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Nemzeti 
Összetartozás

Napja
A trianoni békediktátum 95. évfordu-
lóján, a Nemzeti Összetartozás
Napján, június 4-én, csütörtökön 16
órától Szi gethalom Város Önkormány-
zata meg emlékezést tart a Városi
Szabadidőközpont előtt, majd a Dísz
téri Trianon emlék helyen. A rendez-
vényre mindenkit tisztelettel vár. A
programsorozat szervezője és támo-
gatója a Trianon Emlékbizottság
Szigethalom, a Szigethalmi Római
Katolikus Egyházközségért Közhasznú
Alapítvány és a KDNP Szigethalmi
Szervezete.
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Korszerűsödő középületek

Vállalkozói fórum: próbáljuk meg együtt!

ÖNKORMÁNyZAT

Több, pályázatokkal kapcsolatos döntést
is hozott áprilisban a képviselő-testület.
Nevet kapott a Duna-szigeti városi ingat-
lan is, amelyet ezentúl Fehér Gém Üdülő-
nek hívnak.

Rendkívüli ülés tartott április 14-én nyolc tag
részvételével Szigethalom képviselő-testülete.
Az ülésen egyetlen naprendi pontról határoz-
tak, hogy a szociális szakosított ellátást és a
gyermekek átmeneti gondozását szolgáló
önkormányzati intézmények fejlesztése, felújí-
tása támogatására kiírt pályázaton az önkor-
mányzat részt kíván venni, és a minimálisan
biztosítandó saját erőt egymillió forintig a 2015.
évi költségvetés általános tartalékából bizto-
sítja.
Április 21-én már a rendes testületi ülésen 17
napirendről esett szó.
A jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztását
követően döntés született a Szigetszentmiklósi
Rendőrkapitányság Tököli Rendőrőrse, vala-
mint a Szigethalmi Polgárőr Egyesület idei
támogatásáról.
A következő napirendben az intézményekkel
kötendő munkamegosztási megállapodásokat
fogadtak el a Szigethalom Egyesített Népjóléti
Intézmény, a Négyszínvirág Óvoda, a Nobilis
Humán Szolgáltató, a Hegedüs Géza Városi
Könyvtár és a Városi Szabadidőközpont tekin-
tetében. 
Ezt követően jóváhagyták a Szigethalmi Polgár-
mesteri Hivatal, valamint a Városi Szabadidő-
központ alapító okiratának módosítását, és az
önkormányzat törzskönyvi bejegyzésében
történő kormányzati funkciók kiegészítését.
A Négyszínvirág Óvoda vezetőjének határozott
idejű vezetői megbízása 2015. július 31-én lejár,
ezért a testület az óvodavezetői munkakör
betöltésére, határozott időre – 2020. július 31-

ig – kiírta a pályázatot, meghosszabbítva egy
hónappal a jelenlegi óvodavezető megbízását,
valamint döntött a pályázati eljárás lefolytatá-
sához szükséges szakértői bizottság tagjairól.
A pályázati kiírás közzétételi helyei: Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma hivatalos lapja, a
Kormányzati Személyügyi Központ internetes
oldala, és Szigethalom város honlapja.
A Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény
2014. évi beszámolóját a képviselők elfogad-
ták.
Az önkormányzat jóváhagyta a Nobilis Humán
Szolgáltató előirányzat-módosítási kérelmét,
amely szerint a dologi kiadásokból a személyi
jellegű kiadások közé átcsoportosításra került
357 000 Ft.
Mindezek után döntés született arról, hogy a
Szent István Általános Iskola József Attila úti
épületének, valamint az egészségház épületé-
nek fűtéskorszerűsítésére vonatkozólag a Gesz-
torház Bt. közreműködésével nemzeti eljárás-
rendben lefolytatandó, nyílt közbeszerzési eljá-
rást indítunk, amit a Közbeszerzési Hatóság
hivatalos lapjában közzé kell tenni. A közbeszer-
zési eljárás lefolytatásához szükséges bíráló
bizottsági tagokról is döntöttek a képviselők.
Szigethalom Város Önkormányzat képviselő-
testülete meghirdette a „Széchenyi István Álta-
lános Iskola valamint Szent István Általános
Iskola József Attila úti épületében lévő vizes -
blokkok felújítása” című ajánlattételi felhívását.
Az önkormányzat a tulajdonában lévő Duna-
szigeti ingatlanát a jövőben Fehér Gém Üdülő
néven kívánja üzemeltetni. Az ingatlan haszno-
sításával kapcsolatos feladatok ellátását Lang
Mónika, a Városi Szabadidőközpont vezetője
végzi. A testület jóváhagyta a Fehér Gém Üdülő
üzemeltetési díjszabását is. 
Ezek után döntés született a csatornaberuházás
befejeztével – a Fundamenta Zrt. kérésének

megfelelően –, hogy kártérítési igény esetén az
önkormányzat vállal minden felelősséget. Ezzel
együtt az önkormányzat a Fundamenta-Lakás-
kassza Zrt.-től megkapja az esedékessé vált
követeléseket az ügyfeleket érintő fizetési köte-
lezettség vonatkozásában. 
A Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkor-
mányzati Társulás társulási megállapodásához
jóváhagytak egy kiegészítő nyilatkozat azzal
kapcsolatban, hogy a Szennyvíztisztító Önkor-
mányzati Társulást a megalakításakor a KEOP
projekt szennyvízelvezetési és -tisztítási céljainak
megvalósítására, valamint a támogatási szerző-
désében és az általános pályázati útmutatóban
meghatározott üzemeltetésre hozták létre. 
Végül a képviselőket a 2015. évi I. negyedéves
adóbevételekről, Szigethalom Város Önkor-
mányzat és intézményeinek 2015. évi jóváha-
gyott elemi költségvetéséről, a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt eseményekről tájékozatták. 

***
A soron következő pénzügyi és fejlesztési
bizottság ülésének időpontja: 

június 9-e 17 óra

A soron következő humánpolitikai és népjóléti
bizottság ülésének időpontja:

június 11-e 17 óra

A soron következő képviselő-testületi ülés
időpontja: 

június 16-a 17 óra.

Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Szigethalmi
Polgármesteri Hivatal díszterem.

Az üléseket élőben nézheti, illetve a későbbi-
ekben is megtekintheti a www.onkormany-
zati.tv honlapon.

A vállalkozások pályázati és hitellehetőségei-
ről, a képviselő-testület által 2014 végén elfo-
gadott adókönnyítésekről, valamint a gazda-
sági, kereskedelmi övezetben lehetséges
fejlesztésekről esett szó azon a vállalkozói
fórumon, amelyet Szigethalom Város Önkor-
mányzata szervezett a Városi Szabadidőköz-
pontban. 
A témákat a Swift Invest Kft. vezetői, illetve a
polgármesteri hivatal dolgozói ismertették.
Fáki László polgármester az együttműködés
további lehetőségeiről beszélt, az alábbi
témákat érintve:

- a lengyel-magyar gazdasági kapcsolatok
fellendítése, melynek fő partnereként Jaworz-
nót, a  testvérvárosunkat képzeljük el,
- a helyi termékek népszerűsítése,
- a turisztikai klaszter kezdeményezése,
-  a város honlapján kialakítandó vállalkozói
megjelenés.
A hozzászólások során a vállalkozók részéről
igényként merült fel, hogy az önkormányzat
a beszerzéseit lehetőleg helyi vállalkozások
igénybevételével bonyolítsa. Polgármester úr
válaszában elmondta, hogy a polgármesteri
hivatal vezetői is erre törekszenek napi

beszerzéseknél és a pályázatoknál egyaránt.
A másik fontos felvetés az volt, hogy az
önkormányzatnál egy személy külön foglal-
kozzon a vállalkozások ügyeivel.   Fáki László
a javaslatot megfontolandónak és a jövőre
nézve fontosnak tartotta. 
A polgármester úr véleménye szerint a Fórum
első lépésként jól sikerült, de nagyon sok
munkát kell fektetni abba, hogy a napi kapcsolat
a helyi vállalkozók és az önkormányzat között
kialakuljon, és a megszülető ötleteknek kézzel-
fogható eredményei is legyenek.

Dr. Schuller Gáborné
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Ellenőrzik az illegális csatornahasználatot

ÖNKORMÁNyZAT

A szennyvízhálózat biztonságos üzemeltetése
érdekében kérjük a csatornarendszer rendel-
tetésszerű használatát! A szennyvízhálózatba
csak kommunális szennyvíz vezethető be. Tilos
minden más jellegű hulladékot, egyéb anyagot
a csatornába juttatni, pl. szilárd hulladék, olaj,
állati maradvány, stb.
A szennyvízhálózat üzemeltetésénél rend-
kívül nagy gondot okoznak az illegális
szennyvíz és csapadékvíz bekötések.
Ezek megszüntetésére 2015. 06. 30-ig
türelmi időt adunk. 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a fenti
időpont után a rendelkezésre álló eszközökkel
ellenőrizni fogjuk az ingatlanokat, az illegális
bekötéseket felderítjük, és szigorúan alkal-
mazni fogjuk Szigethalom Város Önkormány-
zat képviselő-testületének 13/1997.(VII.8) sz.
rendeletét az alábbiak szerint.

11/A § 
(1) A szennyvízcsatornát illegálisan használó a
mindenkor érvényes csatornadíj ötszörösének
megfelelő emelt díjat köteles megfizetni az ille-

gálisan a szennyvízcsatornába juttatott szenny-
, illetőleg csapadékvíz mennyisége után. E
rendelet szerint illegális csatornahasználatnak
minősül az ingatlanon keletkezett szennyvizek
szerződés vagy engedély nélkül, csatornahasz-
nálati díj fizetése nélkül a csatorna törzsháló-
zatába történő bevezetése. Csapadékvíz a
csatornahálózatba nem vezethető be. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeg
számításának időalapja:
a) a szenny-, illetőleg csapadékvíz bebocsátás
megkezdésének a fogyasztó által igazolt
időpontjától, ennek hiányában
b) a közterületi szennyvízcsatorna megépíté-
sének időpontjától, legfeljebb azonban a szol-
gáltató által elvégzett legutóbbi ellenőrzés
időpontjától;
c) az ingatlan vízbekötésének időpontjától –
amennyiben ez a szennyvízcsatorna megépí-
tését követően történt –, legfeljebb azonban
a szolgáltató által elvégzett legutóbbi ellenőr-
zés időpontjától a legális csatornahálózat hely-
reállításáig eltelt időtartam.

