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Szociálpolitikai kerekasztal alakul

Civil- és sportszervezetek
támogatása

ÖNKORMÁNyZAT

Tizenkét napirend tárgyalásáról döntött a
február 24-i képviselő-testület összesen. 
A jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztását
követően megalkották a település tisztaságáról
és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás szabályairól szóló 3/2014.(II.27.)
rendelet. 
A képviselő-testület ezek után elfogadta az
egészségügyi alapellátás közfeladat keretében
működő központi orvosi ügyeletet ellátó
Morrow Medical Zrt. 2014. évi beszámolóját,
majd döntés született a Nobilis Humán Szolgál-
tató Bölcsőde és a Tipegő Bölcsőde 2015. évi
bölcsődei ellátás szünetelési rendjének jóváha-
gyásáról. 
Szigethalom Város Önkormányzata módosította
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 3/2014.(III.07.) rendeletét, majd megal-
kotta az önkormányzat 2015. évi költségvetésé-
ről szóló 5/2015.(II.27.) rendeletet. 
A rendeletalkotások folytatódtak: a települési
támogatások helyi szabályozásáról szóló
6/2015.(II.27.) rendeletet, majd a szociálpolitikai
kerekasztal létrehozásáról és működéséről szóló
7/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletet is
megalkotta a testület. 
A képviselők jóváhagyták az Agyag utca forga-

lomcsillapítására 2 db forgalomlassító küszöb -
50 cm széles, szegélykővel megerősített térkő-
ből történő - megvalósítását. A beruházás kivi-
telezési munkáival megbízta a 2006 Balogh-Út
Kft-t. 
Ezek után jóváhagyták a polgármester 2015. évi
szabadság kivételének ütemezését.
Az ülés utolsó két napirendjeként a képviselőket
tájékoztatták a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, valamint a két ülés között
történt eseményekről. 
(A rendeletek Szigethalom város honlapján,
valamint a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban
megtekinthetők.)
A következő pénzügyi és fejlesztési bizottság
időpontja:

április 14-e 17 óra
A következő humánpolitikai és népjóléti bizott-
ság időpontja:

április 16-a 17 óra
A következő képviselő-testületi ülés időpontja:

április 21-e 17 óra
Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Szigethalmi
Polgármesteri Hivatal díszterem.
Az üléseket élőben nézheti, illetve a későbbiek-
ben is megtekintheti a www.onkormanyzati.tv
honlapon.

Szigethalom Város Önkormányzata – a több
éve megszokott gyakorlatnak megfelelően –
a 2015. évi költségvetésében is elkülönített
támogatási keretet a civil szervezetek
részére. Az egyesületek, alapítványok,
klubok, baráti körök (továbbiakban: civil
szervezetek), valamint sportszervezetek
számára a támogatás igénybevétele pályázat
útján történik. 
A képviselő-testület a 2015. március 24-én
megtartott ülésén döntött a Szigethalmon
működő civil- és sportszervezetek támogatá-
sára a pályázat kiírásáról.
A pályázati kiírás és a hozzá tartozó dokumentu-

mok letölthetőek Szigethalom város honlapjáról.
A pályázatok leadására 2015. május 4-én 18
óráig van lehetőség, melyet elektronikus adat-
hordozón (CD) vagy a titkarsag@szigethalom.hu
e-mail címre és egy nyomtatott példányban
várunk. 
A szervezetek a polgármesteri hivatalhoz nyújt-
ják be a pályázatukat. A cégbíróságon nem
bejegyzett szervezetek a számukra megítélt
támogatást a polgármesteri hivatal házi pénz-
tárából vehetik fel előre, egy összegben. Ugyan-
ezen szervezetek a polgármesteri hivatal nevére
és címére kiállított számlákkal tudnak elszá-
molni év végén. 

Meghívó vállalkozói
fórumra

Tisztelettel meghívjuk a Szigethalmon szék-
hellyel, telephellyel rendelkező vagy más
módon a városhoz kötődő vállalkozások tulaj-
donosait és vezetőit a Szigethalom Város
Önkormányzat által szervezett vállalkozói
fórumra.
Helyszíne: Városi Szabadidőközpont Zöld
terme (Szigethalom, Sport u. 4)
Időpontja: április 17. (péntek) 18 óra
Fórum témái: pályázati és hitellehetőségek
vállalkozások számára,

- adókönnyítések Szigethalmon a vállal-
kozások részére

- gazdasági és kereskedelmi övezet
vállalkozásoknak nyújtott lehetőségei

- további javaslatok a vállalkozások segí-
tésére.

Szigethalom Város Önkormányzat nevében:
Fáki László polgármester

Adóhatósági tájékoztató
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy március
16-a volt az első féléves helyi adók befi-
zetésének határideje. Amennyiben még
nem rendezte tartozását, kérjük, tegye meg,
mivel az adóiroda végrehajtási eljárást
kezdeményez a hátralékosok ügyében.
Amennyiben kérdése van, ügyfélfogadási
időben forduljon az adóiroda munkatársaihoz. 
Ügyfélfogadás Adóiroda
ideje: elérhetősége:
Hétfő: 
8-12; 13-18 óra 24-403-657/112 telekadó
Szerda: 
8-12; 13-16 óra 24-403-657/115 építmény -

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

24-403-657/133 gépjárműadó
Köszönettel: 

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató
A Szigetszentmiklósi Járási Hivatal szigethalmi
ügysegéde minden szerdán 13 órától 16 óráig
várja az ügyfeleket a Kossuth L. u. 10 számban.

További információt nyújt:
• Városi Szabadidőközpontban Lang Mónika igazgató
• polgármesteri hivatalban dr. Jambrik Anna önkormányzati irodavezető

Szociális kérelmek
2015. március 1-jével átalakul a szociális
támogatási rendszer. A változtatások célja,
hogy a rászorulók átláthatóbb és igazságosabb
keretek között juthassanak hozzá az őket megil-
lető támogatási formákhoz.

A járásoktól kérhető támogatások közé
tartozik: a közgyógyellátás, az ápolási díj, az
időskorúak járadéka, a munkaképeseknek nyúj-
tandó foglalkoztatást helyettesítő támogatás
(fht), a nem munkaképeseknek nyújtandó
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás (korábbi nevén rendszeres szociális

segély),  egészségügyi szolgáltatásra való jogo-
sultság.
A kérelmeket be lehet nyújtani: a polgár-
mesteri hivataloknál (ahol eddig is), amelyek
továbbítják a járási hivatalok részére,  járási
hivataloknál ügyfélfogadási időben, a kormány-
ablakokban, a járási hivatalok kirendeltségein.
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Elektromos hulladék
Tisztelt lakosok! Ezúton szeretnénk tájékoz-
tatni önöket, hogy az Aries Kft. egyik partner-
cégével díjmentes elektromoshulladék-gyűj-
tést szervez a lakosság részére. Az akcióra
május 9-én, szombaton 8-tól délután 1 óráig
kerül sor.
Helyszínek: Szabadkai úton az egészségháznál
lévő szelektív gyűjtősziget parkoló; a Szabad-
kai utca és a Dunasor utca kereszteződésénél
lévő parkoló.
Szombaton egy óra után „Házhoz megyünk
akciót” is szervez partner cégünk, melyre
előzetes telefonos bejelentkezés szükséges
május 7-én 12 óráig a 06/1/269-02-34-es tele-
fonszámon.

Pontosítás
Közmeghallhatás telt házzal című írásunkban
tévesen jelent meg Tókics István neve. Az érin-
tettől elnézést kérünk. 

Polgármesteri Hivatal

Szigethalom és Jaworzno testvérvárosi kapcso-
lata idén 10 éves. Ebből az alkalomból olyan
fotóalbumot készülünk összeállítani lengyel
barátainknak, amelybe az elmúlt évtized közös
élményeiből válogatunk. Ez alatt az idő alatt
már több száz szigethalmi jutott el Lengyelor-
szágba: sport- és civilszervezetek képviselői,

tagjai, helyi művészek, oktatási intézmények
dolgozói és a cseretáboroknak köszönhetően
rengeteg általános iskolás gyerek. Az album
összeállításához kérjük a lakosság segítségét:
ha van olyan fényképük, amely valamelyik test-
vérvárosi kirándulás alkalmával készült, juttassák
el a Városi Szabadidőközpontba április 20-ig.

A fényképeket behozhatják személyesen nyit-
vatartási időben vagy elküldhetik elektronikus
úton az info@vszk.eu e-mail címre.Az eredeti
fotókat nem tartjuk meg, visszaadjuk tulajdo-
nosuknak.
Köszönjük:

a Városi Szabadidőközpont munkatársai

A 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról
és a jövedéki termékek forgalmazásának külö-
nös szabályairól szóló törvény módosítása
alapján 2015. január 1-jétől a magánfőzés
adózási szabályozása – saját fogyasztásra
történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desz-
tilláló-berendezésen változik. 
2015. január 1-jétől a magánfőző desztillá-
lóberendezésének bejelentésével kapcso-
latban és a magánfőzésnél az adóbevallás-
sal és az adó megfizetésével kapcsolatos
eljárásban a lakóhely szerinti önkormány-
zati adóhatóság jár el.
A magánfőzésre szolgáló desztilláló-
berendezést a tulajdonszerzést követő 15
napon belül, illetve amennyiben a berendezés
megszerzése 2015. január 1-jét megelőzően
történt, 2015. január 15-ig kell bejelenteni
a tulajdonos magánszemély lakóhely
szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
Egy desztillálóberendezés több személy közös
tulajdonát is képezheti, ilyenkor a tulajdono-
sok választása szerint kell bármelyikük lakó-

helye szerinti önkormányzathoz megtenni a
bejelentést. 
A saját fogyasztás céljából előállított, magánfő-
zött párlat adómentessége 2015. január 1-jétől
megszűnt, és amennyiben tárgyévben a ma -
gán főző állít elő párlatot, 1000Ft/év átalány -
adó -fizetési kötelezettsége keletkezik. 
A magánfőzés utáni adóbevallást évente
egyszer (első esetben a 2015. évi adóévről
2016. január 15-ig), az átalányadó-fizetési
kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő
év január 15-ig kell megtenni, illetve telje-
síteni a lakóhely szerinti önkormányzati
adóhatósághoz. Ha a magánfőző nem állított
elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor
nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbe-
vallási kötelezettsége. 
Mind a bejelentkezési, mind a bevallási nyom-
tatvány a város honlapjáról letölthető. 
Felhívjuk a tisztelt magánszemélyek figyelmét
arra, hogy a bejelentkezési kötelezettség
elmulasztása miatt mulasztási bírság megálla-
pítására kerülhet sor.

