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XXV. évfolyam 3. szám, 2015. március
ingyenes havilap

A négyéves Tóth Lili szülei kérésére a féltett
tincseit ajánlotta fel egy, a kemoterápiás
kezeléstõl haját vesztõ beteg társának a közel-
múltban. A parókát a beteg gyermekeket
támogató fodrászüzlet készítette el ingyen.
(Viharok a szeretet szigetén – 6. oldal)

Grosics, Buzányszky, Lóránt, Lantos, Bozsik…
Nemigen akad olyan futballszerető magyar, aki
ne emlékezne minden idők leghíresebb válo-
gatottjára, az aranycsapatra. De ki tudja? Lehet
hogy kicsiben, Szigethalmon is elkezdődik a
csoda? Talán pár esztendő múlva majd így
soroljuk a Ződi, Duffek, Nótin, Takács, stb.
neveket? De jó is lenne! Mert még alig kezdő-
dött el az új év, de focicsapataink sikert sikerre
aratnak. Az U12-esek az egy esztendővel
idősebbek tornáján diadalmaskodtak, míg a

diákolimpián a Szigethalmi Gróf Széchenyi
Általános Iskola csapata 20-3-as gólkülönb-
séggel jutott a Pest megyei döntőbe a II-es
korcsoportban! 
A képen az U13-as bajnokcsapat. Álló sor: Ződi
Mátyás, Duffek Ákos, Nótin András, Takács
Marcell, Schott Zsolt, Pántya Péter, Szigeti
Gábor (edző)
Gugoló sor: Őz Zalán, Bugovics Ádám, Bleicher
Bálint, Handó Patrik András, Csicsay Noel
(15. oldal)

Aranycsapat kicsiben

Boldog nőnapot!
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Programtervezet öt évre

ÖNKORMÁNyZAT

Összesen 12 napirendi pontban döntött
a képviselő-testület január 27-ei ülésén.
A Városi Szabadidőközpont és a Nobilis
Humán Szolgáltató igazgatójának
megbízását zárt ülésen tárgyalták. 
A jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztását
követően elfogadták, hogy a Szigethalom,
Agyag utca forgalomcsillapítására egye-
lőre két forgalomlassító küszöböt építtet-
nek. A kivitelezésre beérkezett árajánlatokat
a testület a következő ülésén tekinti át. 
A képviselők elfogadták a 2014-2019. évi
ciklus programtervezetét azzal, hogy a
pártok és társadalmi szervezetek vezetői és
tagjai vitassák meg, és észrevételeiket jutas-
sák el a képviselő-testület részére. A terve-
zet a www.szigethalom.hu honlapon megte-
kinthető, így a képviselő-testület a lakossági
észrevételeket is figyelembe tudja venni. 
Ezt követően 2015. február 1-jei hatályba
lépéssel jóváhagyták az új Támogatási
Szabályzatot, amely a Városi Szabadidő-
központban és szokás szerint Szigethalom
Város honlapján, valamint a Hegedüs Géza
Városi Könyvtárban megtekinthető.
A következőkben megalkották az önkor-
mányzati képviselők és nem képviselő
bizottsági tagok természetbeni juttatásá-
ról szóló 1/2015. (I.31.), valamint az adóbe-
vételekből származó adóérdekeltségi alap
létrehozásáról és felhasználásáról szóló
2/2015.(I.31.) rendeletet. (A rendeletek
Szigethalom Város honlapján, valamint a
Hegedüs Géza Városi Könyvtárban megte-
kinthetők.)
Ezek után Szigethalom Város Önkormányza-
tának képviselő-testülete határozott arról,
hogy elfogadja és együttműködik a
Csepel-szigeti Vízcsöppek regionális

projekttel, majd hozzájárulását adta, hogy
Felcsút Község Önkormányzata az előírt hat
hónapos időköz leteltét követően és a KEOP
Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájá-
rulása birtokában tagként csatlakozzon a
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgaz-
dálkodási Társuláshoz. 
A nyílt ülés utolsó két napirendjeként a
képviselő-testületet tájékoztatták a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról,
valamint a két ülés között történt esemé-
nyekről. 
Végezetül zárt ülés keretében, titkos szava-
zással született döntés két intézmény igaz-
gatójának megbízására. A Nobilis Humán
Szolgáltató igazgató feladatainak ellátására,
határozott időre (5 évre) kapott megbízást
Horváth Katalin, a Városi Szabadidőköz-
pont igazgatói feladatainak ellátására, hatá-
rozott időre (5 évre) Lang Mónika.
Mindkét intézményvezető esetében – a
több éves szigethalmi vezetői jogviszo-
nyukra tekintettel – a képviselő-testület az
eddigi megállapított illetményüket tartotta
érvényben. 

* * *

A soron következő Pénzügyi és Fejlesztési
Bizottság időpontja: 2015. március 17-e 17
óra.
A soron következő Humánpolitikai és Népjó-
léti Bizottság időpontja: 2015. március 19-e
17 óra.
A soron következő képviselő-testületi
ülés időpontja: 2015. január 24-e 17 óra.
Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Sziget-
halmi Polgármesteri Hivatal díszterem.
Az üléseket élőben nézheti, illetve a későb-
biekben is megtekintheti a  honlapon.

Áprilisi szemétszállítás
Tisztelt lakosok! Mivel április elején megjelenõ
lapszámunk a szakaszos terjesztés miatt nem
biztos, hogy mindenkihez idõben eljut, ezért
már most tájékoztatjuk önöket, hogy az Aries
Nonprofit Kft. kommunális egysége április 6-át
4-én – szombaton – hétfõi munkarend
szerint dolgozza le.

Rendel a falugazdász
Nyikon Ivett falugazdász fogadó órája
minden kedden 13 órától 16 óráig tart Sziget-
halmon a Városi Szabadidő Központban.
Tel.: 06 24/889-229 vagy 06 70/490-6255

Egészségesebb ivóvíz
2015 | 03 | 01.
Szigethalom Város Önkormányzata
2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10.

Európai Uniós támogatás segítségével
javították  Szigethalom vízügyi helyzetét.
A fejlesztésnek köszönhetően jobb lett az
ivóvíz minősége a városban.
A városban egészen eddig magas volt a víz
arzén-, esetenként nátriumtartalma, valamint
a vízkeménységi vizsgálatok is eltéréseket
mutattak a megengedett értékekhez képest.
A hatósági elvárásokon túl a lakosságtól is
rendszeresen érkeztek panaszok az önkor-
mányzathoz a víz kellemetlen szaga és zava-
rossága miatt. A településen található nyolc
mélyfúrású kút közül a magas arzéntartalom
miatt egyet tartaléküzembe, hármat pedig
üzemen kívül helyeztek. Mindeközben az
elmúlt húsz évben a lakosság száma közel
duplájára nőtt, ami a minőségbiztosítási prob-
lémáktól függetlenül is kapacitásnövekedést
tett volna indokolttá.
Szigethalom a 2014. évben végzett fejlesztés-
sel biztosítani tudja a hatályos szabályozás-
ban elvárt vízminőséget. Növelte vízhálózatá-
nak kapacitását, és hosszútávon is biztosítja
a jobb minőségű és nagyobb mennyiségű
ivóvizet a lakók számára. A fejlesztés a terve-
zett 86 millió forint helyett 61,7 millió Ft-ból
valósult meg, melyhez 55 millió Ft támogatást
használt fel.
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Minden vállalkozás egyik legfőbb célja az eredmé-
nyesség és a hatékonyság növelése. Ennek két útja,
módja lehetséges: források bevonása és a költsé-
gek csökkentése. 
A források bevonásának témája most rendkívül
aktuális, hiszen közel 6700 milliárd forintnyi uniós
támogatás lehívása előtt nyílt meg az út azzal,
hogy az Európai Bizottság a benyújtott 10 közül
már 6 operatív programhoz megadta jóváhagyá-
sát a 2014-2020-as programozási időszakra vonat-
kozóan. Az első pályázatok megjelenését idén
március-áprilisra ígérik, azonban a felkészülést már
most érdemes megkezdeni. 
- Mivel az elmúlt időszakban nem nyíltak EU-s
pályázatok, várhatóan óriási lesz az érdeklődés.

Felkészülten kell várnunk a pályázatok megnyitá-
sát, hiszen a minőségen túl az időtényező lesz a
legfontosabb. Kiváló pályázatokat kell már a
megjelenés napján benyújtani, hogy biztosan
részesülni tudjon a keretből!” – mondja Furár
Zoltán vállalkozásfejlesztési stratéga, a Gyémánt-
hegy XXI. Kft. ügyvezetője. 
- A felkészülés kulcseleme a pénzügyi stratégia
kialakítása, melynek csupán egy része a szükséges
források biztosítása. A pályázatokon túl más pénz-
ügyi termékeket is érdemes számításba venni,
számos egyéb kedvező támogatási és finanszírozási
lehetőség áll ma már a cégvezetők rendelkezésére. 
Az eredmény növelésének másik, költségcsök-
kentő oldalán is sorakoznak a különböző termé-

kek és szolgáltatások, mind a vállalatok, mind az
önkormányzatok részére. Gyakran nem is merül
fel bennünk, hogy górcső alá vessünk olyan
fixnek tekintett kiadásokat, mint az energia-
számla, a telefon- vagy az internetköltségek,
pedig számos alkalommal akár a felére is csök-
kenthetőek ezek a tételek. 
A fenti témákat boncolgatja a Vállalkozói Road
Show elnevezésű rendezvénysorozat következő
állomása, mely március 17-én a szigethalmi
Városi Szabadidőközpontban lesz a Gyémánt-
hegy XXI. Kft. szervezésében. A rendezvényt
Fáki László polgármester úr is támogatja, aki
részvételre sarkallja a helyi és kistérségi vállal-
kozókat.

ÖNKORMÁNyZAT

Közmeghallgatás telt házzal

Vállalkozói roadshow a VSZK-ban

Az idei év első negyedének egyik legfon-
tosabb közéleti eseménye volt a polgár-
mesteri hivatal díszterme február 2-án. A
közmeghallgatáson számos érdeklődő és
az összes képviselő részt vett.
A rendezvényt Fáki László az önkormányzat
2014-’19 közötti ciklusprogramjának ismerteté-
sével nyitotta. A képviselők a feladatokat a
vállalkozások, valamint az önkormányzat pénz-
ügyi és vagyoni helyzetének erősítése, az infra -
struktúra, a településüzemeltetés, az óvo dai
nevelés, a szociálpolitika, az egészségügyi és
bölcsődei, illetve a közigazgatási és önkor -
mány zati szolgáltatások, valamint a társa dalmi
kap cso la tok, kultúra és a közbiztonság témái
köré csoportosították. Részleteket lásd: http://
www.szigethalom.hu/hirek/2015/01/ ciklusprog-
ram.pdf
Ezt követően lakossági észrevételek következ-
tek: Tóth István a Thököly út rendbetétele
miatt kért szót. 
Bedik Tibor a Szabadság és a Fiumei utca –
ahogyan fogalmazott – életveszélyes szakasza-
ira hívta fel a figyelmet, ahol keskeny az út, járda
nincs, és az autósok elől sehova nem tudnak
elhúzódni a kerékpárosok és a gyalogosok.
Vasi Miklósné a tájékoztatás és az utcanévtáb-
lák hiánya miatt panaszkodott. (Az újság elmé-
letileg mindenkinek jár, és a közérdekű informá-
ciók a város honlapján is megtalálhatók – a
szerk.) Fáki László megígérte, hogy jelzik a
postának, hogy az érintett területen nem
kapták meg az újságot. Hozzátette: a Sziget-
halmi Híradó februári számában már megjelent
egy cikk az új utcanévtáblák elhelyzéséről.
Simon Rozália az utcanévtábla hiánya miatt
esetleg kialakuló veszélyhelyzetet érzékeltette.
Elmondta, hogy tűz ütött ki az egyik utcában,
amelyet a tűzoltók nehezen tudtak megtalálni.
Ezért aztán az utca nevét ő írta fel zsírkrétával

