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Nagy lépés a Tipegő

Ünnepélyes keretek között adták át augusztus 20-án a Nobilis Humán Szolgáltató Tipegő Bölcsőde épületét,
amelyet szeptembertől már birtokba vehetnek a gyerekek. A 143 millió forintos korszerűsítésnek köszön-
hetően bővült a csoportszobák, a férőhelyek és az új munkahelyek száma.  A szalagot Bóna Zoltán parla-
menti képviselő vágta át. (2. oldal)

(Bővebben 5., 11., 12. oldalon)

Kamerarendszerrel védik ezentúl a köz -
intézményeket Szigethalmon a vandálok
ellen. Pár hete ismeretlenek betörték a
Szent István Általános Iskola néhány
ablakát, csaknem 200 000 forintos kárt
okozva ezzel. A Széchenyi tetejéről pedig
szórakozó fiatal zuhant le, s nem kizárt,
hogy maradandó egészségkárosodást
szenvedett. (3. oldal)

Őszi programeső

TöröttenCsaládi
program

szeptember 20.
VSZK

Családi
program

szeptember 20.
VSZK

Szüreti
családi nap

Szeptember 26.
Helytörténeti Gyűjtemény



2

Szigethalmi Híradó

2015. 9. szám

Átadták a megújult bölcsődét

ÖNKorMÁNyZAT

Szakadó esőben, mégis örömmel telt augusztus 20-a, az államalapítás és
az új kenyér ünnepe Szigethalmon, ahol ezen a napon adták át a nobilis
Humán Szolgáltató Tipegő bölcsőde épületét a városnak. a megnyitón
bóna Zoltán országgyűlési képviselő mondta az ünnepi beszédet.

A vizes körülmények ellenére egy szál papírvi-
rággal és ajándék könyvjelzővel vártak a rende-
zők a kapuban minden vendéget. 
Az esemény hivatalos részét Fáki László polgár-
mester nyitotta meg pár szóval, majd Bóna
Zoltán lépett a képzeletbeli pulpitusra, aki a Szent
Istváni hagyományokra utalva kezdte beszédét. 
– Közös örömünk és büszkeségünk lehet, hogy
egy olyan országot mondhatunk hazánknak,
amely már több mint 1000 éve kinyilvánította:
keresztény értékekre épülő nyugati állam kíván
lenni – jelentette ki többek között, majd hozzá-
tette: – A magyarság történelmében sajnos
bőven túlsúlyban vannak azon események,
amelyek végső soron a veszteségre és szenve-
désre való emlékezést hordozzák magukban,
azonban augusztus 20-a kivétel. Ez az a nap,
amikor helye van az felhőtlen örömnek és

ünneplésnek. Azon kívül, hogy ilyenkor számba
vesszük államiságunk 1000 évét, és hálát adunk
országunk és nemzetünk megmaradásáért,
ezen a napon ünnepeljük meg az új kenyeret,
amely az egyéni és közösségi megmaradásba
vetett reménység jelképe is. 
Az elmúlt évezred azonban nemcsak örömre és
büszkeségre, hanem komoly felelősségre is ad
okot, valamint kemény feladatok elé állít
bennünket. Nap mint nap tapasztalhatjuk, hogy
állami szuverenitásunkat, nemzeti egységünket,
valamint kultúránkat és értékrendünket milyen
támadások és veszélyek fenyegetik. – Meggyő-
ződésem, hogy ezen értékek érvényesülésének
és fennmaradásának szolgálata mindannyiunk
közös érdeke és feladata – folytatta Bóna
Zoltán, majd hangsúlyozta: Meggyőződésem,
hogy az államalapításért és nemzetünk fennma-
radásáért a legméltóbban úgy tudunk hálát adni,
hogy összefogással és szorgalommal megóvjuk
és továbbépítjük mindazt,
amit elődeink ránk hagytak
az évszázadok alatt. Sziget-
halmon most ennek lehe-
tünk szemtanúi. Egy ország
és egy város számára kevés
olyan fontos és nemes
feladat létezik, mint a gyer-
mekek testi-lelki fejlődésé-
nek szolgálata, amely ben
ez a felújított és kibővített
bölcsőde kiemelt funkciót
lát el – hangoztatta.

A képviselő beszédében megemlékezett Nagy
Tibornénak az intézmény létrehozása érdeké-
ben kifejtett áldozatos munkájáról s tragikus
haláláról, majd végezetül sikert és boldogsá-
got kívánt a bölcsőde dolgozóinak és a gyer-
mekeknek.
A körzet országgyűlési képviselőjének beszéde
után a település három felekezetének lelkésze
szentelte meg az épületet s az új kenyeret, ezt
követően pedig Mizsei Boglárka mondott
verset, majd a Sziget Néptánc Egyesület műsora
következett.
S hogy ne csak a lélek épüljön, hanem a test is,
a vendégek megkóstolhatták az Édesanyák
Klubja által sütött finomságokat is.

V. Z.

2015 | 08 | 31.
SZiGETHalom VároS önKormányZaTa

SajTóKöZlEmény
mEGújulT éS bőVülT a nobiliS Humán
SZolGálTaTó TiPEGő bölCSőDE 
az Európai unió támogatásával, az Európai
regionális Fejlesztési alap társfinanszíro-

zásával több mint 143 millió forint összegű
korszerűsítés zajlott le a nobilis Humán
Szolgáltató Tipegő bölcsőde épületében.
Ennek köszönhetően bővült a csoportszo-
bák, a férőhelyek és az új munkahelyek
száma. a korszerűsítést elsősorban Sziget-
halom lakosságának növekedése indokolta. 
Az épület felújításának és bővítésének igénye
már régebben felmerült. Ezt egyrészről az
épület állapota indokolta, ugyanis az költséges
karbantartást kívánt meg. A település pályázá-
sát másrészről kapacitással kapcsolatos problé-
mák váltották ki: a Szigethalmon élők száma az
elmúlt években folyamatosan nőtt. Ezen okok
miatt a fejlesztés elengedhetetlenné vált.
A 470 négyzetméteres épület 184 négyzetmé-
terét újítottuk fel, ez elsősorban a jelenlegi 14
férőhelyre és az épület akadálymentesítésére

vonatkozott. A fennmaradó 286 négyzetmétert
a bővítés érintette, ennek keretében 10 új férő-
hely, és 6 új munkahely létesült. Ezen kívül a
kapacitásbővítés érdekében az eddigi egy
csoportszoba mellé egy újabbat alakítottunk ki.
A kibővített bölcsődében egy időszakos gyer-
mekfelügyelettel működő játszócsoport, illetve
az ehhez tartozó és szükséges kiszolgáló egysé-
gek is megtalálhatók már, kiegészülve tanácsa-
dásnyújtással és előadásokkal. Ősztől a Nobilis
Humán Szolgáltató Tipegő Bölcsőde a szülők
munkaidejéhez igazodva, hosszabb nyitva-
tartási idővel működik.
A megvalósult projekt összköltsége 143,8 millió
forint, amelyből az Európai Unió vissza nem térí-
tendő támogatás keretében 129,4 millió forintot
biztosított. A fennmaradó összeget Szigethalom
Város Önkormányzata finanszírozta.
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Mindenekelőtt egy helyreigazítás: előző írásomban
tévesen jelent meg az avarégetés időpontja. Helyesen:
minden pénteken délután 15-20 óra között lehet
telken belül a száraz avart, zöldhulladékot elégetni. 
Nézzük a mostani aktuális mondanivalómat:
Ma már szinte hozzátartozik mindennapjainkhoz, hogy
a város különböző pontjairól érkeznek bejelentések
kisebb-nagyobb rongálásról. A rongálás – legyen akár-
milyen kicsi – számomra teljesen értelmetlen és felfog-
hatatlan cselekedet. Az elkövetők bele sem gondolnak
abba, hogy tettükkel akár mások életét veszélyeztetik.
Mi hajtja, mi jut eszébe annak, aki elindul otthonról
azzal a céllal, hogy ma éjjel tönkretesz valamit: szom-
széd kerítését, közlekedési táblát, hirdető táblát, busz-
megállót, és még sorolhatnám oldalakon keresztül. 
a.) A rongálók egyik „kedvenc célpontja” a Szent István
Általános Iskola Szabadkai utcai – pár évvel ezelőtt
csaknem háromszázmillió forintból felújított – épülete.
Eddig is sok kárt okoztak randalírozók az épületben, de
a legutóbbi eset végképp „kivágta a biztosítékot”. Egyik
vasárnap hajnalban kaptam az értesítést, hogy az iskola

