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Szigethalomért díjak a kiemelkedő teljesítményekért

ÖNKORMÁNyZAT

Becskeházi Anna Krisztina Szigethalom Spor-
tolója díjat kapott a 14 év alatti kategóriában. 
Krisztina 2001. szeptember 5-én született. Jelen-
leg a Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola
7. b osztályos tanulója. Már alsó tagozatban
kiváló teljesítményt nyújtott közismereti, rajz és
testnevelés tantárgyból. Magaviselete, szorgalma,
társaihoz való viszonya példaértékű. Érdeklődése
szerteágazó. A 2012-es és a 2013-as évben rajza-
ival több kiállításon is részt vett. Tanulmányi
versenyen képviselte iskoláját. Első osztálytól
kezdve jeles tanuló. Több alkalommal nevelőtes-
tületi dicséretben részesült. Tevékenyen részt vesz
az iskola sportéletében, melyet a tantestület több
alkalommal díszoklevéllel jutalmazott. Első osztá-
lyos kora óta túrázik, és három éve cselgáncsozik.
2010-2011. tanévben bekerült Szigethalom siker-
könyvébe korábbi teljesítményeiért elismerése-
ként.
Túraeredményei:
• 2009-ben 7 túrán vett részt és 93 km-t teljesí-

tett.
• 2010-ben 5 túrán vett részt és 90 km-t teljesí-

tett.
• 2011-ben 8 túrán vett részt és 152 km-t, vala-

mint MSZTSZ és Budapest kupa túráin is sikerrel
teljesített.

• 2012-ben 8 túrán vett részt és 147 km-t, vala-
mint a "Gerecse 50" 50km-es távját szintidőn
belül teljesítette.

• 2013-ban 9 túrán vett részt és 142 km-t teljesí-
tett.

• 2014-ben 7 túrán vett részt és 117 km-t teljesí-
tett.

• 2009-2014-ig minden évben "Szigethalom Turis-
tája" kupát kapott.

• A 2013-as évben elért sport- és tanulmányi
eredményei alapján a Szigethalmi TE ajánlására
Fézler Balázs díjban részesült 2014-ben.

Cselgáncseredményei:
• 2013. Magyar Köztársaság Kupa 3. hely
• 2013. Budapest bajnokság 1. hely
• 2013. Magyar országos bajnokság 3. hely
• 2014. Diákolimpia 3. hely
• 2014. Regionális csapatverseny 2. hely

• 2014. Budapest bajnokság 2. hely
• 2015. Európa kupa válogató 3. hely
• 2015. Regionális csapatverseny E hely
• 2015. Diákolimpia 1. hely
Kitartása, elszántsága példaértékű. Mindig lehet
rá számítani! Kívánjuk, hogy további életpályája
egyre feljebb íveljen, sikeres továbbtanulást és
kiteljesedett felnőttkort eredményezzen!
Weisz Róbert Szigethalom Sportolója díjban
részesült a 18 év feletti kategóriában.
Weisz Róbert 1976. július 13-án született Buda-
pesten. 2010 óta él Szigethalmon. 2003-ban
történt autóbalesete óta kerekes székhez kötve
él. 2005-ben csatlakozott a Törekvés Sportegye-
sület kerekes székes kosárlabda csapatához. A

csapat 1984 óta létezik és 2014-ben, 30 év után,
újra első helyezést ért el az országos bajnokságon
és ez nagy részben köszönhető Weisz Róbertnek,
mert ő a csapat motorja, igazi sportember. Tagja
a magyar válogatottnak. Bármilyen felkérést kap
a csapat, annak 80%-a hozzá fut be és ő koordi-
nálja, szervezi. Segít a székek szállításában, javít-
tatásában. Minden évben mennek Romániába
kosarazni, ebben az évben a Cseh Ligában is elin-
dulnak. A magyar válogatott nagy része a Törek-
vésből áll. Szigethalom büszke rá, hogy a
versenyző sok sorstársának a példaképe, mert
megmutatja, hogy attól, hogy kerekes székbe
kerül valaki, nem kell feladni, hanem normális,
aktív életet lehet élni.

Ferenczy Krisztina: Szigethalom Sportolója díj a
18 év feletti, már nem aktív kategóriában
Ferenczy Krisztina 1975. október 9-én született
Budapesten. 1987 nyara óta él Szigethalmon. 1988
óta jár lovagolni. 11 éve van saját lova. Azóta
igyekszik minél több emberrel megszerettetni a
lovas sportot. Visszatekintve az általános iskolás
évekre, sokat köszönhet testnevelő tanárainak,
akik az első karate edzői is voltak, név szerint
Krizsa Istvánnak és Mucsi Zoltánnak. 1991-ben
kezdett el tanulni a kyokushinkai karatét Sziget-
halmon. 1996-ban leigazolt a budapesti Stabilitás
Karate Klubhoz, ahol Kalmár Árpád volt az edzője.

2008 óta a Free Time Fitness Klub edzőjeként
tevékenykedik, teremkerékpár és boxzsákos
köredzéseket tart. 2013 óta a budapesti edzések
mellett Dunaharasztin is látogatja a karate edzé-
seket, ahol Szappanos Zoltán edzésein vesz részt.
Neki köszönhette eredményeit a 2014-ben telje-
sített karate maratoni részvételen. Összesen 23
alkalommal teljesítette a maratoni távot.
Eredményei:
• 1999-ben Magyar Bajnokság (Körcsarnok), full

kontakt szabályrendszerben 3. helyezés
• 1999. Csapat Bajnokság (Kalocsa) 1. helyezés

full kontakt szabályrendszerben
• 2009. Budapest, Thai boksz, Xanda szabály-

rendszerben Nemzetközi Verseny 65 kilo-
grammban 1. helyezés.

Futás:
• Első maraton 2003 március, Vác.
• 2010, Győr fél maraton, 1. hely
• 2011 Dabas félmaraton, 1. hely
• 2011. november: Győr félmaraton, 1. hely
• 2012. Vác maraton, 1. hely
• 2012. Szufla félmaraton, 2. hely
• 2013 óta tagja a Szigethalmi Ultrafutók Egyesü-

letének.
• 2013-ban teljesítette az első ultra távú versenyt

(Balaton Maraton+ 50,7 km)
• 2013. szeptember 20. Zalaegerszeg: 50 km-es

OB: egyéniben: 2. helyezés, váltóban Györgyi
Katával 1. helyezés.

• 2013 Győr félmaraton 3. hely ® 2013. Vác Mara-
ton 2. hely

• 2014 Dunavarsány 30 km 1. hely
• 2014 Balaton Maraton+ 50,7 km 2. hely
• 2014. Győr Maraton 3. hely
• 2014. Balatonkenese Maraton 1. hely
• 2014. Szufla futó fesztivál 52 km váltóban Györ-

gyi Katával 1. hely
• 2014. Zagyvamenti Maraton 2. hely

A Domonkos család (Domonkos István, Papp
Melinda és Domonkos Dóra) Szigethalom Közös-
ségi Életéért díjat kapott.

Mint a Szigethalmi Híradó júliusban tudósított róla, a városnapok keretében az önkormányzat több elismerést
adott át. Közülük most a Szigethalomért díjjal kitüntetettek laudációját közöljük, hogy egy kicsit közelebbről
megismerjük, miért is részesültek ebben a megtiszteltetésben.
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Domonkos István, mindenki Domija születése óta
szigethalmi lakos. Általános iskolai tanulmányait
a Szent István Általános Iskolában kezdte, ahol
már szerepet vállalt a közösségi életben, évekig
szerkesztője és rajzoló munkatársa volt a Kohán
József által mentorált Suli Híradónak. Tanulmá-
nyait a Ráckevei Ady Endre Gimnáziumban
végezte, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyete-
men magyar-angol szakos diplomát szerzett.
Később rendszerinformatikus és közművelődési-
kulturális menedzser lett. Melinda házasságköté-
sük óta él Szigethalmon. 2000 óta aktívan részt
vesznek Szigethalom közösségi életében, műkö-
désében. Szoros kapcsolatot ápolnak a város
intézményeivel, különösképpen a Városi Szabad-
időközponttal, a Hegedüs Géza Városi Könyvtárral
és az önkormányzattal. Kezdeményezője volt
annak, hogy az Ikertalálkozó Szigethalomra került,
ezzel is erősítve Szigethalom hírnevét. Végig aktí-
van részt vett a rendezvény szervezési munkála-
taiban is.
A Filmszakadás Filmklub vezetőjeként több száz
gyermeket és felnőttet ismertetett meg az
igényes magyar és külföldi filmek szeretetével, és
az értelmes, tartalmas szórakozással. A Hegedüs
Géza Városi Könyvtárral közös szervezésben több
neves személy is ellátogatott Szigethalomra: Hidán
Csaba László történész professzor, Benkő László
színművész, Fazekas Attila rajzoló, Ragályi Elemér
filmrendező. Nád Bélával a Filmszakadás Filmklub
közösen élő történelem órákat szervezett fiatalok
számára filmvetítéssel. A város egyes arculati
elemeinek, több intézmény, civil szervezet lógói-
nak, rendezvények plakátjainak nagy részét
tervezte és készítette el. Nevéhez fűződik az AFIF,
az Arctalan Film Fesztivál megrendezése is. A Zöld
Háló Egyesülettel szorosan együttműködve részt
vállal a város virágosításában is, 2012-ben több
smaragd fát ajándékozott szigethalmi intézmé-
nyeknek. Évek óta ő a város Mikulása. December
elején társadalmi munkában látja el ezt a vidám
feladatot a szigethalmi óvodákban, a Szigethalmi
Egyesített Népjóléti Intézményben és az önkor-
mányzat előtti területen.
Papp Melinda létrehozta a Szigethalmi Színház-
barátok Körét, mely azzal a céllal alakult, hogy
fellendítse Szigethalmon a színházi életet. Rend-
szeresen szerveznek színházi előadást, látogatá-
sokat Budapestre, illetve vidéki színházakba. Az
elmúlt évek során számos színházi előadást való-
sítottak meg a Városi Szabadidőközpont piciny
színpadán, illetve már egy szabadtéri előadással

is büszkélkedhetnek. A Városi Szabadidőközpont
színháztermének fizikai adottságai ugyan nem
teszik lehetővé nagy volumenű előadások
megtartását, de az eddig bemutatkozott amatőr
színtársulatok mindig nagy sikert arattak, és
szívesen is térnek vissza városunkba újabb dara-
bokkal.
Gyermekük, Domonkos Dóra, 2008. szeptember
28-án született, és pici baba korától kezdve
gyakorlatilag a város minden rendezvényén jelen
volt, részt vállalva a szülei által Szigethalmon
bemutatott közösségépítő tevékenységében!
Dr. Schuller Gábor munkásságát Szigethalom
Településfejlesztéséért díjjal ismerte el a testület.
Dr. Schuller Gábor 1992 óta él családjával Sziget-
halmon, ahol rövid időn belül nemcsak lakóhelyre,
hanem otthonra is talált. Ebből a 23 évből 16 évet
töltött a város irányításának aktív résztvevője-
ként: három cikluson keresztül képviselőként, egy
ciklusban pedig alpolgármesterként tevékenyke-
dett. Nyolc évig a pénzügyi és vagyongazdálko-

dási bizottság elnöke volt. Irányítása alatt valósult
meg a településen a csatornázás, az útépítések
jelentős hányada, az új óvoda, az idősek otthona.
Oroszlánrésze volt Szigethalom várossá nyilvání-
tásában és a testvérvárosi kapcsolat kialakításá-
ban. Empátiájának és segítőkészségének köszön-
hetően mindenkivel megtalálta a közös hangot,
a problémákkal hozzá fordulóknak lehetőségeihez
mérten mindig segített.
Szabadidejében még ma is szívesen segít a városi
rendezvények lebonyolításában, aktív tagja a
Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Körének.