egy kerítésre. Jelezte továbbá, hogy lakóhelyén
esős időben megáll a víz az utakon és a közvi-
lágítással is gondok vannak.
Szász István szintén az utcanévtábla és a közvi-
lágítás hiányát jelezte lakókörnyezetében. Véle-
ménye szerint a játszótérfejlesztések sincsenek
átgondolva, a gyerekeket a szomszédos telepü-
lésekre kell vinniük játszótérre, mert az ittenieket
rendszeresen tönkre teszik. Az utcát hiába töltik
fel kuléval, folyamatosan áll a víz.
Fáki László polgármester arra hívta fel a felszó-
laló figyelmét, hogy az említett rész nem közút,
hanem magántulajdon. Javasolja, hogy az érin-
tett területen élők fogjanak össze és nevezze-
nek ki maguk között egy szóvivőt, akivel az
önkormányzat egyeztetni tud. Hozzátette:
mindenképpen szükség lesz arra, hogy az ott
lakók is részt vállaljanak a közvilágítás kialakí-
tásának teherviselésből, ahogy erre már volt
példa a település más részén is.
Bolyky Rezső a Szigethalom alsó HÉV-megálló
rendbetétele és a Volán-állomás környéke miatt
szólalt fel. Elmondta még, hogy a szakorvosi
rendelőintézetben magas a várakozási idő,
hosszú hónapokra adnak csak időpontot. Emiatt
megkereste már az OEP-et is, akik nem tudtak
érdemben segíteni a problémáján.
Mint Fáki László válaszából kitűnt: sajnos már
nem lesz arra lehetőség, hogy a település még
egy HÉV-megállót felújítson, mert nincs rá
pályázati lehetőség. A Volán-pályaudvar és
környéke benne volt a régi gerincúti projektben,
amelybe annak idején egy felüljárót is betervez-
tek. A szakorvosi rendelőintézet – tudomása
szerint – úgy látja el a feladatokat, hogy bele
kell férniük egy teljesítményorienált korlátba.
Vámossy Lászlóné a Mű úton elszórt
szemétre hívta fel a figyelmet. Mint mondta,
szeretné, ha a telektulajdonosok a lakásuk előtti
területet tisztán tartanák. Jó lenne, ha a család-

ban megtanítanák a gyermekeket, hogy ne
dobálják el a szemeteket.
- A város tavaly új beton kukákat helyezett ki a
település buszmegállóiba, mivel több esetben
felgyújtották a régebbi fa szeméttárolókat.
Sajnos az emberek fejében kellene először
rendet tenni ahhoz, hogy kevesebb szemét
legyen eldobálva – hangzott a válasz.
Bedik Tibor véleménye szerint az évente
kétszeri alkalommal megrendezett szemétsze-
dés kevés. 
Hölgye Attila képviselő emlékeztetett, hogy
idén lesz településtakarítás.
Suhai-Réfi Tímea képviselő kijelentette: Ameny-
nyiben van rá igény, szívesen meghirdetné a 6-
os körzetben a szemétszedést és rendrakást.
Örülne, ha sokan csatlakoznának hozzá, hétvé-
genként akár egy-egy utcát is ilyen módon
rendbe lehet tenni.
Dr. Bata Pálné egy lakos kérését tolmácsolta,
miszerint az önkormányzat előtti buszmegálló-
nál nem mindig tud a megállóval párhuzamo-
san beállni az autóbusz, és ezért van, aki nem
tud a buszról lelépni, mivel nincs rendes szegély,
ahova biztonsággal ráléphetne.
Fáki László polgármester megerősítette, hogy
mindkét, önkormányzat előtti buszmegálló javí-
tásra szorul.
Az utolsó lakossági felszólaló, Horváth Zsolt
az egészségház előtti parkoló hiányosságairól
beszélt. Javasolta, hogy közmunkásokat vonja-
nak be a buszmegállók és az egészségház
parkolójának rendbetételére. 
Fáki László polgármester válaszában emlékez-
tetett, hogy a városközpont projektben benne
volt az egészségház előtti park és a parkoló
rendbetétele is. Mivel ez nem valósult meg,
önerőből kell majd megoldani. Sajnos a
közmunkások közül nem sokan alkalmasak az
ilyen és hasonló feladatok elvégzésére.
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Márciusi fogadóórák Idén nincs
ebösszeírás!

Tisztelt lakosság! Az utóbbi hetekben több
szigethalmi lakos juttatott el ebösszeíró adat-
lapot a polgármesteri hivatalba. Tájékoztatjuk
önöket, hogy a Szigethalmi Polgármesteri
Hivatal nem bocsátott ki ilyen nyomtatványt,
mert Szigethalmon 2015-ben nincs
ebösszeírás. Továbbá közöljük, hogy a
képviselő-testület továbbra sem kíván
ebrendészeti hozzájárulást bevezetni.
A városban 2013-ban írták össze a kutyákat,
és leghamarabb jövőre várható újra, melyről
időben, a nyomtatvány közlésével egyidejű-
leg tájékoztatni fogjuk önöket. 

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Kutya egy ügy
Általános jelenség Magyarországon, így
Szigethalmon is a kóbor kutyák látványa. A
kitett, sokszor csak otthonról megszökött
állatok sok ember sajnálkozását váltják ki, de
a csapatba verődött jószágok akár veszélyt
is jelenthetnek olykor. A gazdátlan ebek
számához képest kevés az olyan jószándékú
lakos, aki megengedheti magának, hogy
befogadjon egyet-egyet a korábbi figyelmet-
len vagy egyenesen szívtelen tulajdonos
helyett. Ha nincs más megoldás, akkor fordul-
junk elsősorban a gyepmesterhez vagy
másodsorban a közterület-felügyelőhöz (nem
árt tudni, hogy utóbbi is a gyepmesteri szol-
gálatot fogja értesíteni).
A gyepmesteri szolgálat telefonszáma: 06-
20-964-3025 (csak munkaidőben hívható)
Szintén hivatali munkaidőben tárcsázható a
06-70-339-6275-ös szám, amely a közterü-
let-felügyelőnél cseng ki.
Az elpusztult állatokkal viszont jelentős
gondok vannak, hiszen előfordul, hogy a
város különböző szelektív hulladékgyűjtő
konténereihez teszik ki. Legutóbb a Szabad-
kai úti általános iskola melletti gyűjtőnél volt
egy fekete puli, akinek keressük felelőtlen
gazdáját. 
Szükség esetén az ATEV Fehérjefeldolgozó
Zrt. háztól is elszállítja a tetemet. Elérhetősé-
gük: 06-1-348-5100 
Kutyatámadás esetén pedig hívja a rendőr-
séget!

Galambos Zoltán
közterület-felügyelő

Fáki László polgármester
Március 16-án és március 30-án 14-18 óra
között, előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezni a 24-403-656, 101 vagy 134
mellék vagy titkarsag@szigethalom.hu lehet.
Helyszíne: Polgármesteri Hivatal

Dr. Schuller Gáborné
(Összefogás Szigethalomért Egyesület)
1. választókerület képviselője
Március 5-én 17-18 óra között, valamint április 2-én
17-18 óra között.
Helyszíne: Városi Szabadidőközpont, sárga terem

Fabula Jánosné
(Összefogás Szigethalomért Egyesület)
2. választókerület képviselője
Március 3-án 16 óra 30 perc és 17 óra 30 perc
között, valamint április 7-án 16 óra 30 perc és
17 óra 30 perc között.
Helyszíne: Városi Szabadidőközpont, sárga terem

Hölgye Attila
(Összefogás Szigethalomért Egyesület)
3. választókerület képviselője
Telefon: 06/70-315-3524
E-mail: holgyea@gmail.com
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.

Blum Zoltán
(Összefogás Szigethalomért Egyesület)
4. választókerület képviselője
Március 25. 18 óra 30 perc-19 óra 30 perc között. 
Helyszíne: Városi Szabadidőközpont, sárga terem

Sztrapkó Norbert
(Összefogás Szigethalomért Egyesület)
5. választókerület képviselője
Telefon: +36/20-992-0114,
E-mail: sztrapko@gmail.com
Március 11-én 18-19 óra között.

Helyszíne: Széchenyi u. 13. vendéglátó egység
Akinek nem megfelelő az időpont, az telefonon
vagy e-mailben tud kapcsolatba lépni a kép -
viselővel. 

Suhai-Réfi Tímea
(Összefogás Szigethalomért Egyesület)
6. választókerület képviselője
Március 9-én 18-19 óra között.
Helyszíne: Akácos Marika étterem (Dunasor) 

Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP)
7. választókerület képviselője
Telefon: 06/30-952-3346
E-mail: molnars@pr.hu
Fogadó óra: a lakossági igények gyors és ha la -
dék talan orvoslásának elősegítése érdekében
előzetes e-mailben vagy telefonon történő idő -
pont-egyeztetés alapján.

Nagy Viktor
(Összefogás Szigethalomért Egyesület)
8. választókerület képviselője
Bármikor a Tükör Barkácsboltban (Szabadkai
u. 239.), nyitva tartási időben.

Ferenczi Edit Fidesz-KDNP
Telefon: 06/70-459-1772, 
e-mail: feed@pr.hu
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.

Porkoláb Zoltán Fidesz-KDNP
Telefon: 06/70-452-4694
E-mail: zporkolab@pr.hu
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.

Bán Norbert Jobbik
Hétköznapokon, előre egyeztetett időpontban
a 06-70/360-7024 -es telefonszámon.
Helyszín: 2315 Szigethalom, Szabadkai utca 239.

Újra civil fórum
Újabb megbeszélésre hívjuk a civil szerveze-
tek vezetőit, tagjait. Kérjük, hogy szerveze-
tenként legalább egy fővel képviseljék magu-
kat, ahol észrevételeiket, javaslataikat is
elmondhatják.
Időpont: március 20. péntek 18:00 óra
Helyszín: Városi Szabadidőközpont, Zöld
terem, Szigethalom, Sport u. 4.

Fáki László polgármester

KIDS CLUB
ANGOL OKTATÁS

SZIGETHALMON
3-12 ÉVES GyEREKEK RÉSZÉRE

NYÁRI TÁBOR
2015. 06. 22-26.