tornatermének ablakait ismeretlenek betörték az
éjszaka. A helyszínre érve sokat tapasztalt karbantartó
kollégáimat is meglepte a látvány: egy ablak teljesen
betörve, egy másik félig, a harmadiknak pont a köze-
pén éktelenkedett egy lyuk, és megsérült több keret is.
Látva a helyszínt és az okozott kárt, feljelentést tettünk
a rendőrségen. az előzetes becslések alapján az
okozott kár 150 -200 ezer forint között van, tehát
nem egyszerű rongálás, hanem bűncselekmény
elkövetőit keressük. (A képeken is látszik, hogy nagy
táblákról és 5 mm-es biztonsági üvegekről beszélünk,
mely az előírásoknak megfelelően rendszerben van
beépítve. Így a helyreállításhoz állványozni kell, és majd-
nem az egészet meg kell bontani.) A cselekményhez
pedig odavitték a köveket, mert nem láttuk nyomát
hasonló köveknek a területen. 
A biztosító ugyan megtéríti a kárösszeg egy részét,
de a más fontos tennivalótól elvett időt ki adja vissza? 
b.) A nyár folyamán egy, a Széchenyi István Általános
Iskola közelében lakó állampolgár éberségének és a
Szigetszentmiklósi rendőrkapitányság munkatársai

gyorsaságának köszönhetően tetten érték azt az
elkövetőt, aki a tetőt próbálta megszabadítani a
fémborítástól. 
c.) Ennél is szomorúbb eset történt ugyancsak a Széche-
nyi István Általános Iskolában, amikor valaki (valakik)
unalmukban felmásztak a lapos tetőre. Hogy mi történt
pontosan, még nem tudjuk. Másnap reggel a vizes blok-
kok felújításán dolgozó munkások halk nyöszörgésre
figyeltek fel. A hang forrása után kutatva megtaláltak
egy fiatalt, aki éjjel lezuhant a tetőről, nagy valószínű-
séggel maradandó egészségkárosodást szenvedve. 
Ez csak néhány kirívó eset a nyár „termései” közül.
De rossz hírünk van a rongálóknak:
Már telepítettük a város összes intézményében a
kültéri térfigyelő kamerákat, melyek szeptember
elsejével üzemelnek mozgásérzékelővel ellátva és
bekötve a biztonsági céghez. Abban az esetben, ha
zárás után illetéktelenek lépnek a területre, jelez a
rendszer a biztonsági cégnél, melynek járőrei percek
alatt a helyszínre érnek. Bízunk benne, hogy a rend-
szer üzembe helyezésével elejét tudjuk venni a
további rongálásoknak, betöréseknek.

Dr. Schuller Gáborné
alpolgármester

Mindennapi életünk (2)

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
Szeptember 7-én és szeptember 21-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
Szeptember 3-án (csütörtök) 17-18 óra között.
Helyszíne: Városi Szabadidőközpont Sárga terem
Fabula jánosné (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 2. választókerület képviselője
Szeptember 1-én, valamint 2015. október 6-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 Egye-
sület) 5. választókerület képviselője
Telefon: +36/20-992-0114 
E-mail: sztrapko@gmail.com
Szeptember 9-én (szerda) 18-19 óra között. Helyszíne:
Széchenyi u. 13. vendéglátó egység
Akinek nem megfelelő az időpont, az telefonon vagy
e-mailben tud kapcsolatba lépni a képviselővel. 
Suhai-réfi Tímea (Összefogás Szigethalomért Egye-
sület) 6. választókerület képviselője
Szeptember 21-én (hétfő) 18.00-19.00 óra között
Helyszíne: Akácos Marika étterem Dunasor 
molnár Sándor (FIDESZ-KDNP) 7. választókerület
képviselője
Telefon: 06/30-952-3346
E-mail: molnars@pr.hu
Fogadó óra: a lakossági igények gyors és haladéktalan
orvoslásának elősegítése érdekében előzetes e-mail-
ben vagy telefonon történő időpont-egyeztetés alap-
ján.
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 péntekig, előre egyeztetett időpontban a
06-70/360-7024-es telefonszámon. 
Helyszín: 2315 Szigethalom, Szabadkai utca 239.

Fogadóórák

Adóslista januárban
Tisztelt szigethalmi lakosok! Tájékoztatjuk önöket,
hogy szeptember 15-e a második féléves helyi adók
(gépjármûadó, építményadó, telekadó, magánsze-
mélyek kommunális adója, helyi iparûzési adó)
befizetésének határideje.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy december 31-én a
helyi adó vonatkozásában fennálló adótartozásról
a hivatal 2016. január 15-ig helyi adóslistát tesz
közzé, valamint a hátralékosok ügyében végrehaj-
tási eljárást fog kezdeményezni. 
Kérjük, a befizetési határidõ figyelembe vételével
rendezze helyi adófizetési kötelezettségét. 

Amennyiben további kérdése van, ügyfélfogadási
idõben forduljon az adóirodához. 

ügyfélfogadás idõ: adóiroda elérhetõsége:
Hétfõ: 8-12; 13-18 óra 24-403-657/112 telekadó
Szerda: 8-12; 13-16 óra 24-403-657/115 építmény-

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

adó
24-403-657/133 gép jár -
mû  adó

Köszönjük együttmûködésüket!
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Civil fórum ismét
Újra civil fórumot tartunk Szigethalmon. A rendez-
vényre szeptember 25-én, péntek délután 6 órakor,
a Városi Szabadidőközpont Zöld termében kerül
sor. (Szigethalom, Sport u. 4.)
Szeretettel várjuk a civil szervezetek vezetőit,
tagjait. Kérjük, hogy a megbeszélésen szervezeten-
ként legalább egy fővel képviseljék magukat, ahol
észrevételeiket, javaslataikat is elmondhatják.

Fáki László
polgármester
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Tájékoztató lótartók részére
a közelmúltban történt, a lovak fertőző
kevésvérűségével (FKV) kapcsolatos ese -
mények, megjelent hírek/cikkek alapján
szeretnénk részletes tájékoztatást nyújtani
a lótartók részére. a tájékoztatás célja első-
sorban a tévhitek eloszlatása, figyelemfel-
hívás a lótartók jogszabályban foglalt köte-
lezettségeire, valamint a Pest megyei
Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági,
növény- és Talajvédelmi Főosztály állat-
egészségügyi osztály (továbbiakban: hiva-
tal) segítségnyújtása a lovak azonosításá-
hoz és a prevenció legfontosabb eszközei-
nek, lehetőségeinek ismertetéséhez.
A lótulajdonosoknak tisztában kell lenniük a
lótartással járó felelősséggel és kötelezettsége-
ikkel. Fontos megjegyezni, hogy a jogszabály nem
ismerése nem mentesíti a tartót kötelezettségei
alól. Fontos továbbá, hogy a jogszabályok be nem
tartása veszélyezteti egészséges lovaink életét,
ezáltal a hazai lóállomány létszámát.
Amit az FKV-vel kapcsolatban tudni kell: ha a
vérvizsgálat pozitív eredménnyel zárul, akkor az
állat fertőzöttségre gyanússá válik. A 41/1997. (V.
28.) FM rendelet előírásai alapján a fertőzött-
ségre gyanús állatot el kell különíteni, és hatósági
megfigyelés alá kell vonni. A vele együtt tartott
fogékony állatokat is forgalmi korlátozás alá kell
vonni, meg kell figyelni, további laboratóriumi
vizsgálatnak kell alávetni.
Ha a további vizsgálatok a betegséget megálla-
pítják, akkor az állatot állami kártalanítás mellett
le kell ölni. A betegséget gyógyítani nem
lehet! A forgalmi korlátozás a betegség kizárása
esetén oldható fel.”
forrás: http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/amit-
erdemes-tudni-a-lovak-fertozo-kevesverusegerol
A fertőzött állatok nem gyógyulnak meg, így
veszélyt jelentenek fajtársaikra, ill. egyéb egypa-
tásokra. A fertőzött állat ugyanis a tünetmentes
időszakában is ürítheti a vírust egészen élete
végéig.
Az alábbiakban azokat a jogszabályokat és köte-
lezettségeket ismertetjük, amelyek betartása
elengedhetetlen, ha valamilyen lóféle állatot
tartanak (ló, szamár, öszvér).

i. regisztrációs kötelezettség:
A 119/2007. (X.18.) a tartási helyek, tenyészetek
és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos
nyilvántartási rendszeréről szóló FVM rendelet 4.
§ (1) bekezdés c) pontja értelmében: „Az állattar-
tónak be kell jelentenie és az országos adatbá-
zisban nyilván kell tartani minden olyan tartási
helyet, illetve tenyészetet, ahol legalább egy
lóféle állatot tartanak.”