ÖNKORMÁNyZAT

Adóköteles a magánfőzés

Segítségkérés lengyel-magyar fotóalbumhoz

Ünnepi műsorral emlékezett Szigethalom az
1848-49-es szabadságharc és forradalom idei
évfordulójáról. A vitéz Mikecz Kálmán
Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület
lovas huszárjai díszkíséretében megjelent
vendégek a Dísz téren tekintették meg az
ünnepi műsort, amelyet az AMME és a Zöld
Háló Egyesület szervezte Rügyfakadás kiál-
lítás előzött meg. (Részletek a 9. oldalon.)
A hivatalos ünnepségen beszédet mondott

Szauter Lajos nyugalmazott egyetemi tanár,
továbbá közreműködött Semes-Bogya Eszter
dalénekes, Székhelyi József színművész és a
Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Körének
Asszonykórusa.

A megemlékezés zárásaként az intézmények,
pártok, egyházak, valamint a civil szerveztek
képviselői helyezték el koszorúikat az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc tiszte le -
tére állított emlékműnél.
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Avarégetés
csak pénteken!

Tájékoztatjuk a tisztelt szigethalmi lakosságot,
hogy Szigethalom belterületén korlátozottan
szabad avart, illetve kerti hulladékot égetni.
A helyi rendelet alapján, Szigethalom belterületén
pénteken 15 órától 20 óráig szélcsendben, 35
celsius fok alatt avart és kerti hulladékot égetni
ingatlanon (telken) belül, az arra kialakított
tűzrakó helyen, felügyelet mellett úgy szabad,
hogy az az emberi egészséget és környezetet ne
károsítsa, az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. 
Belterületi ingatlanon pl. a grillsütő használata
nem tiltott, azonban szabad tüzet őrizetlenül
hagyni tilos! Közterületen tüzet gyújtani tilos! 
A fenti szabályok megsértése esetén helyszíni
bírsággal sújtható az elkövető.
Közterületi tűzgyújtás esetén hívják a hivatal
közterület-felügyeletét T: 24-403-657/119 m.
Egyéb tűz észlelése estén a 105, 112 ingyenes
hívható számon értesítsék a tűzoltóságot!

Polgármesteri Hivatal

Szemétszállítás
Tisztelt lakosok! Tájékoztatjuk önöket, hogy
az Aries Nonprofit Kft. kommunális egysége
április 6. helyett 4-én /szombaton/ hétfői
munkarend szerint szállítja el a szemetet.
Május 1-jét pedig 2-án /szombaton/ pénteki
munkarend szerint dolgozza le.

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő elérhetőségei:
Kapcsolattartó: Janzsó Zsuzsanna
Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 10.
Telefon: 06/24 410-870, 06/70 376-5956
e-mail: bona.zoltan@parlament.hu
janzso.zsuzsanna@fidesz.hu
Honlap: www.bonazoltan.hu

Fáki László polgármester
Április 13-án és április 27-én 14-18 óra között, előze-
tes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezni a 24-403-656, 101 vagy 134 mellék,
vagy titkarsag@szigethalom.hu lehet. 
Helyszíne: Polgármesteri Hivatal

Dr. Schuller Gáborné (Összefogás Szigethalo-
mért Egyesület) 1. választókerület képviselője
Április 2-án 17-18 óra között, valamint május 7-én
17-18 óra között.
Helyszíne: Városi Szabadidőközpont, Sárga terem

Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 2. választókerület képviselője
Április 7-én 16 óra 30 perc és 17 óra 30 perc között
Helyszíne: Városi Szabadidőközpont, Sárga terem

Hölgye Attila (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 3. választókerület képviselője
Április 10-én 17-19 óra között.
Helyszíne: Városi Szabadidőközpont, Bordó terem

Blum Zoltán (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 4. választókerület képviselője
Április 22. 18 óra 30 perc és 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
Április 8-án 18-19 óra között.
Helyszíne: Széchenyi u. 13. vendéglátó egység.
Akinek nem megfelelő az időpont, az telefonon
vagy e-mailben tud kapcsolatba lépni a képviselővel.

Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 6. választókerület képviselője
Április 13-án 18-19 óra között.
Helyszíne: Szép ABC presszója

Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP) 7. választókerü-
let képviselője
Telefon: 06/30-952-3346,
E-mail: molnars@pr.hu
Fogadó óra: a lakossági igények gyors és haladékta-
lan orvoslásának elősegítése érdekében előzetes e-
mailben vagy telefonon történő időpont-egyeztetés
alapján.

Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 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
Hétfőtől szombatig, előre egyeztetett időpontban a
06-70/360-7024-es telefonszámon. Helyszín: 2315
Szigethalom, Szabadkai utca 239.

Települési mentőcsoport alakult

Katasztrófavédelmi gyakorlaton mutatkozott be
az év elején megalakult települési mentőcsoport.
Az eljárást megtekintették a katasztrófavédelem
szakemberei is, akik megfelelőnek minősítették
a látottakat. 
A tavalyi év szélsőséges időjárási körülményei, a hirte-
len lehulló csapadék megnehezítette a szigethalmi
lakosok életkörülményeit. A csapadékvíz nem tudott
elszikkadni a település mélyebben fekvő pontjain, ezért
az esővíz elszállítására, továbbszivattyúzására, illetve
egyes ingatlanok védelme érdekében nyúlgát építé-

sére volt szükség. A védekezés
során az esővíz elszállítását,
szivattyúzását a DPMV Zrt.,
illetve a Vizek Őre Vízi-mentő
Egyesület, míg a homokzsáktöl-
tést, nyúlgátépítést az önkor-
mányzat állománya végezte. A
védekezésnél tapasztalt
hiányosságok kiküszöbölésére
az önkormányzat tervezte,
hogy összeállít egy egységet,
amelyet felkészít a hasonló
„veszélyhelyzetek“ kezelésére. 

Így jött létre az országban elsőként a települési polgári
védelmi szervezetet felváltó Települési Mentőcsoport,
mely mintaként szolgál a védelmi igazgatás rendsze-
rében. A kormány új törekvése, hogy a nehezen
működő, jogszabályi kötelezettségen alapuló szerve-
zeteket motiváltabb, önkéntesekből álló csoportok
váltsák fel. A katasztrófavédelem szeretné elérni, hogy
más településeken is a szigethalmihoz hasonló alaku-
latok jöjjenek létre. 
A gyakorlat elméleti foglalkozással kezdődött a Polgár-
mesteri Hivatal házasságkötő termében. Az oktatást

Csordás László alezredes, az Érd Katasztrófavédelmi
Kirendeltség polgári védelmi felügyelője tartotta. A
gyakorlat második szakaszában a csoport tagjai a
Szigethalmi Önkéntes Tűzoltó-egyesület irányításával
gyakorolhatták a nyúlgátépítést, valamint elsajátíthat-
ták a szivattyúkezelés „fogásait“ is.
A gyakorlat szimulációs feladat végrehajtásával feje-
ződött be: a feltételezett helyzetben egy Szabadkai
utcai lakó telefonált, hogy a Nefelejcs utca, Szabadkai
utca sarkán összegyűlt esővíz veszélyezteti az ingat-
lanát. A mentőcsoport egységei a helyszínen felmér-
ték a körülményeket, azt követően nyúlgátépítéssel
megakadályozták, hogy a csapadékvíz bejusson az
érintett lakos ingatlanára. Ez után szivattyú segítsé-
gével a mélyebb területen összegyűlt vizet a maga-
sabban fekvő száraz árkokba szivattyúzták át. A
gyakorlaton részt vett a Szigethalmi Polgárőr Egyesü-
let is, melynek tagjai forgalomszabályozással segítet-
ték a „védekezést“.
Azoknak, akik a környéken laknak, valóságosnak
tűnhetett a feltételezett veszélyhelyzet kezelése, hiszen
az elmúlt évben az időjárásnak köszönhetően átélhet-
tek hasonló helyzeteket. 

Tóth Csaba

Áprilisi fogadóórák
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A Szigethalmi Szent István Általános
Iskola iskolába hívogató áprilisi programjai
minden leendő kisdiáknak és szüleinek:
Suliváró kézműves foglalkozás: Ideje: április
1. szerda 16 óra
Helye: József Attila u. 47. 
Nyílt órák: Ideje: április 9. csütörtök 9-12
óráig
Helye: József Attila u. 47.
Dráma szakkör előadása: Ideje: április 13.
hétfő 16 óra
Helye: Városi Szabadidőközpont
Beiratkozás: Ideje: április 16. csütörtök  8-19-
ig
április 17. péntek 8-18 óráig
Helye: Szabadkai út 64. (könyvtár)

Bölcsődei beiratkozás
Tisztelt szülők! Ez úton szeretnénk felhívni a
figyelmüket, hogy május 4. és 8. között,
reggel 8 órától délután 4-ig Szigethalmon, a
Rákóczi F. 149/a szám alatt lesz lehetőségük
gyermekük bölcsődei beiratására.

Nobilis Humán Szolgáltató Bölcsőde 

Kedves óvódások és szülők! Szeretettel
várunk minden nagycsoportos óvodást és
szüleiket a Szigethalmi Széchenyi István
Általános Iskolába, a beiratkozást
megelőző áprilisi programjainkra:
Szülői fórum április 1. (szerda) 1800óra
Iskolába hívogató: április 14. (kedd) 1700

óra
Programok: kézműves foglalkozások
interaktív játékok
játékos sportfoglalkozások

Igazgatóság

Beíratás az általános iskolába

Rendhagyó tantestületi értekezlet

Az általános iskolai beíratás időpontja:
április 16. (csütörtök) 8-19 óra között, vala-
mint április 17. (péntek) 8-18 óra között.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 50. § (1) bekezdése értelmében az álta-
lános iskolába történő felvételről vagy átvétel-
ről az iskola igazgatója dönt. Döntését írásban
közli a szülővel. A felvételi kérelem elutasításá-
ról határozatot hoz. A felvétel elutasítása
esetén a szülőnek joga van a határozat kézhez-
vételétől számított 15 napon belül – jogszabály-
sértésre vagy érdekvédelemre hivatkozással -

jogorvoslattal élni. Fellebbezését a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ területileg illeté-
kes tankerületi igazgatójához nyújthatja be.
Amennyiben a szülő nem a kötelező felvételt
biztosító körzetes iskolába kívánja gyermekét
beíratni, és a választott iskola a gyermek felvé-
telét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét
a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon
belül köteles beíratni a kötelező felvételt bizto-
sító iskola első évfolyamára. 

dr. Tarnai Richárd 
kormánymegbízott

Rendhagyó tantestületi értekezletre invitálták a
Szigethalmon valamikor tanítókat és a most is
itt dolgozó pedagógusokat február 27-én a
Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskolába.
A meghívót a szigethalmi igazgatók írták alá:
Hidvégi Sára, Miklós Istvánné, Egyed Jolán. A
rendezvény a gyönyörűen díszített ebédlőben
kezdődött péntek délután. 
A Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola
tanulói verssel, dallal köszöntöttek, majd Egyed
Jolán igazgatónő foglalta össze a találkozó
lényegét. Ezután virágot nyújtott át igazgató
kollégáinak és a megjelenteknek megköszönte,
hogy elfogadták a meghívást. Emlékeztünk
azokra is, akik már nem lehettek velünk. Fáki
László polgármester úr és Schuller Gáborné
alpolgármester asszony pedig őszinte, meleg
szavakkal fordult a Szigethalomért munkálkodó
pedagógusokhoz. Emlékek felidézése követke-
zett. Farkas Pálné tanítónő elhozta a régen
íródott "brigádnaplót" is. Falatozással, koccin-
tással és hömpölygő beszélgetéssel folytató-

dott az este. Olyanok találkozhattak, akik 10-
20-30 éve nem látták egymást. A kiállított
tablók pedig segítettek a múlt eseményeinek
felidézésében. A szeretet és az összetartozás
rezdülését lehetett érezni a levegőben. A közös
fotóra már egy vidám, csacsogó csapat gyüle-
kezett. Piróth Ibolya igazgató asszony is hang-
súlyozta a folyamatosságot, és mindenkit
szeretettel meghívott Tóth Tibor igazgató úr
emléktáblájának felavatására, amely április 14-
én, Tibor napon lesz.
Ugye megint találkozunk?
A király és a bölcs találkozik:
K.:Felteszek egy kérdést.
B.:Tedd fel, királyom!
K.:Már feltettem.
B.:Már válaszoltam.
K.:De nem kérdeztem semmit.
B.:Nem is válaszoltam semmit.
Köszönjük mindenkinek ezt a ragyogó péntek
délutánt és estét.