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

Tisztelt Lakosok! Útfelújítási munkálatok miatt
félpályás útlezárás várható március máso-
dik felében a Petőfi S. utcai HÉV- megállónál.
A kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!
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„Szerelmes” disznóvágás

Az Összefogás Szigethalomért Egyesület hagyomány-
őrző programjának pár napja ismét áldozatul esett
két megtermett disznó. 
De nézzük, hogyan is történt?
Jó szokás szerint a szervezést a tavalyi rendezvény
lebonyolítása után egy nappal elkezdtük. A tanulsá-
gok megtárgyalása után kitűztük az idei dátumot:
pontosan február 14-ére, azaz Valentin napra. Ezért
alakult így a beszámoló címe és ez köszönt vissza a
fogadó ajándékokban is: minden érkező vendég
szívecskét kapott belépőjegyként.
Izgatottan figyeltük az időjárás előrejelzést, és már
napokkal előtte láttuk, hogy ezzel ebben az évben
nem lesz probléma. (elmarad a hóvihar, a napokig
tartó esőzés és a nagy hideg)
Pénteken délben érkezett a Városi Szabadidő
Központ hangulatosan berendezett udvarára az első
„áldozat”. Az előkészítő csapat lelkesen látott

munkához. Amíg a férfiak a
disznó körüli teendőkkel
bíbelődtek addig a lányok,
asszonyok zöldséget tisztítot-
tak a másnapi ebédhez, töltöt-
ték a káposztát, csomagolták a
tombolatárgyakat. Estefelé már
kóstolhattunk is a finomságok-
ból néhány falatot.
Szombaton reggel még vacog-
tató időben kezdődött a leves,
a tea főzése, a sütőtálcák
előkészítése. Kilenc órára
ragyogó napsütésben érkezett
második „áldozatunk”, akit már

népes vendégsereg – közöttük testvérvárosunk,
Jaworzno küldöttségének tagjai – fogadott. Megkez-
dődött a bontás Cseke Gitta értő magyarázata és
Nagy Viktor állandó tudósítása
mellett.
Közben sült a hús, a hurka, a
kolbász, a hagymás vér, a tepertő,
fogyott a tea és a zsíros kenyér.
És közben benépesült az udvar.
Mindenki megtalálta a kedvére
való elfoglaltságot. A gyerekeket
kézműves műhely várta, ügyes-
ségi játékokban is kipróbálhatták
magukat. 
Sorra érkeztek a finom sütemé-
nyek is a versenyre. Több mint
húsz édes és sós alkotást kellett
a zsűrinek végigkóstolnia.

Délután megtelt élettel a sátor is. Egymás után léptek
fel énekesek, táncosok, fantasztikus hangulatot
teremtve. Már kicsit hűvösödött, amikor sor került a
süteménysütő verseny eredményhirdetésére és a
tombolahúzásra.
És végül, akik nélkül a rendezvény nem valósult
volna meg: a több mint hatszáz vendég; a hetven
önkéntes segítő; a Lipóti és Gere Pékség, Kunzer
Lászlóné; dr Szakács Endre (állatorvosi engedély);
Bakos Gézáné; a Városi Szabadidő Központ munka-
társai; Dinnyés Tündi; Szilágyi Erzsike és táncosai;
Sziget Néptánc Egyesület; Nagy Viktor és Hujber
Tibor.
Köszönjük mindenkinek! És nem fenyegetés, de
jövőre is itt leszünk és mindenkit ugyanide várunk
vissza.

Összefogás Szigethalomért Egyesület tagság

Ahogyan ez az elmúlt években szép szokássá vált,
úgy idén márciusban is összegyűlünk, hogy közösen
űzzük el a telet és csalogassuk a kikeletet. Az Emese
Parkban korhű táborokba szállva, együtt készülünk
a nyárra.
Programok március 21-22-én szombaton és vasárnap
10-órától délután 17-óráig:
• Középkori kézműves érdekességek és foglalkozások

(papírmerítés, gyertyamártás, kovácsolás) 
• Hajózás a tavon, a lovagterem kiállításainak megte-

kintése, íjászati lehetőség, körséta a haditáborokban 

• Íjászvetélkedés és íjászpárbajok
• Céllövés római számszeríjakkal, pajzsok és vértek

nyíllövés elleni védőértékének gyakorlati szemlél-
tetése

• Lovas íjász bemutató
• Történelmi korok játékai
• Kopja-, kelevéz-, pilum- és plumbatahajítás (bemu-

tatkozik egy ősi eszköz, a parittya)
• Párbajvívások, csapatküzdelmek és pajzsfalharcos

csatajáték

• Téltemető szertűz gyújtás (tüzes nyilakkal
meggyújtva) élő népzenei és históriás zenei kísé-
rettel

• A várudvari kemencénél frissen sült lepény, forralt
bor, juhragu 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Felnőttjegy: 1600Ft, 
gyerekjegy (2-14 éves korig): 1200Ft,
diákjegy (diákigazolvánnyal): 1200Ft, 
családi jegy (2 felnőtt + 2 gyerek): 4400Ft, 
nyugdíjasjegy: 1200Ft 

Télkergető az Emese Parkban
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ÓVODA

A négyéves Tóth Lili szülei kérésére a féltett
tincseit ajánlotta fel egy, a kemoterápiás keze-
léstől haját vesztő beteg társának a közelmúlt-
ban. A parókát a rákbeteg gyermekeket támo-
gató fodrászüzlet készítette el ingyen.
Intézményünkbe különböző hátterű gyermekek
járnak. Szomorúan tapasztaljuk, hogy a család, mely
a biztonság és a szeretet szigete, egyre többféle
viharnak van kitéve. Mivel 14 éve vagyok a Négyszín-
virág Óvoda gyermekvédelmi koordinátora, fokozot-
tan figyelek a gyerekeket körülvevő világ jelzéseire.
A pénzügyi nehézségek, a munkanélküliség, az inger-
szegény környezet, az életszínvonal romlása
rányomja a bélyegét a családok mindennapaira,
hiányzik a játék, a mozgás, az érzelmi biztonság. A
kedvezőtlen szociális, gazdasági, családi és intézmé-
nyi hatások, életvezetési problémák miatt növekszik
a feszültségszint és csökken a feszültségtűrő képes-
ség, ezek káros hatása megjelenik az óvodában is a
gyermekek teljesítmény-, magatartás-, és kapcsolat-
zavarainak formájában. 
Az óvodai gyermekvédelem az egyik legfontosabb
jelzőrendszer, hiszen a gyermekek minden problé-
mája /éhsége, agresszivitása, szorongása, hiányzások

stb./ itt érzékelhető először. Ezért nagyon fontos,
hogy munkánkat a humánum, a segítőkészség, a
megértés és a támaszadás jelentse. A gyermekvé-
delmi munka fő céljának a prevenciót tekintjük,
amely során szeretnénk megakadályozni a veszélyez-
tetettség kialakulását. A család a legfontosabb part-
nerünk, a sikeres nevelőmunka alapvető feltétele a
kölcsönös felelősségen, egyenlőségen alapuló jó
együttműködés. Fontosnak tartjuk, hogy az óvoda és
a család együttműködése alkalmazkodjon a kor
társadalmi igényeihez, ne szegregálódjon egy család
sem az óvodai élettől. Végső soron a szülők ugyanazt
szeretnék elérni, amit mi, óvodapedagógusok: hogy
a gyermekük kiegyensúlyozott, boldog és önálló élet-
vitelre legyen képes. Mivel céljaink közösek, szükség
van a szoros együttműködésre, hiszen ha mindany-
nyian ugyanabban az irányban haladunk, az ered-
mény jóval hatékonyabb lesz, megerősítjük egymás
nevelő hatását.
A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolatunkra
jellemző, hogy az együttműködés erős és hasznos,
gyermekvédelmi feladataink ellátásában jelentős
szerepet tölt be. A veszélyeztetettséget észlelő és
jelző rendszer jól működik, hangsúlyt fektet a
megelőzésre és a feltárásra. Óriási a jelzőrendszer
felelőssége, mert gyakran rajtuk múlik egy-egy gyer-
mek sorsa. Rendszeresen részt veszünk a Családse-
gítő Szolgálat esetmegbeszélésein, így mindig tudjuk
az éppen aktuális segítségre szoruló családok háttér-

történetét, illetve jelezni tudjuk az általunk feltérké-
pezett, védelemre szoruló családokat.
Az óvodánkban dolgozó kollégák mindennapi tevé-
kenysége, a nevelési programban megfogalmazott
elvek szerint ellátott gyermekvédelmi feladatok
mind-mind részei annak a komplex hatásnak, amely
szükséges az esélykülönbségek csökkentése, az
esélyegyenlőség megvalósítása érdekében.
Végezetül engedjék meg, hogy a sok-sok köszönet
helyett, mivel rengetegen segítik munkánkat, most
rendhagyó módon egy kislányt emeljek ki, aki a Kék
Óvoda Gézengúz csoportjába jár. Tóth Lilinek hívják,
és ő már 4 évesen példát mutatott azzal, hogy
hosszú, dús haját, amitől igen nehezen vált meg, egy
rákbeteg kislány megsegítésére ajánlotta fel. A hajból
a Tincses Sziget Gyermek Élményfodrászat – amelyet
az Aranyhal Alapítványon keresztül értünk el – készí-
tett térítésmentesen parókát a kis beteg részére. 
Büszkék vagyunk rád, Lili!

Csurcsiáné Török Ilona 
gyermekvédelmi koordinátor

Négyszínvirág Óvoda

A kiemelten közhasznú Szigethalmi Óvodásokért
Alapítvány a Szigethalmi Híradó hasábjain is szeretné
megköszönni az elmúlt években kapott támogatáso-
kat, egyúttal ismertetni tevékenységét. Mint Zoltay
Árpádnénak, a kuratórium elnökének lapunkhoz
eljuttatott beszámolójából kiderül: az alapítvány
tavaly 471 448Ft bevételt ért el, amelyből az 1%-os
felajánlásokból 370 034Ft, pénzbeli támogatásból
100 000Ft és kamatbevételből 1 414Ft jött össze.
Pénzbeli támogatójuk a szigethalmi Gere Pékség
volt, amely 100 000Ft-ot adományozott nekik.
Az alapítvány a bevételéből és az előző években
megtakarított pénzéből 1 487 998Ft-ot kültéri játé-
kokra és annak telepítésére fordított, továbbá 8384Ft
számlavezetési költsége keletkezett.
Az alapítványnak fő-és mellékfoglalkozású dolgozója
nincs, az alapítvány munkájában résztvevő személyek
munkájukért honoráriumot, tiszteletdíjat nem
kapnak. Az alapítványnak a tevékenysége során
semmilyen adókötelezettsége nem keletkezett, ezál-

tal az adóhatóságok felé
tartozása nincs.
Az alapítvány céljai:
• a szigethalmi óvodák
nevelő-és oktató munká-
jához szükséges eszkö-
zök,
• technikai berendezések
beszerzése, bővítése,
• óvodai programok költ-
ségeihez történő hozzájá-
rulás, 
• programok szervezése,
támogatása.
Az alapítvány a jövőben
is számít a támogatá-
sokra, hogy továbbra is
sikeresen tudja folytatni tevékenységét. Támogatá-
sukat előre is köszönjük a közel 750 szigethalmi

óvodás gyermek nevében. A kedvezményezett
adószáma: 18687738-1-13

Viharok a szeretet szigetén

Játékok az alapítványtól

„Ha elölről kezdeném a gyermeknevelést,
fenyegetés helyett festegetésre használnám a

kezemet, példálózás helyett példát mutatnék.”
(Diane Loomans)

Tisztelt Szülők! Tájékoztatom önöket, hogy a közne-
velési törvény értelmében 2015. szeptember 1-jétől
minden gyermeknek óvodába kell járni, aki betöl-
tötte a 3. életévét. Kérem, hogy mindenki írassa be
azt a gyermekét, aki a 2015-2016-os nevelési évben
eléri ezt a kort. 

Beiratkozni május 4-8-
ig (hétfőtől-péntekig)
naponta 8 és 17 óra
között lehet a Narancs-

sárga Oviban (Rákóczi F. u. 145.) Minden leendő
óvodást itt kell regisztrálni, bármelyik szigethalmi
tagintézménybe kerül! Kérjük, hogy hozzák maguk-
kal 
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 
• a gyermek, valamint az édesanyja szigethalmi

lakhelyét igazoló lakcímbejelentő kártyáját, 
• a gyermek TAJ-kártyáját.
Számítsanak rá, hogy a beiratkozáskor esetenként
várakozni kell.