Miklós Istvánné díszpolgári címet kapott.
Miklós Istvánné, született Kulik Katalin egész
életében szigethalmi volt. Itt járt iskolába, majd
1969-ben végzett a Tanítóképző Főiskolán Eszter-
gomban. A diploma megszerzése után Szigethal-
mon kezdett tanítani. 1976-ban kinevezték az I.
sz. Általános Iskola igazgatóhelyettesének.
Végtelenül kedves, közvetlen egyénisége miatt

hamar elnyerte a tantestület, a szülői és gyermek-
közösség szeretetét és bizalmát. Kiváló szakmai
munkája és nagyszerű emberi tulajdonságai miatt
a szülők versengtek, hogy az ő osztályába kerül-
jön a gyermekük. Nagy türelemmel, szeretettel
tanította a kicsiket. Élvezettel végezte oktató,
nevelő munkáját, nem rettent meg a nehezebb
iskolai munkától sem.
Szigethalom demográfiai fejlődése magával hozta
egy új iskola létrehozásának szükségességét.
Nagy szerepe volt a Gróf Széchenyi István Általá-
nos Iskola létrejöttében, ahol nemcsak a szerve-
zési munkálatokkal, hanem fizikai munkával is
segítette az intézmény létrejöttét. 1988-ban került
sor az új intézmény átadására melynek igazgatói
posztját 1994-ig töltötte be. Munkahelyi vezető-
ként megértő, kompromisszumkész, de határo-
zott irányító volt. Jó kapcsolatot alakított ki a
fenntartóval, a társintézményekkel, a gyárakkal,
üzemekkel. A rábízott feladatokat maximálisan
teljesítette és mindig vállalt külön munkát is. A
mai nevén már Szigethalmi Széchenyi István Álta-
lános Iskola alkalmazotti-, szülői közössége és
tanulói nagy tisztelettel emlékeznek az iskolában
eltöltött sikeres éveire. Sokat tett a település fejlő-
déséért. Ott volt a társadalmi munkában épülő
pedagóguslakásoknál, iskolabővítéseknél, járda-
építéseknél is. Nemcsak szervezte a munkát,
családjával együtt kivette részét a fizikai tenniva-
lókból is. Gyermekvédelmi vezetői munkakörében
tudott legtöbbet tenni a nehéz sorsú családokért.
1994-től a Polgármesteri Hivatal főtanácsosaként
a gyermeksegélyezéssel, 1996-ban a PHARE-
pályázat kapcsán az idősek célcsoportjával
kezdett foglalkozni. Ez ébresztette rá arra, hogy
szociális területen munkálkodjon, segítve a bajba
jutott gyermekeket, családokat.
1999. január 1-vel megalakult Szigethalom Gyer-
mekjóléti Szolgálata, melynek vezetőjévé nevez-
ték ki. Azokban az években nemcsak a szolgálat
vezetőjeként tevékenykedett, hanem szervezte a
település ünnepi programjait is. Nevéhez fűződ-
nek a településen ma is élő rendezvények, a falu-
napok, városnapok, a karácsonyi betlehemi vásár,
a Kakaó Party, szavalóversenyek, nemzeti ünne-
pek, a Kölyök Klub.
Kiépítette a jelzőrendszert. Legnagyobb feladat-
ként célul tűzte ki, hogy a település lakossága,
amennyiben problémája akad, bizalommal fordul-
jon a családsegítő szolgálathoz.
Törekedett arra, hogy kezei alatt olyan csapat
jöjjön létre, melynek tagjai nemcsak szociálisan
érzékenyek, de szakmaiságuk kifogástalan legyen,
és az egy célért való küzdés jellemezze őket.
Munkájának kimagasló eredményei:
• a 2006-ban létrejött Kistérségi Családsegítő

Szolgálat, melyhez Dunaharaszti, Taksony, majd
2007-től Szigetcsép, Szigetszentmárton és
Szigetújfalu települések gyermekjóléti és család-
segítő szolgálatai is csatlakoztak, valamint

• a 2010. tavaszán a Gyermekjóléti és Családse-
gítő Szolgálat részére átadott új épület, melyet
azóta is nagy örömmel használnak.
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Nyáron sem pihen a testület
Aszfaltozásról, óvoda és sportpálya felújításáról is döntöttek a képviselők

A képviselõ-testület június 9-i rendkívüli ülé -
sén döntés született a „Kötelező önkormányzati
feladatot ellátó intézmények fejlesztésének,
felújításának támogatására” kiírt pályázaton
történő részvételről - a Négyszínvirág Óvoda
Piros tagóvoda (Szigethalom Kolozsvári utca 14.)
épületének felújítására, új eszközökkel felszere-
lésére tekintetében-, és az ehhez kacsolódó saját
erő mértékének a 2015. évi költségvetés általá-
nos tartalékából történő biztosításáról.
Ezt követően szintén pályázaton való részvétel
miatt elfogadták Szigethalom Sportfejlesztési
koncepcióját a 2015-2019 időszakra vonatko-
zóan, melyet csatolni szükséges az „Óvodai,
iskolai és utánpótlás sportinfrastruktúra-fejlesz-
tésének, felújításának támogatására kiírt pályá-
zathoz. A pályázat benyújtását – a Szigethalom
Széchenyi István Általános Iskola kültéri sport-
pálya felújítása, új eszközökkel felszerelése tekin-
tetében – támogatta a testület, szintén a saját
erő mértékének a 2015. évi költségvetés általá-
nos tartalékából történő biztosítása mellett.

* * *
A testület összesen 11 napirend tárgyalásáról
döntött június 16-i rendes ülésén. 
Az ülés kezdete előtt a városi és egyéb
díjazottak a nevükkel ellátott márványtáb-
lákat elhelyezték a dicsőségoszlopban.
A település tisztaságáról és a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabá-
lyairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendeletet alkot-
tak a 80 literes edények bevezetése miatt,
illetve az elkülönítetten gyűjtött vegyes üveg-
hulladék-gyűjtő konténerek telepítési helyei
megjelölésével. 
A testület által áprilisban – Szigethalom Szent
István Általános Iskola József Attila úti épületére
és az Egészségház épületére vonatkozó hőter-
melő berendezések beszerzésére – kiírt közbe-
szerzési eljárás eredményesen lezárult, a nyertes
kivitelező a PQS International Hungary Kft. lett.
A következő napirendben a szigetszentmiklósi
TDM-szervezetet és annak munkáját bemutató
tájékoztató hangzott el Gere Ágnes prezentá-
ciójában.
A szigethalmi piac körüli parkolási koncepció
kialakítását még folyamatos egyeztetések
fogják megelőzni.
Ezt követően a szintén áprilisban meghirdetett
– Széchenyi István Általános Iskola valamint
Szent István Általános Iskola József Attila úti
épületében lévő vizesblokkok felújítása – beru-
házás kivitelezőjét hirdették ki. Eszerint a Hol -
 ding 2000 Kft. ajánlatát fogadták el 8.109.238Ft
értékben a költségvetés általános tartalékkere-
tének terhére. 

A következőkben a testület jóváhagyta, hogy a
Hegedüs Géza Városi Könyvtár korábbi években
fel nem használt, és elvonásra került személyi
jövedelemadó 1% felajánlásból származó
1.069.464 Ft összegével az intézmény megnö-
velje költségvetését.
Hosszú évek gyakorlatának megfelelően ebben
az évben is kiírták a középiskolai ösztöndíj
pályázatot. (A pályázati kiírás megtekinthető:
www.szigethalom.hu honlapon, valamint a
Szigethalmi Híradó júliusi számában.)
Szigethalom Város Önkormányzat képviselő-
testületének döntése értelmében Radnóti
Miklós magyar költő, középiskolai tanár, a
modern magyar líra kiemelkedő képviselőjének
tiszteletére 2015. június 25-én emléktáblát
helyeztek el a róla elnevezett Radnóti Miklós
utca első beépített ingatlanának kerítésén
(Radnóti Miklós u. 3.1. sz.) az utcanévtábla alá,
a következő szöveggel:
„Az utca elnevezése Radnóti Miklós (1909-
1944) magyar költő halálának 70. évfordulója
alkalmából történt, e táblát Szigethalom Város
Önkormányzata helyezte el.”
Az ülés utolsó két napirendjeként a képviselők
tájékoztatást kaptak a lejárt határidejű határo-
zatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között történt eseményekről. 

Újabb rendkívüli ülést tartott a képviselő-testü-
let június 22-én, amikor az útépítésekre vonat-
kozó közbeszerzést bírálta.  A „Déryné u; Zrínyi
M. u.; Csillag u. (Sugár - Határ u. között); Fenyő
(Sugár - Határ u. között) utcák mart aszfalttal;
valamint a Thököly és Béke utcákra hideg emul-
ziós iszapaszfalttal történő építési beruházásra
vonatkozó” nyílt közbeszerzési eljárás kereté-
ben a legalacsonyabb összegű ellenszolgálta-
tást nyújtó, érvényes ajánlatot tevő S-B Útfel-
újítás/2015. Konzorcium 26.872.000 Ft+áfa
összegért végzi el a munkálatokat.   
A rendeletek Szigethalom Város honlapján,
valamint a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban
megtekinthetők. 
A soron következő Pénzügyi és Fejlesztési
Bizottság ülésének időpontja: 
szeptember 15-e 17 óra
A soron következő Humánpolitikai és Népjóléti
Bizottság ülésének időpontja:
szeptember 17-e 17 óra
A soron következő képviselő-testületi ülés
időpontja: 
szeptember 22-e 17 óra.
Az ülések nyilvánosak, helyszínük: Szigethalmi
Polgármesteri Hivatal díszterem.
Az üléseket élőben nézheti, illetve a későbbiek-
ben is megtekintheti a  honlapon.

Módosul
a gyermekétkeztetés 
A 2015. évi LXIII. törvény – mely módosí-
totta a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvénynek (továbbiakban: Gyvt.) az ingye-
nes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés
kiterjesztését – 2015. szeptember 1-jén lép
hatályba.
A Gyvt. 151. §-ban szabályozott változás
hatálybalépését követően – gyermekétkez-
tetés tekintetében – az alábbiak szerint kell
eljárni a Nobilis Humán Szolgáltató –
bölcsődei ellátása, valamint a Négyszínvirág
Óvodába járó gyermekek esetén.
A gyermekétkeztetés intézményi térítési
díjának alapja – változatlanul – az élelme-
zés nyersanyagköltségének egy ellátottra
jutó napi összege.
A gyermekétkeztetés során az intézményi
térítési díj 100%-át normatív kedvezmény-
ként kell biztosítani (a továbbiakban: ingye-
nes étkezés) a bölcsődei ellátásban vagy
óvodai nevelésben részesülő gyermek után,
ha
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesül,
b) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy
olyan családban él, amelyben tartósan
beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
c) olyan családban él, amelyben három vagy
több gyermeket nevelnek,
d) olyan családban él, amelyben a szülő
nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg a
kötelező legkisebb munkabér személyi jöve-
delemadóval, munkavállalói, egészségbizto-
sítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett
összegének 130%-át, vagy
e) nevelésbe vették;
Az ingyenes étkezés jogosultsági feltételeinek
fennállását a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvé-
delmi szakellátások térítési díjáról és az
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
szóló 328/2011 (XII.29.) Kormány rendelet
(továbbiakban: Korm. r.) 17-18. §-ában foglal-
tak szerint kell igazolni.
A személyi térítési díj megállapításához a
kötelezett 30 napnál nem régebbi jövede-
lemnyilatkozatot nyújt be az intézményve-
zetőnek, mellyel egyidejűleg a térítési díj
megállapításához szükséges jövedelmet
igazoló bizonylatokat is csatolni szükséges.