Mészáros László
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Az általában baljós nap, 13. ellenére a farsang
han gulata fergeteges volt, mint korábban mindig.
A 8. osztályosok az osztályfőnökükkel és
néhány segítőkész szülővel már kora reggel az
ebédlőben tüsténkedtek, és mondhatni isteni
finom – már látványra is – szendvicsekkel és
jobbnál jobb süteményekkel kápráztatták el az
éhes tömeget, akik állandó vendégei voltak a
büfének.
A tombolajegyek is majd mind elfogytak, mire
úgy fél tíz tájékán elkezdődött a jelmezes bevo-
nulás a tornaterembe, ahol már türelmetlenül
várta a közönség, hogy láthassa, milyen újdon-
ságokkal rukkolnak elő az ötletes jelmezgyár-
tók, a sok cowboy, boszorkány, királylány,
tündér, focista és más, már jól ismert jelmezek
között. A több mint 60 jelmez mellett voltak
meglepetések, amelyek méltán nyerték el mind
a közönség, mind pedig a zsűri tetszését is.
Ilyen volt például a 6. helyezést elért Katica,
illetve Tündér, az 5. helyezést elért két remek és
nagyon egyéni boszorkányjelmez, vagy a 4.
helyezett Jocker, illetve Apáca és Hébe érdekes
jelmezei. 3. helyezettek lettek az aranyos
Dalmata és a nagyon egyéni Hippi.

2. helyezettek a Klónok, illetve a Kanálnak és
Villának öltözött jelmezesek lettek, és nem
véletlenül nyert 1. helyezést a Világító torony és
a Main Croft. A csoportos jelmezesek közül 3.
helyezettek megosztva a Focisták és Pom-pom
lányok, valamint a Puzzle lettek.
2. helyet szintén megosztva az Évszakok és
Doboztrollok, illetve a Hawaii lányok táncos
produkciójukkal kaptak.
Nagy szenzációt keltett az egész 5. c osztály
„30-as évek” elnevezésű zenés, táncos bemu-
tatkozása, Szevil tanárnő valóban az 1930-as
éveket idéző jelmezével és táncával az élen.
Természetesen abszolút ők nyerték el a dobogó
legfelső fokát. Tortával jutalmaztuk a produkci-
ókat, és a zsűri különdíjakat is osztott ki néhány
táncos fellépésért.
Ezután következett a diszkó, ami hatalmas
sikert aratott, annak ellenére, hogy megzavar-
tuk egy kicsit a tombolasorsolással.
A farsangot a jelmezesek díjazásá-
val zártuk, majd mindenki elége-
detten, jó hangulatban távozott.

Mogyorósi Erzsébet

Farsang a Szent IstvánbanFarsang a Szent Istvánban



Időpont: május 8. péntek 10-18 óra
Helyszín: Helytörténeti Gyűjtemény, 

Fiumei u. 48.
Programok: 10:30 kiállítás megnyitó
Időszakos kiállítás: 

• Az én kreatív világom – bemutatkozik
Kollár Marcsi

• Ablakom a világra - Járfás Vivien kiállítása
Májusi forgatag:

• májusfaállítás
• kézműves foglalkozások (korongozás,

rézkarcnyomat, papírnyomat készítés)
• népi ügyességi, logikai játékok.

Belépő: 500 Ft/fő
A programra jelentkezni lehet a 70/380-7681
telefonszámon.
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Múzeumok majálisa

A Rózsa Gobelin Kör tagjai szép napra ébredtek
március 4-én. Második alkalommal neveztünk
az Országos Gobelin Kiállításra, melyet Budapes-
ten, a Campona bevásárló központban rendez-
tek meg. A tavalyi sikerek után új alkotásokkal
készültünk. A siker most sem maradt el.
Országos különdíjat nyert Sápi Orsolya a Kislá-
nyok című alkotásával, mely leszámolható tűgo-
belinnel készült.
Országos 3. helyezett jómagam, Ujváriné Weisz
Panni lettem (a francia szobrászművész) Rodin A
csók című műve alapján készített alkotásommal,
amelyet leszámolhatós tűgobelinben készítettem el.
Gyermek kategóriában a 11 éves Iványi Szilvike
országos különdíjat kapott normál kategóriá-
ban. Frakk, Lukrécia, Szerénke táncos és Barbie
alkotásával.

Szigethalomról Konta Gabriella 3. országos
helyezést ér el normál kategóriában, aki ugyan
még nem tagja a Rózsa Gobelin Körnek, de mi
azért nagyon büszkék vagyunk rá.
Zsürizettek: Bogya Rózsa, Brodszki Zsuzsi, Kürti
Anika, Simon Rozália
A megnyitón vezetőnk, Bogya Rózsa nagyon
sok dicséretet kapott, amiért kiemelkedően
szépek a munkáink.
Generációk nőnek fel a keze alatt. Nagyon büsz-
kék vagyunk rá, hogy munka mellett ilyen ered-
ményes csoportot tud vezetni, bizony nem kis
feladat ez számára!
Köszönjük szépen Rózsa!

Szeretettel: Ujváriné Weisz Panni
Rózsa Gobelin kör helyettes vezetője

Sikerek a gobelin kiállításon

PROGRAMOK

Hétmérföldes mese
Verseny ötfős családoknak, barátoknak
és főként gyerekeknek.
Jelentkezni lehet 2015. május 1-én 10 és 14
óra között a Duna-parti Majális helyszínén,
bármely játékállomáson, illetve az informá-
ciós faháznál.
A részvétel feltétele, hogy az ötfős csapatban
legyen legalább egy 18 éven felüli és legalább
egy 14 éven aluli csapattag.
Eredményhirdetés 17:30-kor az Akácos
Marika étterem előtt.

Egy este Tvrtkoval!
Ismerje meg a világ
legmulatságosabb
diktatúráját, Cser-
nobil valóságát,
Fekete-Afrika misz-
tikumát, Észak-
Korea hétpecsétes
titkait, a világ leg -
erősebb em berét,
az ölelés hatalmát!
Egy este Tvrtkoval,
amit soha nem fog

elfelejteni! És sokkal erősebb lesz a végén! 
Helyszín: Szigethalmi Széchenyi István Általá-
nos Iskola tornaterme (Thököly u. 37.)
Időpont: április 24. péntek 18 óra.
Jegyek elővételben április 15-ig 1 000 Ft/fő,
április 16-tól, illetve a helyszínen 1 300 Ft/fő. 
Jegyek elővételben a Városi Szabadidőköz-
pontban kaphatók nyitvatartási időben
(Szigethalom, Sport u. 4.).

Gyerekügyességi és díjugrató lovasver-
senyt rendezünk a sportpályán április 19-én 9
órától. A nap első felében 8-14 éves gyerekek
versenyeznek akadálypályán, délután pedig
díjugrató versenyszámok lesznek. Mindenkit
szeretettel várunk. A belépés díjtalan.

Míves hagyományok

Az
Édesanyák
Klubja 2015.
május 7-én 17 órai
kezdettel a Hegedüs Géza
Városi Könyvtárban „Őrizzük a hagyományo-
kat” címmel kézimunka-kiállítást rendez, mely -
re szeretettel meghívunk mindenkit , aki szí -
ve sen megnézi a régmúlt, de jelen időben is
szép munkákat. Ha van a tulajdonodban olyan
kézimunka, amelyet szívesen megmutatnál a
nagyközönség számára egy kiállítás keretén
belül, akkor jelentkezz Bucsi Józsefnénál a

06
70/221-

3174 telefon-
számon. Minden ked -

ves érdeklődőt szeretettel vá -
runk a kiállítás megnyitójára! A kiállítás

megtekinthető május 16-ig, a könyvtár nyitva-
tartási idejében. 

* * *
Az édesanyák klubja sok szeretettel gratulál
Molnár Áginak a Corvinus egyetemi diplomájá-
hoz, szüleinek és nagyijának a kitartó segítsé-
gért, s további sok sikert kíván az életben.

Lovasverseny
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Takarítás a Dunaszigeten

„A fafaragáshoz, azt hiszem, születni kell”
Zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel a szigethalmi
Hegedüs Géza Városi Könyvtár kiállítóterme
februárban, ahol Vékony Irma háziorvos fa-
domborműveit, illetve a város díszpolgára, Apró
Sándor fafaragásait és a Na, mondja el az élet-
rajzát! című életregényének I. kötetét lehetett
megtekinteni.

Mindketten a 2002-ben alakult ’Szigethy
Irodalmi és Művészkör tagjai. A kiállításon
bemutatott műveikkel nagy elismerést váltottak
ki a jelenlévőkből, akiket már a hagyományok-
hoz híven Luttenberger Katalin köszöntött. 
Ezután Vékony Irma foglalta össze eddigi élet-
útját, munkálkodását, amely választott hívatá-
sától merőben eltér. Eleinte hobbi szinten, majd
egyre nagyobb ambícióval végezte ezt a
számára sok megnyugvást adó tevékenységet.
Számos témakört választott, miközben egyre
fejlesztette fafaragói tudását. Népi motívumo-
kat, virágokat, portrékat, életképeket is előva-
rázsolva végzi ezt a ma már második hivatásá-
nak is betudható művészetet. Példaképének
András Ferenc erdélyi fafaragót és a helyi Apró
Sándor írót, fafaragót tartja.
Sajnos az élet szeszélye folytán Apró Sándor
napokkal a meghirdetett rendezvény előtt
kórházba került. Élete párja, Irénke képviselte
őt. Könyvét N. Pető ’Szigethy Ilona, a művészkör
vezetője mutatta be, felolvasva Rózsa György,

miskolci főlevéltáros ajánlását, majd röviden
ismertetve a neves író, fafaragó- és klarinétmű-
vész életrajzát! A hallgatóság az akkoriban még
ifjú életét élő író hétköznapjaiba, zenei- és
dalszövegírói tevékenységébe Murár Terézia
pályatárs segítségével pillanthatott be, aki két
részletet olvasott fel a műből.
A kiállítást Fáki László, Szigethalom város
polgármestere nyitotta meg, méltatva mindket-
tőjük életvitelét és művészetét. Kiemelte a
közösségért végzett munka és hivatástudat
fontosságát, melyet követendő példaként aján-
lott. Rámutatott, hogy az alkotni vágyás és a
mű megteremtése nem lehetetlen, hiszen mind-
kettő kiteljesítheti a még dolgozó, és a munká-
ban már megfáradt, ám továbbra is aktív ember
életét.