(3) Az emelt díj számításának mennyiségi
alapja szennyvíz esetén az illegális csatorna-
használat időtartama alatt mért ivóvízfogyasz-
tás mennyisége. 
A csatornahálózatot terhelő csapadékvíz
mennyiségét az Országos Meteorológiai Szol-
gálat által észlelt jellemző éves csapadék-
mennyiség (mm-ben számítva), az ingatlan
vízzáróan burkolt felületei, valamint 0,8 lefo-
lyási tényező figyelembe vételével kell megál-
lapítani.                        
(4) A csatornahálózat üzemeltetője jogosult a
szennyvízelvezető közüzemi hálózat csatlako-
zási pontjáig a rendszerét ellenőrizni. A csator-
nahálózat használója az ellenőrzést tűrni köte-
les. Ennek akadályozása illegális használatnak
minősül. 

Az intézkedéssel célunk nem a büntetés,
hanem a biztonságos üzemeltetés bizto-
sítása, melyhez kérjük a lakosság segítsé-
gét!

Dél-pest megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.

Útburkolások 
vízelvezetés nélkül

Egyre nagyobb probléma, hogy az ingatlanok kerí-
tése és az úttest közötti részt a lakók leburkolják.
Nagyon sok helyen láthatunk ilyet a városban.
Mutatósak és sok pénzbe is kerülnek, azonban a
tulajdonosok egy dologra nem gondolnak. A
burkolt felületről a csapadékvíz tovább folyik a
mélyebb pontokra, ott megáll, és ezzel másoknak
kárt okoz. Előfordul az is, hogy az egész utcának
gondot jelent azzal, hogy az útburkolaton gyűlik
össze a víz, ezzel nehezítve a közlekedést és csök-
kentve az út élettartamát is.
Ezért a képviselő-testület a köztisztasági rendele-
tében szabályozta a kerítés és az útburkolat közötti
részek kialakításának szabályait. Kérjük azokat, aki
ezek után szilárd burkolatot szeretnének kialakí-
tani, kérjenek előzetesen engedélyt a közterület-
felügyelettől. A burkolást csak abban az esetben
tudjuk engedélyezni, ha a csapadékvíz szikkasztá-
sát is megoldják a burkolással egyidejűleg. Ameny-
nyiben ez nem történik meg, visszabontatjuk a már
elkészült területet, ami sem az ingatlantulajdonos-
nak, sem az önkormányzatnak nem érdeke.

Polgármesteri Hivatal

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő elérhetőségei:
Kapcsolattartó: Janzsó Zsuzsanna
Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos
utca 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
Június 1-én és június 15-én (hétfő) 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 Szigethalomért Egye-
sület) 1. választókerület képviselője
Június 4-én (csütörtök) 17-18 óra között.
Helyszíne: Városi Szabadidőközpont Sárga terem

Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalomért Egyesület) 
2. választókerület képviselője
Június 2-án (kedd) 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
Telefon: +36/30-688-1384
E-mail: blum.zoltan@szigethalom.hu
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján.

Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalomért Egyesület)
5. választókerület képviselője
Telefon: +36/20-992-0114 
E-mail: sztrapko@gmail.com
Június 10-én (szerda) 18-19 óra között. Helyszíne: Széche-
nyi 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
Június 18-án (csütörtök) 18.00-19.00 óra között
Helyszíne: Szép ABC presszója

Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP) 7. választókerület képvi-
selője
Telefon: 06/30-952-3346
E-mail: molnars@pr.hu
Fogadó óra: a lakossági igények gyors és haladéktalan
orvoslásának elősegítése érdekében előzetes e-mailben
vagy telefonon történő időpont-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
Hétfőtől szombatig, előre egyeztetett időpontban 
a 06-70/360-7024-es telefonszámon. 
Helyszín: 2315 Szigethalom, Szabadkai utca 239.

Fogadóórák

A képen egy jól elkészített burkolást láthatunk
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TeSzedd 
Szigethalmon

Idén májusban is megrendeztük Szigethalmon
a TeSzedd, immáron egész Európában szerve-
ződő szemétgyűjtő akcióját.
Szigethalmiként a Vizek Őre Egyesülettel
harmadik éve koordinálom a helyi akciót, első
alkalommal összesen 15 fővel próbáltuk tisz-
tábbá varázsolni élette-
rünket.
Az idei év kellemes
meglepetést és változást
hozott. A szervezés
folyamán helyi összefo-
gással készültünk a
programra, mivel a Zöld
Háló Egyesület tavaszi
akcióját is ugyanerre a
hétvégére szervezték az
egyesület tagjai. A szer-
vezésbe bekapcsolódott
az Összefogás Szigetha-
lomért Egyesület és Fáki
László polgármester is. 
Pénteken Regényi
Aranka néni vezetésével
a Szigethalmi Széchenyi
István Általános Iskola és
a Szent István Általános
Iskola diákjai gyűjtöttek szemetet, mintegy
példát mutatva mindenkinek, hogy az ifjúság is
felelős környezetünk védelméért. A diákok a
Szép ABC-nek köszönhetően frissen sült kiflivel
és frissítővel indultak neki a munkának. Bizton-
ságukra a kísérő tanárok, önkéntesként jelent-

kező felnőttek és Molnár Sándor képviselő
figyeltek. Bár az idő elég szomorkás volt, a
kisdiákok mégis vidám, eredményes napot
tudhattak maguk mögött.
Szombaton a Vizek Őre koordinálása mellett foly-
tatódott a szemétgyűjtés a város külső területén,
és természetesen a vízen. Fabula Jánosné képvi-
selő asszony az Erdő utca felé indult maréknyi
csapattal, én pedig a Duna-parton kezdtem el
lelkes önkénteseinkkel a szemét gyűjtését. Szabó
Attila vízi mentőnk két társával, csónakból, a
Dunában lévő hulladék eltávolítását kezdte meg.

Míg mi dolgoztunk, az Összefogás Szigethalo-
mért csapata – dr. Schuller Gáborné alpolgár-
mester asszony és Suhai Réfi Timea képviselő
asszony vezetésével – finom paprikás krumplit
főzött nekünk. Eredményes munkánk után
nagyon jól esett a vendéglátás.

Vasárnap egy önszerveződő csoport a Mű út
egy részét tisztította meg, nem kevesebb, mint
60 zsák szemetet összegyűjtve.
Az idei akción több mint száz helyi polgár raga-

dott zsákot, üzent hadat
az illegális szemétlera-
kóhelyeknek. Évről-évre
több az illegálisan lera-
kott hulladék. Elszomo-
rít, hogy mint ahogyan
most is tapasztalhattuk,
továbbra is elcsúfítjuk,
mérgezzük környezetün-
ket. Egyre elkeseredet-
tebb harcot vívunk a
szeméttel, mely az élővi-
lágot, civilizációnkat és
egészségünket is veszé-
lyezteti.
Bízom abban, hogy
egyszer az emberiség
ráébred a változtatás
fontosságára…..csak
nehogy már késő
legyen. 

Mindenkinek, aki az idei akción részt vett,
vagy támogatta azt, nagy tisztelettel köszö-
nöm mindannyiunk és a város vezetése nevé-
ben!

Hölgye Attila
3 sz. választókerület képviselője

Regényi Aranka neve összefonódott  a város szépítésével. Fotó: Nád Béla

Sajnos sok horgász is károsítja vizeinket

A szombati csapat Vidáman bezsákoltuk az ellent. Fotó: Nád Béla
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Segítség adósoknak
A Banki és Végrehajtási Károsultak Egyesület az MNB Pénzügyi Stabi-
litási Tanács együttműködő partnereként (Civil háló) segítséget nyújt
a lakosság részére az alábbiakban.
Segítjük a lakosságot a banki elszámoltatással kapcsolatos feladatai-
ban.
A több mint 90 napot meghaladó tartozással rendelkező ügyfelek
részére ingyenes válságkezelési tanácsadást biztosítunk.
Az eladósodott családok részére tanácsadást biztosítunk most, illetve
a későbbi magáncsődeljárások során.
Vállalkozások részére a vállalkozói hitelek (nem támogatott hitelek)
esetében pénzügyi visszatérítési és könnyítési segítséget biztosítunk
(ez határidős, csak az elkövetkező 2 hónapban van rá lehetőség).
Kérem, hogy az önök részére biztosított információs csatornákon
keresztül értesítsék a lakosságot a segítségnyújtási lehetőségünkről.
Az egyesület tanácsadása ingyenes.
Sajnálatos, hogy még a mai napon is gyakorta hallunk tragédiákról és
súlyos családi állapotokról, melyek az eladósodottságra vezethetők
vissza. Ezek a problémák nagyrészt elkerülhetőek akkor, ha az érin-
tettek szakmai érdekvédelmi segítséget kapnak. 
+36 70 253 2910, +87 414 354
valsagkezeles2008@gmail.com
8253 Révfülöp, Csárda u. 1.
www.bankikarosultak.hu

Kovács László
Banki és Végrehajtási Károsultak 

Fogyasztóvédelmi Egyesület
főtitkár

Változások a hulladékgyűjtésben Szabadidőtábor 
a VSZK-ban!A lakossági igényeknek megfelelően a házhoz

menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés kibővült
a műanyag (PET és HDPE) mellett a papír- és
fémhulladékok gyűjtésének lehetőségével.
Ennek következtében a gyűjtőszigeteken elhe-
lyezett papír, fém és műanyag elhelyezésére
alkalmazott konténerek feleslegessé váltak.
Az önkormányzat az Aries Nonprofit Kft. közre-
működésével június 30-ig a szelektív szigeteken
elhelyezett konténereket elszállíttatja.
Mivel az üveghulladék zsákban gyűjtése a
balesetveszély miatt nem megoldható, az erre a
célra alkalmazott konténerek megmaradnak,
csak áthelyezzük őket az alábbi területekre:
1. Szép ABC parkoló (Szabadkai u. 174.)
2. Gyümölcshalom parkoló (Mű út hrsz. 5246/6)
3. Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény
(Rákóczi Ferenc u. 147.)
4. Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola
parkoló (Thököly u. 37.)
5. Négyszínvirág Óvoda Zöld-Sárga tagóvodája
parkoló (Szabadkai u. 101-103.)
6. Szent István Általános Iskola parkoló (Szabad-
kai u. 64.)
7. Dunasoron a Bogrács utcával szembeni
parkoló (Dunasor)

