előírások szerint elsőként a polgármes-
ter fizetésének meghatározását tűzte napirendre. A
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 71. §-ban foglaltak alapján a
polgármestere illetményének összege a 10 001 és 30
000 fő közötti településeken a helyettes államtitkár
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben megha-
tározott alap illetményéből, illetménykiegészítéséből,
vezetői illetménypótlékából álló illetményének 70%-
át teszi ki. E szerint Szigethalom polgármestere havi
bruttó 523 500Ft fizetésre, illetve az illetmény 15%-
ában meghatározott összegű költségtérítésre jogo-
sult, tehát további 78 500Ft felvételére.

Ekkor kért szót Bán Róbert. A Jobbik képviselője
felszólította a város első emberét – mint mondta,
annak tudatában, hogy az ülés egyik következő
témája a képviselői tiszteletdíjak eltörlése lesz –,
hogy szintén mondjon le fizetésének 25%-ról.
Stiebel Viktória jegyző szerint a jogszabály erre nem
ad lehetőséget, a polgármesternek fel kell vennie a
fizetését, de utána felajánlhatja a város javára. Ezt –
mint Fáki László megjegyezte – meg is szokta időn-
ként tenni. 
Végül a testület kilenc igen, két nem és az érintett
tartózkodása mellett elfogadta előbb a fizetésre,
majd az illetményre vonatkozó eredeti előterjesztést. 
Fáki László ezután ismertette az SZMSZ módosítá-
sára tett javaslatait. Így a képviselők támogatását
kérte ahhoz, hogy az elkövetkező öt évben mondja-
nak le képviselői tiszteletdíjukról, s az eddig négy
helyett csak két bizottságot működtessenek keve-
sebb taggal, mint az előző ciklusban.
Társadalmi megbízatású alpolgármestert – mint
elhangzott – a testület egyelőre azért nem választ,
mivel ehhez előzőleg módosítani kell az SZMSZ-t,
amelyre ezen az ülésen került sor.
Ezt követően Schuller Gábor Józsefné módosító indít-
ványában javasolta, hogy az állandó tanácskozási
joggal rendelkező szervezetek listájára két nyugdíjas
klub is kerüljön fel. 
Porkoláb Zoltán (Fidesz-KDNP) azt kérdezte a jegy-
zőtől, törvényesen jár-e el a testület, ha jelen ülésén
úgy módosítja az SZMSZ-t, hogy a jogszabályban
előírt előzetes előterjesztés, illetve bizottsági egyez-
tetés elmaradt?
Dr. Stiebel Viktória szerint igen, mivel erre magasabb
szintű jogszabály kötelezi az újonnan megalakuló
testületeket.
A válasz ismeretében a képviselők végül kilenc igen-
nel és három nemmel elfogadták az SZMSZ módosí-
tását. 
Szigethalom Város képviselő-testületének ünnepé-
lyes alakuló ülése végül a Szózat közös éneklésével
ért véget.

V. Z.

Megszűnik a tiszteletdíj
Ünnepélyes eskütétellel kezdték munkájukat a képviselők

ÖNKORMÁNyZAT
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A képviselő-testület teljes létszámmal, 12 fővel
kezdte meg ülését november 11-i ülésén. A
meghívóban szereplő napirendi pontok mellé
sürgősségi napirendként felvették a – Szigetha-
lomra lehullott nagy mennyiségű csapadékvíz
miatt – vis major pályázat benyújtását is, így a
képviselők összesen 18 napirend tárgyalásáról
döntöttek, amiből egyet – fellebezés miatt –
zárt ülésen tárgyaltak. 

A jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztását követően
az alpolgármestert, a képviselő-testület bizottságai
tagjait és nem képviselő tagjait választották meg
titkos szavazás keretében az alábbiak szerint: 
• Szigethalom Város Önkormányzatának alpolgár-

mestere dr. Schuller Gáborné; 
• a képviselő-testület pénzügyi és fejlesztési

bizottságának tagjai:
- elnök: Blum Zoltán
- képviselő tagok: Nagy Viktor, Sztrapkó
Norbert, Ferenczi Edit, Bán Norbert
- külsős tagok: Balázsné Millei Anikó és
Kovács Gyula;

• a képviselő-testület humánpolitikai és népjó-
léti bizottságának tagjai:
- elnök: Fabula Jánosné
- képviselő tagok: Suhai-Réfi Tímea, Hölgye

Attila, Porkoláb Zoltán, Molnár Sándor
- külsős tagok: Miklós Istvánné és Ferka László.

A képviselők ezt követően meghatározták az alpol-
gármester tiszteletdíját – bruttó 183.225 Ft/hó –
és költségtérítését – bruttó 27.484 Ft/hó. 
Ezek után a képviselő-testület támogatta döntésével
Üveges Csaba r. főhadnagy kinevezését a Tököli
Rendőrőrs őrparancsnoki beosztásába.
A következő napirendben a képviselők ajánlatkérő
pályázat lefolytatásáról hoztak határozatot az
önkormányzat intézményei távfelügyeleti és
karbantartási feladatainak ellátására. Az ajánlat-
tételi felhívást a Multi-Alarm Biztonságtechnikai
Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., a Véd-Gát
Vagyonvédelmi Szolgáltató Kft., valamint az Érték-Őr
Kft. részére küldték ki. 
A Négyszínvirág Óvoda alapító okiratának
módosítását jogszabályváltozás és -értelmezés,
valamint az indokolta, hogy a felvehető maximális
gyermeklétszámot a nevelési feladatot ellátó feladat
ellátási helyen tagintézményi bontásban kell szerepel-
tetni, ezért az önkormányzat 2014. november 15-i
hatállyal elfogadta.
A Városi Szabadidőközpont intézményvezetőjének
megbízása 2014. december 31. napjával lejár, így az
álláshely betöltésére – 2015. januári döntést kilátásba
helyezve – a képviselő-testület pályázatot írt ki.
Ezek után a Szigethalom Egyesített Népjóléti
Intézmény átszervezése miatt elfogadták, hogy a
jelenlegi intézményből 2015. január 1-jével a bölcsődei
ellátást, valamint a gyermekjóléti és családsegítő szol-
gáltatást kiválással az önkormányzat más intéz-
ménybe integrálja; a Szigethalom Egyesített Népjóléti
Intézmény alapító okiratát módosítja; a kiválással 2015.

január 1-jével létrehozza a 2315 Szigethalom, Rákóczi
F. u. 149/a. székhelyű – Nobilis Humán Szolgáltatót; a
Nobilis Humán Szolgáltató alapító okiratát is 2015.
január 1-jei hatálybalépéssel jóváhagyta; valamint a
Nobilis Humán Szolgáltató vezetői feladatai ellá-
tására pályázatot írt ki, mely vezetői munkakör
leghamarabb 2015. január 1-jétől tölthető be.
A képviselő-testület a Szigethalom Városfejlesztő
és Üzemeltető Nonprofit Kft. által eddig ellátott
karbantartás és takarítás feladatait 2014.
december 31-vel a kft-től elvette. Ellátásuk 2015.
január 1-jétől úgy alakul, hogy a karbantartási feladat
és az ezt ellátó 9 fő az önkormányzathoz kerül. A
SZENI, az Egészségház, a Városi Szabadidőközpont
takarítási feladatai az egyes intézményekhez kerül-
nek az alábbi bontásban:
- Városi Szabadidőközpont: 1 fő; - Egészségház: 2 fő;
- SZENI: 5 fő.
Az önkormányzathoz szintén átkerül a Szent István
és a Széchenyi István Általános Iskola takarítási
feladata, 12 fővel. A kft. jelenlegi dolgozói kivétel
nélkül áthelyezéssel kerülnek a felsorolt intézmé-
nyekbe.
Ugyanezen napirend alatt a testület, mint a Sziget-
halom Városfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit
Kft. tulajdonosa utasította Kungli Ferenc ügyvezetőt,
miszerint eszközlista alapján azon eszközöket,
amelyek nem képezik a törzstőke részét, az önkor-
mányzatnak adja át 2014. december 31-ig. Egyúttal
döntés született arról is, hogy a kft. felügyelő bizott-
ságának jelenlegi tagjait, Adorjánné Csapó Gyöngyit,
Deák Gábort és Zelenák Tibort visszahívják, megbí-
zatásuk 2014. november 15-én megszűnik, és he -
lyükbe november 16-tól Gyulai Péter, Ferka László és
Szabó Judit kerül; majd a kft. szerződéseinek felül-
vizsgálata alapján három határozatban meghatároz-
ták a 2014. év végével felmondandó, illetve az önkor-
mányzathoz szerződő félként átkerülendő szerződé-
seket.
A következő napirend Szigethalom város ivóvíz-,
szennyvízrendszereinek és a tisztító telep tulaj-
donrészének jövőbeli üzemeltetéséről szólt.
Ebben felhatalmazást kapott a polgármester, hogy a
DPMV Zrt.-vel a víz- és szennyvíz üzemeltetésére új
bérleti vagy vagyonkezelői szerződést dolgozzon ki
2015. évre azért, hogy a DPMV Zrt. a továbbiakban
is üzemeltesse a város víz- és szennyvízelvezető
rendszerét, illetve hogy a Fővárosi Vízművekkel a
tököli szennyvíztisztító telepen lévő szigethalmi
vagyonrésszel kapcsolatos szerződést és a Duna-parti
vízrendszer üzemeltetésére a vagyonkezelői szerző-
dést úgy módosítsák, hogy a két rendszer bevételeit
és költségeit külön mutassák ki. A szerződések
kimunkálásukat követően kerüljenek be a képviselő-
testülethez jóváhagyásra. 
Az önkormányzati szerződések felülvizsgálata című
napirendi pontban jóváhagyták a Lakihegyi
Rádióval elektronikus műsorszolgáltatásra
vonatkozó szerződés felmondását 2014. novem-
ber 1-jével, illetve a CEU Tender Kft-vel a közbeszer-
zési eljárások teljeskörű lebonyolítására és rendel-

kezésre állásra vonatkozó szerződés felmondását
2014. december 1-jével, valamint – képviselői javas-
latra – hogy az önkormányzat összes szerződését
– szakbizottság bevonásával – felülvizsgálják. 
A helyi adókról szóló 26/2012. (XI.26.) rendelet módo-
sítása érinti:
• építményadó: a módosítás egy új adókedvez-

mény bevezetését tartalmazza, mely az új épüle-
tek létrehozása, illetve a már adóköteles építmé-
nyek bővítése esetén adna adókedvezményt. 

• helyi iparűzési adónál az adómérték 1,9%-ra
történő csökkentése azzal indokolható, hogy a
környéken a legtöbb település ennél magasabb
adómértéket használ, így településünk vonzóbb
lehet a vállalkozások számára. Szintén a vállalko-
zások betelepülését kívánja fellendíteni a foglal-
koztatás növeléséhez kapcsolódó adókedvezmény
bevezetése.

A módosító rendelet megalkották. A hatályos rende-
let szokás szerint Szigethalom Város honlapján, vala-
mint a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban megtekint-
hető.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2015. „A” típusú pályázók közül
a képviselő-testület döntése értelmében 18 fő tanu-
lót támogatnak 5.000 Ft/hó összeggel 10 egymást
követő hónapban, azaz a 2014/2015 második félévé-
ben és a 2015/2016 tanév első félévében, míg a 2015.
„B” típusú pályázók közül 2 fő pályázó támogatnak
5.000 Ft/hó összeggel 3x10 hónapban, azaz hat
egymást követő tanulmányi félévben, 2015/2016, a
2016/2017 és a 2017/2018 tanévekben, amennyiben
felveszik őket felsőoktatási intézménybe.
Ezek után elnevezték a Szigethalom 5417/8 hrsz-ú
utcát, amely az ingatlanok megosztásából alakult,
és eddig még nem volt neve. A „névtelen utca“
problémát okoz a népesség nyilvántartásában,
ezért a Radnóti Miklós közről történő megközelít-
hetőségére tekintettel a Radnóti Miklós utca
nevet kapta.
A szavazatszámláló és mikrokamerás rendszer
kiépítése ügyében az önkormányzat pozitív döntést
hozott, a szerződést a Globomax Zrt-vel kötik.
A következőkben dr. Stiebel Viktória jegyző tájékoz-
tatta a képviselőket és a külsős bizottsági tagokat a
számukra biztosítandó laptopok bérlési lehetősé-
geiről. Szóba került, hogy esetleges vásárláshoz is
kerüljenek be árajánlatok, hogy majd az összehason-
lításokat követően születhessen meg a legkedvezőbb
döntés.
Utolsó napirendként a képviselők megtárgyalták a
vis major pályázat benyújtását, amit az önkor-
mányzat természetesen támogatott. A védekezés
összköltsége 199 683 Ft, melynek fedezetét az önkor-
mányzat részben (10%) tudja biztosítani. A vis major
támogatási igény 179 715 Ft.

A soron következő képviselő-testületi ülés
időpontja: 2014. december 9. 17 óra.
Az ülés nyilvános, helyszíne: Szigethalmi Polgár-
mesteri Hivatal díszterem.

Adókedvezmények Szigethalmon
Az intézményi rendszer átalakításáról, szerződésbontásról is döntött a testület 
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Szigethalom 1. számú választókerületének kép -
viselõje és november 11. óta ismét a város alpol-
gármestere vagyok. Bemutatkozó szórólapom
egyik mondata volt: „Hiszem, hogy a civil társa-
dalomban nagy erõ van az emberek életének
jobbá tételéhez.” Az októberi szavazás bizonyí-
totta, hogy rajtam kívül is nagyon sokan így
gondolják.
1953-ban születtem Letenyén, ahol édesapám
határõrként teljesítette sorkatonai szolgálatát,
édesanyám az ezrednél dolgozott. A leszerelés
után anyu követte aput Budapestre, ahol nagyszü-
leimnek – a bolgár hagyományokat követve –

kertészete volt. Kisgyerekként is nagyon szerettem
a növények között bóklászni és etetni, vagy akár
kergetni a háziállatokat. 
Kõbányán nõttem fel, itt jártam iskolába. Sokan
voltunk mindig összezárva, és ez sok mindenre
tanított: a toleranciára, a mások baja iránti érzé-
kenységre, a segítõkészségre, a törõdésre, a
kitartásra, a tiszteletre. A szülõi házból hozott
alapokat a tanáraim mélyítették el: igazi
kõbányai gyerekek voltunk, akikbõl nem hiány-
zott a csibészség sem, de soha nem voltunk tisz-
teletlenek.
Érettségi után az Országos Takarékpénztár VII.
kerületi fiókjánál kezdtem dolgozni. Tizennyolc
évig sokféle beosztást végigjártam, melynek
során véremmé vált a precizitás. Rövid ideig egy
könyvkiadó részvénytársaság fõkönyvelõként
dolgoztam, majd egykori fõiskolai tanáraim hívtak
újonnan alakult cégükhöz vezetõ könyvelõnek. 
1992-ben költöztünk Szigethalomra, ahol köny -
velõ, tanácsadó kisvállalkozást indítottunk. 
1984-ben ismertem meg közgazdász férjemet,
dr. Schuller Gábort, akivel 1985-ben kötöttünk
házasságot, és akivel azóta is boldog házasságban
élünk. Gábor az 1994-2010 közötti idõszakban
szintén aktívan részt vett a város életében.
Képviselõ, alpolgármester volt. 

1990-ben született meg Ádám fiam, aki jelenleg a
Jysk Áruházban dolgozik. Édesapám korai, várat-
lan halála óta velünk él édesanyám. Sajnos az évek
során elveszítettem testvéreimet is.
Szabadidõmben szeretek a kertben dolgozni,
mindig megnyugtat a madarak közelsége, a
virágok illata. Nem múlik el nap anélkül, hogy este
lefekvés elõtt ne vegyek könyvet a kezembe. 
Végül egy kis közélet: 2002 óta veszek részt a
képviselõ-testület munkájában. Elõbb a pénzügyi
és vagyongazdálkodási bizottság külsõs tagja
voltam. Ez alatt rengeteget tanultam a te le pü -
lésrõl, a képviselõi munkáról. 2006-ban alpolgár-
mesterré választottak, mely idõszakban számos
nyertes beruházási projekt megvalósulásában
vehettem részt. 2010-tõl egyetlen ellenzéki
képviselõként tettem a dolgom. 
Már a kezdetektõl fogva igyekszem részt venni
tevékenyen a város életében. Több civil szervezet-
ben is dolgozom. 2001-ben léptem be a Magyar
Szocialista Párt Szigethalmi Szervezetébe, melynek
késõbb elnökévé választottak. Szigethalom nem
lakhelyünk, hanem nagyon hamar az otthonunk
lett, ahol befogadtak bennünket. Feladataim
végrehajtása során minden esetben ezt tartottam
szem elõtt, és ígérem, hogy ez a jövõben sem fog
változni.
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Kriszta, ahogyan a legtöbben ismerik, szüle-
tése óta Szigethalmon él, s büszke arra,
hogy felmenői a település alapítói közé
tartoztak. Gyermekként, majd fiatal lány-
ként is abban bízott, hogy ő is itt élheti le
életét. Így is szokott fogalmazni: a szíve
Szigethalomra van bebetonozva.

Dunaharasztin, a Baktay Ervin Gimnázium és
Vízügyi Szakközépiskolában érettségizett, majd
1992-ben területi vízgazdálkodási technikusi
oklevelet szerzett. Már akkor rájött, hogy inkább
azok a tevékenységek érdekelik, amelyek az
emberekkel való törődést, a velük, értük folyta-
tott munkát, szolgálatot jelentik.
Első munkahelye a Magyar Posta szigetszent-
miklósi kirendeltségénél volt, majd a Munkanél-
küliek és Álláskeresők Szigethalmi Egyesületé-
ben tevékenykedett. 
Első gyermeke, Dániel 1994-ben született, majd
két év múlva János fia.
Szigethalom Gyermekjóléti Szolgálatánál 15
esztendeje dolgozik, ahol szociális területen
végzett munkája mellett kollégáival sokáig szer-
vezte a település kisebb, nagyobb rendezvényeit.
Szakmai tudását is mélyíteni szerette volna, így
felvételizett a Wesley János Lelkészképző Főis-

kola Általános Szociális Munkás szakára, ahol
diplomázott, majd szakvizsgázott. 
Nagy szerepet vállalt az Élelmiszerbankkal kiala-
kított kapcsolat kialakításában, mely évek óta
lehetővé teszi élelmiszeradományok kiosztását a
településen.

Hagyománnyá vált már az Árvácska karácsonya
adománygyűjtő akció, melynek ötletgazdája és
szervezője. 
Munkája mellett a kikapcsolódást a sport jelenti:
férjével kerékpártúrákra, kirándulni és fitneszte-
rembe jár. Gyermekkora óta a könyvek szerel-
mese, így esténként a televízió nézést az olva-
sással helyettesíti. 
Fontosnak tartja a közösség építő erejét, a civil
szervezetek munkáját, hisz abban, hogy erősíté-

sükkel ezekben a nehéz időkben
is nagy dolgok vihetők véghez.
Azt gondolja, nem szabad a tele-
pülésen élőket külön részekre
bontani és különféle bánásmód-
ban részesíteni, hiszen a részek-
ből áll össze az egész, és csak úgy
lehet erős és fejlődő a település,
ha a lehetőségekhez mérten
minden csoport megkapja a
megfelelő támogatást.
Tizenöt évi szociális területen
végzett munkája során megis-
merte az itt élők problémáit. Arra
tett esküt, hogy minden lehetsé-
ges módszerrel megpróbáljon
segíteni, s úgy gondolja, ezt a
szándékát, tapasztalatait képvi-
selőként még inkább kamatoz-
tatni tudja a település lakosaink
érdekében. 