Vékony Irma 1949. december
6-án született Debrecenben.
A Debreceni Orvostudományi
Egyetemen végzett, 1974-
ben Nyíregyházán, Szolno-
kon, majd Salgó-
tarjánban dolgo-
zott kórházban.

1983 óta Szigethalmon háziorvos.
Mindig érdekelte a képzőművészet,
különösen az erdélyi fafaragók
munkái ragadták meg.
András Ferenc, erdélyi fafaragó
egyik műve inspirálta első munkáját.
Ennek elkészülte után a családja
buzdítására újabb alkotásokat készí-
tett, melyek közül néhányat
megmutatott Apró Sándor író, fafa-
ragó művésznek, akitől rengeteg
biztatást és szakmai tanácsot
kapott. 

Apró Sándor: „...
születtem, Miskol-
con. A festészet-
hez, fafaragáshoz
azt hiszem, szü -
letni kell! Gondo-
lom, Apámtól örö -
költem az ehhez
való vonzódást.
S z é ke l ye m b e r
volt, aki fával
születik és még
unalmában is
farag. Igaz, festés,
illetve rajz nélkül
nincs faragás. 
A könyveimet is belső kényszerből írtam, hogy
külföldön született unokáimnak legyen némi
fogalmuk arról, hogy hogyan élhettek, miken
mehettek keresztül Szüleik, Nagyszüleik.”

Kép és szöveg: 
N. Pető ’Szigethy Ilona

A Dunasziget lakói több mint tíz
éve, minden március 15-én reggel
a sziget bejáratánál összejönnek,
és Dörfler Robi bácsi vezetésével,
gereblyével, ásóval és fűnyíróval
nekilátnak rendbe rakni a szigetün-
ket. A gyerekek is örömmel segíte-
nek, szedik a szemetet, és finom
házi készítésű süteményekkel
kínálják a dolgozókat. A tűzoltó-
ságnál külön engedélyt kértek a
tüzeléshez, és az önkormányzat
pedig segít elvinni a sok zsák
szemetet, amit összeszedtek. 
Ez az összefogás jó példa lehet
számunkra. Szeretném, ha a 6-14

körzet többi utcájában is utcán-
ként megvalósíthatnánk egy ilyen
közös délelőttöt, és egy kis csapat
munkával, szépíthetnénk települé-
sünket. Szívesen segítünk mi is a
szervezésben és a munkában is
egy-egy szombat délelőtt. 
Április 13-án19 órakor szeretettel
várok mindenkit egy megbeszé-
lésre a Szabadkai utcában a Szép
abc presszójába, aki szeretne részt
venni városunk szépítésében és a
rendrakásban.
Köszönjük a Dunasziget lakóinak
sok éve kitartó munkájukat!

Suhai-Réfi Tímea

Vékony Irma:  „Magyar tánc” (fafaragás)

Apró Sándor:
Babér- és tölgylevéllel

díszített magyar címer

Apró Sándor: Trianoni emlékmű  Szigethalmon
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Újra jelentkezni lehet a Rendezett porták, virá-
gos utcák, szebb Szigethalomért városszépítő
versenyre. Városunkban évek óta tapasztalható a
Zöld Háló Egyesület, az önkormányzat, s a lakos-
ság egyre aktívabb törekvése a környezetszépí-
tésre, a kulturált városkép kialakítására. Vala-
mennyi szépet, kulturált környezetet szerető
szigethalmi lakost kérünk, kapcsolódjon be a
nemes versengésbe!
A verseny célja a környezetbarát, kulturált város-
kép kialakítása, az itt élő emberek életminőségé-
nek javítása, vendégváró kertvárosi városkép
kialakítása, a magyar kertkultúra ápolása, kiter-
jesztése.
A városszépítésre rende-
zett versenybe benevez-
hetnek:
• rendezett porták kate-

góriában családi és
lakóparki házak, intéz-
mények,

• utcák, utcaszakaszok
(kereszteződéstől ke -
resz teződésig)

• vendéglátó és ke -
 reskedelmi egy ségek

A verseny elbírálásánál a
következő szempontok a
mérvadóak:

- családi ház, lakó-
parki ház kategóri-
ában az udvar,

előkert, homlokzat, járdaszegély zöld növé-
nyi és virágdíszítése, esztétikai összhatása,

- utcák, utcaszakaszok kategóriánál a közte-
rület parkosítása, rendezett, ápolt, kulturált
összképe, a zöldterület együttes hatása,

- intézmény, kereskedelmi és vendéglátó
egység kategóriában az épületek körüli
növényi díszítés, virágosítás, környezetszé-
pítő eszközök minősége, összhangja .

A fotózást és annak költségeit a város önkor-
mányzata vállalja június 1-től szeptember 30-ig

folyamatosan, melyet a közterület-felügyelet
készíti el. Ezért önöknek csak a jelentkezési lapot
kell kitölteni és leadni a megadott időre és helyre.
Jelentkezési határidő: 2015. június 1.
Beérkezési határidő: 2015. szeptember 30
Jelentkezési lapokat, kérjük, Regényi Tiborné elnök-
nél a Szép ABC-ben, Szigethalom, Szabadkai 175
vagy a polgármesteri hivatal titkárságán leadni.
A verseny elbírálása október elején várható.
Az ünnepélyes eredményhirdetés hagyomá-
nyainkhoz híven október 26-a, hétfő. 
Bővebb információ a 06 70 263 48 55 telefon-
számon.

Zöld Háló vezetősége

Ismét tavaszköszöntővel nyitotta a Zöld Háló
Egyesület az AMME-val közösen a hagyományos
14. Rügyfakadás és 9. virágkiállítását március 15-
én. Az ünneplő látogatókat nemcsak csodálatos
látvány fogadta, hanem Csoka Gabriella és Kontra
Szita fülbemászó fuvola és duett előadását is hall-
hatták. A szervezés nem volt egyszerű, de mégis
sikerült varázslatossá tenni a kiállítást. Minden
évben tapasztalható, hogy egy-egy kiállító csatla-
kozik ehhez a példaértékű tevékenységhez.
Nagyon sok tehetség és érték található a telepü-
lésen, meg kell találni és bevonni őket. Ez igazán
nagy örömöt okoz, hisz nem értelmetlen a sok
fáradság. Idén a pici gyerekek munkájukat, fantá-
ziájukat, szépérzéküket mutatták meg, ugyanis a
bölcsődések papírkészítményeit láthattuk, ugyan-
akkor papírfonat kompozíciót is csodálhattuk. Timi

és Timi, új virágos is bemutatta kreatív munkáját.
Az idei látogatottság szintén nagy volt. A vendég-
könyvi beírások a látvány sokszínűségére és az e-
tevékenység szükségességére utalnak. A kiállítás
pozitív kisugárzása erőt ad a munkához, mellyel
településünket szépíthetjük. 
Tisztelettel megköszönöm a Városi Szabadidő
Központ dolgozóinak kiegészítő, szépítő tevé-
kenységét, a városi vezetés segítségét, a vendég-
látást végző lányok munkáját. Köszönöm a virág-
kiállítók színvonalas munkáját: az Erika virágker-

tészetnek, Gábora Istvánnak, Jusztinának,
Lukácsné Jutkának, Schillingné Aninak, Tóth Csil-
lának, Kenderes Katalinnak, Regényi Arankának,
Radics Gábornak, Lukács Zsuzsannának, Timi és
Timi virágosnak, Rigler Melindának, Réfi Suhai
Timeának, Vucskovics Jolikának, Syringa Virágker-
tészetnek , Orchidea Kertészetnek, Ágotának
(halásztelki virágbolt) és a Nobilis Humán Szolgál-
tató Bölcsődének. Köszönöm Kürti Ani állandó
felvevőnk fáradozását,valamint nagy tiszteletem
Bakosné Till Györgyinek, egyesületünk fővédnö-
kének. Minden együtt működőnek megköszönve,
kívánok nagyon jó erőt egészséget! 

Tisztelettel:
Regényi Tiborné Aranka elnök

Versenyfelhívás!

A tavasz hírnökei



A Nobilis Humán Szolgáltató Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat kerítésére (József Attila
utca 49. szám) március 9-én kitettük az első élel-
miszer adománygyűjtő dobozt Szigethalmon. Az
ötletet egy, a televízióban látott, Pécsen készült
riport adta, ahol egyházi kezdeményezés kere-
tében készült el ez a fajta adománygyűjtő láda.
Szükségességét pedig munkánk során kollégá-
immal együtt sajnálatos módon minden nap
látjuk, érezzük, tapasztaljuk. Látjuk, hogy elkél a
segítség a nélkülözőknek, látjuk, hogy a szemét-
szállító napokon a kitett hulladékgyűjtőkben
keresgélnek emberek. 
A helyzetük így is nagyon nehéz,
miért ne segítenénk őket azzal, hogy
ne kelljen megalázkodniuk egy-egy
falatért, ne kelljen más szemetében
turkálniuk ahhoz, hogy némi élelem-
hez jussanak. Néha ez csupán egy kis
figyelem kérdése. 
Ha megmarad otthon egy kis kenyér
vagy tészta, esetleg egy konzerv
feleslegessé válik, a házi készítésű
befőttjeinkből, lekvárjainkból sok van
otthon, olyan élelmiszert vásároltunk,
amit aztán mégsem fogyasztunk el,
miért végezné a szemétben…
Kérem, ha teheti, hozza és helyezze el
a mindig nyitva álló szekrényben

tartós élelmiszer adományát, hogy onnan bárki,
aki szükségét érzi, elvehesse.
„Ételt az Élethez” szlogen és logó, egy több
lépcsőből álló szociálpolitikai projekt része, a
felfelé szívet tartó kéz jelképezi a szeretettel való
odafordulást és adás képességét a nélkülözők-
höz. Egy szelet kenyér más számára „mindent”
jelenthet. 
Sok pici segítség - mint a vízcseppek, melyek,
ha összeállnak, óceánná duzzadhatnak -
csodákra képes. Kérem, legyen ön is ennek a
csodának a részese. 
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Ételt az élethez – élelmiszergyűjtés dobozbaA betegség,
mint szimbólum