A tenyészet és a tartási hely Tenyészet Informá-
ciós rendszerbe történő bejelentése a  honlapról
letölthető űrlapokon a tartási hely szerinti Járási
Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategész-
ségügyi osztályán keresztül tehető meg. 

ii. lóazonosítási kötelezettség
A 110/2013 (IV.9.) a lófélék egyedeinek azonosí-
tásáról szóló Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése azt
írja, hogy „a nem törzskönyvezett lóféléket
transzponderrel meg kell jelölni. Ezen lófélék
esetében az alternatív jelölés a transzponderrel
történő jelölés mellett kiegészítő jelleggel végez-
hető.
(2) A törzskönyvezett lófélék esetében az alter-
natív jelölés egyedüli jelölési módszerként alkal-
mazható a NÉBIH által jóváhagyott tenyésztési
program alapján. Az alternatív jelölés mellett a
transzponderrel történő megjelölés kiegészítő
jelleggel végezhető. Amennyiben a törzskönyve-
zett lóféléket alternatív módon nem jelölik meg,
a transzponderrel történő megjelölés kötelező.
4.§ (1) Azonosítatlan lóféle egyede forgalomba
nem hozható.”
Felhívjuk a figyelmet, hogy a lóféle egyedi jelölé-
sével egyidejűleg a lóútlevél kiváltása kötelező,
az adás-vétel során az új tulajdonosra történő
átírást kezdeményezni kell, a ló szállítása alkal-
mával a lóútlevélnek minden esetben kísérnie kell
az állatot.
A lóútlevél az 504/2008/EK bizottsági rendelet I.
mellékletében meghatározott adatokat tartal-
mazó hatósági bizonyítvány, amely tartalmazza
az azonosító adatokon kívül az állategészségügyi
státuszra vonatkozó információkat is. A lóútle-
vélre vonatkozóan további információt a 110/2013
(IV.9) Korm.rend. nyújt.
Arra a lótartóra, aki elmulasztja regisztrációs vagy
lova azonosítására vonatkozó bejelentési kötele-
zettségét, a 1993. évi CXIV. az állattenyésztésről
szóló törvény 45. § (1) bekezdés h) pontja értel-
mében a hatóságnak állattenyésztési bírsá-
got kell kiszabnia.
45/A § (2) Az állattenyésztési bírság összege
100 000 Ft-tól 20 000 000 Ft-ig, természetes
személy esetében 300 000 Ft-ig terjedhet.”
A lovak azonosítása és a lóútlevél kiváltása Fővá-
ros és Pest megye területén Abay Pál megyei
lótenyésztési felügyelőnél (70/319-5716) kérel-
mezhető.  http://www.mlosz.hu/szovetseg/dolgo-
zoink/

iii. Vizsgálati kötelezettség
minden fél évnél idősebb lófélének kötele-
zően rendelkeznie kell 3 éven belüli,
takonykórra és fertőző kevésvérűségre

(FKV) vonatkozó vérvizsgálati eredménnyel!
Lovasversenyen, lóversenyen részt vevő, illetve
mindazon lovak, amelyeket tartási helyükről
más helyre szállítanak:
évente kell, hogy FKV-re szűrve legyenek,
valamint 3 évente takonykórra.
A fedezőmének esetében pedig kötelező:
évente kétszer a takonykór szűrés;
évente egyszer FKV (mesterséges termékenyí-
tésnél), természetes fedeztetésnél 30 napnál
nem régebben és spermagyűjtés ideje alatt 120
naponként;
évente egyszer tenyészbénaságra, vírusos arte-
ritisre és ragályos méhgyulladásra idény előtt.
Fentiekben részletezett kötelező vérvizsgálatok-
ról a 41/1997 (V.28.) az Állategészségügyi
Szabályzat kiadásáról szóló FM rendelet, a
61/2002 (VIII. 1) az egyes állatok szaporításának,
a szaporítóanyag felhasználásának, valamint
behozatalának és kivitelének állategészségügyi
feltételeiről szóló FVM rendelet, valamint a
7/2003 (II.4) a ló fertőző arteritise elleni véde-
kezésről szóló FVM jogszabály rendelkezik.
Érvényes, vérvizsgálati eredménnyel nem
rendelkező, tehát tisztázatlan állategészségügyi
státuszú ló tartása esetén a 2008. évi XLVI az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló törvény 63.§ (1) bekezdése szerint a
hatóságnak a lótartóra élelmiszerlánc-
felügyeleti bírságot kell kiszabnia. Tisztá-
zatlan állategészségügyi státuszú vagy
azonosítatlan ló tartása esetén bejelentési
betegség (például fertőző kevésvérűség)
előfordulásakor a lótartót a hatóságnak
mindennemű állami kártalanításból ki kell
zárnia.
Fentiekre tekintettel nyomatékosan kérjük
a lótartókat, hogy amennyiben azonosítat-
lan származású és/vagy állategészségügyi
státuszú lovakat tartanak, minél előbb
tegyenek eleget a jogszabályi előírások-
nak!
Bővebb információért forduljon a Pest-megyei
Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági,
növény- és talajvédelmi főosztályának állat-
egyészségügyi osztályához (Berze Tünde állat-
tenyésztési felügyelő: 06/70 903 9788, és dr.
Kulla András hatósági állatorvos 06 30 952-
4196, kullaa@nehib.gov.hu), valamint az illeté-
kes Pest-megyei Járási Hivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi osztályához.
az önkéntesen jelentkező, lótartással fog -
lalkozó gazdálkodó egy ideig még szankció
nélkül tehet eleget a regisztrációs lóazono-
sítási és állategyészségügyi stá tusz vizs -
gálati kötelezettségének.

Dr. Tarnai richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából

Dr. Varga ákos
osztályvezető
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Szüreti családi nap
Szeptember 26-án, szombaton

10 órától délután 6 óráig  a Szigethalmi Helytörténeti Gyűjteményben.

Programok: 10:30: Az időszakos kiállítás megnyitója
megtekinthető: - Papírvarázs - Lukács Zsuzsanna hulladékpapír alkotásai,

- AMME Pemzli Suli tanítványainak béri nyári táborban készí-
tett munkái

(Az időszakos kiállítás látogatható: szeptember 26-tól október 30-ig a Helytörté-
neti Gyűjtemény nyitvatartási idejében, valamint telefonos egyeztetés alapján.)
Szőlőszüret, préselés, mustkóstolás, vendéglátás (sajtos tallér készítés), kézmű-
ves foglalkozások újrahasznosítható alapanyagok felhasználásával (szüreti
díszek készítése, korongozás), népi játékok, lovaskocsizás.
Házi készítésű szappan, textiljátékok és finomságok (szörpök, lekvárok, sajt
stb.) vására. Egész napos programunkra szeretettel várjuk az oktatási intézmé-
nyeket és a családokat. Belépő: 500 Ft/fő
A belépő tartalmazza a programokon való részvételt, a vendéglátást, a gyűj-
temény megtekintését és támogatását.
Érdeklődni a 70/380-7681 telefonszámon lehet.

a SZiGETHalmi KiDS Club
Nyelviskola a 2015/16-os tanévben
is szeretettel várja az angol nyelv
iránt érdeklődőket!
Ingyenes bemutatófoglalkozások
szeptember 2–3. 16.30-tól
a Városi Szabadidőközpontban!
Tóth andrea 06 30 329 1813
www.szigethalom.kidsclub.hu
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A 30 éves Anna megkapja álmai állását. Párjával való
kapcsolata éppen végét járja, amikor azt a feladatot
kapja, hogy segítsen a 16 éves T. J-nek a nyáron
felzárkózni. A fiú betegsége, a Hodgkin-limfóma
miatt sokat hiányzott az iskolából, nagyon elmaradt
az osztálytársaktól. 
A nyaraló messze van, és sosem jutnak el a Maldív-
szigetekig: a hidroplán pilótája szívrohamot kap, és
a gép az Indiai-óceánba zuhan. 
Anna és tanítványa túléli a légiszerencsétlenséget,
kisodródnak egy lakatlan szigetre. 
A felkutatásukra indult keresőakció eredménytelen:
1200 sziget van az óceánban, és ebből csak 200
lakott.
Annáék egy darabig reménykednek, hogy hamarosan
megmentik őket, aztán kénytelenek belenyugodni a
megváltoztathatatlanba: megmenekültek ugyan, de
a szigeten rekedtek.
A megpróbáltatásokat az író felváltva Anna és a fiú
szemszögéből meséli el. Kalandos az élet egy lakat-
lan szigeten. És félelmetes. Vajon mit ettek, milyen
menedéket építettek? Átéljük velük együtt a beteg-
ségeket, viharokat, a cápákat, a szökőárt. Közben T.
J. kamaszból férfivá érik, hiszen a napokból hónapok,
a hónapokból pedig évek lesznek.