Fabula Jánosné
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Budapesten, két dolgos szülő első gyermekeként
születtem. Édesanyám selyemszövőként, édesapám
a Magyar Hajó és Darugyárban szerszámkészítőként
dolgozott.
Iskolai tanulmányaimat Rákoskeresztúron kezdtem.
Anyai nagyapám a kertészkedés és az elektromosság
rejtelmeibe vezetett be, apai nagyszüleim pedig az
elméleti matematikába és a hajózás szeretetébe. Egy
akkori MHSZ-szakkörnek köszönhetően egy hajómo-
dellt is építettem.
Középiskolai tanulmányaimat Megyeren folytattam,
amelyet katonai szolgálat követett. Gödöllőn kaptam
ejtőernyős képzést, majd Szombathelyre kerültem,
mint mélységi felderítő. A honvédség után többnyire
elektromos területen dolgoztam, majd 2000-ben
családi vállalkozásban a villanyszerelés mellett kicsit
belekóstoltam a marketinges világba. A vállalkozás

növekedésével meg kellett tanulnom a szervezést, a
munkatársak koordinálását és emellett sok-sok új
dolgot.
2002-ben Pécelre, majd Isaszegre költöztem, ahol egy
családi ház építésébe kezdtem. Egy akkor rosszul
választott hitelnek köszönhetően a festői szépségű
helyen lévő házamat el kellett adnom. Bár az eladás
sok pénzt húzott ki a zsebemből, azonban az élet új
lehetőséggel pótolta hiányos pénzügyi tapasztalata-
imat, hiszen lehetőséget kaptam egy brókercégnél,
hogy munka mellett az ilyen jellegű ismereteimet is
bővíthessem.
Szabadidőmben a könyvek gyűjtése mellett rengeteg
időt szántam azok elolvasására, érdekelt a csillagá-
szat és minden olyan regény, amelytől fejlődhettem.
Egy akkori lehetőségnek köszönhetően beletanultam
a csónakmotorok szerelésébe, amelyet a hajók javí-

tása követett, és ez indított el a „vízimentősködés”
útján. 2005-ben a Magyar Jet-ski Szövetség főtitkára
felkért, hogy segítsek egy versenyen. Ekkor fogalma-
zódott meg bennem egy civil szervezet alakítása,
amelyet hivatalosan 2006-ra meg is valósítottunk.
Az alapítás után rögtön a „mélyvízbe” dobták csapa-
tunkat, és helyt kellett állnunk a 2006-os árvíznél.
Munkánk elismerését Sólyom László köztársasági
elnöktől vehettem át, amire a mai napig büszke
vagyok.
2010-ben kezdtem új életet Szigethalmon. Két
komoly projektötletem fogalmazódott itt meg, egyik
legfontosabb a vízi biztonsággal kapcsolatos, amely
eredményeként a Magyar Hajóipari Innovatív Klaszter
alapító tagja lettem.
Helyi vízimentőként immáron a városban folytat-
tam munkámat. Eleinte preventív előadásokat
tartottam a helyi iskolákban, majd később felkérést
kaptam a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyekre
való felkészítésre. Idő közben nemzetközi vízimentő
és újraélesztő oktatói bizonyítványokat szereztem.
Mondhatnám úgy, hogy amit a szakmámban lehet,
elértem…
Emellett kedvesemtől egy már-már elfeledett gyer-
mekkori hobbim legfontosabb kellékét kaptam egy
távcső formájában. Néhány szabadban töltött
éjszaka után máris az Eötvös Lóránd Tudományegye-
tem Csillagászati tanszékén ültem, ismét tanulásra
adva a fejem. Az iskola elvégzése után szakkört indí-
tottam. 
Célom, hogy az eddig összegyűjtött tapasztalatomat,
tudásomat a város és az egyesület fejlődésére fordít-
hassam, hiszen hitvallásom az önkéntes közösségi
munka, mások segítése.

Negyvennégy éves vagyok, Budapesten születtem,
ott jártam óvodába és általános iskolába is.
A Rózsa Ferenc Vendéglátó Szakközép és Szakmunkás-
képző iskolában szakácsként végeztem. A tanuló évek
befejeztével a margitszigeti Thermál Hotelban sajátítot-
tam el a szakma rejtelmeit, majd a Vasmacska étterem-
ben dolgoztam. Jelenleg családi vállalkozásban autó
ipari segédanyagokkal foglakozom.
1989-ben férjhez mentem és két gyermekünk szüle-
tett, Tamás és Nikolett.
1990-ben költöztünk Szigethalomra. A gyerekek
óvodás kora óta részt vettem a szülői munkaközös-
ség munkájában, az iskolában osztályszinten, majd
felső tagozatos iskolai elnökhelyettes és négy évig az
SZMK elnöke voltam.
A szülőkkel közösen vidám családi napokat szervez-
tünk, bálokat rendeztünk, kerítést és tornatermet
festettünk, strandröplabda pályát is építettünk. Forró
teával vártuk a gyerekeket, akik kilátogattak az erdei
télapóhoz.
Miklós Kati néni felkérésére a városnapokon hölgy-
kávézó keretében szépségtanácsadást, ruhabemuta-
tókat, ezoterikus napot is szerveztünk. 
Évek óta aktívan támogatom a városi rendezvénye-
ket. A múzeumi foglakozásokon segítek, városnapon,
gyereknapon jótékonysági palacsintasütéssel, a betle-
hemi estéken finom, meleg italokkal várom a látoga-

tókat. A Szigethalmi Híradóban receptekkel kedves-
kedek az olvasóknak.
2007-ben Szigethalom Önkormányzatától a Közös-
ségi Életért díjat kaptam meg.
Az Összefogás Szigethalom Egyesület és a Színes
Paletta Közhasznú Alapítvány alelnöke vagyok. 

A Városfejlesztő Alapítvány a kuratórium elnökének
kért fel. 
Aktív segítője vagyok a Zöldháló Egyesületnek.
Szeretném megköszönni minden kedves választópol-
gárnak, hogy megtiszteltek bizalmukkal a szavazá-
son. Lakossági állandó kapcsolattartással, lakossági
fórumok szervezésével szeretném a város érdekeit
képviselni, hogy az itt élők jól érezzék magukat, és
mindenki részese legyen Szigethalom életének.
Köszönöm.
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A közös eredet, az emberiség legõsibb tél végi
hiedelmei és a Jézus születéséhez kapcsolódó
egyetemes keresztény gondolatok az utóbbi
százötven évben gazdagodtak, számos ma már
hagyománnyá vált elemmel. A gyermekek, a
család került a középpontba, karácsonyfát állí-
tunk, megajándékozzuk egymást, feldíszítjük nem
csak otthonainkat, hanem a külvilágot is.
Beszélhetünk-e magyar karácsonyról? Bizton állít-
hatjuk, hogy igen. Az ünnep gazdagságának egyik
fontos eleme, hogy minden ország saját hagyo-
mányai együtt élnek a nagy közös ünnepi szokás-
rend egészével, a modern ünnep elemeit is maguk
képére igazították, sajátos nemzeti jelleggel ruház-

ták fel. A magyar néphagyomány rendkívül gazdag
karácsonyi szokásai, bár jó részük már feledésbe
merült, még mindig esetleg újjászületve itt
vannak, ismerjük, megtartjuk õket. 
Csak gazdagodhatunk, ha mögéjük tekintünk, s
felfedezzük, hogy egy nagy, a világot átható öröm-
ünnep részesei vagyunk. Ünnepi kisszótárunk
ebben lehet segítségükre.
Advent az eljövetel, a várakozás és reménykedés
ideje, a karácsonyra való elõkészület idõszaka. A
karácsony elõtti negyedik vasárnapon kezdõdik és
december 24-ig tart és ezzel a nappal kezdõdnek
meg az egyházi ünnepek is. Ilyenkor szokás készí-
teni az adventi koszorút, melyen négy gyertya
található, és egészen addig, amíg karácsony el
nem érkezik, minden vasárnap eggyel több gyer-
tyát kell meggyújtani. 

A gyertyák színe körökben lila, kivéve a harmadik
vasárnapra jutót, amely rózsaszín. A gyertyákat
vasárnaponként (vagy elõzõ este) gyújtják meg,
minden alkalommal eggyel többet. A világító gyer-
tyák számának növekedése szimbolizálja a
növekvõ fényt, amelyet a várakozónak ad. Az
adventi koszorún mind a négy gyertya egyszerre
ég az utolsó vasárnapon.
Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat:  remény,
szeretet, öröm. A gyertyák egyben a szimbolika
szerint egy-egy személyre vagy közösségre is utal-
nak: – mint akiknek elsõként ígérte meg a
megváltást (hit); – akinek megígérte, hogy közü-
lük származik a Messiás (remény); – aki hirdette

eljövetelét, és készítette az utat az emberek szívé-
hez (szeretet); – aki megszülte a Fiút (öröm –
rózsaszín gyertya).
Luca napját az egész magyar nyelvterületen
gonoszjáró napnak tartották, ezért mindenütt
védekeztek a boszorkányok ellen. A gonoszjáró
nap azt jelenti, hogy ilyenkor a boszorkányok,
bûbájosok, rontó lények szabadon tevékenyked-
tek. Megrontották - azaz betegségeket, fájdalmat,
bajt vagy bosszúságot okoztak - az embereknek,
állatoknak. A gonosz ellen fokhagymával lehetett
védekezni, méghozzá úgy, hogy az ember
megette, vagy bekente vele az ajtófélfáját, vagy
az ablakkeretet. Arra is jó volt a fokhagyma, hogy
az állatokat megvédjék a rontástól. Az õsi hiede-
lem szerint e napon tilos volt a lányoknak, asszo-
nyoknak dolgozniuk. Ha ezt a parancsot megszeg-

ték, súlyosan bûnhõdtek. Tilos volt kölcsönadni,
kölcsönkérni bármit is, mert az egy évre elvitte a
szerencsét is. Nem szabadott mosni sem, és
innentõl a kémény alá kötözött nyírfa seprûvel
volt csak szabad söpörni egész karácsonyig. 
Luca búza. Ismert szokás volt a következõ évi
termést is jelképezõ Luca-búza kelesztése. Az
asszonyok egy lapos tálban búzát csíráztattak a
kemence mellett, és ha az szentestére szépen
kihajtott, bõ termés volt várható. A zöld búzával
aztán egyes tájakon a karácsonyi oltárt, máshol
az ünnepi asztalt díszítették, de volt, ahol az álla-
tokkal etették meg, tej és tojásrontás ellen.
Luca szék. A legnevezetesebb népi szokás az
úgynevezett Luca székének faragása. A „Luca-
szék” arra szolgált, hogy segítségével tulajdonosa
felismerje a falu boszorkányait. A hiedelem szerint,
aki rááll karácsonykor, az éjféli misén, pontban
éjfélkor a maga által készített székre, az meglát-
hatja, hogy kik a boszorkányok, mert ilyenkor szar-
vat viselnek.
A karácsony Jézus születésének és a szeretetnek
az ünnepe. A karácsonyt megelõzõ hétköznapo-
kon, a hosszú téli estéken együtt volt a család.
Beszélgettek, adventi, karácsonyi dalokat énekel-
tek, ezzel is készülve Jézus születésének ünnepére.
Amikor az esthajnali csillag már feljött, akkor
került sor a karácsonyi vacsora elfogyasztására.
Ezt sok ház udvarában a gazda puskalövése elõzte
meg a gonosz lélek elriasztására. A gazdasszony
mindent elõre kikészített az asztalra, mert a
vacsorát végig felállás nélkül kellett elfogyasztani.
Imádkoztak, majd elsõ fogásként mézbe mártott
fokhagymát, dióbelet nyeltek. Ennek gonoszûzõ
célzata volt. A karácsonyi asztal elképzelhetetlen
hal, bejgli, valamint alma és dió nélkül. A kerek
alma a család összetartásának szimbóluma.
Vacsora után a gazdasszony kezébe vett egy szép,
piros almát, és annyi szeletre vágta, ahányan ültek
az asztalnál, mondván: amilyen kerek az alma,
olyan kerek, összetartó legyen a család a követ -
kezõ esztendõben.
Mendikálás. Az elnevezés (mendieare=koldulni)
a szokás adománygyûjtõ jellegére utal. Elsõsorban
a gyerekek jártak adományt kérni ez idõ tájt.
Kisebb-nagyobb csoportokba verõdve bekéredz-
kedtek a házakhoz és némi ajándék fejében kará-
csonyi énekeket énekeltek.
Kántálás. Így nevezték a karácsonyi énekes,
verses köszöntõt. Elsõsorban a felnõttek jártak
kántálni este, az éjféli óráig.
Betlehemezés. Jézus születésének történetét bemu-
tató, ma is élõ, egyházi eredetû népi játék. Szereplõi
általában pásztoroknak öltözve, házilag készített
jászollal vagy betlehemi kistemplommal járnak házról
házra. Szent énekekkel, tréfás párbeszédekkel eleve-
nítik fel Jézus születésének eseményeit.
Pásztorjárás. A pásztorjárás szereplõi karácso-
nyeste éjfélig járták a házakat. Kifordított bundát
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Karácsonyi népszokásaink
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viseltek, tarisznyát tettek a vállukra, kezükben
pásztorbotot tartottak. A kispásztor vitte a betle-
hemi jászolt. Énekeket adtak elõ, majd a végén
adományokat vártak a ház urától.
Ostyahordás. Karácsony böjtjén, vagy néhány
nappal elõtte, a kántortanító az iskolás gyerekek-
kel minden családnak megfelelõ számú ostyát
küldött. Az ostya a karácsonyi vacsora fontos
része volt, amelyet több helyen mézzel, fokhagy-
mával együtt ettek.
Vesszõhordás. Karácsony elõestéjén a pásztorok
vesszõkkel jártak, amelyekbõl a gazdasszony a
kötényével húzott ki néhány szálat azért, hogy az
állatai a következõ évben egészségesek legyenek.
A vesszõért a pásztornak bort, cipót, esetleg pénzt
is adtak. A gazdasszony a vesszõvel megveregette
a jószágokat, hogy egészségesek legyenek.
Regölés. István napjától, december 26-tól újévig
jártak a regõsök. A regölés lényegében természet-
varázsló énekmondás, köszöntés, bõségvarázsló,
párokat összeboronáló, adománygyûjtõ szokás
volt. Különféle énekeket adtak elõ, és jókívánsá-
gokat mondtak a ház lakóinak.
Borszentelés. December 27-én, Szent János
napján szokás volt a bor megáldása. Ezen a napon
minden család bort vitt a templomba, amelyet a
pap megáldott. A szentelt bornak mágikus erõt
tulajdonítottak. Beteg embert, állatot gyógyítot-
tak vele, öntöttek belõle a boroshordókba, hogy
ne romoljon el a bor.
Aprószentek napja. A Heródes parancsára
tömegesen kivégzett betlehemi kisdedek emlék-
ünnepe. Aprószent minden fiúcsecsemõ, akit
Heródes király a gyermek Krisztus keresésekor
megöletett. Az Aprószentek-napi vesszõzés az
újesztendei szerencsekívánás különös fajtája. A
gyanútlan gyermeket a szomszédba küldték, ahol
megvesszõzték, hogy egészséges maradjon.
Az ünnepi asztal. A hívõ ember számára az ünnepi
asztal mindig az oltár jelképe volt. Régen a „tisz-
taszoba” közepén felállított asztal a családi
egység és összetartozás legfõbb szimbóluma volt.

A plébános karácsony estéjén körbejárta és
megáldotta a házakat, hogy minden, ami régi, új
életre keljen és gyümölcsözzék. Éppen ezért az
óév termésébõl szénát, szalmát, diót, magvakat
szórtak a karácsonyi abroszra, az asztal alá pedig
szerszámokat helyeztek. A karácsony ünnepi
étrendje az éjféli mise után került a régi emberek
asztalára, ekkor szûnt meg ugyanis a böjt. A disz-
nótoros vacsora (angyali kolbász, esetleg angyali
kocsonya) szinte mindenütt szokásos volt. De
elmaradhatatlan volt a húsleves, a galuska, a
töltött káposzta is. A karácsonyi asztalra egész

kenyér került, amit, miután az egész család az
asztalhoz ült, a családfõ szegett meg.
Tej és méz könnyekbõl. Fontos jelentõséggel
bír a tej és a méz is. Régi szimbolikus magyará-
zat szerint a tej és méz az emberi és isteni
természetnek Jézusban való egyesülését, egysé-
gét jelképezi. A mézelõ méh Jézus- és Mária-
jelkép a hagyomány szerint a Boldogasszony

szívébõl, illetve könnyeibõl vannak. Nagyon
fontos szimbólum, õsi Krisztus-jelkép a dió.
Amint a dióbél a héjában, úgy rejtõzködött a
Megváltó az anyja méhében, majd sziklasírjá-
ban, hogy utána az embereknek karácsonyi
üdvössége, húsvéti eledele és öröme lehessen.
Az alma talán a diónál is fontosabb jelkép: a
Kisdedet szimbolizálja. A mák (apró szemeivel)
a gazdagság, a bõség, a végtelenség, az aján-
dékozás jelképe.
Karácsonyfa. A karácsony elképzelhetetlen kará-
csonyfa nélkül, amely Isten azon ajándékozó
szeretetének a szimbóluma, mellyel az embert
visszafogadja a kegyelmébe. A karácsonyfa az
élet fája. A fenyõ örökzöldje az örökkévalóságra,
háromszög formája a szentháromságra, ágai
pedig a keresztre intenek.
Ajándékozás. Az ajándékozásnak központi
helye van a karácsonyi szokások között. Régen
az ajándék apró, minimális anyagi értéket
képviselõ dolog volt, például valami a termé-
szet kincseibõl, például gyümölcs, vagy saját
kézzel készített tárgy. Mindenki, aki az ünnep
folyamán bekopogtatott, ajándékra számítha-
tott: egy szem dióra, almára, süteményre. Az
ajándékban a megajándékozott a mennyország
egy darabkáját kapta, ez volt az öröme is az
ajándéknak.
Emberi kapcsolatok. Régen különös gonddal
készültek az ünnepre, nemcsak a házat és az
istállót rakták rendbe, hanem az emberi
kapcsolatokat is. Úgy tartották: a karácsony az
új és a régi, a kezdet és a vég találkozója, ezért

próbálták meg lezárni a problémás ügyeket,
megadni a tartozásokat, teljesíteni az elmaradt
ígéreteket. A karácsonyi napok sokféle, házról
házra köszöntõ alkalma megújította és átren-
dezte az egész faluközösség kapcsolatrendsze-
rét a játék, az ajándékozás és a békesség, az
örömszerzés keretei között.