Lomtalanítás. Idén új lomtalanítási hulladék-
gyűjtési rendszert alakított ki az önkormányzat
az Aries Nonprofit Kft-vel. Az új rendszer szerint
a hulladék keletkezéséhez igazodik az elszállítás.
Az ingatlanhasználó évente egyszer, díjmente-
sen igényelheti a háztartásában keletkező lom
elszállítását. A közszolgáltató felé írásbeli beje-
lentést kell tenni, megjelölve az igényelt időpon-
tot. Az új rendszerről a közszolgáltató minden
ingatlanhasználóhoz eljuttatott egy tájékoztatót.
További információk a www.arieskft.hu oldalon,
valamint telefonon kérhetők.
Zöldhulladék. Az ARIES Nonprofit Kft. minden
hónap utolsó pénteki napján, március 01-jétől–
október 30-ig, 14:00 órától 17:00 óráig díjmentes
zöldhulladék átvételt biztosított a sportpálya
mellett. Az átvételi hely az önkormányzat kéré-
sére megváltozik. A zöldhulladékot 2015. július
31-én, és ettől az időponttól folyamatosan, az
Egyesített Népjóléti Intézmény Rákóczi u. 147. sz.
alatt lévő területén lehet leadni. Fontos informá-
ció, hogy a díjmentes elhelyezési lehetőség kizá-
rólag a szigethalmi lakosságot érinti. Ennek
megfelelően a közszolgáltató jogosult a lakcím-
kártyák bemutatásának kérésére.

Aries Nonprofit Kft.

Szabadidőtábor a Városi Szabadidőközpont
szervezésében július 13-tól 17-ig ! 

(Szigethalom, Sport u. 4.)
- Napközis jellegű (hétfőtől-péntekig 7:30-

16:30).
- Napi háromszori étkezés (tízórai - ebéd -

uzsonna).
- Tevékenységeink: 

• alkotás (rajz, festés, mintázás, kézműves-
ség stb.)

• sport (mozgásfejlesztés, harcművészet stb.)
• drámajáték (rögtönzések, szituációk stb.)

- A táborba 7-14 éves (általános iskolás) gyere-
keket várunk.

- Ára: 14 000 Ft/fő. Testvéreknek: 12 000 Ft/fő.
- A tábor minimum 15, maximum 45 fővel indul
Jelentkezés: 30/295-5070

jakab.judit@vszk.eu
(Tárgy rovatban kérjük feltüntetni: Tábor)
Jelentkezési határidő: június 30.



6

Szigethalmi Híradó

2015. 6. szám

ÖNKORMÁNyZAT

Májusi forgatag

Szigethalmon, a Duna soron megtartott majáli-
son több civil egyesület is részt vett jól szerve-
zett programokkal. A 'Szigethy Irodalmi és
Művészkör tagjai és szimpatizánsai között az
ifjúság is képviselte magát. Sokan közülük
mandalaszínezéssel vettek részt a szabadtéri
foglalkozáson, valamint fotókiállítással és
irodalmi, művészeti kiadványok bemutatásával
is sok örömet szereztek a nézelődőknek. 
Kint voltak a helyi Hegedüs Géza Városi Könyv-
tár munkatársai is különböző kirakós játékokkal,

s természetesen olvasásra invitáló képes kiad-
ványokkal, valamint csodálni való műveikkel a
helyi Rózsa Goblein kör tagjai.
Gumicsúzdán lecsusszanó és vízipókhálós
akadályokat átlépő apróságok, jól felkészült
felnőttek szókirakós játékokkal és számsor
kiegészítő rejtvényekkel gondolkodtatták el az
asztaluknál helyet foglaló apróságokat, szülő-
ket, nagyszülőket, ezzel is gazdagítva édes
anyanyelvünket. A nyertesek választhattak
egyet-egyet a felsorakoztatott játékautók, szőr-

meállatkák, s több, hasznos ajándéktárgy közül.
A jó kedvről helyi énekesek, Szilágyi Erzsébet,
Tuboly Bella, a szintén helyi Mocsár Árpád
zongorista kíséretével, s zenészek, míg uzsonná-
ról és üdítőről – többek között – a helyi Vidám
Nyugdíjasok Egyesülete tagjai gondoskodtak! 
Az eső is „tiszteletét tette” a rendezvényen, ám
nem vette el a kedvünket sem a nótázástól, sem
a mosolygástól! 

N. Pető ’Szigethy Ilona

Köszönetnyilvánítás
A Duna-parti majális sikeres lebonyolításához
hozzájárultak az alábbi támogatók, intézmé-
nyek, civil szervezetek és magánszemélyek:

Rukkel-tó Waterpark, Oázis Wellness Park,
AguaLand Ráckeve, Kalandgyár, Szigethalmi
Vadaspark, Violet Kangaroo Kft., Gere Pékség,
Tuti étterem, Játszótéri fagyizó, Szigethalom
Egyesített Népjóléti Intézmény, Hegedüs Géza
Városi Könyvtár, Összefogás Szigethalomért
Egyesület, Magyar Szolidaritás Mozgalom
Csepel-szigeti Szervezete, Lang Mónika Avon
koordinátor, Akácos Marika Étterem, Baba-
Mama Klub, Batthyányi Kázmér Gimnázium
DSE, Emergency Service Kft., Ezo Klub, Kis-
Dunai Sportegyesület, Őskultúra Alapítvány
– Emese Park, Négyszínvirág Óvoda Csen-
gettyű Bábcsoportja, Rózsa Gobelin, Seizan
Karate Se, Sorstánc Hip-hop, Szigethalmi
Lovas Baráti Kör, Szigethalmi Polgárőr Egye-
sület, Szigethalmi TE, Sziget Néptánc
Közhasznú Egyesület,’Szigethy Irodalmi és
Művészkör, Színes Paletta Közhasznú Alapít-
vány, Kids Club, Vizek Őre Speciális Mentő és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, V75 Galamb-és
Kisállattenyésztők Egyesülete, Fabula János
és Fabula Jánosné, Veres Zoltán

Segítségüket köszönjük!
Városi Szabadidőközpont

A ’Szigethy Irodalmi és Művészkör műveit (is) megtekintő,
Fáki László polgármester és dr. Schuller Gáborné Erzsike
alpolgármester férjével, Murár Terézia, Lukács Jánosné Vas
Jutka és a rend őrzői :
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Szurkolunk neked, Erik!

Nyugdíjas búcsúztató Köszönet a dadusnak

„Velem voltál örömömben, velem voltál
bajban, velem voltál, ha sírtam, velem, ha
kacagtam”. Osváth Erzsébet: Meséltél,
meséltél
40 éves munkaviszony után vonul nyugdíjba
dadus nénink, Ferenczi Lászlóné – Irénke
néni, aki 25 éve tagja a szigethalmi Négyszín-
virág Óvoda testületének. 
Kedves Irénke!
A közösség érdekeit szem előtt tartva arra
törekedtél, hogy jó kapcsolatot alakíts ki a
szülőkkel, az óvó nénikkel, és a dadus nénik-
kel egyaránt. Gyermekszereteted, odaadó
gondoskodásod hozzásegítette a kis oviso-
kat, hogy biztonságban, otthonosan érezzék
magukat. Az óvoda szépítését, a virágok
ápolását, a kert gondozását szívügyednek
tekintetted. Munkához való hozzáállásodat,
a nevelőtestület egyöntetű véleménye szerint
mindig az igényesség, korrektség, becsüle-
tesség, megbízhatóság jellemezte. Örülök,
hogy veled dolgozhattam, hogy a munkatár-
sad lehettem. Nyugdíjba vonulásod alkalmá-
ból szívből gratulálok, jó egészséget, pihen-
tető, de aktív nyugdíjas éveket kívánok, az
óvoda minden dolgozója nevében. Ezúton is
szeretném megköszönni áldozatos munká-
dat, amelyet a Négyszínvirág Óvodába járó
gyermekek érdekében végeztél. 

Kovács Lászlóné, tagóvoda vezető

A Pető Sport Egyesületet képviselve harma-
dik helyezést ért el a Prémium Kupán
Schnircz Erik, szigethalmi mozgássérült
kisfiú!
Még 2011 őszén jótékonysági gálát szervez-
tünk a Négyszínvirág Óvoda, az Aranyhal
Alapítvány és a szigethalmi lakosok össze-
fogásával, melynek bevételét Erik részére
ajánlottuk fel. A család egy speciális Race
Runing futóbiciklit vásárolt a súlyosan
mozgássérült kisfiúnak, amivel aztán a

2012-es paralimpián ebben a sportágban 3.
helyezést ért el.
Erik azóta is folyamatosan indul versenyeken,
igaz egészségi állapota nem javult, önállóan
csak guruló  járókerettel tud járni.
Idén májusban a Home Centerben megrende-
zett Prémium Kupán ismét 3. helyezést ért el, s
jelenleg a 2015-ös paralimpiára készül!

Csurcsiáné Török Ilona
Aranyhal Alapítvány

Nehéz szavakat találni egy olyan pillanatban,
amikor valaki sok évtizedes munkálkodás
után búcsúzik egy olyan közösségtől, amely-
nek eddig elválaszthatatlan része volt.
Kedves Edit! 
40 évig voltál az óvónői pályán, ez idő alatt
mindvégig a szigethalmi Négyszínvirág
Óvoda volt a munkahelyed. Sok mindent
megéltél itt, volt részed sikerekben és nehéz-
ségekben egyaránt. Természetesen az együtt
töltött évek, évtizedek ennél sokszorosan
több, szavakban és mondatokban meg sem
fogalmazható közös élményt tartalmaznak.
Felvillannak a kirándulások, a családi rendez-
vények, a szürke hétköznapok, az ünnepek
meghitt melege. Emlékezz vissza sokáig
azokra a szerető és mosolygós kisgyermek-

ekre, akik a kezeid közül repültek ki, még ha
időnként némi küszködést, gondot jelentet-
tek is.
Kívánjuk, hogy nyugdíjas éveid eddigi életpá-
lyád szerves folytatásai legyenek. Hiszen
sokszor mondtad: alig várod, hogy az
unokáddal lehess. Fordítsd következő éveidet
rá, leld örömöd a vele és a családoddal
töltött időben! Kívánunk ehhez a szép, új
élethez hosszú, boldog és tartalmas nyugdí-
jas éveket erőben, egészségben!