Aztán másodszor is megmenekülnek, visszajutnak
a civilizációba. El lehet képzelni a rokonok reakci-
óját, mikor rég halottnak hitt családtagjuk előke-
rül! És a nagyközönség kíváncsiságát, hiszen Illio-
nis-ban a szexuális viszony létesítésének alsó
korhatára a betöltött 17 év, ha viszont egy tekin-
télyt képviselő személyről van szó, mint például
egy tanárról, akkor 18 évre módosul. Anna és a
fiatalember döbbenten látja, hogy a viszontagsá-
gokból ez az egyetlen olyan rész, mely mindenkit
érdekel. 
A fiú és Anna útjai elválnak. Bár T. J. szeretné folytatni
azt, ami elkezdődött a szigeten: 
„- Mondtam neki, hogy vele szeretném leélni életem
hátralévő részét. Ő erre azt felelte, hogy van, amit
még el kell végeznem. Dolgok, amiket meg kell
tapasztalnom. 
- És igaza volt. Sokat elárul róla, hogy nem akarta
ezeket elvenni tőled.”
A társadalom mindig toleránsabban kezeli a korkü-
lönbséget, ha a férfi idősebb. Lehet-e jövője egy
olyan kapcsolatnak, ahol a nő az?
Anna eljut-e odáig, hogy feltegye magának a kérdést:
„vele jobb az életed vagy nélküle”?
Jó szívvel ajánlom, érdemes elolvasni!

Egy édesanya. Egy édesapa. Három gyerek. Új
otthon, új élet. Idilli a helyzet.
Ám a könyv azzal kezdődik, hogy az egyik kisfiú, Finn
lezuhan a házuk erkélyéről. Míg az intenzív osztályon
fekszik, az édesanyja, Martha átgondolja (és elme-
séli), hogy jutottak el idáig.
Sasha, a legnagyobb gyermeke nem ismeri az édesap-
ját, sokáig egyedül nevelte. Aztán megismerkedett
Kittel, a festővel. Az ikrek ebbe a kapcsolatba születtek. 
Kit anyagilag a csőd szélére került, a sorozatos kudar-
cok elől az alkoholba menekült. Martha végzettsége
kellett ahhoz, hogy új életet kezdhessenek Új-Zélan-
don. Úgy érzi, kezdenek egyenesbe jönni a dolgaik.
Anyagilag szerényen ugyan, de megélnek, Kit újra
fest, az ikrek, Charlie és Finn élvezik a természet
közelségét. Sasha viszont nem akarja és nem tudja
megszokni az új környezetet. És mintha szellemek
járnának a lakásban, sorra tűnnek el kisebb-nagyobb
tárgyak, majd betörnek hozzájuk, és kirabolják őket.
Egy olyan környéken, ahol az ajtót nem szokás zárni. 
Martha feje fölött összecsapnak a hullámok. A test-
vére haragszik rá, hogy ilyen messzire költöztek. Kitre
folyamatosan figyelnie kell, hogy ne essen vissza. És
kiderül: Sasha lóg az iskolából. Majd kap egy baráti
figyelmeztetést: a lány viselkedése arra utal: drogo-
zik. Mi jöhet még? 
Ekkor következett be a baleset. Valóban baleset volt?
Az anya végignézte, ahogy gyermeke lezuhan.
„Érzem a puffanást, ahogy az én kicsikém a föld-
höz csapódik. Tényleg érzem. Megrázkódtatta a
házat. Megrázkódtatta a hegyeket. Megrázkód-
tatta az eget.“

Mit tehet ilyenkor egy szülő? Talán azt, amit Martha
tett: „Megérintettem falfehér arcát, kitapogattam
érverésének csodáját, alkudoztam Istennel, akinek
létezésében sohasem hittem. Mások is ezt tennék.
Igen, igen, mások is ezt tennék, ha egyszer saját
rémálmaik válnának valóra. Szívvel-lélekkel imád-
koznának, teljes szívükkel, de még az agyuk valami
olyan részével is, amelyet addig sohasem használ-
tak, sőt a létezéséről sem tudtak. Higgyék el,
megtennék. Efféle pillanatokban az ember nem
engedheti meg magának az ateizmus fényűzését.“
A kórházban is gyanús lesz Finn balesete. A szociális
munkás vizsgálódni kezd. Egyetlen ember tudja az
igazságot. Vajon megtartja magának? Együtt tud
élni a lelki teherrel? 
Meg fog gyógyulni Finn? Teljesen? Martha sérült
emberekkel dolgozik. Tudja, hogy néha nem sikerül.
Van, aki túlél egy ekkora balesetet, de már sosem
lesz olyan ember, mint előtte volt. 
Túléli-e egyáltalán a gyerek a balesetet? Charlie, az
ikertestvére nem biztos benne. Félelmeit az anyjával
osztja meg:
“- Hová mennek az emberek, amikor meghalnak?
- Senki sem fog meghalni, Charlie.
- Ha Finn meghal, egyedül lesz. Majd haza akar
jönni.
Mihez kezdjünk, ha szeretteink miatt szétrobban a
világunk?“
Tényleg. Mihez kezdjünk, ha szeretteink miatt szét-
robban a világunk?
Jó szívvel ajánlom, érdemes elolvasni! 

Szigligeti Zsuzsanna könyvtáros

Charity Norman: Zuhanás

Makettek
a könyvtárban

Egy kiállítás margójára

Igen kedves olvasók, ez csak széljegyzet
mindahhoz képest, amit még el lehetne
mondani Borsody Zoltán tárlata kapcsán….
Egy vérbeli makettező biztosan tudná még
ettől részletesebben is méltatni!
Július eleje óta lehet gyönyörködni ebben a
kiállításban és időutazást tenni általa a Hege-
düs Géza Városi Könyvtár rendezvénytermé-
ben. Hozzáteszem, ez nem csak időutazás:
sajátos barangolás Magyarországon, tájaink
elfeledett nevezetességeinek makettbe álmo-
dott, rekonstruált darabjaival találkozhat a
látogató. A nógrádi és a bujáki vár két olyan
hajdani erődítmény, melyeknek teljességét
csak történelemkönyvek metszetein csodál-
hatnánk…., ha nem lenne előttünk Borsody
Zoltán testet öltött elképzelése arról, hogyan
is néztek, nézhettek ki a valóságban, anno.
Aki jelentkezett megbeszélt időpontban
tárlatvezetésre, a belsejükbe is bekukkantha-
tott! Hiszen az alkotó szakavatottan szedte
szét munkáit, hogy a rejtett részletek is látha-
tóvá váljanak. Ugyanígy lehetett gyönyör-
ködni a szurdokpüspöki kastély rekonstruált
épületében, melybe ötletesen elrejtett világí-
tást is beépített Zoltán. Az ördög a részletek-
ben van – szokták mondani és tényleg! rész-
letgazdag kidolgozáson járathatjuk végig
tekintetünket valamennyi maketten!
rendhagyó és egyedülállóságában rendkívüli
ez a kiállítás az éves rendezvényeink sorában,
mert kevesen büszkélkedhetnek ilyen teljesít-
ménnyel, mint Borsody Zoltán. 2012-ben a
bonyhádi városi könyvtár által meghirdetett
makettpályázaton 1. helyezett lett! 
Bízom benne és tudom, hogy aki már megte-
kintette ezt az érdekes és izgalmas tárlatot,
maradandó emlékként fogja megőrizni!
Tudom, mert több érdeklődő kisfiút csak
kivontatni lehetett a teremből, annyira szíve-
sen hallgatták a hozzáfűzött ismertetőket és
vizslatták a részleteket! 
Eredetileg augusztus végéig hirdettük meg a
kiállítást, de abban bízva, hogy a helybeli
iskolákból, óvodákból csoportosan is elláto-
gatnak hozzánk, meghosszabbítjuk szeptem-
ber 12-ig. Kár lenne kihagyni, fantasztikus
élménnyel indulhatna az új tanév!

Luttenberger Katalin
könyvtárigazgató

Könyvajánló a könyvtárostól

Tracey Garvis Graves: Kötelék
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Barcs János
Lágy hullámzás tarajában

Félthetően beérett új boldogságban, 
tisztán láthatod a ragyogó hited.
oly sok vidám, bolondos örvénylésű
nyarak után is megtisztultan viszed
tengersokszor szétosztogatott szívedet…

Bölcs emlékek őrzik szárnyalásodat,
amikor vad tüzed lobogott égig.
S örökké pislognak, égi jelzések 
veled maradván, örökre, mindvégig: 
s együtt szárnyalhatunk a magas égig…

Most szívedig ölelt, kitárulkozva, 
hallgatva híreket, erdők ölében.
Virrasztván, a régi emlékek között
is lángot csiholt, új élet örömében:
S őrző tündéreddé lett minden érdem…

Hajnalvirágzást, jól megtisztelve,
tisztán kicsapódva spirál ködökből.
Lágy hullámzás tarajában fürdőzve
fáradt lelked is duzzad új örömtől:
megszabadulván lelki kőtömböktől…

Partok között, két tölgy, levelét siratja;
oly sokáig vajúdtak, bevérezve.
Új hajnalt fakasztván – tavaszt várva:
A Tündér – csókok között megkérdezve,
az örök tavasz újra felébredve.