Kleinezel Ilona

92014. 11-12. szám

Szigethalmi Híradó
ÜNNEP



Ausztráliába fehér kenguruk vontatta szánon
érkezik a Mikulás, Olaszország több telepü-
lésén viszont a jó boszorkány hozza a megle-
petést. Vannak országok, ahol koboldok
bosszantják az embereket szenteste, míg
Grönland hagyo mányõrzõ lakói egészen bizarr
gasztronómiai szokásnak hódolnak. A legjobb
dolguk a lett gyerekeknek van, ugyanis ott
(figyelem, lurkók) 12 napon át tart az aján-
dékozás! Alábbi összeállításunkban a világ
legkülönbözõbb tájain élõ karácsonyi szoká-
sokkal ismerkedhetnek meg olvasóink.
A hollywoodi filmekbõl leginkább ismert angolszász
mesék szerint a Télapó – aki a konzervatív Angliá-
ban földig érõ, a sportos USA-ban a könnyebb
mozgást lehetõvé tevõ rövid, piros köpönyeget visel
– a kéményen keresztül érkezik a kandallóba, az
ajándékokat pedig a kandallópárkányra akasztott
hosszúszárú zokniba rejti el. Az angolszász legenda
szerint ugyanis egyszer a télapó, miközben a
kéményben ereszkedett lefelé, véletlenül elejtett
egy pár aranyérmét, amelyek a kandallón száradó
zoknikba estek. A szigetországban a gyerekek leve-
let írnak neki, amit nem adnak postára, hanem
bedobnak a kandallóba, hogy a télapó a felszálló
füstbõl olvassa ki kívánságaikat. Anglia divatot is
teremtett: itt kezdtek karácsonykor fagyöngyöt
függeszteni az ajtó fölé. 
Az íreknél a karácsonyi ünnep két hétig tart. A
karácsonyi mise elõtt a Télapónak sört, whiskyt és
rétest, a rénszarvasoknak pedig sárgarépát készí-
tenek ki az ajtó elé. December 25-én bontják ki az
ajándékokat, 26-án pedig az emberek többsége
lóversenyre megy.
A karácsony izlandi nyelven Jol, ami a Jolasveinar-
nak nevezett manóktól ered, akik olyan neveket
viselnek, mint Ablakon Bekukucskáló, Szalámit Lopó,
Ajtón Szaglászó, Gyertyát Lenyúló, Kanalat Nyaló.
(Eredetileg a yule-Jol a kelta, germán törzsek téli
napfordulós ünnepe volt, amely később beleolvadt
a keresztény szokásokba.) Egy helyi legenda szerint
a 13 manócska rendszeresen megtréfálta az embe-
reket, de amióta a Télapó ráncba szedte őket, azóta
megszelídültek, és szorgosan készítik az ajándékokat
a gyerekeknek. Aki rossz volt, az csak krumplit kap. 
Svédországban hasonlóképpen Jultomten, vagyis
egy manó hozza Mikulással a karácsonyfa alá tett
ajándékokat. Itt a szenteste (mint Dániában is)
tréfálkozással, csipkelődéssel telik el. A tomténak
vagy nissének nevezett szakállas koboldok ilyenkor
előbújnak rejtekükből, és apró csínytevésekkel
bosszantják a ház lakóit. Van azonban ellenük egy
kiváló védekezési mód, ha ugyanis egy tál rizskását
helyeznek el a padláson, azzal a manók csillapítani
tudják az éhségüket, és máris barátságosabbak
lesznek az emberekkel.
Régebben a skandináv országokban a fenyő kivá-
gásában általában az egész család részt vett, majd
az ünnepi vacsora után vidáman körbetáncolták a

karácsonyfát, és egyszerre bontották ki az alá
rejtett ajándékokat. Ilyenkor sem maradhatott,
maradhat el a kellemes szaunázás, de sokan
mennek még ma is templomba, illetve szeretteik
sírját is felkeresik ilyenkor az emberek.
A finn szülők december 23-án, amikor a ház már
elcsendesedett, kitakarítják a lakást, és elkészítik
a karácsonyi ételeket. Másnap reggel gyönyörű
rend várja a család tagjait, akik nagy várakozással
ülnek az asztalhoz. Az ilyenkor kötelező fahéjas
tejberizsben ugyanis egy szem mandulát rejt el az
édesanya, s aki megtalálja, nagyon szerencsés lesz
a jövő évben.
Igazi finn szokás, hogy karácsony napján megven-
dégelik a velük élő háziállatokat, illetve megetetik
a fészkelő madarakat. Napközben a felnőttek glög-
göt (fűszeres forralt bor) isznak, amelyet mazsola
és mandula tesz izgalmassá. Régi hagyomány
szerint 24-én délben Turkuban, Finnország korábbi
fővárosában kihirdetik a karácsonyi békét.
Kész csoda a karácsony a Lettországban a gyer-
mekeknek, akiknek a Mikulás a szentestétől számí-
tott 12 napon át hozza az ajándékokat! Az ünnepi
menü: barna borsó, rétes, káposzta és kolbász.
Oroszországban (mint pl. a Lóréven élő egyes
szerb családoknál) a pravoszláv naptár miatt január
elsején ajándékozzák meg a gyermeket. A hagyo-
mány szerint a kék vagy piros ruhájú, trojkán közle-
kedő Gyed Moroz segítője Sznyegurocska (Hópely-
hecske), Fagy Apó unokája. Hasonló szereplő
Bábuska is, aki a napkeleti bölcsekkel együtt maga
is meg akarta látogatni a csecsemő Jézust, ám elké-
sett, és azóta karácsonykor házról házra jár, hogy
ráleljen a Megváltóra.
Szlovákia és Ukrajna egyes településein is külö-
nös  tradíció dívik. A gyerekek, mint az köztudott,
elég rendetlenül esznek, de karácsonykor ezt a
szerepet a családfőnek is át kell vennie. Az apuká-
nak – legalábbis ahol még őrzik a hagyományt –
az egyik karácsonyi fogást a mennyezetre kell
dobnia, és minél több marad az ételből a plafonon,
annál szerencsésebb lesz a következő év. 
Olaszországban január 5-ről 6-ra virradó éjjel
érkezik a ronda, de jóságos boszorkány, Befana,
hogy megajándékozza a gyerekeket. Az antik
római szokásból kialakult hagyomány mára már
átalakult, és a boszi gyümölcs helyett drágább
meglepetéssel ajándékozza meg a jó gyerekeket.
Országszerte ünnepségeket rendeznek, arra a
történetre emlékezve, hogy a boszorkányt meglá-
togatták a pásztorok, de nem tartott velük a kis
Jézushoz, azonban rájött, hogy rosszul döntött.
Ezért azóta is bolyong és az útjába eső gyerekeket
megajándékozza annak reményében, hogy egyi-
kük a kis Jézus.
Katalóniában szintén egészen különösen ünneplik
a karácsonyt. Tizenöt nappal a nagy esemény előtt
egy karácsonyi farönköt vásárolnak (készítenek),
amelyet aztán jól bebugyolálnak, nehogy megfáz-

zon, és rendszeresen enni és inni adnak neki, hogy
jól táplált legyen. Szenteste pedig a gyerekek
husángokkal addig ütik, míg ki nem tojja az aján-
dékokat: többnyire csak apróságokat, szárított
gyümölcsöt, diót, ilyesmit. A veréshez dalocska is
van, amelyben fenyegetik a farönköt, hogy aztán
tojjon ám rendesen, mert csúnyán eltángálják. 

Az  egyik legdélibb tagállamában, Görögország-
ban szintén gonosz koboldok igyekeznek elrontani
az ünnepet. A kis szőrös, vöröses szemű, majom-
karú, gnómszerű lények december 25-e és január
6-a között jönnek elő földalatti rejtekhelyeikről, és
okoznak riadalmat a görög otthonokban. Pánikra
azonban semmi ok, mivel egyszerűen el lehet őket
ijeszteni, elég csak egy malac állkapcsát dugni a
koboldok otthonainak kéményeibe, és máris vissza-
mennek odúikba.
Grönlandon a  egészen bizarrnak tűnik innen
szemlélve: a lelkes hagyományőrzők ugyanis erjesz-
tett alkát (pingvinhez hasonló madarat) tesznek
egészben egy kibelezett fókába, ezek után az
egészet 2-7 hónapig elvermelik. A megfelelő idő
eltelte után a fókát kiássák, és elfogyasztják a
madarat mindenestől. Brrrr….. 
Ausztráliában szintén feldíszítik a karácsonyfát,
ami többnyire műfenyő, hiszen ott ebben az időben
forró nyár van, az igazi fenyő elszáradna. A Mikulás
szánját nyolc fehér kenguru húzza. Az ausztrálok a
karácsonyi vacsorát kint a kertben fogyasztják el,
majd lemennek a tengerpartra egyet fürödni, így
ünnepelik a karácsonyt.
Kenyában még a templomokat is feldíszítik szala-
gokkal, virágokkal, léggömbökkel, zöld növények-
kel. Az ünnepi vacsorát a szabadban készítik el,
nyílt tűzön. Ilyenkor a távol élő családtagok is haza-
utaznak, ha csak tehetik.
Libanonban a családok karácsony előtt egy
hónappal gabonamagvakat ültetnek, 24-én pedig
a cserepeket a karácsonyi barlang és a karácsonyfa
köré helyezik. A barlang Jézus születésének hely-
színére utal.
Mexikóban az ünnep estéjén énekesek vonulnak
az utcára, kezükben hosszú rudakkal, amelyekre
csengettyűket és gyertyákat erősítenek. Így mennek
át a városon, egészen a templomig.

v.z..
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Mikulástól boszorkányig
Karácsonyi szokások, hiedelmek a világon
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Városi Szabadidő Központ
december 4-6. Jótékonysági asztrofotó kiállítás
december 13. 17 óra Sziget Néptánc Egyesület
mûvészeti napja 

Helytörténeti Gyűjtemény
Adventi programok péntek délutánonként 14:00 és
18:00 között.
Helyszín:  Szigethalom, Fiumei u. 48.
Idõpontok:
november 28. Adventi koszorú és asztaldíszek
készítése
december 5. Csuhé, gyékény, szalma betlehem

készítése 
17:00 Mikulás érkezése 

december 12. Mézeskalács koszorú készítése,
Luca búza vetése

december 20-21. Helyszín: Dísz tér – Betlehemi
esték

Karácsonyi apró díszek készítése
Belépõ: 500 Ft/fõ/alkalom
(december 20-21-én a Dísz téren ingyenes)
A belépõ tartalmazza a programokon való részvételt,
a vendéglátást, a gyûjtemény megtekintését és
támogatását. A programra jelentkezni lehet a 70/380-
7681 telefonszámon.

Hegedüs Géza Könyvtár 
december 4. 17:30 Takács Róbert elõadása –

A Svejk-szindróma, avagy a nem
egészen derék katonák az elsõ világ-
háborúban

december 6. 10 órától Mara néni játszóháza 
december 6. 10:30 Diavetítés és kézmûveskedés

kicsiknek és nagyoknak
december 9. 17 órától Ezo Klub 
december 12. 14:00 Érsek-Csanádi Gyöngyi elõ -

adása – Máté Angi: Volt egyszer
egy...

december 20-tól 2015. január végéig Ihász Zoltán
kiállítása

Liliomot karácsonyra

Programajánló

A Szigethalmi Színházbarátok Köre 2015.
március 28-án 18 órától látja vendégül a
Kispesti Kisszínház társulatát. Tavasszal egy

külvárosi legenda elevenedik meg a Szabadidő-
központ kicsiny színpadán. Az színházkedvelők
ezúttal Molnár Ferenc: Liliom című művének
színpadi változatát tekinthetik meg. A Kispesti
Kisszínház előadása a 2012-ben megrendezett
XXII. Moson Megye Színjátszó Találkozón orszá-
gos ezüstminősítést és endezői díjat kapott.
Jegyek elővételben már decembertől vásárol-
hatóak a Városi Szabadidőközpontban, munka-
napokon 8-16 között. Jegyár: Felnőtt: 1000 Ft,
Diák/nyugdíjas: 900 Ft. 
Nincs ötlete, hogy mit vásároljon szeretteinek
karácsonyra? Lepje meg őket színházjeggyel! 

PROGRAMOK

Olvasói levél
Egy színdarab nőkről – szigorúan férfiaknak is. 

November 8-án este olyan élményben volt
részem-részünk, ami ritkán adatik meg azoknak,
akik néha jutnak el fővárosi színházba. 
A VSZK színpadán megtekintett Willy Russel vígjá-
ték, a Shirley Valentine felér egy többnapos pszi-
choterápiával. És ahogy Vándor Éva művésznő
megszemélyesíti a címszereplőn (önmagán) kívül
az életében, környezetében felbukkanó összes nőt
és férfit – hát az fenomenális! Egyszerűen csoda!
Önfeledten kirobbanó kacagás és mélységes igaz-
ságok feletti elgondolkodás váltogatja egymást
végig a darab folyamán.
Köszönöm ezt a csodálatos esetét az írónak, az
előadónak és a Színházbarátok Köre szervezőinek.

Bata Éva



Adománygyűjtés
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület az Auchan, METRO, Penny Market és TESCO áruházakkal közö-
sen 2014. november 28-án és 29-én (péntek délután és szombaton) karácsonyi adománygyûjtési
akciót szervez.
A Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény gyermekjóléti és családsegítõ szolgáltatást nyújtó
munkatársai önkéntesként gyûjtenek majd élelmiszer adományokat a tököli TESCO és a szigethalmi
Penny Market áruházakban.
Az összegyûjtött élelmiszereket munkatársaink Szigethalom településen osztják szét a rászoruló
családoknak. Kérjük, adományával támogassa ön is a hátrányos helyzetû családokat, hogy mosolyt
varázsolhassunk a karácsonyi ünnepekre a nehéz sorsú gyermekek és felnõttek arcára. Amennyiben
segíteni kíván, úgy nem kell mást tennie, mint a megvásárolt élelmiszeradományt a pénztártól
való távozás után elhelyezni az áruház bejáratánál, illetve a folyosón álló munkatársaink kosarába.
Garanciát vállalunk arra, hogy adománya valóban a rászorulók nehéz helyzetén segít.
Kérjük, amennyiben módjában áll, úgy segítsen ön is, hogy valóban mindenkinek örömöt és ünne-
pet jelentsen a karácsony!
Az akció idõpontja: 2014. november 28. 15:00-20:00, 2014. november 29. 8:00-19:00.
Köszönjük, hogy ön is hozzájárul az éhezõ családok gondjainak enyhítéséhez!

(SZENI)

„Édesanyám, mondd meg a Jézuskának, küldjön
nekem valami szép ajándékot, mert nincsen, aki
nekem adjon,…..”
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény 5. sz.
telephely Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgál-
tatást nyújtó munkatársai, valamint az intézmény
dolgozói cipõdoboz akciót hirdetnek a rászoruló
gyermekek javára.
Sok rászoruló, hátrányos helyzetû gyermeknek
Szigethalmon ajándék nélkül múlik el a karácsony.
Kérjük, segítsen ön is, hogy ez ne
így legyen! Mindehhez egy
cipõdoboz is elég, ajándékkal,
szeretettel.
Amennyiben szeretne mosolyt
varázsolni karácsony szent
napján azoknak a gyermekek-
nek az arcára, akiknek eddig
nem jutott ajándék, úgy kérjük,
töltsön meg egy cipõdobozt
ajándékokkal és jutassa el azt a
gyermekjóléti és családsegítõ
szolgálat faházába a városi

Betlehemnél 2014. december 20-án és 21-én
15 órától.
Ajándékaikat, adományaikat december 1-jétõl az
alábbi helyszíneken is várjuk:
• Gyermekjóléti és Csa lád segítõ szolgáltatást

nyújtó 5. sz. telephely (2315 Szigethalom, József
A. u. 49.) nyitvatartási idõben

• Intézményünk székhelyén: Idõsek Otthona –
titkárság (2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 147.) 

Az összegyûjtött cipõdobozokat szolgálatunk
munkatársai 2014. december 22-
én juttatják el a rászoruló gyer-
mekeknek.
Kérjük, a dobozra írják rá, milyen
korú, illetve milyen nemû gyer-
meknek szánják az ajándékot.
Fogjunk össze mindannyian,
hogy tényleg minden gyermek-
nek ünnep legyen a karácsony!
Köszönjük minden gyermek
nevében:

SZENI Gyermekjóléti és
Családsegítõ Szolgáltatás

Intézményünk munkatársai idén is szeretettel várnak minden érdeklődőt
a betlehemi vásáron.
December 20-án 17.30 órai kezdettel a Fogyatékkal Élők Nappali Intéze-
tének ellátottjai lépnek fel műsorukkal.
A vásár ideje alatt az intézményünk számára biztosított faházban decem-
ber 20-án a Gyermekjóléti és Családsegítő szolgáltatást nyújtó telephe-
lyünk „Árvácska Karácsonya” cipősdoboz akciója keretében várjuk a
felajánlott ajándékokat, valamint 20-án és 21-én az időseink és a fogya-

tékkal élők nappali intézetének ellátottjai
által készített apró ajándéktárgyakkal várjuk az érdeklődőket. 
Békés, boldog karácsonyt és sikerekben, egészségben gazdag újévet kívá-
nunk:
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény bölcsődei, idősek otthona,
idősek nappali klubja és területi ellátásban résztvevő, fogyatékkal
élők nappali intézete, valamint a gyermekjóléti és családsegítő
munkatársai

A szeretet lángja

Szeretettel várunk minden kedves szigethalmi
lakost a dísztérre a közös adventi gyertyagyúj-
tásra. 

• November 30. 18:00
• December 7. 18:00
• December 14. 18:00
• December 21. 18:00

Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!

Wass Albert: Karácsonyi versek II. (idézet)
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Árvácska karácsonya

A népjóléti a betlehemi vásáron

Dsida Jenő:
Itt van a szép karácsony

Itt van a szép, víg karácsony, 
Élünk dión, friss kalácson: 
mennyi fínom csemege! 
Kicsi szíved remeg-e?

Karácsonyfa minden ága 
csillog-villog: csupa drága, 
szép mennyei üzenet: 
Kis Jézuska született.

Jó gyermekek mind örülnek, 
kályha mellett körben ülnek, 
aranymese, áhitat 
minden szívet átitat.

Pásztorjátszók be-bejönnek 
és kántálva ráköszönnek 
a családra. Fura nép, 
de énekük csudaszép.

Tiszta öröm tüze átég 
a szemeken, a harangjáték 
szól, éjféli üzenet: 
Kis Jézuska született! 

PROGRAMOK



Vásár a Széchenyiben
A Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskolában
immár hagyomány, hogy a tanulók a szülők segít-
ségével karácsonyi vásárt rendeznek. 2014.
december 8-án 13 és 19 óra között és 9-én 13 és
18 óra között szeretettel várunk minden érdeklő-
dőt. Lehet, hogy éppen itt fogja bárki megtalálni
szeretteinek a tökéletes ajándékot. 

Markó Tiborné és Marschek Zsuzsanna
pedagógusok

Október 18-án, szombaton a Szigethalmi Széchenyi
István Általános Iskolában már hagyományosnak
mondható ökonapot tartottunk. Hagyományos,
mert évek óta biztos programunk és mégsem
hagyományos, mert minden évben valami újnak
lehetünk részesei. Erre a napra Pandurné Barbi
Dóra kolléganőm a gyógynövényeket szemelte
ki főszereplőül. Előzetes munkában minden
felsős osztály plakátot készített egy általa válasz-
tott gyógynövényről, melyekből igen gazdag
kiállítás született az izgalmas nap hátteréül.

A nap másik főszereplője Aknai Márk 7. b
osztályos tanuló édesanyja, Szilvi volt
(segítője persze Márk), aki kedvességgel
fűszerezett szakértelemmel, türelemmel
ismertette meg interaktív módon legfőbb
gyógynövényeinket a felső tagozattal,
gyógyteákat készített nekünk, és a köny-
vektől a friss és szárított növényeken,
recepteken át az illóolajokig mindent felvo-
nultatott szemléltetésül. A gyerekek nagy
érdeklődéssel hallgatták, kérdeztek, fejfá-
jást csillapítottak borsmentával, receptet
kértek, szagoltak, ízleltek, saját tapasztala-

tot osztottak meg társaikkal, az előadások végén
csipkebogyó koszorút készítettek közösen, szóval
elmondhatjuk: fantasztikus élményben volt
részünk mindannyiunknak!!!
Köszönet fáradhatatlan és kreatív szervező
munkájáért Pandurné Barbi Dórának, Aknai Szilvia
szülőnek a tudása megosztásért, Márknak a
segítő munkájáért. 

Mabani-Kelemen Lilla, 
(a kimagaslóan érdeklődő 

8. a osztály osztályfőnöke)

Idén, egy év kihagyás után november 7-én újra
ellepték a Szent István Általános Iskolát a boszik,
tökök, vámpírok és a különböző félelmetes
alakok. Vidám feladatok, játékos vetélkedők és
kézműves foglalkozások
tették sokszínűvé és válto-
zatossá a programot. A
bőséges büfé szülői segít-
séggel telt meg, ahol később
folyamatosan állt a sor. A
buli zárásaként a tombola-
húzás után a helyben készí-
tett, világító lámpásokkal
vonultunk ki az iskola udva-
rára. 
Ezúttal a szülők mellett több
támogatót is szereztünk,
akik hozzájárultak a Hallo-
ween elengedhetetlen kellé-

kének, a rengeteg édességnek a beszerzéséhez,
illetve a tombolatárgyak sokaságához. Ezeket
ezúton is köszönjük! 
Nagy örömünkre szolgált, hogy támogatóink közül
többen el is tudtak jönni a rendezvényre, hogy
részesei legyenek a gyerekek önfeledt szórakozá-
sának és együtt mókázzanak velük. 
Reméljük, mindenki nagyon jól érezte magát és
jövőre újra együtt tudunk „szellemeskedni.”
(Szent István Általános Iskola SZMK vezetősége)

A program támogatói voltak: 
Fáki László polgármester, Vizek Őre Egyesület–
Hölgye Attila képviselő (Összefogás), Sztrapkó
Norbert képviselő (Összefogás), Bán Norbert
képviselő (Jobbik), Duffek József – Focisuli, Őri
Györgyi mesterfodrász, Bár-ka Grillterasz Étterem,
Papp József szigethalmi lakos

Méhecskék a repülőtéren
Október első felében sok sétát és kirándulást szer-
veztünk a Zöld Ovi Méhecske csoportjában, hiszen
a közlekedési vetélkedőre készültünk, s nincs is
annál örömtelibb, mint útra kelni és felfedezhetjük
a szűkebb s tágabb környezetet.
Kirándulásunkat sok gyűjtő, csoportosító tevé-
kenység előzte meg, mikor is a járműveket a

közlekedési helyük, gyorsaságuk szerint rendez-
gettük, s már számláltuk a napokat, amikor a
repülőket közvetlen közelről megszemlélhetjük.
Talabos Gábor „bácsi”, a tököli repülőtér igazga-
tója fogadott minket, akiről tudni kell, hogy közel
40 éve repül, s méltán tulajdonosa a Magyar
Polgári Repülésért Érdeméremnek. Mint „gondos
házigazda” vezette végig és magyarázta „gyer-
meknyelven” az ovisoknak a repülőtér és a repülés
fontos szabályait, s mutatta meg a hangárokban
pihenő csodás légi járműveket. A legnagyobb
élmény a gyerekek számára az volt, amikor beül-
hettek a kis gépekbe, s néhány pillanatig pilóta-
ként markolhatták a kormányt.
Köszönjük ezt a szép délelőttöt, s a maradandó
élményeket!