Tasnádi Tünde
intézményvezető

Óvodai beiratkozás



„A tanulás ne lecke legyen a gyermeknek, 
hanem szívdobogtató élmény” (József Attila) 

Félidejéhez érkezett a Szigethalmi Széche-
nyi István Általános Iskola mentorálási
programja. Ennek apropóján Mermeze
Klára igazgatóhelyettes vont mérleget.
Intézményünkben, a Szigethalmi Széchenyi
István Általános Iskolában az alapkészségek
biztos elsajátíttatása, az általános iskolai tanu-
lók alap- és általános műveltségének biztosí-
tása, az emelt szintű és speciális programok
színvonalas oktatása mellett egyik kiemelt terü-
let a matematika tanítása. Iskolánkban kilenc
éve működik órakeretben a matematika tehet-
séggondozás, ahol - többek között - sort kerí-
tünk a logikus gondolkodás, a problémame-
goldó képesség, a következtetőképesség, a
lényegkiemelés, a rendszerező képesség fejlesz-
tésére. Természetesen az alsóbb évfolyamokon
a játékosság az egyik fő szempont. Fontos a
segítségnyújtás, az önbizalom növelése, a

pontos munkavégzésre
szoktatás. A csoportos
munkáknál, a közös és
páros játéknál követelmény
a másik elfogadása, a tole-
rancia, a kudarctűrés, a
veszteni tudás és az újra-
kezdés képessége. 
Nemcsak a hagyományos
módszerekkel kívánunk
dolgozni, hanem egyre
gyakrabban vesszük
igénybe és hatékonyan,
eredményesen alkalmazzuk
az online felületeken
rendelkezésre álló anyago-
kat is. Igyekszünk minél

több oldalról, minél sokrétűbben fejleszteni a
tanulók tudását.
Pályázat útján, 2014 őszén nyertük el a Mento-
ráló Intézmény címet. Októbertől bemutató
órákat, műhelymunkákat, workshopokat szer-
vezünk a Közép-Magyarországi iskolák érdek-
lődő pedagógusai számára. 
Programunkban megjelenik többek között a
kísérletezés, a sakkjáték, a stratégiai játék, a
cselekvéslánc. A tanórákon és a tehetségfej-
lesztő órákon egyaránt a különböző módszerek
segítségével a fogalmak önálló alkotását, a
saját gondolatok kifejezését, a közös munkát
(páros munka, kooperatív és csoportmunka), az
egymásra figyelést, az egyéni felelősséget és
közös felelősségvállalást helyezzük előtérbe.
Tanórán és azon kívül is lényegesnek tartjuk az
infokommunikációs technikákhoz szükséges
eszközök használatát.
Eddigi bemutató óráink, melyeket műhelymunka
követett:
Október: matematika 2. évf., logikai feladatok –

Domokos Ilona tanítónő
November: tehetséggondozás 2. évf., alapmű-
veletek – Nagyné Kirchner Katalin tanítónő
December: matematika 4. évf., fejlesztés straté-
giai játékokkal – Kartali Erika tanítónő
Január: környezetismeret 2. évf., mérések –
Mermeze Klára tanítónő
A 2014-2015-ös tanévet tekintve programunk a
félidőhöz érkezett. Büszkék lehetünk arra, hogy
számos iskolából érkeztek hozzánk érdeklődő
kollégák, s több intézmény jelezte, hogy szíve-
sen alkalmazná a látottakat, adaptálná módsze-
rünket. Mindez pozitív visszajelzés arra nézve,
hogy az iskolák közötti, szakmai jellegű együtt-

működésre szükség van, s érezhetően az érdek-
lődés továbbra is fennáll. 
Köszönöm a programban résztvevő kollégáim-
nak a kitartó, szakmailag magas színvonalú, az
iskola hírnevét növelő munkáját.

Mermeze Klára
igazgatóhelyettes
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Játékosság és élmény

ISKOLA

Segíts könyvvel!
A Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola 7. évfolyamával
március 14-én Észak-Erdélybe utazunk egy pályázat keretében, ahol
kis falvakban magyar iskolákat fogunk meglátogatni, és az ottani
gyerekekkel közös programokat szervezni a szabadságharcra emlé-
kezve.
Szeretnénk megajándékozni az ottani, nehéz sorsú diákokat iskolánk
nevében. Ehhez várunk segítséget. Könyveket (esetleg mese cd-ket)
szeretnénk adományozni vendéglátóinknak. Olyan állapotú könyve-
ket/ cd-ket gyűjtünk, amelyeket még bárki szívesen a kezébe vesz. 
Néhány ötlet:
- kettőt kaptál belőle karácsonyra,
- sosem olvastad, hallgattad, mert nem érdekelt,
- nagyon, nagyon szép még mindig, de már nem a te korosztályod.
Február 5-e és március 10-e között várjuk az adományaitokat hálásan
a tanáriban! Thököly u. 37., emelet.
Szervezők: Mabani-Kelemen Lilla, Pandurné Barbi Dóra, Takács
Róbert, Tzintzisné Tárnoki Anita
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Újra Baba-mama Klub
Mint a Szigethalmi Híradó januári számában
már megírtuk, a mi klubunk a bölcsődés korosz-
tályú babák és szüleik/nagyszüleik részére szer-
veződött.
Céljaink: segíteni a szülőknek a gyermeknevelés
ügyes-bajos dolgaiban, megelőzni a „Gyes-
betegséget”: „Megőrülök, hogy heteken, hóna-
pokon át csak a pelenkaügyekkel foglalkozom!”
Valóban, kell a változatosság akkor is, ha kicsi-
nyünk foglalja le minden percünket. 
Itt, a klubban megoszthatod gondjaidat, kicse-
rélheted tapasztalataidat és a kinőtt ruhákat,
megunt játékokat. Tanulhatsz mondókákat,
ringatókat és kaphatsz kölcsön CD-t, meseköny-
vet. És nem utolsó sorban kicsinyed megszokja
a közösséget, azt, hogy nem ő az egyetlen
gyerek, hogy a másik kicsinek is pont az a játék
kell, ami nála van, vagyis osztozni kell. Bizony,
keserves dolog megtanulni a lemondást, a türel-
met. Pedig ebben a korosztályban kell lerakni e
tulajdonságok alapjait. Meg még, jaj, de sok
mindennek az alapjait! Pl.: szabályok betartását,
leszokást a hisztizésről, meghallani, ha apu-anyu
szólít és más, az élet során hasznos dolgot. 
Ezekről a hasznos dolgokról szeretnék beszél-
getni veletek. Kérdezhetsz az újság hasábjain,
de legjobb a személyes beszélgetés. Gyere el a
klubba: szerdánként 10-02-ig a VSZK szín-
háztermében vagyunk. Váltócipőt akkor is
hozz, ha csak beszélgetni jössz, gyerek nélkül.
A foglalkozásokra kérünk családonként (akár-
hány csemetével jössz) 200 forintot. Ebből
fedezzük a Mikulás- és nyuszi-csomagokat,
valamint az értékesebb játékok megvételét,
cseréjét.
Szeretettel várunk:

Éva néni és a két Marika néni

Önkéntesek az állatvédelemért

Szemétszedés az erdőben

Lady Diana emlékkiállítás

Sok érdeklődőt vonzott a lady Diana emlékki-
állítás és a hozzá kapcsolódó irodalmi műsor
február elején. A vendégeket Luttenberger
Katalin könyvtárvezető és Lukács Jánosné Vas
Jutka, a Lady Diana Rajongói Klub elnöke
köszöntötte, a kiállítást Fáki László polgár-
mester nyitotta meg. Az emlékműsort Suhai
Tímea képviselő vezette. Közreműködtek a
'Szigethy Irodalmi és Művészkör tagjai, többek
között Pető Veronika Emerencia, N. Pető
'Szigethy Ilona és Pethő István, valamint

Nemes Dezső a hercegnő emlékére írt versek
felolvasásával. Az elhangzott művek szerzői:
Czebe-Kajtor Margit, Eszes Mária Erzsébet, N.
Pető 'Szigethy Ilona, Willner- Takács Margit,
Balázs Sándor és Pethő István. Ezúton is
köszönetet mondunk a helyi Hegedüs Géza
Városi Könyvtár vezetőségének és a rendez-
vény szervezőjének, Lukács Jánosné Vas
Jutkának, aki a relikviákat évek hosszú során
összegyűjtötte, és már sokadik alkalommal
bemutatta a látogatóknak.

Ismét közösségi szemétszedést kezdeményez a
tököli parkerdőben Kiss András a tavaly
decemberi akciója után. Mint a szerkesztőség-
hez eljuttatott újabb levelében írja: mindenkit
szeretettel vár a Rákóczi utca erdő felé eső
végén, a gondozási központ előtt március 14-
én, szombaton délelőtt 10 órakor.

Egyúttal kéri, hogy mindenki legalább 5 zsákot,
valamint egy pár kesztyűt, esetleg szemét-
szedő botot hozzon magával, továbbá minden
építő jellegű ötletet szívesen vesz. Telefon-
száma a szerkesztőségben,

e-mail címe:
tisztaerdo33@gmail.com

Az elmúlt évek, hónapok tapasztalatai azt
mutatják, hogy lakókörnyezetünkben az állat-
tartással kapcsolatosan egyre több probléma
jelentkezik. A gondok legnagyobb része az
állatok tartásának körülményeivel, egészségügyi
ellátásukkal, illetve a kötelező /chip/ vagy a mai
viszonyok között szükséges állatregisztrációval
kapcsolatos. Az állatok tartásával kapcsolato-
san egyre inkább növekszik a hatósági intézke-
dések száma is, ami sajnos jelentős többlet-
munkát ad az önkormányzat és a rendőrség
munkatársainak.

Ezt a körülményt felismerve, lelkes állatbarátok az
állatok védelme, az állattartás szabályainak betar-
tatása érdekében a szigethalmi önkormányzat
anyagi és erkölcsi támogatásával helyi állatvé-
delmi csoport létrehozását kezdeményezték. A
társasághoz csatlakozhat minden olyan személy,
aki felelősséget érez az állatok iránt, s ezért csele-
kedni is kész. Várunk minden érdeklődőt!
Elérhetőségek: Szigethalom, Kossuth Lajos u 10,
e-mail: szigethalom.polgaror@gmail.com, tel:
70-339-6275.