Kővári Tibor
Kopogó hajnal

Kopp- kopp- kopp, kopp- kopp- kopp…
Cipősarkok hangja a járdán.
Ki járja monoton kopogva e korai utat? 
Miért szürkülnek így rám báván 
kopogásokból sodort évek?
Bennem, e hajnalnak álmán látom:
-- kereng a Föld konokon…
Megállni késztetné bár a szenny,
lezárva éjszemeit, most e hajnali
kopogással mereng új virradatra.
Vöröslő Napszeme bámulja,
álmomból hullok virradatba,
s harsányan rám tör a reggel.
Míg sercegve siklik penge az állon,
háborút zengnek az új hírek,
fegyverek zaján elúszik az álmom.
Bennem már harang szól. --------
Bimbammjával valamit eltemet.
Jó reggelt Föld! Jó reggelt emberek!

Barcs János
Tudtam, eljössz hozzám

Szabó Tünde költőnek Debrecenbe

Boldogságot hozva jöttél el hozzám,
s lettél így nekem most kinyíló rózsám.
régóta jól érzett tavaszi virág,
s kitavaszodott egy bús lélekvilág.
Szívemben sok évvel előbb léteztél: 
s megkezdődhet új életünk, hol nincs tél.
Tudtam: örökké árva nem maradok:
szemedben láttam éltető csillagot…
Még most sem vagyunk megkésett gyerekek!
Éreztem lelked – s benned a nagy szeretet.
Szívedben ismeretlenül ott voltam, 
s lelkemben sok-sok ébresztőt daloltam.

Tudtam: eljössz hozzám, és rád találok.
Tündérszíveddel hoztál sok új álmot…
Szerelmedet köszönöm, s megáldalak,
s mozdulásodban is TÜNDÉrNEK LÁTLAK.
Kár, hogy sokkal előbb nem ismerhettél.
TE csodálatos NŐ! Örök Tündérem.

Velem maradsz FÖLDÖN, s leszel az ÉGBEN!

A városi könyvtár szeptemberi programjai
Szeptember 10-én, csütörtökön, 17 órától Balázs Sándor Turza irodalmi estje
Borsody Zoltán makettkiállítása szeptember 12-ig megtekinthető!
Szeptember 15-én, kedden, 17 órától EZo Klub
Szeptember 22-én, a Népmese napján a Holdfű Színház előadása: „Benedek Elek: Mi van a ládi-
kóban?” címmel, 14 órától
Szeptember 29-én, kedden, 17 órától EZo Klub. Szeptemberben újra indul a sakkoktatás
Értesítsük kedves olvasóinkat, hogy szeptembertől a könyvtár ismét nyitva tart szomba-
tonként. Kérjük olvasóinkat, hogy készüljenek a meglévő és leendő alkotásaikkal az októberi 
„olvasóink alkották” címmel rendezendő kiállításra! Leadási határidő: szeptember 25.
A további részleteket kérdezzék a könyvtárosoktól!

Kontra Marika Szvita
A nyár bennem

A nyár
bennem él,
mint szélben az illat,
fákon a hajnal,
mint tó tükrén a remegés.

Bennem jajong,
mint viharban a csönd,
mint a pipacs sóhaja,
vagy gyertya lángja az éjben.

A nyár
bennem fáj,
mint pillangó szárnya,
ha lehull hímpora, 
mint szerelem múló mákonya.

Bennem sír,
mint sír a születő gyermek,
mint tücsök-ciripelés
egy forró nyári alkonyon.

A nyár
bennem alszik,
mint alszik barlangban 
a süket visszhang,
hegyek között a szédülés.

Bennem él,
mint él örökkön
az örökké változó
táltos idő.

XII. Ilona napi piknik címmel ünnepi találko-
zót tartott augusztus végén Budapesten a
Magyar Nemzeti Színház előtti téren a
Szigethy Irodalmi és Művészkör.
A művészkör már sokak által jól ismert tagjai
és hozzátartozóik saját, illetve országos hírű
költők, írók műveivel próbálták felmelegíteni
a borongós, esős időjárás miatt kicsit fázós
társaságot. P. Nagy László ismert operada-
rabból énekelt nekünk, felüdítve a már kissé
áthűlt szívünket, lelkünket! Hangja magabiz-
tosan szárnyalt az esőtől védelmező, ám

huzatos lépcsőfeljáró alól felszökkenő széllel. 
Az érdeklődők rögtönzött képzőművészeti
kiállításban is gyönyörködhettek, amely a
találó Lépcsőtárlat címet viselte. Itt – többek
között – Csermák Zsuzsanna selyemszalag-
ból készített faliképeit, fotóit valamint Kiss
Sándor felvételeit csodálhattuk meg a zord
idő ellenére több mint három órás rendezvé-
nyen. 
Köszönetem ez úton is munkálkodásukért s
a megtisztelő jelenlétükért és aktivitásukért! 

N. Pető 'Szigethy Ilona!

Piknik az esőben
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Személyi kölcsön a postától!
a magyar Posta az elmúlt két évben telje-
sen megújította pénzügyi portfólióját.
Ennek köszönhetően Szigethalom lakosai
is igénybe vehetik a posta modern pénz-
ügyi szolgáltatásait. már igényelhető a
Posta Személyi Kölcsön is, amely ingatlan-
fedezet nélkül, szabadon, bármire felhasz-
nálható, egyszerűen igényelhető, és az
alacsonyabb jövedelemmel rendelkező
ügyfelek számára is elérhető, hiszen nettó
havi 100 000 Ft jövedelmet kell hozzá
igazolni.
A Magyar Posta az elmúlt időszakban olyan
versenyképes pénzügyi termékekkel lépett
piacra, amelyek megteremtették annak feltéte-
leit, hogy szolgáltatási portfóliójában –
igazodva a nemzetközi trendekhez – egyre
nagyobb szerepet kapjanak a pénzügyi, pénz-
forgalmi szolgáltatások. Posta Számlacsomag-
gal már több mint 40.000 ügyfél rendelkezik, a
Magyar Posta Befektetési Zrt. pedig 30.000
befektetési számlát kezel.

A Magyar Posta 2700 fiókjával a kistelepülése-
ken is jelen van, számos helyen az egyetlen
pénzügyi szolgáltató. A posta biztosítja a
modern pénzügyi termékekhez való hozzáférést
a nagyvárosokon túl a kisebb vidéki települése-
ken élők számára is.
Már 345 postán – köztük Szigethalmon is elér-
hető a posta legújabb pénzügyi terméke, a
Posta Személyi Kölcsön.
A Posta Személyi Kölcsön ingatlanfedezet
nélkül, szabadon, bármire felhasználható (pl.:
tartós fogyasztási cikk, gépkocsi vásárlás, lakás-
felújítás, stb). A futamidő során nem kell árfo-
lyam különbözettel számolni, hiszen kizárólag
forint alapon igényelhető. A kamat a teljes
futamidő alatt fix, előre kiszámítható, tervez-
hető, változatlan mértékű törlesztőrészletet
biztosít. 
A Magyar Posta széles ügyfélkört szeretne
elérni, így a termék fejlesztésekor és a kondíciók
meghatározásakor is ez vezérelte. A cél egy
versenyképes kondíciókkal és egyszerű folya-

matokkal igényelhető, fogyasztási kölcsön
tömeges kihelyezése.
A kölcsön paraméterei teljesen megfelelnek egy
átlagos család és a Magyar Posta ügyfélköre
igényeinek: 2-4 év közötti futamidőt és 200-500
ezer forint között igénybe vehető kölcsönössze-
get biztosít, kedvező kamatozás mellett. A
Posta Személyi Kölcsön az alacsonyabb jövede-
lemmel rendelkező ügyfeleknek is elérhető,
hiszen nettó havi 100 000 Ft jövedelmet kell
hozzá igazolni.
Az ügyfelek két terméktípus közül választhatnak:
• igényelhető a kölcsön akár Posta Számlacso-
mag megnyitása nélküli konstrukcióban, vagy
• elérhető lesz az újonnan nyitott vagy meglévő
Posta Számlacsomagra legalább havi 100 ezer
forint jövedelem átutalás vállalásához kötött
konstrukció, amiért az ügyfelek kamatkedvez-
ményben részesülnek a teljes futamidő alatt.
További részletek: https://www.posta.hu/penz
ugyi_szolgaltatasok/posta_szemelyi_kolcson
oldalon.

Kilencvenedik születésnap-
ját ünnepelte Takács Nagy
Ferencné július 28-án. A
család és a barátok mellett
Fáki László polgármester és
a szigethalmi óvodások
köszöntötték a szépkorút.
További jó egészséget és
boldogságot kívánunk
Julika néninek!

o módszero módszer

„Mozdulj Te is úgy, ahogyan kezdted, 

 
     TERMÉSZETES TESTTARTÁS
     TERMÉSZETES LÉGZÉS
     TERMÉSZETES MOZGÁS

-
junk. 