Zoltay Árpádné
Zöld óvoda Tagóvoda vezető  és a gyerekek

Papp Róbert: Ha nagy leszek…/részlet/

„Űrhajós lennék
megnézném a holdat,
megmásznék egy krátert
S visszajönnék holnap.
Repülős ha lennék,
Repülnék az égen
Magasabbra szállnék,
Mint álmomban régen.”
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Gyógynövényes ökonap

Szellemek az iskolában

óVODA – ISKOLA

*   *   *



Az utóbbi években egyre több gyermek küzd
beszédzavarral, valamilyen beszédfejlettségi
problémával. Az óvodapedagógusok nevelő
munkája ezekben az esetekben kevésnek bizo-
nyul, így a szakemberek is nagy erőfeszítéseket
tesznek azért, hogy a beszédfejlődés megfele-
lően haladhasson. Ebben a munkában nagy
jelentősége van a pedagógusok, logopédusok
felvilágosító tevékenységének, hiszen a szülők
támogatása nélkül nem lehet hatékony a
beszédfejlesztés sem. Ezért olyan fórumokat
szoktunk szervezni, ahol a szülők segítséget
kapnak ahhoz, mit tehetnek gyermekük beszé-
dének javulása érdekében, hogyan gyakorolhat-
nak otthon játékos módon. 
Novemberben szülői fórumot tartottam a Kék Tagó-
vodában, melynek témája a nyelv- és beszédfejlődés,
valamint a logopédiai kórképek: a megkésett- és
akadályozott beszédfejlődés, a pöszeség, a dadogás,
a hadarás bemutatása volt. Szóba kerültek a dys-
jelenségek is, mint a dyslexia, dysgraphia, dyscalculila
jellemzése, illetve a dyslexia veszélyeztetettség
fogalma, és az is, milyen tünetek fordulnak elő
óvodáskorban, melyek utalhatnak a későbbi dys-
jelenségek kialakulására.

Mind az öt tagóvodából érkeztek szülők, akik
megismerhették, hogyan épülnek egymásra a nyelv-
fejlődés különböző szakaszai, és milyen fontos
szerepe van a szülői háttérnek abban, hogy az eset-
leges beszédfejlődésben jelentkező problémát
észrevegye és jelezze a körzeti védőnőnek, gyer-
mekorvosnak már az előtt is, hogy a gyermek
közösségbe kerülne.
Abban is próbáltam gyakorlati tanácsokkal szol-
gálni, hogy a szülők felelőssége az is, hogy a gyer-
mek szókincse folyamatosan gyarapodjon, össze-
függő mondatokban tudjon beszélni, így magabiz-
tos, érett, iskolába vágyó gyerekeket tudjanak
nevelni.
A gyakorlati tanácsok között szerepelt a meseolva-
sás jelentősége, mely sokrétűen fejleszti a gyer-
meket, hogy megértse az adott történet ok-okozati
összefüggéseit, felismerje a lényeget, és krono-
lógiailag is el tudja rendezni az eseményeket.
Mindemellett a fantáziája is szárnyra tud kelni a
meseolvasás közben. Vissza kell nyúlnunk a saját
gyermekkorunkhoz: vegyük elő a vetítőgépet,
készítsünk bábokat, adjunk elő történeteket, és
valószínűleg a kis nyuszi bőrébe bújt gyermekünk
el fogja előbb-utóbb mesélni, mi történt vele az

óvodában, vagy miért is volt olyan szomorú tegnap
délután. A közös gyurmázás, sütögetés szintén
remek lehetőséget biztosít egy közös beszélgetésre,
éneklésre, mondókázásra, s közben észrevétlenül
ügyesedik gyermekünk keze, sőt a szülő-gyermek
kapcsolat is szorosabbá válik.
További fontos része volt az előadásnak, mely külö-
nösen érdekelte a szülőket, a logopédia otthoni
gyakorlása, hogy történjen, mennyi ideig tartson,
mivel motiváljuk a gyermeket. A szabály egyszerű:
minden nap egy kevés gyakorlás tükör előtt, és
szigorúan csak az, amit a logopédiai füzet tartalmaz.
A logopédiai foglalkozásokon a hangfejlesztés
mellett hallási, figyelem, emlékezet, differenciálás,
beszédészlelés és megértés, valamint szókincsfej-
lesztés is történik. A munka csak akkor lehet ered-
ményes, ha otthon is gyakran előkerül a tananyag,
és a szülőkkel együtt segítjük, vezetjük a gyermeket
a szép, tiszta beszéd kialakításának útján.
Ehhez kívánok mindenkinek türelmet, kitartást és
mindenekelőtt sok örömet! Külön köszönetemet
szeretném kifejezni Csurcsiáné Török Ilonának a szer-
vezésért és az oldott légkör megteremtéséért, mely-
ben lehetővé tette, hogy a szülők merjenek és akar-
janak is kérdezni.

Firnigel Andrea
logopédus – gyógypedagógus,

Négyszínvirág óvoda
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A Négyszínvirág Óvoda pedagógusainak magas
szintű szakmai munkáját már több fórumon is
elismerték. Óvodai szinten támogatják egymást
hospitációval, mentorálással és kistérségi szin-
ten mintaértékű bemutatók tartásával segítik a
kollégák pedagógiai-módszertani munkáját.
Országos szinten pedig előminősített referen-
ciaintézményi címet kapott az intézmény, vala-
mint két tagintézmény a „zöld óvoda” rangot is
elnyerte. 
A Narancssárga óvoda Napraforgó csoportjának
pedagógusai rendszeresen tartanak bemutatókat. A
napokban Káloz községből érkeztek óvodapedagógu-
sok, hogy megvásárolják az intézmény jó gyakorlatát.
A mintaszerű, Fűben, fában orvosság című programot
két kolléga mutatta be a vendégeknek, amelyről a
következőkben számolnak be: 
Csoportunkban kiemelt helyet kap a környezeti neve-
lés. Gyermekeinket a természet szeretetére,
védelmére, a természet kincseinek felfedezésére
neveljük. Az őszi időszak rengeteg felfedezésre ad
lehetőséget, ilyenkor sok időt töltünk el az óvodakert-
ben. A foglalkozásainkat mindig közös élményre épít-
jük, hisz így szerzett információ mély nyomott hagy a
gyermekben. Kedvenc helyünk a gyógy- és fűszernö-
vényes kert. Sosem cél nélkül gyűjtünk, a betakarított
növényeinket igyekszünk mindig felhasználni. 
A gyümölcsöket aszaljuk, befőzzük, sütéshez használ-
juk, a festőnövényekből növényi festéket készítünk.
A bemutató napjára gyógy- és fűszernövényeink
felhasználását terveztük. Programunkhoz rengeteg
hozzájárulást kaptunk a szülőktől, amit ez úton is
szeretnénk nekik megköszönni. 
A jó környezeti neveléshez jó módszerekre is
szükség van. Mi abban hiszünk, ha élményt nyújtunk

a gyerekeknek, ha tevékenységek sokaságát biztosít-
juk, ha megfelelő időt adunk a tapasztalatszerzésre,
akkor elérjük céljainkat.  Szívesen alkalmazzuk a
konstruktív pedagógia módszerének elemeit, ahol a
gyermek előzetes tudására építünk, életközeli helyze-
teket teremtünk, és lehetőség nyílik a problémame-
goldó, kutató, alkotó tanulásra. 
A bemutatóra november 11-én került sor. 
Reggeli után átrendeztük a csoportszobát, igazi
„boszorkánykonyhát” alakítottunk ki számukra.
Három helyszínre terveztük a tevékenységeket,
amelybe minden gyerek saját érdeklődésének, képes-
ségeinek megfelelően bekapcsolódhatott. Hamarosan
készültek az illatzsákok a kisebbek szorgalmas keze
nyomán, a nagyobbak a csalánkrém elkészítésében
segítettek, keverték a
csalánfőzetet, méhviaszt
daraboltak és adagoltak
a főzethez.
A harmadik asztalnál
párok alakultak, hogy
egymás munkáját
segítve teljenek az
üvegek olívaolajjal, majd
csokrokat kötve, külön-
böző recept alapján
elkészüljenek a fűszer-
olajak. Ilyen mozgalmas
napokon mind a hárman
bent vagyunk, és segít-
jük őket. Egy ilyen
délelőtt megalapozza
és elmélyíti az egész-
séges életmód szoká-
sainak helyes kialaku-

lását, képességek és készségek egész sorának
fejlesztése mellett pozitív hatást gyakorol a
gyermekek szociális, testi és kommunikációs
képességeinek fejlődésére. A közös élmény erősíti
a csoporthoz tartozás élményét, a „mi-tudat” kiala-
kulását és későbbi foglalkozások táptalaját adja. 
A tevékeny napot egy, a témához illő mesével zártuk,
amit rendhagyó módon a szőnyegre telepedve, illatos
aromalámpánkat meggyújtva hallgathattak a gyere-
kek. Ma az alkalomhoz illően, szárított gyümölcsből
készített teát kortyolgattak mesehallgatás közben. Az
illat, a meghitt fény, a halk zene, a mese hangulata
elvarázsolt mindenkit. Olyan élményben volt részünk,
ami felejthetetlen. Mert mi hárman óvodapedagógu-
sok és a dajkánk ismét nagyot mertünk álmodni!

Dancs Mariann és Soósné Balogh Judit
óvodapedagógusok

Fűben, fában orvosság

óVODA – ISKOLA

Gyakorlás a tükör előtt



Műsoros díjátadó gálával ünnepelte tizedik
születésnapját a Zöld Háló Egyesület Szép
kertek, rendezett porták elnevezésű
rendezvénye október 27-én a Városi
Szabadidő Központban. A környezetszé-
pítő vetélkedésen több mint 60 sziget-
halmi lakó, intézmény, utca indult.

A rendezvény ötletgazdája, Regényi Tiborné,
Aranka néni, az egyesület elnöke így emlékezett
a kezdetekre: 2005 tavaszán a települést járva
egyre több és több csodálatos kertet láttam.
Innen eredt az ötlet, hogy érdemes lenne ezeket
valahogy megmutatni a településünk lakosai-
nak, s ezzel ösztönözni őket a hasonló környe-
zetszépítésre. Elindultam hát, s 16 helyre kopog-
tattam be, és kérdeztem meg a tulajdonost,
megengedné-e, ha fotókat készítenék, amelye-
ket példaként állítanánk mások elé. A kezdemé-
nyezést jól fogadták, és így született 2005-ben
a Zöld Háló Egyesület első Szép kertek, szép
házak fotópályázati felhívása. Már az első díjá-
tadó gálán meglepően sokan jelentek meg. A
16 pályázónál nem csak az első három helyezet-

tet díjaztuk, hanem mindenki ajándékot kapott,
mivel úgy gondoltam, hogy a példamutatás
jutalmazása motiváló lesz a továbbiakban. Így
is lett, mint a
mostani rendez-
vényünk bizonyí-
totta, amelyen
már 61 résztvevő
volt. 
A Szép kertek,
szép házak felhí-
vást később Szép
kertek, rendezett
portákra változ-
tattuk, ezzel is
szélesítve, aktivi-
tásra buzdítva a
résztvevőket. 
Közben egyre
több támogatónk
s egyre több
„versenyzőnk”
lett: a 10 év alatt 358 díjat adtunk ki. Idén már
61 díjazottunk volt, ebből 10 új jelentkező. Figye-

lemre méltó, hogy felhívásunkra már nem csak
családi házak tulajdonosai, hanem utcák, utca-
részek, valamint intézmények is csatlakoznak.
A gálaműsort már évek óta a Városi Szabadidő
Központban tartjuk, de az idei rendezvény
olyan nagyszabásúra sikeredett, hogy úgy érez-
tük, kinőttük a termet, ugyanis több mint 140-
en jelentek meg.
A fergeteges műsorra elsőként Kalicz Gizella
Szigethalom város Református Egyházközség
lelkész asszonya adta áldását. Majd a következő
fellépők tették jó hangulatúvá a gálát:
Török Ica és Dóri betanításával a Kék Tagovóda
csemetéinek előadását láthattuk, majd Sziget-
halom új csillaga, Milák Mózes operett énekes
következett. Ezután Illés Andrea vezetésével a
Danceland TSE táncosai léptek fel, majd Csóka
Gabriella és lánya, Noémi fuvola előadását hall-
gattuk meg, utána Molnár Andrea latin ameri-
kai versenytáncosai az M&M TSE stúdióból

szédítették el a nézőket, végezetül Mészáros
Baranka operett énekes zárta a műsort. 
Tisztelettel köszönöm minden fellépőnek, hogy
ezt az estet hangulatossá tették. És külön
köszönet illeti a segítőket s az egyesület tagjait,
akik nélkül a műsor nem lett volna ilyen gördü-
lékeny. Sok szeretettel gratulálok ez úton mind
a 61 díjazottnak: a portákról készült, névvel ellá-
tott fotókat az érdeklődők az önkormányzat
folyosóján tekinthetik meg.
A szebb, egészségesebb környezet jegyében: 

Regényi Tiborné Aranka, elnök

Fontosabb támogatóink és segítőink:
Bakosné Till Györgyi, Balla Dániel, Bucsi
Józsefné, Csapó Lajos, Domokos Balázs,
Domonkos István, Fáki László, Ferenczi Edit,
Haraszti Elvira, Hati Mariann, Jakab Judit, Klei-
neizel Ica, Kunczéné Fellegi Katalin, Kürti Ani,
Kürti Zoltán, Szabóné Erika virágos és Zöld
Hálós tagtársaim.
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Virágos hangulatban

Jubilált a Zöld Háló Egyesület Szép kertek,  rendezett porták versenye

CIVIL OLDAL



Hogy miért megy majd könnyebben a tanulás?
Hogyan javul a koncentrációs képesség?
Hogyan válik már kis kortól a mozgás az élete
részévé? Hogyan válik magabiztossá? Hogyan
szerez barátokat? Csak pár tény, ami a táncnak
köszönhető és amivel segíthetsz gyermeked
fejlődédében! 
A mozgás alapját először a szülők adják. Ha már
csecsemő korában "támogatod" kisbabád ritmikus
mozgását, megalapozhatod a zenei fejlődését. A
mozgás szabályozott alapjai legkésőbb iskolás korban
kialakulnak a testnevelés óra alkalmával, melynek célja,
hogy egyensúlyt teremtsen a gyermekekben az isme-
retszerzés (tanulás) és a játék között. Mindemellett a
mozgás sok gyermek számára még így is kevés lehet,
ezért igen hasznos, ha a lehető leghamarabb sportolni,
mozogni kezd - akár különóra keretében.
Később jön a (zene)bölcsi, majd az óvoda. Három éves
korig ezeken a foglalkozásokon a gyerekek és anyukák
együtt énekelnek, tornáznak és játszanak. De ha valami
komolyabb fejlődésre vágysz vagy gyermeked igényli a
további foglalkozást, ajánljuk, hogy keress neki tánccal
kapcsolatos délutáni plusz órákat. 
Mivel három éves korban a zenehallgatás kiegészül a
mozgással, így a társastáncok alapjaira négy éves
kortól járhatnak a gyerekek, amikor már a gyermek
mindenre "vevő": zenét hallgat, énekel és táncol, képes
logikát találni lépés és lépés, lépés és mozdulat között.

Ezért is mondják, hogy az agyi fejlődésre is különösen
jó hatással van a tánctanulás.
A negyedik évet betöltött gyermekek már nyitottak és
érettek a tánc bizonyos fajtáira. A rendszeresség ebben
a korban már a folyamatos fejlődés megalapozását
adja. A Danceland Egyesület célja a manó csoporttal
egy kisebb előadás, melyet a gála előadáson adnak elő
a gyerekek szüleiknek karácsonykor és tanév végén.  A
tánc fejleszti a gyermek képességeit (ön- és társada-
lomismeretet, együttműködést, mozgáskoordinációt,
fantáziát, viselkedést stb), azaz egyszerre jelent tehet-
séggondozást és fejlődést.
A tánc nemcsak a tehetséges gyermekeknek ajánlott,
hanem minden olyan gyermeknek, aki szereti a
mozgást, az örömteli közösségi hangulatot. Sőt, még a
figyelemzavarral küzdő gyermekek számára is lehetősé-
get nyújt a koncentráció terén elérhető eredmények javí-
tására. Az elmúlt évek tapasztalatai is ezt bizonyítják.
Ifjú korban a fő cél pedig az, hogy az örömteli mozgás
segítsgével a fiúkból a férfias magabiztosságot, tartást,
a hölgyekből pedig a nőiességet, finomságot, odaadást
hozzuk felszínre. És ne feledjék, a társastánc sokkal-
sokkal több, mint ugrálás.
Ha felkeltettük érdeklődésedet, tennél egy kísérletet,
támogatnád gyermekedet a további fejlődésében,
várunk egyesületünkbe!
Bővebb információ: www.dancelandtse.hu

Császárné Illés Adrea (diplomás táncpedagógus)
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Táncos fejlődés

Toborzás erdőtakarításhoz Jól megfújták
Két szigethalmi fiatalember is szép helyezést ért el
egy zalaegegerszegi versenyen november elején. A
megmérettetésen az ország 63 legjobb fiatal trom-
bitása vett részt 45 zeneiskola képviseletében. 
Mint a Zalai Hírlap Online tudósításából megtudtuk,
a fiatalok négy korcsoportban mérték össze tudás-
ukat. A zsüri döntése alapján végül a XIII. Országos
Lubik Imre Zeneiskolai Trombitaversenyen a sziget-
szentmiklósi Ádám Jenő Zeneiskola növendékei,
Svajka Lázár az I. korcsoport 3. helyét, míg Szentpé-
tery Márton III. korcsoport 2. helyezését érte el. A
nemes vetélkedés a Nemzeti Erőforrások Minisztéri-
uma, az Oktatási Hivatal és a zalaegerszegi Pálóczi
Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
szervezésében valósult meg.

Harcban
a reptérrel

A Tököli Reptér pert vesztett a bíróságon, adta hírül
a Magyar Hírlap és az Élhető Környezetünkért egye-
sület saját weboldalán és a Facebook oldalán is.
http://magyarhirlap.hu/cikk/1362/Nincs_engedelye_a_
tokoli_repuloternek
A tököli reptérnek jelenleg sem reptéri státusza, sem
üzemeltetési engedélye nem lehet a bírósági ítélet
alapján, azt mégis folyamatosan üzemeltetik. A
repterek átminősítéséről szóló 159/2010. (V. 6.) Korm.
rendelet 43.§ (6) bekezdését (éppen a tököli reptér
miatt) ugyanis 2014. augusztus 16-án módosították
a 206/2014 (VIII.15.) kormányrendelet 2.§-val, mely
szerint addig üzemelhet a repülőtér, ameddig az
átminősítési eljárás le nem zárul.
A kormányrendelet tehát biankó engedélyt adott a tököli
repülőtérnek az átminősítési eljárás alatt, akármeddig is
tartson az, ezzel véleményünk szerint súlyosan beavat-
kozott a független igazságszolgáltatás menetébe.
A Légügyi Hatóság a IV. osztályú reptér LR/RK/NS/B/
1065/10/2012 iktató számú üzembenntartási engedé-
lyének visszavonásával egy időben, a 2009. decem-
ber 2-án kiadott, a Tököl nem nyilvános fel- és leszál-
lóhelyre vonatkozó (visszavonásig érvényes)
LI/RT/NS/A/7666/3/2009 engedélyét ismét érvé -
nyesnek nyilvánította.
Szigethalom Város Önkormányzata és az Élhető
Környezetünkért Egyesület is megfellebbezte a
Légügyi Igazgatóság eme határozatát, melyben a
korábban megszűnt fel- és leszállóhely engedély
alapján újra engedélyt adtak a tököli repülőtér
tovább működtetésére. A határozat szerint a koráb-
ban, jogszabály által megsemmisített engedély ismét
érvényes, ami súlyos jogbizonytalanságot okoz.
A legújabb hírünk, hogy a Tököl Airport Kft. és a NKH
Légügyi Hatóság is megfellebbezte a Kúriánál a bíró-
ság ítéletét. Egyesületünk nem tehetett mást, felül-
vizsgálati ellenkérelmet terjesztettünk elő.
Ha lehetőségünk lesz rá, a későbbiekben is tájékoz-
tatni fogjuk e sokakat érintő kérdés alakulásáról
Szigethalom lakosságát.