Fáki László sk.
polgármester



Emléktábla-avatás
Még tavaly novemberi testületi ülésén döntött
a képviselő-testület az új utca nevéről, amely
Radnóti Miklós költő nevét kapta. Ebben a
hónapban emlékeztek meg a költő halálának 70
évfordulójáról.
Ezért javasoltam, hogy emléktáblát helyezzünk
el az utcában.
Végül a költő újratemetésének 68. évfordulóján,
június 25-én avattuk az emléktáblát. Fáki László
polgármester úr köszöntette az utca lakóit,
majd Vámossyné Erzsike Radnóti Miklós: Nem
tudhatom című versét olvasta fel. Röviden
elmeséltem Radnóti Miklós élettörténetét, majd
polgármester úr leleplezte az emléktáblát.
Fabula Jánosné képviselő-asszonnyal elhelyez-
tük a virágokat. Végül a költő eredeti születési
anyakönyv kivonatának és egy-egy kézzel írott
versének másolatát adtuk át az utca lakóinak. 
Regényi Tibornénak, azaz Aranka néninek
köszönhetően finom süteménnyel vendégül
láttuk a résztvevőket.
Külön köszönetet szeretnék mondani Tóth
János vállakózónak a gyönyörű tábla elkészíté-
séért.
Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
ITTHON VAGyOK.
Ezzel az idézettel szeretnék sok boldogságot és
örömet kívánni minden szigethalmi lakosnak.

Suhai-Réfi Tímea

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő elérhető-
ségei:
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
17-én (hétfő) 14-18 óra között, előzetes bejelentkezés
alapján.
Bejelentkezni a 24-403-656, 101 vagy 134 mellék,
vagy titkarsag@szigethalom.hu lehet.
Helyszíne: Polgármesteri Hivatal.
Dr. Schuller Gáborné (Összefogás Szigethalomért
Egyesület) 1. választókerület képviselője
6-án 17-18 óra között, előzetes e-mailben vagy tele-
fonon történő időpont-egyeztetés alapján.
Telefon: 06/70-459-1664
E-mail: dr.schuller.gaborne@szigethalom.hu
Fabula Jánosné (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 2. választókerület képviselője 4-én 16:30 
Helyszíne: Városi Szabadidőközpont Sárga terem.
Hölgye Attila (Összefogás Szigethalomért Egyesület)
3. választókerület képviselője
7-én 17-19 között
Helyszíne: Városi Szabadidőközpont.
Telefon: 06/70-315-3524
E-mail: holgyea@gmail.com
Blum Zoltán (Összefogás Szigethalomért Egyesület)
4. választókerület képviselője. Fogadó óra: előzetes
e-mailben vagy telefonon történő időpont-egyezte-
tés alapján. Telefon: +36/30-688-1384
E-mail: blum.zoltan@szigethalom.hu

Sztrapkó Norbert (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 5. választókerület képviselője. 5-én 18 óra. 
Helyszíne: Széchenyi u. 13. vendéglátó helyiség
Akinek nem megfelelő az időpont, az telefonon vagy
e-mailben tud kapcsolatba lépni a képviselővel. 
Telefon: +36/20-992-0114, 
E-mail: sztrapko@gmail.com
Suhai-Réfi Tímea (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 6. választókerület képviselője 10-én (hétfő) 18-
19 óra között. Helyszíne: Szép ABC presszója.
Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP) 7. vk. képviselője
Fogadó óra: a lakossági igények gyors és haladékta-
lan orvoslásának elősegítése érdekében előzetes e-
mailben vagy telefonon történő időpont-egyeztetés
alapján.
Telefon: 06/30-952-3346
E-mail: molnars@pr.hu
Nagy Viktor (Összefogás Szigethalomért Egyesület)
8. választókerület képviselője
Bármikor a Tükör Barkácsboltban (Szabadkai u. 239.)
nyitva tartási időben.
Ferenczi Edit Fidesz-KDNP
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon törté -
nő időpont-egyeztetés alapján.
Telefon: 06/70-459-1772
E-mail: feed@pr.hu
Porkoláb Zoltán Fidesz-KDNP
Fogadó óra: előzetes e-mailben vagy telefonon
történő időpont-egyeztetés alapján.
Telefon: 06/70-452-4694
E-mail: zporkolab@pr.hu
Bán Norbert Jobbik
Hétfőtől szombatig, előre egyeztetett időpontban a
06-70/360-7024-es telefonszámon. 
Helyszín: 2315 Szigethalom, Szabadkai utca 239.

Az Országgyűlés elfogadta a hadigondozásról
szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló
T/4972. számú törvényjavaslatot. 
A törvénymódosítás – kibővítve az eddigi jogosul-
tak körét – támogatást kíván nyújtani a második
világháborúban elesett, eltűnt és hadifogságban
elhunyt katonák és munkaszolgálatosok özvegye-
inek és árváinak, illetve mindazoknak, akiknek
férje, édesapja 1938. nov. 2-a és 1945. máj. 9-e
között a volt magyar királyi honvédség és csend-
őrség kötelékében szolgált, függetlenül állomány-
viszonyától és rendfokozatától, és attól, hogy a II.
világháborút lezáró Párizsi Békeszerződés követ-
keztében más ország állampolgárává vált.
A törvénymódosítás megnyitja a hadigondo-
zotti jogosultságot azon magyar állampolgá-
rok – volt hadiárvák, volt hadigyámoltak és
volt hadigondozott családtagok – számára
is, akiket 1949. január 1-jét megelőzően
nyilvántartásba vettek, azonban pénzellá-
tását nagykorúvá válása miatt vagy 1949-
ben politikai okból megszüntették, kérel-
mét elutasították, vagy kérelmét politikai
okból elő sem terjesztette.

Azon hadiözvegyek is a gondozottak
körébe kerülnek, akiknek férje Magyarország-
ról vonult be, de – lakhelyváltozás nélkül –
jelenleg más állam polgára.
A járadék megegyezik a hadigondozotti ellá-
tásra jogosultak havi rendszeres járadékának
összegével, mely az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 30%-a. 
A rendszeres havi járandóságot igényelni lehet
a kérelmező lakóhelye szerint illetékes fővárosi
és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerü-
leti) hivatalában, külföldön élő és Magyarorszá-
gon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendel-
kező kérelmező esetében Budapest Főváros
Kormányhivatalánál. 
Az eljárás során a jogosultság hadi eredetét
egykorú szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és
hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más
hitelt érdemlő módon kell igazolni. A járási hiva-
tal a kérelemről határozattal dönt, amelynek
alapján a kérelmező lakóhelye szerint illetékes
kormányhivatal fogja a járadékot folyósítani
vagy a nyugdíjjal együtt vagy ennek hiányában
önállóan. 
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Fogadóórák

Szemétszállítás
Ezúton szeretnénk tájékoz-
tatni, hogy az Aries Nonprofit
Kft. kommunális egysége
augusztus 20-át 22-én /szom-
baton/ csütörtöki munkarend
szerint dolgozza le.

Több lehet a hadigondozott
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Szárazföldön is helytáll a Vizek Őre

Mint tapasztaltuk, időjárásunk egyre szélsősége-
sebb, muszáj egyre több gondot fordítani mind a
megelőzésre, mind pedig a védekezésre, károk
felszámolására.
A július elejei hőség után pontosan ez történt.
Bár nem vagyunk meteorológusok, mégis,
amikor tudjuk, hogy vihar készülődik, különös
figyelmet szentelünk a meteorológiai térképek-
nek, azaz az időjárás alakulásának. Így történt
július 8-án is.
Csapatunk, a Vizek Őre Speciális Mentő és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület riasztási készenlétbe
került, hiszen a katasztrófavédelem figyelmezte-
tett. Facebook oldalunkon megosztottunk pár jó
tanácsot, hiszen a vihart széllel, jéggel vártuk.
Amikor a vihar lecsapott Pest megyére, csapa-
tunk beöltözve várta a riasztást egyesületünk
székhelyén. Előtte maradt egy kis idő az eszkö-

zök, illetve a tűzoltó szerkocsink előkészítésére,
hogy amikor menni kell, minden készen álljon a
hatékony védekezésre.
Első riasztásunk egy Duna sor utca környéki
ingatlan volt, tájékoztatás szerint fa dőlt egy
házra, megrongálva a tetőszerkezetet. A helyszí-
nen tapasztaltuk, hogy a fa legalább 25 méter
magas volt, és a gyökere két ingatlannal arrébb
szakadt ki a földből. Szerény eszközeinkkel
legallyaztuk a fát, illetve eltávolítottuk azokat a
cserepeket, amelyek közvetlen veszélyt jelentet-
tek. A gallyazás kar- és combvastagságú ágakat
jelentett, a műveletet jobb híján elektromos lánc-
fűrésszel, aggregátorral végeztük.
Ezt követően átmentünk Halásztelekre,
ott is egy hatalmas fa dőlt ki, csak ott
kommunikációs és elektromos veze-
tékre, így a fa eltávolítása különös
gondoskodást igényelt. Hamar végez-
tünk, hiszen ott a szigetszentmiklósi
kollégákkal dolgoztunk, nekik pedig
komoly technikai háttere van az ilyen
esetekre.
Az estét Kiskunlacházán egy tetőszer-
kezetbe csapó villám által okozott
tűzesettel zártuk, ott mi csak segítet-
tünk, illetve jó papként tanultunk.

Kárelhárítási munkánk csütörtökön fejeződött be
egy szigethalmi munkával, ott a szél megbon-
totta a tetőszerkezetet, a cserepek veszélyeztet-
ték az ott élők épségét, így azokat eltávolítottuk
vagy visszaraktuk.
Érdi kollégáknak tudtunk volna még segíteni,
azonban munkánk a szigetszentmiklósi járás
területére korlátozódik elsődlegesen, ráadásul a
kétnapos védekezés kimerítette az egyesület
anyagi lehetőségeit.
Viszont sokat tanultunk, segítettünk, sok kedves
emberrel ismerkedtünk meg, és mindez szá -
munkra mindent megér!