-

Foglalkozások:  
 
 06/30-337-4020

A Zöldháló szervezésében meghívást kaptunk egy vidám szombat
délutánra. Aranka, a szervezet vezetője mindenféle földi jóval elké-
nyeztetett bennünket. Fáradságodért fogadd köszönetünket, és azt
kívánjuk, hogy még nagyon sokáig legyen erőd ahhoz, hogy az
embereknek ilyen örömet szerezzél.
Nem utolsó sorban szeretnénk szólni a legnagyobb meglepetésről,
a Nagypapa zenekarról, amely a talpalávalót húzta, hogy ez a kis
csapat még jobban érezze magát. Csodálatos, hogy itt Szigethalmon
van egy ilyen zenekar. Nekik külön gratulálunk, és minden jót kívá-
nunk.

Az Édesanyák klubja

Behálózott édesanyák
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A közlekedés mindenütt veszélyes üzem, és ezért
elég sokat kell tenni azért, hogy a gyalogos vagy
járműves közlekedők saját és embertársaik bizton-
ságát ne veszélyeztessék. Sajnálatos módon ez,
annak ellenére, hogy már több alkalommal is
szóvá és írássá is tettem még a polgármester
úrnál is több évvel ezelőtt, az utóbbi években nem
változott semmit. De hát mit is kellene változtatni?
Néhány példa, ahogy szokták mondani, a teljesség
igénye nélkül.
A gyártelepi HÉV-állomás közúti átkelőjét három
irányból lehet megközelíteni. Forgalmas kereszte-
ződés, benzinkút, orvosi rendelő, üzletek felől
lehet jönni a HÉV-átkelőhöz. Ide úgy kellene egy
forgalmi lámpa, mint egy falat kenyér. A besorolás
és a keresztezés a „kölcsönös udvariasság” szerint
történik, mely ugye nem egy KrESZ-követelmény
és alkalomszerűen, de semmiképpen nem bizton-
ságosan működik. A síneken a gyalogos, a kerék-
páros, gyerekkocsis átkelés hátborzongató.
Háromirányú nagy forgalom van, zebra, lámpa
nincs. Kínos nézni, amint a családok itt átkelnek.
Az autóbusz pályaudvarnál az emberek százai
jönnek-mennek naponta és ugrálnak a siető autó-
sok elől, mivel a zebrát itt is elfelejtették megfes-
teni, pedig legalább kettő kellene.

Építtettünk egy attraktív és megfelelő komforttal
rendelkező Szigethalom HÉV-megállót, melyhez
ugyan két fel és lejáró tartozik, de a közös tulaj-
donságuk az, hogy egyikhez sem vezet egy gyalo-
gos biztonságot jelentő zebra.
Az orvosi rendelőhöz vezető út, mondanom sem
kell, szintén zebramentes, de legalább olyan álla-
potban van, hogy csak felkészültebb rodeós veze-
tőknek ajánlható.
A Szigethalom alsó HÉV-megállót egy beláthatat-
lan kanyar ügyes és szerencsés átugrásával lehet
megközelíteni és elhagyni. Teljesen természetes,
hogy zebrának itt sincs nyoma sem. Ahogy itt a
kerékpárosok a síneken átkelnek, azt még nézni
is rossz. 
Az utak, annak idején, még a Horthy-liget korban
nyilvánvalóan nem ilyen forgalomra épültek, az
azóta alakult ki. Ezeket mára, nagyon helyesen
pormentessé tették, azonban azt is meg kellene
értenünk, hogy a nem megfelelő anyagból és tech-
nológiával készült felületek kopnak és tönkremen-
nek. A kátyúk pedig attól nem lesznek kijavítva,
hogy ha kitesszük az úthibák táblát.
Ugyancsak a megnövekedett lakószám és az indu-
kált forgalom miatt már nagyon időszerű lenne az
egyirányúsítás a Petőfi Sándor utcában: ha a

menetrendszerű autóbusz a Sport kocsma előtt be
vagy kifordul, Isten óvja az összes szembejövőt
vagy a HÉV-hez igyekvőt.
A kerékpárok és kerékpározók ellenőrzése nem
megoldott. Nincs lámpa, fényvisszaverő, legtöbb
esetben a láthatósági is hiányzik, mert hát ugye
meleg van.
A piacot és a környező utcákat rugótörő buckák-
kal láttuk el néhány éve, melyek köszönő viszony-
ban sincsenek a Közlekedési Hatóság „fekvő rend-
őri” (forgalomlassító) előírásaival, tehát mindegyik
teljesen szabálytalan. Állítólag azért építették,
hogy ne lehessen itt „száguldozni”. Ugyan a rend-
őrség még soha egyetlen száguldozót itt nem
látott, már csak azért sem, mert az utcák (Piac és
Báthory) egyaránt kb. 150-200 méteresek, azokon
száguldozni nem, de nyelvet elharapni a nem is
látható buckákon viszont lehet.
Érthetetlen, hogy miért nem tudunk/akarunk
ezeken az anomáliákon évek óta változtatni. Nem
költséges munkák, csak odafigyelést igényelnének
és a forgalom biztonságát feltétlenül erősítenék.
Örülnék, ha az olvasók közül valakik vennék a
fáradságot, és elmondanák a véleményüket a
fentiekről.

Veér Jenő

Közlekedésbizonytalanságok Szigethalmon

Sajnos az Ön által felhozott problémák nem
hogy nem költségesek, hanem nagyon-nagyon
költségesek. Sok dolgot ezért, sok dolgot pedig
az illetékesség hiánya miatt nem tudtunk megol-
dani.
Nincs illetékességünk például a HÉV-átjáró ügyé-
ben, ezért mi nem is tudunk ebben lépni. (Erre
már korábban voltak tájékozódó megbeszélések
a BKV-val, de nem vezetettek eredményre.)
A legmesszebb, a VoLÁN pályaudvarnál terve-
zett gyalogátkelőhellyel jutottunk, aminek
becsült költsége 12 millió forint. (Ennek a terve-
zési és egyéb díjait városunk fizette, pedig nem
egyedül vagyunk illetések a területen.) Nem a
festék kerül ennyibe, hanem a szükséges enge-
délyek beszerzése a társhatóságoktól, útszélesí-

tés, járdaépítés, közvilágítás, jelzőtáblák, előjel-
zők, stb.
Az előbbiek szerint a zebrák nem csak a csíkok
felfestéséből állnak. A sok zebra szintén nem
célszerű, mert túl azon, hogy lassítja a forgal-
mat, nincs kellő „nevelő” hatása sem a gyalo-
gosra, sem az autósra. 
Alapvetően a közlekedési kultúrán kel lene javí-
tani. Mert hiába a drága zebra, közlekedési
lámpa, ha azokat nem vagy szabálytalanul hasz-
nálják. Lehet sorolni a példákat.
A Piac utca (a Báthory utcát nem tudom értel-
mezni, mert nincs ilyen nevű utcánk) és több
más helyen lévő, forgalom lassítására szolgáló
bukkanók megszüntetésén dolgozunk, illetve a
veszélyesebb kereszteződéseknél az előírások-

nak megfelelő forgalomcsillapítók építését
tervezzük. Ez egy lassú folyamat, mert egy-egy
ilyen „mű” megépítése is nagyon drága.
A Petőfi utca egyirányúvá tétele a Magyar Közút-
kezelő feladata lenne, mert a bevezető szakasza
nem városi utca. A helyzetet itt komplikálja, hogy
tömegközlekedést és nagy átmenő forgalmat is
bonyolít. Amennyiben valamerre egyirányú lenne,
akkor a Mátyás utca lenne ellenkező irányú, és az
jóval több balesetveszélyes helyzetet idézne elő.
A kerékpárosokat a rendőrség ellenőrzi és
bünteti, ha hiányosságot talál. (A polgárőr egye-
sület akciókat szervezett korábban a kerékpárok
átvizsgálására, láthatósági mellényeket osztottak,
amit aztán sokan pillanatokon belül eladtak.)

Fáki László polgármester

Válasz Veér Jenő úrnak!