ÉKE Vezetősége

CIVIL OLDAL

Összefogást kezdeményez az erdő rendsze-
res karbantartásáért egy szigethalmi lakos.
Kiss András szerint az erdő ugyan minden-
kié, mégis senkié.

- Amikor használjuk, élvezzük, amikor szemetet
látunk, elfordulunk – fogalmaz, hozzátéve: tudja,
pont nem azok a „bűnösök”, akik hajlandóak
cselekedni, mégis nekik kell példát mutatni.
Ezért rendszeres, de vállalható szemétszedési
összejövetelekre buzdítja Szigethalom környezet-
tudatos polgárait. Elképzelése szerint az akciókra
2-3 havonta kerülne sor, amikor szelektíven gyűj-
tenék a szemetet a zsákokba.

A lelkes környezetvédő már tárgyal az illetékesek-
kel a hulladék elszállítása miatt.
Az első találkozót december 13-ra tervezi, a talál-
kozási pont a Nyár utca vége az erdőnél.

Aki tud, hozzon egy-két darab zsákot, kesztyűt is,
és még, amit jónak lát, pl. szemétszedő botot.

Minden építő jellegű ötletet szívesen vesz, és a
szelektív gyűjtés szabályaira vonatkozó informáci-
ókat is vár, illetve olyanok tanácsait, akik már
tapasztalt önkéntes erdőtakarítók.

(K)
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A Sziget Néptánc Közhasznú Egyesület mûvészeti
napja az egyesület táncosainak kiemelkedõ
kulturális rendezvénye, amelyet már hagyományo-
san minden decemberben megrendezünk. Célja, hogy
a magyar népmûvészet értékeit egy színvonalas
rendezvény keretein belül megmutassa a szigethalmi
lakosoknak. Minden alkalommal próbálunk olyan
programot összeállítani, amelyben helyet kapnak a kis-
térségünkben magas színvonalon mûködõ mûvészeti
csoportok. Rendszeres vendégünk, a ráckevei Kéve és
Nagy-Bokréta együttes is fellép, míg a „hazai pálya”

elõnyeit élvezõ Sziget Néptánc
együttes legújabb koreográfiáival
mutatkozik be. Az idén mese-
mondó, népdalénekes, valamint
rajzpályázatot is hirdettünk a
város gyermekeinek, s a legjobb
produkciók a Mûvészeti napon
láthatók, hallhatók lesznek. 
A felnõttek részére kézmûves
pályázatot hirdettünk, ami a
népmûvészet kiemelkedõ ága. A
két általános iskola tanulói
néptánccal és a betlehemezéshez
kapcsolódó produkcióval szóra-
koztatják az érdeklõdõket. 

A mûsor közremûködõje és a táncok kísérõje a Tisza
banda, Nagy Albert vezetésével.
A Mûvészeti nap fõvédnöke: Fáki László polgármester.
Rendezõ: Kakuk Pál az Egyesület elnöke és mûvészeti
vezetõje. A rendezvény helyszíne a Városi
Szabadidõ Központ, Szigethalom, december 13.
Program: 17 órától vendégvárás és a pályázat nyerte-
seinek kiállítás-megnyitója (Nemes Ferenc népi
iparmûvész). 18 órakor a Más ez a nap.. c. mûsor
kezdete.

Kakuk Pál, egyesületi elnök

Az ünnep az együttlétrõl, a szeretetrõl szól (Igen,
kedves olvasó! Vagyunk páran veled együtt, akik így
gondolják!), ezért decemberben és január elején
négyszer is összejövünk. No, nem csak a Szigethalmi
TE turistái! Szerte az országból hetedhét határból
jönnek sporttársaink. Szeretnénk, ha te is eljönnél
közénk! Mozogni, jó levegõt szippantani, beszélgetni…
I. December 6-án a jó öreg fehérszakállú Mikulással
lesz randevúnk a Budai-hegységben. Az öreg a
Szépjuhásznénál várja a természetbarátok apraját-
nagyját. A János-hegy és a Hárshegy szuszlatói,
Makkosmária kegytemploma, a pazar kilátás a
Normafánál ránk vár. Lehet választani egy biztos 10
km-es vagy akár a 20 km-es távot. Ha sikeresen
teljesíted, a Mikulás a célban vár! A találkozóra
egyesületünk buszt szervez, amely 8 órakor indul a
Szent István Általános Iskola elöl.
II. December 20-án egy kis karácsonyi „aperitif”
várja a bakancsosokat városunkban. Immár 21 éve
rendezzük a Csepel teljesítménytúrákat (igen, A 21 a
nyerõ szám!). Jön is a lelkes vándorok hada! Tavaly is
csaknem 300-an „zavarták” le a 15, 30 vagy 50 kilo-
méteres távot. A rajt a Szent István Általános
Iskolában lesz. A cél pedig a betlehemnél, ahol együtt
ráhangolódhatunk a karácsonyra. Jöjjetek minél
többen! Aki azt hiszi, csak a tengerparton kék a víz
vagy csak a hegyi erdõkben van rozsdavörös
avarszõnyeg, az téved! Itt a mi szûkebb pátriánkban
is várnak a természet apró (tán nem is apró) csodái.
III. December 26-án egy kellemes kocogásra (na, jó,
akinek sürgõs, futhat is!) invitálunk benneteket!
Amikor már duzzadt pocakkal duzzogjuk le a finom
bejgliket szép hosszú sorban, no, akkor kell felállni.
Mozgassuk meg együtt tagjainkat a parkerdõnkben!
5 vagy 10 kilométeres távon lehet gyalogolni, kocogni,
futni. ( Ki-ki ízlése és vérmérséklete szerint!)

A teát és az apró meglepetést mi adjuk, arra kérünk,
hogy a maradék karácsonyi finomságból hozz pár
falatot a közös asztalra! A „nagy mozgás” után majd
körbeálljuk. Együtt leszünk! Az évben utoljára!
IV. Január 2-án a nagy „buli” után jót tesz a friss
levegõ a fejnek, a szép táj a léleknek! Szép tájban
nem lesz hiány, azt garantálom! A Visegrádi-hegység
kies útjain fogunk „kóricálni”. A választék 15 és 25
kilométer. ( Aki csak egy jót akar sétálni a királyváros
Visegrádon, tegye azt!) Lesznek mély patakvölgyek,
szélfútta tisztások, kopasz erdõs hegyoldalak. Itt-ott
elõtûnik majd a „nagy” folyó is. A túrát a
hadvezérzseni, Görgey Artúr tiszteletére rendezzük.
A túrára buszt szervezünk!
Akit érdekelnek rendezvényeink, azok bõvebb infor-
mációkat a www.szigethalmite.hu honlapon kaphat-
nak. A buszra Sziklavári Sándornénál lehet jelen-
tkezni. A túrákról Kontha Gabriella, a futásról Lang
Mónika ad részletes információt. (Elérhetõségük szin-
tén megtalálható a honlapunkon.)
Mindenkinek szeretetteljes, békés ünnepeket kíván

a Szigethalmi TE tagsága nevében:
Nád Béla, tiszteletbeli elnök

Más ez a nap…

Ünnep, oly szép…

Hobbicsillagászok
Belépőjegy helyett élelmiszer

A Hobbicsillagászat Szigethalom 2013-ban
indult útjára, amely a Vizek Őre Egyesület
mellett a természettudomány iránt érdeklődő-
ket próbálta kicsit összehozni. Alapítóját,
Hölgye Attilát kérdeztük:

- Hogyan alakult ki a csillagászat iránti érdeklődésed?
- Gyermekkoromban sok értékes könyvet kaptam,
ezek között jelentősek voltak a csillagászattal
kapcsolatosak. Kiemelném Kulin György: A távcső
világa című könyvét, amely a mai napig a csillagá-
szok egyik alapirodalma. Másik régi kedvencem
James Jeans: A világegyetem című könyve, amelyet
még a Magyar Királyi Nyomda adott ki 80 évvel
korábban. Volt egy összeszerelhető távcső és
mikroszkóp készletem is, és a nagyítókkal addig
kísérleteztem, míg viszonylag nagyban sikerült a Hold
felszínét nézegetnem. Aztán hosszú szünet után,
2012 karácsonyán, kedvesemtől, Babócától megkap-
tam életem első igazi távcsövét. A „szakszerű hasz-
nálat” érdekében beiratkoztam az ELTE-n egy tanfo-
lyamra, ahol emelt szintű matematikát, fizikát és
természetesen csillagászati tárgyakat tanultam. A
hallgatók java része a felvételi miatt kezdte el az
előkészítőt, de néhány hozzám hasonló is jelentke-
zett. Nekik köszönhetem, hogy a megfigyelésen kívül
elkezdtem asztrofotózni.
- Honnan jött a szakkör ötlete? 
- Tavaly meghirdettünk egy „Hold-partit”, amikor
megtekintettük a Hold mellett a Jupitert és a Szatur-
nuszt is. A dolog szakkörben folytatódott, s ebben
segítségemre volt Kleineizel Ica, akiknél távcsöves
bemutatót tartottam egy kézműves táborban. A
szakkört végül tavaly 7-8 iskolás gyerkőccel kezdtem.
Az első kérdések persze azok voltak, hogy vannak-e
UFó-k, láttam-e marslakót, stb. Először felmértem a
tudásukat, majd szépen felépítettem bennük a tudo-
mány alapjait játékosan. Volt, hogy nemnewtoni
folyadékkal játszottunk, volt, hogy Bach Zoli barátom
jött el előadást tartani, és volt, hogy az ELTE plane-
táriumában tartott előadást Belucz Bernadett taná-
rom.
A szakkör mellett természetesen jutott idő asztrofo-
tózásra is. A gyerekek más-más aspektusból látják a
világot, és mindenki elkészítette első asztrofotóit.
Erre is alapozva, december 4-6 között a Városi
Szabadidőközpontban lesz Szigethalom első
asztrofotó kiállítása, ahol más ismert csillagász-
fotós barátaim mellett a Hobbicsillagászat Szigetha-
lom is bemutatkozik néhány szép képpel.
- Úgy hallom, ez egy rendhagyó kiállítás lesz, több
szempontból is.
- Sok a rászoruló család, ezért úgy döntöttünk, hogy
belépőként tartós élelmiszeradományt gyűj-
tünk, amit rászoruló családok fognak megkapni, s
ebből hagyományt szeretnénk teremteni. Készülünk
iskolai csoportokra is, amelyeknek rövid ismeretter-
jesztő előadást is tartunk majd videóval.
A rendezvényről bővebb információt a www.hobbicsil-
lagaszat.blogspot.hu oldalon vagy a hobbicsillagászat
Szigethalom facebook oldalon lehet majd találni. 

(HAT)
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Bűnmegelőzési tanácsok ünnepekre
Közeledik az év vége, ünnep ünnepet
követ. Ilyenkor gyakrabban hagyjuk üresen
otthonainkat, s több pénzzel járunk vásá-
rolni a szokottnál. Ezt természetesen a
bűnelkövetők is tudják. Alábbi írásunk-
ban a Szigetszentmiklósi Rendőrkapi-
tányság ad néhány jó tanácsot a bűnme-
gelőzéshez.

Sok éves tapasztalataink alapján az év utolsó
hónapjában növekszik a bűncselekmények
száma, azon belül is a betörések és lopások.
Igyekezzünk mindent megtenni a lehetősége-
inkhez képest, hogy ne váljunk áldozatokká. A
betörések döntő részét családi házak ellen
követik el. Az időpontok lényegében lefedik a
nap huszonnégy óráját, a legtöbb azonban az
esti és az éjszakai órákban következik be. Az
elkövetés módszerei is széles skálán mozog-
nak, de a legjellemzőbb az ajtó- és ablakbefe-
szítés, a lakatlevágás. Ezért védjük lakásunkat,
mindig zárjuk az ajtókat, ablakokat. Ha rendel-
kezünk, riasztóval, soha ne felejtsük el bekap-
csolni. Még éjjel is tartsuk bekapcsolva, ha a
rendszer ezt lehetővé teszi, mert sajnos sok
példa van arra, hogy az emeleten alszik a
család, a lakást pedig a betörők kirámolják.
Ha hosszabb időre megyünk el, szervezzük meg
azt a látszatot, hogy tartózkodik otthon valaki.
Ebbe vonjuk be a szomszédokat, ismerősöket,
akik kiürítik postaládánkat, kiteszik a szemetet,
ellapátolják a havat, stb. Korán sötétedik, hasz-
nálhatunk időkapcsolókat, amelyek különböző
helyeken kapcsolnak világítást, azt imitálva,
hogy otthon vagyunk. Tartsunk rendet az udva-
runkon, zárjuk el a nem használt tárgyakat,
kerékpárokat stb. Ha tehetjük, az autónkat saját
udvarunkon parkoljuk le, és ne hagyjunk benne
látható helyen értékeket. Erre figyeljünk, akkor
is, ha bevásárolni megyünk. Ha egy nap több
üzletben is vásárolunk, akkor is úgy helyezzük
el a vásárolt tárgyakat, hogy illetéktelen szemét
ne ”szúrja”. Ha utazunk, vásárolunk, értékeinkre

mindig figyeljünk, úgy helyezzük el azokat, hogy
ne látszódjanak, észrevétlenül ne lehessen el,
illetve kivenni zsebünkből, táskánkból. Ha bank-
kártyát használunk, szintén legyünk nagyon
körültekintőek. A kártyával soha ne legyen
együtt a PIN-kód. Az változtatható, ezért
válasszunk olyat – ha ritkán is használjuk a
kártyát – amit nem felejtünk el. Ha kutyánk van,
ne legyünk restek kinézni, ha ugat, s jelez vala-
mit. 
Ne adjunk alkalmat az elkövetőknek, higgyék
el, mindenki lehet áldozat.
A nyilvántartási adataink szerint Szigethalmon
2014 októberében gépjárműlopás és gépjármű
feltörés nem történt. Betöréses lopást három
esetben jelentettek. Az Andrássy utcában és a
Fácán közben lakásbetörés történt, a Mű úton
egy Kft. sérelmére követtek el bűncselekmény.
Az elmúlt hónapokban a balesetek alakulása
változó volt Szigethalom területén. Most is
négy balesetet jelentettek. Mind a négy anyagi
kárral járt. Egy baleset a Mű út 234. előtt
történt. Egy 42 éves dunaharaszti férfi személy-
gépkocsijával a Mű úton a híd irányából Gyár-
telep felé haladt. Figyelmetlen volt, nem vette
észre, hogy előtte egy ismeretlen autó hirtelen
fékezett, és hogy elkerülje az ütközést, jobbra
rántotta a kormányt,, és az árokba hajtott. Az
autóban az anyagi kár kb. 300 000Ft volt. Az
intézkedő rendőreink a figyelmetlen gépkocsi-
vezetőt helyszíni bírsággal büntették.
Szintén figyelmetlen volt annak a teherautónak
az 55 éves miskolci vezetője, aki a Mű út 4.
szám alatti ingatlan parkolójából hajtott ki
balra nagy ívben, és neki ütközött egy másik
teherautónak. 
Az egyik délután 54 éves szigethalmi férfi
személygépkocsijával a Thököly úton haladt a
Határ út felé. A Táncsics utcánál kívánt balra
nagy ívben bekanyarodni, de nem vette észre,
hogy gépkocsijának előzését egy másik
személyautó megkezdte és elé fordult, így
összeütköztek. A rendőrök itt is helyszíni bírsá-

got szabtak ki a baleset okozójának és a másik
gépkocsi vezetőjének is, aki megszegte az
előzés szabályait.
Egy furcsa baleset történt a Fiumei út 205 előtt,
ahol egy fekete BMW az út szélén félig a
padkán várakozott. Egy 35 éves szigethalmi
hölgy elektromos kerékpárjával a Kossuth L. út
felé haladt, és amikor kikerülte a várakozó
gépkocsit, annak bal hátsó ajtaját ismeretlen
személy kinyitotta, és a hölgy a kerékpárjával
elesett. Az ismeretlen az autóból adatainak
hátrahagyása nélkül távozott. A jármű vezetője
és az elöl ülő személy nem nevezte meg az
ajtót kinyitó személyt, azzal, hogy az közvetlen
hozzátartozójuk. A rendőrök a különböző nyil-
vántartásokban ellenőrizték a személyeket és
megállapították, hogy a gépjármű vezetőjét a
XXI. ker. Rendőrkapitányság keresi, ezért előál-
lították. Az anyagi kár kb. 60 000Ft volt. 
Javaslatunkra az önkormányzat „fekvő rend-
őröket”épített a Fiumei utcán a Széchenyi úti
kereszteződésnél. Úgy gondoljuk, egy baleseti
gócponttal kevesebb lett, de az is igaz, hogy
önmagában ezek az eszközök nem előzik meg
minden esetben a baleseteket. Kérjük,
továbbra is figyelmesen, körültekintően köze-
lítsék meg a kereszteződést. 
Az év utolsó szakaszában megnövekedik a
pirotechnikai eszközök használata. Kérünk
mindenkit az önmérsékletre, a jogkövető
magatartásra. Mindenki tartsa be a vonatkozó
szabályokat, és annak megfelelően használja e
termékeket. Legyünk figyelemmel a szomszé-
dokra és a környék kutyusaira.
Köszönjük azoknak a segítségét, akik az év
során javaslataikkal, információikkal, vélemé-
nyükkel segítették, támogatták a munkánkat.
A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság veze-
tése és egész személyi állománya nevében
kívánunk kellemes karácsonyi ünnepeket és
békés, boldog bűn- és balesetmentes újévet. 

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság

Vízi polgárőr, valamint vízi mentő polgárőr szol-
gálati egység felállításáról tárgyal a Szigethalmi
Polgárőr Egyesület a Szigethalmi Vizek Őre civil
szervezettel. Az egyesült elnök szeretné elérni,
hogy minden itteni polgárőr rendelkezzen alap-
fokú elsősegélynyújtó vizsgával, illetve országos
vízi mentő képesítést is szerezzen. A
polgárőrség ezen kívül lovas járőr indítását is
tervezi a közeljövőben. Az új(régi)fajta bizton-

sági egység egyelőre csak két taggal kezdi
működését, de az egyesület elnöke bővítené a
csapatot. 
Mint Galambos Zoltán a Szigethalmi Híradónak
elmondta, az elmúlt hat hónapban 10 CB rádiót,
25 láthatósági mellényt Szigethalom Polgárőr
Egyesület felirattal, egy tablet pc-t, amely
forgalmi rendszámfelismerő rendszerrel van
ellátva és egy forgalomfigyelő kamerarendszert

kaptak. Az eszköz rögzíti a szabálysértést,
felvétele káreseménynél bizonyítékként
felhasználható. Az egyesület 1991-ben kezdte
meg a tevékenységét, s bár létszámuk jelenleg
48 fő, ennek kevesebb, mint fele hadra fogható.
Ezért Galambos Zoltán olyan új tagok jelen-
tkezését várja, akik szívesen vennének részt a
közbiztonság őrzésében.
A szervezetet anyagilag a Buda Regionális Bank
Zrt-nél vezetett 58300251-11001768-os szám-
laszámon lehet támogatni akár 1%-os adójának
felajánlásával.