Csurcsiáné Török Ilona 
tagóvodavezető 

valamint 
a Négyszínvirág Óvoda 

minden kis óvodása és dolgozója

Ez „csak” játék?
„Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a gyer-
mek…” A felnőttek közül vajon hányan emlé-
keznek erre a mesére? Aki fel tudja idézni korai
gyermekéveit, talán vissza tud emlékezni arra
is, hogy milyen lényeges szerepet töltöttek be
gyermeki világában a játékok. Túl a rengeteg
csodán, élményen, mennyi tapasztalatot nyert
általuk. 
A 20. században a gyermekek még úgy nőttek
fel, hogy szüleikkel együtt, őket utánozva igye-
keztek elsajátítani a tevékenységek csínját-
bínját. Korunk rohanó társadalmában a gyer-
mek semmit nem lát abból, amit a szülő egész
nap végez, pedig a felnőtt feladata, hogy
segítse önmaga és a világ megismerésében. Így
válnak majd szociálisan életképessé, és így
tesznek szert a mindennapokban való helytállás
képességére. Abban tudunk gyermekeinknek
leginkább segíteni, hogy engedjük őket
„játszani”, lehetőleg olyan játékkal, amely
minden érzékszervére hat. Lényeges, hogy a
gyermek mindent maga tapasztaljon meg. Nem

elég neki megmutatni, anya hogyan készíti el az
ételt, engedjük, hogy rész vegyen a készítésé-
ben! Ez csak játéknak tűnhet, de bizony komoly
tanulási folyamatok zajlanak a háttérben. 
A játék az óvodai nevelésben is kiemelt szerepet
tölt be! Mi, óvodapedagógusok is fontosnak
tartjuk, hogy mindent, amit a gyermek a világról
megtud, azt a játékon keresztül tehesse meg.
Ehhez teremtünk megfelelő környezetet! 
A játszás nem egyenlő azzal, hogy nem tanul! 
A hat éven aluli kisgyerek legalább annyit tanul
az önként vállalt, játékhoz kapcsolódó spontán
elfoglaltságból, mint a felnőttek által irányított,
kötelező foglalkozások során. 
Hittel valljuk, hogy ez a megismerés és fejlődés
útja egy 3-7 éves korú gyermek számára! „A
legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyöke-
rek és szárnyak.” Goethe

Kovács Lászlóné 
és Huszti Rózsa 

óvodapedagógusok
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Határtalanul Erdélyben

Észak-Erdélyben járt a Szigethalmi Széchenyi
István Általános Iskola a Határtalanul pályázat-
tal, különleges irodalmi és történelmi emlékeket
felfedezve. A szállásunk és a bázisuk Koltón
volt, innen kirándultunk négy napon át. A teljes-
ség igénye nélkül a következő nevezetességeket
láttuk: megnézhettük Szatmárnémetiben a
Vécsey-házat, ahol a szatmári békét aláírták
Rákócziék, Kölcsey mellszobrát, az erdődi Káro-
lyi kastélyt, ahol Petőfi Sándor és Szendrey Júlia
házasságot kötöttek. Útban Koltóra Misztótfa-
lusi Kis Miklós nyomdászmester emlékházában
jártunk, ahol megcsodálhattuk az általa nyom-
tatott Bibliákat. Nagybánya főterére is jutott
még idő az első napon. Megérkezésünk Koltóra
csodálatos volt. A 2000 fős, színtiszta magyar
falu festői környezetben fekszik, a Rozsály hegy
lábánál, a versből ismert bérci tetők alatt. A
fogadó családok végtelenül kedvesek voltak, a
vendéglátás pazar volt, az étkezések alkalmával

erdélyi ízekkel ismerkedhettünk. A kirándulás 2.
napján ismét Nagybányán jártunk az ásványtani
és a festészeti múzeumban, maradandó élmény
volt. Ez után Koltón részt vettünk Petőfi és
Szendrey Júlia szobrának koszorúzásában,
feledhetetlen emlék, az egész világon itt talál-
ható egyedül páros szobor a szerelmesekről. A
koszorúzás után részt vettünk a falu ünnepsé-
gén, jó volt látni a néptáncosokat, az emelke-
dett hangulatú műsort, melynek része volt a mi
szavalatunk is. Ebéd után a helyi iskolásokkal
focimérkőzéseket játszottunk, és tapasztalato-
kat cseréltünk az igazgató úrral. A meccseket
követően Szigethalomról vitt díszfát ültettünk
a koltói Teleky kastély udvarán, majd megtekin-
tettük a koltói kastélyt, ahol a költő és ifjú fele-
sége a mézesheteiket töltötték. A 3. nap regge-
lén a falu temetőjében felkerestük a gróf sírját,
és tisztelegtünk emléke előtt, majd egy
nagyobb kirándulásra indultunk. A Kakastaréj-
hegy mellett haladván elértünk egy pisztrángos
helyet, csodálatos faragott étteremmel a köze-
pén. A hegyekre kapaszkodott a busz, mi pedig
csodáltuk a havas tájat. Egy helyen meg is
álltunk hócsatázni, csúszkálni. Különleges
élmény volt ez tavasszal. Ezt követően Deszére
értünk, ahol a világörökség részét képező
fatemplomot tekintettük meg. Akár egy közép-
kori díszlet, sejtelmes és dús ikonosztázzal. A
templomkertben szőnyegként nyíltak a króku-
szok, pazar dekorációja a látványosságnak. A
következő állomás Szaplonca volt, ahol a Vidám
temetőt láthattuk. Az egész temetőben kékre
mázolt és gazdagon díszített fejfák fogadják az
odalátogatókat, inkább bizarr, mint szép látvány
volt látni azt ábrázolva, hogyan halt meg a
sírban fekvő ember. Utolsó állomásként ezen a
napon Máramarosszigeten felkerestük a
börtönmúzeumot. A 4. napon sem maradtunk
programok és érdekességek nélkül. Először a
majtényi síkon álltunk meg, ahol megkoszorúz-
tuk az emlékművet, és szemetet szedtünk a
környékén. Majd Érmindszentre mentünk, ahol
Ady szülőházát látogattuk meg, felemelő

élmény volt ott állni a piciny, zsúpfedeles
házban. Utazásunk utolsó állomása Nagykároly-
ban volt, a Károlyi kastélyban. Csodálatos az
épület és a parkja, méltó búcsú volt Észak-
Erdélytől.
Felejthetetlen élményben volt részünk, nagyon
sokat tanultuk a költők, történelmi személyisé-
gek életéről, munkásságáról, olyanokat, amik
nem szerepelnek a tankönyvekben.
Köszönet illeti az igazgatóságot, különösképpen
igazgatónőnket, a szigetszentmiklósi tankerüle-
tet és polgármester urat a támogatásért vala-
mint kollégáinkat, akik hozzájárultak az utunk-
hoz. Köszönjük az adományok, elsősorban a
könyvek felajánlását. Végül, de nem utolsó
sorban a legnagyobb dicséret illeti Pandurné
Barbi Dórát, hogy közel egy év munkájával ilyen
csodálatos tanulmányutat szervezett nekünk!

Mabani-Kelemen Lilla
tanárnő
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Élmény, élmény, élmény
A historikusoknak álmukból felkeltve is azonnal
beugrik Montecuccoli, a talján hadvezér híres
mondása: „A háborúhoz három dolog kell! Pénz,
pénz, pénz!”
Hitem szerint - sőt ezt írhatom kollégaim nevé-
ben is - a sikeres tanuláshoz szintén három
dolog kell: élmény, élmény, élmény! 
Röpke egy hét alatt hatalmas élményözön
zúdult diákjaimra. Ami az egészben a legszebb,
hogy ki sem kellett tennünk a lábunkat Sziget-
halomról. Két remek helyszínen, két remek
csapattól, két igazán nagy dózisban kapták
történelemből diákjaim.
Május 8-án iskolám, a Szent István Általános
Iskola 5. és 6. évfolyama „beköltözött” az
Emese Parkba. Ott Magyar Attila és „harced-
zett” gárdája remekül elszórakoztatta diákjain-
kat. Volt ott móka, játék, kacagás garmadával.
Látványos lovasbemutató, bizony a huculhátról
nyilazó harcos teljesítménye pestiesen szólva,
nem semmi! Volt evezés a tavon korabeli úszó-
alkalmatossággal. Ott volt őseink íja, amit
csemetéink is kipróbálhattak. (A végeredményt
inkább hagyjuk!) Mártogathattak gyertyát.
Rácsodálkozhattak őseink veremházára, egy
kolostor füvészkertjére, a szellős jurtára. Attila
avatott előadása közben átvedlettek korabeli

harcosokká. Észre sem vették a nebulók, de
nagy jókedv közepette tanultak. Azóta is több-
ször nekem szegezték a kérdést: mikor
megyünk újra? Ne aggódjatok, jut mindenkinek
az Emese Park nyújtotta élményekből. Olyan ez
a park, mint a sarkcsillag az éjszakai vándornak.
Ott van Szigethalom horizontján, mutatja az
utat, hogy könnyebben megértsük, milyen dicső
is volt történelmünk, milyen életrevalóak őseink.
Május 13-án újra „megmártózhattak” tanítvá-
nyaink a historika jakuzzijában. Ezúttal a Hege-
dűs Géza Városi Könyvtár dolgozói invitáltak
bennünket egy nívós programra. Kulturált
környezetben dr. Hidán Csaba előadását hall-
gatni, bizony, ez historikai ínyencfalat! 
Ezt nem én mondom! Minden tanítványom,
még a csibész „nagyfiúk” is tágra nyílt szemmel
nézték, szívták be a tudást, mint mohapárna az
esővizet. Mi volt ennek az oka?
Dr. Hidán Csaba talpig kuruc egyenruhában
fogadta a csapatot. Akkurátusan megmutatta
összes fegyverét - bizony tucatszám volt - és az
anzugját, utána hosszan és alaposan elemezte
a Rákóczi szabadságharc kitörésének okait.
Ezután jött az előadás zenitje, a kardjáték, a
szablya dicsérete.  Diákjaim kardvas csattogása,
sőt egy korabeli pisztoly dördülése közepette

ismerhették meg történelmünk egy oly fényes
korszakát. 
Az előadás után még hosszan maradtunk,
beszélgettem az előadóval és Luttenberg Kata-
linnal. Megállapodtunk abban, hogy a hagyo-
mányt folytatni kell(ene). Nem lehet pénzkérdés
fiataljaink nívós oktatása, ehhez pedig kellenek
az ilyen előadások, kell könyvtárunk lelkes szer-
vező kollektívája. 
Két nap, két hatalmas élmény és egy konklúzió!
Jó historikusnak lenni itt a mi városunkban.
Amíg ilyen „alkotóműhelyek” vannak, az élmény
sem fog hiányozni az „aszatalunkról”.
Kép és szöveg: Nád Béla, egy lelkes historikus

Ballagás
Tisztelettel meghívjuk kedves vendégeinket
a Szigethalmi Széchenyi István Általános Isko-
lában 2015. június 12-én (péntek) 13 órakor
tartandó ballagási ünnepségünkre.