Hölgye Attila
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Az ember hajlamos azt gondolni, hogy ami
eltűnt a lefolyón, amit levitt a víz, attól
egyszer s mindenkorra megszabadult,
bármi volt is az. Azt képzeljük, a szennyvíz-
tisztító majd úgyis ártalmatlanítani fog
minden leeresztett mérget. Ez sajnos nem
igaz. A tisztítási technológia csak bizonyos
határokon belül képes zavartalanul
működni, ráadásul sérülékeny is. Civilizált
ember számára ezért fontos a csatorna-
használati illemtan.
Miért fontos? Egyre szigorúbbak az élővizekbe,
mint befogadókba engedett tisztított szennyvi-
zet illető környezetvédelmi elvárások, ami pozi-
tív fejlemény a hatóságok gondolkodásmódjá-
ban. E dicséretes változásnak a csatornát
igénybe vevő emberek szemléletében is be kell
következnie.
A csatornahálózat állapota és a tisztítótelep
működése erősen függ a csatornába engedett
szennyvíz tartalmától. Vannak szennyezőanya-
gok, amelyekkel a szennyvízkezelési technológia
nehezen tud megbirkózni. Néhány ember fele-
lőtlen magatartása miatt az egész szolgáltatás
ellehetetlenülhet, károsítva ezzel a többi
fogyasztót és végeredményben a természetet is.
Amit nem szabad 
Mivel a szennyvíztisztító-telepek elsősorban élő
mikroorganizmusok segítségével tisztítanak, a
csatornahálózatba csak lebomló, őket nem káro-
sító anyagok juttathatók. Ha a csatornaháló-
zatba méreg kerül, elpusztíthatja a tisztítást
végző szervezeteket, ez által a befogadó élővíz
sérülhet, ráadásul a szennyvíziszapot sem lehet
hasznosítani a mezőgazdaságban.
Vannak anyagok, amelyeket szigorúan tilos a
csatornába juttatni: mérgek, gyógyszerek és
növényvédő szerek, nehézfém tartalmú folyadé-
kok, tűzveszélyes anyagok, benzin, higító, festék
stb., lebomlásuk során mérgekké, vagy tűzveszé-
lyessé váló anyagok.
A szennyvízkezelési rendszer hidraulikai, mennyi-
ségi túlterhelését okozhatja, ezért nem kerülhet
a csatornába (kivéve, ahol ún. egyesített rend-

szerű csatornahálózat működik):  csapadékvíz,
belvíz, talajvíz.
Darabos szennyeződések
A csatornahálózat semmiképpen sem alkalmas
szilárd hulladékok „eltüntetésére” Ezek elzárják
a víz útját és tönkreteszik a szennyvízátemelők-
ben a szivattyúkat. Ilyen anyagok: bármilyen
eredetű fa, kő, csont, műanyag háztartási
eszköz, fémkupak, műanyag és üvegpalack stb.,
macskaalom (még ha természetbarát megjelö-
lést is élvez), építési törmelék, homok, kavics,
vízben nem oldható egészségügyi anyagok
(vatta, tampon stb.), egyéb háztartási hulladékok
(textil, növény, gyümölcsmag, szárnyasok tolla-
zata, szőr stb.).
Szerves szennyezőanyagok
A szennyvíztisztító-telepek a normál életvitellel
járó szennyvíz megtisztítására alkalmasak. Nem
tartozik ebbe a körbe, ezért túlterhelést okozó
szennyező anyagok a következők: állattartásból
származó híg trágya, háztartási ételmaradék,
még akkor is, ha aprított (konyhamalac), zsírok,
olajok, háztartási állatfeldolgozásból származó
hulladék, pl.: halfej, emlősök belsősége stb.,
elpusztult kisállatok tetemei, emésztőkből szip-
pantott nagy agresszivitású szennyvíz a szolgál-
tató engedélye nélkül.
Ha legyintünk a csatornahasználati illemre...
A zsírok és olajok a csatornában kihűlnek, reak-
cióba lépnek a szennyvíz más összetevőivel, és
kemény, szappanszerű lerakódást okoznak. A
csatorna emiatt előbb leszűkül, majd eldugul.
Emellett egy biológiai folyamat következtében
kénessav keletkezik, amely megtámadja és tönk-
reteszi a házi és a közcsatorna csöveket egyaránt.
A rendkívüli duguláselhárítás és a csatornajavítás
költségei törvényszerűen a csatornadíj amúgy
elkerülhető emelését okozzák.
A csatorna csak akkor tudja a szennyvizet továb-
bítani, ha a szennyezőanyagok a vízben felol-
dódnak vagy legalábbis elkeverednek. A vízta-
karékos eszközök használata mellett előfordul-
hat, hogy a szennyvíz – főleg családi házas
utcákban, ahol kevés a fogyasztó – túl sűrű lesz,

így a kis lejtésű (2%) csatornákon nem folyik el,
ami dugulást és kellemetlen szaghatást okozhat.
Csatornabekötés
Ha egy épület csatornára rákötött helyiségének
a padlóvonala a szolgáltatási pontnál lévő terep-
szint alatt helyezkedik el, és nagy esőzésekkor
vagy duguláskor a csatorna megtelik, a szenny-
víz kiönthet. Kerülni kell tehát az ilyen helyiségek
csatornára kötését, vagy ha ez nem lehetséges,
a szolgáltató hozzájárulásával szennyvíz vissza-
csapó szelepet kell beépíteni, vagy legbiztonsá-
gosabb megoldásként házi szennyvízátemelőt
kell létesíteni. Ennek hiányában a károkért a szol-
gáltató nem tehető felelőssé.
Esővíz, csatornavíz
A szennyvízcsatorna-hálózat általában csak a
szennyvizet képes elvezetni. Még akkor sem
szabad más eredetű vizet bejuttatni, ha úgy
tűnik, hogy ez a víz simán elfolyik. A szabályta-
lan esővíz- és talajvíz-bebocsátások miatt túlter-
heljük a szennyvíztisztító-telepeket, de gyakran
a csatornahálózaton kiöntéseket, lakóingatlanok
elöntését okozhatjuk. A többletvíz elvezetése
ezen kívül jelentős többletköltséggel jár, és
emiatt a csatornadíj is emelkedhet.
Hibaelhárítás a szennyvízcsatornán
A házi szennyvízhálózat, és az épületek belső
szennyvízgyűjtő vezetékeinek működéséről és
fenntartásáról az ingatlan tulajdonosának,
használójának kell gondoskodnia.
A közüzemi szennyvízhálózat (ide tartozik a
bekötővezeték is) üzemeltetése a szolgáltató
feladata. A házi és a közüzemi szennyvízháló-
zatot a szolgáltatási pont választja el egymás-
tól. A szolgáltatási pont a bekötő idom vagy
akna elfolyási pontja, ennek híján az ingatlan
határvonala, zártsorú beépítésnél a falsíktól
(a közterület felé) egy méter.
Ha a közüzemi csatornahálózat bármely pont-
ján vagy berendezéseinél rongálást, meghibá-
sodást 
észlel, azonnal jelezze az üzemeltetőnek!
Egy hiányzó aknafedlap például életveszélyt
jelent!

Tisztelt szigethalmi lakosok! Tájékoztatjuk önöket,
hogy helyi adók vonatkozásában (gépjárműadó,
építményadó, telekadó, magánszemélyek kom -
mu nális adója, helyi iparűzési adó) az első féléves
fizetési határidő márc. 16. napja, a helyi iparűzési
adóbevallás beadásának határideje máj. 31-e volt.
A 2014. évre vonatkozó talajterhelési díj beval-
lásának határideje március 31-e volt.
Pálinkafőzés céljára kialakított desztilálló-
berendezés bejelentése a tulajdonszerzést
követő 15 napon belül.

Kérjük amennyiben még nem rendezte tarto-
zását, tegye meg, illetve, ha még nem adta be
bevallását, azt pótolja.
A második féléves helyi adók befizetésének
határideje 2015. szeptember 15.
Amennyiben szeptember 5. napjáig nem kapják
kézhez az egyenleg értesítőt, kérjük, azt az
adóirodánál jelezzék.
Amennyiben további kérdése van, ügyfélfo-
gadási időben forduljon az adóiroda munka-
társaihoz. 

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8-12; 13-18 óra  
Szerda: 8-12; 13-16 óra
Péntek: 8-11.30 óra       

Adóiroda elérhetősége:
24-403-657/112 telekadó
24-403-657/115 építményadó, kommunális adó
24-403-657/116 iparűzési adó
24-403-657/133 gépjárműadó
Köszönjük együttműködésüket!

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Adóbefizetések szeptemberi határidővel

Csatornahasználati illemkódex
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Mindennapi életünk
Életünket szabályok között éljük. Vannak
írottak és íratlanok. Vannak olyanok, melye-
ket magunk fogalmazunk meg magunk
számára általában komfortérzetünk biztosí-
tása miatt, és vannak olyanok, melyeket a
társadalmi együttélés érdekében különböző
döntéshozó szervek, szervezetek írnak elő
számunkra.
Ebben a szellemben a közelmúltban két
fontos rendeletet alkotott meg Szigethalom
Város Önkormányzata. Az egyik a köztiszta-
ság, míg a másik a közösségi együttélés
szabályait fogalmazza meg. Mindezek
mellett még több helyi rendelet szabályozza
életünk sok-sok kérdését (állattartás,
tűzgyújtás, stb.)
Nézzünk körül egy kicsit a rendeletek hátte-
rében:
1.) A szelektív hulladékgyűjtő szigetek meg -
szüntetésével egy-két kivétellel normalizáló-
dott a helyzet a látványos szemetelés körül.
Csak bízni lehet benne, hogy egyes lakótár-
saink nem az erdőt, vagy az út szélét választ-
ják arra, hogy az otthoni szeméttől megsza-
baduljanak. Sokszor elmondtuk, leírtuk: az
illegálisan kidobott szemét összeszedése,
elszállítása az önkormányzatnak és így
önöknek kerül pénzébe. Az elmúlt időszak-
ban annyit fizetett ki a város a pluszban
elszállított szemétért a szolgáltatónak,

amennyiből akár egy kisebb utcát is felújít-
hattunk volna.
2.) Örömteli dolog, hogy egyre nagyobb
területet foglalnak el a fák, a bokrok a város-
ban. Nagyon jót tesz a levegőnek, és bizto-
sítja az privát szféra zavartalanságát is. De a
túl nagyra nőtt fák, amennyi örömet okoz-
nak, annyi bosszúságot is jelentenek.
Gondoljunk csak arra, hogy viharos időben a
vezetékekhez érő ágak megbénítják az
áramszolgáltatást utcák során, vagy akár egy
városrészben is! Érthető az is, ha bokrokat
ültetünk a járda és az úttest közé. Addig
nincs baj, míg rendesen vágjuk, és nem lóg
be a járdára akadályozva a gyalogos forgal-
mat. Ugyanez igaz a kerítésen kívül ültetett
díszfákra is. A gyalogosok pedig az úttestre
kényszerülnek. Ugye nem kérdés, hogy
mekkora balesetveszélynek vannak kitéve?
3.) Az előzőekben megfogalmazottakhoz
szorosan kapcsolódik a tűzgyújtás, illetve a
zöld hulladék elégetésének kérdése. Rende-
letünk világosan fogalmaz: minden pénte-
ken délután 15-18 óra között lehet égetéssel
megsemmisíteni a zöld hulladékot - saját
telken belül – figyelemmel az időjárási viszo-
nyokra is. Alapvető szabály, hogy ne hagyjuk
őrizetlenül a tüzet, és minden esetben el kell
oltani azt a művelet befejezésével. Tehát
nem égethetünk közterületen, és szabálysér-

tést követ el, aki ugyan telken belül éget, de
az indokoltnál hosszabb ideig hagyja füstölni
a tüzet, zavarva a szomszédokat.
4.) Békés egymás mellett élés. Jól hangzik.
Még jobb lenne, ha nem is kellene erről
beszélni, mert természetessé válik az egymás
iránti figyelem, tolerancia. Tombol a nyár, és
remélhetően még eltart egy darabig. Nyitot-
tabban élünk: ajtó, ablak, lelkünk tárva-
nyitva. Kerti partikat rendezünk, vagy a
család vacsorázik a kertben, teraszon. A
hangok pedig nem állnak meg a kerítésnél,
hanem betolakszanak a szomszédhoz. A
hangosabb zene még messzebb is eljut. Van,
aki jobban, van, aki rosszabbul és van, aki
egyáltalán nem tolerálja a hangosabb esté-
ket. Pedig olyan kevés lehetőség van, amikor
a szabadban élvezhetjük a jó időt! Lehet,
hogy csak egy-egy jó szóra lenne szükség
minden fél részéről, és feloldhatók lennének
az ellentétek.
Tudjuk, hogy minden szabály, rendelet annyit
ér, amennyit betartanak belőle. Nem is kell
sokat tennünk érte. Kis odafigyelés, csipetnyi
tolerancia, és nem a rosszkedvű, esetleg
feljelentő szomszéddal és a büntetéssel
szembesülünk, hanem a mosollyal és a jó
érzéssel.