Az Ezo Klub 2013 őszén alakult, azóta is
minden páros hét keddjén 17 órakor talál-
kozunk a Hegedüs Géza Városi Könyvtár-
ban kb. 15 taggal. Idén tavasszal civil szer-
vezetként is bejegyeztettük magunkat,
hogy a polgármesteri hivatal támogatásá-
val klubunk továbbra is ingyenesen működ-
hessen. 
A klub megalakulásának célja az volt, hogy
egy másfajta gondolkodásmóddal (pl., ha
valaki panaszkodik, hogy sokat kell főznie,
akkor gondoljon arra, hogy hány ember
örülne annak, ha lenne kiről gondoskodnia,
nem lenne egyedül) szebbé, boldogabbá
tegyük a magunk és környezetünk életét,
tanuljunk meg az itt és mostban élni. 
Témáink voltak: önismeret, a numerológia
alapjai, a kommunikáció fontossága, a
szeretet, a szeretetnyelvek, jelenleg pedig
a betegséggel, mint szimbólummal foglal-
kozunk, melynek célja, hogy megismerjük
a betegségek mögött megbújó lelki
okokat. Foglalkozásunkon bevezettünk egy
újítást, minden beszélgetést fél órás meri-
dián tornával indítunk. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
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Hugh Howey sorozatának első kötete elképesztő
világba invitálja az olvasót. Olyan világba, ahol az
emberek a föld alatt élnek, egy silóban, ami 144
emelet mély és több napig tart, míg az ember a felső
emeletről az alsó szintig lejut. Olyan világba, ahol az
általunk ismert Föld már nem létezik, mert egy nagy
háború mindent elpusztított, mindent mérgezővé
tett. A silót a háborút túlélő emberek népesítik be,
pontosabban a túlélők leszármazottai, hiszen az ott
élők az ütközetről úgy beszélnek, mintha valamilyen
legenda lenne. Mindenkinek megvan a dolga, hogy
az a hely, ahol élnek, megfelelően működjön. Külön
szintje van a kórháznak, a növénytermesztésnek, sőt
még a haszonállatoknak is. A kinti világ pedig szép
csöndben gyógyul, a silóban élő emberek pedig
várják, hogy a mérgező levegő átalakuljon lélegez-
hetővé. Vagy a kinti világ mégis élhető? De a falakra
szerelt külső kameráknak köszönhetően kivetített
kép szerint a kint uralkodó erők még jó darabig ebbe
a több emeletes monstrumba kényszerítik az embe-
riséget. 
Az első részben a siló seriffjét ismerjük meg, azaz
Holstont, aki egy nap közli a helyettesével, hogy ő ki
akar menni a silóból. De hogy miért? Senki sem tudja
biztosan, de sejtik, hogy azzal lehet összefüggésben,
ami pár éve a feleségével történt. 
A könyv két szálon fut. Az egyik a jelenben, ahol
felkészítik Holstont a kint rá váró feladatra, és közben
a gondolataiban vele együtt ismét átélhetjük a 3-5

évvel ezelőtt történteket. Azokat az eseményeket,
amelyek a feleségével történtek, mert az egész
miatta kezdődött. 
A nő, Allison, a számítógépét bújva felfedezi, hogy
van a siló rendszerében néhány fájltöredék, amit
régen kitöröltek, és megpróbálja azokat helyreállí-
tani, de a kíváncsisága végül őrületbe vezeti, ami
végül a vesztét okozza. Ott lehetünk, amikor Hols-
tonnak elmondja az akkor már „tébolyult” felesége
azt, amit ő igazságnak hisz, és akkor is, amikor végső
búcsút vesz a szerelmétől.
A siló életét bizony sűrű politikai szálak töltik meg,
és a kérdés, hogy kinek lehet az érdeke, hogy a fájlo-
kat töröljék és titokban is maradjanak? Kinek lehet
fontos, hogy a silóban élők továbbra is a siló rabjai
maradjanak? 
Az első kötet csak 60 oldalas, de Hugh Howeynak
sikerült ezt a 60 oldalt úgy megtöltenie, hogy az
olvasó úgy érzi, mintha több száz oldalas könyvet
olvasna. A cselekmény csavaros és szinte beszippant-
ják az embert a sorok. Garantált a gondolkodás, majd
a csalódottság, mert szinte azonnal vágyat érzünk
arra, hogy elkezdjük olvasni a folytatást, amely még
további négy részt jelent, valamint három előzmény-
könyvet.
Csak ajánlani tudom ezt a sorozatot. Higgyék el,
megéri beleolvasni, és nem csak azért, mert mind-
össze 60 oldal.

Fejes Péter könyvtáros

KÖNyVTÁR

Hugh Howey: A siló – HolstonA Hegedüs Géza Városi Könyvtár
áprilisi programjai

Szerdánként 16 órától Sakk-klub
április 4-én, szombaton, 10 órától Húsvéti diavetí-
tés és kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyok-
nak
április 9-én, csütörtökön, 17 órától a Költészet
Napja alkalmából Udvarhelyi András tart
előadást: „Faludy György titkai” címmel
április 14-én, kedden, 17 órától EZO Klub
április 16-án, csütörtökön 17 órától Radics Márton
kiállításának megnyitása. (A kiállítás megtekint-
hető május 5-ig.)
április 18-án, szombaton, 10 órától: Mara néni
játszóháza
április 28-án, kedden, 17 órától EZO Klub
május 1-én a majálison sok szeretettel várjuk a
látogatókat a könyvtári pavilonhoz

Minden kedves olvasónknak
kellemes húsvéti ünnepet

kívánunk!

„Ez mindannyiszor lenyűgözte:  / miként képes a puszta tenyerek és a léptek súrolása 
évszázadok alatt így megviselni a szilárd acélt.  / Molekulánként, gondolta. Minden élet lekoptat 

egy réteget, ahogy a siló is felemészti azt az életet.”

Könyvajánló a könyvtárostól

John Green: Csillagainkban a hiba
John Green könyvét, 2013-as megjelenése óta
nagyon sok fiatal olvasta. Jó néhányan látták a belőle
készült filmet is. 
A könyvajánló ezért inkább a felnőttekhez szól. Az
alaptörténet az első szerelem, a háttér egy agresszív
betegség. A két fiatal családja megpróbálja úgy élni
az életet, mintha nem nyomná rá a hétköznapokra a
szinte elkerülhetetlen vég a bélyegét. 
Hazel és Gus kapcsolata rendhagyó. A 16 éves Hazel
rendszeresen oxigénpalackkal közlekedik, pajzsmi-
rigyrákja már áttétes a tüdején. A 17 éves Augustus
egyik lábát amputálták oszteoszarkóma miatt. Mégis
felfedezik egymásban azt, amitől a másik lénye
különleges. Még akkor is, ha saját magukban nem
látják meg a belső szépséget. Ahogy Gus mondja:
„Annyira elfoglal a létezés, hogy fogalmad sincs,
milyen mérhetetlenül páratlan vagy.”
Az elmúlással nap mint nap szembesülnek. 
„- Hétmilliárd ember él, és úgy kilencvennyolc-milliárd
halt meg…Minden élőre tizennégy halott jut –
mondta…Ha nagyon szervezettek lennénk, és kiosz-
tanánk minden élő emberre bizonyos számú holtat,
elegen élnénk-e ahhoz, hogy minden halottra emlé-
kezzünk?... Tizennégy halottat mindenki meg tud
jegyezni. De mi szervezetlenül gyászolunk, így egy
csomóan emlékeznek Shakespeare-re, viszont senki

sem emlékszik arra, akihez az ötvenötödik szonettet
írta.”
Mindegy, hogy tizenévesek vagy ötvenesek vagyunk.
A vég mindenkit foglalkoztat. Ahogy Gus megfogal-
mazza:
„…szinte mindenki megszállottan igyekszik nyomot
hagyni a világon…Az zavar a legjobban, hogy újabb
felejthető halott leszek a betegség ellen
vívott ősi és dicstelen harcban.
Csakhogy, azok a jelek, amelyeket az
emberek hagynak, túlságosan gyakran
sebhelyek. Az ember felhúz egy
ocsmány plázát, államcsínyt hajt végre,
megpróbál rocksztár lenni, és közben azt
gondolja: „Most már emlékezni fognak
rám”, azonban (a) nem fognak emlé-
kezni, és (b) csupán még több sebet
ütött. Az államcsínyből diktatúra lesz. A
plázából fekély.”
Hazel más. Súlytalanul jár a Földön. Hazel ismeri az
igazságot: éppen annyira valószínű, hogy fájunk a
világmindenségnek, mint az, hogy segíthetünk rajta,
bár valószínűleg egyiket sem tesszük.
„Majd azt fogják mondani rá, milyen szomorú, hogy
Hazel kisebb sebet ütött, hogy kevesebben emlé-
keznek rá, mert nagyon szerették, de nem elegen.

Ám ez nem szomorú. Ez diadalmas. Ez hősies. Talán
nem ez az igazi hősiesség? Ahogy az orvosok mond-
ják: először is, ne árts.”
Elgondolkodtató, amiket a tizenéves Gustól olvashat-
tunk. Aki már veszített el hozzátartozót, tudja, hogy
ezek a kérdések szinte mindenkiben felmerülnek.
Abban is, aki megy, és abban is, aki (még) marad.

Jó szívvel ajánlom minden korosztálynak, érdemes
elolvasni! Befejezésül hadd idézzem Gus gondolatát:
„Nem az ember dönti el, hogy szenved-e ebben a
világban, de abba van egy kis beleszólása, ki mérje
rá a szenvedést. Én szeretem a választásomat. Remé-
lem, ő is szereti az övét.”

Szabó Zsuzsanna könyvtáros

Kedves olvasóink! 
Ha még jobb könyvtárat szeretne, kérjük,

rendelkezzen adója 1%-ról a a szigethalmi
Hegedüs Géza Városi Könyvtár javára!

Adószámunk: 16795028-1-13
Köszönjük!
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Tisztítótűz
Kidobok mindent!
Tűzre vele!
Égesse, marja
Harapja a láng!
Már nem kell!
Pokolra vele!
Tűnjön el minden
Mindaz mi bánt…
A szó, mi hímes, míves, ölelő 
Az álnok, számító, ördögi szerető
A baráti jobb, mely jobb híján lop
Az asszony ki kihasznál, azután dob
A perc, az óra, a nap, a hét
A mögöttem felgyűlő jó néhány év
Megannyi céltalan, hangtalan dal
A reményből ébredő szívtáji zaj
A ziháló, őrjítő, szédítő vágy
A sikert hajszoló emberi báb
Kifakult ünnepek hamis üzenete
Már nem kell semmi! El vele!
Nem akarom, hogy bennem éljen…
Csak égjen! Csak égjen! Csak égjen!