Tanévzáró ünnepély
A Szigethalmi Széchenyi István Általános
Iskolában 2015. június 22-én (hétfő) de. 9
órakor kerül sor a tanévzáró ünnepélyre,
amelyre szeretettel várjuk vendégeinket.

Kuruc vitéz munkában

Hajóra magyar!
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Miképpen boltíves,
pókhálós vén terem
zugában álmodó
középkori barát,
ki lemosdotta rég
a földi vágy sarát
s már félig fent lebeg
a tiszta étheren, -
ül roppant asztalánál,
mely könyvekkel teli

s a nagybetűk közébe
kis képecskéket ékel,
Madonnát fest örökké
arannyal s égi kékkel,
mígnem szelíd mosollyal
lelkét kileheli:

úgy szeretnélek én is
lámpásom esteli,
halavány fénye mellett

megörökítni, drága
arany és kék szavakkal
csak Téged festeni,
míg ujjam el nem szárad,
mint romló fának ága
s le nem lankad fejem
a béke isteni
ölébe, én Szerelmem,
világ legszebb Virága.

A címben szereplő jelző nem csupán a programot
minősítő szó, hanem a kiállítás címe is: lélek-zet.
Olyan amatőr festőművész újabb kiállítására
készülünk, aki néhány éve észrevétlenül becsöp-
pent életünkbe, és különleges festményein keresz-
tül beszivárgott lelkünkbe a művészete. Művei
kettős érzést ébresztenek bennem: egyrészt
könnyedek, mint a pillangók, amelyeket vászonra
vet, ugyanakkor mély gondolatokat ébresztenek
bennem, jólesően bizsergetik képzeletemet. 
Ki ő? Ő Holczhauser Zsuzsa, akit – túl azon,
hogy pedagógus: óvodapedagógus, drámape-
dagógus, mentálhigiéniai szakember – művészi
képességekkel is megáldott az ég. Képzőmű-
vészeti adottságain kívül színészi tehetségét is
megtapasztalhattuk már. Festményeit több
kiállításon láthattuk – Szigethalmon, Verőcén,
sőt Budapesten, az Art-festen is. Ezúttal ismét

városunkat örvendeztetik meg képei. Most
kiállításra váró festményeinek címei is arról
árulkodnak, milyen titokzatos és légies alkotá-
sok látványában lesz részük a látogatóknak:
Pil lan  - gó tánc, Ébredés, Vezess át az erdőn,
Kezemben tartalak, Ambrózia, Égig érő pipitér,
Ringass, ringass engemet.
A képek címe alapján és Zsuzsát ismerve a
következő versrészlet jutott eszembe:

„Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét látja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének, 
az hallja a mások énekét is szépnek.”

A lélek-zet című kiállítás látogatói most Zsuzsa
dalát láthatják, érezhetik. Szeretettel várunk
minden érdeklődő, töltekezni vágyó embert
június 18-án a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban.

Tasnádi Tünde

Gondolatok egy kiállítás előtt

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár
júniusi programjai

Június 2-án, kedden 10 órától Vig Balázs
mese előadása „Három bajusz gazdát
keres” címmel nagycsoportos óvodásoknak

Június 6-án, szombaton, a városnapi
rendezvénysorozat keretén belül kézműves
foglalkozás a könyvtári pavilonnál

Június 9-én, kedden 17 órakor Ezo Klub

Június 13-ig megtekinthető Bolega Valéria
kiállítása

Június 18-án, csütörtökön 17 órától Holczha-
user Zsuzsanna kiállításának megnyitó
ünnepsége – a kiállítás megtekinthető
június 27-ig

Július 2-án, csütörtökön 18 órakor Borsody
Zoltán makett-kiállításának megnyitója
Múlt-Jelen-Jövő címmel – megtekinthető
augusztus végéig

Szent Iván éj és
múzeumok éjszakája

Június 20. szombat
Programok a Városi
Szabadidő Központban
(Sport u. 4.)
21:00 Szent Iván éji
tűzugrás - a Sziget
Néptánc Közhasznú

Egyesület közreműködésével
22:00 Szent Iván éji zsongás-bongás –
éjszakai 11 km-es túra, a Szigethalmi TE szer-
vezésében.
Gyülekező, nevezés: 20:00 – Indulás: 22:00
Érkezés: Helytörténeti Gyűjtemény (Fiumei u.
48.), ahol
a résztvevőket 20 órától magyar retró mesék
(diafilmvetítés), kézműves foglalkozás kicsik-
nek és nagyoknak (bolygók készítése gyap-
júból) 
22:00-tól a Szigethalmi Hobbi Csillagászat
távcsöves csillagászati bemutatója várja.
A kézműves programra jelentkezni lehet a
70/380-7681 telefonszámon.
A rendezvény ingyenes.

Az Édesanyák Klubja köszönetét fejezi ki
Molnárné Tóth Ágnesnek azért az adományért,
amellyel segítette kézimunka kiállításunkat.
Tizenhárom kisgyereknek tudtunk örömet

szerezni az ajándékokkal, hiszen magasra emel-
ték fényét a kiállításnak édes kis műsorukkal.

Köszönet Mihalik Zsoltné Dórának, a felkészítő
óvónőnek a sokadik fellépésért, munkájához
további sok sikert és jó egészséget kívánunk.

az Édesanyák Klubja

A kiállítást megnyitja: Fáki László, Szigethalom város polgármestere
Köszöntőt mond: Tasnádi Tünde Négyszínvirág Óvoda intézményvezető asszonya

Verset mond: a Kék Óvoda óvodása
Az est háziasszonya: Luttenberger Katalin,a Hegedüs Géza Városi Könyvtárigazgató asszonya

A kiállítás helye: Hegedüs Géza Városi Könyvtár, Szigethalom József Attila út 59.
A megnyitó időpontja: 2015. június 18. 17 óra

Meghívó – lélek-zet
Holczhauser Zsuzsanna 

szépművészeti alkotó

Szeretettel meghívom Önt,
kedves családját, barátait a

kiállításom megnyitójára

Dsida Jenő: Arany és kék szavakkal

Köszönő levél
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Még mielőtt a cím alapján elkönyvelnénk, hogy
Eva Kavian, a francia nyelven író belga szerző
könyve egy újabb romantikus történet a műfaj
kifogyhatatlan tárházából, gyorsan leszögezem,
hogy nem, ez a könyv másképp hat az érzelmekre. 
Egy, a mai korban bizony sűrűn előforduló prob-
léma a regény alapja: a 17 éves Sylvi-
ának elege van a megosztott szülői
felügyeletből. Nem akar minden
második héten költözni, szeretne
kamasz lenni, és nem ikerhúgaira
vigyázni, hiszen édesapja nem tud
egyedül megbirkózni a kicsik körüli
teendővel. Sylvia előbb megbeszéli
édesanyjával döntését, majd felhívja
édesapját. Bármennyire is fél a
beszélgetéstől, apja cseppet sem
haragszik. És amikor éppen jobbra
fordulhatnának a dolgok, akkor egy
csattanás hallatszik a telefonban.
Abban a pillanatban tudja, hogy apja halott.
És valóban. Egy váratlan karambol és a három
leány elveszítette az édesapát.
Szüleik válását sem tudták még feldolgozni, és
akkor jött az újabb tragédia. Sylvia, aki nem
akarta átvállalni szüleitől testvérei felnevelésének
a gondját, most temetést szervez. Azt találja ki,
hogy amikor kijönnek majd a templomból,
mindenki kap egy darab könnyű, fehér anyagot,
és ahogy ballagnak a temető felé, mindenki egy
bokorra, kerítésre akasztja. Nem szokványos szer-
tartást gondolt ki. De azt mondják az ismerősök:
„Apád imádná. A halált egyáltalán nem tragédi-
aként vagy valaminek a végeként fogta fel.
Számára a halál inkább az egyik állapotból a
másikba való átmenet volt. Kedvére lenne, amit
javasolsz, mármint hogy gyalog menjünk. Félt
attól, hogy elveszít titeket, vagy hogy  ti szen-

vedni fogtok, ha meghal, de a saját halálától nem
félt, attól tényleg nem.”
Sylvia megpróbálja feldolgozni a feldolgozhatat-
lant. „Itt vagy? Ha az ember teste meghal,
megválaszthatja-e, hová teszi le a lelkét? Te mit
választanál? Én nem tudnék választani. A tengert,

a földet, az eget válasszam?”
Ilyen és ehhez hasonló gondolatok
foglalkoztatják: „Van-e a halottak-
nak egy kis hatalmuk az élők fölött?
Meg tudsz védeni, apa? Még mindig
vigyázol ránk? Legalább nem vála-
szolhatod azt, hogy nem, már az is
valami. Az élők választhatnak, dönt-
hetnek, határozhatnak. Én úgy hatá-
rozok, hogy igen. Igen, vigyázol
ránk, és igen, megvan hozzá a hatal-
mad. És a lelked is itt van, egészen
közel hozzánk. Természetes hát,
hogy érzem a jelenlétedet. Nem is

volt olyan bonyolult. Csak el kellett határoznom
magam.”
Sylvinek nehéz elfogadnia az elmúlás gondolatát.
De nem csak 17 évesen gondolkodunk el ezen. Ő
azt mondja: „A világegyetem és a világ történe-
téhez viszonyítva semmik se vagyunk. Porszemek
vagyunk, és ez elviselhetetlen a számunkra. Ezért
keressük a kapcsolatokat, az összefüggéseket.
Hogy elviseljük az elviselhetetlent. De a haláltól,
a saját halálomtól nem félek. Inkább félek attól,
hogy rosszul élem le az életemet, hogy elmegyek
az élet mellett.”
A regény a Vörös pöttyös könyvek sorozatban
jelent meg. Összesen 140 oldal, akár egy este
alatt el lehet olvasni. De sokáig fogunk a mondan-
dóján, az „üzenetén” gondolkodni!
Jó szívvel ajánlom önöknek!