Dr. Schuller Gáborné 
alpolgármester
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Persze, ahogyan az szokásos, nemcsak a szigethalmi
diákok utaztak Jaworznóba, hanem onnan is érkez-
tek gyerekek, akik szintén nagyon jól érezték magu-
kat, mint az látható is képeinken. 
Az erősen vallásos ország fiataljai számára különösen
megkapó élmény volt az andocsi látogatás az érke-
zésüket követő első nap. A kegyhely Somogy megyé-
ben található, a volt igali járásban, a veszprémi
püspökség területén, a Balatontól 20 km-nyire, a
Siófok-Kaposvár vasútvonalon.
A legenda szerint 1520 táján egy éjszaka nagy
fényesség árasztotta el az eget Somogy megye

fölött. Ebben a mennyei fényességben angyali ének
zendült, majd a mennyei fényesség és a csodás
himnuszok zengése egyre jobban közeledett az alvó
faluhoz: Andocshoz. Ezen az éjszakán ugyanis a
Szűzanya szállott angyalaival a település fölé. Mikor
másnap reggel a falu népe munkába indult, megle-

pődve látta, hogy a falu közepén lévő, addig üres
telken most egy tornyos kápolnácska áll.
Eme legendás hagyomány mellett tanúskodik a
későbbi veszprémi püspök, gróf Fokra János alapító-
levele is. Ugyanis Andocs népe még a török megszál-
lás alatt is megőrizte ezen hitét és a nagyszerű
legenda hagyományát. Annyira, hogy még a törökök
sem verték le a kegykápolna tornyocskájáról a
keresztet, és teljes szabadságot, védelmet adtak
Andocs népének és az ide zarándoklóknak.
A diákok, mint minden évben, most is nagyon örültek
az élményfürdőzésnek, mivel Jaworznóban erre
nagyon korlátozott lehetőségük van: erre idén Igalon
is alkalmuk nyílt,.
Ezt követően Tihanyba utaztak, ahol a gyönyörű
panoráma mellett hazánk egyik legrégebbi alapítású
templomát is megtekintették, majd felüdülésként
úsztak egyet a Balatonban.
A következő nap Kaposvárra utaztak, ahol a város-
nézés után a Virágfüdőben frissültek fel.

Másnap Bonnyára látogattak,
majd itt tartózkodásuk utolsó
napjait ismét környékünkön
töltötték. Kipróbálták a sziget-
szentmiklósi kalandgyárat, a Tropi-
cáriumot, vásároltak a Camponá-
ban, valamint az Oázisban élvez-
ték újra a vízi élet szépségeit.
Ők is szívesen térnének vissza.

szoros

Kalandok vízen és földön

Élményekben gazdag napokat töltött Jaworz-
nóban az a diákcsapat, amely a két település
között 15 éve fennálló kapcsolatoknak köszön-
hetően utazott ki Szigethalom testvérvárosába.
A Széchenyi Általános Iskola és a Szent István
Általános Iskola tanulóit a belváros egyik
patinás szállodájában várták a lengyel szerve-
zők. A történtekről Pandurné Barbi Dóra kísérő
pedagógus számol be olvasóinknak.

Már az első nap is szép emlékként él bennem, mert
nagyon kedves embereket ismerhettünk meg, előkelő
fogadtatásban részesültünk. Másnap ellátogattunk a
városházára, ahol az alpolgármester asszony ünne-
pélyesen köszöntött minket. Kevés időt tölthettünk
testvérvárosunkban, mert hamarosan  búcsúztunk.
Innen a szlovák határ közelében található üdülőköz-
pontba Węgierska Górkába utaztunk. A következő
napokban itteni szálláshelyünkről, a Sola folyótól
nem messze található vendégházból jártuk be a
környék nevezetességeit.
Többek között felkerestünk egy csodálatos várkas-
télyt Pszczynában. Jártunk Zywiecben, ahol a Habs-

burg-palota megnézése
után nem hagyhattuk ki a
legendás Habsburg-sörgyár
múzeumát sem. Ez szá -
munkra nagyon különle-
gesnek bizonyult, mert
nem hagyományos, ha nem
modern, multimédiás esz -
közökkel felszerelt múzeum
volt. Izgalmas idő utazáson
vet tünk részt.
Az izgalmak tovább foko-
zódtak másnap, mert a
Zywiec közelében lévő Zar-
hegyre kirándultunk. Egy
hatalmas sportközpont
nyári élményeit próbálhattuk ki: felvonóval mentünk
fel a hegycsúcsra, ahol bobozhattunk, majd hófánko-
kon csúszhattunk le a hegyoldalon. Akinek még ez
sem volt elég, a kalandpark drótkötélpályáin tehette
próbára  a bátorságát.
De hiába a sok szép látnivaló, ha nem lett volna
velünk egy remek tolmács. Ágota személyében rend-

kívüli hölgyet ismerhettem meg. Kifogyhatatlan ener-
giája irigylésre méltó. Nagyon értett a gyerekek nyel-
vén is. A 6 nap alatt végig azon fáradozott kollégái-
val, hogy mi, magyarok jól érezzük magunkat
Lengyelországban. 
Felejthetetlen élményekkel lettünk gazdagabbak. 
Köszönjük, hogy ott lehettünk!

Ezúton tájékoztatjuk Szigethalom lakosságát, hogy a
városban a közeli napokban útépítési munkák kezdőd-
nek. Az érintett utcák: Déryné utca, Zrínyi Miklós utca,
Csillag utca (Sugár és Határ utca közötti szakasz),

Fenyő utca (Sugár és Határ utca közötti szakasz),
Thököly utca, Béke utca. A munkálatok várható időtar-
tama az időjárás függvényében augusztus 10 – szep-
tember 5.  Az egyes utcákban sorra kerülő munkák

ütemterv szerinti pontos kezdési időpontjáról az érin-
tett lakókat szórólapokon értesítjük. Az esetleges kelle-
metlenségekért kérjük a lakosság türelmét és megér-
tését! Szigethalom Polgármester Hivatal

Útépítési munkák kezdődnek augusztusban

Lengyelországban jártunk
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Zarándoklat Máriapócsra

Rendhagyó módon igyekeztek megünnepelni a
Máriapócsi Kegyhely születésének 300. évfor-
dulóját a Szigetszentmiklósi Görögkatolikus
Szervezőlelkészség hívei. A kegyhelyünktől
300km távolságra élő szórvány közösség az
édesapákat és fiaikat indította útnak gyalog-
szerrel ez év június 18-án csütörtökön reggel, az
utrenyét követően a szigetszentmiklósi Árpád-
házi Szent Piroska tiszteletére szentelt görög-
katolikus templomból, azzal a reménnyel, hogy
azok 11 nappal később, 300 km-t megtéve,
június 28-án, vasárnap, remény szerint meg is
érkeznek a 10 órakor kezdődő szent liturgiára
sokak kérését, fohászát hordozva és tolmá-
csolva úgy útközben, mint a kegyhelyre érve.
Bár az első öt nap elteltével úgy tűnt, hogy egy
kicsit túlvállaltuk magunkat, szállásadóink,
éjszakai vendéglátóink rajongó szeretete s az
otthon maradottak bátorítása, támogatása
átsegítette hétfős gyalogos zarándokcsapatun-
kat a mélyponton. Útközben számos helyen

láttunk a minket
követő tekinte-
tekben értetlen-
séget, lesajnálást,
kételkedést, talán
még ellenszenvet
is, mégis a
legtöbb helyen a
csodálkozás, a
csodálat, a tiszte-
let és a rajongás
magatartásával
fordultak az
emberek "expe-
díciónk" felé. A jó
Isten kegyelmé-

ből, kalandos utunk végén, sikerült épségben
megérkeznünk vasárnap délelőtt 300 éves
kegyhelyünkre, ahol saját fohászainkon túl igye-
keztünk az útközben kapott imaszándékokat,
kéréseket is tolmácsolni Márián keresztül az
irgalmas és emberszerető Isten felé.
Út közben megtanultuk, hogy:

• A legtöbb nehézséget mi magunk okozzuk
saját magunknak az életben, ha túl sok,
egyébként fölösleges dolgot tartunk
fontosnak és cipelünk magunkkal a hátizsá-
kunkban.

• Egy 500 forintos gumipapucs néha többet ér,
mint egy több tízezer forintos sportcipő (ami
egyébként rögtön első nap képes tönkretenni
a lábunkat).

• Az imádság, a csönd, a jókedv, a humor és
legfőképp az önirónia sokat segíthet a legne-
hezebb helyzetekben is.

• Mindenhol vannak jó emberek.
Mondatok, amiket nem szeretnénk soha többé
hallani egy ilyen gyalogos zarándoklaton:
• "Induljunk!"
• "Tudok egy rövidebb utat."
• "A gyerekek is hadd vigyék egy kicsit a 

GPS-t."
• "Jövőre, amikor megint jövünk."
• "Milyen szép, nagy fekete kutya."
Áldott legyen az Úr neve mostantól mind-
örökké!

Deák Csaba
szigethalmi görögkatolikus szervezőlelkész
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Dmitry Glukhovsky neve ismerősen csenghet
mindazoknak, akik szeretik a sci-fit, hiszen az
1979-es születésű orosz író olyan sorozatot tett
le az asztalra, mint a sokak által szeretett
Metro, amiből még játék is készült és csak
növelte a körülötte kialakult kultuszt. Az univer-
zum - amit megalkotott - több írót is megihletet,

így a kétré-
szes sorozat
még további 3
résszel bővült,
viszont 2010-
ben megjelent
az Orosz
n é p e l l e n e s
mesék című
könyv, amit
röviden úgy
lehetne össze-
foglalni, hogy
görbe tükröt
tartva Orosz-

ország elé, több novellán át megismerhetjük az
orosz nép néhány tagját és azok küzdelmét. 
A legtöbb novellában erősen jelen van a korrup-
ció, az emberi erőforrás kihasználása, a nép
tudatlanságára építő és ezt kihasználó inkom-
petens vezetés, amelyet néhol durva fekete
humorral, illetve szarkazmussal ábrázol az író,
nem beszélve arról, hogy magát az országot
önimádónak mutatja, és mindezt hihetetlen
tehetséggel teszi.