Nagy TF Viktor 2015

Évekkel ezelőtt, amikor a szakállam még serkent
és nem lehetett még fonni sem tisztességesen, a
hagyományőrző csapat, melyben az íjászatot, a
fazekasságot és a buszon-alvást tanultam, Buda-
pesten tartott programot. Emlékszem, volt egy
fakecskénk, gumikesztyű tőggyel, amiből vizet
kellett "fejni" az alatta lévő tálkába. Azon a napon
egy apuka megállította mellette 10 év körüli gyer-
mekét és azt mondta: "Látod, így néztek ki régen
a kecskék, és meg is lehetett őket fejni.
Sajnos ezt a mondatot a mai napig nem sikerült
értelmeznem.
Más. Fősikolás koromban két előadás között
kimentünk ozsonnyázni egyik csoporttársammal,
én kiflit vettem és zacskós kakaót (a mai napig
sárkányölő kalandra is lehet csábítani e két hozzá-
valóval) Kollégám óriási csodálkozó szemeket
produkált és megkérdezte, hogy a bánatba fogom
én a zacskót kinyitni, ha nincs is nálam olló???
Nekem kellett a környezetváltozás. Nekem
elemi érdekem volt. Az egómnak szüksége volt
rá, hogy töményen vegyenek körül tőlem élel-
mesebb, rátermettebb emberek. A főváros
vonzáskörzetében létező, lélegző, szintén
potensebb személyek társaságától így persze
elestem, de erről később.
Legutóbbi fejezetem romos állapotok ecsetelé-
sével zárult. Noha elkészült a konyha, szinte
mindenestül. Szombathely óta nem mosogat-
tam mosogatónál, úgy, hogy a víz aztán el is
folyt. Most éppen nem sántítok, egyik szervem
sem fáj, és a törött orrom is egész helyrén
összeforrt, még a hangomon sem vehető észre
nagy változás. Szóval újult erővel tudom
magam az újulásba vetni.
Szobon megismert barátainktól hoztunk négy
nyulat, melyek amolyan ridegtartásban tartották
hideg-terror alatt a kertet. Egyesével kellett őket
elkapkodni és dobozolni, sajnos, Jolánkánál élén-
kebbek, nem ájulnak el csak úgy, ha karba veszem
őket. Miután elszállásoltuk őket Katával, tettünk
egy kísérletet arra, hogy a tyúkokkal is összeszok-
tassuk őket. Általános szabály, hogy a kemény
feladatok mindig ott kapnak léket, ahol nem
várnád. A tyúkok és a nyulak remekül elvoltak
együtt. A nyulak nem tudtak kiszökni a tyúkok
elkerített részéből. Nem tűntek el a csalánban, és
a magas fűben, róka, menyét, Foxtrott nem fért
hozzájuk. Minden klappolt. Aztán jött egy raga-
dozómadár, és elvitt egy nyulat. Vissza se hozta.
Új terv kell.
Jolánka és tsa a helyükön töfiznek, a Hat Tyúk tava
zavartalan, bár Izidor elégedetlen az új lakókkal.
"Nyusz-nyuszmadár nem feleség Izidornak"
"De!" - feleltem hetykén, gőgösen és méltóság-
gal telve, a kerítésen túlról.
Hát, aztán fogtam magam és Váccá mentem.
Most az a világ. Rájöttem, hogy hiányzik a város,

leginkább azon barátaim, akik város közelében
fellelhetőek. Ha olvassák ezt a jegyzetet, remé-
lem, tudják, hogy róluk van szó. Ha Kata épp
elutazik, s estvefelé egy dombra csücsülünk Foxt-
rottal, vagy kevésbé vadregényesen, ámde sokkal
hitelesebben megnézünk egy évadnyi Így jártam
anyátokkalt, áltatom magam azzal, ez így töké-
letes, de ez nem teljes. Szóval, Vác...
Először is a munkaügy felé vettem az irányt, ahol
pár tollvonással elintézték, hogy újra létező
személlyé legyek. A kezeimre nézve láttam is
azonnal, hogy a pecsételés után kezeim vissza-
nyerik élességüket, már nem átlátszóak. A lakcí-
mem is Szobhoz köt ezentúl. A Budapest Bank-
ban feltöltöttem porszáraz folyószámlámat, majd
valami égi fénypászma elvezetett egy könyvárus
bácsihoz, aki épp aznap vette meg a Trónok
harca összest. Meggondolatlan és hirtelen
önadoptálási szándékomat elutasította ugyan,
de azért legalább a 2. kötetet meg tudtam tőle
venni. Éppen időben, mert pár ismerősöm
roppant bosszantó szokása, hogy nyílt felületen
teszi közzé a kötetben elhunyt szereplők listáját,
megspékelve pár fordulat leleplezésével. Ezúton
jelzem mindenkinek, hogy ez szadizmus.
Ezután hosszú időt töltöttem el a járdán vára-
kozva, mert hihetetlen mértékben lekötött,
ahogy a zebrát festették az úttestre. Mit nekem
Börzsöny felett felaranyló, rézfénnyel futtatott
napkelte, mit nekem nadálytő korai virágzása!
Utolsó állomásom egy hobbiboltba vezetett,
ahonnan tíz kiló agyaggal távoztam. Zsákmá-
nyommal pár nap múlva Ercsi felé vettem az
irányt, ahol hosszú idő óta először megint
megmutattam 167 gyerkőcnek, hogyan készül
gyorsan és egyszerűen agyagból marokedényke.
Kettőt érdekelt is.
Aratni kezdtük a nyáron elvetett babot. Finom
hagymás bab készült belőle egy este, de a törvény
ellen vétve, nem serpenyőből ettük és nem faka-
nállal, sört nem ittunk mellé, Bud Spencer film
meg nincs raktáron. Mindenkitől elnézést kérek
emiatt. Katicával megegyeztünk, hogy önfenntar-
tás felé ívelő utunk célja: amikor a magunk
termesztette babot esszük a magunk termesz-
tette hagymával, a hús benne a mi disznóinkból
származik, a Kata által sütött kenyeret harapjuk
mellé, és mindezt az én kezem alól kikerült edény-
ből falatozzuk. Hát, a bab már a miénk...
Fontos. Újra vannak álmaim. Mármint álmodom
alvás közben megint. Nem csak villanásokat, de
komplett kis történeteket. Lényegében csalásnak
érzem, hogy csak le kell ezeket írnom, és odama-
szatolnom holmi logikai összefüggést közéjük, de
hát az írás is olyan, mint a főzés. Ha csak teheted,
csináld a konyhában... ja, nem, az más. Akkor... 
Lényeg, hogy jó legyen!

Fibi György

Tanulok élni 3.

Radics Márton: Könyvjelző



- Szabolcsból kerültél a pároddal Szigethalomra.
Mikor és hogyan sikerült itt gyökeret ereszteni?

- Mint sokan mások, mi is Szabolcsból jöttünk
Budapest környékére. Itt volt munka a  PG-ben,
repülőgép-szerelő lettem. 1979-ben először
albérletben laktunk, később tudtunk venni egy
kis házat, s építkeztünk. Ma is abban a házban
élünk, amit felépítettünk. Megismertük,
megszerettük a környéket és az embereket is.
Itt születtek a gyerekeink is, és mára már ideköt
a munkánk, az életünk. Szigethalmiak lettünk.

- Hogyan folyt az élet cserkészparancsnokságod
idején?

- Ahogy a fiaink nőttek és cserkészek lettek,
úgy kapcsolódtunk be mi is a munkába. A szige-
ten cserkész csónakházat építettünk fel közö-
sen. Nyári programokat, táborokat szerveztünk
a gyerekeknek. 2-300 fős cserkészbálokat
rendeztünk. Akkor nagyon aktív volt a cserkész-
mozgalom itt Szigethalmon. Ma nehéz a gyere-
keket mozgatni, mert beülnek a tv vagy a
számítógép elé. Az aktívak pedig túl sok
mindent vállalnak. Csak addig dolgoztunk a
cserkészetben, amíg a fiúk ki nem nőttek belőle,
akkor aztán mi is abbahagytuk, más lett a cser-
készparancsnok.

- Jó ideig a Szigethalmi Vállalkozók Szervezeté-
nek vezetője is voltál. Milyen módon tudott a
szervezet bekapcsolódni a település életébe?

- Régen gazdasági dolgokkal kevésbé foglalkoz-
tunk a szervezetben, mert mindenki a saját
könyvelőjével megbeszélte a fontosabb dolgo-
kat. Persze néha voltak vendégeink a kamarától,
tartottak egy-egy előadást, de a vállalkozók
szervezete inkább a művészetekkel foglalko-
zott, a művelődés és a település érdekelte.
Rendszeresen szerveztünk színházlátogatáso-
kat, és hosszú éveken át mi szerveztük a szüreti
felvonulást is. 
Három-négy alakalommal ’96 és 2000 között
szerveztünk falutakarítást is. A Kossuth utcában

vérszilvafákat ültettünk, sokáig gondoztuk is a
fákat, ma is látni még belőlük néhányat. Virág-
ültetéssel is próbáltuk szebbé tenni a falut, pl.
a Szent István szobor környékén, de akkor nem
becsülték meg az emberek. 
Sok dolgot vállaltam akkoriban, túl sok volt a
közösségi munka, ezért 2002-ben lemondtam a
vállalkozók szervezetének vezetéséről.

- Egy ciklusban képviselőként is tevékenykedtél.
Mi volt akkor a feladatod?

- 1996-tól 2000-ig a vállalkozás- és település-
fejlesztési bizottság tagja voltam. Akkoriban
épült a szennyvízhálózat, többfelé a víz- és a
telefonhálózat is. Volt tehát feladat bőven. 

A 2000. évi választásokon 12 fős csapatot állí-
tott ki a vállalkozók szervezete, még polgármes-
terjelöltje is volt. Végül két testületi tagot
választott a lakosság közülünk.
Sokat dolgoztunk a faluért!

- A Sziget Néptánc Egyesületnek alapító tagja
vagy. Hogyan született meg a tánccsoport és az
egyesület?

- A vállalkozók szervezete tizenkét éven át
rendezte a szüreti felvonulásokat. Eleinte
meghívott vendégek táncoltak, de mi is beöl-
töztünk népviseletbe. Ekkor jött az ötlet, hogy
táncolhatnánk is. Akkor kétszer hívtunk tanítani
egy néptáncoktatót. Később felmerült az igény,
hogy nyitottabb legyen a csapat, és ne csak mi
táncoljunk. Amikor Bolega Vali átvette a
néptáncosok vezetését, akkor két évig bejegy-
zés nélkül működtünk, végül egyesület lettünk.
Eleinte mindent saját zsebből finanszíroztunk,
később a pályázatok segítettek. Mindig szeret-
tem táncolni, de a néptáncot én is akkor kezd-
tem. Emlékszem, a délalföldi és a dunántúli
ugrós volt az első. Azóta többször voltunk test-
vérvárosunkban, Jaworznóban, ahol nagy siker-
rel szerepeltünk, de sokat járunk fellépni a
környéken is. Sokszor hívnak szüreti fellépésre,
falunapokra bennünket. Messzire utazni azon-

ban költséges, ezért gyakran csak a támogató-
inknak köszönhetjük, hogy eljutunk messzebbre
is. Öt éve járunk Ajakra a lakodalmas fesztiválra
az önkormányzat anyagi segítségével.