Szigligeti Zsuzsanna könyvtáros

Könyvajánló a könyvtárostól

Eva Kavian: Nem akartam vele élni

„Itt a tavasz, itt a nagytakarítás ideje”, ez egy
fogorvosi rendelő várójában elfekvő régi magazin
cikkének címe, melynek elolvasása indítja el Lou
Winter életének változását. „Végezz
nagytakarítást az életedben!” – ezzel
a mondattal kezdődik a cikk, azaz a
regény. Lou először csak a munkahelyi
íróasztala fiókjában tesz rendet, majd
folytatja otthonában. A takarítás
először nehezen indul, de kitart elha-
tározása mellett, szeme előtt látva a
cikk egyik mondatát: „Tégy rendet a
házadban és a fejedben is. Ne engedd,
hogy az élet diktálja a tempót. Dobd
ki a felesleges cuccot, és vedd
kezedbe az irányítást!” A főhősnő
megszabadul a régi, kihízott ruháitól,
amit eddig „majd ha lefogyok” felkiáltással rakott
vissza a szekrénybe, és ami a szekrényajtó kinyi-
tásakor a sikertelen fogyókúráira emlékeztette.
Kiselejtezi a különböző, születésnapjára kapott
ajándékokat, amelyek az évek során felhalmozód-

tak, és soha nem használta őket, hiszen többsé-
gük olyan háztartási eszköz, amely nem az ő
egyéniségét tükrözi, hanem arra „figyelmeztet”,

hogy az ő helye a konyhában van.
És ott vannak még azok a haszon-
talan dolgok, amelyek „majd jó
lesz valamire” címszó alatt idáig
elkerülték a kukát. „Nem lehet,
hogy ezek a szükségtelen kacatok
irányítsanak, elszívják az összes
energiádat, és nem hagyják, hogy
lerázd magadról a múltat” – írja a
cikk. Mire a főhősnő a takarítás
végére ér, élete gyökeresen
megváltozik, a fejében és a szívé-
ben is több fényhez és levegőhöz
jutnak a bezárt, rejtett zugok. 

A regény stílusa gördülékeny, letehetetlen, elgon-
dolkodtató, romantikus regény. 
Jó szórakozást kívánok az olvasáshoz: 

Denke Ibolya 
EZO klub vezetője

Milly Johnson: Tavaszi affér

Hagyományos,
magyarosnak szánt

köszöntő
Balázs Sándor Turzának

Száz B.A.S.A. vers, cég, barát emléke fejemben,   

Egy túl gazdag élet ünnepére jöttem.

Mert esendők vagyunk, szeretetre éhes,

Szeretettel szólnék hozzád, hetvenéves.

Hét évtized alatt hány életet éltél?

(S)truccoltál a Sorssal? Struccot is neveltél?

Vállalkoztál? Buktál? Szerettél? Szavaltál?

Minden változásnál ugyanaz maradtál.

Sose azt figyelted, melyik munka könnyebb, 

Úgy bújtad a verstant, mint hajdan gépkönyved:

Világítson a szó, kereke forogjon,

Ne csak formás legyen, ha teheti, hasson.

Amit tettél, sohase csak magadért tetted, 

Büszkébb hazát vártál, benne bátrabb embert.

Szeretett Kátádon, zajló Zagyva-parton,

Csepel betonja közt, szárnyas Szigethalmon,

Igalon és Őskün, tenyérnyi hazádban

Néha hideg fejjel, máskor boros lázban.

Megesett, hogy dühvel hívtad a Szépséget, 

De hol megjelentél, már tábor sereglett:

Néha öt-hat ember, máskor száznál is több

Mintha űztek volna, Sándor. Mi űzött?

A dicsőség vágya? Átengedted másnak, 

Akikre felnéztél, nemcsak a barátnak:

A „Kavicsos” Barcsnak, Lengyelnek, KőTinek –

Gépedre görnyedő krónikás szerzetes.

Mint iskolásfiú, hatvanon is túl már

Hol Horáciusztól, hol Poe-tól tanultál, 

Aranytól, Adytól … lassan már mindent tudsz, 

Mégse te írod meg, ha lesz, az új Himnuszt.

De csináltad mégis, mondod csak azért is:

Az igaz szó elér a mások szívéig.

Téged is ő űzött, a nagy kényszerűség:

Ha már él az ember, legalább szeressék,

S egyre jobban, ahogy repülnek az évek – 

Az Isten éltessen, drága hetvenéves!

Halász Imre



12 2015. 6. szám

Szigethalmi Híradó
KULTÚRA

Április 16-án a lovak végül megtalálták a rést
és áttörték a Malomkert védelmét. A hét félvad
ló közül négy ment Börzsönytúrára alkony
idején. Éppen kimentem a teraszra, mert
gyanús volt a csend, meg hát a terasz sem
azért van ott, hogy ne menjek ki néha. Sziszkó,
a vezérkanca tökéletes helyet választott: elég
közelit ahhoz, hogy lássam, ott áll, igen, szaba-
don. És elég távolit ahhoz, hogy azonnal neki-
keseredjem.
A következő pillanatban már röpültem is át a
tájon, keresztül a patakon, fel a hegyre. Sziszkó
nem várt rám. Fogta renitens csapatát és
tovább kutatták a kiutat a birtokról és a tűrő-
képességem határát. Mindkettőt megtalálták.
Mindkettőt átlépték. Csakhamar a szomszéd
lucernásban pajkoskodtak. Most a házunk
zsugorodott elérhetetlen aprósággá a messze-
ségben, ahogy derékig a lucernában próbáltam
bekeríteni négy lovat. Sziszkót, a Justin
Bieberre emlékeztető Bóbitát, Szépfiút, akiről
a neve mindent elmond és Zuhatagot, az ében
csodacsikót, akit a lóversenyek leendő
szupersztárjaként tartanak számon. Nem
lennék annak a helyében, akinek a felelőssége
a felsorolt nyihogók biztonsága. De abban
voltam.
Legelészés közben csíphető nyakon a ló
legkönnyebben, tartja a lexikon, amit majd
meg fogok írni a lovakról. Sok egyebet nem
tanultam róluk, de ez igaz. Kötél nem lévén
nálam, levettem a pólómat, és azt vetettem át
a ló nyakán, hogy hazavezessem. A többiek
ilyenkor általában követni szokták, de annyi
zöldben és frissben gázoltak, dőzsöltek a
hosszú tél után, hogy kolbászt is süthettem
volna a kancájukból, arra sem kapták volna fel
a fejüket. Végigőgyelegtem oda és vissza a
patak partján, kezemben a lóval. Lementem,
visszamentem a lovakhoz, szabad kezemmel
SOS jellegű sms-eket küldtem Katának. Mint
utóbb megtudtam, Kata és Foxtrott ez idő tájt
a megmaradt lovakat akadályozták meg a
szökésben, és jól felmérve a szükséget, bezár-
ták őket. Én odafent a hegyen új tervet ková-
csoltam egy véletlenül talált kötéllel (azzal is
lehet kovácsolni). Kikötöttem Sziszkót a
bivalykarámhoz, azzal a céllal, hogy felé terel-
jem egyre távolabb merészkedő társait. Alig-
hogy levettem róla a kezem, a kis hölgy kitört,
vitte a kötelet, vitte a fél karámot és az egész
pólómat. Azt hiszem, nevetett is, de ebben nem
vagyok biztos. A további percek eseményeiben
sem. Négy ló futott át Szobon, én pedig
mögöttük pár centivel lemaradva. Valami adre-
nalinrohamom is lehetett, a versenylovak
tempójában futottam át egészen a szomszéd

faluig a Börzsöny 91 fokos lankáin. Az apoka-
lipszis négy lova azonnal rátalált egy birtok
kerítésén lévő hézagra, ehhez jó érzékük van.
Aztán elvesztek a szemem elől, mert lement a
nap.
A távoli kutyaugatások felé osontam, és már
nem csak szimplán egy idegen birtokon, hanem
egy családi ház kertjében sunnyogtam. Átnin-
dzsáztam magam a salátaágyások közt és
lidérces jelenet tárult a szemem elé.
A kertben tűz égett, kis, kövekkel határolt,
hangulatos tábormécs. A négy ló állta körül,
révedő tekintettel, amolyan "hallga, testvérek,
levetettük az ember rabigáját, most Tűz atyánk
mondja meg, mihez kezdjünk" arckifejezéssel.
Ha lett volna nálam egy bendzsó, le is ülök
melléjük elénekelni a "Bang-bang-baggery-
bang"-et. Ehelyett az jutott eszembe, hogy a
tüzet ember gyújtotta, aki nem is lehet messze.
És vissza fog jönni, és bizony, senki sem szíve-
sen talál meghitt otthonában négy lovat és egy
félmeztelen pasit.
Ahogy közeledtem, a lovak, mint egy több
tonnás pillangóraj, szétrebbentek. Sziszkó
kötele elcikázott előttem. Kicsaptam felé és
elcsíptem az utolsó másfél millimétert. Amilyen
idegállapotban voltam, már foggal is megpró-
báltam volna tartani. Sziszkó személyisége
magával ragadott, mondhatni, két méterrel
jártam a föld fölött tőle. De hát egyszer le kell
szállni a szilárd talajra. Bokáig süllyedtem isme-
retlen házigazdánk tökei... mármint a kertben
elültetett tökpalántái közé. Sziszkó megállt, és
kíváncsian nézett hátra. Szépfiú ekkor vette
észre, hogy az udvarban kicsiny karámban egy
ifjú kanca szendereg.
Örömtől és erotikától duzzadó nyerítésére
megrepedtek a gleccserek Grönlandon, és én
is eléggé összerezzentem tőle. Sietős léptekkel
kísértem odébb Sziszkót, de a fiúk csatlakoztak
az udvarláshoz, amire az idegen kanca is pozi-
tívan - és k. hangosan - felelt. Hallottam, ahogy
kivágódik az ajtó és a gazda szembesül azzal,
hogy négy ló a saját ízlésére rendezte át szőlő-
tőkéit és almafácskáit.
"Miafaszumezakarnevál?" - dörrent az éjsza-
kába, és én már csak abban reménykedtem,
hogy először engem lőnek agyon. Utálok
magyarázkodni.
Valahogy engem nem láttak meg. Ha vadlova-
kat találsz a zöldségeid között, a félpucér srác
már igazán fel sem tűnik közöttük. Biztos
kedvezőtlenebb lett volna, ha a nadrágommal
próbálom megkötni a lovat, de ebbe ne is
gondoljunk bele. Mondom ne.
Sziszkó és én visszaballagtunk Szobra a vaksö-
tétben, csak tippelve, hogy a lovak követnek-e