Galambos Zoltán

Aranyfokozatú polgárőr emlékplakettel ismerte
el az Országos Polgárőr Szövetség a Szigethalmi
Polgárőr Egyesület állományában dolgozó
Polák János több mint 10 éves szolgálati
munkáját
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A Szigethalmi Híradó januári számában
megjelent Ellenvélemény reptérügyben cikk
néhány alapvető tévedésére szeretnénk
alábbi írásunkban rámutatni. Rá szeretnénk
világítani arra, hogy amiért most „csak”
kisgépes repülés folyik itt, az a reptér priva-
tizációjakor elkezdődött és azóta is folyama-
tos lakossági tiltakozásnak, a környező tele-
pülések többségének és a környezetvédő
civil szervezetek hathatós tevékenységének
köszönhető. 
Nem szabad egy pillanatra sem elfelejteni, hogy a
tulajdonosi és üzemeltetői kör korábban 150
tonnás sugárhajtású gépeket álmodott ide. Ennek
örök mementója ma is megtalálható Tököl Város
Önkormányzat jelenleg is érvényes településfej-
lesztési tervében. Ennek megvalósulása esetén
Szigethalmon több száz lakóingatlan telekköny-
vére került volna zajgátló védőövezeti bejelzés!
A tervben átmenetileg - pontosan a tiltakozás és
a környezeti hatásvizsgálat kikerülése miatt – a
futópálya hosszát 799 méterre csökkentették.
Persze a 2500 m hosszú beton megmaradna, tehát
mindkét oldalon lenne hely 395 méter, ún. bizton-
sági sáv számára is. A Liszt Ferenc repülőtérnél ez
az távolság csak 60 méter! Ezzel a jelentős távol-
sággal S5.1 osztályú (max.50 tonnás) sugárhajtású
repülőgépek, illetve 9 tonnás PROP2 légcsavaros
gépek is leszállhatnának itt.
A Légügyi Hatóság a mostani eljárásban Szigetha-
lom városát nem tekintette érintett önkormány-
zatnak, holott a forgalom jelentős részét kitevő
iskolakörözés éppen városunk fölött zajlik. Tilta-
kozásunk ellenére a már jogerőre emelkedett
zajgátló védőövezet határozatban nem vették
figyelembe az itt folyó műrepülések zaját sem. Sőt
az időközben megváltozott légtérkijelölő rendelet
értelmében egy nagyobb területű, 3,15 km sugarú
körben lenne lehetséges az ejtőernyős ugrás és a
műrepülés. A műrepülés zaját legkésőbb majd
nyáron, a visszatérő Red Bull cirkusz miatt lesz
szerencsénk újra átélni. Ez a nagyon zajos tevé-
kenység irritálja leginkább a környék lakosságát.
Számos jelzést kaptunk korábban a temetési szer-
tartásokat több kilométeres távolságból is megza-
varó műrepülési zajra.
A katonai repülőtér születése pillanatában rossz
helyre került, mert a közelben fekvő három tele-
pülés már akkor érdemi védőtávolságok nélkül,
közvetlenül körülölelte a repülőteret. A reptér
tágabb környezetében 1990 után valóban beinduló
fejlődésnek egészen más oka van, ez pedig a repü-
lés megszűnése, a szovjet csapatok 1991-es kivo-
nulása, majd a katonai reptér 2001-ben történt
bezárása volt.
Ezért ennek, az előző rendszer által létreho-
zott és működtetett katonai repülőtérnek
tartalmi és környezetvédelmi értelemben, a
XXI. században, az Európai Unió tagállamá-
ban nem lehet jogfolytonos utóda semmilyen
polgári, kereskedelmi vagy sport, vagy

4. osztályú repülőtér, csak azért, mert a neve
formálisan ugyanaz és fizikailag továbbra is ott
van. Véleményünk szerint a repülőtér ilyen környe-
zeti feltételek között történő működtetése csak a
lakókörnyezetben élők életének, egészségé-
nek, tulajdonának veszélyeztetésével, alkot-
mányban rögzített jogaik súlyos sérelmével
valósítható meg. 
Közelünkben, Kiskunlacházán a környezetvédelmi
szempontoknak sokkal jobban megfelelő reptér
található, ahol Európa legmodernebb kisgépes
repülőterét tervezik megvalósítani. Felmerülhet a
kérdés: szükség van-e egymáshoz ilyen közel két
kisgépes repülőtérre? 
Miért nem lép fel az ÁNTSZ a korábbi ígéretei elle-
nére a lakosság védelmében? Miért nem készül
egy, a lakosság egészségügyi helyzetét felmérő
hatástanulmány?
Ha valaki egy reptér 10 km es körzetében él, annak
az átlagosnál jóval magasabb az esélye arra, hogy
idő előtt rákban fog elhunyni. Szomorú tények
ezek. 
De nem kell rögtön szélsőségekben gondolkodni,
elég mindenkinek csak környezetében körülnéznie,
hány asztmás gyereket találunk? Számos tanul-
mány megállapította, hogy a gyerekek tanulási
képessége is jelentősen romlik a repülőterek köze-
lében.
A munkaügyi helyzetet is megvizsgálhatjuk a
tökölinél jóval nagyobb forgalmat lebonyolító péri
reptéren, ahol az átalakítás előtt, 2012-ben 17-en
dolgoztak. A repülőgéppel kapcsolatos munkavég-
zés teljesen speciális szakértelmet igényel, s a
korábban itt dolgozók már megtalálták máshol a
számításukat, sőt pl. a Jet-Stream Kft. javítással
foglakozó részlege pont a már említett Kiskunla-
cházán talált magának új életteret.
Ami az ablakcseréket érinti, e tekintetben is ki kell
ábrándítanunk Veér urat, ne várjon erre. Az ablak-
cserék csak a zajgátló védőövezet által érintettek-
nek járnak, mely – mostani számítás szerint –
nem lép ki a reptér területéről! De mit érnénk a
még új, tökéletesen zajszigetelt ablakokkal is, ha
a kertjeinket nem tudjuk használni?
Ami pedig a logisztikai parkot illeti, a magyar
logisztikai stratégia szerint ez bizony – a négyes
modalitás miatt – a nagygépes repülés rémét
hozza vissza! A kis Cessnákkal mégsem lehet
gazdaságosan árut szállítani!
Ha reményeinknek megfelelően a volt katonai
repülőtér nem lenne átminősítve, a logisztikai
tevékenységet - a megfelelő normák betartása
mellett - egyesületük is támogatná. 
S végül idézzük fel Csohány Klára főépítész
korábbi javaslatát: a döntést segíthetné egy ötlet-
pályázat meghirdetése, mely szabad teret enged
a tervezők fantáziájának, és mentes lenne
mindenféle beruházói igénytől, nyomástól. 

Élhető Környezetünkért Egyesület Vezetősége
http://www.elhetokornyezetunkert.hu

Stop a repülésnek!

A hazai repülőgépgyártás soha nem volt a konti-
nens élvonalában, még fénykorában is csak licen-
cek alapján folyt a szerelés hazánkban. 
Kivétel csak a híres Gerle-13 vitorlázó repülő volt,
melyen évtizedekig tanultak a jövő harci és polgári
pilótái. A kétfedeles géppel már 1933-ban sikerrel
körberepülte a Földközi tengert Bánhidi Antal és
Bisits Károly. Expedíciójuknak az Ég és föld között
– Fellegvándorok a világ körül címet adták. Most
a nagy elődök nyomdokait követve, megkezdő-
dött Kecskeméten egy kétszemélyes kompozit
sárkányszerkezetű kis gép építése, mellyel Feri-
hegyről történelmi emlékrepülésre indult február
19-én Földi Zoltán pilóta és Hankus Kálmán fény-
képész. Összesen 30 nap alatt, 15 ország érintésé-
vel több mint 12 000 kilométert repülnek a Föld-
közi tenger körül. Tettükkel szép repülős emléket
állítanak az 1933-as eseménynek, és felhívják a
figyelmet a magyar repülőgépgyártás eredménye-
ire is. Az új gép lényegesen korszerűbb, mint a
Gerle-13 volt. 
A teljes egészében magyar tervezésű és gyártású
repülőgépet 100 lóerős Rotas hajtóművel szerelték
fel, mely óránkét 194 km/óra teljesítményre és egy
tankolással kb. 1000 km. megtételére képes. A
túrához szükséges felszereléseket, mivel a gép
terhelhetősége korlátozott, áruként a megbízott
speditőrök szállítják az előre megadott címekre.
Az expedíciót a National Geographic szaklap
szponzorálja. A HA-XCN felségjelű Magnus Fusion
típusú gép február 19-én, lapzártánk napján szállt
fel, és a szlovén Alpok átrepülése után az olasz,
francia és spanyol partok után éri el és keresztezi
Gibraltárt. Ezt követően Marokkót, Algériát, Tuné-
ziát és Ciprust ejti útba, majd Egyiptomot, Izraelt,
Török- és Görögországot elhagyva Horvátország
felől tér vissza a magyar légtérbe. Az út további
érdekessége, hogy a National Geographic folyóirat
első alkalommal vállalkozott arra, hogy egy telje-
sen magyar repülős-turisztikai szerveződést támo-
gasson. Az utazás eseményei a www.magnus-
aircraft.com  honlapon követhetők.

Fellegvándorok
nyomában



10 2015. 3. szám

Szigethalmi Híradó
HIRDETÉS



112015. 3. szám

Szigethalmi Híradó

Programok
Hegedüs Géza Városi Könyvtár
• Március 3-án, kedden, 17 órától EZO Klub
• 7-én, szombaton, 10 órakor Diavetítés és

kézműveskedés kicsiknek és nagyoknak 
• 14-én, szombaton, 10 órától Rózsa Gobelin

kiállítás (Megtekinthető: 2015. március 31-ig.)
• 17-én, kedden, 17 órától EZO Klub
• 19-én 17:30-tól Takács Róbert előadása:

„Nőnapi diadal a Magyaros-hegyen, 1917.
március 8.”

• 21-én, szombaton, 10 órától  Mara néni
játszóháza

• 31-én, kedden, 17 órától EZO Klub
• 31-én, kedden 1730-tól Novák Andor kisfilm

bemutatója „Egypár régi kísértet” címmel
• Szerdánként 16 órától Sakk-klub

Sarah Nickerson háromgyerekes édesanyaként,
karrierje csúcsán megpróbálkozik a (szinte)
lehetetlennel: igyekszik jó szülő, jó munkaerő, jó
feleség, jó háziasszony lenni. 
Megpróbálja… 
De ehhez neki is kevés a nap 24 órája. Úgy
spórol az idejével, ahogy tud. Például munkába
autózva elintéz pár telefont. Így csak ő nem
veszi észre, hogy az autópályán áll a sor. Mire
felnéz, már nem tud megállni.
A baleset után a kórházban tér magához. Csoda,
hogy túlélte. Majd jön a döbbenet. Testének bal
oldalát nem érzi, nem látja. Kisminkeli magát: arcá-
nak jobb felén. Mesét olvas a gyerekének, de csak
a lap jobb oldalán található szöveget. Nem találja a
tányérja bal oldalán lévő ételt – de a bal kezét sem.
Elkezdődik a rehabilitáció folyamata. Várható-e
javulás, vagy ezzel kell együtt élnie? Át kell
értékelnie a munkához, az anyagiakhoz, a család-
hoz való viszonyát. Hiszen eddig ő oldotta meg
a problémákat, most ő van rászorulva másokra.

Édesanyjára, aki Sarah öccsének halála óta mély
depresszióban él, de lánya betegsége felébreszti
benne az anyai érzéseket, és a nagyi akcióba lép.
Mit mondjanak a gyerekeknek, mi történt anyá-
val? Számít-e rá a munkahelye a továbbiakban?
A férje szerelme kitart-e ebben a helyzetben?
Úgy hisszük, az ehhez hasonló tragédiák mindig
másokkal történnek, nem velünk. Mások is úgy
hiszik, hogy a tragédiák másokkal történnek,
nem velük. A szerencsésebbek soha életükben
nem találkoznak azzal, hogy velük is történik
olyasmi, ami alapjaiban rengeti meg életüket. De
vannak, akikkel mégis megesik az, amiről nem
hitték volna. Nem könnyű átállni egy másfajta
életre (felcserélni a kosztümöt a gumis derekú
nadrágra, mert azt fel lehet egyedül is venni…)
Liza Genova új könyve üzenet mindenkinek:
vigyázzunk magunkra, mert lehet, hogy egyszer
véget ér a szerencsénk!
Jó szívvel ajánlom Önöknek, érdemes elolvasni!