Lovas járőrök a közbiztonságért

KÉK HÍREK
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Fáki László polgármester méltató szavaival,
valamint a festő barátjának, Barcs János saját
versének a felolvasásával nyílt meg Kürti Zoltán
amatőr festőművész kiállítása október 23-án a

Szigethalmi Városi Szabadidő központban.
A gyerekként is kiválóan rajzoló és festő Zolika
színes vásznakról és ceruzákról álmodott, azon-
ban a szülei másként döntöttek, és a biztos
megélhetés reményeként autószerelőnek írat-
ták be. Az imádott festés és rajzolás ezzel a
háttérbe szorult. 
Az engedelmes fiú a szakmájának megfelelően
a Volán vállalatnál kezdett dolgozni, de hama-
rosan más területek is érdekelték, így ellenőr,
majd az ORFK-nál ügyintéző lett. Közben csak
szabadidejében tudott a hobbijának hódolni.
Azonban1994-ben egy váratlan tragédia követ-
keztében az a néhány „lopott” óra sem lehetett
már a festészeté. Egy stroke következtében a
jobboldala lebénult, és a mindennapok lega-
próbb dolgait is újra
kellett tanulnia. Ezen
a nehéz, küzdelmes
időszakon felesége,
Ani és családja
támogatásával jutott
túl. A napi rutin elsa-
játítása után a család
nem hagyott fel a
presszióval, további
lépésre sarkalták:
„Fes sél balkézzel,
legalább próbáld
meg!” – hallhatta
naponta. Egy idő
után nem tudott
ellenállni a nyomás-
nak, ismét a ceruza
után nyúlt, de immá-
ron balkézzel. Egyszerű vonalakkal kezdte, de
mára már nem jelent számára problémát sem
az akvarell, sem az olajjal való festés. 
Példaértékű módon állt fel és talált vissza a
palettához, bizonyította, hogy kitartással, alázat-

tal, kemény munkával még akkor is megvalósít-
hatjuk az álmainkat, ha az mégannyira lehetet-
lennek is tűnik. Ezt bizonyítja számos kiállítása,
melynek többek közt helyt adtak: Várpalotán,

Őskün, Szigetszentmiklóson Budapesten. Emel-
lett a Kláris újság 2009-ben, 2014-ben is Nívó-
díjjal jutalmazta, valamint megkapta a Sziget-
halmi Rózsa Goblein Baráti Kör kitüntetését is.

VNM

Színes ceruzákról álmodott
Kürti Zoltán amatőr festőművész kiállítása a VSZK-ban
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2013-ban jelent meg Gillian Flynn könyve
magyarul. Egy házaspár kapcsolatának
megromlását követhetjük nyomon benne. Öt
évvel a házasságkötésük után már mint idege-
nek élnek egymás mellett. Ekkor eltűnik a fele-
ség, Amy. A rendőrség nyomozni kezd, mi pedig
sajnáljuk a férjet. Hiszen elveszítette az állá-
sát, megbetegedett, majd meghalt az édes-
anyja, érzelmi élete sivár, a bár (azaz „A Bár”),
melyet üzemeltet, kész anyagi csőd.
Aztán Amy előkerült naplójából egy másfajta
történet bontakozik ki: az asszony is elveszítette
állását, anyósa betegsége miatt költözni kény-
szerült kedvenc városából egy számára idegen
környezetbe, szülei és férje az anyagi csőd felé
sodorják, férje megcsalja… És mi sajnáljuk a
feleséget…
Aztán kiderül, hogy Amy Dunne nem halt meg,
csak egy briliáns tervet eszelt ki, hogy bosszút

álljon élete párján az őt ért sérelmek miatt. És
mi megint sajnáljuk a férjet… Aki szép lassan
rájön minderre, miközben Margo nevű testvé-
rén kívül senki sem hisz ártatlanságában.
Ekkor még mindig csak a könyv (és a film) felé-
nél járunk. A cselekmény további fordulatokat
tartogat…
A filmben Nick Dunne szerepében Ben Affleck
látható, Amy Elliott Dunne figuráját pedig Rosa-
munde Pike alakítja.
Álljon itt egy idézet a könyvből, melyen érde-
mes elgondolkodni:
„Nekem azt mondták, mindig feltétel nélkül kell
szeretni. Ez a szabály, mindenki ezt mondja. De
ha a szeretetnek nincsenek határai, korlátai,
feltételei, akkor miért akarna valaki valaha is
helyesen cselekedni? Ha tudom, hogy bármit
teszek, úgyis szeretni fognak, hol a kihívás?”

Szabó Zsuzsanna könyvtáros

Szomorú aktualitása a könyvnek, hogy azon a
héten halt meg az írója, amikor a könyv megérke-
zett könyvtárunkba. Dóra újságíróként dolgozott.
A betegsége váratlanul érte, HPV vírus okozta
méhnyakrákja volt. Négy év küzdelmét ismerjük
meg a könyvből. Tabunak számító kérdéseket
feszeget, hiszen maga a rák is egy olyan szó, mely-
nek hallatán elhallgatnak az emberek. Ez a típusa
még inkább csendre ösztökéli a róla tudomást szer-
zőket. A műtétek, az ezzel járó csonkolások, a
sugárkezelés, a kemoterápia mind olyan téma,
melyről kevesen adnak ilyen átfogó képet. Leírja a
család kanosszajárását, hiszen egy ilyen betegség
óhatatlanul érinti a családtagokat is, akiknek a
szabadsága arra megy rá, hogy a kórházba járnak
látogatni, vigyáznak a betegre. 
A könyvben ráismerhetünk a mai egészségügyi
helyzetre - írhatnám úgy is, hogy az egészségügy
rákfenéjére -, hiszen mindenki, aki valamilyen okból
bekerül a rendszerbe, megtapasztalja, hogy a vizs-
gálatokat csak nagyon kevés helyen végzik el akkor,
amikor a betegnek a panasza kezdődik, hosszú
hetek, néha hónapok telnek el úgy, hogy várakozni
kényszerülünk. Műtétek csúszhatnak emiatt akár.
A könyv, témája ellenére nagyon izgalmas, szinte
letehetetlen. Dóra optimizmusa példaértékű. Nem
csügged, pedig a betegség ideje alatt munkanélküli
lett, el kellett adnia a lakását. De a betegsége alatt
talál rá a szerelem is.
Pár gondolatot hadd idézzek a könyvből, hiszen
mindnyájan hasonló „okos” tanácsokat adunk a
nehéz helyzetben lévőknek:

„Akkoriban azt éreztem: a következőt, aki azt
mondja, hogy minden agyban dől el, pofán fogom
verni. Én egész végig hittem, hogy meggyógyulok.
Mindig úgy álltam hozzá, ezért vállaltam minden
műtétet, szenvedést. (…) Olyan lelkesen vártam
azt a rohadt operációt, mint egy kisgyerek a vidám-
parkot, amit hetekkel azelőtt beígértek neki a szülei.
De akkora pofont kaptam, mint még soha. (…)
És azt is legszívesebben felképeltem volna, aki azt
mondta: ne gondoljak arra, hogy meghalhatok.
Csodálkoznék rajta, ha ilyen állapotban valakinek
menne, hogy ne gondoljon erre.
Eddig nem féltem. De most elkezdtem rettegni. Hogy
olyan állapotba kerülök, amikor már szinte csak szen-
vedni fogok. Rettegtem, hogy nem láthatom többet
a húgomat, anyut, aput, a nagyiékat, Andrist.
Annyiszor eszembe jutott: hogy lehet olyan
rohadék a sor, hogy ennyi emberrel kibaszik? Miért
kell fájdalmat okozni épp nekik, akik soha senkinek
nem ártottak? De persze önző is voltam, attól is
féltem, hogy nem élhetek tovább. Hiszen szeretek
élni! Imádom a pörgést: a kirándulást, az utazást, a
színházba, moziba járást, a közös főzéseket, a
társasjátékozást, az olvasást, mindent. Mindig
mindenki életében vannak nehéz pillanatok. De
ettől én még imádom. Most viszont csak a kínos
várakozás várt rám, amit utálok. Utálom, ha nem
tudom megtervezni a dolgokat. Ezúttal azonban
határozottan nem én irányítottam, csak próbáltam
legyőzni azt a valamit, ami meg akart ölni.”
Jó szívvel ajánlom Önöknek, olvassák el, érdemes!               

Szabó Zsuzsanna, könyvtáros

Könyvajánló – a könyvtárostól

Gillian Flynn: Holtodiglan

Mittelholcz Dóra:
Tündérmese kis szépséghibával

Kézimunkák
a könyvtárban

A szigethalmi Édesanyák Klubja 1996 óta vesz
részt civil szervezetként a település életében. A
lelkes tagok segítik a városi rendezvényeket: ott
vannak a szüreti felvonuláson, a városi szavaló-
versenyen, a népmese napján. Az anyukák,
nagymamák által sütött süteményekre sok
kisgyerek és felnõtt kísérõ emlékszik vissza
szívesen a könyvtár látogatói közül is.
Idén második alkalommal rendezték meg kézi-
munka kiállításukat a könyvtárban. Ebben az
évben Budapesten, a WestEndben is láthatták
munkáikat az arra járók.
A kézimunkázásról:
Mária Terézia az 1772-es Ratio Educationis-ban
a kötelezõ tantárgyak közé sorolta a lánynevelõ
iskolákban a kézimunka oktatását. Magyaror-
szágon nagy hagyománya van a kézimunkának.
A hímzések gyakorlatilag hungarikumnak szá -
mítanak, a kalocsai, a matyó mintát a világon
nagyon sok helyütt felismerik.
Miért érdemes kézimunkázni? Ugyanazért,
amiért olvasni. Könyvtárosként azt mondom
mindenkinek, aki szeret olvasni, az sosem unat-
kozik. Azt hiszem, elmondható az is, hogy aki
szeret kézimunkázni, az sosem unatkozik.
Régebben az asszonyok összeültek, és míg járt
a kezük, közben tudtak beszélgetni a családta-
gokkal is, a barátokkal is. Ma már kevés idõnk
van egymásra, a rokonainkra, a barátokra.
Pedig egy jó kis beszélgetéstõl mindenkinek
jobb lenne a hangulata, fontosak az emberi
kapcsolatok.
Novemberben egy kis ízelítõt láthattunk az
Édesanyák Klubja csapatának alkotásaiból.
Szorgalmuk, munkájuk, kitartásuk példaértékû. 
Sokan gyönyörködtek alkotásaikban.

Sz. Zsuzsanna

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt
december 21-én (vasárnap) 15 órától a Betle-
hemi Esték programsorozat keretein belül a
könyvtári pavilonban, a Dísz téren!
Könyvtárunk diavetítéssel és apró meglepetés
ajándékokkal készül.

Boldog, békés karácsonyi ünnepeket és öröm-
teli új esztendőt kívánunk!
A Hegedüs Géza Városi Könyvtár munkatársai

Karácsonyi, újévi nyitva tartás:
December 23. (kedd): 900-1900

December 24-29: zárva
December 30. (kedd): 900-1900

December 31-től január 5-ig: zárva
Január 6-án (kedden) 12 órától szeretettel
várjuk önöket.



Nemrég múlt 100 éve, hogy 1914. június
28-án Szarajevóban eldördült az a gyilkos
fegyver, amelynek következményeként a
világ négy és fél évre lángba borult. A
minden addigit és a képzeletet is felülmúló
háború sajnos méltán kapta a kortársaktól
a „Nagy Háború” nevet. A harcok mérlege:
20 millió halott (katona és civil), 22 millió
maradandó sérülést szenvedett. Minden
háború velejáróiként közel 50 millióan
váltak járvány áldozataivá (kolera, tífusz
és főként az ún. „spanyolnátha”). Az előb-
biek mellett pedig felmérhetetlen anyagi
és felbecsülhetetlen erkölcsi károkat szen-
vedett az emberiség. Az első világháború
„tömegháború” volt, így nem volt olyan,
akit így vagy úgy ne érintett volna
súlyosan ez a négy és fél évnyi „rémá-
lom”. Szinte egész Európa a háború
áldozatává vált.

Magyarország, annak ellenére, hogy sem terü-
leti követelései, sem nagyhatalmi ambíciói nem
voltak, óriási veszteséget szenvedett. A ma élők
közül nincs olyan, akinek nem volt valamilyen
felmenője, aki harcolt, megsebesült vagy elesett
Galícia, Doberdó, Isonzó, Szerbia és Erdély
véráztatta vidékein. Közel 700 ezer magyar
katona halt hősi halált, 1,5 millió rokkant meg,
illetve 750 ezren ették a fogság száraz kenyerét.
Egy olyan háborúért, amit nem is akartunk.
A magyar irodalom nagyságai közül sokan
járták meg az első világháború eme poklát.
Közülük két író nézőpontján keresztül kiváló
képet alkothatunk a „Nagy Háború” minden-
napjairól, a katonák szenvedéseiről. Az egyik
Molnár Ferenc, az akkorra már méltán világhírű
író. A másik Tersánszky Józsi Jenő, aki csak
később vált elismert íróvá. 

Molnár Ferenc
1906-ban megírta
az azóta is sok
országban köte-
lező olvasmány,

„A Pál utcai fiúk”
történetét. Darab-
jait New yorktól
Londonig tűzik

műsorukra a
s z í n h á z a k .

B e f u to t t ,
nemzet-

k ö z i

hírű író. Mint az Est kiküldött hadi-
tudósítója, a Monarchia vezérka-
rának szintjéről nézte az esemé-
nyeket. Tersánszky Józsi Jenő az
1930-as évekre vált elismert íróvá

a „Kakuk Marcival”, illetve 1953-ban a talán
mindannyiunk által jobban ismert „Misi mókus-
sal”. Ő is írt a fronton, de a lövészárokból. A
kínokat átélő katonák szemszögéből.
Ennek megfelelően nagyon érdekes, ahogyan
ugyanarról az eseményről vagy ugyanazokról a
személyekről más-más szemszögből írtak.
Mindketten ott voltak az orosz fronton. Molnár
1914 novemberétől egy évig volt haditudósító.
Tersánszky szinte ugyanott harcolt. A nagy íróval
szemben ő végig is harcolta a háborút. Életéből
az olasz front borzalmai, majd a hadifogság sem
maradtak ki. Hazatérve 1919 augusztusától egy
évig gyakorlatilag hajléktalan íróként tengette
az életét. Elismertsége később sem kapaszkod-
hatott „molnári” magasságokba. Sorsa mindvé-
gig keményebb és küzdelmesebb volt, mint a
jómódban felnevelkedett Molnár Ferencé. Mégis
van a háborús leírásaikban két közös dolog. Az
egyik, hogy mindketten „profi” írók. A másik,
hogy mindketten elborzadva írták le a háború
szörnyűségeit. Molnár természetesen burkoltan,
hiszen nem is tehetett másként kiküldött,
cenzúrázott haditudósítóként, Tersánszky
kendőzetlenül.
Álljon itt két példa eme kétféle nézőpontról.
Molnár többnyire a csaták után, biztonságos
távolságból figyelve járta meg a lövészárkokat.
Olyankor, amikor a halottakat éppen eltakarí-
tották. Vagy amikor már „messziről hallatszott

a fegyverropogás”. Igaz, ilyenkor is volt elég
szörnyűség és borzalom az író tolla hegyére.
„Takarítás… A dombtetőn ritkás, igen kicsi
erdő. A széléről lelátni a limanowai csatatérre.
[…] Ide fel, halottak közt jöttem. Eleinte még
ment valahogy. Az orosz embert annyira nem
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Molnár Ferenc
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ismerem, hogy ezek az egészen idegen, szakál-
las arcok, az idegen egyenruhák, idegen arcki-
fejezések, úgy hatottak rám, mintha nem halot-
tak volnának. […] Soha életemben eddig még
halott embert nem láttam. Most egyszerre, az
első tekintetre ötven feküdt ott és mind orosz

volt. […] Közöttük még csak ment
valahogy a kapaszkodás a dombra. De
amikor az első csukaszürke rám
nézett a földről, vége lett annak,
ahogy az író úr szemléli a háború

nagyszerű színjátékát. Ha Hollitzer Károly úr,
bécsi csataképfestő nincs ott és nem nyúl a
hónom alá, nem is tudom, hogyan lett volna. A
következő pillanatban pedig vagy keresztül
kellett menni két huszár között, akik a vérük-
ben, nagyon közel feküdtek egymáshoz, vagy
visszafordulni.
Itt minden irodalommal együtt meg kellett állni
és a szemet behunyni. Hollitzer úr már túl volt
rajtuk. Áldott, jólelkű ember, ő is egészen
sápadt volt, de visszanyújtotta értem a kezét.
Én megfogtam és úgy mentem át a néma
huszárok közt, behunyt szemmel, mint vékony
pallón egy nagyon, nagyon mély szakadék
fölött.”
Ezzel szemben Tersánszky azok között a
„csukaszürkék” között harcolt négy évig, és
a következőkben foglalta össze a háború
lényegét:
„Nagyon kevesen szabadulunk innen, akik most
itt lélegzünk. Ez biztos. A tűz már a képtelen-
ségbe erősödik. Itt fogunk megdögleni egy
rakáson. […] Belül mindenkiben egy kisgyer-
mek sír. […] Iszonyúan fáj a szívem az életért,
Budapestért, Tutuért! Őrjítő! Őrjítő! Itt ülni, tűrni
a soknapos mocskot magán az embernek. És
kétségbeesett, elgyötört tudattal várni, amíg
darabokra szaggatja egy gránát.” 
Míg Molnár Ferenc többnyire barátként, kedves
ismerősként találkozott a vezérkarral, addig

Tersánszky csak akkor látta őket, ha távol az
első vonalaktól parádéztak, kitüntettek. Molnár
a következőképpen nyilatkozott Conrad von
Hötzendorf, akkori vezérkari főnökről:
„Közvetlen, szép, kékszemű, érzelmes férfi. Egy
gondja van csupán: szeretni azokat, akik alatta
küzdenek…” Míg Tersánszkynak a következő
volt a véleménye a vezérkarról: „Kétórás álldo-
gálás után a sárban láttam József Ferdinánd
főherceget, s aki utána huszárruhában ment,
úgy mondják, a trónörökös [Károly főherceg,
később IV. Károly, az utolsó magyar király].
Kutyafáját, sokkal több vagyok, mint bárme-
lyikük.”
Molnár Ferenc tudósításai rendszeresen jelentek
meg az Estben, majd 1916-ban gyűjteményes
kötetet is írt ezekből a cikkekből, „Egy haditu-
dósító emlékei” címmel. Ebben az évben jelent
meg Tersánszky „Viszontlátásra drága!” című
háborús regénye is. Közben a Nyugat folyóirat
„Tábori Posta” című rovata közölte kisebb írásait
a frontról. Molnár későbbi műveiben is vissza-
visszanyúlt a háborús élményeihez. Tersánszky
a „Borzalmak hegye” és „Egy ceruza története”
műveiben elevenítette fel négyévnyi keserves
katonaéletét.
Mindkét író más-más szemszögből, másként, de
végül is a háború esztelensége, embertelensége
ellen emelte fel a szavát. Csak az egyik az
ismert és elismert szépírói tehetségét felhasz-
nálva, míg a másik a maga nyers valójában.
Háborús írásaik azonban méltatlanul kerültek
az irodalomtörténet margójára, ezáltal az
emberek ismét nem tanultak a történelemből.
Nem kellett húsz év, és a világ ismét átélte
ezeket a szörnyű borzalmakat.

Takács Róbert, hadszíntérkutató
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Nyár volt. Száraz fű és zsályaillatú forró nyár. A
kalászok bókoló fejét már mélyre horgasztották
a kövér szemek. Aztán súlyos, sárga porral a
levegőben jött el Péter-Pál napja.

A hangya tudta, hogy itt van a nehéz munka
ideje. Látta már a vigasztalan, rideg jégpáncélt
a tó meleg szélben borzolódó tükrén, lábai alatt
érezte a kristállyá fagyott göröngyöket.

Amikor leszállt az est, és az utolsó arató is távoli
porfelhővé vált az úton, szívós kitartással
kezdett dolgozni. Hordta, hordta az érett gabo-
nát; remegve, izzadva szorította össze apró
rágóit az erőfeszítés. Szinte nem is hallott, nem
is látott semmit, csak botladozva hurcolta a
terhet százszor is, ezerszer is, ugyanazon az
úton, a pergő homokszemek között. Azt vette
csak észre, hogy az ég hirtelen vaksötétté
komorult felette. Útnak indult hát hazafelé egy
utolsó szemmel a vállán. 

Ahogy lassan felderengett előtte az otthoni
fészek, a szellő megtelt langyos illatokkal, az
égboltozat bársonyán felcsillámlottak a fények,
és az eddig halk mormolás édes melódiává
fonódott össze. Mintha mézharmat csepegett
volna a fülébe, úgy incselkedett vele a táncoló
dallam. Körültekintett, és meglátta a tücsköt,
amint egy bogáncsbokor tetején hegedül a csil-
lagoknak. 