A borítóról is fontos beszélni, mert az eredeti
könyvön egy orosz város látképe van, amely
épp egy szigeten lebeg, de a magyar borítón
egy elég sokatmondó grafika látható: a mai
Oroszország első embere királynak öltözve áll,
egyik kezében jogar a másikban pedig az orszá-
galma. Ezt látva egyértelművé válik, hogy a
történetfűzér elég bíráló hangnemben íródott:
kis emberek harcát mutatja be a felső tízezerrel
szemben. 
Elég csak az első novellát elolvasni, amelyben
egy geológus egy fúrás alkalmával felfedezi a
pokol bejáratát, de amikor publikálni szeretné a
kutatást, akkor az „Uralkodó” jobb keze lecsap
a Gazprom képében. Az emberek nem tudhat-
nak az átjáróról, mert az állam kötött egy szer-
ződést a pokollal. Ugorva a könyvben, egy
másik novellában egyenesen az űrbe utazunk,
hogy a Nemzetközi Űrállomáson élő oroszokat
meglátogassuk, akik – mit ad Isten – épp
vodkáznak, mivel ünnepelnek, és ebbe az
amerikaiakat is belerángatják, nem beszélve a
koreai legénységről. Végül egy filozofikus vitát
követően – amely az élet eredetéről szól - való-
színűleg rájöttek arra, hogy hogyan jelent meg
az univerzumban az élet. Igen! Jól gondolják,
ebben is az oroszok keze van. 
Aki szereti a rövid, de annál érdekesebb törté-
neteket, azoknak csak ajánlani tudom Gluk-
hovsky könyvét, hiszen némelyik novella nem
csak szórakoztató, de akár ismerősen is hathat.

Fejes Péter könyvtáros

Emily és férje, Sandy Portman boldog házasság-
ban élnek New york egyik legpatinásabb épüle-
tében, a Dakota házban. Emily könyvszerkesztő,
munkahelyén fényes jövő vár rá. A férj, aki apja
jól menő cégénél dolgozik, leghasznosabb tulaj-
donságának azt tartja: képes boldogan élni és
dolgozni szemellenzős módon, ami megengedi
neki, hogy elhiggye, neki van igaza, mindenki
más téved. Ha életében bármikor sarokba szorí-
tották, mindig megtalálta a módját, hogy kime-
nekítse magát. Ám eljön az a pillanat, amikor
már nem ő irányít, amikor egy havas, téli estén
elüti egy autó. A baleset után Emily teljesen
összeomlik, a munkahelye emiatt veszélybe
kerül, ráadásul anyósa kilakoltatással fenyegeti.
A legrosszabb akkor történik, amikor megtalálja
férje naplóját, és rájön arra, hogy házassága
hazugságokra épült. És ki a másik főszereplő,

Einstein? Ő bizony nem más, mint egy sovány,
fehér, bozontos, kis kóbor kutya. Ő segíti át a
nehéz helyzetekben Emilyt, terelgeti gazdáját a
mindennapokban.
A könyv olvasása közben több kérdés is felmerül:
Van második esélyünk? Talpra tud-e állni Emily?
Szembe tud-e nézni a múltjával? 
A könyv a szomorú történet ellenére szórakoz-
tató, könnyű, nyári olvasmány. Az írónő humorral,
könnyed stílusban meséli el a történeteket, amit
még izgalmasabbá tesz, hogy váltakozva írja le
az eseményeket, egyszer Emily, másszor a kutya
szemszögéből. A könyv egyetlen hibája, hogy
nem lehet letenni, olvastatja magát, szeretnénk
a kérdésekre megkapni a választ, ám amikor a
könyv végére érünk, sajnáljuk, hogy véget ért.
Kellemes szórakozást és jó olvasást kívánok: 

Denke Ibolya

„Az első új arculatú adásához érdekfeszítő témára van szükség. Egyrészt legyen globális, állami
léptékű. Másrészt legyen közérthető, mindenki számára világos. Szex? Nincs benne elég államiság. 
Halál? Túl nagy a konkurencia…”

Orosz népellenes mesék: Szélcsend előtt c. novella

Orosz népellenes mesék

Emily és Einstein

A Helytörténeti
Gyűjtemény

augusztus hónapban
zárva tart. 

Nyitás szeptember 1-én, kedden.

A városi könyvtár
programjai

Borsody Zoltán makettkiállítása augusztus
végéig megtekinthető!
A könyvtár augusztus 21-én, pénteken zárva
tart!
A könyvtár augusztus hónapban, szombaton-
ként zárva tart!

Szeptemberi előzetes: szeptember 10-én,
17 órától Balázs Sándor irodalmi estje, könyv-
bemutatója az Irodalmi és Képzőművészeti
Asztaltársaság (IRKA) tagjainak közreműkö-
désével.

Felhívás! Kérjük olvasóinkat, hogy már
most készüljenek, gondoljanak meglévő
és leendő alkotásaikkal az októberi
„Olvasóink alkották” címmel rendezendő
kiállításra! A részleteket kérdezzék a
könyvtárosoktól!

Felhívás
gobelin kiállításra

Kedves szigethalmi gobelint varrók! Szeretet-
tel hívunk és várunk benneteket közös, hato-
dik születésnapi kiállításunkra

október 17-én, szombaton
és 18-án, vasárnap!

Megnyitó október 17-én, 10 órakor.

Két képet tudunk fogadni, amelyeket Sziget-
halmon a Városi Szabadidőközpont Zöld
termében állítjuk ki a Rózsa Gobelinesekkel
közösen.
A képek előzetes bemutatására a Városi Szab.
Központ (Sport utca 2) Bordó termében van
lehetőség szeptember 9-től szeptember 30-
ig szerdánként, a Rózsa Gobelin Kör találko-
zóin. Minden kedves érdeklődő figyelmét
felhívjuk, hogy csak az előre bemutatott
képeket tudjuk kiállítani, amelyeket október
16-án, pénteken, 15 órától lehet hozni, s a
Zöld teremben felrakni a másnapi kiállításra!

További információk: Bogya Rózsa Gobelin 
Kör vezetője rozsagobelin@freemail.hu 

Telefon: 06 20 344 5657

Rózsa Gobelin Kör
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Barcs János nívó díjas
író, költő 1927. augusz-
tus 18-án született Bar -
cson.
Tagja az Irodalmi Alap-
nak, a Magyar Írók
Szövetségének, az Írók
Szakszervezetének és a
MUK-nak. Tiszteletbeli

szerkesztője a Nyírségi Hajnal és a Kelet Felől
című lapoknak.
Versei és különböző írásai 1949 óta jelennek
meg napi-, hetilapokban, antológiákban, maga-
zinokban. Bolgár, lengyel és amerikai irodalmi
folyóiratok is jelentettek meg verseiből. Dolgo-
zott az ALFA Iparker elnökhelyetteseként, 1991
és 1996 között pedig a Magyarság Jövője
főszerkesztője volt. Számos lapnál tevékenyke-
dett, mint rovatvezető.
Több kötete előkészítés alatt van, a rádióban

számos verse elhangzott.1982-ben SZOT-díjjal,
1983-1984-1985-ben Somogy Megyei Nívódíjjal,
1985-ben a Táncsics Kiadó Nívódíjával tüntették
ki, 2002-ben Petőfi-díjat kapott.
2007-ben a 80. születésnapján Föveny Nívódíj-
ban részesült. 2008-ban megkapta a Váci
Mihály-díjat.
Művei: Hosszú virrasztás (1969), Fekete baráz-
dák (1983), Falak oltárán (1987, válogatott
versek), Könyvek beszélgetnek (1988), Rezdül a
táj (1992, gyermekversek), Hajnali stafétafutam
(1995), A Dráva parttól Szicíliáig (1996, regény
M. Bakos Máriával), Frontszakácsok – Negyedik
házasság (1997, regény), Fodor András és Barcs
János levelezése (2000), Előkerült versek (2000),
Lengyelek, kétnyelvű trilógia (2002), Gyermek-
álom (2004, gyermekversek), Kláris antológiák
(1993-2000), Lila bádog (2005), Szarvasok tánca
(2008), Kutyaugatás (2008).
Feleségével, Bakos Máriával 68 éve házasok.

Három gyermeke, hat unokája és hét déduno-
kája van. Jelenleg Szigethalmon él, nyugdíjas.
Barcs Jánosnak Barcs Város Önkormányzata
Képviselő-testülete június 27-én ünnepélyes
keretek között a Barcs Város Díszpolgára
kitüntető címet adta át, melyhez ez úton is tisz-
telettel és szeretettel gratulálunk Szigethalom
nevében.

Kővári Tibor
Augusztusi csillagok

Lebegő érzésen szálló utas vagyok,
minden virágba borul itt belül: –
suhannak köröttem hozsannás dallamok.
Libben a lélek, előtte csillagos út,
csillagszemekből csorgó
fényből kötni virágkoszorút.

Test magát fáradtan megadó földhalom.
Jön hozzám szív-hangú lüktetése: –
don-don-don... – már kívülről, távolból hallom; –
földszagú sötéten kúszó létem szava
halkul... elhallgat. Nincs más,
táncoló szikrák, fények hada.

Míg e pillanatot rám húzva időből
végleg megkötne a meglelt új lét,
hang válik le liliomillatú ködről.
A Föld szerelmes ajkával csókot lehel; –
int... ciripel... visszahív: –
kicsi tücsök dalára emel.

A fekete madarak
A fölöttem sötétlő egek alatt
csaknem elvittek a fekete madarak:
megragadtak, szárnyuk alá vettek,
nehéznek találtak – s aztán letettek.

Itt vagyok újra, hajnalra ébredtem:
világot látni, új bérletem megvettem: –
S látom a célt, az új célszalagot, 
ami előttem, megszűrt fényében ragyog!

Akit nevén szólítanak
Sorsom valami úgy körülfonja,
mint elhagyott portát a bodza.
De a bozótban rigók költenek:
mert társtalan nem érdemes élni
és a szarkákkal fészket cserélni.
A határban egyformák a szelek!

A jégcsap olvad, ha van napsugár,
éveimmel labdázik a tél, s a nyár.
Sokszor markolnak tisztátlan kezek;
szeretnek a falak, az erős tetők:
s emlékbe szőttek régi szeretők,
őriznek szívükben egy szegletet.

Örök pillanat dönget mellemben;
tavaszi mécses ragyog homlokomon,
kertünk alól pislog az égre…
Kacagnak a tekert nyakú virágok;
megváltoztatni nincsen semmi ok,
madarak szállnak fütyörészve.

Álmaink holdja fordítva ragyog,
de akit ma nevén szólítanak,
bátran lépjen a mentőcsónakba.
A fák között komor, bivaly-este fut,
fussatok fürge, gyorslábú fiúk!
A határban egyformák a szelek!

Szigethalmi lakos lett díszpolgár Barcson

Kontra Marika Szvita
Évszakok                       Piros pipacs

Veréb-csivit
hajnalfényben, 
felhőbodor
alig-szélben.

Harmatgyöngyben
létem csillan,
felszikrázik 
és elillan.

Pipacs szirmán
nyártűz lángja,
pergő kalász 
pocok álma.

Izzadt tarló,
arató nyár, 
az élet él,
a munka vár.

Délidőben
rezgő hőség,
lombos ágon
termő bőség.

Lekvár illatú 
délután,
benne fürjecske 
nagymamám.

Kergetőcskéző 
zivatar,
villámlás, dörgés, 
hangzavar.

Esőillat, 
majd újra csend.
Figyeld a néma 
végtelent!