Szabó Zsuzsanna könyvtáros

Katarina Mazetti negyedik, magyar nyelven
megjelent kötete szakít az eddigi hagyomá-
nyokkal. Egy történet helyett huszonkilencet
kapunk. A téma mindegyikben azonos: a házas-
ság megromlása, a válás. A könyv cselekmé-
nyére tényleg igaz a mondás: a házasság olyan,
mint az ostromlott vár, aki kinn van, be akar
kerülni, aki benn, az ki akar jutni.
Katarina Mazetti a tőle megszokott fanyar
humorral meséli el, hogy jut el oda egy jól
induló kapcsolat, hogy a végén, mint A sün
című történetben a volt feleség a férjnek ítélt
nyaralóban módszeresen szétfűrészelje a lugast,
levágja a bimbódzó tulipánok fejét, kitépje a
sziklakert növényeit, lekaparja a festéket a
dohányzóasztalról, lefűrészelje az orgona ágait
és sorolhatnánk. Az Egy-egy karácsonyi üdvöz-
lőlapban pedig a barátokat osztják meg, hiszen
nem tudnak mind a két félhez lojálisak lenni…
Nehéz dolog a házasság, és Mazetti zsebében
sincs ott a bölcsek köve. De finoman terelgeti
az olvasókat a megoldás felé. Őrizzük meg
egyéniségünket a kapcsolatban, mert ha a napi
problémák miatt pont azok a tulajdonságaink
változnak meg, amelyekbe a másik beleszere-
tett, akkor hamarosan „kiszeret” belőlünk… A
kudarccal pedig nehéz szembesülni.
„Mindig azt hittem, sírva nézek majd vissza
ránk, aztán nevetek, de azt soha nem gondol-
tam, hogy nevetve nézek vissza, aztán sírok.”

(Ralph Waldo Emerson)
„Két húsvéti tojás” a címe annak a történetnek,
ami így kezdődik: 

„- Tökjó, ha az ember szülei elváltak, mert lega -
lább két húsvéti tojást kap! – dicsekedett Moa.”
Agnes szülei viszont nem váltak el. 
„- Az én papám és mamám már nagyon-
nagyon régen együtt vannak.”
„- Aha. Hát akkor te sajnos csak egy húsvéti

tojást kapsz. De talán nemsokára elválnak,
nem? Az osztályban rengeteg gyereknek van
már pótpapája, meg ilyenek.”
Katarina Mazetti svéd írónő azért írta meg ezt
a könyvét, mert Svédországban a házasságok
több mint fele végződik válással. Mégis sokkal
több könyv és film szól a szerelem fellobbaná-
sáról, mint az elmúlásáról. Akik szívesebben
olvasnának tőle a szerelem fellobbanásáról,
annak ajánlom A pasi a szomszéd sír mellől
című könyvet, melyet színházban is láthattunk
(Für Anikó alakította a könyvtárost!) és folyta-
tását, a Családi sírboltot.

Sz. Zs.

Márciusi Liliom!
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. Jegyek
korlátozott számban még kaphatók a Városi
Szabadidőközpontban, munkanapokon 8-16
között. Jegyár: Felnőtt: 1000 Ft, diák/nyugdíjas:
900 Ft. 

A Rózsa Gobelin Kör szeretettel meghívja a
művészetek iránt érdeklődőket a harmadik
Tavaszváró gobelin kiállítás megnyitójára
március 14-én, szombaton, 10 órai kezdés-
sel. A rendezvényt Fáki László polgármester
nyitja meg, háziasszony Luttenberger Katalin
könyvtárigazgató lesz.
Helyszín: Hegedüs Géza Városi Könyvtár, József
Attila 59.sz. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási
idejében egy hónapig látogatható!
Elérhetőség: http://rozsagobelin.hupont.hu,
rozsagobelin@freemail.hu

Bogya Rózsa
Rózsa Gobelin Kör vezetője 

KULTÚRA

Gobelin kiállítás Könyvajánló a könyvtárostól

Elváltak és válófélben lévők panaszai

Fél testben ép lélek
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Novák Andor tízévesen írta elsõ novelláját, s
azóta tudja, ezen az úton kell haladnia. Elsõ
kisregénye, a Delírium – Remény négy éve
jelent meg, amelyet az Armageddon-teória
követett másfél esztendeje. A közelmúltban
Egypár régi kísértet címû novellájából forgatott
kisfilmet, amelynek március végén lesz a bemu-
tatója a városi könyvtárban. Ennek apropóján
kérdeztük.
- Ha jellemezned kéne magad, mit mondanál, milyen
ember Novák Andor?
- Olyan, aki a legkevésbé sem tartja pszichikai eset-
nek az ambivalenciát. Ez annyit jelent, hogy az összes
érzelemben meglátom a pozitív és a negatív oldalt.
Nem túlzás, ha azt állítom, hogy ez a szerzői lélektan
elengedhetetlen része. Csakis úgy tudok hitelesen
ábrázolni bármit, ha elfogadom a dolgok helyénva-
lóságát, miközben kritikát és miértet keresek rájuk.
Tulajdonképpen az írás, illetve a művészet arra az
alaptézisre épül, hogy a világ nem tökéletes. Ha jelle-
meznem kell magam, akkor ugyanezt mondanám: a
tökéletlenség az, ami megteremti bennem a vágyat,
hogy minél jobb alkotóvá váljak.
- Eddig két könyved jelent meg. Az első Delírium –

Remény, a második Armageddon-teória címmel. Ám
most egy kisfilmmel jelentkeztél. Ez végleges váltás
az életedben?
- Természetesen nem. Két meghatározó művészeti
ágban találom meg önmagam: az írásban és a film-
művészetben. A filmgyártás meghatározó szerepet
tölt be a családomban, így számomra mindig evidens
volt a vizuális kultúra. A jó filmeket éppúgy nagyra
becsülöm, mint a jó könyveket, hiszen ugyanazokat
az érzelmi igényeket mozgatják meg az emberben.
A filmek és a könyvek megfelelő arányban kiegészítik
egymást. Minden pillanatát élveztem a forgatásnak,
talán pontosan azért, mert amíg az írás magányos,
addig a filmezés impulzív tevékenység – ez a kettős-
ség pedig olyan, amilyen én is vagyok.
- Első kisfilmedet egyik novelládból készítetted. Miért
éppen ezt az írást választottad?
- Praktikus és személyes okai is voltak. Mivel ez
életem első mozgóképe, igencsak korlátozottak
voltak a kereteink, ezért egy olyan történetet kellett
választanom, ami minimális anyagi ráfordítást
igényel. Én írtam és rendeztem, ugyanakkor Szabó
Gergő operatőr nagyon sokat segített a végleges
megjelenítésben. Az effektek kidolgozását teljes
egészében ő végezte. Elégedett és büszke vagyok az
Egypár régi kísértetre, mert olyan hangulatot sikerült
ábrázolnom, amilyet elképzeltem.
- Gondolom, sok terved van a jövőre nézve.
-  Három projekten dolgozom. Az első, amelynek
előkészületei már elkezdődtek, hogy az Egypár régi
kísértet könyvverziója megjelenjen e-bookban és
hangoskönyvben, Veled tartok címmel. Egyik íróba-
rátom rövidfilmjének rendezését is vállaltam. Végül,
de nem utolsó sorban a következő könyvem drama-
turgiai vázlatával is elkészültem, melyet heteken belül

elkezdek írni. Ösztönzést ad, hogy az Armageddon-
teóriát az egyik könyves portál beválasztotta a 2014-
ben megjelent öt legjobb magyar könyv közé.
- Hol láthatnak legközelebb a nézők vagy olvasók?
- Legközelebb a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban
vetítik az Egypár régi kísértetet. Úgy vélem, Sziget-
halmon máig a legpatinásabb intézmény a könyvtár,
amellett nem is találhatnék megfelelőbb helyet egy
lényegében művészeti termék bemutatására. A film-
bemutató március 31-én 17:30-kor kezdődik, amelyre
minden érdeklődőt szeretettel várok.

Miszori Hajnalka

A tökéletlenség hajtóereje

Felhívás versírásra!
Így írunk mi címmel az Alkotók, Művészek és
Művészetpártolók Egyesülete az elmúlt évek nagy
sikerére tekintettel ismét meghirdeti versíró
versenyét kicsiknek és nagyoknak, témamegkötés
nélkül.
Pályázni a bevált gyakorlat szerint 6 korcsoport-
ban lehet: 
alsó tagozatos iskolás, felső tagozatos iskolás,
szak- és középiskolás (20 éves korig), 
felnőtt 1 (20-40 év között), felnőtt 2 (40-60 év
között), valamint szebb korúak (60 év felett).

Beküldési határidő 2015. március 15.
Pályázhatnak mindazok, akiknek írásai

sehol nem jelentek meg.

Maximum 3 pályaművet az ammegy@gmail.com
e-mail, vagy a 2315 Szigethalom, Rozmaring u. 3
postai címre kérjük eljuttatni.
Eredményhirdetés hagyományosan a Művészetre
Hívás Napján, április 18-án a szigethalmi Városi
Szabadidőközpontban.

Bővebb információ a
+36 20 80 60 409 telefonszámon. 

Emlékezés a forradalomra
Szeretettel meghívjuk önt és kedves családját az
1848-49-es forradalom és szabadságharc tisztele-
tére rendezett ünnepségünkre március 15-én.
Program: 10:00 Tavaszi Tárlat kiállításmegnyitó.
Helyszín: Városi Szabadidőközpont – Szigethalom,
Sport u. 4.
Rügyfakadás kiállítás – AMME. Virágkiállítás –
Zöld Háló Egyesület
11:00 Ünnepi műsor, Helyszín: Dísz tér.

Közreműködnek: Semes-Bogya Eszter faszobrász,
dalénekes, Székhelyi József színművész, Sziget-
halmi Nyugdíjasok Baráti Körének Asszonykórusa.
A katonai tiszteletadást a vitéz Mikecz Kálmán
Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület
végzi.
Koszorúzási szándékát, kérjük, jelezze március 13-ig az
info@vszk.eu címen, illetve a helyszínen 9:00-től
10:30-ig.

Rügyfakadás
március 15-én

Hagyományosan (immár másfél évtizede) a március
15-ei megemlékezés az Alkotók, Művészek és
Művészetpártolók Egyesülete (AMME), valamint a
Zöld Háló Egyesület Rügyfakadás című képzőmű-
vészeti és virágkiállításának megnyitójával veszi
kezdetét városunkban. A kiállításon a helyi képző-
művészek és az AMME égisze alatt működő Pemzli
suli tehetséges kis diákjainak alkotásai mellett a
helybéli és a környező települések virágosainak
virágkölteményei tekinthetők meg.

Húsvéti kézműves
délután

Április 3. péntek 14:00 – 18:00
Helyszín: Helytörténeti Gyűjtemény (Fiumei u. 48.) 
Program: tojásfestés, tojásdíszítés, asztali és ablakdí-
szek készítése, népi versenyjátékok, nyuszibábkészí-
tés, kisállat simogató. A programon közreműködik: V
75 Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete. Belépő:
500 Ft/fő. A belépő tartalmazza a programon való
részvételt, a vendéglátást, a gyűjtemény megtekin-
tését és támogatását. Jelentkezni lehet a 70/380-7681
telefonszámon.