Idült kertrajongóknak
A ősz első hónapjához értünk. Számíthatunk még
az "Idős Hölgyek Nyara" nevű jelenségre, de
készüljünk azért a télre is.
Aki tud szerezni virágzó növény hagymáját,
mindenképpen készítsen egy ágyást néki. A kora
tavasszal egyszerre virágzó Crocus, tulipán, jácint,
nárcisz a legszebb látványok egyike, és most van
hagymájuk ültetésének ideje.
Ilyentájt lehet a fűmagvetést, esetleg a ritkásabb
területek felülvetését is végezni. Tudják ugye: talaj-

lazítás, egyengetés, vetés (3-4 dkg/nm) szöges
henger vagy gereblyével beütögetés, síma henger
vagy lapáttal tömörítés, öntözés.
Szeptember a legszebb hónapok közé tartozik.
Más okok mellett az almafélék, káposztafélék és
egyéb zöldségek betakarítása miatt is. Akinek van
pincéje, megpróbálhatja tárolni a hűvösben az
említett terményeket. 
Hónap vége felé elkezdhetjük az edényes mediter-
rán növényeket a teleltetőhelyre behordani. Tápol-

datot már ne adjunk, s ha visszavágjuk őket, akkor
kevesebbet fognak párologtatni, és kisebb helyet
is foglalnak.
Gyógy- és fűszernövényeink (pl. menta, citromfű,
kakukkfű, bazsalikom, stb.) hasznosítható részeit
vágjuk le. Pravdába, hiány esetén más újságba csoma-
golva szárítsuk a kötegeket. Ha megszáradtak, lemor-
zsolhatjuk és felcímkézett üvegekben tarthatjuk. 
Szép szeptembert kívánok!

Gyomkereső
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A verseny a nagyobb létszám ellenére még
mindig nagyon családias hangulatban zajlott,
ami nagy részben köszönhető a helyi ÖTyE
kimagasló segítségének: ők gondoskodtak a
beérkezett futók és a fesztiválon részt vevők
étkezéséről. 
Nagyon finom, ízletes paprikáskrumplit készí-
tettek, összesen hat üstben főtt a finom étel, s
még a vegetáriánus sportolókra és kísérőkre is
gondoltak a szervezők. A nyári meleg ellenére
több mint 1400 palacsintát is sütöttek (volt
gluténmentes is!), mely az Összefogás Sziget-
halomért Egyesület jóvoltából valósult meg.
Mindannyian otthonosan érezhettük magunkat,
hiszen a finom étel mellé nem maradt el a
mosoly és a kedves szó sem. 
Az időjárás is nagyon kedvezően alakult erre a
napra, hiszen az egész heti esős idő ellenére

szombaton reggelre kellemes nyári időnk lett. A
tököli parkerdő felfrissülve várta a több mint
600 futót, és örvendeztette meg kellemes
klímájával.
Ebben az évben már nem csak a Szigethalmot
környező városokból és Budapestről, hanem az
ország távolabbi részéből is érkeztek hozzánk a
versenyzők, pl. Esztergomról, Bajáról, Dunaúj-
városból, Kalocsáról is.
reggel 8 órakor indult el az első rajt 50 fővel,
akik 52 km-t teljesítettek, azaz nyolc Szufla-kört
tettek meg az erdei futóútvonalon. 
9.30 perckor indult a következő rajt, amely egy
800 m-es rövidebb futás volt a Fogyatékosok
Intézményéből jelentkezőknek. Kedvesek,
aranyosak voltak és nagyon lelkesen teljesítet-
ték a távot.
10.00 órakor a félmaratonra, a 21 km-re jelent-

kezők álltak rajthoz,
nekik az erdőben
négy Szufla-kört
kellett teljesíteniük.
Utánuk következtek a
15 km-es távot futók,
akik két Szufla-kört
tettek meg, valamint
kis időeltéréssel a 8
km-t futók, akik egy
Szufla-kört futottak. 
A beérkező futókat a
cél előtt a tűzoltók
várták hűsítő vízsu-

gárral, ami fantasztikus élmény volt, és a sok-
sok tapsoló, éljenző hozzátartozó vagy már
célba érkezett futó örült futótársainak. Ezúton
köszönjük a Vizek Őre Vizi-mentők Egyesület-
nek, hogy frissítettek a célban!
A futók és a résztvevők pozitív visszajelzései
alapján újra elmondhatjuk, hogy kiváló csapat-
munkával, nagyszerű szervezéssel egy nagyon
sikeres futófesztivált hozhatott létre a Szufla
Egyesület. Nem sikerült volna így ez a nap a
támogatóink nélkül, akiknek nagyon hálás szív-
vel köszönjük a felajánlásaikat, és mindennemű
segítségüket. 
Nagyon szépen köszönjük azoknak a futóknak,
akik nem kérték vissza a chip letéti díját, hiszen
így a Szufla Egyesület 278 800 Ft-ot költhet
sportszerekre, melyet a Fogyatékosok Napközi-
jének adományoz. Köszönjük!
Jövőre találkozzunk újra augusztus 6-án!

rólunk írták
Fesztivál a Futókért = Szufla! 
Egy futóverseny 100%-ban a futókért! 
Már sokan írták, hogy mennyire jó volt és ez
igaz! 
Egy olyan szervezőcsapat és verseny, ami képes
fejlődni, meghallgatja a futók véleményét és
észrevételeit, még ha az nem is pozitív. 
Különböző távok szakaszos indítása, befutó -
érem, ami mellesleg szellemességről is tanúsko-
dik. Nagyon könnyű volt tájékozódni a futóút-
vonalon köszönhető kifestéseknek, szalagoknak
és az irányítóknak. Eltévedni lehetetlen volt. De
ami megfizethetetlen, a barátságos jó hangulat,
szuper kiszolgálás, segítőkészség, és mosolygós
szervezők! 
Csak gratulálni tudok a szervezőgárdának!!!
Szupi a videó és kár lenne ezt a versenyt abba-
hagyni. Tökéletes volt minden, sok nagy
rendező tanulhatna az itteniektől!!!!” 
Maximálisan egyetértek! Mi jövőre is tuti
megyünk, annyira jól éreztük magunkat! A
gyerek kreatív sarokért pedig csillagos 5-ös jár
Tökéletes volt minden, már alig várom a követ-
kezőt, és talán ott már egy félmaratont futha-
tok 
Köszi a fotókat és persze a rendezést is! Nagy
élmény volt! 
Nagyon köszönünk mindent! Színvonalas, csalá-
dias volt a hangulat :-)
Irigylésre méltó, milyen összetartó Csapat a
Tiétek...! Gratulálok !
Szuper volt! Jövőre ismétlés! 
A szervezés magasiskoláját tapasztalhattuk.
Sokan tanulhatnának a Szufla szervezőstábjától. 
Köszönjük szépen a szervezést, nagyon jól érez-
tük magunkat! Kicsit eltévedtünk, így 15 km
helyett 16,5 -et futottunk, de a környezet kárpó-
tolt érte! A frissítő állomáson kifogástalan ellá-

újra szenzációs sikert aratott a futóknál illetve kísérőiknél
az augusztus 1-jei Szufla futófesztivál. a rendezvényen több
mint hatszázan mérték össze erőnlétüket.

Több száz induló a futóversenyen
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Idén Balatonlelle adott otthont szövetségünk
központi táborának. Közel másfélszáz kempos
között természetesen ott voltak a Dojo Lovász
tagjai is. A hatnapos táborban napi háromszori
foglalkozáson vehettek részt a táborozók. A
mesterek sajátos edzésmódszerei, a fegyveres
foglalkozások sokszínűsége, a változatos trénin-
gek – hol a homokban, hol a vízben, zenére
vagy anélkül – tették színessé a táboridőt. Az
edzőtábort övvizsga zárta, ahol Ürmös Domi-
nika, Lévai János, 8. kyu; Turzó Attila, Házi
Dániel 7. kyu; Házi Tamás 6. kyu; Balogh Tamás
5. kyu fokozatot ért el. Ezt követően rendeztük
meg ötnapos saját egyesületi táborunkat Bala-
tonföldváron, amelyen 50 fő vett részt. A tábor
célja a csapattagok összekovácsolása volt.
olyan gyakorlatok is szerepeltek, amilyenekkel
átlagos edzéseken nem találkoznak a tanítvá-
nyok. Táborunkat megtisztelte Falco Seppelt 4.
danos Shorai-Do Kempo mester a lányával,
Németországból. Ő és a táborba érkező Mihal-
kovics Imre 4. danos aikido mester tartottak
egy-egy edzést. remek hangulatú programjain-
kat napi kétszeri meditációs és természetgyó-
gyászati előadások színesítették.
Szeptembertől újra indulnak a kempo edzések
a megszokott időben. Várjuk a régi és az új
tanítványokat! Ősztől két programot is nyújt
edzőtermünk a gyengébbik nem részére: szer-
dánként a megszokott hastánc, míg pénteken-

ként új programként női önvédelem várja az
érdeklődőket. Délelőtti és napközbeni edzé-
sekre is van lehetőség – egyéni és kis csopor-
tokban – megbeszélés szerint. További informá-
ciók a www.dojolovasz.com oldalon. 