Csak téged hív,
csak terád vár
ez a szép élet,
a boldog nyár.

Piros pipacs, nyár leánya, 
lenge szoknyás szép virág.
Rád pillantva kedvesebb lett 
ez a búskomor világ.

Selymes szirmod víg kelyhéből
halk sóhajod messze száll.
Forró Napnak kedvesévé
válik veled a határ.

Szellőn ringó tüzes szoknyád
melengeti szívemet,
s lassan, halkan dúdolni kezd 
lágy szerelmi éneket.

Mint hűs forrásból a kristály,
mint friss vizű kis patak,
úgy csobog az én lelkemből
nótás kedvű áradat.

Piros pipacs, nyár leánya,
lenge szoknyás szép virág.
Hajladozol az útszélen,
s tőled szebb e szép világ.



Jurassic World – Rohanj az életedért!
20 év telt el a Jurassic Park megnyitása óta. Már
alig van valaki, aki emlékezne a katasztrófára,
amikor az embereknek szembe kellett nézniük
egy letűnt idő szörnyetegeivel.
Az új park szebb, jobb, egy teljes világ. De az
emberek mindenhez hamar hozzászoknak. A
tudósoknak jobban bele kell nyúlniuk a dinók
génjeibe, még jobban Istent kell játszani, hogy
megteremtsenek egy sokkal nagyobb és sokkal
agresszívabb lényt – az Indominus Rexet.
De ez a lény más, mint az eddigi dinók. Gondol-
kodik, hogy az embert megelőzhesse a táplál-
kozási piramis csúcsán és hogy önfeledten
ölhessen. De a szuper biztonsági intézkedések
sem elegendőek, hogy a lényt a ketrecében
tartsák…

Steven Spilberg most csak producerként vállalt
szerepet klasszikusa immár negyedik részében.
A gyengécske második és harmadik epizód után
visszatér a történet az első rész sémájához.
Persze minden nagyobb, szebb és gonoszabb.
Senki ne várjon a filmtől mélyenszántó gondo-
latokat, vagy kiselőadást a dinoszauruszokról.
A film pörög elejétől a végéig, izgalmas, a
karakterek szerethetőek, egyediek, viccesek –
teljesen élőek.
Méltó folytatása a nagy elődnek.
Értékelés: 8/10

Mad Max – A harag útja

Nehéz beszélni a filmről. A történetét három
mondatban össze lehetne foglalni, a karakterek
nincsenek igazán kidolgozva, mégis az ember
elejétől fogva tátott szájjal bámulja a filmet.
Mintha a Birodalom visszavágot néznénk. Igazá-
ból nem történik semmi… Vagy mégis?
Egy totális akciókavalkád, amely lehengerel -
szerethető vagy gyűlölhető karakterekkel és
eszeveszett apokaliptikus járgányokkal.
Egy eszeveszett road movie egy apokaliptikus
sivatagban két férfival és megannyi nővel,
amikor a megmaradt világ összes gonosza, gyil-
kosa és förtelme kerget. 
Kötelező megnézni.
Az immár 70 éves George Miller 30 év után újra
a rendezői székbe ült, és megmutatta a fiata-
loknak, hogyan kell jó akciófilmet készíteni. Mi
meg szájtátva bámuljuk minden másodpercét.
Értékelés: 9/10

Minyonok– Támadnak a sárgák!

A Madagaszkár pingvinjei után egy újabb (több)
karakter kapott önálló és egyben előzményfil-
met.
A Minyonok az emberiség történelme során
keresik a megfelelő főgonosz főnököt maguk-
nak. Így megtudjuk, hogyan haltak ki a dinosza-
uruszuk, illetve hogy miért nem találkozhatunk
vámpírokkal. De minden zsák megtalálja a
maga foltját, a Minyonok pedig a fiatal GRU-t.
Végre egy mese, amelyre nyugodt szívvel beül-
hetünk a gyerekünk mellé, és ugyanolyan jól
(vagy még jobban) fogunk szórakozni. Borús
hétköznapokra tökéletes szórakozást ígér.
Érdemes figyelni a minyonok halandzsa beszé-
débe rejtett szavakat. Egyesek hallatán rögtön
fetrengve sírunk a nevetéstől!
Bannannaaaa.......
Értékelés: 7/10
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Filmszakadás – moziajánló Divatos művészet 

KULTÚRA-CIVILEK 

Országos irodalmi és képzőművészeti talál-
kozóval egybekötött divatbemutatót tartott
a Szigethy Irodalmi és Művészkör a Városi
Szabadidőközpontban. A vendégeket Schul-
ler Gáborné alpolgármester asszony köszön-
tötte szíves szóval, majd ajándékozta meg
szegfűvel.
Ezután, mint a kör alapító-vezetője, „dióhéj-
ban” ismertettem a művészkör elmúlt 13
évét.
Az irodalmi műsorszámokban részt vevő
szerzők, alkotók, dalénekesek több téma-
körben is bemutatkozhattak. Négy generá-
ció is képviselve volt e napon; Pfefferné Erős
Krisztina, helyi lakos és gyermekei, az első
osztályos Bendegúz és az óvodás Kitti is
aktív alkotóként vett részt e műsoron. A
városnapon készült festményüket mutatták
be, s Bendegúz a Magyar Himnusz első vers-
szakát szavalta el. Megható volt, amint vala-
mennyi jelen lévő már az első sor után csat-
lakozott bátor szavalatához.
Műsorvezető társam, Horváth Piroska
unokái, Orosz Bálint és Ádám általános isko-
lások klasszikusok és a „Nagyi” verseiből
szavaltak. István Vilmosné Irénke magyaros
mintákkal hímzett terítővel díszítette aszta-
lunkat.
Szerzőként, alkotóként és a divatbemutató
aktív részeseiként fentieken kívül felléptek
még: Czebe Jánosné Kajtor Margit Báta-
székről; Durkó Lászlóné Edit és Horváth
Piroska Csepelről; Kiss Sándor és Scheer
Andrásné Edit Budapestről; Nedescu Rozá-
lia Laura és Nguyen Hong Nam Piroska
szintén Budapestről, akik óhazájuk, Romá-
nia és Vietnám irodalmát és kultúráját is
képviselték. Murár Terézia és Pethő István
Szigetszentmiklósról; valamint Lukácsné
Vas Jutka, Török Zsuzsanna és jómagam
szintén helyi lakosokként „mutathattuk”
meg magunkat.
Az egész napos rendezvényen mintegy
háromszáz fotót készítettünk; Horváth
Piroska, Scheer Edit, Zajzon Györgyi, a VSZK
munkatársa és Kiss Sándor neves fotómű-
vész, a Keresztény Alkotók Közössége
alapító elnöke, valamint én. Ezúton is köszö-
nöm mindenkinek a részvételt, és külön
köszönetem Szigethalom Város Önkormány-
zatának és a VSZK munkatársainak. 
Írásos beszámolónkat örömmel osztom
meg minden kedves ránk figyelővel! 
Érdeklődni lehet: szigethyilona@gmail.hu,
06 70 422-2239 vagy 06 20 997-2345 és a
hu.netlog.com/ilonapetoszigethy portálon.

N. Pető 'Szigethy Ilona
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Lecsófanok versenye

CIVILEK

Idén már 18. alkalommal rendezte meg a Sziget-
halom és Környéke Vállalkozóinak Szervezete a
lecsófőző versenyt.
Eddig jórészt civil szervezetek és baráti társasá-
gok főztek, idén elsődlegesen vállalkozásokat
vártunk, és néhány képviseltette is magát.
Sőt az első helyezést is egy cég érte el, a Sziget-
Szer Kft. A fakanál mestere Sziklaváriné Marika,

aki az elmúlt években is rendre a 2-3. helyen
végzett, s aki evett már valaha a főztjéből, az
tudja, hogy biztosan nem bunda -:)
A második helyen az Ezo Klub debütált, de
könnyű annak, aki előre lezsírozta az univer-
zummal -:)
A Halacska tagjai már komoly versenytapaszta-
lattal rendelkeznek, sőt idén két csapattal is
indultak, s lám a stratégia meghozta az ered-
ményt: a dobogóra még felállhatott a Halacska
1. nevű csapat.
Idén 15 társaság nevezett, mindegyikük kapott
emléklapot, azonban a helyezést elért csapatok
alkalomra és névre szóló, gravírozott minibog-
ráccsal és tárgynyereményekkel tértek haza.
2015-ben a legnagyobb újítást a zsűri újszerű
kiválasztása jelentette a lecsófőző fesztivál
során. A zsűri elnöke a gördülékenység miatt
egy régi, rutinos zsűritag maradt, aki települé-
sünk egyik sportoló büszkesége, több mint
ötvenszeres magyar bajnok sportlövő és olim-
pikon, Talabos István. A zsűri többi tagját a
csapatok adták: a nevezési lapokból nyilváno-

san kisorsoltunk 3 csapatot, amelyeknek
gondolkodás nélkül, azonnal delegálniuk kellett
egy csapattagot, és így, random jött létre a zsűri.
Hogy a zsűritagok közül senki ne ismerje fel a
saját lecsóját, idén kifejezetten tiltottuk a jelleg-
zetes díszítést, a kacifántos elrendezést, és a
saját edényt. És ha bármi bundakérdés merülne
fel, akkor a csapatok immár nem a szervezőket
fogják elővenni -:)
A szervezésben sokat segítettek és ezért köszö-
nettel tartozunk a Városi Szabadidőközpont
dol gozóinak, min den bizonnyal még a jó időt is
ők intézték. Szilágyi Pistát a technikai dolgok
zökkenőmentes megoldásáért illeti köszönet,
Kunzer Ágira hálásan gondolunk a friss, zama-
tos zöldségekért, a Sziklavári családnak köszön-
jük a szervezést, a szigetszentmiklósi Rock Lyuk-
nak pedig a nevezés mellé adott hideg, hűs sört.
Ahogy minden évben, jövőre is várjuk július 2.
szombatján a lecsófanokat, vállalkozókat.

Talabos Viktória,
Szigethalom és Környéke Vállalkozóinak

Szervezete elnöke

Különleges meglepetésben részesültünk az Emese parkban táborozó
gyerekekkel júliusban, kalandgyári kirándulásunk során. Mivel a hajdani
Csepel Autógyár területén jártunk, Békés György, aki 42 évet dolgozott a
régi gyárban, megmutatta nekünk a Csepel Gyártmánymúzeumot.
Már rég szerettem volna kicsit visszarepülni a múltba, és bekukkantani a
kulisszák mögé. A magántulajdonban lévő teherautók felújítva sorakoz-
nak, és számuk bővülni fog, van, ami most van szerelés alatt. Gyerekko-
romban még láthattam őket az utakon. 

A falon régi fotók, a vitrinek is érdekes dolgokat rejtenek. Még a kémek
kiszűrése elleni óvintézkedésekről, a Volvo gyártásáról és Dunaújváros
nehézségeiről is voltak történetei tárlatvezetőnknek. Régi mérnöki terve-
zőasztal, szobákat betöltő, ’68-as számítógép, szervokormány, csuklós-
buszalváz (a gyerekek szerint fordulásnál csuklik ☺), a Hungarocamion
Kázmérja, az 1969-es nyugat-afrikai expedíció. Rabszállító, ami nem is
rabszállító, infralámpa és ezer apróság a múltból, repít vissza az időben. 
Augusztus második felében az ország minden részéből érkeznek a régi
gyárat látni kívánók. Legmesszebbről Hollandiából jelentkezett be egy
volt dolgozó, aki szabadsága alatt szeretné megnézni az újonnan megnyi-
tott múzeumot.
Aki kedvet kapott a múltba látogatáshoz, hívja Békés Györgyöt a 06/20-
200-7241-es számon. Szeretettel várja az érdeklődőket.