Fibi György szabadúszó újságíró, ex-állatgon-
dozó, és a szigethalmi Emese-várispánság tagja.
Jegyzetsorozatának majdnem harmadik, való-
jában negyedik részét közöljük. 
Harmadik rész után vágyakoztam, de az még
várat magára. Mostanra szívesen írnék arról,
hogy rám sem lehet ismerni, a XXI. század
kovboja lettem, lasszóval alszom és főtt babot
tüsszentek. Az utóbbi időszak amolyan börleszk-
szerű villanásokban köszön elő bennem.
Túl vagyok egy roncsolt ínszalagon és egy elre-
pedt orron, elvesztettem a Késem, és az állataink
egy része is elhasználódott. A tőkegyűjtésben
egyre inkább érzem, hogy energiáimat kevés
megszerzett készségem felé kell terelnem, hogy
épülgető életemből, és egyáltalán belőlem
maradjon valami a 2015-ös évre.
Szóval úgy kezdődött, hogy elmentem biciklizni
Szlovákia felé, egy ráérős napomon. A szlovák
határt csak súroltam, átkeltem Ipolydamásdon,
Ipolytölgyesen, Vámosmikolán, ittam egy
kakaót, majd fáradtságra hivatkozva hazafordul-
tam. Igen, de jutott eszembe a gondolat, ezt az
útvonalat már ismerem, most a Börzsöny felé
kanyarodom, arra csak rövidebb lehet, ott megy
a Börzsönyvasút, annak az útvonalát ismerem.
Nem.
A bicikli felsegített engem a Nagybörzsönyre,
majd helyet cseréltünk, és én vittem őt. Egy
túraútvonalra terelődtem, amin gyorsan átsza-
ladtam. Aztán jött a savabors. Van ugyanis egy
természetfeletti képességem. Nem sokat beszé-
lek róla, amolyan hatodik érzék féle, de mindig
tartok tőle, hogy kétkedéssel fogadják:
Akkor tévedek el, amikor csak akarok. Még
térkép sem kell.
Csak kimondtam a mágikus szavakat: "Hm, még
a végén rossz irányba kanyarodom". Rátaláltam
a Kisbörzsönyre, gondoltam is, átbiciklizem itt
is, ez biztos kisebb a Nagybörzsönynél.
Nem.
Egy tábla azt ígérte, Márianosztra 1 km-re van, a
zöld jelzés irányába. Több zöld jelzés volt, de erre
később jöttem rá. A zöld ikszet követve felfedez-
tem Kóspallagot, Nagyirtást. Gondolván a tyúkok
bezárására, sietősre fogtam. Megkérdeztem egy
úriembert, hogy Nosztra felé jól megyek-e.
Mondta, igen, ezen az úton 9 kilométer. Ne
higgyétek, hogy ez tragédia volt. 9 kilométer lejtő
következett, végre felültem a biciklimre!
Fél órával sötétedés után értem haza. A tyúkok
bent pusmogtag már az ólban, elég zaklatottak
voltak. A nyolcadik csőrössel macska bánt el,
másnap értem tetten, amikor a maradványokat
kereste. Kereket oldott. De megvan a rendszáma.
A hetedik szimplán levessé reinkarnálódott.
A Hat Tyúk tavára keresztelt csapat ékessége
Izidor maradt, a talánkakas. Már majdnem taraja

van. De... NAGy. NAGyON NAGy. A minap bemen-
tem kiszórni eléjük a darát. Oldalról láttam köze-
ledni, arcmagasságban. Fehér, mint az ork a
Hobbit-moziból, és az arca is elég hasonló.
"Szervusz, kedves Izidor" mondtam neki.
"Tápot. Még."
"Hát, ma ennyit hoztam, jut mindenkinek, csipe-
gessetek..."
"Tápot. Most. Izidornak KELL"
"Na, itt van egy marék még... és most én szépen
kimegyek... jaj, fene vigye, kiesett a telefon a
zsebemből..."
"Izidoré csip-csip doboz"
"Hááát... persze, tessék a biciklikulcsom is, szép
napot" - sutty.
Aztán a malacok szöktek meg az óljukból.
Jolánka és társa nem mentek messzire, türel-
mesen várakoztak a kapunk előtt, hátha észre-
vesszük őket. Olyan típusú banditák szeren-
csére, akik vágyják, hogy lefüleljék őket. Első
alkalommal Kata és a szomszédunk segedelmé-
vel juttattuk vissza a helyükre a dezertőröket.
Másodszor Foxtrott vált a nap hősévé. Jelentős
szakértelemmel kergette meg Jolánkát, aki
végül a karjaimba alélt. Az ólban tért magához,
anonim fivére társaságában.
A biciklim kerekének kilyukadására, Késem
elvesztésére, orrnyergem elrepedésére és egyéb
bravúrokra nem térek ki. Voltak ilyenek.
Kitérek Vadócra a cirmos macska-apróságra, aki
beköltözött hozzánk. Háláját masszázs formá-
jában rója le, főként Cirilla hátát dögönyözi.
Állandó dorombolásával próbálja elfeledtetni
velünk a tényt, hogy nem hisz a szobatisztaság
intézményében. Mi hiszünk. És a kinti macska-
tartáséban is.
Katával ellátogattunk a Zebegényi Tökfeszti-
válra, ahol teleettem magam törökmézzel, és
véletlenül összefutottam négy éve nem látott
nővéremmel, ha Kovács Krisztina olvassa ezt,
jelzem, tényleg többet hallatok magamról, most,
hogy e térségbe költöztem. Rémes egy testvér
tudok lenni ugyanis.
Foxtrottal az Állatok világnapján Pestre robog-
tunk a kutyás felvonulásra, itt találkoztam
egykori gondozó kollégáimmal. Foxtrott hamar
megtalálta a menhely transzparensét, és az
alatt sétált roppant peckesen, miáltal hamaro-
san reklámarccá avanzsált. Egy kishölgy megkí-
sérelte kivenni a kezemből a pórázt, mondván,
most akkor ő sétáltatja egy kicsit, mert végülis
az ő menhelyükről hoztam évekkel ezelőtt.
Amnéziásnak tettettem magam, és páncélkesz-
tyűvé erőltettem ujjaimat a póráz végén.
Kerülőutakról ennyit, a következő epizódban
haladás várható, szóval azzal talán már elérem
a harmadik rész eposzi jelzőjét. Köszönöm a
figyelmet.

Kővári Tibor: Fehéren feketén

Fények és árnyak: – patak és kanális –
mint kutya félelme, ha rávonyít a Holdra,
borzong és visong a kéjek bolondja.
Fekete csillogás, éjben üveggyöngyök …
Feltörünk a Földön minden földgöröngyöt!
Mammonnak épül sötét katedrális …

S nyüszít a jövő, rajta a fekete,
forrongó lett a szívek melege,
míg ringat minket zavaros eszmén,
áldást szór rá beérett enyészet.
A kikericssárga lélekvendég lett,
ránk izzadtak a kígyóbőr-tarkák: 
S hatalomhoz torzultak a vágyak!
Harcos éveken szaggatott ruhánkat
tovább nyúzva, alatta pőre létünk
s szerteszét zilált, rongyolt reményünk.
Nincs hova bújni, menteni irhánkat …

S odalátva a poklunk mélyére,
búcsúzót intek e bábeli vágynak,
onnét kérek fényt, ahol égiek járnak.
Úgy takarjon, mint a szűztiszta ígéret:
átadom magam a patyolatfehérnek!
Tisztuljon tőlem a világ feketéje!

Nagy TF Viktor: Ott leszek mindig

Én most már ott leszek mindig
Követlek, bármerre jársz
Ott leszek minden ölelésben
Minden ízben, mit érez a szád
Ott leszek a hajnali szélben
Az étel illatában, zamatában
Fáradt esték sötétjében, fájdalmában
Ott leszek mindig a zenében
A magány csendjében
A gyönyörben, a csókban
Minden kimondatlan szóban
Könnycseppben, mosolyban
A borban, minden földi jóban
Ott leszek a tömegben, amerre mész
Ott leszek a porban, ahova lépsz
Az eső minden cseppjében
A nap tűző fényében
Az ég kékjében
A szivárvány színében
És ott leszek akkor is, mikor nem lesz már senki
Én a semmiben leszek akkor majd a semmi…
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Év elején U12-es csapatunkkal Dömsödön
jártunk egy U13-as tornán, ahol
legidősebbjeink megszerezték egyesületünk
második kupagyőzelmét! A küzdelmes mecc-
sek során végre a sors nem dolgozott
ellenünk, így csapatunk az első helyért járó
kupával tért haza. Az elmúlt tornákon muta-
tott teljesítményük, az eddig elvégzett munka
alapján kétség nem fér hozzá, hogy
megérdemelték ezt a sikert az egy évvel
idősebb csapatok között! Rendszeresen
játszunk nálunk idősebb csapatok ellen, ami
néha fájdalmas, megerőltető, időnként talán
kilátástalan is, de látjuk, hogy megvan az ered-
ménye!
Február elején folytatták a szereplést 2004-
2005-ös csapataink a Kispesti Futsal Bajnok-
ságban.
Ugyan nem ment igazán a játék, de küzdeni
akarásból jelesre vizsgáztunk! Két győzelemmel
zártuk a napot, amiből az utolsó nagyon izgal-
masra sikeredett! A meccs utolsó négy percében

sikerült megszereznünk a győzelmet, és ez azt
jelenti, hogy csapatunk nyolc mérkőzés után

továbbra is VERETLEN a bajnokságban. Kevés
csapatnak sikerül ilyen sorozatot produkálnia!

A diákolimpián is parádéztak játékosaink. A
Szigethalmi Gróf Széchenyi Általános Iskola
csapata a II-es korcsoportban bejutott a Pest
megyei döntőbe! Háromból három győztes
meccs, 20-3-as gólkülönbség. Úgy gondolom,
ez magáért beszél! Nagy öröm ez az egyesület-
nek is, hiszen mindegyik gyermek a négy éve
elindított intézményi programunkban kezdte a
labdarúgást. Fejlődésük jó példa arra, hogy
érdemes gyermekekkel foglalkozni, érdemes
Szigethalmon focizni! Szurkolunk nektek a
megyei döntőben, hajrá Széchenyi! (Részletek
a Lázban ég a Széchenyi című írásunkban – a
szerk.)
U7 és U9-es csapataink sem unatkoztak az
elmúlt két hónapban.
A Kispesti Futsal bajnokságban a 2006-2007-
es srácok megszerezték első győzelmüket, és
egyre szorosabb meccseken bizonyítják, hogy
tehetséges csapatról van szó. Négy

meccsükből két szoros (egy gólos) és egy sima
vereség, illetve egy szép játékkal elért
nagyarányú győzelem. Pozitívum, hogy
hátrányban is bátran támadnak a srácok,
helyzeteket alakítanak ki, gólokat lőnek. Csak
így tovább!
2008-2009-es csapatunkkal szerepeltünk
Kispesten, Tökölön és Halásztelken is.
Meccsről meccsre fejlődnek a kicsik, egyre
több gólt lőnek, cseleket mutatnak be, bátran
játszanak. Eredményről nem beszélek, mert
értelmetlen. Annyit azonban látunk, hogy
ügyes gyerekekből áll a társaság, és sok
örömet fognak még szerezni nekünk és persze
maguknak is! 
Ezek után nem szeretném azt hallani, hogy
Szigethalmon nincs labdarúgás!
Hajrá Szigethalom, hajrá Darazsak SE!
www.darazsakse.gportal.hu

Duffek Joe, edző
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Repülőrajt a szigethalmi fociban