minket. Végül az egyetlen kimentett lóval
estem át a Malomkert határain, továbbra is
telefonon tartva a kapcsolatot az enyéimmel.
Az idő közben riasztott szomszéd azt mondta,
megkeres, bezárjuk Sziszkót, és aztán megke-
ressük a többi lovat. Amikor összetalálkoztunk
és bekapcsolta a reflektort kocsiján, közvetle-
nül mögöttem a hegytetőn élesen kirajzolódott
a három, enyhén fáradt ló kontúrja. A többi
már tényleg csak séta volt és kapucsukogatás.
Soha többé nem megyek Ipolydamásdra, még
krumpliért sem.
Görcsösen ragaszkodom azóta a nyugalomhoz,
és a dolgok terv szerinti alakulásához. 
Ezért aztán pontot is teszek sorozatomra.
Eredetileg csodás, nem evilági terveim voltak
ezzel az utolsó résszel, pláne, hogy éppen egy
éve vágtam neki az Útnak, éppen egy éve
kezdtem el vegetálás helyett megtanulni az
Életet. Most azt kellene talán mondanom, hogy
kész, megtanultam, mostantól arany-tömjén-
kánaán, a kanalam is marcipán, de az élet nem
ilyen. Ö... tanulság... sincs. Nincs "ilyen volt" és
"ilyen lett" grafikonom sem magamról. Csak
hála. Hála van bennem azok iránt, akik támo-
gatták az indulásomat, akik szállást adtak
útközben, akik ötleteket adtak, merre folytas-
sam, akik nem hagyták, hogy elcsüggedjek és
elmenjek inkább miniszterelnöknek, természe-
tesen azok felé is, akik olvastak és bátorítottak.
Hát, azokra sem haragszom, akik a munkámért
pénzt, szalonnát vagy sört adtak.
Már nem volnék akkora bajban, ha az elkövet-
kezendő 10 évemről faggatnának, legalább
támpontjaim lennének (soha többé nem
megyek Ipolydamásd közelébe). Korábban ez a
kérdés csak ürességet idézett elő bennem.
Hónapokon belül "Börzsönyi kézműves" címet
szeretnék kivívni, és 2016-ban az ünnepi könyv-
héten, remélem, sokakkal találkozom, akik még
akkor is olvasni fognak. És remélem, lesz is mit
olvasni. A tyúkok tojnak, a malacok híznak, a
nyulak meg azt csinálják, amihez ők értenek
nagyon. Egy tehénke sem ártana. Igazából
lenne még mit írnom, de most komolyan...
amikor a kaland megszokottá válik, hétköz-
nappá vedlik... az jó. Én élvezem. De nem írha-
tok örökké a hétköznapjaimról. Találkozunk e
sorozat lapjain legközelebb, ha valami
NAAAAGy változás történik. De ha rajtam
múlik, azt majd a dédunokám folytatja
"Megdöglött György apus teknőce" felütéssel.
.Hát... stílusosan kellene lezárnom... asszem. De
nem vagyok jó benne. Szóval... sziasztok...
Áldás.

Fibi György

Tanulok élni - Utolsó rész



Ami fölösleges, az káros! (SZ – szülő, Gy -
gyermek)
Gy szaladgál, ismerkedik a helyiségben a
berendezési tárgyakkal, amire lehet, felmá-
szik, lecsusszan, szalad tovább.
SZ végre lazíthat, ülhet egy kicsit, de a szeme
a kicsikén van és próbálkozik:
- Ne szaladj, mert elesel!  (Hatás: 0. Gy fut
tovább és nem esik el!  Ez többször ismétlő-
dik.) - Gyere ide, kicsim! 
Gy. Odaszalad, ölébe ül, de két másodperc
után leugrik és tovább rója köreit.
Mi a káros ebben a gyakori jelenetben?
- az, hogy a Gy megszokja: 1/  Nem kell
figyelni az intelmekre, mert semmiféle követ-
kezménnyel nem járnak;  2/ Akkor sem fog
odafigyelni, ha valós veszélytől akarjuk
megóvni, mert számára  – tapasztalatok
híján –  még nincs különbség egy kis huppa-
nás és például az általa nem érzékelt lépcsőn
való legurulás között.    
Tanulság: Csak azt tiltsd, kedves szülő, ami
baleset- vagy életveszélyt jelenthet. De azt
magyarázd is el kicsinyed életkorához illő
szavakkal, és légy következetes: amit nem
szabad, azt máskor sem szabad.     
És ha mégis elesett? Fájdalomtűrő képessé-
günk nem egyforma. Van gyerek, aki észre
sem veszi, hogy beverte egy kicsit a fejét,
van, aki kétségbeesetten sír. Vigyázat! Van
kicsi, aki előbb rád néz, és az arckifejezésed-

től függően fakad sírva vagy nem. Ha a szülő
rémült arcát látja, akkor biztosan nagy baj
van, sírni kell. Ha nyugodt arccal megy oda
és megkérdezi: - Fáj, ahol megütötted? Adok
rá gyógyító puszit. Attól hamar elmúlik.   –
akkor többnyire kevés nyafogással túljutott
csemeténk a „baleseten”.  
Két fontos dolog: 1. Soha ne kicsinyeld le a
gyerek fájdalmát mosolygós arccal és azzal,
hogy „semmi baj!”, „nem fáj az annyira!”.  Ha
a kicsinek fáj, akkor is fáj, ha a SZ mást mond.
(Vagyis SZ nem mond igazat! –„ha most,
akkor máskor sem, nem hihetek neki”! –
vonja le a következtetést a gyerek a sokadik
ilyen eset után. Nem szavakban, érzésben.
Lehet, hogy majd csak kamaszkorában fogja
megfogalmazni, esetleg a fejedhez vágni!
Mindketten rosszul jártok!) 2. Törjük meg azt
a régi rossz szokást, amely szerint egy fiúnak
nem szabad sírni, ha fáj valami. Rossz vége
van annak, ha a férfi nem mutathatja ki
fájdalmát, mert az „nem férfias”! (Részben
ezért halnak hamarabb a férfiak: nem kérnek
segítséget, nem mennek orvoshoz, ha fáj,
„mert az a férfias, ha tűrik”.)
A nevelés hosszútávra szól! Gyermekünk 10-
16 éves korában már hiába jövünk rá, hogy
valamit elrontottunk 0-tól 6 éves koráig!
(Például azt, hogy nem bízik bennünk a
gyerekünk.)

Bata Éva néni
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Nevelési tanácsok nem csak
kezdőknek

Az első nyári hónapba léptünk. Fúrassunk
kutat, ha még eddig nem tettük és öntözzünk,
ami a csövön kifér.
Engedtessék meg nékem: hadd írok néhány
érdekes, talán nem minden kertész számára
ismerős feladatról. Mert hát az nyilvánvaló,
hogy a rózsáinkat metsszük, szőlőnket kötöz-
zük, rovar és gombakártevők ellen védeke-
zünk, liliomféléink virágaiban gyönyörködünk
stb., stb.
Azonban mi a szitu mostanság a kajszi és
őszibarack zöld állapotú termésállományával?
Amennyiben túlzásba vinné gyümölcsfánk a
termést, ne engedjük ezt meg nékie. Ritkítsuk
meg kézi erővel. Ha pl. hármasával ülnének
gyümölcseink csomóban akkor szedegessük
ki a középsőket. Ha hagyjuk, hogy túl sok
termés kössön, akkor egyfelől apróbb
gyümölcsöket kapunk, másrészt az új hajtá-

sok gyengébb kondíciójúak lehetnek, ez pedig
a jövő évi termésnél hátrányt jelent.
Essen még szó egyik kedvencemről, a csirág-
ról. Júniusban már jelentkezhetnek virágkez-
demények ezen rendkívüli ízhatás tulajdonvi-
szonyai felett rendelkező káposztafélénkben.
Említett virágkezdemény, ha fény éri, akkor
nem lesz olyan szép fehér, és enyhén keser-
nyés ízt is kaphat. Ezért azután a leveleit érde-
mes összefogni és madzaggal vagy postásgu-
mival összekötözni, leárnyékolva ígyképpen a
virágzatot.
Szép időt, szükséges mennyiségű csapadékot,
szép kerteket kívánok!
U. i.: Van, aki a csirágnak a másik nevét ismeri:
karfiol.

Radics Gyomkereső Gábor

Idült kertrajongóknak

CIVILEK

Feltételhez kötött
a reptéri minősítés

A tököli reptér ügyében hozott kúriai döntés-
ről s a további jogi lépésekről esett szó azon
a május 13-i találkozón, amelyen Fáki László
polgármester és az Élhető Környezetünkért
Egyesület képviselői találkoztak az ügyben
jogi képviseletet ellátó Környezeti Manage-
ment és Jog Egyesület (EMLA) ügyvédjével.
Mint ismert, hosszú ideje zajlik a tököli repü-
lőtér átminősítése a közlekedési hatóság
előtt. Jelenleg a létesítmény úgynevezett
nem nyilvános fel- és leszállóhelyként műkö-
dik, de kötelező a létesítmény reptérré való
átminősíttetése. Az eljárás több mint négy
éve indult, s a hatóságok környezeti hatás-
vizsgálat nélkül adták meg a reptéri minősí-
tést, e döntéssel szemben azonban helyi
környezetvédő civilek pert indítottak.
A Kúria végül igazat adott a civilek érveinek,
s ez év tavaszán született ítéletében
kimondta, hogy nem kaphat reptéri minősí-
tést a tököli fel- és leszállóhely a létesítmény
környezeti hatásainak előzetes vizsgálata
nélkül, mivel az ellentétes lenne az Európai
Unió környezetvédelmi szabályaival. A közle-
kedési hatóságnak meg kell ismételnie az
eljárását, de döntésének immár előfeltétele
a létesítmény előzetes környezetei vizsgálata. 
Az új eljárásokban a civil szervezet és az
önkormányzat is fel kíván lépni a káros
környezeti hatások csökkentése érdekében.