Szigethalmi szabadtéri kempo kupa és
családi nap lesz szeptember 26-án a
Városi Szabadidőközpont területén! 
Ezt a napot – az előző évhez hasonlóan –
igazi családi nappá szeretnénk változtatni,
a család minden tagjának lehetőséget adva
a kikapcsolódásra, szórakozásra. Ismét
lehetőséget kapnak a bemutatkozásra –
speciális formagyakorlat versenyszámban
– az ESZI fogyatékos gondozottjai is. Lesz
a kicsiknek arcfestés, kézműves foglalko-
zás, ugráló várak, lovaglás, táncos foglal-
kozások, játékok, airsoft lövészet. A
nagyobbak bepillanthatnak a hastánc vilá-
gába, különféle tanácsadásokon vezetnek
részt, egészségügyi sátorban informálód-
hatnak állapotukról. Az estét hangulatos
koncert zárja. 
reméljük, sok új néző látogat el rendezvé-
nyünkre, és amellett, hogy kellemesen tölti
szabadidejét, betekintést nyerhet a kempo
világába és egyesületünk munkájába.

Lovász Gábor
DLSKE Elnök

Kiemelkedő első félév, hazai és nemzetközi versenyeken elért szám-
talan egyéni és csapatsiker, csaknem száz érem(!) után a nyáron a
pihenésé és természetesen az edzőtáborozásé volt a főszerep a
Dojo lovász Klub életében. Szeptember végén pedig családi napon
várják az érdeklődőket a VSZK területén a szigethalmi kemposok.

Küzdelmes nyaralás
Szabadtéri kempo kupa és családi nap 26-án

tás, bőséges választék volt, kedves emberek-
kel!!! Legközelebb jobban figyelünk az y-nál! 
De jó verseny volt! Köszönet a rendezőknek. 
Én is csak gratulálni tudok a kiváló szervezéshez!
Tényleg egy nagyon kedves és családias verse-
nyen vehettünk részt, a pálya is tetszett, főleg
a hullámvasút része, a frissítéssel sem volt gond.
És külön köszönet, hogy a verseny végén lehe-
tett zuhanyozni. Csak ajánlani tudom minden-
kinek!

A Szufla csapata

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: szeptember 19.
megjelenés: október eleje.

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



Szigethalmi Híradó

Közérdekű telefonszámok
Polgármesteri Hivatal: 06/24 403-656
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8-12 és 13-18, Szerda: 8-12 és 13-16, Péntek: 8-11.30

orvosi ügyelet: 06/24 405-405; 104

Egészségház, Védőnői Szolgálat: 06/24 403-654

Védőnők tanácsadó: 601 mellék; Védőnők: 607 mellék

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

Gyártelepi rendelőintézet: 06/24 406-010

Posta: 06/24 538-470, nyitva tartás: H-P: 8.00-18.00

Gyepmester - Herczig József: 06/20 964-3025

ElmŰ
Ügyfeleit Szigetszentmiklós-Gyártelepen, a volt Lordok-házában
fogadja az alábbi napokon és időben: 
Kedd: 08.00 - 12.00, csütörtök: 14.00 – 18.00
Telefon: 06/40 38-38-38

KöZViláGÍTáSi HibáK bEjElEnTéSE
Telefon + fax: 06/27 363-887
web: www.mtkke.hu „Hibajelentés” menüpont

TiGáZ Zrt.
Ügyfeleit a Szigetszentmiklósi 1. sz. Postán (nagy posta) fogadja az
alábbi napokon és időben: 
Kedd: 08.00 - 12.00, csütörtök: 14.00 - 18.00
Levélcím: Szigetszentmiklós, Gyári u. 9. Tel.: 06/24 525-900
Hátralék ügyintézés: 06/24 525-907, Fax: 06/24 367-705

Víz és csatorna ügyintézés: 
2315 Szigethalom, Móra F. u. 1. Telefon: 06-24-514-860
Dunaparti lakók részére csak csatornaszolgáltatással kapcsolatos
ügyintézés
Ügyfélfogadás: H: 12.00 – 16.00; Sze.: 08.00 – 20.00; P: 08.00 – 12.00

Fővárosi Vízművek (Bp. XIII. Váci u. 23.)
Dunaparti lakók részére csak vízszolgáltatással kapcsolatos ügyintézés:
Telefon: 06-40-247-247     08.00 – 15.00
Tököli kirendeltség: Kedd:  08.00 – 16.00; Csütörtök: 10.00 – 18.00;
Szigetszentmiklósi kirendeltség: Hétfő-Szerda-Péntek 08.00 – 12.00

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

magyar Kémény Kft.
Telephely: Érd; Telefon: 06-40-918-025; 06-23-524570;
Kéményseprők:  Léki Mihály 06-70-698-779;
Csibrák Csaba 06-70-698-756;

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: K: 12-19, Sze.: 9-19, Cs: 12-19, P: 9-16, Szo.: 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

Fekete zászlót
lenget a szél bána-
tosan a Sziget-
halmi Széchenyi
István Általános
Iskola emeleti
erkélyén.
Egy félbevágott
focilabda, egy szál
cigaretta, egy fotó,

virágok és mécsesek az iskola sportudvarán
lévő padon. Egyik a hivatalos jelkép, a búcsú-
zásé, a gyász jele, a másik ott, a padon, az
elköszönés, a gyermeki szeretet jele.
Búcsúzunk szeretett kollégánktól, a tanár
bácsitól, Pétertől, Péter „bá”-tól, a pedagó-
gustól, a kiváló közösségi kollégától, az
osztályfőnöktől, a baráttól, a sportedzőtől,
Bóka Pétertől, aki 21 évet tanított a Sziget-
halmi Széchenyi István Általános Iskolában.
Kiválóan végezte a testnevelés tanítását, a
mozgáskultúra fejlesztését, a fiatalok
megerősítését.
rengeteg kupát, érmet, oklevelet, megbe-
csülést és dicsőséget szerzett az iskolának a
diákjaival a körzeti, megyei, országos sport-
versenyeken, kiemelkedően a labdarúgó
bajnokságokon.
Számtalan alkalommal vett részt a tanítvá-
nyaival a városi sportrendezvényeken, ünne-
pélyeken is. Lelkes, elkötelezett, mindig
vidám, jó humorú kolléga volt. Éppen ezért
nehéz most a búcsú, mert nagyon szerettük

őt, és soha el nem felejtjük. A diákok, peda-
gógusok és szülők szavazata alapján a
megbecsülés jeleként lett 2005-ben az év
tanára, majd 2007-ben kiváló pedagógus
elismerésben részesült. Emlékszünk a közös
karácsonyi ünnepélyekre, a sikeres gálamű-
sorokra. 
Péter! Te már ott, az égi katedrán, a felhők
alkotta tornateremben látod az itt hagyotta-
kat, a rokonokat, ismerősöket, kollégákat,
tanítványokat, akik nehezen viselik az
elvesztésedet.
Szinte fel sem tudjuk fogni, hogy mi történt.
Nagyon sokat beszélgettünk az utóbbi
időben a gyógyulásodról, sokan próbáltunk
segíteni, melletted álltunk, támogattunk. Itt
vannak a volt tanítványaid, még külföldről is
többen hazajöttek, hogy búcsút vehessenek
Tőled.
„Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel őt
már nem hozhatjuk vissza. Tudjuk, hogy nem
jössz, de olyan jó várni, hazudni a szívnek,
hogy ne tudjon fájni. Míg köztünk voltál, mi
nagyon szerettünk, hiányzol nekünk, soha
nem feledünk.”
Most búcsúzunk Tőled, egy hozzád illő
idézettel.
„Nem félek a haláltól, megállok vele szem-
ben, de ha lesújt rám, Istenem, ölelj meg
egem.”
Nyugodj békében, Péter!

Egyed Jolán
igazgató

Búcsú Bóka Péter kollégánktól

Az idei szeptember egy, a számunkra igen
kedves jubileummal érkezik. 
Immáron éppen 10. alkalommal alakítják ki
haditáboraikat várispánságunkban a X.
század megjelenítésével foglalkozó hagyo-
mányőrző csoportok. Ahogyan a korábbi
esztendőkben, úgy idén is szeptember
második hétvégéjén tartjuk a találkozót.
Viking és szász sátrak, magyar jurták épül-
nek a földvárunk melletti skanzen ligetben.
A korhű hajlékok között megelevenedik az
ezer esztendővel ezelőtti emberek élete.

Több száz vitéz,
asszony és gyer-
mek öltözik a
korszak viselete-
ibe, és szemlél-
teti használatuk
közben a kora-
beli eszközöket. 

Lesz pajzsfalharc, vízicsata és evezés a
viking hajókon, népzene és históriás zene,
kézműves foglalkozások és vásárosok,
íjászat és vívásoktatás. Kellő számú bátor
jelentkező esetén a hírhedt „vérfocit” is
ismét megrendezzük.
A felsorolt látványos és izgalmas programokat
12-én szombaton 10-től 18-óráig tekintheti
meg a nagyérdemű sokadalom. A belépődí-
jak: 1600Ft/fő felnőtt és 1200Ft/fő gyermek-,
nyugdíjas- és családi jegy.
Minden érdeklődőt várunk szeretettel!

Korismereti találkozó az Emese Parkban