A hangya egy pillanatra megfeledkezett
mindenről. Érezte, ahogy a nap fáradalmait
feloldja a keserédes muzsika, s lassan valami
bizsergő melegség ébred benne. A tekintete
elhomályosult, bágyadtan csodálta a hullámzó
zeneszót. Egyszer csak arra eszmélt, hogy csönd
lett. Néma csönd. A tücsök abbahagyta a játé-
kot, és mosolyogva nézett le rá, még a lila
bogáncsvirág is kedvesen himbálta magát
karcsú fekete lábai alatt. Nem szólt semmit,
csak intett neki, hogy másszon fel mellé. A
hangya önkéntelenül tett néhány lépést, de
megbotlott a búzában, amit az imént még szor-
gosan cipelt. Erre a zsályaillat hirtelen elpárol-
gott, a levegő lehűlt, és már nem a hegedűjáték
fodrait hallotta újra trillázni, hanem a süvöltő
téli szelet. Bánatosan szegte le a fejét, felvette
a magot és elindult hazafelé. Vissza se tekintett. 

Sokszor hallotta még a tücsköt ezután, mikor
munkája végeztével ballagott a sötétben. Egyre
gyönyörűbben, egyre panaszosabban sírt a
hegedűje, ahogy peregtek a napok és közele-
dett a tél. Néha-néha titokban megcsodálta egy
pillanatra, de nem nézett többé a bokor felé, s
óvatosan elkerülte jó messzire, ha éppen arra-
felé vitte az útja.

Érett a bodzabogyó, megcsípte a dér a piros
galagonyát, és a hangya rendre gyűjtötte össze
mind. Aztán leesett az első hó, és gondosan
zárta el száraz fűvel bélelt fészkét a hideg elől.

Eljött az ideje, hogy megízlelje a munka gyümöl-
csét. A verejtéktől sós fáradság után, jól esett
a finomság. Felvett egy szép kerek, húsos gala-
gonyát, mert azt kiváltképp szerette, és beleha-
rapott. Finom édes volt, s ahogy majszolta,
eszébe jutott a tücsök nyári dala. Hiszen az még
ennél is jobban csiklandozta az érzékeit, milyen
kár, hogy soha meg sem köszönte neki. 

Lassan teltek a hideg napok, nem olyan játékos
léhasággal táncoltak tova, mint nyáron. Nem is
volt mire táncolniuk, nem húzott senki nótát a
lábuk alá.

Apránként fogytak csak a hangya készletei,
gondosan osztotta be az elemózsiát. De hiába
jutott minden napra ízletes étel, a falat egyre
keserűbb lett a szájában. Hogy várta már, hogy
újra hegedüljön a tücsök a forró éjszakában!
Bántotta a jeges csönd, egyre bántotta, s így
jött csak rá, hogy mennyire hiányzik neki az
ismeretlen fekete hegedűs. 

Soha nem érzett örömmel bújt hát elő, amikor
megérezte, hogy az első langyos napsugarak nyal-
dossák a földet. Várta a tücsök tavaszköszöntő
szimfóniáját, mosolyogva látta maga előtt, ahogy
koncertet ad a hóvirágoknak. De odakint csönd
volt. Csak földillatot és csöndet hozott magával a
tavaszi szellő. Nem búsult viszont a hangya. Bár
zenélni maga nem tudott, a szorgalom-erénnyel
átdolgozott hónapok után még mindig tele volt
a kamra. Úgy gondolta, ha saját munkájával
kedveskedik a tücsöknek, az majd újra megaján-
dékozza az édes dallamokkal. Hiszen eddig fizet-
ség nélkül is megtette.. Miért is hagyta eddig kifi-
zetetlenül az ábrándos prímást? Még csak szívbéli
hálával és szeretettel sem fordult felé. 

Nem késlekedett, tüstént útra kelt az ajándék-
kal, hogy megkeresse a tücsöklyukat a bogáncs
tövében. Nem talált ott senkit, s még a bogáncs
is csak kedvetlenül és magányosan ringatózott.
Összeszedte hát a bátorságát, és lemászott a
tücsöklakba. Repeső reménnyel botorkált lefelé,
amikor meglátta a tücsköt és menten összefa-
csarodott a szíve. A száradt kis test a puszta
földön feküdt, és ahogy közelebb araszolt a
hangya, látta, hogy olyan, mintha mosolyogna.
Szelíden, mozdulatlanul mosolygott akkor is,
amikor zokogva mellé tett egy búzaszemet, az
utolsó, aranysárga búzaszemet, és gyémánt-
könnyekkel fizetett a szívében csengő nektárízű
dallamért…

vnf

Tisztelt Olvasóink!
Alábbi rovatunkban olyan írások megjelentését vállaljuk,
amelyeknek szerzője valamilyen módon kötődik Sziget-
halomhoz. Lehet műkedvelő vagy akár profi, alkotásának
helyet biztosítunk – ha átmegy a szűrőn. Erre a célra
háromtagú, szakmai zsürit hoztunk létre, így biztosítva
a lehetőséget a megjelenésre, amelyhez háromból elég
két szavazatot megszerezni.
Első fecskéinkkel már most találkozhatnak.
Az anyagokat kérem, a szigethalmihirado@gmail.címre
küldjék! Tehát (belső) kalandra fel!

(a szerk.)

Kővári Tibor
Harmincöt éve élek családommal Szigethalmon. Első
verseim mintegy huszonöt évvel ezelőttre datálódnak.
Írásaim a Fedél nélkül újságban, irodalmi lapokban,
egyéb folyóiratokban jelennek meg. Harmincöt antológia
társszerzője vagyok. Eddig két önálló kötettel jelentkez-
tem. (Igaz káprázat — 2008 és a Fehéren feketén —
2013-2014). Hetvenegy évnyi földi múlttal szemlélem e
világunkat, átszűrve magamon, tapasztalataim párlatát
lírába öntve. 

Sosem kész leltár
Fészket rak bennem, mit pillanat diktál,
bekéri magát versbe a lét
leltárba venni a mindenség titkát,
hol gátakat épít a porarcú vég.
Aszúgondolatból született szavak
forrnak, mint bor, mit érésre ítéltetek, 
pezsegve magukból érlelő savat,
buborékhangokból kilép az ének.
Ha tudná hordani egyetlen dallam
a szerelmet, hol minden a lázba alél,
füstben járt utamat, mi hangjával vallat; –
bennem pendül, mint dermedt acél, –
bongva a bronz harangszavával
ő zengne egyedül: – az egyetlen ének. 
Verejték sóján, arcomnak ráncán
doboló szavak vele üzennének.
Libbenő szoknyák szellős viháncán
átszelném vele a szóközi űrt, 
ott ülnék tavaszi rügyek románcán,
s nem lenne egyetlen hang, mi csak tűrt.
Utazhatnék véle időn, görbült téren,
ha transzcendens mámorban arcommá vált.
Dallamán cipelné létem szerényen,
hogy elkészítse a sosem kész leltárt.

Karácsonyi látomás
Béke lengi át a hódunnás földet,
csengettyű hangjával angyal száll,
gyermekeknek vaníliaillatú kalácsot törnek,
aki várta, az mind megváltást talál,
kisimult arccal örülnek a meggyötörtek,
új hajnalt hozott az égi fénysugár, 
s hozsannánk öleli körbe a Földet:
mindenki érzi; – megtört a halál.
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Doboztrollok
A történet egy Viktoriánus korabeli városkában
zajlik, ahol az arisztokrácia figyelme a polgárok
helyett csak a „sajt” köré összpontosul. Egyetlen
cél bekerülni a leghatalmasabbakhoz és megkós-

tolni a legfino-
mabb sajto-
kat. 
A film főhősei,
a Doboztrol-
lok, a város
alatti kanáli-

sokban laknak, csak éjszaka mernek a felszínre
jönni, és a gazdag emberek szemeteiből ruhákat
(dobozokat) és érdekes szerkezeteket készítenek.
Egy nap rémhír kell szárnyra: a Doboztrollok
elraboltak egy ember csecsemőt. Ez már a vég,
az urak veszélyben érzik ízletes sajtjaikat! Ekkor
kezdetét veszi a kis lények szisztematikus
begyűjtése... 

A film inkább társadalomkritika, előbb jut az
eszünkbe a holokauszt, mint sem egy gyermek-
mese.
A Laika Animációs Stúdió a ParaNorman valamint
a Caroline és a titkos ajtó után az ismert angol
gyerekkönyvszerző és illusztrátor Allan Snow
regényéből készített egy Stop-motion animációs
filmet.
A film, bár olyan mintha egy Tim Burton rajz/filmet
néznénk, az alkotónak ehhez a műhöz nem volt
semmi köze.
A filmben a legmeghatározóbb Graham Annable
független képregényművész és Anthony Stacchi
groteszk víziója – maga a film grafikai látványvi-
lága.
Gyermeklelkű felnőtteknek kötelező megnézni (a
mozi végén a filmtörténet egyik legizgalmasabb
üldözős jelenetét láthatjuk), kisebbeknek lehet tőle
néhány át nem aludt éjszakájuk.

Akiknek tetszett a film, azok karácsonyra megve-
hetik a könyvesboltokban a trilógia első kötetét
magyarul  Doboztrollok 1. Gatyára fel! címmel.

Értékelés: 7/10

Leo 40
Novemberben lett
„csak” negyven
éves korunk egyik
legmeghatározóbb
filmszínésze –
Leonardo Wilhelm
DiCaprio.

Leo a 90-es évek végén avanzsált szupersztárrá
és hírneve olyan magasságokba szökkent, ami
talán csak a Beatlesnek adatott meg. Nők ezrei
ájultak el csak a neve említésére.

Mégis filmjei nem csak nőknek szólnak, és így
ezen az évfordulón itt az idő, hogy megnéz-
zük/újranézzük néhány filmjét, hogy láthas-
suk, sikere nem csak divathullám. Csak
néhány cím:

A Wall Street farkasa, A nagy Gatsby, A part, A
tégla, A vasálarcos, Aviátor, Django elszabadul,
Egy kosaras naplója, Eredet, Ez a fiúk sorsa, Kapj
el, ha tudsz, Rómeó + Júlia, Titanic, Véres
gyémánt, Viharsziget

Domonkos István

Filmszakadás
Filmklub: mozi és DVD ajánló

Fibi György vagyok, szabadúszó újságíró, ex-állat-
gondozó, és a szigethalmi Emese-várispánság
tagja. Egy súlyos betegségbõl való felépülés után
életmódváltásra törekedtem. Kaptam egy jó aján-
latot Vas-megyébõl, búcsút intettem a két város-
kának, Szigethalomnak és Szigetszentmiklósnak,
melyek körül egész addigi életem forgott. Eleinte
csak közös levelezésben kívántam az itthoniaknak
jelezni: jól vagyok. Végül e jegyzetbõl jegyzet-soro-
zat lett és sokkal többé is vált.

Mindenkinek örömmel jelentem, hogy közlésképes
állapotban vagyok! Ezért hát közlök.
Közlöm, hogy szerda este is éjfélkor feküdtem le,
hogy a megfelelõ vonatot kiválasszam. Az utolsó
percekig tartottam magam ahhoz, hogy a Keleti-
pályaudvarról induljak, de 23:53-kor derítettem ki,
hogy e vállalásom lehetetlen. Intercity-n nem lehet
kutyát utaztatni. Ne kérdezzétek, miért nem, a
holdfogyatkozáshoz lehet valami köze.
Csütörtökön a 4:48-as vonaton már ott egyensú-
lyoztam, rogyásig megpakolt málhazsákkal, egy
szakadt esõkabátban, jobb kezemben Foxtrott
kutyámmal. Azóta már tudom, hogy a nagy gond-
dal kiválogatott útiholmi nagyja felesleges lim-lom.
Borotvát bezzeg nem hoztam.
Pesten megpihentünk, régi fõiskolás kori menedé-
kemben precízen elhelyeztem Foxtrottot és a szek-
rény tetejére rejtettem elõle az utazásra szánt
szendvicseket. Ezek talán most is ott hevernek,
mert utóbb sietõsen távoztunk Foxtrottal.
Jegyvétel, majd visszatértem a kutyához, gondo-
san ottfelejtettem minden fontosabb cuccot és

alászálltunk a metró világába. Ez volt Foxtrott
életének elsõ mozgólépcsõzése, bár nem sokat
láthatott belõle, mert a karjaimban összecsoma-
golta magát, fejét a vállamba fúrta úgy, hogy az
arclenyomata most is látható a bõrömben, a
málhazsák szíjainak nyoma mellett.
A vonatút. Két tervem volt rá: egy kiadós alvás és
levezetésképp George R.R. Martin könyve (Trónok
harca, igen, elsõ kötet, tudom, tudom) Általában,
ha utazom, két oldal után elálmosodom buszon,
vonaton, de gyalog is (néha olvasom sétálás
közben, vessetek meg érte nyugodtan). Itt 200
oldal is lefutott. Közben Foxtrott azon volt, hogy
a vagonban mindenkivel összebarátkozzon,
aminek következtében szabályos közelharcot
kellett vívjak a többi utassal, hogy visszakapjam,
legalább kölcsönbe.
Steven Segall Száguldó Erõdje ehhez a vonatúthoz
képest tizenéves cserkészlányok ismerkedõ jellegû
párnacsatája volt, semmi több. Közben kint esett
az esõ, de messze elmaradt a beígért monszun és
égszakadás. A táj egészen más lett közben és az
ablakra tapadva néztem, ahogy a világ két legla-
zább gólyája fel alá sétálgat, headbang-el a
legszebb tájjal a háttérben, amit életemben láttam.
Szombathelyen átszállás következett, beszédbe
elegyedtem más utazókkal is. A vonatállomásokon
kötött ismerettségek elég egyhangúak, mert
mindenki csak ködös helyszíneket és rokonokat,
ürügyeket és úticélokat sorol, valójában abban bízva,
hogy ha elmondják mindezt egy vadidegennek,
annak közönyös bólogatása majd jól meggyõzi õket
arról, hogy volt értelme egyáltalán nekivágniuk.

Aztán jött Körmend és egy egyórás várakozás a
buszra, Foxtrottal felfedeztük Körmend egy részét
és alaposan megszaglásztunk és összebrunyáltunk
mindent, ami az egy órába belefért.
A buszon megint mindenki rájött, hogy Foxtrott a
legaranyosabb dolog, amit életükben láttak, de
már fáradt voltam kést, pisztolyt rántani, csak
begyûrtem a fejem alá a kutyát és tüntetõleg
elaludtam. Nagymizdónál tértem magamra, mert
ott pukkant egyet a fülem és nem hallottam egy
darabig. Isten hozott a magaslati levegõn!
És, hát, itt vagyok. Lassan egy hete. Õzbõrön alud-
tam, csalánt gyûjtöttem az erdõben. Próbálkoz-
tam a jógával. És nem eszem húst. Egy ideig. Igen,
ezt tartani is fogom mostanában, egészen új, de
elviselhetõ. Nem leszek az, aki sátánizmussal
vádolja majd a húsfogyasztókat. Kis engedménye-
ket úgyis hagyok. Szalonnát, kolbászt és sonkát
azért meg-megeszem reggelire.
Döröske kicsi és barátságos. Utoljára az anyaméh-
ben és a fõiskolás években volt ennél kényelme-
sebb életem, igaz, azokban az idõkben csak
magzati pózban nyugodtam a váladékaimban és
fogalmam sem volt, mi történik körülöttem.
Nem emlékszem az eredeti bõrszínemre, de a
vesém egyre kevésbé emlékeztet rá, hogy lyukas.
Szóval, ennyi volnék jelenleg, kisbéres az idegen-
ben. Néha, ha rossz helyre lépek, a telefonom
csipog, hogy átállt osztrák percdíjakra. És érkezett
pár napja egy meglepetésvendégem is, de errõl
késõbb
Hiányoztok, így ámblokk. Még nem ismerem eset-
leges további utazásaim részteleit, ha lesznek (és
miért ne lennének, van egy masszív hátizsákom,
egy jó kutyám) idõben tájékoztatok mindenkit, aki
kíváncsi rá.
Jó éjt és köszönöm a figyelmet!

Tanulok élni I. rész
KULTÚRA



Bizonyára sokan
tudjátok, hogy a
D u n a s z i g e t e n
mûködik egy
varázslatos kajak-
klub, a Kis-Duna
Sportegyesület.
Heti hat alkalom-
mal, télen-nyáron
rengeteg 10-18
éves gyerek jár ide
evezni, sportolni. A

sziget régóta mágnesként vonzza a kajaksport
ifjú szerelmeseit, hiszen a hetvenes, nyolcvanas
évektõl – az orosz katonai teherautók látványa
mellett – a tájkép jellegzetes részét képezték,
képezik a futó- és vízi edzésüket tartó ifjoncok.
A klub neve a régi szép idõkben még PGSK volt
és a legendás Nusi néni olyan, késõbb nagynevû
sportolóknak tartott itt edzést, mint pl. a kajakos
Vereckei Ákos, késõbbi kétszeres olimpiai bajnok.
A dicsõ hagyomány jelen idõben is folytatódik,
hiszen klubunkat erõsíti Medveczky Erika, aki
eddigi felnõtt pályafutása alatt egy VB arannyal
(2013. Duisburg, K-1 1000M), idén egy VB bronzzal
(2014. Moszkva, Sarudi Alízzal K-2 1000M), továbbá
szintén idénrõl egy EB arannyal (2014. Brandenburg
K-1 5000M) és egy EB ezüsttel (2014. Brandenburg,
Sarudi Alízzal K-2 1000M) örvendeztette meg a
hazai közvéleményt és kis csapatunkat. Erika
nem csak közvetlen stílusa és összetéveszthe-
tetlenül dizájnos kajakja miatt élvez kiemelkedõ
népszerûséget a fiatalok körében, hanem azért is,
mert vele edzhetnek, az õ technikáját leshetik, sike-
rein keresztül mindenki számára világossá válhat,
hogy a tehetség és a kitartás kombinációja jó
eséllyel meghozza a kívánt eredményeket. Az edzõi

kar szakmai munkája és a szülõk elszántsága olyan
eredményességi szintre emelte klubunkat, hogy az
igazán nagynevû és patinás egyesületek mellett a
KDSE-nek is régóta bérelt helye van a korcsoportos
dobogókon. Idén a korosztályos országos verse-
nyeken klubunk kilenc arany, nyolc ezüst és hat
bronzérmet szerzett, a további helyezések száma
pedig jóformán megszámlálhatatlan. Nyáron egye-
sületünk két lányból és két fiúból álló korosztályos
négyes egysége sikeresen kvalifikálta magát a
szegedi ifjúsági és U23-as világbajnokság egyik
betétfutamára, ahol a nagyszámú nézõ sereg
teremtette hangulatban derekasan álltak helyt. A
Magyar Kajak-Kenu Szövetség „Legyél te a
következõ legenda” elnevezésû, az említett VB-
hez kapcsolódó kezdeményezése – miszerint 11-12
éves gyerekek lehetõséget kapnak arra, hogy
megérezzék egy világverseny semmivel sem össze-
hasonlítható légkörét – tökéletesen betalált. A
résztvevõk életükben elõször itt álltak be egy igazi
rajtgépbe, miközben a nekik szurkoló edzõk és
hozzátartozók kivetítõn követhették a rajt és a
verseny minden pillanatát. A szegedi Maty-éri pálya
atmoszférája, a versenyzõk és a
szurkolók profizmusa együttesen
erõsítették bennünk és kölykeink-
ben azt az érzést, hogy ebben a
sportágban tényleg a magyarok a
legjobbak a világon.
Két emlékezetes edzõtábor is
színesítette idén fiataljaink dolgos
hétköznapjait. Elõbb, júniusban a
szülõkkel együtt töltöttek el egy
hosszú hétvégét a szigetszentmár-
toni Dunaparton, majd egy nyolc
napos felkészülési tréning követke-
zett Dömsödön, ahova 30km-t

szakadó esõben leevezve érkezett meg a csapat.
Most, hogy pár hónapra kissé kedvezõtlenebbre
fordul idõjárásunk, konditeremmel, úszással és
falmászással tartja magát karban a társaság, hogy
a márciusi vízre szállásnál senkinek se legyenek
erõnléti problémái.
Gyere, evezz velünk!
Várjuk 8-12 éves kor közötti gyerekek jelent-
kezését egyesületünkbe.
Ha a kisportolt emberi test látványa kifejezetten
riasztólag hat rád,
ha az otthoni punnyadás édes érzését semmi eset-
ben sem cserélnéd fel egy kemény edzés utáni
megújulásért,
ha a jó idõ eljövetelekor van jobb dolgod is, mint
szuper jó versenyekre járni,
ha kifejezetten utálsz egy klassz társasághoz
tartozni, akkor viszont válassz valami mást,
minden ellenkezõ esetben várjuk bátor
jelentkezésedet a KDSE-be!
Viszlát a Dunaszigeten!