ÉKE

Utcán talált, másfél év körüli fiú kutyusnak
szerető, jólelkű, állatbarát gazdit keresünk!
Soványan, búskomoran találtunk rá, szemei tele
fájdalommal, csalódottsággal. Csakis olyan
gazdit szeretnénk találni, akinél ÖRÖKRE szól az
örökbefogadás!
Telefon: 06-20-803-05-43 Enikő

Gazdikereső
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Beteljesült reménység

SPORT

A 24 órás ultrafutó országos bajnokságon és 12
órás sárvári váltóversenyen is szép sikert arat-
tak Szigethalom sportolói. Gaál Ferenc, Judik
Richárd, Sztrapkó Norbert és Török-Ilyés László
alkotta váltó képviselte a Szuflát az idei sárvári
megmérettetésen.
A csapat nagy reményekkel
utazott a versenyre, hiszen
egyszer már nyert itt váltóver-
senyt, bíztunk benne, sikerül
megismételni az akkori győzel-
met.
Feri és párja, Szilvi már a
verseny előtti napon leutaztak
Sárvárra, felvették a csapat rajt-
számait. A többiek másnap
hajnalban indultak útnak, így a
társaság nagyobb része csak
szombat reggel csatlakozott.
Érkezés után gyors öltözés,
technikai és taktikai megbeszé-
lés következett. Itt eldöntöttük,
hogy három körönként - 3090
m - váltjuk majd egymást a
pályán. 
A rajtot 10-kor lőtték el. Kezdő emberünk
Török-Ilyés Laci volt, aki az első három körön
közel egy perces előnyt gyűjtött be a csapatnak
a többi váltóval szemben, 11':10" körüli idővel
alaposan feladva a leckét a többi csapatnak és
a csapattársaknak is.
Az első órában aztán ez az előny Ferinek, Norbi-
nak és Ricsinek köszönhetően tovább nőtt,
elérve a két teljes környi különbséget. Később
ez az előny már nem is nagyon változott - folya-
matosan 2 - 2.5 kör közötti távolságot tartot-
tunk az üldöző csapattól.

Közben a reggel még kellemes idő durva
melegbe váltott. A pályán mindenki igyekezett
hűteni magát, az egyéni futók nyakában megje-
lentek a vizes törölközők, a hidegvizes lavórok-
nál pedig mindenki vizezte pólóját - sapkáját. 

A nagy meleg persze főleg az egyéniek számára
volt embert próbáló, de azért a váltósok is
rendesen megszenvedték
Féltáv környékén kezdtünk először azon gondol-
kozni, hogy átváltsunk 2 körönkénti váltásra, de
úgy döntöttünk, csak az első 8 óra után állunk
át, addig kihúzzuk a hosszabb váltásokkal. 
A verseny vége izgalmas volt. Folyamatosan azt
lestük, a másik csapat mennyit tud hozni - tud-
e hozni rajtunk. Az utolsó órában aztán sűrű-
södtek az események. Ricsi egy órával a vége
előtt kidőlt a sorból, megfájdult a combhajlító
izma. Kicsivel később Ferinek kezdett görcsölni

a lába, az utolsó váltásánál – fél órával a
verseny vége előtt – ki kellett szaladnia elé
Norbinak a váltáshoz, mert Feri lába
annyira begörcsölt, hogy futni nem, csak
bicegni tudott a pályán, ezzel értékes
másodperceket veszített a csapat előnyé-
ből. Az utolsó fél órában Norbi és Laci
körönként váltották egymást.
Ekkor már mindenkinek elege volt, látszot-
tak a fáradtság jelei .... 
Végül sikerült megnyernie a csapatnak a
versenyt, megtartva az első órában össze-
szedett előnyt. Mind a négy futónk
megtette, ami tőle telt aznap, senki se
húzta ki magát a munka alól, így mind
megérdemlik az elismerést.
A futás után levonhattuk a következtetést:
váltóban sem könnyebb 12 órást futni, mint
egyéniben. Nem kell ugyan folyamatosan
futni, amikor kell, akkor viszont nagyon kell!

A sárvári ultra versenyen nagyon sok szuflás
indult, s nagyon jó eredményeket értek el.
A 24 órás országos bajnokságban Csécsei Zoli
abszolút 2. lett 231 km-rel !!!
Badics Attila Ob kategória 3. 202 km-rel.

Kiss Zsolt Ob kategória: 2. lett,
179 km-rel.
Garancsy Balázs élete első 24
órásán 164 km-t teljesített.
Piri Dániel 81 km, de róla nincs
információ, a felétől nincs mért
köre.
24 órában Németh Anita 158
km, kategória 2. hely.
Sebestyén Lina 115 km, kategó-
ria 3. hely.
12 órában Györgyi Kata 91 km,
kategória 2. hely.
Volt Szuflás, Steib Péter, abszo-
lút 2. 127km.
6 órában
Garancsyiné Cserhalmi Ági,
szülés után első ultra versenye
41km.

És végül a szuflás váltó megnyerte a 12 órás
váltó versenyt, 173 km, Török Illyés László, Gaál
Ferenc, Judik Rihárd, Sztrapkó Norbert
Ne felejtsétek a versenyünket: szufla.hu/neve-
zés/

Török Illyés László

Végtelen sport
Közösségi futást rendez a parkerdőben a
Szufla június 20-án. Ez nem verseny lesz,
hanem közös felkészülés az augusztus első
szombatján sorra kerülő Szufla futófeszti-
válra.
Az erdészház környékén egy végtelen jel
(fekvő nyolcas) alakú, kb. 3km hosszúságú
pályán lehet róni a köröket, kinek hány fér
bele 10 és 12 óra között.
A futás közben elfogyott kalóriák pótlására
minden futó vendégünk lesz egy gulyásle-
vesre, amit helyben főzünk bográcsban.
Gyülekező az erdészházi tisztáson június 20-
án 09 órától.
Infó: Sztrapkó Norbertől: sztrapko@gmail.com
Szeretettel vár minden futni és gyalogolni
szerető sporttársat

a SZUFLA csapata
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Május 11-én a Magyar Torna Szövetség képvi-
seletében Guczoghy György, háromszoros
Európa bajnokunk lólengésben és Láng Géza az
torna utánpótlásért felelős vezetők városunkba
érkeztek, hogy szakmai megbeszélést folytas-
sanak a Speed-
meteor Torna
S z a k o s z t á l y
edzőivel (Bo -
bola Ist vánnal,
Janis Pállal – és
örömmel jelent-
hetem be az új
és lelkes kollé-
gánkat – a helyi
általános iskola
testnevelő pe -
da gógusával,
K i s s z é k e l y i
Zsolt tal, akit sikerült megnyernünk a torna okta-
tására. A látogatás a Szigethalmi Szent István
Általános Iskolában kezdődött, ahol Piróth
Ibolya igazgató és Németh Leila igazgatóhelyet-
tes fogadta a tornászokat. A találkozó egyik
legfőbb célja az iskola tornatermeinek megte-
kintése volt, ugyanis a tervek szerint szeptem-
bertől ez az intézmény nyújt otthont az iskolás-
korú tornászok edzéseinek.

A jó hangulatú összejövetel Szigetszentmikló-
son, a Városi Sportcsarnokban folytatódott,
ahol a két nagy múltú szakember megtekintette
a szakosztály óvodás csoportjának edzését. 
A tornászni vágyó fiataloknak jó hír, hogy

mostantól a
helyi tornaélet
az országos
szövetség óvó
és támogató
kezei alatt fog
zajlani. A szer-
torna nem csu -
pán egy ver -
seny sport, ha -
nem olyan
moz gásforma,
amely bármi-
lyen más

sportág előkészítésére kiválóan alkalmas. Aki
úgy érzi, hogy érdemes volna óvodás vagy alsó
tagozatos gyermekének bemutatni ezt a válto-
zatos és sok-sok eszközt felvonultató sportágat,
érdeklődjön bátran az alábbi e-mail címen vagy
telefonszámon: janispal@gmail.com Tel: 0630-
5047828 vagy bobolaistvan@gmail.com Tel:.
0620-4268885

Janis Pál

VEGyES

Szeptembertől szertorna a Szent Istvánban

A Szigethalmi TE nyári ajánlatai:
Június 20-án egy kellemes – reményeink szerint
csillagfényes – éjszakai sétára invitáljuk a bakan-
csosokat. Ezen a napon a helyi néptáncosok
tűzugrást rendeznek. Miután mindenki kiugrálta
vagy kicsodálkozta magát (vérmérséklete és
mozgásszerverendszere aktuális állapota függvé-
nyében), nekivághat a négyórás éjszakai túrának. 
A parkerdő és a Kis-Duna-part érintésével tér
majd vissza a csapat városunk házrengetegébe.
A túrát Bata Ilona vezeti majd. 
Július 4-én igencsak messzire csábítjuk a lelkes
országjárókat. Aki csatlakozik hozzánk, az a nap
végére elmondhatja: bejártam Tolnát, Baranyát. 
Célunk egy hagyománytisztelő, meseszép és
egyedi falu, Feked lesz. 10 vagy 20 kilométeres
távok között lehet választani. A dimb-dombok
a messziről integető Mecsek képével és az
árnyas erdő jó helyszínei lesznek egy vidám
napnak. A célban kitűző, oklevél és a híres helyi
stifolder szalámis kenyerek halmai várják a
vándorokat. A túra után rá lehet csodálkozni
arra az utcaképre, amely a legszebb Magyaror-
szágon. A túrát Kontha Gabriella szervezi.
A különbuszra Sziklavári Sándornénál lehet
jelentkezni (Kérem, hogy ezt legkésőbb június
28-ig tegyék meg!).

Csillagfényes túra

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

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, szer-
kesztheti úgy, hogy azok tartalma ne változzon.)

Lapzárta: június 19.
Megjelenés: július eleje

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

Kisszékelyi Zsolt,Piróth Ibolya,Németh Leila,Guczoghy György,
Bobola István,Janis Pál és Láng Géza

Élményekben, napsütésben gazdag nyarat kíván
a Szigethalmi TE tagsága nevében:                                                                                                         

Nád Béla tiszteletbeli elnök
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