- Mivel foglakozol mostanában?

- A lakatosmunkák mellett méhészkedem is.
2005-ben vettem át a szomszéd bácsitól

tizenöt méhcsaládot. Mára már őstermelőként
37 családdal foglalkozom. Viszem őket a tököli
parkerdőbe, Soltszentimrére, Tasra, Majoshá-
zára… Mindig volt valamilyen háziállatom,
szeretek velük foglalkozni. A munkám mellett
megpróbálok folyamatosan a közösségért
tenni, s amíg tudok, addig adok is, – pénzt,
munkát, helyet…mikor mire van szükség - mert
azt a szekeret tolja az ember, amin ül, vagy
amire fel akar ülni. Ezért van az, hogy amikor a
„kultiban” táncoltunk, és a kemény padló miatt
fájt az embereknek a lába, az izületei, akkor itt
a csarnokomban egy kis padozatot építettünk,
s azóta itt vannak a táncpróbák, mert itt nem
üt vissza a beton.
Ha pl. az iskola kér mézet a kalácshoz, akkor azt
is adok. Mindkét iskolában az alapítványnál
kuratóriumi tag voltam. Az alapítvány elnöke az
iskola igazgatója. A Szent István Iskolában a
vállalkozók szervezete az alapítvány létrehozá-
sánál az iskolát anyagilag is támogatta.
Az Élhető Környezetünkért Egyesületben
tagként a rendezvényeken a városért dolgoz-
tunk. Pl.: a tököli repülőtér beindulása ellen volt
már itt tüntetés, akkor volt is hatása, mert elvit-
ték a nagy gépeket. A beköltözők még nem
tudják, hogy mi várna ránk, ha beindulna a
reptér. Akkor nehezebb lenne itt élni. A beköl-
tözők általában fiatalok, sajnos nem nagyon
vesznek részt a közösségi életben. Nagyon
nehéz az embereket megmozgatni, de remélem,
hogy a közösségért végzett munkánk nem
hiábavaló, és ez által is gazdagodik és élhetőbb
lesz Szigethalom.

Kontra Marika Szvita
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Amíg tudok, adok is

PORTRÉ

Szilágyi István cserkészparancsnok, 
néptáncos, méhész, volt képviselő

1958-ban született a Szabolcs megyei Vállajon. Mátészalkán érettségi-
zett, mint általános gépész, majd Kaposvárra ment, ahol mezőgazda-
sági gépszerelőnek tanult. Eközben Szigethalomra költözött, és tanul-
mányait már a 208-as Szakmunkásképző Intézetben fejezte be. Sokáig
a PG-ben dolgozott. Megnősült, két fia született, akik azóta már felnőt-
tek. Egy kft-hez került dolgozni, majd ’91-től vállalkozó lett. Előbb
sport- és horgászcikkekkel foglalkozott, később azonban áttért a laka-
tosmunkákra. Közben volt képviselő, a Szigethalmi Vállalkozók Szer-
vezetének a vezetője és cserkészparancsnok, méhész őstermelő, vala-
mint a Sziget Néptánc Egyesület alapító tagja. 2005-ben megkapta a
Szigethalom településfejlesztésért városi kitüntetést.
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Kedves kertimádók!

Tisztelt Szerkesztőség!

KERTKULTÚRA - LEVÉLHULLÁS

Hímes köszönet
Szeretettel emlékezünk és köszönjük mind-
azoknak, kik megtiszteltek bennünket
március 14-én, Tavaszváró kiállításunk
megnyitóján a Hegedüs Géza Városi Könyv-
tár kiállító termében, mely zsúfolásig
megtelt.
Köszönjük Luttemberger Katalin könyvtár-
igazgatónak és munkatársainak, hogy újra
befogadtak bennünket, és munkájukkal segí-
tették, színvonalassá tették kiállításunkat.
Boldogság nekünk, hogy ilyen sokan vágynak
a szépre, a jóra, az értékekre. Szigethalmon
már hagyományt teremtettünk ennek a
gyönyörű művészetnek, mely réges-régi
időszakokra nyúlik vissza, és mai napig
megőrizte hagyományát és reneszánszát éli. 
Tavasznyitó kiállításunk üzenete a tavaszi
kikelet, mivel lassan a tél átengedi helyét a
tavasznak. Alkotásainkkal és a színekkel egy-
egy fénysugarat indítunk el, melyek rezgései,
mint homorú tükrök fénye, visszaverődik arra
a szeretett személyre, aki készítette és arra,
aki csodálja! Életet adunk a képnek, melyet
képzelettel és szeretettel táplálunk. A hímzés
egyéni kifejezésmódunknak és kreativitá-
sunknak ad lehetőséget.
Találkozunk május elsején a Duna-parton!

Bogya Rózsa
Rózsa Gobelin Kör vezetője

Lehet, kicsit mazohista vagyok, de ismét
belenéztem az Ellenvélemény reptérügyben
című cikkbe, amely februári számukban
jelent meg. Döbbenten és elkeseredetten
olvasom újra, hogy a cikk írója, Veér Jenő
szerint "majdnem semmi" az a hanghatás,
amit 75-90 kisgép okoz. Lehet, hogy neki
zene a füleinek, amikor ezek a gépek vasár-
nap (nekem már mindegy, hogy milyen
napon) több órán keresztül megállás nélkül
köröznek a fejem felett, de ez számomra
felér a kínzás egyik eszközével! Aztán itt van
a szerinte szuper megoldás, és hálálkodnunk
kéne azért, hogy a repülőtéren gépkocsiver-
senyeket is rendeznek, és amit ugyan ő nem
írt, de mi halljuk a kétnapos motorversenyek
nonstop hangját is.
Aztán itt van a "környékbeliek" megélheté-
sének a biztosítása. Kíváncsi lennék a
megosztásra. Tököl komoly pénzeket kap
azért, amit nekünk kell elszenvednünk.
Kérem, lépjen fel pl. annak érdekében, amit
a hollandiai kompromisszumról ír: annak
tizedrészéhez mit szólna a reptér? 
Valaha a birtokomban voltak azok a szabá-
lyok, amiket a reptérnek kellene betartania,
pl. a 300 méteren történő repülést. Kíváncsi
lennék, hogy az itteni kisgépek közül hány
képes arra, hogy ezt fel, ill. leszállásnál telje-

sítse. Nálam, a diófáról simán le tudnák
szedni a diót, olyan magasságban 
repkednek (bár az igazság az, hogy mosta-
nában mintha többen repülnének a HÉV-
sínek túloldalán). 
Parlagfű ügyben is érdemes lenne egy tény-
legesen független bizottságot kiküldeni a
reptérre egyszer. Egyszer be is telefonáltam
a parlagfűvonalra, de azt mondták, hogy oda
ők nem mehetnek be! 
Utoljára még annyit, hogy mindenkit palira
vesznek akkor, amikor a reptér kifutóját 1-2
méterrel, de mindenesetre a megengedett
határ alatt egy méterre hosszabbították
meg? 
Egyetlen vágyam maradt, innen megszaba-
dulni. Tudom, hogy ez megfutamodás, de a
harcot már nem tudom lelkileg sem folytatni.
Még egy-két ilyen cikk, és megoldódik
végleg a szívproblémám: soha többet nem
kell már gyógyszert keresgélnem. 

Név és cím a szerkesztőségben

Annyi mindenről kellene írnom, hogy a tennivalók felsorolásához is kevés lenne a rovat. Megér-
kezett a jó idő, ilyenkor nincs idő pihenni. Nézzük tehát:
a gyümölcsfák metszését rügypattanásig jó lenne elvégezni, azután szinesbimbós állapotban
mehet a második lemosó permetezés.
Üzemeljük be az öntözőszívattyúkat, mert a kelő zöldborsónak, répának, hagymának, stb lehet,
hogy vízre lesz szüksége.
Hadd írjak most két kedvenc zöldségfajtámról. Az egyik az "újzélandi spenót" Ha sikerül magot
szereznünk, ilyet érdemes vetnünk, t.i. ez elszórja majd a magját, így éveken át ellát minket főze-
lék alapanyaggal. A másik a "méteres" vagy "öles" bab. Ennek valamilyen egyszerű támrendszert
kell építen, pl bambuszból, de rengeteget terem. Áprilisban vetendő továbbá a tarhonya.
A kapunk és kerítésünk előtti zöldterületet (mert ugye ezt is gondozzuk), nem csak fűvel lehet
bevetni, bár ez sem rossz módszer, azonban ültethetünk ide díszcserjét, vagy szárazságtűrő szik-
lakerti növényeket (pl kövirózsaféléket) és még sorolhatnám.
A teleltetőhelyről hozzuk elő mediterrán növényeinket. Szükség esetén ültessük át, a megnyúlt
hajtásokat vágjuk vissza bátran. Egyelőre félárnyékos helyre állítsuk őket, mert még szokniuk
kell a napfényt
Füvesítésre is alkalmas ez az időszak. Ha a szomszéd nem adja ide a forgókapáját, akkor ássuk
fel a területet. Gereblyézzük el billiárdasztal simaságúra, 3-5 dkg fűmagot vessünk négyzetmé-
terenként. Gereblyével ütögessük be a magot, majd tömörítsük hengerrel vagy lapáttal. Öntözzük,
amennyit csak tudjuk.
Akkor tehát ajkunkhoz emelve nedvesítsük meg tenyereinket, oszt ugorjunk a tennivalóknak!
Ölelésem küldöm!