Molnár Zsuzsanna

Csuklik-e a csuklósbusz?

kép Bérczi Balázs
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Olvasztótégely buszon és napon
Egyesületünk több mint 50 tagja július első
hétvégéjén csaknem 200 kilométeres „kirucca-
nást” tett a varázslatos Fekedre. 
Feked egy dombok ölelte ékszerdoboz, ahol a
hit és a hagyományok tisztelete az úr. Baranya

keleti peremén lelhető fel. Így, ahogy mondani
szokás, megjártuk Tolnát-Baranyát.
Július 3-án egy kisebb előhaddal jelentünk meg a
faluban. Az utolsó „simításokat” végeztük az álta-
lunk rendezett Fekedi Keresztutak országos telje-
sítménytúra útvonalán. A kellemetlen, izzasztó,
közel 40 fokos kánikula azt sejtette, másnap
kevés versenyző jön majd a rendezvényre.
Tévedtünk! Több mint 100 sporttárs vágott neki
a Geresdi-dombság hepehupáinak. Befutott
egyesületünk különbusza is. Jó 40 szigethalmi
zúdult le, hogy az erdő lombjai alatt keressen
enyhet. Az aszfaltrotyogtató meleg ellenére
mindenki teljesítette a távot. A célban aztán a
szép kitűző és az ételektől-italoktól rogyadozó
asztalok terhének alapos csökkentése bőven
kárpótolt mindenkit a bőséges verejtékhullatá-
sért.
Hazafelé a kirándulók zsongó hadával, a busszal
jöttem haza. Fáradt, de elégedett arcok,
jókedvű zsivaj vett körül. Jó volt ott lenni. Jó
olyan közösségben „felolvadni”, mely elégedett

és boldog. Higgyék el kedves olvasók, egy jó
adag természeti szépség, egy jó séta sokat
javíthat a közérzetünkön. Nem hiszik? Jöjjenek
el velünk Uriba libát terelni szeptemberben!

A Szigethalmi TE közössége nevében 
Nád Béla tiszteletbeli elnök

A legszebb vereség: Barcelona-Szigethalom 2:0
Június végén eljött a szezon vége és csapataink
utolsó meccseiket vívták. U9-es, U11-es és U13-
as játékosaink egy nyáron igen népszerű labda-
rúgási formát választottak évzáróként, ugyanis
egy strandfoci tornán vettek részt Buda-
pesten a XVIII. kerületben.
Elmondhatom, hogy mindenki nagyon
élvezte a „homokfocit”, és bátor, néhol
látványos, erre a sportágra jellemző
elemeket mutattak be. Az, hogy a két
kisebb korosztályban ezüstérmet
szereztünk, hab a tortán.
A következő nap Dabason lépett
pályára az FC Barcelona korosztályos
csapata, és úgy alakult, hogy mi is lehe-
tőséget kaptunk a részvételre. Sok gyer-
mek álma következett be, amikor június
29-én pályára léphetett a Barcelona
2003-as csapata ellen. A tornán többek
között részt vett a Kecskemét, a Fradi, négy
Bozsik alközpontos válogatott csapat is. Így
elmondható, hogy igazán nehéz, jól felkészített
ellenfelekkel kerültünk szembe. Bíztató, hogy
kiegyenlített meccseket játszottunk a Bozsik

alközponti válogatott csapatokkal. Kikaptunk a
Kecskeméttől, viszont eredményes játékkal
rukkoltunk elő a Kiskunfélegyházával szemben.
Aztán eljött a nagy pillanat, amikor a Barcelona

ellen léphettünk pályára. Tulajdonképpen olyan
volt ez a mérkőzés, mintha felnőttek játszották
volna. A Barca a szokásos labdatartós, tiki-taka
játékkal próbálta feltörni a védelmünket. Jól
állták a nyomást a srácok, koncentráltan és

szervezetten játszottak. A 15. percben sikerült
megszereznie a vezetést a katalánoknak, ami
inkább felpörgetett minket. Többször tudtunk
kijönni a térfelünkről, és helyzetekig jutottunk.

Kapufát lőttünk, ziccert alakítottunk ki
az ellenfél kapuja előtt. Persze közben
az ellenfél is igyekezett növelni előnyét,
amit a meccs vége felé sikerült is elér-
nie, így 2-0-ra legyőzött minket. Ez volt
a legszebb veresége csapatunknak.
Mindenki kihozta magából a legjobbat,
mosolyogva játszottak a srácok, élvez-
ték a meccs minden pillanatát, eme
ritka alkalom igazi ünnepe volt a gyer-
mekfocinak. 
Augusztus 11-én kezdjük meg a gyere-
kekkel a felkészülést, és már augusztus
15-16-án pályára lépünk Sülysápon. Még
összeállítás alatt van a szezon mérkő-

zésterve, de azt már most mondhatom, hogy
két-három korosztállyal megcélozzuk a kölyök-
ligában való részvételt. 

Duffek Joe Darazsak SE
www.darazsakse.gportal.hu

Köszönjük az alábbi támogatóknak, hogy
közreműködésükkel emelték a Szufla Futó-
fesztivál színvonalát!

Nemzeti Együttműködési Alap • Watz Kft •
Szigethalmi Önkormányzat • FTF • Happy Drinks

Italdiszkont • Sarokház Cukrászda • Akácos
Marika Étterem • Szalai Tüzép • Be-Bo 21 Kft •
Véd-Gát Kft • Lipóti Pékség • Szigethalmi
Vadaspark • Emese Park • Nobilis • Szatócs Bolt
• Kalandgyár • Kunzer Zöldséges • ÖTyE •
Alföldi Papírbolt • NapsugárSzépségszalon

• Myparfum.hu • Molnár Sándor Csavart
Fagyis • Szigethalmi TE • Összefogás Szigetha-
lomért Egyesület • Szép ABC • Domonkos
István • Kardos József • Karám Vendéglő •
Hegedüs Géza Városi Könyvtár

A Szufla csapata és a versenyzők

A célbaérés pillanata

Jól esik a pihenés a kemence hűvösében



Szigethalmi Híradó

Szigethalmi Híradó
ingyenes önkormányzati havilap

Felelôs szerkesztô: Vereckei Zoltán
Felelős kiadó: Szigethalom Város Önkormányzata

Tördelés: West-Graph Kft.
Nyomda: Ex-Kop Nyomdaipari Bt.

Cikkek és hirdetések leadása:
szigethalmihirado@gmail.com

(a hirdetési összeg befizetése után!)

(A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen megje-
lenését. A szerkesztô a cikkeket rövidítheti, szer-
kesztheti úgy, hogy azok tartalma ne változzon.)

Lapzárta: augusztus 21.
Megjelenés: szeptember eleje

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

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

Augusztus a híres római császárról kapta nevét, aki
úgy határozott, hogy ez a hónap is 31 napos legyen,
mint július, amit Julius Ceasarról neveztek el.
Szigethalmon a Szufla ultrafutók versenyével nyitjuk
a hónapot, majd augusztus 20-án I. István király
szentté avatásának és az új kenyérnek az ünnepén a
Szent István téren koszorúzással és a kenyér áldásá-
val ünnepelünk. Az elkészült bölcsőde megnyitójára
is ekkor kerül sor.
Júliusban hagyományosan megrendezték a lecsófőző
versenyt, ahol több csapat finomabbnál finomabb lecsó-
jából nehéz volt a zsűrinek kiválasztania a győztest. 
Magyaros szűzérme receptjével és gyümölcsparfé
receptjével kívánok kellemes nyarat.

Magyaros szűzérme 
A sertés szűzérme szeleteket kissé kiklopfolom,
sózom, borsozom, lisztbe forgatom, forró zsiradék-
ban átsütöm, és tálba teszem. Finom császárszalon-
nát nagyobb kockára vágok, a zsiradékon kisütöm, a
fél szeletekre vágott hagymát hozzáadom, aranybar-

nára sütöm, pirospaprikával megszórom és kevés
vízzel felöntöm. Ízesítem sóval, borssal, fokhagymá-
val. Visszateszem a húst, és puhára párolom, ismét
kiveszem.
Beleteszem a nagyobb karikára vágott paprikát.
Amikor kicsit összeesett, akkor hozzáadom a cikkre
vágott paradicsomot. A burgonyát kisütöm, majd a
lecsóval összekeverem, pár percig összefőzöm.
Tálaláskor a csirkemellre teszem a lecsós ragut.

Gyümölcsparfé 
Az eredeti receptben a tejszínt tojássárgájával és
cukorral sűrű krémmé főzzük a gőz fölött. Majd
lehűtjük. Én vaníliás pudingot készítek, jól lehűtöm,
hozzáadom az apró kockára vágott gyümölcsöket
(sárgadinnyét, őszibarackot, málnát). A tejszínt
kemény habbá verem, és óvatosan a pudinghoz keve-
rem, formába öntöm és fagyasztóba teszem. Tálalás-
kor öntettel és tejszínhabbal díszítem.
Jó étvágyat kívánok!

Suhai-Réfi Tímea

Hagyományok és receptek
Augusztus – Kisasszony hava

Felszolgálót és futárt felveszek. TUTI Étte-
rem, Tököl. Tel.: 06 70 638 332

Egy éves árva fiúkutyus vagyok.  Ideiglenes
befogadómnál várom sze rető, jóságos gazdi-
mat! Kérlek, telefonálj ér tem a következő
számon: 06 20 803 05 43 (Enikő).

Gazdikereső

Őszintén remélem kedves kertimádó barátaim, hogy
a júliusi szélvihar helyrehozható károkat okozott
csak a kertjükben. A mi szeretett településünk
viszonylag olcsón megúszta a természeti csapást.
Lépjünk is túl rajta, foglalkozzunk inkább augusztusi
tennivalóinkkal. 
A vegyszeres növényvédelem nem tartozik az álta-
lam kedvelt kerti munkák közé, nem kerülhető ki
azonban az idén egy újnak számító kártevő megje-
lenésének említése. Igen, arról a fehér, vattaszerű
bevonatot képező jószágról van szó, amelyik szinte
minden növényen, még a fásszárúak fiatal hajtásain
is előfordul. Valamiért az idén nagyon jól érzi magát
nálunk, amerikai lepkekabócának híjják. Kezdjük a
mechanikai védekezéssel. Az erősen fertőzött része-

ket metszőollóval távolítsuk el, szedjük zsákba és
égetési napon gyújtsunk alájuk. Permetezni nyáron
csak felszívódó szerrel érdemes, abból sem elég egy
alkalom, háromszor toljunk az arcába. Majd télen
pediglen fagymentes napon egy olajos szeres lemo-
sással árthatunk még az áttelelni szándékozó állo-
mánynak.
A parlagfű ellen is lehet vegyszerrel védekezni. A
kétszikű gyomirtószereket nem kedveli, vagy ezzel
vagy hagyományos módon irtsuk kerítésen belül és
kívül is.
Melegben hordjunk szalmakalapot!
Szép augusztust kívánok!
Uff! Beszéltem!

Gyomkereső

Idült kertrajongóknak