SPORT

U 11-es focicsapat

U 9-es focicsapat

U 7-es focicsapat
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Minden közösség életében vannak kiemelkedő
időszakok, amikor büszkén „megállnak” egy
pillanatra, aztán hajrá, indulnak a tagok seré-
nyen, hogy céljaikat elérjék. Az elmúlt hónapban
kétszer is „megállt” a Szigethalmi TE sportolói
gárdája, hogy együtt örüljön. A mi dicsőségünk
a város dicsősége, a mi erősségünk a „commu-
nitas” erőssége.
Kiderült, hogy a 2014-es Országos Bajnokság-
ban - amit a Magyar Sportturisztikai Szövetség
rendezett - fiataljaink csapata ezüstérmes lett!
Milák Zsanett, Toperczer Ágnes, Zuzman Ivett,
Katona Norbert és Toperczer András a tavaszi
sárban, az izzasztó nyárban és a szeszélyes
őszben gyűrték a kilométereket és lettek dobo-
gósak. Büszkék vagyunk rájuk! A gyerekek
mellett a sikerért a fiatalokkal együtt harcoló
Katona és Toperczer szülők előtt is megemelem
a kalapomat. Remek családok, sikerek özöne.
Boldog Magyarország! Ha ilyen a magyar család,
nincs okod aggódni a jövődért. Az már csak hab
a tortán, hogy a csapatezüst mellett mindkét
„ifjú” Toperczer egyéniben egy-egy bronzot is
„besepert.”
Január utolsó péntekjén megtelt a Szigethalmi
Szent István Általános Iskola ebédlője. Egyesü-
letünk apraja-nagyja zsongta be a teret. Jó volt
számbavenni az ismerős arcokat. Az is remek
érzés, hogy minden évben vannak újoncok is
szép számmal. A közgyűlés legszebb momen-
tuma az volt, mikor Bata Ilona, egyesületünk
elnöke és Fáki László kiosztotta a Szigethalom
Turistája címeket, no és a veretes kupákat
legaktívabb „tagtársainknak”. Szép volt, „avar-

tiprók”! Átadták a Fézler Balázs-díjat, melyet
a szépreményű, de fiatalon meghalt sportoló
emlékére alapított a sportoló édesanyja. Jóvol-
tából a szép oklevélhez remek, százezret
kóstáló kerékpár is dukál. Idén egy tehetséges,
több országos futóversenyen bizonyító „titá-
nunk”, Paulheim Róbert érdemelte ki a díjat.
Tovább Róbert, tovább! Akkor, ott, jó volt sziget-
halmi turistának lenni, érezve, hogy a város
vezetői figyelnek ránk, elismerik eredményein-
ket. Kell ennél több?
Ugye szép pillanatok voltak!? Üzemanyagok
ezek, hogy tovább folytassuk megkezdett utun-
kat képletesen és a valóságban is.
Március 7-én rendezzük a XIV. Fitt-Lesz
Halmot. A főrendező ez alkalommal is egész
napos non-stop mozgásfolyamot szervez. Lesz
itt egyszerre három helyszínen mindenféle
„finomság”. Olyan általam ismert, hallott vagy
éppen mi a csuda ez… kategóriába sorolható
dolgok, mint a zumba, xfight, gerinctorna, tai ji,
westem tánc, judó edzés, hatha jóga… Itt be is
fejezem a kilátástalan harcot a különböző
mozgásformák neveivel.
A napot egy igazi turistacsemege zárja: 18 óra
30 perckor a Hazajáró stábjával találkozhat a
közönség. A Hazajáró emblematikus műsor, ami
a legszebb rockenbaueri hagyományokat követi.
Feltárja és közkinccsé teszi a határainkon kívülre
került „turistamennyországokat”. Azokat a
szépségeket, melyek oly kedvesek egy bakan-
csos lelkének. Nem csak ezt mutatja be a csapat,
hanem megismertet nemzetünk azon részeivel
is, amelyek a Kárpátok lankáinál, völgyeiben

eresztettek gyökeret, és küzdenek a „fényért”,
az „élményért”.
Március 14-én csavargásainkat folytatva, ez
alkalommal a „királynék városába”, Veszprém -
be vesszük az irányt, ahol hemzsegnek a látni-
valók, a rejtett, meseszép zugok. A városisme-
reti kalandozáson a rövidebb távon 8 kilomé-
tert, a hosszabbon 18 kilométert kell legyőzni.
Miközben történelmi környezetben kóricálunk,
erősödik a test a lélek. A nap zárásaként hazánk
legszebb környezetben lévő, Kittenberger
Kálmánról elnevezett állatkertjét is fel lehet
keresni.
Aki részletekre kíváncsi, az a www.szigethal-
mite.hu honlapon tájékozódjon!
Szép, mosolygós, cirógatós napsütésű korata-
vaszt mindenkinek!

Nád Béla
a Szigethalmi TE tiszteletbeli elnöke

Hét, 2. korcsoportos játékos meghódí-
totta teremfociban a környéket Tököl-
től Százhalombattáig. A játékosok:
Mészáros Cecília, Jász Gergő, Halek
Norbert, Olasz Olivér, Berkes Gábor,
Fazekas Ádám és Görhes Dominik. A
tököli sportcsarnokban játszott területi
selejtezőt megnyerve eljutottunk18-án
Százhalombattára a körzeti selejtezőre.
Három mérkőzést kellett játszanunk: 7-
1-re; 8-2-re és 4-0-ra vertük ellenfele-
inket. Az iskola tanulói és a szülők közül
nagyon sokan böngészték a Pest
megyei Diáksport Szövetség honlapját,
ahol nagy örömmel olvasták, hogy
mind a két selejtező versenyen Sziget-
halom lett az első. Játékosaink mentá-
lisan remekül fel voltak készítve, és
maximális koncentráció mellett érték
el e remek eredményeket. A két torna-
győzelem után bekerültünk a megye

négy legjobb csapatába, amelyekkel már lapzárta
után, 26-án döntjük el, körmérkőzéses formában,
hogy ki a megye bajnoka, aki majd képviseli Pest
megyét az országos döntőn. Köszönetet kell,
mondjak az iskola vezetőségének, hogy biztosí-
totta a nyugodt felkészülést. A szülőkről sem
feledkezhetünk meg, akik pénzt és fáradságot
nem kímélve elkísérték a csapatot, és segítettek a
játékosok szállításában. Köszönjük Berkes anyu-
kának (a fotókat is), Jász apukának és Olasz apuká-
nak az önzetlen segítséget. Remélem, hogy Nagy-
kátán, a megyei döntőn eredményesen tudunk
szerepelni, ezzel tovább öregbítjük Szigethalom és
a Széchenyi iskola hírnevét. Végül, de nem utolsó
sorban, köszönetet mondok játékosaimnak, hogy
ilyen jól szerepeltek.
Csak így tovább labdarúgók, bízom bennetek,
hogy a megyei döntőn is tudásotok legjavát nyújt-
játok.

Bóka Péter
testnevelő tanár

Lázban ég a Széchenyi

SPORT

Ezüstérmes avartiprók
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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

Védőnők tanácsadó 601
Dr. Horváth Nikoletta : 602
Dr. Ammo Ahmad: 602
Dr. Molnár Julianna: 603
Dr. Csipán Zoltán: 603
Dr. Vékony Irma: 604
Dr. Kővári Éva: 604
Dr. Kóczah Judit: 605
Dr. Balogh Béla: 605
Védőnők: 607
Dr. Lakner Dezső: 608
Dr. Kővári Gábor:    608

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. Lakner Dezső 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, Gyártelep
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.  Tel.: 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: 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

Még mindig gazdikereső
Egyéves, barátságos dal ma -
ta fiúkutyus keresi még
mindig szerető, állatbarát
gazdáját! Régi gazdija
külföldre költözött, "elaján-
dékozta" valakinek. Utcán
találtunk rá. Megszökött?
Kirakták? Bárhogy is
történt, ő most újra gazdát-
lan. (Megint az emberi fele-
lőtlenség/lelketlenség miatt

került egy újabb szerencsétlen állat utcára!)
06-20-803-0543 Enikő

e-mail cím: seniko79@citromail.hu

Hiányzik valaki…
A Nyugdíjasok Baráti
Köre városunk legidősebb
civil szervezete, 33 éves.
Taglétszámunk évente
90-100 fő. Változó, mert
életkorunk előre haladtá-
val sok, kedves barátunk-
tól vettünk végső búcsút.

Legutóbb január 23-án Dallos János, általános
elnökhelyettesünk, mindenesünk ment el végleg!
Janikánk EMBER volt. Távozása nagy fájdalom tagja-
inknak! Programjaink szervezője, megvalósítója!
Állandó résztvevője volt városunk nagy rendezvé-
nyeinek, amelyeken kora ellenére a nehéz fizikai

munkákat is vállalta. A VOLÁN-nal ő tartotta példa-
mutatóan a kapcsolatot: gyógyfürdőbe, kirándulá-
sokhoz, kistérségi nyugdíjas találkozásokhoz bizto-
sította a buszt. 
Nem szerette a nagy szavakat, de mindenkivel
kedves, őszinte volt, tagjainkat mindig mosolyogva
fogadta az ajtóban, ami máris nagyon-nagyon
hiányzik! Klubunkban, városunkban az összefogást,
egymás segítését nagyon fontosnak tartotta.
Minden múlt időben! 
Február 6-án búcsúztunk tőle.
„Ha jő az alkonyóra, térj testem nyugovóra, a
munka véget ér” (Korál - 1650)
Összejöveteleinken velünk maradsz! 
Nyugodj békében!

Farkas Pálné elnök

Drága kertészkedő barátaim! Március havába
léptünk, ilyenkor metszőolló csattogásától hangos
a határ. Az efféle lárma pedig füle ínyére (bocs, de
ez az egyik kedvenc képzavarom) van a magunk
fajtának.
Metszés tehát:
- Koronaalakításkor katlan formára igyekezzünk
alakítani fáinkat. A befelé növő, párhuzamosan
illetve sűrűn fejlődő ágakat vágjuk tőből. A
cseresznyét, meggyet, kajszit ezután békén is
hagyhatjuk.
- Szemre kell azonban metszeni az almát, körtét,
őszit. Ennek leírására terjedelmi okokból nem
vállalkoznék, szakkönyvekben, vagy neten szíves-
kedjenek utána nézni.
A levagdosott gallyakból vigyünk be néhányat a
lakásba, tegyük vázába, szép lesz.
A hónap második és utolsó hetében van itt az
ideje a lemosó permetezéseknek is. Legalább
az egyik alkalommal monília ellen is védekezzünk,
akkor nem lesznek olyan rondák a meggyfáink
hajtásvégei, és a többi gyümölcsünk is jobban fog
teremni.
Ha ősszel lombbal vagy szalmával takartuk füge-
bokrunk tövét és az évelő virágágyásunkat, most
már kitakarhatjuk, akárcsak az ősszel felkupacolt
(csirkézett) rózsatöveket. Ezeket mindjárt meg is

metszhetjük.
A pincében
tárolt dália-
és kannagu-
mókat szed-
jük szét, hogy
a szomszé-
doknak is
tudjunk adni,
ami nálunk
maradt, azt
ültessük el
napos helyre.
Ami a veteményest illeti, nos, ott is kezdődik az
élet. Gereblyézzünk el néhány ágyást, azután
nyomás:
- Vessük el a korai zöldborsót, sárgarépát, piros
retket, burgonyát (ennek hiányában krumpli is
megfelel).
-Dugdossuk el a hagymát. A frissen, földből kihú-
zott fiatalhagyma sült szalonnával, ropogós héjú,
friss kenyérrel a legnagyobb földi örömök egyike.
- A hónap második felében ültethetjük a korai
káposztafélék palántáit.
Akad tehát tennivaló bőségesen.
Szép időt kívánok a munkákhoz!

Radics „Gyomkereső” Gábor

Idült kertrajongóknak

Szigethalmi Híradó
ingyenes önkormányzati havilap

Felelôs szerkesztô: Vereckei Zoltán
Tördelés: West-Graph Kft.

Nyomda: Ex-Kop Nyomdaipari Bt.
Cikkek és hirdetések leadása:
szigethalmihirado@gmail.com

(a hirdetési összeg befizetése után!)
(A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen megje-
lenését. A szerkesztô a cikkeket rövidítheti, 
szerkesztheti úgy, hogy azok tartalma ne változzon.)

Lapzárta: március 19-e.
Megjelenés: április eleje.

Hirdetések megrendelése, befizetése:
Polgármesteri Hivatal pénztára Kossuth L. u. 10.

Radics Márton