Radics "Gyomkereső" Gábor
Radics Márton rajza
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Egyesületünk az elmúlt hónap során két nagy
sikerű programot szervezett. Az egyik esemény
egy túra a szabad levegőn az ország távolabbi
pontján, a másik egy közös mozgás itt, váro-
sunkban. Egy dolog biztosan közös volt bennük,
mindkettőn „teltház” volt.
Február 21-én a Tihanyi-félszigetet látogattuk
meg több mint félszázan. Mivel a busz „csurig”
volt, pár túratársunk kénytelen volt saját autó-
ján követni a kompániát. Ahogy nézegetem a
csoportképeket a verőfény, jókedv, a szép
természet és a veretes múlt mind-mind együtt
volt! Nem csoda, hogy már most hatalmas az
érdeklődés további portyáink iránt.  
Köszönet a túravezetőknek, Kontha Gabriellá-
nak és Sziklavári Sándornak, és gratuláció a sok-

sok sporttársnak, akik „feltérképezték” hazánk
e kis zugát. 
Március 7-én több mint 500 sportolni vágyó
özönlött a Gróf Széchenyi István Általános Isko-
lába a Fitt-Lesz Halomra, hogy mindenféle
mozgásformákkal múlassák az időt, szórakoz-
tassák magukat, no és persze megmozgassák
izmaikat. 
Lang Mónika, a főrendező ismét kitett magá-

ért. Aki eljött, rengeteg újdonsággal és „trendy”
dolgokkal ismerkedhetett meg. Neves edzők
vezették a nagyon izzasztó és mégis oly sikeres
foglalkozásokat. Aki versenyezni akart, dartsoz-
hatott, futhatott, pingpongozhatott. Mozgott
ezen a napon Szigethalom apraja-nagyja. Deli
daliák és Vénuszok tömegei. 

A nap végén a Hazajáró stábjával találkozhattak
a természet és a haza szerelmetes hívei. 
No, most ezek után mondja valaki, hogy Sziget-
halom polgárai „punnyadtak”! Szemébe haho-
tázom, gyere el közénk, és láss mozgást, jóked-
vet, közösséget!
Április 11-én a tököli parkerdőben várjuk a
környék természetbarátait, elsősorban az apró-
kákat. Ezen a napon a tojások után indítunk
„hajszát”. Aki négy különböző színű tojást
begyűjt, azt a kései nyuszi megjutalmazza. 
Április 25-én a Bakonyerdő várja a bakancso-
sok hadát. Bakonyszentlászló határában egy
természeti csoda vár bennünket. Nem más ez,
mint a néha csöndes, néha harsogó Cuha alsó
folyása. Méretes sziklafalak, betyárbújtató
barlangok, „ősfenyves”. Kell ennél jobb „étlap”
egy természetbarátnak? 
Hazafelé egy igazi csemegét tartogatunk a részt-
vevőknek. Annak a búcsújáró helynek a meglá-
togatását, melyhez már Szent István királyunk is
elzarándokolt. Hol van ez? A Bakony lábánál,
Bodajk ős öreg településén. Az általunk szerve-
zett külön buszra Sziklavári Sándornénál lehet
jelentkezni, túravezetőnk Fischer György lesz.
Akinek felkeltették az érdeklődését programja-
ink, az a www.szigethalmite.hu honlapon rész-
letes kiírásra lelhet!

Nád Béla a Szigethalmi 
TE tiszteletbeli elnöke

Mint legutóbb beszámoltunk róla, aktívan és
eredményesen indult az év csapataink számára.
A folytatás azonban még ennél is fényesebbre
sikerült…
Márciusban 2004-es csapatunk Dunabogdány-
ban járt a Visegrád SE szervezte tornán. A
csoportmeccseken még akadozott a játék, az
elődöntőn azonban elkezdték használni a
gyerekek az eszüket is, és szenzációs játékkal
bekerültek a döntőbe. Itt újra összekerültünk a
Visegrádiak csapatával (a csoportban legyőztek
minket), de most sokkal koncentráltabb, elszán-
tabb, és ami a legfontosabb, játékosabb volt a
csapatunk. Megérdemelt volt a győzelem,
kétség nem fért hozzá, hogy most mi voltunk a
jobbak. Külön öröm, hogy sok gyermekünk
végre legyőzte saját magát, magabiztosan
játszott, mindenki hozzátett valamit a csapat
játékához. Ez volt egyesületünk harmadik kupa-
győzelme. Elmondhatatlan az érzés, ahogy a
gyerekekkel összeölelkezve, ugrálva, zengett
tőlünk a csarnok, zúgott az "aki ugrál, sziget-
halmi " rigmus!

Az idei második kupagyőzelmün-
ket kivívó csapat tagjai: 
Álló sor: Berkes Gabesz, Kántor
Benjamin, Halek Norbert, Mészá-
ros Cecília. Guggoló sor: Balogh
Ádám, Király Marci, Halek Zsiga,
Tóth Gergő. Fekvő sor: Mészáros
Viktor, Olasz Olivér. Edzők: Bánk
Gergő, Duffek Joe.
A torna legjobb játékosa, holt-
versenyben egyik gólkirálya Olasz Olivért lett.
Csapatainkkal sok érmet sikerült szereznem, de
most először került arany a nyakunkba. Köszönöm
nektek srácok és Cili, felejthetetlen élmény volt!
Legutóbb kupagyőztes 2003-as csapatunk
Törökbálinton szerepelt. A csoportmeccseken a
második helyet szereztük meg, így ezen a
tornán is jöhetett az elődöntő. Itt a Kaposvár
csapata várt ránk. Mi kezdtünk jobban, de
ahogy aztán lenni szokott, az ellenfél szerzett
vezetést. Mentünk ugyan az eredmény után, de
a végén csak nem jött össze találat, így jöhetett
a bronzmeccs. Szoros mérkőzésen döntetlent

játszottunk a Szentendrével, így következtek a
büntetők. Az első sorozatban mellé ment a
lövésünk, de aztán kapusunk kifogta az ellenfél
büntetőjét. A második hétméterest bevágtuk,
viszont az ellenfél is. A harmadik büntetőhöz
tartalék kapusunk állt oda, és nem kegyelme-
zett, majd visszatérve a kapuba, kivédte az
ellenfél harmadik lövését! Idegtépő bronzmeccs
és büntetőpárbaj volt, egy nagyon megérde-
melt harmadik hellyel a végén. 
Hajrá Darazsak SE, Hajrá Szigethalom!
www.darazsakse.gportal.hu

Duffek Joe
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Fitt volt a város: deli daliák és Vénuszok

Szigethalmi éremeső



Szigethalmi Híradó

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 mellék
Védőnők: 607 mellék

Orvosok

Dr. Horváth Nikolett háziorvos: 602 mellék, 06/30 799-3682
Dr. Ammo Ahmed háziorvos: 602 mellék, 06/70 935-0501
Dr. Molnár Julianna háziorvos: 603 mellék, 06/70 451-5095
Dr. Csipán Zoltán háziorvos: 603 mellék, 06/70 450-4059
Dr. Vékony Irma háziorvos: 604 mellék, 06/70 374-9167
Dr. Kővári Éva háziorvos: 604 mellék,  06/70 382-9223
Dr. Kóczah Judit fogorvos: 605 mellék, 06/70 382-9536
Dr. Balogh Béla fogorvos: 605 mellék, 06/70 382-6599
Dr. Lakner Dezső gyermekorvos: 608 mellék, 06/70 375-9630
Dr. Kővári Gábor gyermekorvos: 608 mellék, 06/70 375-9845

Gyártelepi Rendelőintézet: 06/24 406-010

Posta: 06/24 538-470, 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

Gazdimat keresem!
Kedves olvasóink! Örömmel közöljük önökkel, hogy
az előző lapszámokban megjelent írások segítségé-
vel gazdára talált a dalmata kutyus: egy helyi lakos
fogadta be. Sajnos a sor ezzel nem ért véget: most
egy év körüli német juhász keverék fiú kutyának
keresünk szerető, állatbarát gazdit. Őt kicsinek
hoztuk be utcáról, de elég régóta van nálam. (Lassan
"kamaszkorba" lép.) A barátságos természetű, gyer-
mekszerető állat, mint a fotón is látható, szép.
Nagyon éber, figyelmes, gondos házőrző (chipezve
van). Csak olyan gazdi jelentkezését várjuk, aki fele-

lősséget érez iránta és életre
szólóan vállalja! 
Kérem önöket, akinek van
lehetősége, segítsen az
önerőből mentett kutyusa-
imnak (kutyatáp, konzerv,
gyógyszer, stb)! Az ő nevük-
ben is köszönöm szépen!

Enikő 06-20-803-05-43,
seniko79@citromail.hu

Ki a szabadba, látni a tavaszt.
Meglátni a természet színpadát!
Az operákban ki gyönyörködik?
Majd hallhat ott kinn kedves operát.

A természetnek pompás színpadán
A primadonna a kis fülemile;
Ki volna, énekesnők! köztetek
Merész: versenyre kelni ő vele?

Megannyi páholy mindenik bokor,
a melyben ülnek ifjú ibolyák.
Miként figyelmes hölgyek...hallgatván
A primadonna csattogó dalát.

És minden hallgat, és minden figyel,
És minden a legforróbb érzelem...
A kősziklák e vén kritikusok,
Maradnak csak kopáran, hidegen.

Petőfi Sándor: Ki a szabadba!

Hagyományok és Receptek - Szent György hava
„Szent György hava terem nekünk virágokat, /  Az sok jó szénáért az réteket megtiltat.”

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

megjelenését. A szerkesztô a cikkeket rövidít-

heti, szerkesztheti úgy, hogy azok tartalma ne

változzon.)

Lapzárta: április 18.

Megjelenés: május eleje.

Hirdetések megrendelése,  befizetése:

Polgármesteri Hivatal pénztára Kossuth L. u. 10.

Tavasz nekem az év legszebb évszaka, nagyon
szeretem, hogy a természet hétről-hétre szépül.
Április a legvidámabb hónapunk. Gyerekkorunk-
ban nagyon vártuk a bolondok napját, húsvétot és
a tavaszi szünetet. 
A húsvétot követő első vasárnap a fehér vasárnap
volt, amikor a lányok és fiúk komatálat, mátkatálat
küldtek egymásnak, és ezzel testvérré és sírig
tartó barátokká, fogadták egymást. A komatálba
kalácsot, tojást és kis italt tettek. 

„Komatálat hoztam,
Fel is koszorúztam, 
Koma küldte komának,
Hogy váltsa ki magának.
Ha nem váltja magának, 
Küldje vissza komának.”

Húsvét közeledtével egy kis húsvéti finomság
receptjével
kívánok  Kellemes Húsvéti Ünnepeket.

Sonkával-tojással töltött kalács
Kelt tésztát készí-
tek, kb. 60 dkg
lisztet 6-10 dkg
vajjal, 3 evőkanál
cukorral és 3dl
tejben felfutatott
élesztővel addig
dagasztom, míg
hólyagok lesznek benne, és elválik az edény falá-
tól, meleg helyen kelni hagyom. 
A tojást megfőzöm és felkarikázom, a főtt sonkát
felszeletelem.  
A kelt tésztát több részre osztom, a tepsi alját
kivajazom, a tészta egy részét a tepsi aljába
teszem, és egyenletesen elnyújtom, kicsit tejjel
meglocsolom, és ráteszem rétegenként a sonkát
és a tojást, tormás tejföllel megkenem, a tetejét
beborítom a tészta másik felével, hogy teljesen
befedje, tejjel meglocsolom. Maradék tésztából a
kalács tetejére fonatot készítek, ráteszem, tejjel
meglocsolom. Készre sütöm.
Jó étvágyat kívánok.

Suhai-Réfi Tímea