KDSE krónika
www.kdse.hu
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Varázslatos kajakklub
Bérelt helyek a dobogón - jelentkezõket vár a Kis-Duna Sportegyesület

Fenyőfutás
A Szigethalmi TE szervezésében idén is
megrendezzük a hagyományos fenyőfutást
és gyaloglást.

Helye: Szigethalom Egyesített Népjóléti Intéz -
mény Fogyatékkal Élők Nappali Intézete
Cím:  2315 Szigethalom, Rákóczi utca 147.
Ideje: 2014. december 26. 10 óra
Nevezési díj: Egy kis sütemény, üdítő ital 
Futó távok: kb. 5 és 10 km
Gyalogtáv:5 km
Mindenkit szeretettel várunk!
Érdeklődni: Lang Mónika 70//372-8403

Közönségdíjas mérkőzésen, fantasztikus lábtechnikája
ellenére maradt alul pontozásban a Kick-boksz Európa
bajnokság döntőjében az orosz világbajnok ellen Laszák
Zoltán (középen), a Sziget Küzdősport Akadémia kivá-
lósága. Nekünk az ezüst is gyönyörűen csillog, gratulá-
lunk Zoltánnak, akit a szép siker mellett az a megtisz-
teltetés is ért, hogy a nem olimpiai sportágak bajnokai
választásán a jelöltek között szerepel. 
Szavazni a következő linken lehet: 
http://sportolanemzet.hu/ adatlap/laszak-zoltan/1632
A fotón továbbá Gnyálin István, a sportegyesület elnöke,
illetve Elszaszer Dávid, junior vb ezüstérmes és többszö-
rös magyar bajnok látható.

Ezüstérmes Laszák Zoltán
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Érmek, edzőtáborok, új fekete övesek, ovikarate
– címszavakban így lehetne összefoglalni a
Seizan Karate-Do Sportegyesület remek idei
teljesítményét. Az év végi ünneplésre tehát van
elég ok, mint az alábbi részletekből kiderül.

Elég rég nem adott hírt magáról egyesületünk, de így
év vége felé nem árt egy kis számadás. Különösen,
hogy 2014-ben ünnepeljük a szigethalmi karate 20
éves születésnapját. 
Az évet csapaépítő tréningekkel kezdtük, majd
versenybíró képzéssel és egy baráti évindító verseny-
nyel folytattuk. Ünneplésünk első fontos állomása az
idén 14. alkalommal megrendezett Halom Kupa volt,
amelyen minden eddigi nevezési rekordunkat felül-
múltuk: 24 klub 547 versenyzője mérette meg magát.
A követező lépés a 2013-ról elhalasztott diákolimpia
volt. Itt három tagunknak is sikerült a dobogóra állnia,

ami a továbbtanulásnál többletpontokat hoz majd
nekik. A tavaszi idény legfontosabb versenye a
Magyar Bajnokság volt. A továbbtanulás többletpont-
jai mellett itt a nemzeti válogatottba kerülés is jutalom
a helyezetteknek. Nagy büszkeségünkre három fiunk

is felállhatott a dobo-
góra, így negyedik éve,
2014-ben is jelen lehet-
tünk a válogatottban.
A jó idő eljövetelével
edzőink feladatai is
megsokasodtak: edző-
képzés az MKSZ és a TF
szervezésével, külföldi
továbbképzések Cseh-
országban és Szlovákiá-
ban és a kisebb generá-

ció felkészítése az utánpótlás versenyekre.
A tanév lezárásaként egy újdonsággal jöttünk ki a
magyar karate porondjára: csak óvodásoknak szer-
veztünk versenyt. A délelőtti versengést délután ugrá-
lóvár, arcfestés, bográcsozás és sok közös játék
követte. 
Mint mindig, idén is az edzőtáboroké volt a főszerep
a nyáron. Egy szlovákiai hétvégével indítottak vezető-
ink és a legnagyobbak, ahol a mesterek megmérette-
tése is elérkezett. A sikeres felkészülésnek köszönhe-
tően egyesületünk két új fekete övessel gazdagodott.
A többieknek a következő fokozat megszerzése volt a

feladatuk, ami sikerült is. Így a szeptembert nyolc aktív
fekete öves irányítása mellett indítja majd egyesüle-
tünk tíz klubja. Miután a nagyok nagyot alkottak, a
kicsiken volt megint a sor. Mozgásfejlesztő napközis
táborban tölthettek el egy fárasztó, de élményekkel és
tapasztalatokkal teli hetet, majd eljött a mindenki által
várt edzőtábor. Idén Tatán próbáltuk meg az év első
felét megkoronázni és a második felét megalapozni,
míg az idei nemzetközi tábor Horvátországban volt,
ahol hét fővel képviseltük magunkat.
A szeptemberi évkezdés után jött a 2014-es diákolim-
pia, ahol versenyzőink ismét megmutathatták, mit
tudnak. Hatszáz induló közül most lányaink remekeltek
inkább. A november 15-i döntőkben Lázár Anna II.,
Fazekas Noémi III., Magos Petra V. helyezést ért el.
Az év hátralevő részében lesz egy csak felnőtteknek
szóló tábor, és elkezdünk készülni a már hagyományos
téli táborra is. De előtte még november utolsó hétvé-
géjén az egész éves ünneplés lezárásaként egy évzá-
róval és bemutatókkal egybegyúrt 20. szülinapi partit
rendezünk.
Ez az év sem volt unalmas, aki szeretne minket kipró-
bálni, annak erre lehetősége van az ingyenes próba-
hónap alkalmával. Városunkon kívül még Halásztel-
ken, Szigetszentmiklóson, Taksonyban és Budapest
XIX. kerületében vannak edzéseink.
Honlap: www.seizan.hu, E-mail: seizan@pr.hu, Face-
book: Seizan Karate-Do Sportegyesület (fényképek,
események)
Meghívó:
A Seizan Karate-Do Sportegyesület szeretettel vár
minden kedves érdeklődőt a szigethalmi karate 20
éves fenállása alkalmából rendezett összejövetelükön
a Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskolában
november 29-én, szombaton, 16 órától.

272014. 11-12. szám

Szigethalmi Híradó

Kirúgnak a hámból
Születésnapi partival zárja az évet a Seizan Karate-Do

Így az év vége felé elmondhatjuk, ismét nagyot alko-
tott csapatunk, hiszen a fejlődés mind technikai
tudásban, mind létszámban idén is jónak mondható. 
Az általunk szeptember végén rendezett Szigethalmi
Szabadtéri Kupa megpróbáltatásai után – ahol 24
klub 393 nevezéséből 58 éremmel jutottunk a csapat-
verseny első helyéhez – az idei utolsó hazai verse-
nyünkre november 8-án Szegedre vonult csapatunk.
Itt rendezték a Délvidék Kupa nemzetközi harcmű-
vészeti versenyt, ahol 19 fővel, 46 helyezéssel az
összesített csapateredményben a másodikak lettünk. 
Ebben az évben még két németországi verseny van
előttünk.
2014 évi eddigi versenyeredmények: 10 versenyről
csapatunk 49 versenyzője 455 éremmel tért haza.
Ebből 175 arany, 172 ezüst és 108 bronz. Hazánkban
megrendezett IKF Világbajnokságon egy I. hellyel,
három II. helyezéssel és hat III. hellyel erősítettük a
szövetség válogatottjának eredményét.
Az elmúlt években megszokottnak megfelelően
egyesületünk ismét felkérést kapott a jövő évi, febru-
ári Szigethalmi Utánpótlás Kupa, a márciusi Juhász
Ferenc Emlékverseny Nyílt Világkupa és a szeptem-

beri Szigethalmi Szabadtéri Kupa megrendezésére.
Az edzések és versenyek mellett egyesületünkben a
családi és baráti összejövetelek szinte minden naposak.
Táborokat és bulikat szervezünk az új edzőtermünkben,
Dunavarsányban is. Szigethalmon és Dunavarsányban is
a legkisebbektől a felnőttekig várjuk az érdeklődőket.
Kempo foglalkozásainkra már 4 éves kortól várjuk a
jelentkezőket, felső korhatár nincs. Külön edzések
biztosítják a fejlődést a kezdőknek és a haladóknak
életkoruk figyelembe vételével.

Továbbra is folyamatosak a szigethalmi ESZI gondo-
zottjainak edzései, amit shihan Lovász Gábor mester
tart. Az elmúlt évek során hosszú gyakorlással elju-
tottak oda, hogy mára már évente 2-3 saját rendezésű
versenyünkön (speciálisan nekik kialakított verseny-
számban) és különböző bemutatón vesznek részt. 
Szigethalmi edzőtermünkben beindítottuk a reggeli
és délelőtti egyéni foglalkozásokat, amire előzetes
bejelentkezés alapján van lehetőség, és indulnak a
női önvédelmi edzések is.
Tovább folytatódnak a Mandragóra Hastánc csopor-
tunk foglalkozásai, fellépései. Indítottunk egy teljesen
kezdő csoportot, ahol az alapoktól lehet elsajátítani
a hastánc elemeit. Csatlakozni folyamatosan lehet,
életkortól függetlenül.
Alábbi foglalkozásainkra szeretettel várjuk az érdek-
lődőket:

Aranyeső hullott rájuk
175 első hely a kemposoknál csak az idei versenyeken!

Köszönjük a 2014-es évben kapott önkormányzati támogatásokat, helyi cégek felajánlásait és a szülők segít-
ségét, amelyek nélkül saját rendezésű versenyeink és versenyzőink szereplése a különböző versenyeken
kevésbé lett volna eredményes.

Kempo 

Kempo reggel

Női önvédelem

Hastánc haladó

Hastánc kezdő

kedd, csütörtök
16.15 – 17.00, 17.00 – 18.00, 18.00 – 9.30, 19.30 – 21.00 

kedd, csütörtök 08.00 – 09.00 

szombat 09.00 – 10.00

szerda 18.30 – 9.30

szerda 17.30 – 18.30

Lovász Gábor 06 20 4499381

Lovász Gábor 06 20 4499381

Lovász Gábor 06 20 4499381

Inancsik Kinga 06 70 2818088

Dánffy Andrea 06 70 3913767

w w w .  d  o j  o  l  o  v  a  s  z  .  c  o  m
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Közérdekű telefonszámok
Polgármesteri Hivatal: 06/24 403-656
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8-12 és 13-18, Szerda: 8-12 és 13-16
Péntek: 8-11.30
Orvosi ügyelet: 06/24 405-405; 104
Egészségház, Védőnői Szolgálat: 06/24 403-654
Orvosok
Dr. Ammo Ahmed háziorvos: 06/70 935-0501
Dr. Balogh Béla fogorvos: 06/70 382-6599
Dr. Csipán Zoltán háziorvos: 06/70 450-4059
Dr. Kóczah Judit fogorvos: 06/70 382-9536
Dr. Kővári Gábor házi gyermekorvos: 06/70 375-9845
Dr. Molnár Julianna háziorvos: 06/70 451-5095
Dr. Parádi Enikő házi gyermekorvos: 06/70 375-9630
Nagyné Dr. Vékony Irma háziorvos: 06/70 374-9167
Dr. Kővári Éva felnőtt háziorvos: 06/70 382-9223
Dr. Heigliné Dr. Horváth Nikolett háziorvos: 06/30 799-3682
Gyártelepi Rendelőintézet: 06/24 406-010
Postai nyitva tartás: H-P: 8.00-18.00
Gyepmester - Herczig József: 06/20 964-3025

ELMŰ
Ügyfélszolgálati iroda: 2310 Szigetszentmiklós, Gyárte-
lep 1205/29/B (Lordok Háza)
Nyitva tartás: Hétfő: 8-16, Szerda: 10-18, Péntek: 8-14
Telefon: 06/40 38-38-38

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBÁK BEJELENTÉSE
Telefon + fax: 06/27 363-887
web: www.mtkke.hu „Hibajelentés” menüpont

TIGÁZ Zrt.
Szigetszentmiklósi kirendeltség
Levélcím: Szigetszentmiklós, Gyári u. 9. 
Telefon: 06/24 525-900
Hátralék ügyintézés: 06/24 525-907, 
Fax: 06/24 367-705

DPMV Zrt. Szigethalmi Üzemegység 
Ügyfélszolgálat:
Cim: 2315 Szigethalom, Móra Ferenc u. 1.
Telefon: 06/24 514-860, Fax: 06/24 514-141
E-mail: szigethalom@dpmv.hu
Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 12-16, Kedd: Zárva, Szerda: 8-12, 12.30-20
Csütörtök: Zárva, Péntek: 8-12
Pénztár az ügyfélfogadás vége előtt fél órával zár.
Hibabejelentés:
Cím: 2315 Szigethalom, Erdő u. 55.
Telefon: 06/24 655-255, 06/70 387-8297 (éjjel-nappal)

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
Telefon: 06/24 525-460-tól 466-ig KÖZPONT 
06/24 525-467 ÜGyELET

Tűzoltóság
06/24 525-300, 105

Rendőr járőr
06/30 409-8685 (a nap 24 órájában hívható!)

Szigethalmi Polgárőr Egyesület 
Elnök: Galambos Zoltán 06/20 584-6284 
Szolgálatvezető: Mózes Henriette 06/20 218-7383

INTÉZMÉNYEK
Bölcsődei ellátás: 06/24 402-071
Négyszínvirág Óvoda: 06/24 407-609
Szigethalmi Szent István Általános Iskola:
06/24 407-608
Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola: 
06/24 400-621
Hegedüs Géza Városi Könyvtár: 06/24 514-810

Nyitva tartás: Vasárnap: szünnap, Hétfő: szünnap, 
Kedd: 12-19, Szerda: 9-19, Csütörtök: 12-19, 
Péntek: 9-16, Szombat: 9-14

Városi Szabadidőközpont: 06/24 889-229
Gyermekjóléti és családsegítő ellátás:
06/70 430-3621
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény: 06/24
404-573
Segítő Mancs Alapítvány: 06/70 220-1862, 
06/70 604-2715

KIDS CLUB 
ANGOL OKTATÁS
SZIGETHALMON
3-10 ÉVES GYEREKEK RÉSZÉRE

FOLYAMATOSAN INDULÓ
TANFOLYAMOK

www.szigethalom.kidsclubs.hu
0630-329-1813

Szigethalmi Híradó
ingyenes önkormányzati havilap

Felelôs szerkesztô: Vereckei Zoltán

Tördelés: West-Graph Kft.

Nyomda: Ex-Kop Nyomdaipari Bt.

Cikkek leadása: hirado@gmail.hu

(A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen
megjelenését.

A szerkesztô a cikkeket rövidítheti, szerkesztheti
úgy, hogy azok tartalma ne változzon.)

Lapzárta: december 29-e.

Az év végi ünnepek miatt
a következő lapszámunk január 8-án jelenik meg.

Hirdetések megrendelése, befizetése:
Polgármesteri Hivatal pénztára

Kossuth L. u. 10.

Hirdetések leadása: hirado@gmail.hu
(a hirdetési összeg befizetése után!)

Köszönetnyilvánítás. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett édesanyám, Orosz Sándorné,
Gizi néni elhunyta alkalmából részvétüket nyilvánították, és utolsó útjára október 21-én elkísérték és
osztoztak gyászunkban. Köszönet a szigethalmi Gondozási és Ápolási Központ minden dolgozójának a
példaértékű ápolásáért és együttérzésért.
Köszönjük Gohér Zsuzsanna megindító búcsúztatóját, és az Elohim Kft. dolgozóinak részvétteli munkáját.

Tóth Lászlóné, Szigethalom

Az év végén az ünnep hangulata járja be a világot.
Most ismerkedjünk meg a testvérvárosunkban, a
lengyel Jaworznóban lakók hagyományaival.
Lengyelországban december 24-én az első csillag
megjelenése előtt ülnek az ünnepi asztalhoz az
emberek. A vacsora előtt karácsonyi ostyát,
oplatkát törnek, és jó szerencsét kívánnak
mindenkinek. A vacsora általában 12 fogásból áll a
12 apostol emlékére, mindig párosan ülnek asztal-
hoz, de egy terítékkel többet tesznek a váratlan
vendég részére. Jézus születésének emlékére a
terítő alá szalmát és pénzt tesznek, az asztalfőre
pedig kenyeret. A karácsonyi vacsorasorból nem
maradhat ki a céklaleves, káposzta, pirog, töltött
hal és valamilyen mákos desszert.
Most a töltött hal és a mákos desszert receptjével
ismerkedünk meg.

RYBA FASZEROWANA (TÖLTÖTT HAL) 
A halat megmossuk, megtisztítjuk pikkelyeitől. A bőrét a
fejénél körbevágjuk, és óvatosan bevagdosva, a farok felé
haladva lehúzzuk a bőrét, úgy, hogy ne tegyünk kárt a
bőrében. A faroknál egy darabka hússal együtt vágjuk le.
A halat kibelezzük, megmossuk, a húst levágjuk a cson-
tról. A húst késsel apróra vágjuk, így ellenőrizzük újra,
hogy nem maradt-e benne szálka, majd ledaráljuk. A
zsemléket megáztatjuk tejben, kissé kinyomkodjuk, és
szintén ledaráljuk. A hagymát megpucoljuk, összevágjuk,
forrásban lévő vízbe dobjuk, majd kb. 5 percig főzzük.
Ezután leszűrjük, hozzáadjuk a halas masszához, majd
belekeverjük még a darált zsemlét és a tojást is. A
masszát jól összedolgozzuk, sózzuk, borsozzuk, majd az
előkészített halbőrbe töltjük, és a nyílást összevarrjuk. A
megmosott fejet és szálkákat megfőzzük, és kb. fél óra
elteltével hozzáadjuk a megtisztított és megmosott zöld-
ségeket, és együtt tovább főzzük kb. 1/2 órán keresztül,

majd hozzátesszük a halat és a fűszereket. Kis lángon 10
percig főzzük. A megfőtt halat forrón tormaszósszal tálal-
hatjuk, vagy hidegen borecettel és olivával, esetleg tartár-
mártással.

TORT MAKOWY (MÁKTORTA)
25 dkg mák, 25 dkg
cukor, 8 db. tojás, 1
evőkanál méz, vaníliás
cukor, megmosott,
leforrázott citromhéj,
néhány mandula vagy
mandula esszencia, 3
evőkanál búzadara, 1
evőkanál zsemlemorzsa
A mákot leforrázzuk és leszűrjük, majd kétszer ledaráljuk.
A mandulát leforrázzuk, lehúzzuk a héját és ledaráljuk. A
tojássárgákat gőz felett kikeverjük cukorral. A tojásfehér-
jéket kemény habbá verjük. A tojássárgára az alábbiakat
rétegezzük: tojásfehérje hab, mák, zsemlemorzsa,
búzadara, vaníliás cukor, méz, citromhéj, mandula vagy
mandula esszencia. Gyengéden összekeverjük. A masszát
az előzőleg kizsírozott és zsemlemorzsával beszórt
tortaformába öntjük. Előmelegített sütőbe tesszük, és kis
lángon, kb. 40 perc alatt készre sütjük. Másnap a tortát
éles késsel 3 részre (szeletre) osztjuk, és meglocsoljuk az
alábbi lével: az enyhén cukrozott teát citromlével és
mandula esszenciával, vagy egy kevés alkohollal ízesítjük,
és kávékrémmel töltjük. Ezután az egész tortát kívülről is
bevonjuk a krémmel, majd dióval díszítjük.

Kávékrém:
A vajat kikeverjük, a tojás sárgákat gőz felett kikeverjük
cukorral, és apránként a vajhoz adagoljuk, majd hozzáad-
juk a spirituszt. Elkészítjük a feketekávét, lehűtjük. A kávét
folyamatos keverés közben, cseppenként adagoljuk a
krémbe. A vajnak szobahőmérsékletűnek kell lennie!
Kelleme ünnepeket és szeretetben gazdag új évet kívánok!
Jó étvágyat!

Suhai-Réfi Tímea

Hagyományok és receptek
„December hava igen szeret kövér disznókat
Az jövendő nyárra besózza szalonnájokat.”


